
801 קנא משנה בסף פיך שסלים הלמת זמנים מש״ נטף
1"S בה עושין היו מה ההרומה דשקליה רפ״ד וכו׳. בה יעשה מה הלשכה תרומת א 

 וכל הפגים ולחם הלחם ושתי העומר ונסכיהס ומוספין חמידים בה לוקחין
 לחם עושי ושכר הפנים ומ״שולחם : שם .עשייחה ושכר והקפרח ומ״ש :הצבור רןיבמת
 :הלשכה מתרומה שכרן ממלים הפנים לחם מעשה על גרמו ביס דייני שני בר״פ .הפנים

 של ולשון המשתלח ושעיר אדומה ופרה וס״ש
 :דשקלים פ״ד משנה .קרניו בין ש^שרין זהורית

 ושעירי צבור של דבר העלם פר אבל ומ״ש
 :נ״ב־] [מנחות וכו׳ להם גובים בהחלה פכו״ם

.וכו׳ עשויות בנין תחת היכל של פרוכות ב
ק״ו) (כהונות דייני שני בר״פ

 בפרוכות האורגות נשים רב אמר נחמן ר׳ אמר
 אומר ואני הלשכה מתרומת שכרן ממלות
 בנין תחת ופרוכות הואיל הבית בדק מקדשי
 בפרוכות האורגות נשים מיהיבי נשים עשויות
 בדבבי התם הלשכה מתרומת .שכרן ממלות
 במקדש היו פרוכות י״ג רב אמר זירא דא״ר

 היכל של לפתחו אחד שערים ז׳ כנגד ז׳ שני
 כנגדן ב׳ בדביר ב׳ אולם של לפתחו ואחד

 הפתחים שכנגד בפרוכות בדגבי ופירש״י בעליה.
 כל אבל בנין תחת ואינם עבידי דלצניעוהא

 היכל בין המבדילות פרוכות כגון בנין צורך
 מרקסין אמה במקום שני במקדש שהיו לקה״ק
 נעשו פרוכות ואותן ראשון בבנין שלמה שעשה
ה :הבית בדק מקדשי ר מנו  .וכו׳ שרת וכלי ה
 ישמעאל ר׳ דבי תנא ק״ו:) דייני(דף שני בר"פ

 כלי מיתיבי הלשכה מתרומת באים שרת כלי
 ר׳ דהנן היא תנאי נסכים ממוהר באים שרת

 ר״ע שרת לכלי תרומה מותר אומר ישמעאל
 רבינו ופסק .שרת לכלי נסכים מוהר אומר
 סבר הכהנים סגן חנינא דר׳ ואע״ג כר״ע
 נסכים מותר דליכא דהיכא ליה ומשמע כר״י
ע :ישמעאל לר׳ ר״ע מודה ד  ■ החס דגרסינן ו
 מקדשי שיעשו מהו שרת כלי מרב הונא ר׳ בעא
הביס בדק ומקדשי נינהו מזבח צורך הבית בדק

אתו

רביעי פרק

ד

 מתרומה אלא נעשים אין א״ל אותם עושים היו הלשכה ומתרומת נינהו קרבן צורך או אתו
 שגט כאן והותירו שגבו כאן ל״ק וכו׳ ויהוידע המלך לפני הביאו וככלוהם איתיביה הלשכה

 הוצרכו הוצרכו אם עליהם מחנה ב״ד לב אבהו א״ר הוי מאי והותירו גבו וכי הותירו ולא
מתרומת' אמר דמר ור״ע ישמעאל אר׳ דפליגי דמשמע לתמוה ויש .שרת לכלי יהו לאו ואס

 מקדשי אבל נסכים ממותר אמר ומר הלשכה
 עליהם מתנה ב״ד לב דכי וצ״ל .לא הבית שדק
 כתרומת או נסכים כמותר מעות אותם חורו

 רבינו השמיע למה לתמוה יש ומ״מ .הלשכה
ט היכא אתו הבית בדק דמקדשי זה דבר  דג

די :והותירו  מתרומת הכל .וכו׳ כהונה בג
:פ״א] יומא [תוספתא הלשכה

ל ג  עד וכו׳ בירושלים הנמצאות הבהמות כ
.הלשכה מתרומת ההביחין את מקריבין

 בכל כתוב שבמשנה אלא דשקלים פ״ז משנה
 דהיינו יבינו לה ומפרש צבור משל באים אלו

 ברפ״ד ששנינו מה בכלל שאלו הלשכה מתרומת
מתרומת באים הציטר קרבנוח שכל דשקליס

ת א מ ו ר  ממנה לוקחין .בה יעשה מה ייהלשכה ת
 קרבנות וכל והמוספין יום כל של תמידין

 וכן .הקרבנות כל בו שמולחין והמלח ונסכיהם הצבור
בדמים. אלא נמצאו ולא עצים הביאו לא אם העצים

 לחם עושי ושכר הפנים ולחם .עשייתה ושכר והקטרת
 ושעיר אדומה ופרה הלחם ושתי והעומר הפנים.

אלו כל קרניו בין שקושרין זהורית של ולשון המשתלח
ז׳ אר״ש איתא הכי דמתניתין ודע :הלשכה של דבר העלם פר אבל ב * הלשכה מתרומת באין
ותנאי וכו׳ מהם אמד וזה ב״ד התקינו דברים באין ואינן להן גובין בתחלה כוכבים עבודת ושעירי צבור

t עשייית בנץ תחת י,<נל של פרוכות .הלשבח מתרומת r z i ״ ”i‘ ?י
לנכי ̂י4כ דהלכה וידוע יורשיו משל אמר ♦

מהלכות בפ״ג זה בדין עצמו רבינו פסק וכן ̂ הלשכה מתרומת באין שערים של פרוכות אבל
לתמוה ויש , באה היתה יורשיו דמשל תמידין הנסכים ממותר שיבואו מצותן שרת וכלי המנורה

חגב כאן שמ״ש וצ״ל כר״ש כאן פסק היאך %»,.״,.■ י*י *-,-♦.י,-,.״- :דוקא ולאו נקעה ב״ד תנאי שהם דאינך גררא ה̂י מה ת_אר בו ם והעובד המקדש כל ובהלכות
.הלשכה מתרומת עד וכו׳ מומין מבקרי יביאו נסכים מותר להן היה לא ואם .הנסכים מותר

הוא וכמה ומ״ש :דייני שני בר״פ םלן גדול כהן בגדי בין כהונה בגדי .הלשכה מתרומת
 מתרומת הכל במקדש בהן שעובדין הכהנים בגדי שאר

 בחוצה או בירושלים הנמצאות הבהמות כל ג ז הלשכה
 בפסולי שיתבאר כמו עולות באות ממנה בקרוב לה

 עובד וכן . הלשכה מתרומת באין נסכיהן .המוקדשין
דמי עמה שלח ולא אחרת ממדינה עולתו ששלח כוכבים

 קרבין נסכים לו יש אם זבחים והניח שמת גר ד .הלשכה מתרומת נסכיהם יביאו נסכים
 מבקרי .הלשכה מתרומת החביתין את מקריבין תחתיו אחר מנו ולא שמת גדול כהן .הלשכה מתרומת באין לאו ואם משלו
 אדומה לפרה בניהן המגדלות ונשים קמיצה והלכות לכהנים שחיטה הלכות המלמדים חכמים ותלמידי שבירושלים מומים

 שוכרין הפקר שהיא השמיטה בשנת ה ♦ דין בית להן שיפסקו כמו שכרן הוא וכמה .הלשכה מתרומת שכרן נוטלין כולן
 ואלו .החדש מן אלא באים שאין הלחם ושתי העומר מהן שיביאו כדי שצמחו ספיחים מקצת שישמרו שומרין דין בית

ויטלום יבואו שמא זרוע בעלי משום לו שומעין אין בחנים לשמור שהתנדב מי ו :הלשכה מתרומת שכרן נוטלין השומרין
ה: מ ן שי ע ג מ׳ ס מהן א

למלך משנה
דת״ק נהפקרפלעי גהבנוה אמר דרבה ור״י ה״ק פליגי כמאי נחלקו וכגמרא צכור משל נאים אין . הלשכה מתרומת כאין אלו כל קרניו נין שקושר זהורית של ולשון המשתלח ושעיר א פ״ד

וכו': שכרן
 פד וכו' הפקר שהיא השמטה בשנת ה

ד' פרק משנה .הלשכה מתרומה
 וכו'. בחנם לשמור שהתנדב מי ומ״ש :דשקליס

:קט״ז) (דף מציעא ובסוף שס
מגיהי

ר ור״י לא לא אי אין אגרא ליה יהכי וחי קני נהסקר הננוה הנר  אולי וכי קני לא כהפקר הננזה כנ
 לא שמא דחיישינן להו אית כ״ע זו אוקמתא דלפי ונראה ע"כ• נהו דזכי הוא השתא ומייתו צנור

 שימסרם אף חנם לשמור מתנדכ היחיד אין קני נהפקר דהנפה ליה דאית ת״ק הכי ומשוס יפה ימסרם
ט ומשוס קני לא נהפקר דהנמה ליה אית יוסי ורני יפה ימסרם לא שמא דחיישינן משוס לצנור  ה

