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 ירושלמי

  סדורה
  מסכת שקלים

  
  
  

  המאהיבה את הגמרא על לומדיהמהדורה ה
  מעניקה חווית הצלחה ושמחה

  מאפשרת לימוד מהיר ובהיר בעיון ובהבנה
  
  
  

  

  פרשת העקדה תשע"ב יום עלייתו לגנזי מרומים בטהרה בדרכו לקברי אבות בשעת עלות השחר של הרב שמואל דן מרצבך זצ"ל עש"ק -  דתשע" ד חשון"י –מהדורה ראשונה 

  , תשנ"טיום פטירת סבי ר' אהרון ווינט – תשפ"א ט' טבת –מהדורה שניה 
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  להארות והערות
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

  9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  
  
  

©   
  פיסוק והניקוד  כויות על הטקסטכל הז

  והעימוד החלוקה לסוגיות ופסקאותעל 
   על האפיונים והכותרות

. דניאל ברק ווינטלו שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"

  מקראה:
  .כגון ציטוט מהמשנה בתחילת סוגיהתוספת ציטוטים להבנת הסוגיה.  – [סוגריים מרובעים]

  על פי מהדורת שוטנשטיין. כל התיקונים נעשו בעיקרהסבר או מקור לשינוי גירסה ממהדורת וילנא.  – הערות שוליים
  הבאת הפסוק השלם. – הערת שוליים

  לנוחות הלימוד וכהצעה בלבד.  – ורם, והחלוקה לפסקאותהחלוקה לסוגיות ומיספ
   זאת בעצמו. עשותהלומד מתבקש ל הבבלי בתלמוד נעשו כהצעה ללומדים ונסיון במהדורת תלמוד ירושלמי.  – כותרות לסוגיות

   .נעשו כנסיון במהדורה של התלמוד ירושלמי – לפסקאותאפיונים 

  .מו, ע"פ המונחים שנמצאים כמעט בכל תחילת פיסקהזאת בעצ עשותהלומד מתבקש לבתלמוד הבבלי 
  , מקורות שהגמרא מביאה מהתנך  כמו שעשינו בגמרא סדורה על הבבלי: - הגופנים והצבעים 

  , מקורות שהגמרא מביאה מהמשניות והברייתות

  ,הגמרא עצמה

  הכותרותהכותרותהכותרותהכותרות  ומיוחד במהדורה זו בירושלמי:

  .האפיוניםהאפיוניםהאפיוניםהאפיוניםו                                              

  ורך להבנת הסוגיה המשכתי את הציטוט במקום המילה וגו' בעת הצ
ציינתי גם את העימוד כפי הנמצא במהדורת שוטנשטיין, במקביל לעימוד של "ירושלמי סדורה", לתועלת הלומדים 

  שנעזרים בספרי עזר כדוגמת "שוטנשטיין", ופרושים נוספים.  
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  ללומדיםהודעה חשובה 
  

זכות גדולה נפלה בחלקי, להיות שותף בהשתלשלות תורה שבעל פה, לעשות רצון 
  תורה שבעל פה ממשה רבינו ע"ה עד ימינו. ה' ורצון שליחיו בהמשך

  
פעם הראשונה שהנני לומד ירושלמי, ואני נעזר בפרשנים ובספרי עזר, ומודה זוהי ה

  .אני להם ובעיקר למהדורת שוטנשטיין, תקלין חדתין, ועוד
  אני משתדל להשתמש בגירסה כפי שהתבררה במהדורת שוטנשטיין ובהערותיה.

  , וכך גם כאן.םעבודתי היא רק כהצעה ללומדי גם בגמרא סדורה על הבבלי,
אין אני מתיימר לקבוע את העריכה, העימוד והניקוד, אלא אך ורק כהצעה בפני 

  הלומדים.
  

לא באתי  ורבו הפרושים. הרבה גירסאות נןבירושלמי בכלל ובמסכת זו בפרט יש
יכנס לומדים יוכלו לההכדי ש ,בצורה הכי בהירהאת הסוגיה לקבוע, אלא להציע 

   , ולהבין את דבר ה'.לסוגיה בקלות, ומתוך כך יוכלו להעמיק בה

ים ִלְפֵניֶהם"על פי הפסוק: הלכתי  ׂשִ ר תָּ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ   (שמות כא, א).  "ְוֵאּלֶ
  על פסוק זה אומר רשי: 

אמר לו הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשה להם אשר תשים לפיהם. "
או ג' פעמים, עד שתהא סדורה בפיהם כמשתה, ואיי מטריח עצמי  הפרק וההלכה ב'

כשלחן הערוך ומוכן  - " אשר תשים לפיהם" :להבים טעמי הדבר ופירושו,  לכך אמר
  ".לאכול לפי האדם

  
  על אף מאמציי והשקעתי בנלמד, 

   .לא בררתי ולמדתי מספיקכי כל מה שלמדתי, בררתי וחקרתי, עדיין הריני מודיע 
חסדי ה', בעזרתו ובעזרתכם, התחלתי במלאכת כן לא הגעתי כלל להוראה, אך בו

  ורבה היא עוד הדרך.  הכנת "ירושלמי סדורה".
לכל הלומדים והשותפים לברור ולימוד, בהעמדת מהדורה זו  ,זכות גדולה היא לנו
  של 'ירושלמי סדורה'.

  
  דניאל ברק ווינט
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   ְירּוָׁשְלִמי ְסדּוָרה

  ם התלמודי"מהדורת 
  

  מהדורה זו של התלמוד הירושלמי מוקדשת באהבה גדולה ובהערכה גדולה 

  .שליט"א שה וויטמעקב ילאבי מורי ר' 

שאו זוכים בתלמוד הירושלמי, שלי החברותא הראשוה  ואה אשר העמידי לאורך שותי, אבי מורי

  ללמוד בקביעות עד היום. 

שלל רב  ת, אשר מסורה לו באופן מפליא ושמחה כמוצאירים שלממרת  ולעומדת לימיו, אמי מורתי

תורת חיים המשלבת  לשעות הרבות שמקדיש לתורתו הקדושה תושותפה אמיתי ,על כל חברותא

  מעשי חסד רבים לאורך השים
  

 בהכרת הטוב גדולה להורי היקרים על כוחות הפש שטעו בי, על חיוך למסירות, התמדה ותיה,

  ם. ויראת שמי ציעות
  

  "ים התלמוד".  –התלמוד משול לים 

בהבה ראשוית, דימוי זה בא ללמדו על היקפו ועומקו. כל עולם ההלכה והמחשבה בויים על 

  התלמוד.

. דף הגמרא מורכב מטקסט 1בהבה וספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוי

 –חי הוא ראה כפי שהים ראה מרחוק רציף, שאיו מפוסק ואיו מחולק לפסקאות. במבט שט

  מרחב אחיד ומווטוי, אך המתקרב אל הים, רואה שהים רועש וגועש. כך למעשה גם תלמודו.

קושיות ותרוצים, דחיות והוכחות, שאלות ותשובות, אמוראים הלחמים במלחמתה של תורה, 

אך  –ייתם ובמחשבתם ברא שוים במיקומם הגאוגראפי ושוים –תקופות שוות ובתי מדרש שוים 

  יחד, באותו מרחב תלמודי, באותו ים התלמוד. באותה "תורה שבעל פה". כולם מצאים
  

לגרותו להיכס לתוך "ים התלמוד" בקלות ה" מסה להראות ללומד את הגלים, "גמרא סדור

מה לתורות והחידושים המתחדשים, ללמדות ולהפמה של הש –ובעימות, וליצור גלים חדשים 

אלפי שים עם ישראל לומד ומוסר את פשו ת האומה הגלומה בתוך ים התלמוד, זו שמ - הגדולה 

  "היהודי התלמודי". –עליה, עד שאף הגוי מבין וקורא ליהודי 
  

ב"גמרא סדורה" חילקו את הגמרא לסוגיות, כל סוגיה חילקו לפסקאות, הוספו יקוד ופיסוק, 

אחרי מהלך הדיון, ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את דברים המאפשרים ללומד לעקוב 

  מבה הסוגיה, ולא לטבוע בים הפרטים. של התמוה השלימה של בית המדרש ו
  

הגמרא היא המרכיב היסודי של התורה שבעל פה, כשמה כן היא, עיקר הלימוד הוא בעל פה, 

מחזיק את השמה, היצירה בחברותא, בבית המדרש. הגמרא הכתובה היא רק הכלי הגופי ה

  המחברת את תורת ה' עם חכמי תורה שבעל פה ממשה רביו עד ימיו או.

  

, "ים התלמוד" -סדורה  ירושלמימהדורה זו של הבמתוך אהבה הבה ושמחה שזכות לימוד התורה 

  כל צאצאיהם כ"י, ושל  הם, מצוות ומעשים טובים שלהכללי יחד עם זכות לימוד התורה

  להמשך בריאות, שמחה וחת מכל צאצאיהם כ"י  משפחתםולכל  עמוד להםת

  

                                                             
  רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד, תשנ"ט. 1
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  תורת ארץ ישראל  –כרך זה של ירושלמי 
  

  מסכת שקלים
  

  מוקדש למורי ורבי הרב אלישע וישליצקי זצ"ל
  .מורה לחיים שלי שזכיתי והיה גם לאשתי ולצאצאי

מפירותיה המתוקים של תלמידי החכמים שבארץ 
   .בעין טובהישראל המרבים שלום בעולם 

  
  בהכרת הטוב אין סופית

  איש הענווה
  איש האמת
  איש החיבורים
  איש המסירות
  איש הגאולה
  איש החירות
  איש האהבה
  איש האמונה
  איש המפגש
  איש השלום

  איש העושה בכל רגע את רצון ה' באותו רגע
  

  תודה והערכה גדולהב
  דניאל ברק ומינה ווינט 
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        מצוות מחצית השקלמצוות מחצית השקלמצוות מחצית השקלמצוות מחצית השקל
  זט –שמות ל, יא 

  
אמֹר    יאיאיאיא ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ   . ַוְיַדּבֵ

ָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם     יביביביב ֵני ִיׂשְ א ֶאת רֹאׁש ּבְ ָ י ִתׂשּ   ּכִ

ְפקֹד אָֹתם    ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה' ּבִ

ְפקֹד אָֹתם   . ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ

ֻקִדים      יגיגיגיג ל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ נּו כָּ    :ֶזה ִיתְּ

ֶקל ַהּקֶֹדׁש ַמֲחִצית ַה  ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ    ,ׁשּ

ֶקל ֶ ָרה ַהׁשּ ִרים ּגֵ    ,ֶעׂשְ

ֶקל  ֶ   ַמֲחִצית ַהׁשּ

רּוָמה ַלה'   . ּתְ

ֻקִדים     ידידידיד   ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ

ָנה ָוָמְעָלה  ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ    –ִמּבֶ

רּוַמת ה' ן ּתְ   . ִיּתֵ

ה     טוטוטוטו יר לֹא ַיְרּבֶ   ֶהָעׁשִ

 ָ ֲחִצית ַהׁשּ ל לֹא ַיְמִעיט ִמּמַ   ֶקל ְוַהּדַ

רּוַמת ה'    ָלֵתת ֶאת ּתְ

ר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם       .ְלַכּפֵ

ָרֵאל     טזטזטזטז ֵני ִיׂשְ ִרים ֵמֵאת ּבְ ּפֻ ֶסף ַהּכִ   ְוָלַקְחּתָ ֶאת ּכֶ

  ְוָנַתּתָ אֹתֹו ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד 

רֹון ִלְפֵני ה'  ָרֵאל ְלִזּכָ   ְוָהָיה ִלְבֵני ִיׂשְ

ר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם         .ְלַכּפֵ
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  פני משה
  ' מתי
 בכל שולחין ד"ב. השקלים על משמיעין באדר באחד

 שבאחד מפי שקליהן שיביאו ומכריזין ישראל ערי
 חדשה מתרומה הצבור קרבות להביא צריך ביסן

 ודריש השה לחדשי בחדשו חדש עולת זאת דכתיב
 ש"בג וילפין חדשה מתרומה קרבן והביא חדש' בגמ

 ראש לכם הזה החדש יבוכת השה לחדשי הכא כתיב
 יסן להלן מה השה לחדשי לכם הוא ראשון חדשים

 באחד שהוא יום שלשים מקדימין לפיכך יסן כאן אף
  :שקליהם להביא זמן להם שיהיה להכריז באדר

 שתערב אחר זרע שימעטו מכריזין. הכלאים ועל
 ב"בפ וכדתן לסאה הקב רובע בו ישאר שלא עד בשדה

  :ימעט אחר ממין הקב רובע בו שיש סאה כל דכלאים
 המוקפין. בכרכים המגילה את קורין בו עשר ובחמשה

 לקמן למיתי דבעי ואיידי. ון בן יהושע מימות חומה
 הכא מי תי במדיה יושבים שולחות באדר ו"דבט

 אלא תי לא והלכך היום באותו הוהג כל ברישא
  :ד"בי להקורין הכא תי ולא ו"בט להקורין
 והשווקים. הרחובות ואת הדרכים את ומתקין

 עולי בשביל הגשמים ומפי החורף בימות שתקלקלו
 שיהיה בשגגה הרוצחים מפי דמפרשי ואית. הרגלים

 תכין וכדכתיב הדם גואל מפי לוס מתוקן דרך להם
  :הדרך לך

 מקום כל א"פ בתוספתא כדקתי. המים מקוות ואת
 לפי כלומר. עליו להקוות כשר סאה ארבעים בו שיש

 סאה ארבעים בו ושאין. עליו ולהקוות להוסיף הצורך
 ארבעים לו ומשלימין המים אמת את לו ממשיכין

  :עליו להקוות כשר שיהא כדי סאה
 דיי דין בגמרא כדמפרש. הרבים צרכי כל ועושין

 פין ההוא שבזמן וכלומר' וכו פשות ודיי ממוות
  :הצורך עת לפי אלו לדברים לעסוק ד"ב

 הסיד שממחים ציון עושין. הקברות על ומצייין
 עליהן יאהילו שלא הקברות סביב אותו ושופכין
 ימוח הגשמים שבימות ומפי טהרות והעושי הכהים

  :ולצייו לחזור וצריך הסיד ציון
 שכבר פ"שאע הכלאים על אף ד"ב שלוחי. ויוצאין
 ולא כך על הן יוצאין אף באדר באחד עליהם הכריזו

 הבעלים תעצלו דשמא בלבד ההכרזה על סומכין היו
  :אותן ועוקרין יוצאין השלוחים והיו אותן עקרו ולא
  :כך כל הקדימו למה. באדר באחד ולמה' גמ

 את ושיביאו יום שלשים פאי להם שיהא כדי. 'וכו כדי
 להביא בזמה הלשכה תרומת ותיתרום בזמן שקליהן
  :ביסן באחד חדשה מתרומה הצבור קרבות

 תרומת שמואל' ר וכדקאמר. 'וכו שמואל' ר ואמר
 ויהי דכתיב ביסן באחד היתה בתחלתה הלשכה

 המשכן שהוקם שביום עלה ותי'. וכו הראשון בחדש
 הצבור קרבות והביאו הלשכה תרומת תרמה ביום בו

  :ממה
 מתרומת ילפין דלא ל"ס. 'וכו יאשיה' ר טבי' ר

 לא היה פשרא שאי תחלתה דשאי בתחלתה הלשכה
 שמכיון לאחר ולא המשכן הוקם לא שעדיין להקדים
 ולהביא הלשכה לתרום הוצרכו המשכן שהוקם
 הוא מהכא אלא ביום בו שקרבו הצבור קרבות
 בחדשו חדש עולת זאת חדשי כאן אמר דילפין
 לחדשי' וגו הזה החדש להלן ואמר השה לחדשי
 מוין אין כאן אף' וכו להלן שאמר חדשי מה השה
 של הלשכה לתרומת ראשון יסן שיהא מיסן אלא

  :השה חדשי
 אמר ולא דהברייתא. ראשה טבי' ר שבק יוה' ר אמר
 שיהא שמעין לא דהברייתא מסיפא והרי סופה אלא
 מי דצריך אלא השה חדשי לכל לתרומה ראש יסן

  :דהברייתא ברישא כדדריש
 ק"פב לקמן הגירסא וכך. 'וכו דתי כהדא כן דלא

 לא וכי כלומר. טבי' דר להא דמייתי' א בהלכה ה"דר
 הכי דדרשין בספרי דתי כהדא למימר צריך כן

  :הכל שפיר לן דפקא הכתוב וכסדר
 בחדשו חדש אלא כתב לא אי. בחדשו חדש עולת זאת

 יכול החדש בתחלת חדשה תרומה תורם שיהא ללמד
 לצורך וחדש חודש בכל תורם תהא אומר הייתי

 בחדשו ל"ת בלבד חדש אותו של צבור תהקרבו
 חדשי לכל תורם הוא אחד שבחדש ללמד השה לחדשי
 חדשי לכל יתרום שירצה חדש באיזה יכול השה
 אמר דלא טבי' לר והשתא' וכו חדשי כאן אמר השה
 ידעין הוה לא אכתי' וכו כאן אמר סיפא כהך אלא

 א"דה אלא השה חדשי לכל תהא יסן דתרומת
 חדש לתרומת ראש יסן שיהא מלמדיו שהכתוב

 לאותו תורם יהא שלאחריו וחדש חדש בכל וכן בחדשו
 דרישא לדרשא מי צריך כ"ע והלכך החדש

  :דהברייתא
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        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
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    \\\\    2222פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 
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        [על רבי טבי][על רבי טבי][על רבי טבי][על רבי טבי]

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    """"ַּבֲאָדרַּבֲאָדרַּבֲאָדרַּבֲאָדר    ְּבֶאָחדְּבֶאָחדְּבֶאָחדְּבֶאָחד""""    ––––א' א' א' א' פרק פרק פרק פרק     שקליםשקליםשקליםשקלים    מסכתמסכתמסכתמסכת
        הלכה א'    ב, אב, אב, אב, א .1

        זמן השמעת על השקליםזמן השמעת על השקליםזמן השמעת על השקליםזמן השמעת על השקלים
        

ָנה       ִמׁשְ

ֲאָדר ֶאָחד ּבַ ִמיִעין    :ּבְ ָקִלים  ַמׁשְ ְ    ,ַעל ַהׁשּ
ְלַאִים    .ְוַעל ַהּכִ

  

ר ּבוֹ ַב וּ  ה ָעׂשָ ָ ים  :ֲחִמׁשּ ַרּכִ ּכְ ה ּבַ ִגיּלָ    ,קֹוִרין ֶאת ַהּמְ
ִנין ָרִכים    :ּוְמַתּקְ    ,ֶאת ַהּדְ

   ,ְוֶאת ָהְרחֹובֹות
ִים    ,ְוֶאת ִמְקוֹות ַהּמַ

ים ל צֹוְרֵכי ָהַרּבִ ין ּכָ    ,ְועֹׂשִ
ָברֹות יִנין ֶאת ַהּקְ    ,ּוְמַצּיְ

ְלָאִים   . ְויֹוְצִאים ַאף ַעל ַהּכִ
  

ָמָרא              ּגְ

ה  ֲאָדר"ְוָלּמָ ֶאָחד ּבַ   ? "ּבְ
  

עֹוָנָתן.  ְקֵליֶהן ּבְ ָרֵאל ֶאת ׁשִ ִביאּו ִיׂשְ ּיָ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ּה  ְזַמּנָ ה ּבִ ה ִמן ַהֲחָדׁשָ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהלִּ ֵרם ּתְ ִניָסן,  ,ְוִתיּתָ ֶאָחד ּבְ   ּבְ

  
ר ַרב ִיְצָחק 2ַמרוְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

ה ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהלִּ ָתּה,  –    ּתְ ִחלָּ ּתְ   ּכִ
ְכִתיב ֶאָחד ַלחֶֹדׁש הוּ " :ּדִ ִנית ּבְ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ ןַוְיִהי ּבַ כָּ ׁשְ   .), יז(שמות מ" ַקם ַהּמִ

  ְוָתֵני ֲעָלּה: 
ן, " ּכָ ׁשְ הּוַקם ַהּמִ ּיֹום ׁשֶ   ּבַ

רּוָמה ּיֹום ִנְתְרָמה ַהתְּ   . "ּבֹו ּבַ
  

י ָטִבי ה ,ַרּבִ ּיָ י יֹאׁשִ ם  ַרּבִ ׁשֵ ֲהָנאּבְ   : ַרב ּכַ
אן י" :ֶנֱאַמר ּכָ    ,(במדבר כח, יד) 3"ְלָחְדׁשֵ

ן   , ), ב(שמות יב 4"יְלָחְדׁשֵ ": ְוֶנֱאַמר ְלַהלָּ
י"ַמה  ן  "ְלָחְדׁשֵ ֱאַמר ְלַהלָּ ּנֶ יָסן,  -ׁשֶ א ִמּנִ   ֵאין מֹוִנין ֶאלָּ
י"ַאף  אן  "ְלָחְדׁשֵ ֱאַמר ּכָ ּנֶ יָסן.  -ׁשֶ א ִמנִּ   ֵאין מֹוִנין ֶאלָּ

  
י יֹוָנהָאַמר    : ַרּבִ

ַמְתִניָתא ְוָאַמר סֹוָפּה? ה ּדְ י ָטִבי ֵראׁשָ ַבק ַרּבִ    !ׁשָ
ן, כַּ  ל ּכֵ ָתֵני: ּדַ   ֲהָדא ּדְ

ָחְדׁשוֹ ""    .), יד(במדבר כח "זֹאת עֹוַלת חֶֹדׁש ּבְ
ָכל ֹחֶדׁש ְוֹחֶדׁש?    ָיכֹול ְיֵהא ּתֹוֵרם ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר י" :תַּ ָחְדׁשֹו ְלָחְדׁשֵ   , "ּבְ
ָנה.  ָ י ַהׁשּ חֹוֶדׁש ֶאָחד הּוא ּתֹוֵרם ְלָכל ָחְדׁשֵ   ּבְ

ְרֶצה?  ּיִ ֵאיֶזה ֹחֶדׁש ׁשֶ   ָיכֹול ּבְ
אן: י" ֶנֱאַמר ּכָ ן:, (במדבר כח, יד)"ְלָחְדׁשֵ י" ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ   . ), ב(שמות יב "ְלָחְדׁשֵ

י"לְ  ַמה ן  "ָחְדׁשֵ ֱאַמר ְלַהּלָ ּנֶ יָסן,  -ׁשֶ א ִמּנִ   ֵאין מֹוִנין ֶאּלָ
י"לְ  ַאף אן  "ָחְדׁשֵ ֱאַמר ּכָ ּנֶ יָסן -ׁשֶ א ִמּנִ   . "ֵאין מֹוִנין ֶאּלָ

                                                             
 = ואמר ְוַמר 2
ָחְד  3 ָנהזֹאת עַֹלת חֶֹדׁש ּבְ ָ י ַהשּׁ   ׁשֹו ְלָחְדׁשֵ
ָנה 4 ָ י ַהׁשּ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ  ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ



                                                                                                   ְסדּוָרה ְירּוָׁשְלִמי 
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        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        סיועסיועסיועסיוע
        
        
    

        הלכה א'    ב, אב, אב, אב, א .2
        פרושופרושופרושופרושו    ----ן על השקלים" ן על השקלים" ן על השקלים" ן על השקלים" "משמיעי"משמיעי"משמיעי"משמיעי

  
ִמיִעין"ַמהּו     ? "ַמׁשְ

  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

  ַמְכִריִזין. 
  