 דלא היכא פליגי דינא נעיקר והכא יפה ימסרם לא שמא חיישינן לא דלכ״ע עוד ואפשר .יהיד מהנדנ
 קרב צנור קרנן נמצא מסרם שלא וכיון קני דנהבטה משום מתנדב היחיד שאין ס״ל דרבנן מסרס

 אי זה שדין באופן קני. לא דהבטה משוס מתנדב ימסרם לא אם דאף ליה אית ור״י יחיד משל
. אוקמתא כפי זה ממחלוקת אותו להכריע אין יפה ימסרם לא שמא חיישינן ו  מגדולי לאחד וראיתי ז

 ליה איש דת״ק דנהי שהקשה רל) אלפאנדארי יעקב כמוהר״ר הרב השלם החכם ניהו (הוא הדור
 כן ואם קנה לא לקנות דעתו היה לא ואס כונה צריך בהפקר דהמחזיק קי׳ל הא •קני בהפקר דהבטה
 רל דהרשלא מציעא בשלהי זקנים אסיפת בספר עיין (א״ה עכ״ד. לקנות יתכוין ולא לשמור יתנדב

 לעצמו לקנות בדעתו נותן בהבטתו קונים הצבור שאין יודע דהשומר דכיון ליה וניחא כן לו הוקשה
 יעי׳ש מהני לקנות מהכוין דבאינו דאה״נ כתב התוס' ובשם לעצמם ויטלוס אחרים יבאו פלא כדי

 דחיישינן להו אית כ״ע זו אוקמתא דכפי שצדדנו האחד הצד כפי והנה .דשקליס) פ׳׳ד בתוי״ט ועיין
 לו דנוח משוס לקנות דעתו יהיה שמא דחיישינן הדין דהוא כלל קושיא כאן אין יפה ימסרם לא שמא

 חיישינן דלא להו אית דכ״ע אמרינן ואי .יפה ימסרם לא שמא בחששת שפירש״י וכמו משלו שיקרבו
. דמתנדב מודה תי׳ק אף מסרס דאי מסרס כפלא פליגי נא די בעיקר והכא יפה ימסרם לא שמא

 פליגי לקנות בשנתכוין והכא דמשנדב פליגי לא דכ׳׳ע לקנות נתכוין בשלא דלעולס אמור אתה אף
 מתנדב לקנות במתכוין דאף ליה איש יוסי ור׳ קני דהבטה משוס מתנדב דאינו ליה אית דת״ק
 מ״מ ימסרם לא שמא חיישינן דלא להו אית דכ״ע דנימא דאף נ״ל ועוד .קני לא דהבטה משוס

 שמא חיישינן דלא דאמרינן הוא לצבור במוסרם דדוקא משוס לקנות דעתו שאין שאומר מה מהני לא
 לבו ממנו רחק דלמא חיישינן לא לצבור שמוסלס אומר ובשפתיו דבפיו דמאהר יפה ימסרם לא

 בו יחזור שמא למיחש איכא לקנות דעתו שאין באומר אבל . יפה מוסרם ואינו ארבו ישים ובקרבו
 היה לא שמעולם אומר מלאכה גמר בשעת אס ואף לקנות דעתו ויהיה הספיחים שומר שהוא בעוד
 מה מהני לא ומש״ה לקנות דעתו היה זמן זה ובאי אדעתיה לאו דלמא חיישינן מ״מ לקנות דעתו

:מהני לצבור מוסרם אס לעולם אבל לקנות דעתו היה לא שמעולם שאומר
 מה מהני דלא מודה יפה ימסרם לא דלמא חיישינן דלא ליה דאית למאן דאף לומר נ״ל ועוד

אינו שבלבו דנימא דאף משוס הוא דעעמא סבור דאני משוס לקמת בדעתו שאין שאומר
מוסכם

עוז מגדל
ד ״ ת פ מ רו ד עד מזמין מבקרי :י״א) שנמצאו(דף מעות פרק . הלשכה עד הבהמות כל : התרומה פרק שקלים במסכת . הלשכה מתרומת הכל עד הלשכה ח גזירות דייני שני פרק כתובות מס' .נ׳

ת :ק׳ו) (דף שנ :התרומה פרק שקליס במסכת .שם שומרים עד השמעה ב

 בא היה לא המשתלח שעיר בקרני שקושרין זהורית לשון דהא הוא דע׳ס נראה
 אלא קרניו בין שקושרין דל״ג ונראה .ב' משנה שקלים דמס' בפ״ד וכדתנן הלשכה משירי אס כי

 דין בפרקין ולקמן . הפרה שריפת תוך אל משליכין שהיו זהורית של לשון והיינו לחוד זהורית של ולשון
 ולשון לגרוס צריך שם הלשכה משירי נעשין ושניהן המשתלח שעיר עליו שמוציאין וכבש רבינו שכתב וז'

;ודוק יוה׳כ עבודת ובהל׳ שקל-יס בהלכות בסמ״ג ועיין תלמוד צריך והדבר .קרניו בין שקושרין
ם. ממותר שיבאו מצותן שרת וכלי המנורה ב  ופסק גזרות דייני שגי בפ' דתנאי פלוגתא הנסכי

 ממותר שיבאו מנותן ולבונה הזהב מזבח שגס כתב לא למה ידעתי ולא .כר״ע רבינו
 . יע׳׳ש תרומה הלכות בסוף זו ברייתא הראב״ד הביא וכבר ק״ו) (דף שם בברייתא וכדאיתא סנסכים

 מזבח צורך הבית בדק מקדשי שיעשו מהו שרת כלי מרב הונא רב מיניה בעא התם דגרסינן ודע
 מתרומת אלא נעשין אין א״ל אתו הלשכה ומתרומת נינהו קרבן צורך או אתו בדה׳ב ומקדשי גינהו

 ולא שגבו כאן והותירו שגבו כאן ל״ק כו' ויהוידע המלך לפני הביאו וככלותס איתיביה הלשכה
 יהיו לאו ואס הוצרכו הוצרכו אס עליהם מתנה ב״ד לב אבהו א׳׳ר הוי מאי והותירו גבו וכי הותירו

״כ. שרת לכלי  אמר דמר ור״ע ישמעאל אר' דפליגי דמשמע לתמוה ויש וז״ל בכ״מ מרן וכתב ע
 חזרו עליהם מתנה ב׳׳ד לב דכי וצ״ל לא בדה״ב מקדשי אבל נסכים ממותר אמר ומר הלשכה מתרומת

א : ע״כ הלשכה כתרומת או נסכים כמותר מעות אותם ל  לסי דהא למרן ליה קשיא מאי ידעתי ו
 בו יש שגבו ומה הבית בדק בקדשי מותר דליכא היכא אלא מיירו לא ור״ע ישמעאל רבי המסקנא

 מביאים היו ממה שרת לכלי דהוצרכו היכא ור״ע ר״י דפליגי הוא זה במציאות אחרים לדברים צורך
 היו הבית בדק דמקדשי מודו כ״ע בהא בו צורך שאין מותר הבית בדק בקדשי דיש היכא אבל אותם

 קדשי ממוהר באים היו שרת דכלי ור״ע ר׳׳י הזכירו לא דלמה היא קושיתו ואס .שרת כלי לוקחים
 ב״ד וכי דעתו לסוף ירדתי לא כו' מתנה ב״ד לב דכי מרן מ״ש גס . כלום לזה תירץ לא הבית בדק

 אמרו לא ובגמרא . הלשכה תרומת או נסכים מותר שהם ולומר הבית בדק קדשי לשנות כח להם יש
 לא והלא בדה״ב מקדשי שרת כלי להביא יכולים דאיך להם שהוקשה לפי אלא עליהם מתנה בי״ד לב

 דעת כאלו הוא והרי מתנה ב׳׳ד דלב תירצו לזה . הבעלים מדעת משנים ואיך גבו קרבן לקדושת
 לא שאם ב״ד שיאמרו אבל . פרת לכלי שיהיו הבית בדק לקדשי הוצרכו לא שאס היה המקדשים

 ס״ח המחבר הרב בדברי ועיין (א״ה .שמענו לא זה הלשכה תרומת או נסכים מותר שיהיו הוצרכו
:יע׳ש) ו' דין מקדש כלי מה'

 נוטלין בשביעית ספיחים שומרי תנן גרסינן דמציעא בתרא בס״פ .וכו׳ בחנם לשמור שהתנדב מי ו
כן אומר אתה לו אמרו חנם ושומר הוא מתנדב הרוצה אומר יוסי ר' הלשכה מחממת שכרן



משנה כסף ״ף2 שקלים הלכות זמנים. משנה כסף302

 :ק״ו) (גשונות דייגי שני שרק .לנן5 כדי עד וכו׳ שגירופלים ספרים מגיהי ז
 כבש ששים היו וכן ומ״ש ;דשרה בפ״ג וכו׳. המשחה להר הביש מהר ששין היו כבש ח

׳ פ׳ משנה המשהלח. שעיר מליו שמוציאין  נעשין ושניהם ומ״ש ס״ו): שעירים(יומא ג
 באים והעזרוש וההיכל השלה שבח וכן ומ״ש משנהפרקד׳דשקלים: הלשכה. משירי
 אבל . דשקלים ס״ד ירושלמי הלשכה. משירי