ַלם": ֵהיְך ַמה ְדַאּתְ ָאַמר יהּוָדה ּוִבירּוׁשָ נּו קֹול ּבִ תְּ   . ), טכד 'ב (דברי הימים 5"ַוּיִ
  
  

                                                             

ר 5 ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ה ֶעֶבד ָהֱאלִֹהים ַעל ִיׂשְ ַאת מֹׁשֶ ם ְלָהִביא ַלה' ַמׂשְ לִַ יהּוָדה ּוִבירּוׁשָ נּו קֹול ּבִ תְּ   ַוּיִ

  פני משה

 לשון הוא אם. משמיעין מהו
 את שאול וישמע כדכתיב אסיפה

  :העם
 הוא קול השמעת ומלשון. מכריזין

 משמיעין שהיו אמר דאת מה והיך
 גבי כדכתיב שקליהן להביא קול

 כדכתיב כך על שציוה המלך יואש
 להביא ובירושלם ביהודה קול ויתו

 לע אלהים עבד משה משאת' לה
  :במדבר ישראל

  



                                                                                                     ""ְּבֶאָחד ַּבֲאָדר –מסכת שקלים פרק א' 
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מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 
        הלכתית הלכתית הלכתית הלכתית \\\\

        על המשנהעל המשנהעל המשנהעל המשנה

        
    \\\\    ממרא פרשניתממרא פרשניתממרא פרשניתממרא פרשנית

        הלכתיתהלכתיתהלכתיתהלכתית
על הרישא של על הרישא של על הרישא של על הרישא של 

        המשנההמשנההמשנההמשנה
        

        סיוע מסברהסיוע מסברהסיוע מסברהסיוע מסברה
        לריב"ללריב"ללריב"ללריב"ל

        
        
        
        
        

        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        
        
        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        הלכה א'    ב, בב, בב, בב, ב    ––––    , א, א, א, אבבבב .3
        השמעת על השקלים והכלאים בשנה מעוברתהשמעת על השקלים והכלאים בשנה מעוברתהשמעת על השקלים והכלאים בשנה מעוברתהשמעת על השקלים והכלאים בשנה מעוברת

        
ֵנינַ  ן ּתָ ּמָ   ן: ּתַ

ֲאָדר ָהִראׁשֹון"[ ה ּבַ ִגיּלָ    ,ָקְראּו ֶאת ַהּמְ
ָנה ָ ָרה ַהׁשּ    ,ְוִנְתַעּבְ

ִני ֲאָדר ׁשֵ   ].קֹוִרין אֹוָתּה ּבַ
ִני" ֵ ין ֲאָדר ָהִראׁשֹון ַלֲאָדר ַהׁשּ א – ֵאין ּבֵ   ִמְקָרא ְמִגיָלה,   :ֶאּלָ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים   . (מגילה ו:) "ּוַמתָּ
  

י ִסימֹון ם  ַרּבִ ׁשֵ ן ֵלִויַר ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ּבִ
ָקִלים  :ַאף ימּוַע ׁשְ    ,ׁשִ

יֵניֶהם.    ְוִכְלַאִים ּבֵ
  

י ֶחְלּבוֹ 6 ם  ַרבוְ  ַרב הּוָנאוְ  ַרּבִ ׁשֵ י ִח ּבְ היָּ ַרּבִ   : יה ַרּבָ
יָתּה.  הּוא ְזַמן ְקִרּיָ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ַהּכֹל יֹוְצִאין ּבְ

  
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

  ְוָיאּות! 
לוּ  ָקִלים"ם ָאְמרּו: ּכְ ְ ִמיִעין ַעל ַהׁשּ   , "ַמׁשְ

עֹוָנָתן ְקֵליֶהן ּבְ ָרֵאל ֶאת ׁשִ ִביאּו ִיֹשְ ּיָ ֵדי ׁשֶ   ! ?לֹא ּכְ
יּתִ  א ׁשִ ּתָ ׁשַ דֹון ִאית ּבְ ֲאָדר ִראׁשֹון, ַעד ּכְ ה אֹוֵמר ּבַ    .ין יֹוִמיןִאם ַאּתָ

לּום ָאְמרּו:  ְלַאִים"ּכְ ֵד "יֹוְצִאין ַאף ַעל ַהּכִ ִרין, לֹא ּכְ ְהיּו ַהְצָמִחין ִניּכָ ּיִ   ! ?י ׁשֶ
ִקיִקין.  דֹון ִאינּון ּדְ ֲאָדר ִראׁשֹון, ַעד ּכְ   ִאם ַאּתְ אֹוֵמר ּבַ

  
י ִחְזִקָיה ַאל:  ַרּבִ   ׁשָ

 ְ ִמיִעין ַעל ַהׁשּ ֶבל ַמׁשְ ֵני ּבָ ה, ּבְ ל חֹוֶרףֵמַעּתָ    ?ָקִלים ֵמרֹאׁשֹו ׁשֶ
ְקֵליֶה 7 ָרֵאל ׁשִ ִביאּו ִיׂשְ ּיָ ֵדי ׁשֶ עֹוָנָתן, ּכְ   ן ּבְ

ִניָסן.  ֶאָחד ּבְ ּה ּבְ ְזַמּנָ ה ּבִ ה ִמן ַהֲחָדׁשָ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהלִּ ֵרם ּתְ   ְוִתיּתָ
  

י עּוָלאֲהִתיב  י ָמָנאקּוֵמי  ַרּבִ   : ַרּבִ
ֵניַנן:    ְוָהא ּתָ

ה" ּכָ ׁשְ ָנה ּתֹוְרִמין ֶאת ַהּלִ ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ    :ּבְ
ַסח ְפרֹוס ַהּפֶ    ,ּבִ

ְפרוֹ     ,ס ָהֲעֶצֶרתּבִ
ְפרֹוס ֶהָחג   . )ז:שקלים ( "ּבִ

ְקִריִבין  ַסח.  -ֲאַמר ֵליּה: ֵניַמר ִאיֵלין ּדִ ְפרֹוס ַהּפֶ   ּבִ
ְרִחיִקין  ְפרֹוס ָהֲעֶצֶרת.  -ִאיֵלין ּדִ   ּבִ

ְפרֹוס ֶהָחג -ִקין ִמְנהֹון ְוִאיֵלין ִדְרִחי   !ּבִ
  

  ֲאַמר ֵליּה:    ב,ב
ָאה.  ַאַחת ִהיא ּבָ   ּכּוָלה ּכְ

ה ָאְמרּו וְ  ָרִקים"ָלּמָ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ   ? "ּבְ
ָבר.  ֵדי ַלֲעׂשֹות ּפּוְמִבי ַלּדָ   ּכְ

  
  
  
  

                                                             
  ם כאן את דברי רבי חלבו אלא בעמוד הבא. הגהות הגר"א ועוד לא גורסי 6

  העדפתי לפרש לפי פי משה
  הגהות הגר"א 7

  פני משה
 להא מי שם' וגרסי דמגילה ק"בפ. תין תמן

  :דלקמן
 היו שלא. בייהן וכלאים שקלים שימוע אף

 באדר באחד אלא מעוברת בשה עליהן משמיעין
  :השי

 זמן שהוא עשר בארבעה יוצאין הכל' וכו חלבו' ר
 קראו דקתי קאי דהתם' דמתי ארישא. קריאתה

 קורין השה ותעברה הראשון באדר המגילה את
 לעיל התם חלבו' ר קאמר ועלה השי באדר אותה

 מפי אלא הראשון באדר קראו כבר שאם' א בהלכה
 באדר ולקרות לחזור צריכין כ"אח השה שתעברה

 בין ד"י יום בקריאת יוצאין הכל ג"דבכה השי
 קריאתה זמן שהוא המוקפין הכרכים ובין העיירות

 שהמצות ללמדך אלא בא לא שם ומסיים לכל
 לחזור שצריכין הטעם עיקר כלומר שי באדר והגות

 קראו שכבר פי על אף הזה השי באדר ולקרותה
 שהמצות ללמדך אלא בא שלא הוא כך מפי בראשון
 וכדי המעוברות שים בשאר שי באדר הן והגות

 קראו שכבר יפ על אף ויקראו שיחזור תיקו זה לידע
 ד"בי זו קריאה בחזרת יוצאין הכל הוא וכך והואיל
 לחזור צריכין ואין קריאתה זמן עיקר שהוא

' דר להא גריס הכי. בזמו ואחד אחד כל ולקרות
 אלא בא לא דאבתרא להא וכן דמגילה ק"בפ חלבו

 דמייתי זו בהלכה ולקמן. שהבאתי כמו' וכו ללמדך
 גריס' וכו בו ו"בט' דמתי אציון חלבו' דר להא מי
 באדר הוהגות המצות שכל ללמדך אלא בא לא

 כוה יותר זו וגירסא הראשון באדר והגות השי
 והא'. וכו יוצאין הכל חלבו' ר אמר כן לא דפריך היא

 חלבו' ר בא לא ומשי'. וכו בו ו"בט קתי' במתי
' וכו הראשון באדר קראו' ואמתי' כו ללמדך אלא
 הראשון באדר כ"ג והגות מצותדה דמכיון קאי

 באדר וקורין כשחוזרין ד"בי יוצאין הכל לפיכך
 מי מייתי חלבו' דר להא התם דגריס ואיידי. השי

  :הזה ס"הש כדרך הכא לה
 סימון' דר להא מהדר השתא. ויאות יוסה' ר אמר

 ועלה בייהן וכלאים שקלים שימוע אף דקאמר
 אמרו םכלו שהרי כך הוא ושפיר יוסה' ר קאמר

 שיביאו כדי לא באדר באחד השקלים על משמיעין
 מזה יאוחר ושלא ביסן באחד והוא בזמן שקליהן

 יהיו הראשון באדר באחד את אומר ואם הזמן
 אחד עד יום ששים עוד זמן יש כדון עד הרי משמיעין

 לו יש עדיין שיאמרו מלהביא יתעצלו כך י"וע ביסן
 זמן איחור לידי ושיבא ומצא שישכחו או הרבה זמן

  :לכך הקבוע
 אמרו שכלום כלאים לעין וכן. 'וכו אמרו כלום

 שכבר פי על אף בו ו"בט הכלאים על אף שיוצאין
 ואם יכרין הצמחין שיהו כדי אלא הטעם לא הכריזו

 השלוחין יעקרו מהן הכלאים הבעלים עקרו לא
 הראשון באדר הכל זה שיהא את אומר ואם היוצאין

 שעדיין יכרין ואין דקין דקיקין איון כדון עד הרי
' בא אלא זה אין והלכך לכך מעוברת בשה הגיע לא

  :השי באדר
 שהן בבל דבי ימא מעתה הכי אי. שאל חזקיה' ר

 מראשו שקליהן על משמיעין יהו מירושלים רחוקין
 אלא הטעם עיקר לא שהרי הראשון אדר חדש של
 באחד הבזמ התרומה ותתרום' וכו שיביאו כדי

 והא לכך רב זמן צריכין רחוקין שהן ומכיון ביסן
 וקאמרת משמיעין באדר באחד תן סתמא אן

 בין חילוק דאין ומשמע הוא השי באדר דבאחד
 יהו בבל דבי וימא ואמאי רחוקים לבין קרובים

 ס"ש אצל ובדפוס. הראשון באדר באחד משמיעין
  :זו ה"להגה צ"וא חורף של מראשו אחד הגיה הבבלי
 חזקיה' ר דשאל הא על. מא' ר קומי עולא' ר התיב

 לקמן תין והא' וכו בבל בי מעתה ואומר כמסתפק
' וכו הלשכה את תורמין בשה פרקים' בג ג"בפ

 הבאת לזמן כ"ג חלוקין היו פרקים' ג דבאלו ד"וקס
 וכדמסיים רחוקים ושל קרובים של השקלים

  :לקמיה
' לר ל"דא הן עולא' ר דברי מסקת כלומר. 'וכו ל"א

 הן מביאין דקריבין אילין הכי דימר לאו מאי מא
 ואילין הקרובין מאלו אז ותורמין הפסח בפרוס

 החג בפרוס עוד מהון דרחיקין ואילין' וכו דרחיקין
' מתי מהאי הא חזקיה' לר ליה מספקא מאי כ"וא

  :בהדיא הכי משמע
 להלשכה השקלים שהבאת היא דלא. מא' ר ל"א
 מהקרובים מהכל באה היתה כאחת ולהכ

 השים ברוב ומביאין מגיעין הכל והיו ומהרחוקים
 הלשכה תורמין היו פרקים' ג שבאלו אלא בזמו

 לפרסם וכדי הצבור קרבות להביא ממה ומפרישין
 לעשות כדי' וכו אמרו ולמה ואזיל וכדמסיים הדבר
  :לדבר פומבי
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י י  ְיהּוָדה ַרּבִ זִּ ר ּפַ ם ּבַ ׁשֵ יּבְ   : ַרּבִ
   !ת?ֵע ֵהן ִנְקָרא ְולֹא ִנּבָ 

  . )ה, כב(שמות ל 8"ּכֹל ְנִדיב ֵלב"  -ְלטֹוָבה 
ל ָהָעםַוִיְת "  -ְלָרָעה  ְרקּו כָּ   . )ב, ג(שמות ל ְוגֹוֵמר 9"ּפָ

  

ה ֶאת ָהָעם"  -ְלטֹוָבה    . )יט, יז(שמות  10"ַויֹוֵצא מׁשֶ
ֶכם"  -ְלָרָעה  לְּ ְקְרבּון ֵאַלי כֻּ   . )דברים א, כב( 11"ַותִּ

  

ָרֵאל" –ְלטֹוָבה  ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מׁשֶ   . )טו, א(שמות  12"ָאז ָיׁשִ
א כָּ " –ְלָרָעה  ָ ׂשּ   . )יד, א(במדבר ְוגֹו'  13"ל ָהֵעָדהַותִּ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ִחיתוּ " ימּו ִהׁשְ כִּ ין אֹוָתּה. כֹ וְ  - ), ז(צפניה ג 14"ָאֵכן ִהׁשְ ָמה ָהיּו עֹושִֹ ּכָ ַהׁשְ ין, ּבַ ָהיּו עֹושִֹ ָחָתה ׁשֶ   ל ַהׁשְ
  

ר ַאָחאָאַמר  א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ל אּוָמה זֹו.  ֵאין ַאּתְ ָיכֹול ַלֲעמֹוד   ַעל אֹוְפָיא ׁשֶ

ִעין ְלֵעֶגל    ְונֹוְתִנין,  - ִנְתּבָ
ן  ּכָ ׁשְ ִעין ַלּמִ   ְונֹוְתִנין.  -ִנְתּבָ

  
ָנא  יּתָ ן יֹוֵסי ַרּבִ   ֲהָדא ַמְתִניָתא:  ֲחִניָנא ּבֶ

ּפֹוֶרת ָזָהב ָטהֹור"" יָת כָּ ל ּכַ  -  ), יז(שמות כה 15"ְוָעׂשִ ל ֵעֶגלּפֹוֶרת, ִוְיַכּפֵ ָיבֹא ָזָהב ׁשֶ   !"ר ַעל ָזָהב ׁשֶ
  

י ַחַגי ם  ַרּבִ ׁשֵ ְמִליֵאלּבְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
לֹׁש  רּומֹות  ׁשָ ה ַהּזֹאת:ּתְ ָרׁשָ ּפָ רּוַמת ֲאָדִנים,     ֶנֶאְמרּו ּבַ   ּתְ

ָקִלים,    ּוְתרּוַמת ׁשְ
ן.  ּכָ ׁשְ   ּוְתרּוַמת ַהּמִ

ר" חּו ִלי תְּ ָרֵאל ְוִיּקְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ רּוַמת ֲאָדִנים.  -) , ב(שמות כהְוגֹו'  16"ּוָמהּדַ   זֹו ּתְ
רּוָמִתי" ְקחּו ֶאת תְּ ֶבּנּו ִלּבֹו תִּ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ָקִלים.  - ) , ב(שמות כה "ֵמֵאת כָּ רּוַמת ׁשְ   זֹו ּתְ
ם" חּו ֵמִאתָּ ּקְ ר תִּ רּוָמה ֲאׁשֶ ּכָ  -) ז-, ג(שמות כה 17"ְוזֹאת ַהתְּ ׁשְ רּוַמת ַהּמִ    .ןזֹו ּתְ
  
ן" ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּמִ ְרצּו יָ ַלּמִ  - "ּתְ ּיִ ן, ַמה ׁשֶ ּכָ   . 18וּ ִביאׁשְ
ָקִלים" רּוַמת ׁשְ ְרצּו  - "ּתְ ּיִ ן, ַמה ׁשֶ ְרּבָ ָוה ֲאָבל, 19וּ ִביאיָ ַלּקָ   . ָיד ּכּוָלן ׁשָ
רּוַמת ֲאָדִנים" ל לֹא ַיְמִעיט" ,ָלֲאָדִנים – "ּתְ ה ְוַהּדַ יר לֹא ַיְרּבֶ   . )טו-יג ,(שמות ל 20"ֶהָעׁשִ
  

י ֲאבּוןָאַמר    : ַרּבִ
ּה  ה ַהּזֹאת ֶנֱאַמר ּבָ ָרׁשָ ּפָ לֹׁש ַאף ּבַ רּומֹות.  ׁשָ רּוָמה ַלה'"ּתְ ֶקל תְּ ֶ   . .. ַמֲחִצית ַהׁשּ

רּוַמת ה' ן תְּ    ... ִיתֵּ
רּוַמת ה' . )טו-, יג(שמות ל "ָלֵתת ֶאת תְּ

                                                             

ִלי ָזָהב ְוָכל ִאיׁש  8 ל ּכְ ַעת ְוכּוָמז ּכָ ים ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטּבַ ׁשִ ים ַעל ַהּנָ בֹאּו ָהֲאָנׁשִ נּוַפת ָזָהב ַלה'ַוּיָ ר ֵהִניף תְּ   ֲאׁשֶ
ְרקוּ  9 ְתּפָ ִביאּו ֶאל ַאֲהרֹן ַוּיִ ָאְזֵניֶהם ַוּיָ ר ּבְ ָהב ֲאׁשֶ ל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהּזָ   ּכָ

ית ָהָהר 10 ַתְחתִּ בּו ּבְ ְתַיּצְ ֲחֶנה ַוּיִ ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהּמַ   ַוּיֹוֵצא מֹׁשֶ
ים ְלָפֵנינּו ְויַ  11 ְלָחה ֲאָנׁשִ ֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנׁשְ ּלְ ְקְרבּון ֵאַלי ּכֻ ר ָנבֹא ֲאֵליֶהןַותִּ ּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ר ַנֲעֶלה ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָבר ֶאת ַהּדֶ בּו אָֹתנּו ּדָ רּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָיׁשִ   ְחּפְ
ָאה סּוס וְ  12 י ָגאֹה ּגָ ה' ּכִ יָרה ּלַ יָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאׁשִ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מֹׁשֶ םרֹ ָאז ָיׁשִ   ְכבֹו ָרָמה ַבּיָ
ְיָלה ַההּוא 13 ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ נּו ֶאת קֹוָלם ַוּיִ תְּ ל ָהֵעָדה ַוּיִ א ּכָ ָ ׂשּ   ַותִּ
ימּו  14 ּכִ י ָעֶליָה ָאֵכן ִהׁשְ ַקְדתִּ ר ּפָ ֵרת ְמעֹוָנּה ּכֹל ֲאׁשֶ ְקִחי מּוָסר ְולֹא ִיּכָ יְרִאי אֹוִתי תִּ י ַאְך תִּ ִחיתּו ּכֹל ֲעִלילוֹ ָאַמְרתִּ   ָתםִהׁשְ
ּה  15 ה ָוֵחִצי ָרְחּבָ ּה ְוַאּמָ ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכָ יָת ַכּפֶֹרת ָזָהב ָטהֹור ַאּמָ   ְוָעׂשִ
רּוָמִתי 16 ְקחּו ֶאת תְּ ֶבּנּו ִלּבֹו תִּ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי תְּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ
ְקח ג 17 ר תִּ רּוָמה ֲאׁשֶ תְוזֹאת ַהתְּ ם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹׁשֶ ים ד. ּו ֵמִאתָּ ׁש ְוִעּזִ ִני ְוׁשֵ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ים ַוֲעֵצי   ה. ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ ָחׁשִ ִמים ְועֹרֹת תְּ ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאּדָ

ים ּטִ ים  ו. ׁשִ ּמִ ָחה ְוִלְקטֶֹרת ַהסַּ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ִמים ְלׁשֶ ׂשָ אֹר ּבְ ֶמן ַלּמָ ן ַאְבֵני ׁשַֹהם ז. ׁשֶ ִאים ָלֵאפֹד ְוַלחֹׁשֶ   ְוַאְבֵני ִמּלֻ
  הגהות הגר"א 18
  הגהות הגר"א 19
ֶק  יג 20 ֶ ֶקל ַמֲחִצית ַהׁשּ ֶ ָרה ַהׁשּ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ ֻקִדים ַמֲחִצית ַהׁשּ ל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ נּו ּכָ רּוָמה ַלה'ֶזה ִיתְּ ן  יד. ל תְּ ֻקִדים ִמּבֶ ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ
רּוַמת ה'ֶע  ן תְּ ָנה ָוָמְעָלה ִיתֵּ ִרים ׁשָ ר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם טו. ׂשְ רּוַמת ה' ְלַכּפֵ ֶקל ָלֵתת ֶאת תְּ ָ ֲחִצית ַהׁשּ ל לֹא ַיְמִעיט ִמּמַ ה ְוַהּדַ יר לֹא ַיְרּבֶ   . ֶהָעׁשִ

  פני משה
  :המקראות אלו. קרא הן

. הוא בושה ומלשון. בהת ולא
  :התתיהב בבית תרגומיה במבושיו

 לב דיב כל אלא כתיב לא. לטובה
 כל ויתפרקו כתיב ולרעה הביאו

  :ואזיל דקחשיב כולם וכן העם
  :מציו מי כן. אכן

 כל כתיב. השחיתו השכימו
 וישכימו וכדכתיב' וכו השחתה
  :לצחק ויקמו' וגו ממחרת

  :מהג. אופי על
 מתיתא הדא חיא בן יוסי' ר תי

 הא מרכלו. 'וגו זהב כפורת ועשית
 וותין משכן לדבת דתבעין

 וכדדריש היה זה עון על לכפרה
 המקרא זהו' וגו כפורת ועשית

 ביה דכתיב בפרשה האמר הראשון
 על רמז וכפורת ועשית גבי זהב

  :הכפרה
 בפרשה אמרו תרומות שלש
 את תקחו תרומה לי ויקחו. הזאת

 אשר התרומה וזאת תרומתי
  :תקחו

 לעשות .'וכו למשכן המשכן תרומת
  :המשכן כלי לשאר שירצו מה בה
 בה שאמר. הזאת בפרשה אף

 כ"ג בה אמר' וגו ירבה לא העשיר
 תרומה השקל מחצית תרומות שלש

 תרומת את לתת' ה תרומת יתן' לה
 דקרא לך פקא מהיכא כ"וא' ה

 אדים תרומת על ירבה לא דהעשיר
  :דאמר הוא
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

  
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
על מימרת האמוראים על מימרת האמוראים על מימרת האמוראים על מימרת האמוראים 

        משנתנומשנתנומשנתנומשנתנוממממ

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        

        
        הסבר הסבר הסבר הסבר 

        מימרת האמוראיםמימרת האמוראיםמימרת האמוראיםמימרת האמוראים

        וקושיאוקושיאוקושיאוקושיא
        על מימרת האמוראיםעל מימרת האמוראיםעל מימרת האמוראיםעל מימרת האמוראים

        

        
        

        הסכמה הסכמה הסכמה הסכמה 
        על ההסברעל ההסברעל ההסברעל ההסבר

        
        תירוץ תירוץ תירוץ תירוץ 

        על קושיית רבי יוסהעל קושיית רבי יוסהעל קושיית רבי יוסהעל קושיית רבי יוסה

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

        הלכה א'    , ב, ב, ב, בבבבב .5
        קיום המצוות באדר ראשון ובאדר שניקיום המצוות באדר ראשון ובאדר שניקיום המצוות באדר ראשון ובאדר שניקיום המצוות באדר ראשון ובאדר שני