מ׳  מזבח ק״ו) (כשובוש דייני שני ר״ש לידן «
 בדק מקדשי באים והשמש הלשכוש העולה
 דידו גמרא רבינו הניח לשמוהלמה ויש , הביש
ת ;כירושלמי ופסק מ  וכר שבירושלים המים א
 :דשקלים ס״ד משנה . הלשכה משירי עד

עכו״ם ו

ם עכו״ שח שהשנדב ו  ״ שומנ ומ״שואפילונר דשקלים; פ״ק ימשלמי .וכו' אלו לדברים מ
 שבדינז היו לא זמן באושו וכושיים העכו״ם עם כושי החם מדמשה נלשד הוא

 סן [דמקבלין] בירושלמי החם מ״ד ואפילו הושב לגר וכ״ש מהן מקבלים דאין וקהני ע״א
:הושב בגר לא אבל בכושי [אלא] אסר לא ע״כ המשי

ר ט ת  דשקלים פ״ד . וכו׳ הלשכה שממה מו
 שיר^־מ המוחרוש על הוא ב״ד שנאי

 אוסר ר״ע שממה מוהר במשנה ושם שלוש
:המזבש לקין

שקלים

 הלשכה מן שכר שיטלו חכמים להם תיקנו לפיכך .מהן
: שם שומרים שאלו מקום מאותו הכל שיפרשו כדי

 תזלנין את שדנין ודיינין שבירושלים םפרים מגיהי ז
שכה. מתרומת שכרן נוטלין בירושלים היו וכמה הל

 כדי להן מוםיפין רצו שלא פי על אף להן הםפיקו לא ואם שנה בכל מנה תשעים* נוטלים
 וכבש .אדומה פרה מוציאין היו שעליו המשחה להר הבית מהר בונין היו בבש ח ♦ ביתן ובני ובניהם־ ונשיהם הם צרכן

 .הלשכה משירי נעשין והעזרות וההיכל העולה מזבח וכן .הלשכה משירי נעשין ושניהם המשתלח. שעיר עליו שמוציאין
 מעות שהתנדב כוכבים ועובד :הלשכה משירי באין העיר צרכי וכל מגדלותיה וכל ירושלים וחומת שבירושלים המים אמת

 אין ולכם ונאמר וגו׳ לבנות ולנו לכם לא שנאמר .תושב גר ואפילו ממנו מקבלין אין בחנם עמהם לעשות או האלו לדברים
המותרות כל על הוא דין בית שתנאי עולות כולן ויקרבו זכרים בו לוקחין הלשכה ושירי הלשכה תרומת מותר ט ג וגי׳ חלק

ס׳ שיקרבו .ותשע תשעים לפניע *בג
למלך משנה

ס כדאיהא דנרים אינם שנלג דדנרים קי׳ל דהא המסירה מהני מ׳מ מוסכם מ . מ י מ ו מ לצמר שימסרם יססיחיס דומיא ולינא ד ק הקיט ילא ליה דאיה לר״י מ׳ נ ׳ ליס למיסנ י א5זנמ זתי ו
גפיו שהוציא מה הסן היה מלכו לומר מהימן דלא משוס הוא דנרים דאינה דאמיינן דהא למימר

נלני שאמרה אע׳ס ומולן נקדושין דאמרינן מההיא כדמוכח ליתא הא .מספק מיישינן כאיסור אכל
לא דאפילו ש'מ נקרוניו אסורה היא שההיה אמדנן ומדצא מקודשת אינה אעפ׳כ לו להתקדש היה  ל̂י

 דדנרים שם והסוס׳ כ׳ת) (דן נדרים היא׳ש מ׳ש מיין (א׳ה .דברים אינם שכלב דדנריס אמרינן
א פירש כאלו הו׳ל סהדי דאנן דכיון הוייןדנייס המוכיתין שכלב הד  והנה שכלב. דנרים הוו ולא נ
 דברים הויין דבמסנה ר׳ו סי' ת'מ המפה בספר מוהי׳ם ועיין .משלו שיקרבו לו שנות פירש׳י הכא
 היא הכונה יפה ימסרם לא שמא לאמיישינן דקאמיר׳י ומאי קל׳ו). סי׳ הלכות גופי ועיין יע׳ש
שבלב דדברים משום מהני בלט להו מסר לא אם דאפילו משום יפה מסר לא דלמא למיסש דליכא
לקנוס דעי» יהיה דלמא דסיישינן מודה ר׳י אף לקנוס דעתו שאין באומר אבל . דברים אינם

 ליישב נגר צריך דחיישינן לסו דאית דליבנן אמת הן וחיישינן. הוא איסור דספק וכדנסיבנא
:צל׳ע וכעת דברים אינם שבלב דדברים דקי׳ל מאחר וו היא תששא דמה

 קמיפלגי יפה ימסרם לא שמא סיישיק אי והכא קני בהפקר הבטה דכ׳ע רכא אמר הסם אמרינן תו
 שמא מיישיק לא סבר ור״י יפה ימסרם לא שמא חיישינן לא ואי אגרא להו יהבינן סברי דרבנן

 דלית ס״ל דרבנן אלא פליגי דינא בעיקר לאו ור׳י דס׳ק וו אוקמתא כפי והנה .יפה ימסרם לא
 מאי תיישיק, דלא ליה איה ור׳י יפה ימסרם לא דלמא דחיישינן משום חנם לשמור למתנדב הקנסא

 ור׳י לקנוס בדעתו יהיה שמא דסיישינן ס׳ל •דס׳ק לקנוס בדעתו שאין באומר דסליגי אמרינן דלא
 יהיה דלמא נמי חייש יפה ימסרם לא דלמא דסייש דמאן לעיל שצידדנו הצד ־כפי חיישינן דלא סבר

 שוס ליכא קני דהבעה דמאסר היא ת׳ין וכונס לאידך וה׳ה נקט מינייהו חדא דהכא צ׳ל ,לקנות בדעתו
 לקנות בדעתו שאין נמי יאמר ואם ̂יפה ימסרם לא שמא חיישינן לצבור ימסרם שאס מנם לשמור סקנה

פה, ימסרם לא דלמא דחיישינן היכי כי לקנות בדעתו יהיה שמא סיישינן  יחיד מתנדב שפיר ולר׳י י
 לקנוס בדעתו שאין באומר דמהני וה׳ה ימסרם w דלמא חיישינן דלא משוס לצבור ושימסור לשמור

 שסי דלר׳י נמצא יפה ימסרם לא דלמא מיישנן דלא סיבי כי לקנות בדעתו יהיה דלמא סיישינן דלא
 קאמר דלא והא .לצבור שימסור או לקנוס בדעתו שאין שיאמר 1א לשמור יחיד למתנדב יש תקנות

 אבל דמהני ליה אמר מהני לא לצבור דמסירס דתקנה דקאמר לת׳ק דשמעיה משום הוא ר״י ליה
 שכתבנו חילוקים השני כפי אן .לקנות בדעתו שאין שיאמר דהיינו אחריתי תקנה נמי דאיכא ■לעולם

 הגמרא סוגיית אסיא יפה ימסרם לא דלמא לחששת לקנוס בדעתו יהיה דלמא חששת בין לחלק שיש
 לקנוס בדעתו יהיה שמא דמיישינן מהני לא לקנוס בדעתו שאין שיאמר תקנה דכ׳ע דאליגא כפשטה

 וו דחששא סבי יוסי ור׳ מהני לא וו תקנה דאף ליה אית דס׳ק נחלקו לצבור דמסירה בתקנה אן
 אן לצבור במסירה אם כי לשמור למתנדב תקנה ליה לית לר׳י וה ולפי .שנהגנו מהטעמים ליסא

לר׳י: אף מהני לא לקנוס בדעתו שאין שאומר במה
 לבעלי גחייישינן והכא קני לא בהפקר הבטה דכ״ע אמר רגא דאמרי איכא התה אמרינן תו

 ורועות בעלי דלישמעו כי׳היכי וווי ד׳ ליה למיהג רבנן דסקינו סבר דס׳ק מפלגי קא ורועות
 משל גאים אין לדברינו ליה'מדבריך ה׳ק אומר אתה ומה סקינו לא סגר יוסי ור' ננינייהו וליפרשו

י מדגייו רש׳י ופירש ע״כ. צמר  מן וווי ד׳ רבע דתקינו דס׳ל לדגריט חנם ישמרה אמרת 4י
 ואם בהם חלק לצבור שאין וווים ד׳ גתממה לו ונמצאו עליהם מוחל ווה ספיחים לשומרי התרומה

 הני דדוקא ונראה .ע'כ צמר משל גאים סמידין אין צבור קרגנוס ושאר ומוספין תמידין ננהם קוטם
.צבור משל גאים סמידין דאין נמצא עליהם מוחל ווה וווי ד׳ רבנן דתקיט דכיון דאמרינן הוא

 מחיל •שפיר גורות דייט שני בפרק וכדהנן הלשכה מתרומת שיקחו רבנן דתקינו דניים כשאר
 ועליהם להו תקינו לא ירצו לא אם אבל ליקח ירצו אם אלא להו תקינו דלא דרבנן וטעמא .להו