  
ֲחִמ " ר ּבֹו ּבַ ה ָעׂשָ ָ ַרִכים -ׁשּ ּכְ   . "קֹוִרין ֶאת ַהְמִגיָלה ּבַ
  

י ֶחְלּבוֹ לֹא ֵכן ָאַמר  ם  ַרבוְ  הּוָנאַרב , וְ ַרּבִ ׁשֵ הּבְ יה ַרּבָ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ָעה ָע  ַאְרּבָ רַהּכֹל יֹוְצִאין ּבְ הּוא ְזַמן ְקִריָאָתּה  ,ׂשָ    !ׁשֶ

  
ְדָך,  א ְלַלּמֶ א ֶאלָּ   לֹא ּבָ

ל ַהִמְצוֹ  ּכָ ֶ ִניׁשּ ֲאָדר ׁשֵ ֲאָדר ִראׁשֹון.  - ת ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ   ֵאיָנן נֹוֲהגֹות ּבַ
  

י יֹוֵסה י ַאָחאוְ  ַרּבִ   ַהוּון ָיְתִבין,  ַרּבִ
י יֹוֵסהָאַמר  י ַאָחאלְ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ָעַבר, ֶא  ָרא ְלׁשֶ ּבְ א ַה ְל  אלָּ לֹא ִמְסּתַ   . 21לֹא -ּבָ
ֵני:    ְוָהא ּתָ

ֲהגּו ִלְקרֹוָתּה " ּנָ ֵני ָיִמים ָמקֹום ׁשֶ ֵני ָיִמים - ׁשְ    !"קֹוִרין אֹוָתּה ׁשְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ן.    אּוף ֲאָנא ָסַבר ּכֵ

  
י ַמָנאָאַמר    : ַרּבִ

ן ְוָיאּות, ִאיּלּו  הּבֶ ָ ר ֲחִמׁשּ ָרָאה  ָעׂשָ ּקְ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ר ְולֹא ְקָרָאּה ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ א ׁשֹוְמִעין לוֹ  –ּבַ ּמָ   ?!ׁשֶ
ה עֹוֵקר ְזַמן ִאם ָאַמְר  ן ַאּתָ ָיֶדיךָ ּתָ ּכֵ ַרִכים ּבְ   . ּכְ
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  פני משה
' ר אמר כן לא ופריך. 'וכו בו ו"בט

 בין ד"בי יוצאין הכל' וכו חלבו
 זמן שהוא כרכים בין עיירות

 גילהבמ פריך "וה לכל קריאתה
  :הכי קתי לא' במתי והא ק"פ

 ללמדך אלא חלבו' דר הא. בא לא
' אמתי אלא קאי דלא כלומר' וכו

 המגילה את קראו דלקמן דהתם
' וכו השה ותעברה הראשון באדר

 הכל ג"דבכה לעיל וכדפרישית
 קראו וכבר הואיל ד"בי יוצאין

 המצות שכל וללמד בראשון
  :כדלעיל' וכו הוהגות

 לא כלומר. לשעבר מסתברא לא
 ולפי בדיעבד אלא לומר מסתברא
 והלכך הראשון באדר כ"ג שוהגות

 הראשון באדר קראו וכבר הואיל
 הקריאה בחזרת יוצאין הכל

  :בשי עשר בארבעה
 מסתברא וכי בתמיה. לבא אלא

' אפי והייו כ"ג להבא לומר
 ד"בי יוצאין הכל שיהו לכתחלה

 ו"ובט ד"בי ימים שי' וכו תי והא
  :קורין

 דלכתחלה. כן סבר אא אף ל"א
  :לא

 אלו שהרי כך הוא דודאי. ויאות
 חוזרין אם עשר בארבעה משקראו
 אין שמא עשר בחמשה וקוראין
 מקום דודאי וכלומר לו שומעין
' וכו ימים שי לקרותה שהגו

 ד"בי הקוראים אלו ק"ה דקאמר
 ו"בט ולקרות לחזור רוצין אם

 ולא יקראו בכך איכפת דמה קורין
 אלו אבל הקריאה על יברכו

 לכתחלה צריכין ו"ט להן שהוקבע
 חלבו' ור להן הקבוע בזמן לקרות

 הייו ד"בי יוצאין הכל דקאמר
 כבר שאם דאמרן ובגווא בדיעבד

 תעברה כ"ואח בראשון קראו
  :השה

 ואם כלומר. 'וכו כן את אומר אם
 לכתחלה' אפי דלעולם אומר אתה
 מצאת ד"בי קראו אם יוצאין הכל

 בידך כרכים זמן עוקר אתה
 אלא ו"ט יום להם שהוקבע
  :כדאמרן

  
  



                                                                                                   ְסדּוָרה ְירּוָׁשְלִמי 

   

12

        

        
        ציטוטציטוטציטוטציטוט

        מהסוגיה הקודמתמהסוגיה הקודמתמהסוגיה הקודמתמהסוגיה הקודמת
        

        
        הבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתא

        
        
        
        
        

        
        

        מימרא פסיקתיתמימרא פסיקתיתמימרא פסיקתיתמימרא פסיקתית
        

        

        מימרא פסיקתית מימרא פסיקתית מימרא פסיקתית מימרא פסיקתית 
        על פי מקרה שקרהעל פי מקרה שקרהעל פי מקרה שקרהעל פי מקרה שקרה

    

        

        דחיהדחיהדחיהדחיה

        
        

        
        המשך הברייתאהמשך הברייתאהמשך הברייתאהמשך הברייתא

        
        
        
        
    

        הלכה א'    ג, אג, אג, אג, א    ––––ב, ב ב, ב ב, ב ב, ב  .6
        ????אדר ראשון או אדר שניאדר ראשון או אדר שניאדר ראשון או אדר שניאדר ראשון או אדר שניבבבבמצוות של חודש אדר, מצוות של חודש אדר, מצוות של חודש אדר, מצוות של חודש אדר, 

  
ְדָך, [" א ְלַלּמֶ א ֶאלָּ   לֹא ּבָ

ל ַהִמְצוֹ  ּכָ ֶ ִניׁשּ ֲאָדר ׁשֵ ֲאָדר ִראׁשֹון - ת ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ   "].ֵאיָנן נֹוֲהגֹות ּבַ
  

ֵני:    ּתָ
ְמִליֵאלַר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ּבָ

ִני  ֲאָדר ׁשֵ ִראׁשֹון,  -ִמְצוֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ   ֵאיָנן נֹוֲהגֹות ּבָ
ד  :חּוץ ֵמ     ,ֶהְסּפֵ

   ,ְוַתֲעִנית
ֶזה ּוָבֶזה ִווין ּבָ ֵהן ׁשָ   . ׁשֶ

  
ֶרְכָיה י ּבֶ ם ַרּבִ ׁשֵ י ִסימֹון, וְ ַרב ּבְ ם  ַרּבִ ׁשֵ ַע ּבֶ ּבְ י ְיהֹוׁשֻ   : ן ֵלִויַרּבִ

ְמִליֵאל.  - ֲהָלָכה ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ּכְ
  

ִצּפֹוִרי א ּדְ   ָאַמר:  ַרב ַחּגָ
י ֲחִניָנהִהְנִהיג  ְמִליֵאל.  ַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֲהָדא ְדַרּבָ ִציּפֹוִרין ּכַ   ּבְ

  
א   , "ִהְנִהיג" :לֹא ָאַמר ֶאלָּ

  !לֹא – 'ֲהָלָכה'ָהא לַ 
   

  ָטרֹות, ֲאָבל ְלִעְנָין ׁשְ 
ִני ְסָתם.    ּכֹוְתִבין ֲאָדר ִראׁשֹון ַוֲאָדר ׁשֵ

י יְ    אֹוֵמר:  ּוָדההַרּבִ
  ְסָתם, ^ -ֲאָדר ִראׁשֹון    ג,א

ִני  ְנָיין –ֲאָדר ׁשֵ   . "תִּ
  
  
  

  פני משה
 אבל ג"כרשב. ההיג אלא אמר לא

  :לא להלכה
 להא' גרסי. 'וכו שטרות לעין אבל

 אהא' ו בהלכה דדרים ח"בפ
 טועם שאי יין קום התם דקתי

 הראשון אדר ראש דע אדר ראש עד
 שטרות לעין אבל קאמר ועלה'. וכו

 השי ואדר הראשון אדר כותבין
 ק"ה אלא קאמר כך שכותבין ולא

 בשיהן השי ובאדר הראשון באדר
 הראשון דאדר ל"וקמ אדר כותבין

 גב על ואף שבט ולא קרוי הוא אדר
 כדמסיק התוספת הוא דהראשון

  :דמגילה ק"בפ
. יייןת השי אדר שכותבין אלא

  :סתם אדר כותבין הראשון ואדר
 ודיו תייין לסימן. ו"תי כותבין

  :בכך
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        ציטוט ממשנתינוציטוט ממשנתינוציטוט ממשנתינוציטוט ממשנתינו
        

        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        

        
        בהבהבהבהתשותשותשותשו

        פרשנות המשנהפרשנות המשנהפרשנות המשנהפרשנות המשנה

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

        
        סתירהסתירהסתירהסתירה

בין משנתנו למשנה בין משנתנו למשנה בין משנתנו למשנה בין משנתנו למשנה 
        במועד קטןבמועד קטןבמועד קטןבמועד קטן

        

        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        

        
        סתירהסתירהסתירהסתירה

בין משנתנו למשנה בין משנתנו למשנה בין משנתנו למשנה בין משנתנו למשנה 
        במו"קבמו"קבמו"קבמו"ק

        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

        הלכה א'    ג, אג, אג, אג, א .7
        : צרכי הרבים ועוד: צרכי הרבים ועוד: צרכי הרבים ועוד: צרכי הרבים ועודהמשנההמשנההמשנההמשנהדברי דברי דברי דברי פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 

    
ר ּבוֹ וּ "[ ה ָעׂשָ ָ ִנין ֶאת ַהּדְ ]   ... - ַבֲחִמׁשּ ִים ,ְוֶאת ָהְרחֹובֹות ,ָרִכיםְמַתּקְ    ,ְוֶאת ִמְקוֹות ַהּמַ

ים ל ָצְרֵכי ַרּבִ ין ּכָ    .ְועֹושִֹ
ָברֹות[ יִנין ֶאת ַהּקְ ְלָאִים ,ּוְמַצּיְ   ]."ְויֹוְצִאים ַאף ַעל ַהּכִ
  

ים"ֵאּלּו ֵהן    ? "ָצְרֵכי ָהַרּבִ
  

יֵני ָממֹונֹות,   :ָדִנין   ּדִ
  ְוִדיֵני ְנָפׁשֹות, 

יֵני ַמּכֹות,    ּדִ
   ,ֲעָרִכין  :ְוּפֹוִדין

   ,ַוֲחָרִמים
  ְוֶהְקֵדיׁשֹות, 

ִקין ֶאת ַהּסֹוָטה,    ּוַמׁשְ
ָרה,  ֹוְרִפין ֶאת ַהּפָ   ְושֹ

  ְועֹוְרִפין ֶעְגָלה ֲערּוָפה, 
  ְורֹוְצִעין ֶעֶבד ִעְבִרי, 

  ּוְמָטָהִרין ֶאת ַהְמצֹוַרע, 
ֵבי ַה ּוְמָפְרִקין  ְנָעל ֵמַעל ּגֵ   ין ַמֲחִזיִרין אֹותֹו. ְוֵא  ,22םיִ ּמַ ֶאת ַהּמִ

  
  

ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ   ּתַ
ָלִחין" ְ ית ַהׁשּ ִקין ּבֵ   ... ַמׁשְ

ָברֹות יִנין ַעל ַהּקְ   . (מועד קטן ב.) "ּוְמַצּיְ
ָבר ִצְיינּו ֵמֲאָדר    !?לֹא ּכְ

  
ֵתר:  יּפָ   ְוּתִ

ָטפֹו.  ִמים ּוׁשְ ׁשָ ל ּגְ ֶטף ׁשֶ ַרד ׁשֶ ּיָ   ׁשֶ
  
ְלַאִים"   . (מועד קטן ב.) "ְויֹוְצִאין ַאף ַעל ַהּכִ

ָבר ָיְצאּו ֵמֲאָדר    !?לֹא ּכְ
  

ֵתר:  יּפָ   ּתִ
ִרין.  ָנה ֲאֵפיָלה ְוֵאין ַהְצָמִחין ִניּכָ ָ ָהְיָתה ַהׁשּ   ׁשֶ

  
  

                                                             
 ַּגֵּבי ָהִאימּום -וסחא ישה  22

  פני משה
 רבים צרכי הן אלו' וכו מתקין

 והתם ק"דמ ק"בפ להא' גרסי. 'וכו
 דמדייק דיוקי להי דשייך הוא

 ואגב' וכו צייו כבר ולא לקמן
  :כן הכא מי מייתי

 כלומר. 'וכו ממוות דיי דין
 הוא לחדשים השה ובסוף הואיל

 עת לפי להו דקחשיב אלו לכל פין
 פאי להן היה לא ואם הצורך

 חול בימי וכן מקודם בהן להתעסק
 ששי לפי כאלו לדברים פין המועד

  :ק"מ בריש הכי וכדקתי פאי להן
 גבי מעל המעול את ומפרקין
 עליו שתן הדפוס מן. האימום

 דזה אותו מחזירין אין אבל
 על זו וחלוקה היא גמורה כמלאכה

  :קאי המועד חול ימי
 מי דקחשיב. הקברות על ומצייין

  :התם
. מאדר צייו כבר ולא ופריך

  ':במתי כדתין
 גשמים של שטף שירד תיפתר
 באדר שצייו להציון. ושטפו
  :במועד ומצייין וחוזרין
 מי דקתי. הכלאים על אף יוצאין

 באדר יצאו כבר ולא ופריך התם
  ':במתי כדתין
. אפילה השה שהיתה תיפתר

 יכרין הצמחין היו ולא מאוחרת
 במועד עליהן יוצאין ולפיכך באדר
  :כ"שאח
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        הלכה א'    ג, אג, אג, אג, א .8
        ציון הקברותציון הקברותציון הקברותציון הקברות

  
ָברֹות"[ יִנין ֶאת ַהּקְ   ]"ּוְמַצּיְ
  

  ִמַנִיין ְלִצּיּון? 
  

ֶרְכָיה י ּבֶ ת  ,ַרּבִ ר ּבַ י ַיֲעקֹב ּבַ ם  ַיֲעקֹבַרּבִ ׁשֵ ְבַרת חּוְוִריןּבְ י חּוְנָייא ּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסה ר ַאָחאָאְמֵרי ָלּה  ַרּבִ י ַיֲעקֹב ּבַ ם  ַרּבִ ׁשֵ ְבַרת חּוְוִריןּבְ י חּוְנָייא ּדִ   . ַרּבִ

י ִחְזִקָיה ֵבית חּוְוִרין ,ַרּבִ ֵריּה ְדַרב חּוְנָייא ּדְ י עּוִזיֵאל ּבְ ם  ַרּבִ ׁשֵ י חּוְנָייא ּבְ ֵבית חּוְוִריןַרּבִ    :ּדְ
ִפיָה,    - ), מה(ויקרא יג 23"ָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא"וְ  ֵהא ַהטּוְמָאה קֹוְרָאה ְלָך ּבְ ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

רֹוׁש!    ְואֹוֶמֶרת ְלָך ּפְ
  

י ִאיָלא ם  ַרּבִ ׁשֵ ר ַנְחָמןּבְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ
ָאֶרץ ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבנָ  ְוָעְברוּ "   . ), טו(יחזקאל לט 24"ה ֶאְצלֹו ִצּיּוןָהעֹוְבִרים ּבָ
ָצְייִנין ַעל ָהֲעָצמֹות.  -  "ֶעֶצם" ּמְ אן ׁשֶ   ִמּכָ
ְדָרה ְוַהֻגְלגֹוֶלת.  - "ָאָדם" ִ ָצְייִנין ַעל ַהׁשּ ּמְ ן ׁשֶ   ִמיּכָ
י ֶאֶבן ְקבּוָעה.    -  "ּוָבָנה" ּבֵ ָצְייִנין ַעל ּגַ ּמְ ן ׁשֶ   ִמיּכָ

יִאם אֹוֵמר ַאּתְ  ּבֵ ה ֶאֶבן ַעל ּגַ לּוׁשָ ָמקֹום ַאֵחרַאף ִהיא הֹוֶל  -  ּתְ א ּבְ    !ֶכת ּוְמַטּמָ
  ִלְמקֹום ָטֳהָרה.  - "ֶאְצלוֹ "
ּיּון.  - "ִצּיּון" ן ַלּצִ   ִמיּכָ
  
  
  ּוָמָצא ֶאֶבן ַאַחת ְמצּוֶייֶנת, "

ן,  ֵאין ְמַקְייִמין ּכֵ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ֲאִהיל ָעֶליָה    ָטֵמא,  –ַהּמַ

יָה ֲאִני אֹוֵמר: ֵמת ָהָיה  ְחתֶּ    .ָנתּון תַּ
  

ִים,  תַּ   ָהיּו ׁשְ
ֲאִהיל ֲעֵליֶהן    ָטהֹור,  –ַהּמַ

   ,ָטֵמא –ּוֵביֵניֶהן 
יְנַתִיים  ְיִחיִדיֹות,  -ִאם ָהָיה חֹוֵרׁש ּבֵ   ֲהֵרי ֵהן ּכִ

יֵניֶהן    ָטהֹור,  –ּבֵ
יֶהן  ּבֵ   .25ָטֵמא" –ְוַעל ּגַ

  
  

ֵני:    ּתָ
א " ּמָ ר, ׁשֶ ׂשָ רֵאין ְמַצְייִנין ַעל ַהּבָ ׂשָ ל ַהּבָ   . "ִנְתַעּכֵ
  

ר ׁשּוָנם י יּוְסָטא ּבַ ָעא קּוֵמי  ַרּבִ י ָמָנאּבָ   : ַרּבִ
א ָטֳהרֹות ְלַמְפֵרַע?    !ְולֹא ִנְמָצא ְמַטּמֵ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ָעה,  ְתַקְלְקלּו ּבֹו ְלׁשָ ּיִ   מּוָטב ׁשֶ
  ְוַאל ִיְתַקְלְקלּו ּבֹו ְלעֹוָלם. 

  
  

                                                             

גָ  23 ַגע ּבְ ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ ָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָראְוַהּצָ   ָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ׂשָ
יא ֲהמֹון גּ  24 ִרים ֶאל ּגֵ ָאֶרץ ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון ַעד ָקְברּו אֹתֹו ַהְמַקּבְ   ֹוגְוָעְברּו ָהעְֹבִרים ּבָ
  לפי הגירסאות שמביא שוטשטיין 25

  פני משה
 לציון התורה מן רמז לו מין. לציון מין

 ה"פ בריש לעיל מי להא' וגרסי. הקברות
  ':א בהלכה דסוטה בתרא' ובפ שי דמעשר

' דרשי המקרא מכפל. יקרא טמא טמא
 עושין שיהו כלומר לך קוראה טומאה שתהא

 ופורש מרגיש שיהא כדי הטומאה על סימן
  :ממה
 שהיה כתיב ביחזקאל. בארץ העוברים ועברו

 על ציוים ישראל שיעשו לעתיד מתבא
 בא שלא הוא ורמז המושלכין הפגרים עצמות
 ציון עושין שיהו וללמד להזהיר אלא הכתוב

 על שמצייין מכאן עצם וכתיב לטומאה
 רוב שהן או הקב רובע בהן יש אם העצמות

 ק"בפ כדתן באהל שמטמאין מין ורוב בין
  :דאהלות

 ועל השדרה על שמצייין מכאן אדם
  :באהל שמטמאין שלמים כשהן. הגלגולת

. קבועה אבן ג"ע שמצייין מכאן ובה
 שאם ואזיל וכדמסיים הבין כדרך בקרקע

 הולכת היא אף תלושה אבן ג"ע אומר אתה
 בחם טומאה ויחזיק אחר למקום ומתגלגלת

 יחזיק הטומאה ומקום טהרה למקום
  :לטהרה

 יהא שהציון מכאן עליו כתיב ולא. אצלו
 ממש טומאה מקום על ולא טהרה במקום

 על הציון שאם הטהרות את להפסיד שלא
 ובא מרגיש איו לפעמים ממש הטומאה

 הוא אשר הטהרות ויטמא ןהציו על פתאום
 מן קצת רחוק הציון עושין ולפיכך ושא

 הולך ואיו מרגיש הציון אל וכשבא הטומאה
  :לשם
 סיד של לציון כלומר. לציון מכאן ציון

 ובה כתיב מדלא הקרקע ג"ע שם ששופכין
  :מצבה אצלו
 על בסיד מצויית אחת אבן מצא ואם. ומצא

 עושין יןשא כן מקיימין שאין פי על ואף גבה
 טמא עליה המאהיל האבן על לסימן בתחילה

 גריס ושם'. וכו מצויין מת אומר שאי לפי
 הך והייו תחתיה תון היה קמצוץ מת

 וטמוה קמוצה טומאה שם שיש כלומר
 מקום על ציון עושין שאין גב על ואף תחתיה

 פי על אותו עושין אם הייו ממש הטומאה
 גבוה שהוא באבן אבל דלעיל ומטעמא השדה

 בו כשפוגע מיד הציון את ורואה הקרקע מן
 שמא חיישין טהרות הפסד שום כאן ואין
  :עליה וציין ממש הטומאה ג"ע האבן תן
 טהור עליהן המאהיל אבים. שתים היו

 הסימן עשה שבייהן הטומאה משום דתלין
  :טמא בייהן המאהיל ולפיכך

 שבייהן שהמקום. בתיים חורש היה אם
' וכו יחידיות כאבים הן הרי חרש הוא

 האבים ראשי על שפוך הסיד שהיה ומיירי
 שמחמת תלין ולפיכך ולכאן לכאן ומרודד
 בייהן ופל האבים מן שקלף הוא החורש

 בייהן ולפיכך בייהן טומאה שום היה ולא
 היה דגרסי ואית. טמא וסביבותיהן טהור
 וםלהמק ציון זה שאין לעד שזהו בייהן חרס

 ציון עושין דלטומאה הוא בין אלא שבייהן
' גי יש ק"פ דמכלתין ובתוספתא. בסיד

 פי על אף מצויית אחת אבן מצא בדפוס
 מצא טהור עליה המאהיל מקיימין שאין

. טהור גביהן על טמא בייהן המאהיל שתים
  :כאן ש"כמ הכוה' והגי הוא ס"וט

  :שם בתוספתא. תי
 בשר כזית היה אם. הבשר על מצייין אין

 שסופו ולפי עליו מצייין אין מצומצם
  :ויחסר שיתעכל

 אותן. למפרע טהרות מטמא מצא ולא
. שתעכל מקודם כשהאהיל שעשו הטהרות

 ולא הבשר תעכל שמא הספר לגירסת וכן
 לא שעדיין ויראה עליו כשיחזרו' וכו מצא

  :תעכל
 יציין לא אם. לשעה שיתקלקלו מוטב ל"א

 סופו ודאי שהרי לעולם בו לויתקלק ואל
 כל כ"אח יטמא ציון עליו יעשה ואם להתעכל
  :בחם גביו על הטהרות
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        משנהמשנהמשנהמשנה
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        ציטוט משנתנוציטוט משנתנוציטוט משנתנוציטוט משנתנו

        
        הבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתא
המפרשת את המפרשת את המפרשת את המפרשת את 

        המשנההמשנההמשנההמשנה

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        
        

    

        
        
        