 ירצו לא אם ואף ורועות בעלי משוס להו תקינו דרבנן ספיחים דשומיי בהן אן .טוב נרכס סבא
 יחיד משל באין ומוספין תמידין נמצאו להו מחיל אי ורועות נעלי משום שיקחו היא סק׳ח ליקח

ה פשוט: ווה נ ה  לא דאי יפה ימסרם לא שמא ס׳לדחיישינן דרבנן נראה היה וו אוקמתא כפי ו
 (א׳ה לצבור. וחין הד׳ נמנוייס תקנה איכא הא צבור משל באין אינן לדברינו מדבריך קאמרי היכי
 דנימא לקושיתם מקום אין דאל׳כ לקמן המחבר הרב שהביא ׳)1 (דף ר׳ה הסוס׳ מדברי מוכח והכי

 דר׳ ולומר לדחוקי איצטרין לישנאאמאי להאי ק׳ל אן .דהכא נהרא כ^פנא ס״ל דהסם דסוגיא
 מיישינן לא ס׳ל דר׳י פליגי דנהא לימא התקנה בעיקר במציאות מחלוקת דהוא חקינו לא סבר יוסי

^ לרבנן אף מהני במסירה דלעולס לומר אפשר ומיהו .יפה) ימסרם לא שמא חיישינן סברי ורבנן  ד
י דלסברת אלא יפה ימסור לא דלמא חיישינן ׳  אמרו וה ועל מסירה בלא אף למחול יכול סקינו דלא י

 דסקינו אומרים שאנו לדברינו מסירה בלא חנם להתנדב שיכול אומר שאתה מדבריך לר׳י רבנן לו
 מהני דמסירה ה1ה הצד כפי וא׳ס . צמר משל נאים אינן ומוספין תמידין נמצאו וווים ד׳ רבנן להו

 יכול היה ואעפ׳כ קני בהפקר הבטה דכ׳ע לימא קני לא בהפקר הבטה דכ׳ע קאמר מאי א׳כ לרבנן
 למיהב תיקנו שספמים אלא יפה ימסרם לא דילמא חיישינן ולא לצמר מוסרם שהיה לפי חנם להתנדב

 לו ואמרו מנם מתנדב ומש׳ה ורועות לנעלי חיישינן דלא סבר ור׳י ורועות בעלי משום וווי ד׳ ליה
 עליהם ל«»ל סימל ונמצא ורועות בעלי משום חכמיה תיקט שלא אומר שאתה דבריך נפי לר׳י רבק
לצמר שימ«« תקנה שיש ואף צבור משל באץ אינן אלו וווים מד׳ הנאים ומוספין, שתמידין נמצא

 דרבנן להו דאית דרבנן אליבא יחיד משל באין ומוספין תמידין נמצאו לצבור למוסרם צריך שאיט
 דס׳ק לומר וו משנה והביא היא סנאי בהפקר דהנטה דס׳ל הוא דרנה משום ל׳ק הא .להו סקינו
 איס דכ״ע א׳נ קני בהפקר דהנסה להו איס דכ״ע אלא דליסא לומר רנא בא וה ועל נוה נחלקו ור׳י
 להו איס דכ׳ע דאפשר מהצדדים צד שוס וו ממשנה להכדח דאין כלומר קני לא בהפקר דהנטה להו

לה קני: דלא להו איס דכ׳ע ואפשר דקני  בהבטה דפליגי דקאמר דרבה אליבא דבין ממ׳ש העו
 אי וו חלוקה ורועות לבעלי חיישינן אי דפליגי דקאמר דרבא אליבא נין לא או קני אי בהפקר
 דלא להו איס דכ׳ע דאפשר מהצדדים צד שום בם להכריח אין לא או יפה ימסרם דלמאלא חיישיק
 וה דין קני בהפקר הבסה לכ׳ע דקאמר לרנא אן דמיישינןוכדכתיננא. להו איס דכ׳ע ואפשר חיישינן

 ימסרם לא דלמא חיישינן לא ולר׳י יפה ימסרם לא דלמא חיישינן דלס׳ק ור׳י ס׳ק מחלוקת הוא
תי : יפה אי ר  אי דפליגי דרגא קמייסא כאוקימסא למתניסין דפירשה דשקלים נפ׳ד עובדיה לר׳ ו

 יפה ימסרם לא שמא דחיישינן הכא דמ׳ש שם סוי׳ט נעל הרב והקשה יפה ימסרם לא שמא סיישינן
פה, ימסרו לא דלמא חיישינן ולא בפ׳ק וכדתנן וקטנים ועבדים מנשים דמקבלים משקלים  (א׳ה י

 קרב גופן שאין שקלים דשאני וסירן .הראב׳ד) נשם מציעא בשלהי בצלאל מהור׳ר שכתב מה מיין
 בסירון ו׳ל הרב של דעתו נחה לא ואח׳כ .צבור לשל נמי נשתנה הקרב דבר נהם שיקנו וכשמשסנין

 משוס יפה ימסרם לא דלמא למיחש איכא נשנה אחת פעה דהיו הלחם ושתי עומר דשאני וחילק וה
 ללישנא נמי וא׳ש להם נוח למימר ליכא שתא דכולה דלקרננוס שקלים אבל משלהם שיקרבו להם דטס

 וכשמוחלין כו׳ קול שיהיה הדי שכר שהקנו דרבנן סעמא לשון ולאותו קני לא בהפקר דהבטה נהרא
 גופן שאין משום לחלק אין ולפ׳ו בהן חלק לצמר ואין בתרומה מעות אותן לשומרים שיש נמצא
כ. קרב  יפה ימסרם לא דלמא דחיישינן לס׳ק ס׳ל נתרא דללישנא דס׳ל נראה רנינו ומדבד ע'

 ס׳ל וו אוקמסא דלפי דאפשר כתבנו וכבר צבור משל באין אין לדברינו מדבריך לר׳י אמח ומ׳ה
 לא לשקלים בשנה פ׳א הנא דבר נין הרב שחילק החילוק ובעיקר .מ׳ לא דלמא חיישינן דלא לס׳ק

פי : מהו ידעתי ל  כיון נהם מלק לשומר יש דלעולם ספיחים שומרי דשאני לחלק נ׳ל הנושא מומר ו
 יפה שימסרם לו אומרים שנ׳ד דמה השומר דסנור יפה ימסרם לא דלמא איישינן צמר משל דבאים

 אבל משלו. שיקרבו ליה דניחא יפה מוסת אינו ומש׳ה נמצוה חלק ישראל לכל שיהיה כדי הוא
 ליכא לצבור מסרי כי בקרנמת חלק להם יהיה לא ועבדים ונשים דכהטה אמר דרחמנא שקלים גבי

 שרואים מאחר עסקינן ברשיעי דלאו משלהם שיקרנו להו דניחא משום יפה ימסרו לא דלמא למיחש
 :יפה ימסרו לא דלמא חיישינן לא מש׳ה צמר בקרננות חלק להם שיהיה לה׳ חפן אין בשותפות דאפילו
ב  אעתיק בדבריהם ומתן משא לי שיש ולפי ל׳ה) (דף פ׳ג וו קושיא הקשו שהתוספות ראיתי שו

 שמואל רב לה ואמרי יהודה נר הונא רב תני הסס גרסינן .שם הסוס׳ ומ׳ש הגמ׳ סוגיית
 ובלבד יחיד עבודת בה ועובד לובשה כתונת אמו לו שעשתה כהן צמר עמדת שכלתה אחר יהודה בר

 עבודת ופירש׳י .ע'כ קמ׳ל יפה,יפה ימסרנה לא דלמא ניחוש דתימא מהו פשיטא לצבור שימסרנה
 לה קורא לפיכן המקום אס לפנות עליו שמוטלת לסי אלא צמר צריכה שאינה ומחתה כף הוצאת יחיד

 עבודת שמעתי ואני .בעיני נראה כן היא צמר מעבודת דס׳ס לצבור שימסרנה ובלבד יחיד, ענודה
 ובלבד התם תנן דלא נגוה לי וקשיא משלו לבן נאצטליה קורא התם בה דתנן פרשה מקרא יחיד

 ההוספות וכתבו . ע'כ היא דצמר לצבור דמוסרה דאמרת כיון בה דעונד פשיטא .לצבור שימסרנה
 ספיחים שומרי דס׳ל והעליה הביס נפרק דר׳י לרבץ ואפילו קמ׳ל יפה יפה ימסרנה לא שמא ליחוש

 נמיחש דסליגי וקאמר עושה חנם להתנדב הרוצה אף אומר ור׳י הלשקה מתרומה שכרן נוטלין בשביעית
 שהוא יפה לה מסר דכ״ג סהדי דאנן מודו הכא חיישינן הנרי דרבנן יפה לצמר מסר לא דלמא
 שעובד מבינות אגב יפה לה מסר שלו כהונה כבוד שכל דכיון ועוד יפה למסור שיש וידע בתורה גדול
ה עכ׳ל: בה הנ  אחר אמרינן דבפירוש להם הוקשה דמה התוס׳ נעלי רבותינו על נסלאתי גוראוה ו