        פרשנות הברייתאפרשנות הברייתאפרשנות הברייתאפרשנות הברייתא
    

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        
        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        

        
        

    

פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 
        מצמצמת מצמצמת מצמצמת מצמצמת 

        

        'בהלכה     בבבב- - - - ג, אג, אג, אג, א .9
        במציאת כלאיים בשדותבמציאת כלאיים בשדותבמציאת כלאיים בשדותבמציאת כלאיים בשדותשליחי בית דין שליחי בית דין שליחי בית דין שליחי בית דין 

        
ָנה       ִמׁשְ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ִראׁשֹוָנה     ,ָהיּו עֹוְקִרין   - ּבָ

ִליִכין ִלְפֵניֶהן.    ּוַמׁשְ
ַרּבּו עֹוְבֵרי ֲעֵביָרה  ֶ ָרִכים.  -ִמׁשּ ִליִכין ַלּדְ   ָהיּו ַמׁשְ

ֶדה -ִהְתִקינּו  ָ ל ַהׂשּ הּו ַמְפִקיִרין ֶאת ּכָ ּיְ   . ׁשֶ
  

ָמָרא              ּגְ

י ְיהּוָדהר ָאַמ "   כו'.  "ַרּבִ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדהָאַמר "   : ַרּבִ

ִראׁשֹוָנה  ִליִכין    - ּבָ   ִלְפֵניֶהן, ָהיּו עֹוְקִרין ּוַמׁשְ
ֵמִחים י ְוָהיּו ׂשְ תֵּ ָמחֹות ׁשְ    :ׂשְ

דֹוֵתיֶהן,  - ַאַחת ין ׂשְ ׁשִ ָהיּו ְמַנּכְ   ׁשֶ
ְלַאִים.  -ְוַאַחת  ָהיּו ֶנֱהִנין ִמן ַהּכִ   ׁשֶ

ַרּבּו עֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ִמ  ֶ ָרִכים,   - ׁשּ ִליִכין ַעל ַהּדְ   ָהיּו ָמׁשְ
ֵמִחים,  ן ָהיּו ׂשְ י ּכֵ   ַאף ַעל ּפִ

דֹוֵתיֶהן!  ין ׂשְ ׁשִ ָהיּו ְמַנּכְ   ׁשֶ
ֶדה ּכּוָלּה  -ִהְתִקינּו  ָ ל ַהׂשּ הּו ַמְפִקיִרין ּכָ ּיְ   ."ׁשֶ

  
  

ין ֶהְפֵקר?  ית ּדִ ֶהְפֵקר ּבֵ   ּוִמַנִיין ׁשֶ
  

ְכִת  ֵקִנים " :יבּדִ ִרים ְוַהּזְ ָ ֲעַצת ַהׂשּ ִמים כַּ ת ַהּיָ לׁשֶ ר לֹא ָיבֹוא ִלׁשְ    –ְוכֹל ֲאׁשֶ
ַהל ַהּגֹוָלה ֵדל ִמּקְ ל ְרכּוׁשֹו ְוהּוא ִיּבָ   . (עזרא י, ח) "ָיֳחַרם כָּ

  
רֹות?  ַעׂשְ טּוָרה ִמן ַהּמַ ִהיא ּפְ   ִמַנִיין ׁשֶ

  
ר ַא  ֵריּה ְדַרב ִיְצָחק ּבַ י יֹוָנָתן ּבְ ַמע ָלּה ִמן ֲהָדא:  ָחאַרּבִ   ׁשָ

ָנה " ָ ִרין ֶאת ַהׁשּ ִביִעית  - ֵאין ְמַעּבְ ְ ׁשּ    ,לֹא ּבַ
ִביִעית.  מֹוָצֵאי ׁשְ   ְולֹא ּבְ

רּוָה  ֶרת -ְוִאם ִעיּבְ   . "ֲהֵרי זֹו ְמעּוּבֶ
הּוא מֹוִסיף  ָחדְוחֹוֶדׁש ֶא  רֹות הּוא? - ׁשֶ ַעׂשְ טּור ִמּמַ   !לֹא ּפָ

   
דֹון  ִביִע "ִניָחא ַעד ּכְ   , "יתׁשְ

ִביִעית"   ַמאי?  - "מֹוָצֵאי ׁשְ
  

י ּבֹוןָאַמר     :ַרּבִ
ִאיּס  ּלֹא ְלַרּבֹות ּבְ   . 'ָחָדׁש 'ּור ׁשֶ

  
י ְזִעיָרה ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֶאְלָעָזרּבְ   :ַרּבִ

יר  - ֲהָדא ְדַאּתְ ָאַמר ּלֹא ִהּתִ יַעד ׁשֶ    ְלָהִביא ֶיֶרק ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ, ַרּבִ
יר  ִהּתִ ֶ יַר ֲאָבל ִמׁשּ ִביִעית"ִהיא  - ְלָהִביא ֶיֶרק ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ  ּבִ   , "ׁשְ

בּוַע.  ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ ל ׁשְ   ִהיא ׁשֶ
  
  

  פני משה
  ' מתי

 תא. עוקרין היו בראשוה יהודה ר"א
 כדי השדות בעלי לפי ומשליכין הכלאים

 אחת שמחות שתי היו ולהן שיתביישו
 שהיו ואחת שדותיהן להן מכשין שהיו
 כדקאמר בהמתן לפי וותין מהן הין
 על אותם משליכים שיהיו והתקיו' בגמ

 פי על אף עבירה עוברי ומשרבו. הדרכים
 עדיין הדרכים על ומשליכין עוקרין שהיו

 שדותיהן להן שמכשין םשמחי היו
 של השדה כל את מפקירין שיהיו התקיו

 דין בית והפקר בתוכה כלאים הזורע
  ':בגמ כדיליף הפקר

  
  ' גמ

  ':במתי כדמפורש. 'וכו יהודה' ר אמר תי
 וכל כתיב הפקר דין בית שהפקר מין
 זו הסוגיא לכל גרסין. 'וכו יבא לא אשר
 דראש' אמתי דפאה' ה פרק בריש לעיל

 את שאסף. תחתיו לוקט שלא גדיש הפרק
 בתוך אחד במקום אותן והגדיש העמרים

 העיים לקטו לא שעדיין במקום השדה
 של היא הרי בארץ הוגעות כל. הלקט את

 אותו קסו שקס לקמן וכדמפרש עיים
 כל ולפיכך הלקט ג"ע שהגדיש לפי חכמים

 להו דייין כלקט בארץ הוגעות השבלים
 כל שעורים ג"ע חטים הגדיש' ואפי

 ולקמן לעיים בארץ הוגעים החטים
 גמור כהפקר אם מדייק כאן הלכה בסוף
  :לא או ממעשר שפטור לעין היא

 ביד דרשות משום. 'וכו רכושו כל יחרם
  :דבריהן על עוברין אם להפקיר ד"ב

 כל על. המעשרות מן פטורה שהיא מין
 שהוא דמין קאי בעלמא ד"ב הפקר

  :המעשרות מן ופטור גמור כהפקר
 דסהדרין ק"בפ ששיו. הדא מן לה שמע

 את מעברין אין מקומות בכמה והובא
 עליהן שמאריכין לפי בשביעית השה
 וכיוצא קרקע בעבודת שביעית איסור

  :בזה
 שת שהיא. שביעית במוצאי ולא

  :לקמיה טעמא כדמפרש השמיית
 והשתא. מעוברת ז"ה עיברוה ואם

 וחדש מעוברת ז"ה דבדיעבד מדקאמר
 פטור לא השה על מוסיף שהוא אחד

 שביעית שת שהרי בתמיה הוא ממעשרות
 החדש כן ואם במעשרות והגת איה

 מהמעשרות מפקיעו בה מוסיף שהוא
 ופטור הוא גמור הפקר ד"ב דהפקר אלמא

  :עלה פריך ולקמן מהמעשרות
 להא טעמא מי דאיכא. שביעית כדון עד

 דאמרן גופא האימ לכתחלה מעברין דאין
 אחד בחדש המעשרות מן להפקיע שלא
  :יותר

 מעברין שאין טעמא. מאי שביעית מוצאי
  :במעשרות חייבת שמיית והרי לכתחלה

 כבר שהישן לפי. חדש באיסור לרבות שלא
 עליהם מאריכין בשמיית וכשמעברין כלה

  :העומר אחר עד חדש איסור
  :בשביעית מעברין שאין. אמר דאת הדא
 ל"מח ירק להביא רבי שהתירמ אבל

 דשביעית ו"בפ לעיל' כדאמרי. לארץ
  ':ד בהלכה

. שבוע שי שאר של היא שביעית היא
 ושכיחי דהואיל להם אחד ודין שוה הכל

 בייהן חילוק אין לארץ ל"מח שמביאין
  :בשביעית ומעברין

 לא אמר דאת הדא ואומר מוסיף. מא רבי
 בראשוה שביעית במוצאי ולא בשביעית

 התבואה בבישול כתיקן השים שהיו הוא
 בעיבור מקפידין היו ואז בזמן והפירות

 מטעמא שביעית ובמוצאי בשביעית השה
 השים אין הכי שבלאו עכשיו אבל דאמרן
 להתבשל מתאחרין שלפעמים כתיקן

 שביעית בין חילוק אין והפירות התבואה
 שביעית במוצאי וכן שבוע שי שאר לבין

   הזמן צורך לפי ומעברין
 עיברוה ג"ר בית דשל בברייתא תי וכן

  :מיד שביעית במוצאי
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        פרשנות מצמצמתפרשנות מצמצמתפרשנות מצמצמתפרשנות מצמצמת
        

        
        

    

        

        סיוע לפרשנותסיוע לפרשנותסיוע לפרשנותסיוע לפרשנות
        מברייתאמברייתאמברייתאמברייתא

        
        דחית ההוכחהדחית ההוכחהדחית ההוכחהדחית ההוכחה
שרבי יונתן הביא שרבי יונתן הביא שרבי יונתן הביא שרבי יונתן הביא 

        מהברייתאמהברייתאמהברייתאמהברייתא

        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        השאלה לעיל חוזרתהשאלה לעיל חוזרתהשאלה לעיל חוזרתהשאלה לעיל חוזרת

        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

י ַמָנאָאַמר 26    :ַרּבִ
ִתיְקָנן -ֲהָדא ְדַאּתְ ָאַמר  ִנים ּכְ ָ ָהיּו ַהׁשּ ִראׁשֹוָנה ׁשֶ    ,ּבָ

ִתְקָנן ִנים כְּ ָ ֵאין ַהׁשּ יו ׁשֶ ִביִעיתמוֹ "ִהיא  -    ֲאָבל ַעְכׁשָ בּוַע  ,"ָצֵאי ׁשְ ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ    .ִהיא ׁשְ
  

ֵני:   ּתָ

ל " ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ ית ַרּבָ ד - ּבֵ ִביִעית ִמּיָ מֹוָצֵאי ׁשְ רּוָה ּבְ   . "ִעיּבְ
  

י ֲאבּוןָאַמר    : ַרּבִ
לּוםלֵ  - ִאין ִמן ֲהָדא ַמע ִמיָנּה ּכְ    !ית ַאּתְ ׁשְ

מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב" ִחידּוׁשוֹ  - ), א(דברים טז 27"ׁשָ בֹוא ּבְ ּיָ   . ׁשֹוְמֵריהּו ׁשֶ
  

ר א?  ְוֵהייָדא ָאמְַ   ּדָ
  
ָאֶרץ " יו, ּכֹל ַהּנֹוְגעֹות ּבָ ְחתָּ ּלֹא לּוַקט תַּ ִדיׁש ׁשֶ ים -ּגָ ל ֲעִנּיִ    .א) ,(פאה ה "ֲהֵרי ֵהן ׁשֶ

י ַאִמיְוָאַמר    ג,ב ם ^ ַרּבִ ׁשֵ ן ָלִקיׁש ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ּמַ  ֵבית ׁשַ    ,אי ִהיאּדְ