 עבודתי אנל יחיד עבודת אלא הותר דלא דמשמע יחיד עבודת בה עובד וכו׳ צמר עבודת שכלתה
 יחיד* בעבודת ודוקא יפה ימסרם לא דלמא דחיישינן משום הוא דמלתא טעמא וע׳כ הותר לא צמר
 דלגני והעליה הבית דפרק כרבנן וו סוגיא אתיא וא׳כ חיישינן צמר נעמדת אבל חיישינן דלא הוא

 מסוגיא הסוס׳ ע׳ד ק׳ל תו (א׳ה . יפה ימסרם לא דלמא חיישינן צבור של שהיא העומר מנחת
 אחא א׳ר לצבור שתמסרנה צריכה לבנה כתונת שעשתה האשה תני פריה ווה דשקלים רפ׳ד דירושלמי
 נמה היא הכל כדברי אמר ר׳אילא נשם אסי ור׳ חנם שומר מתנדב הרוצה אמר דר׳י היא דר'יוסי

כ. צבור, לקרבן יחיד קרנן דמשחנה מודו דכ׳ע קרבן של במכשירין אבל קרנן של בגופו פליגי  ע׳
 והתנדמ אלו עמדו העצים בלשכת עצים מצאו לא הגולה מן ישראל שעלו נשעה התם גרסינן סו

 ויהנדמ אלו יעמדו עצים מלאה לשכה שאפילו שביניהן נביאים עמהם והסט לצבור ומסרום עצים
 אף דר׳י'אמר היא יוסי דר׳ אחא א׳ר תחלה משלהן אלא מתקרב קרבן יהא שלא משלהן עצים

 דבהדיא דילן סליגאש׳ס דהירושלמי וצ׳ל . תוי׳ט הרב וו סוגיא ורמו יע׳ש כו׳ ש״ח מתנדב הרוצה
 (דף במננטס איתא והכי עצים שמתנדבים מלמד קרבן דתניא כ׳:) (דף רנה הקומן בפרק אמרינן

 .כר׳י דעצים למתניסין אוקמה ומש׳ה אחריתי לדרשא דקרבן ליסורא ליה דריש הירושלמי ושמא ק׳ו:)
 והלויס הנהנים העצים קורבן על הסלט והגורלות דכסיב בנחמיה מלא מקיא מייתי דהתה קשה אן

ש). כ׳ח. (דף דסעניוס נפ׳ד איסא והכי אלהיט לבית להביא והעם  הסוגיא דנעיקי אמת הןיע׳
אני

עוז סגדל
ש :גוייות(ק׳ו) דיני שני פיק כסונות נמס׳ .ניסן ובני עי ספרים מגיהי במשנה ישקלים פ״ק .בירושלים וופרון עי שהתנדב זעכו״ם :התרומה *■ק שקלים נמסכת .הלשכה משירי עד מנין היו כנ

^ .למובת קק עד הלנמה סיומת מותר :ביחשלמי ונגע׳ ץ«׳ג) ס ת(י שטעו :ו



303 קנבמשנה כסףפ״ד שקלים הלכות .זמנים משנה כסף
 מוציאים מזנח קדשי החס חנן הממונים הם ^לו ס״פ ירושלמי .וכו׳ שלא שסלים י

 מוציאין מזבח קדשי מחניחין היא כן א״רחייא הכית בדק מקדשי להם הראוי ^
 מזבח מקדשי להם הראוי אח מוציאין הבית[אין] בדק קדשי הבית בדק מקדשי להם הראוי את
 כן שנינו שהיי וכו׳ זה דבר מצא ירושלמי בשקלים הראב״ד וכתב הנכונה. הגירסא היא כך

החם בה דמסיים משום וטעמו .עכ״ל במעילה
 הבית לבדק צורך 1ב שמצאו כלי חנינן והא

 נופלים ודמיהס נמכרין והשאר אוחו מניחין
 מתניחין כיני מזקיה א״ר הבית בדק ללשכת
 מחניתין על נאמר וזה הבית בדק לשכח לצורך
 לשכת מהן אחת במקדש היו לשכות שתי דקתני
 לתוכה זורקו כלי מתנדב שהוא מי כל הכלים

 וכל אותה סותחין הגזברים יום לשלשיס אחת
 אותו מניחין הבית לבדק צורך בו שנמצא כלי

 בדק ללשכת נופלים ודמיהס נמכרים והשאר
 מהניתין האי דעל דכיון הראב״ד וסובר הביח.

קא. זו בלשכה אלא נאמר לא דאתמר הוא  דו
 ובעל . טותיה משמע לא דירושלמי ופשטא

 והירושלמי .רבינו לדברי ראיות הביא עוז מגדל
:למוד צריך כזה

ק ר״ח משיגיע יא  דר״ה בפ״ק .וכו׳ ני
 הגיע אס לפיכך ומ״ש : )ז (דף

ח ״  .וכו׳ לתמידיס בהמות עמהס ויש ניסן' י
 א״ר עולא אמר י״א) י׳ (דף דשבועוח נפ״ק

יוחנן

 הלכה להיכן שבהן קדושה וכי מסדא רב א״ל חמימים נפדין לצבור הוצרט שלא תמידיס יוחנן
 סמידין ופירש״י .לדמיהם יהיו לאו ואס הוצרכו הוצרט אם עליהם מחנה ב״ד לב רבה אמר
 טלאים מששה פוחתין אין דחנן הלשכה תרומת ממעות שלקחום לצבור הוצרכו שלא

ממעות צטר קרבנוח שום מקריבים היו לא ניסן ר״ח וכשמגיע הטלאים בלשכת המבוקרים
דר״ה בפ״ק כדאמר אשתקד של  ג5 התרומה

 'הטלאים בלשכת טלאים ד׳ שנה בכל ונמצאו
 לצטר הוצרכו לא והיינו הישנה התרומה ממשח

 להכשירם חמימים נפדים שעברה, בשנה להקריב
 ואותם חולין מעות על אותם מחללים זו בשנה

 שיצאו וכיון ישנה התרומה למותר ילכו המעות
 תרומה ממעות אותם ולוקחים חוזרים לחולץ
 רבינו ומ״ש יב :עכ״ל זו בשנה ויקרט חדשה

ט׳ הקטרת במותר עושים היו וכך  סוף עד ו
: משקלים פ״ד משנה הפרק.

בס״ד שקלים הלכות להו סליקו

 שאץ העוף עולת לא אבל .בהמה עולת שיקרבו
 ממותר הבאין העולות ואלו .עוף הצבור בקרבנות
:למזבח קיץ הנקראים הם השקלים

 לכל להן הספיקו שלא *שקלים י
 הראוי את מוציאין הצבור קרבנות

 אין אבל .הבית בדק מקדשי להם
 לו הראוי את מוציא הבית בדק

א :המזבח מקדשי  ראש משיגיע י
 קרבנות מקריבין אין ניסן חדש
 לא ואם חדשה מתרומה אלא צבור
הישנה. מן לוקחין החדשה באה

 אותן פודין ישנה מתרומה לתמידים בהמות עמהן ויש ניסן חדש ראש הגיע אם לפיכך
 את בה שמקיצין ישנה לתרומה דמיהן ויפלו תמימין שהן עלפי אף לחולין ויוצאין
 להן צריכין יהיו לא שאם לתמידין שלוקחין הבהמות כל על הוא דין בית שתנאי . המזבח

ב ז לחולין יצאו  אותו מחללין ניסן חדש ראש משיגיע .הקטרת במותר עושין היו וכך י
 מהן הקטרת את ולוקחין וחוזרין בשכרן הקטרת מותר האומנין ונוטלין המזבח לקיץ השכר מעות וחוזרין האומנין שכר על

:ישנה מתרומה אותה מקטירין חדשה תרומה להן אין ואם .חדשה תרומה ממעות להקריבה כדי חדשה מתרומה

שקלים הלכות להו סליקו
למלך משנה

ת ג ש ד ה ״ ב א ר ה
 כחב .הספיקו שלא ̂ישקלים
 מצא כירושלמי כשקלים הראכ״ד

 שלא כדכריו לא אכל • הענין זה
 כלשכת שנמצא ככלי אלא דכרו

 היתה והיא הכלים גדכוס
 מלשכת חון עצמה כפני לשכה
 ולזהכ לכספים שהיתה הכית כדק

 מל טשויה היתה הכלים ולשכת
 משנים אין הכית כדק קדשי אכל למזכח אותו לוקחין למזכח כלי ממנה יצטרך שאם זה תנאי

:עכ״ל [כתמורה] (כמעילה) כן שנינו שהרי אותם

 אם ימנע דלא צכור לעכודת יחיד עכודת כין שחילקו החילוק זה על שקשה מה דמלכד חמיה אני
 דלמא צכור כעכודת דחיישינן היכי כי צכור משל שיהיו וצריך כהונה כגדי צריכה הלזו יחיד עכודת

 שימסרם לי למה כהונה ככגדי שתהיה צריכה אינה ואס יחיד כעכודת ניחוש ה״נ יפה ם ימס. לא
 עכודת ולא יחיד עבודת אס כי התיר דלא ראה לא וכי פשיטא הקשו דמה לתמוה יש ועוד .לצכור
 דכעכודת דאשמעינן מאי זהו וא״כ יפה ימסרם לא דלמא דחיישינן משום הוא טעמא וע״כ צכור
 לעכודת אף מהני לצכור מסירה דלעולם אומרים ושמעתי . אשמעינן גדול וחדוש חיישינן לא יחיד
 דרוצים משוס לצכור שמסרם אף יחיד משל כהונה כגדי שיהיו מצין אינן דצכור משוס הוא והכא ̂כור

 יחיד כעכודת אך לצכור שמסרס אף יחיד משל שיכאו ולא עליהם שיכפרו כדי משקליהס הכגדים ;!יהיו
 קפידא ליכא צכור של שאינה דמאחר דמהני פשיטא הקשה זה ועל קפידא ליכא צכור צריכה שאינה
 ציתא זו דחששא קמ״ל יפה ימסרם לא דלמא דהיינו אחרת קפידא שיש דסד״א משוס דאצטריך ותירצו

 זו חששא משום דאי יפה ימסרם לא דדלמא חששא משוס אינו צבור עכודת כה עוכד שאינו ומה
 רוצים הצמר אין צכור עכודת שהוא דכל הוא הטעם אלא צכור לעכודת יחיד עכודת בין לחלק אין

 תמים אני שעדין אלא • הגמ' קושיית א״ש זה ולפי צכור משל הכאיס כבגדים אס כי העבודה ;שתהיה
 נחלקו לא דע״כ מוכח והעליה הבית דפרק סוגיא מאותה דהא כמאן דלא אתיא זו זהסוגיא דלפי
 להתנדכ יחיד יכול לכ״ע חששא הך לאו אי אבל יפה ימסרם לא דלמא חיישינן אי אלא ור״י רכנן

 ולא משקליהם אם כי צכור של דבר שהוא העומר מנחת שיכיאו להו ניחא דלא אמרינן ולא משלו \
 שהוא כ״ג דשאני התוספות מ״ש ועל .תלמוד אצלי צריך הדבר וכעת לצכור שימסרם ואף יחיד משל 1

אומרים שהיו י״ה) (דף דיומא כפ״ק וכדאמרינן חכמים היו לא שני בכית דהא קשה וכו׳ כתורה נדול
הדורות בכל היא הונא דרב זו ומימרא .שני בכית דמיירי בגמ' ואמרינן כו׳ למדת לא שמא לו

 לא וכו׳ שלו הוא כהונה כבוד שכל כיון ועוד שכתבו השני התירוץ גם לזמן. זמן בין חילקו ולא
: יפה להו מסר הוא שלו כהונה כבוד דכל דמשוס הוא טעם דמה כונתם ידעתי

ד  כיון ופריך חוטא אינו ששוקל כהן כל רכה הקומץ בפרק דאמר בוכרי לכן וכן התום׳ כתבו עו
^ לצבור ליה דמסר ומשני כעזרה חולין מעייל מייתי קא כי לאתויי מיחייב לא דלכתהלה אי

 ישראל שכל כיון מודו רבנן אפילו כההיא והעליה הכיש דפרק כרבנן דס״ל את״ל אפילו למימר
 מן הבאים הקרבנות ריוח שכל כיון ועוד יפה לצמר מסרי דפטירי נהי נמי אינהו שקלים מביאין
 ישראל שכל היא טענה דמה כלל דבריהם הכינותי ולא .עכ״ל יפה ומסרי גמרי הוא שלהם השקלים
 ישראל דכל דכיון לעיל שכתבתי החילוק כדבריהם להעמיס הייתי וסבור .יפה שימסמ שקלים מכיאים
 כרשיעי דלאו יפה מסרי ומש״ה כשלהם חפץ ה׳ שאין רואים ככר פטירי ואינהו שקלים מכיאין
ה. פירוש לפי דחוק שלשונם אלא . עסקינן  ידעתי שלא מלכד כו׳ ריוחהקרכנות שכל כיון עוד ומ״ש ז
 שאמרו אע״פ ה׳ משנה דשקלים דפי׳ק מתניתין בהם שידובר כיום יענו דמה תמיה אני עוד מנתם

דפריך כההיא לאקשויי איכא והכא .מידם מקבלים שקלו אם וקטנים ועבדים נשים ממשכנים אין
דל. עובדיה ר׳ שם פירש וכן לצבור דמסרי וצ״ל מייתו היכי דפטירי דכיון הקומץ כפרק מקבלים ו
 לומר שייך לא והכא .ע״כ יחיד משל קרכ צמר קרבן ליהוי דלא היכי כי לצבור שימסרום ובלבד מידם

 מתניתין מכח ראשון דתירוץ דכיון ראשון תירוץ על שסמכו למימר וליכא כו׳ הקרבנות ריוח שכל
 העוף חטאת בפרק דאמרינן מהא תמיה אני ועוד .אחר בענין לחלק מנ״ל וקטנים ועבדים דנשים

 לצבור בדמסר וע״כ קטרת נינהו ומאי למזבח שכולו דכר יביא אומרים אכמיס לפני הלמדין ט׳) (דף
 עיין יכול(א״ה ד״ה נ׳) (דף התכלת כפרק התוס׳ וכמ׳ש זרה קטרת הוי יחיד קטרת לא דאי מיירי
ל״ה) (דף דיומא פ״ג ישנים כתוס׳ ועיין יע״ש ו׳ יין המקדש כלי מהל׳ פ״ב המחבר הרב כדברי

 כירושלמי כשקלים ז״ל הראכ״ד כתב :הממונים אלו פרק .מזבח מקדשי עד הספיקו שלא שקלים
 מצאו שקלים שבמסכת האמת אומר ואני :עכ״ל במעילה שנינו שהרי וכו׳ הענין זה מצא

 (תנן הטסחא היא וכך אחא רבי שם ביארו באות אות כדבריו שנאו הממונין הן ואלו פרק ובסוף
 להם הראוי את מוציאין אין] בה״ב [קדשי הבית בדי מקדשי להם הראוי מוציאין מזבח קדשי התם

 [קדשי הביש בדק מקדשי להן הראוי את מוציאין מזבו קדשי מתני׳ היא כן אחא א״ר מזבח) מקדשי
 זו בהלכה רבים בענינים משונות נוסחאות ומצאתי . מזבח לקדשי להם הראוי את מוציאין אין] בה״כ
דגרסינן ראיה עוד לו מצאתי וגם ברור. לשונו ו לגירסא ואף כלשוט היה ז״ל ר״מ בטסחת ואולי

 עשאה אם להקטיר שיכולין מקטרת מ״ש יהודה רבינו ידע ולא וז״ל זו קושיא להם שהוקשה ובלבד ד״ה
ד :עכ״ל) לצבור ומסרה יחיד  הצבור קרבנות כל ז׳) (דף דר״ה בפ״ק דאמרינן מהא תמיה אני עו

 ליחוש דתימא מהו ומשני פשיטא בגמרא ופריך לצבור שימסרם ובלבד כשרים משלו שהתנדב דיחיד
 וראיתי התוס׳ שכתבו התירוצים שני נדחו הללו הסוגיות מן והנה .ע״כ קמ״ל יפה ימסרם לא שמא

 שומרי גבי והעליה הבית בס״פ היא דתנאי פלוגתא יפה ימסרם לא שמא וז״ל שכתבו שמא בד״ה שם להתוס׳
 דתנאי פלוגתא דהוי במלתא פשיטא הכא דפריך תימה וקצת ש״ח מתנדב אי בשביעית ספיחים

 שומר דשאני הללו התוס׳ דברי כפי והנה .ע׳כ בשומר כמו האי כולי ל״ל דהכא לחלק יש ושמא
 ימסרם לא דלמא חיישינן שומר גבי דדוקא התוס׳ שכתבו מהחילוקים אחד לשוס צורך אין דחיישינן

 כהונהילא דבגדי וההיא דקטרת ההיא וכן וקטנים ועבדים דנשים ההיא וכן בוכרי דבן בההיא אבל
ובפ״ו יע״ש המחבר הרב מ״ש ז׳ דין מקדש כלי מהלכות פ״ח עיין (א״ה יפה ימסרם לא דלמא מיישינן

: ט׳) דין מקדש כלי מהלכות
ב ך י כ  בה עושין היו מה הקטרת מותר דשקלים פ״ד משנה .וכו׳ הקטורת במותר עושים היו ו

 בשכרם לאומנים אותה ונותנין האומנין שכר על אותה ומחללין האומנין שכר ממנה מפרישין
 ופירש״י י׳:) (דף דשבועות פ׳ק בגמרא זו משנה והובאה .ע״כ חדשה מתרומה אותה ולוקחין וחוזרין

. הקטרת מפטמי שכר הוא האומנין שכר דהאי  שכר על אותה ומחללין דתנן דהא כתב עוד כו׳
 הקטרת יחללו ואח״כ חולין הוא והרי הגזברין מן אחד ידי על לאומנין המעות דמזכין הוא האומנין

 שהוצרך ומה .ע״כ חדשה מתרומה אותה ולוקחין חוזרין חולין היא והרי לאומנין אותה ונותנין עליהן
 לא הגזברין מן אחד ע״י המעות זיכה שלא דכל דס״ל משום הוא כו׳ המעות דמזכין לומר רש״י
 על מתחלל הקדש שאין לפי אלו מעות על הקטרת לחלל יכולין אינם וא״כ מקדושתם המעות יצאו

 דתנן מאי רש״י ולסברת .יע׳״ש לצבור הוצרכו שלא דתמידין דההיא עלה שם שפירש״י וכמו הקדש
 לסברת התוס' וכ״כ בהם זכו שכבר מאחר האומנין מדעת היינו האומנין מעות על אותה ומחללין

 יהיו בעלמא ובהסרשה עליהם מתנה ב״ד דלב וכתבו המעות מזכין היו דלא ס׳ל התוס׳ רש״י
תי ט״כ: חולין ראי  והרי מהגזברין אחד ע״י לאומנין המעות וחוזרין וז״ל שכתב עובדיה לר׳ ו

 שאני הלשכה תרומת לקדושה תחתיו אחר דבר שיכנס לא אס לחולין יוצא הקדש שאין ואע׳ס חולין הם
 ל1מתח הקדש דאין דקי״ל ז״ל לו דהוקשה והנראה . ע״כ דברים לכמה ליתנס עליהם מתנה דב״ד

 אבל הגוף קדושת שקדוש בדבר אם כי אמרה לא עזאי דבן ובודאי עזאי בן וכסברת המלאכה על
 ולדנין מומין למבקרי !שכה0 מתרומת נותנים שהיו אמרינן גזרות דייני שני בר״פ שהרי לא במעות

 דבר נכנס שלא אע״פ הלשכה מתרומת נותנין שהיו שם שנויים רבים דברים יש ועוד גזרות דיני
 הוא הלשכה תרומת ממעות לאומנים שנותנים מה דלעולס צ״ל ר״ע הרב דברי ולפי .תחתיו אחר

 דנהי ס״ל עזאי דבן עזאי ובן ר״ע נחלקו הגוף קדושת בו שיש דבדבר אלא מתנה ב״ד דלב מטעם
 לב אמרינן לא הגוף בקדושת אבל עליהם מתנה ב״ד דלב משום המלאכה על מתחלל דמים דקדושת

 דלב משוס מתחלל דמים דקדושת דכשס ס״ל ור״ע המלאכה על מתחלל ואינו עליהם מתנה ב״ד
 דעתי ואין המלאכה, על ומתחלל מתנה דין בית לב אמרינן הגוף קדושת נמי הכא מתנה דין בית

 מתנה ב״ד לב הגוף קדושת שקדוש בדבר אמרינן אי הוא עזאי ובן ר״ע דמחלוקת לומר מתיישב
 בהקדש אבל ב״ד בדעת שתלוי צבור בהקדש אלא מתנה ב״ד לב אמרינן לא דע״כ משום עליהם

.ס״ט קנ״ד סי׳ א״ח המפה בספר ז״ל מור״ס מ״ש עיין (א״ה . מתנה ב״ד לב לומר שייך לא יחיד
 הרב כדברי דייקי ע״כ לב ב״ד נותנין דצבור מידי וכל וז״ל שכתב י״א.) (דף שבועות רש״י ודברי

הרב מ׳ש ועיין המדות בירוצי ד״ה פ״ח.) (דף מדות שתי פרק בתוספות מבואר וכן ז״ל המחבר
המחבר

עוז מגדל
 שהוא לדני לאכילה שהוא דכי משנץ אכא רני אמר שקלים דמוהר מהניסץ גמרא שקלים מצרפץ פרק

 המחפים חמורה מסכח סוף חניא ועוד לאכילה. שאינו לדנר לאכילה שהוא דנר משנץ ואץ לאכילה
 מונח מידי יוצא אינו למונח הראוי דנר שכל למונח אלא נפדץ אין נפדץ כשהן הניח לנדק חמימץ
 נדק לקדשי יוצאץ אץ מונח קדשי אנל מונח לקדשי יוצא הניח שנדק אלו מכל למדנו .ט׳כ לעולם

:נכון על ו׳ל ר׳מ דנרי עמדו pw הניח
 סוף עד ניסן ר׳ח הגיע אס לסיכך :ו׳) דר׳ה(דף פ׳ק .הישנס מן עד ניסן חדש ראש משיגיע

:עיקר לה מייחי מקומוח ונכמה י׳א) י׳ דשנועות(דף פ׳ק . הפרק



למלךפ״ד שקלים הלכות זמניםמשגה304

 כן מצאתי נכונה היא עצמה מצד פהסגרא ומצנד .הקרנמת) מעשה מהל׳ ס׳נ הממני
ג פ׳ ד לנ לומר שיין דלא שנתנו נונין ד׳ה י׳ד) דמעילה(דף נ  אפילו יחיד נדנה נהקדש ממנה נ׳

 אפר .היא יחיד נהקדש עזאי ונן י״ע נה דנחלקו זו מפנה והנה . יע׳ש לצמר למוסרה הקדישה
ע דעעמא לומר נראה כן על ד דלנ משוס (או די׳  דמסחלל הוא כן הדין דפורס מפוס אלא מסנה נ׳
 לחולין ויוצאין כתנ נשכרן לאומנין ינתע שאמר ר׳ע דנרי כשפירש ז׳ל עונדיה דר׳ זהו .המלאכה על

 שסהיה מקדש לי ועשו דכתינ מלאכה על מתחלל הקדש דקהני חהתיו נמס אחר דני שאין אע׳ס
 דהקדש ליה דאית דר׳ע דעעמא דס׳ל מללו נרור שפתיו ודעת . ע׳כ ההקדש מן נעשית המלאכה

ד דלנ משוס אינו המלאכה על מתחלל  הדין דמן ס׳ל אי1ע ונן . הגמור הדין מן אלא עליהם מהנה נ׳
 דמותי אמסני׳ הקשו י׳א) דשנועות(דף נפ׳ק דהא קשה עדיין וא׳ת . המלאכה על מסחלל הקדש אין
pאם עליהן מתנה נ״ד (נ רנה וסירן הלכה היכן שנהם קדושה וכי כו׳ נה עושין היו מה מרמ 

ד (נ לומר שייך לא דיחיד דנהקדש אמרת ואי לדמיהן יהיו לאו ואם הוצרכו הוצרכו  א׳כ מסנה נ׳
 לנן ונין לר׳ע ונין ו') (דף דכדתוס נפ׳ק וכדאיהא נקשרת דמיירי נכסיו דמקדיש מתני' קשיא
מ' הוצרס לא דע'כ משום מידי קשיא דלא ונראה . הלכה להיכן שנהם קדושה סיקשי עזאי  לומר נג

קערת שאני לתרן רצו נתחלה שהיי הגוף קדושת הוי דקערס דהכייחו משום אלא מתנה נ״ד לכ

ד לומר(נ והוכרחו הוא הגוף דקחשת הכריחו כך שאחר אלא הוא דמים דקדושס  .עליהם מסנה נ׳
 נכסיו.. נמקדיש אך להו מקדש דמכתשת דצנור נקסיס אלא אינו הגוף קדושת הוי ד^וית זה ודין
מ הגוף קדושת מהחלתו נתקדש זה שהקטרת אף קשית נו והיה  אוהו ונתנו אותו חללו שכנר כיון מ׳

כני מנין  למה ואף .דמים קדושת אם ני לו אין אותו כשהקדיש ואח׳כ קדושתיה מיניה פקע לאו
 היה ש^ערת אלא שרת כלי היתה לא דמכתשת מכל ד׳ה דשנועות נפ׳ק שם ז׳ל התוספות שנתנו
מ .כו' נדנודו הגוף קדושת נקדש  דבור שהרי הגוף קדושת נו אץ נתחלל שכנר קערת נמקדיש מ׳

 מדמ׳י שהנראה וכ׳ש .אותו שלוקחין לאחר הגזנריס אותו שיאמרו צריך לקערת יהא שאומר זה
 זה יהא ולומר נמכסשת להחזירו צריך שהיה ואפשר נמכתשת כשהיה היה זה שדנור הוא הסוס׳
 שכנר קשית דמקדיש ליה פשיעא מקיש דוקא דמכתשת למ׳ד שהיי התימה מן זה ואין . לקערת
א'נ .הגוף קדושת כדי(קדשו למכתשת להחזירו דצרין נתקדש  מקדשו היה דנדנור למ׳ד אף ו
 נתחלל שכנר קערת נמקדיש הפירושים דלכל נאופן . נדנור ומקדישו למכתשס מחוירו שהיה אפשר

 א' נמקדיש למתניסין דמוקמינן דכריהות דפ׳ק האוקמתא נפי וכ׳ש . דמים קדושת אם ני נו אין
שה! מסממצי שנהן קדושה דמקדיש נמהני' להקשות אין ומש׳ס הגוף קדושת נהו דלית דפשיעא מ

; הלכה להיכן

:כם״ד שקלים הלכות להו סליקו

המפרש הקדמת
ם ש  ימים עפה ,גבורחו ומנח ,שמקים רא5־ ובמאמר! וכרובים הקדש וממס מלאכים המציא יקרו מזיו אשר .שמקים שוכן שדי ,גבוהים כל על גבוה ,רמים על רם אל ב

 הלבנה ראייח על ובמועדים במדשים לסמוך ונביאו ועבדו במירו משה נאמנו יד על וצום ,ומש&סים ועדוח ,ומקים הורות והנמילם העמים מכל בישראל ובחר ,וארקיס
 בזמניהם, הדעות וקצרו מהם^ הבינה ונבערה החכמה ואבדה ,ובאספים בקצוות האומים בין ונת&זרו העמים לבין ישראל שגלו ואמר בקידושה. דין בית על ולהשען ̂ בחידושה

̂בות בחכמתו המאיר דנהורא, בוצינא רבא סנהדרא המערבי נר התחכמון, הגדול הגאון הרב גואל, להם שעמד עד מביניהם, התורה שנשתכחה עד עליהם, הצרות ותכפו  כל ל
ו אדונינו ורבנא מרנא הגולה, בני נ בי , ר ה ש ב הבדק וחזק צדק. במאזני דבריו כל ,מבואו עד שמש ממזרח ופלאו, הדור יחיד מ ר ה בן ל,' ק״  והמעוז המגדל מימון, רביע הגדול ז

ה הנקרא מבורו בכלל ההלכה זאת וחבר מצפוניה, וגלה סודותיה ביאר , ליושנה התורה והחזיר זק״ל, המן צנצנת ,הזמן מדרכי שנ ה, מ ר ו  קדוש משמן דרכי בה וביאר ת
ת. אבל.מבלי יפה ביאור המדש פ תי, לעס אצלי שמורים שיהיו כדי מדוייקים ומופתים יפים ביאורים עליה לכתוב לבי העירני העת ובזו מו  נשענתי אבל כדאי שאיני אע״פ זקנ

ה אני חפצי, ואשלים לכונתי שאגיע עד לבי ויעיר אותו שיעזור ב״ה הצור על די ב ר עו ב״ ד ב ר׳ דו ה ב די ב עיני גל דכתיב קרא עלי יקיים השם שבחבורה. הצעיר ז״ל עו
;מתורתך נפלאות ואבימה

החדש קדושהלכות
:השנה מחדשי חדש כל תחלת יום זה באי ולקבוע ולידע לחשב והיא אחת עשה מצות הוא

פירוש
; אלו בפדקים זו מצוד. וביאור

פירושראשון פרק
ק י ר א א פר מ  פירוש .ובו׳ בחדשו חדש מולת שנאמר הלבנה חדשי הה השנה חדשי ז״ל הגאון א

 הקריבו אז למיניה ויראה השמש באור שגסתר אחר בירח ראיה לכה כשיתחדש
 באמרו הכתוב עליו ועיין אומר הוא ניסן על פי׳ חדשיס ראש לכס הזה החדש נאמר שהרי ר״ח כוצת
 ראה כזה לו ואמר בהתחדשותה הלבנה בסיני למשה הראה שהקב״ה רז״ל שהעתיקו מה על רמז הזה

 ואין החמה חדשי חדשיהס האומות רוב אבל וקדש,
צריכים אנו שלנו השניה אכל המתחדש, דבר להם

 תשלוה נלוה , יום מכ׳׳ז קרוב שלישית משנה חדשים וחמשה המחזור מן ושניה ראשונה שנה שארית שהרי
 שנה שאריס נקח ואח״כ ,ראשון אדר והוא שלישית בשנה אותו ונוסיף יום שלשים והוא העכור הדש

 מן עמנו יתקבן הששיה מן חדשים ה׳ שאריס הכל על ונוסיף וחמישית רביעית שנה על ונושיפנו שלישית
נוסיף , חדש כמו ישאר שלישית שנה של אדר לתשלום שלוינו המלוה נשלם ,יום ושלשה שלשים כמו הכל

שבעה שארית נקח אח״כ . ששית בשנה ראשון אדר

 בימות פעמים הסשח יבוא שלא כדי החמה שני שיהיו
 אש שמור כתיב שהרי הגשמים בימות ופעמים החמה

 חייבים לפיכך אלהיך לה׳ פסח ועשית האביב חדש
 יציאת זמן והוא האביב בחדש הפסח לעשות אנו

 אלהיך ה׳ הוציאך האביב בחדש כי שנאמר מצריה
 דין ביס על להשען אנו צריכים וכן לילה. ממצרים

 הקציר בזמן השבועות חג בזמניהם המועדים שאר לעשות
 שיהיה עד ישנן לא וזה האסיף, בזמן השוכות וחג

:האביב בזמן הפסח .
ה ב מ כ  לו יתבאר לפנינו .וכו׳ החמה שנת יתירה ו

 עשרה הלבנה שנת על יתירה התמה ששנת
 לפי ,ר״ד יכ״א וסימנה חלקיה ור״ד שעות וכ״א ימים
ה, ורביע פש״ה הדעות רוב על מדתה החמה ששנה  יו

, שס״ה שימנה ׳  ושמונה יום שנ׳׳ד הלבנה שנת ומדת ו
 ומה ,תתע״ו ח׳ שנ״ד סימנה חלקים ותתע׳ו שעות

 סימנם ,חלקים ור״ד שעות וכ׳׳א ימים עשרה שביניהם
 . הזאת התוספת מן כשיתקבץ לפיכך : ר״ד י׳כ״א

, המחזור מן העוברות השנים סידור לפנינו יתבאר וכן
שהרי

 חדש ערלת שנאמר הלבנה חדשי־ הם השנה חד^טיי א
 ראש לכם הזה החדש ונאמר בחדשו

 למשה הקב״ה לו הראה חכמים אמרו כך חדשים.
 .וקדש ראה ״כזה לו ואמר לבנה דמות הנבואה במראה
 שמור שנאמר החמה שני הם מחשבין שאנו והשנים

 שנת על החמה שנת יתרד. וכמה ב האביב: חדש את
 מן כשיתקבץ לפיכך יום. עשר מאחד קרוב הלבנה

 יותר או מעט פחות או יום שלשים כמו הזאת התוספת
 שלשה השנה אותה ועושין אחד חדש מוסיפין מעט
 אפשר שאי מעוברת. שנה הנקראת וד!יא חדש עשר

 שנאמר ימים וכך וכך חדש עשר שנים השנה להיות
 מונה אתה ואי לשנה מונה אתר. חדשים השנה לחרשי
כמו נראת ואינד. חדש בכל נסתרת הלבנד. ג ימים:

י ;סכיז הכז סי׳ טור ,מז סמ״ג«שץ האלו סכללים כל א נ ש

 ושארית שביעית נשנה ושארית ששית משנה סדשים
 עשריס כמו נידנו יעלה ,שמינית משנה חדשים חמשה
 ואח׳כ שמינית. נשנה ראשון אדר נוסיף ,יום ושנים

 תשיעית שנה שאיית עם שמינית שנה שאיית נקח
א משנת חדשים חמשה ושארית ועשירית  6מה יתקנן ,י׳

 שלוינו ימים השמנה מהם נפרע ,נקירונ יום ל׳ג
ה כמו נשאי שמינית לשנה  ראשון אדר נוסיף ,יום כ׳

א שנש על  ל׳ג נידנו יעלה ,י״ד שנת על הדץ וכן י׳
ם, ם, כ׳ח נשאר ימים ה׳ נפרע יו  אדר נוסיף יו
ד  שני נפרע ,יום ל׳ג יתקנן ט׳ז עד העשה וכן .ני׳
 ראשון אדי בשבילו נוסיף ,בקירוב יום ל׳א ישאר ימים
 . יום כ׳ו כמו ישאר המחזור סוף וממנה י׳ז בשנת
 שנה נקראת ולמה .-י׳ש בשנת ראשון אדר בשבילו נוסיף

 במעיה שיש עוברה לאשה דמיון השנה היה כי מעוברת
ק והוא תוספת  is חדש יתירה השנה זאת וכן . ה

:הפשושה השנה
ה ג בנ ל  אתה צדך .וכו׳ נזדש ככל נפתית ה

 השמש מאור נאצל הלכנה שאור לידע
 מגוף קען הירח וגוף כדור מהם אחד כל וסבנית

השמש

משנה לחם
ך א פ״א ה ב שמעביין כשם יכול אמרו כ׳) (דף דר״ה בפ״ק .וכו׳ חכמים אמרו כ מ כ . יתירה ו כו׳ י״ג): לסנהדרין(דף ובפ״ק מ׳) דערצין(דף גס״ק ו

ח ג החדש את מעברץ כך לצורך השגה אס ג ב ל אמר זירא ר׳ אמר אמרינן כ׳•־) (דף דר״ה בפ״ק .וכו׳ חדש בכל גסחרס ה
ש: ראה כזה קד םרי וחמני מעחיקא שיח לדיק סיהרא מיכסי שעי ננשריסוארבע נחמן ר׳ ו

מחדתא
עוז מנדל

א ףדי״ה ופ׳ק כ׳נו) (דףמה הקומן פ׳ מנחות נמס׳ . החמה שני עד הן השנה חדשי פ׳ ד ח :דסנהדדן ופ׳ק ע׳) דעיכין(דף ופ׳ק כמכילתא מפורש זה .לשנה ימים מונס עד :כ׳ד) ( עד נסתרס הלגנ
נ דסנהדרין(דף פ״ק . האניג חדש אס שמוי שנאסר ה פ׳ק .לכס מהורה החמה שנס ההא וכטה :י׳ג) י׳ : כאצשגנינות מחכמתו ומקצת די׳