ִרין ְואֹוְכִלין!  ים ְמַעשְֹ ל, ֲעִנּיִ ֵבית ִהלֵּ ִאי ּכְ   ּדְ
י יֹוֵסיַוֲאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ְבֵרי ַהּכֹל,  ר ּדִ ֲעׂשֵ טּור ִמּמַ הּוא ּפָ ַמְענּו ׁשֶ   ׁשָ
ּום ְקָנָסא.    ִמׁשּ

  
  

                                                             
  גירסת הגהות הגר"א 26
ְצַרִים ָליְ  27 חֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ י ּבְ ַסח ַלה' ֱאלֶֹהיָך ּכִ יָת ּפֶ מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעׂשִ   ָלהׁשָ

  פני משה
 מ"ש תלי הדא מן אין אבון' ר אמר
 דמייתי ואהא קאי אדלעיל. כלום
 מן פטור ד"ב דהפקר מכאן ראיה

 עיברוה ואם מדקתי המעשרות
 דאין אבין' ר לה ודחי מעוברת ז"ה

 שמעית ולא ראיה כאן לית הדא מן
 שיש לפי התם דשאי כלום מיה

 התורה מן רמז השה לעיבור
 האביב חדש את שמור דכתיב

 בחידושו שיבא יסן לחדש שמרהו
 האביב בזמן הזה החדש שיהא
' אפי ולפיכך החדש מן בו ויהיה

 לצורך עיברוה אם בשביעית
 אין בעלמא ולעולם היא מעוברת

 להיות הפקר כשאר ד"ב הפקר
  :מהמעשרות פטור

 זה שמעו ומהיכן. אמרה והיידא
  :מהמעשר פטור ד"ב דהפקר

 דפאה' מתי מהאי מכאן. דא
' וכו גדיש דקתי לה שמעין
 אמי' ר עלה וקאמר לעיל יתכדפריש

 ו"בפ ל"דס היא ש"דב ל"רשב בשם
 הוא גמור הפקר לעיים הפקר שם

 בה געו ד"ב הפקר דמשום אלמא
 כל ואמרו הפקירו שחכמים
 עיים של הן הרי בארץ הוגעות

 ופטור הפקר כשאר והוי
  :מהמעשרות

 פטור שהוא שמעו יוסי רבי ל"א
 שמעו וכי בתמיה. ממעשרות

 כשאר זה לקט שיהא דךלדי השתא
 לא ודאי זה ממעשרות ופטור לקט

  :ואזיל וכדמסיק שמעו
. 'וכו ה"וכב קס משום הכל דברי

 שכל' מתי דהאי הדין עיקר כלומר
 עיים של הן הרי בארץ הוגעות

 ה"ב ובין ש"ב ובין היא ה"לד
 הוא קס משום וטעמא בזה מודים

 מקום על גדיש לעשות לו היה שלא
 מעשרות ולעיין ייםהע של הלקט
 אפשר ש"דלב לך מימר יכילא

 דכל להו דייין הפקר כשאר ל"דס
 ה"לב אבל הוא פטור לעיים שהוא

 שאיו הפקר כל שם ו"בפ דאמרו
 הוא גמור הפקר לאו לעיים אלא

 אף שיופקר עד ממעשרות לפוטרו
 הכי אין אימא כשמיטה לעשירים

 מעשרין עיים ה"דלב כאן מי
 לקט שאין שאותן פיל ואוכלין

 במעשרות מדיא מתחייבין ממש
 הכל את מעשרין שתערבו ומכיון

 מהאי מידי שמעין לא אכתי כ"וא
 מן פטור ד"ב דהפקר' מתי

  :המעשרות
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        נתנונתנונתנונתנוציטוט ממשציטוט ממשציטוט ממשציטוט ממש

        
        דיוק דיוק דיוק דיוק 

        

        

פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 
        מצמצמתמצמצמתמצמצמתמצמצמת

        
        
        
        

        פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 
        על המשנהעל המשנהעל המשנהעל המשנה

        
        
        
        
        
        
        

        'גהלכה     ג, בג, בג, בג, ב .10
        דין "קטן" במחצית השקלדין "קטן" במחצית השקלדין "קטן" במחצית השקלדין "קטן" במחצית השקל    ––––    פרשנות המשנהפרשנות המשנהפרשנות המשנהפרשנות המשנה

        
ָנה       ִמׁשְ

ה ָע  ָ ֲחִמׁשּ ר ּבֹו ּבַ ִדיָנה.  -ׂשָ ּמְ ִבין ּבַ   ׁשּוְלָחנֹות ָהיּו יוׁשְ
ה ּבֹו  ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ֶעׂשְ ׁש.  -ּבְ ְקּדָ ּמִ בּו ּבַ   ָיׁשְ

  
ׁש  ְקּדָ ּמִ בּו ּבַ ׁשְ ּיָ ֶ ן.  -ִמׁשּ ּכֵ   ִהְתִחילּו ְלַמׁשְ

  

ִנין?  ּכְ ם  ֶאת ִמי ְמַמׁשְ    ,ְלִוּיִ
ְרֵאִלים,    ְוִיׂשְ

ִרים    ,ְוּגֵ
  ְחָרִרים, ַוֲעָבִדים ְמׁשוּ 

ים  :ֲאָבל לֹא    ,ָנׁשִ
   ,ַוֲעָבִדים

ים.    ּוְקַטּנִ
  

קֹול ַעל ָידֹו  ִהְתִחיל ָאִביו ִלׁשְ ל ָקָטן ׁשֶ   ׁשּוב ֵאינֹו ּפֹוֵסק.  -ּכָ
  

ִנין ֶאת ַהּכֲֹהִנים ּכְ    ,ֵאין ְמַמׁשְ
לֹום.  י ׁשָ ְרּכֵ ֵני ּדַ   ִמּפְ

  

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ַיְב ֵה  ן ּבּוְכִרי ּבְ ֹוֵקל  :ֶנהִעיד ּבֶ ׁשּ ל ּכֵֹהן ׁשֶ   ֵאינֹו חֹוֵטא.  -ּכָ

  

איָאַמר לֹו  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבָ
ֵאינֹו ׁשֹוֵקל  ל ּכֵֹהן ׁשֶ א ּכָ י, ֶאּלָ   חֹוֵטא.  –לֹא ּכִ

ין ִמְקָרא ֶזה ְלַעְצָמן ַהּכֲֹהִנים ּדֹוְרׁשִ א ׁשֶ    ,ֶאּלָ
ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל" ִליל תִּ    – ), טז(ויקרא ו "ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן כָּ

  ְועֹוֶמר,   :הֹוִאיל
ֶחם,  י ַהּלֶ תֵּ   ּוׁשְ
ִנים  נוּ  –ְוֶלֶחם ַהּפָ ּלָ    ֵהיָאְך ֶנֱאָכִלין?, ׁשֶ

  

ָמָרא              ּגְ

ִנין ֶאת ַה " ּכְ ְ יםֵאין ְמַמׁשּ ַטּנִ   . "ּקְ
  

   .ּתֹוְבִעין –    ָהא ִלְתּבֹוַע 
  

ֵתיַמר ָערֹות,  :ֲהָדא ּדְ י ׂשְ ּתֵ ֵהִביא ׁשְ ׁשֶ   ּבְ
ָערֹותֲאָבל ִא  י ׂשְ ּתֵ ָדא - ם לֹא ֵהִביא ׁשְ    .ָלא ּבְ

ן ּכֵ ָערֹות ,ּוְלַמׁשְ י ׂשְ ּתֵ ֵהִביא ׁשְ י ׁשֶ ִנין ַאף ַעל ּפִ ּכְ ְ   . 28ֵאין ְמַמׁשּ
  
  

יִני ַמְתִניָתא    :ּכֵ
ִנין ֶאת ַהּכֲֹהִנים" ּכְ ְ בֹוד ,ֵאין ְמַמׁשּ ֶרְך ַהּכָ ֵני ּדֶ    ."ִמּפְ
  
  
  

                                                             
  גירסת הדפוס. הגהות הגר"א ותקלין חדתין גורסים: עד שיהא בן עשרים. 28

  פני משה
  ' מתי

 יושבין שולחות בו עשר בחמשה
 היו ישראל ערי בכל. במדיה

 מחליפין שהן יושבין החלפים
 כל שמביאין לאשים השקל מחצית

 יודע ואיו מדיתו ממטבע אחד
 השקל למחצית מהם כמה

 כל בחת תובעין היו אלו והשלחות
 ומי ממו מקבלין להם שיתן מי

  :ליתן אותו כופין ןאי תן שלא
. במקדש ישבו בו וחמשה בעשרים

 וישבו מקדש קרא ירושלים וזהו
 שאיו למי למשכן והתחילו לגבות
 בעל עבוטו ולוקחין ליתן רוצה
  :כסותו' ואפי כרחו

. 'וכו לוים ממשכין מי את
 דלקמן בהלכה ד"ממ ולאפוקי
 כל הפקודים על העובר כל דמפרש

 לכ ד"כמ אלא פקודיא על דעבר
  :יתן בימא דעבר
 איש ותו דכתיב. שים לא אבל
 עבדים ולא אשה ולא פשו כופר

 אלא חייבין שאין משוחררין שאין
  :בהן חייבות שהשים במצות

 בשלא אותן ממשכין אין. וקטים
 הביאו אם אבל שערות שתי הביאו

 מבן כגדולים הן הרי שערות שתי
 חיובין מיי בכל כמו ואילך ג"י

 כדאמר אותם וממשכין ועושין
  ':בגמ
 בכל בשבילו מליתן. פוסק איו שוב
  :עצמו על ויתן שיגדיל עד ושה שה
 על אף. הכהים את ממשכין ואין

 תו לא אם ליתן אותן שתובעין פי
 דרכי מפי אותם ממשכין אין

 הקרבות שעבודת מפי שלום
 כבוד להם וחולקין מוטל עליהם

 ותלש צריך שכך אמרו' ובגמ
 ולפיכך הכבוד דרך מפי' במתי

 הזקין פרק בסוף התא חושב איו
 דרכי מפי שם שאמרו בדברים לזה

  :שלום
  

  ' גמ
 שאמרו אלו כל. תובעין לתבוע הא
 לתבוע אבל אותן ממשכין אין

 תו תו ואם תובעין שיתו אותם
 שאמרו פי על אף לקמן דתין והא
 וקטים ועבדים שים ממשכין אין
 לה ומפרש מידם מקבלין שקלו אם

 אין תובעין הא דדייקין התם
 שלא בקטן הייו ליתן אותן תובעין

  :וכדלקמיה שערות שתי הביא
. שערות שתי בשהביא דתימר הדא

 דלתבוע שאמרו וקטן כלומר
 הגיע שלא בקטן הייו אותו תובעין

 ויום ג"י משת והוא שים לכלל
 דלעין שערות שתי והביא אחד

 כגון ובקטן מיקרי קטן דיים ארש
  :אותו תובעין זה

 לא שערות שתי הביא לא אם אבל
 דמכיון אותו שתובעין אמרו. בדא
 שערות ושתי שים לכלל הגיע שלא

' ואפי הוא ממש קטן הביא לא כ"ג
  :אותו תובעין אין לתבוע

 לעולם למשכו ולעין. ולמשכן
 והייו שערות שתי שיביא עד בעין

 אכתי שים לכלל הגיע כבר' אפי
 שתי שיביא ועד מיקרי גדול לאו

 עושין לכל גדול הוא שאז שערות
 אותו וממשכין ולחיובים שבתורה

  :שיתן עד
 למיתי צריך כן. מתיתא כיי

 הכהים את ממשכין אין' במתי
 וכדפרישית הכבוד דרך מפי

  ':במתי
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        'גהלכה     ג, בג, בג, בג, ב .11
        ם רבי יהודה ורבי יוחנן בן זכאים רבי יהודה ורבי יוחנן בן זכאים רבי יהודה ורבי יוחנן בן זכאים רבי יהודה ורבי יוחנן בן זכאיעיון במחלוקת התנאיעיון במחלוקת התנאיעיון במחלוקת התנאיעיון במחלוקת התנאי

        
י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ

ֹוֵקל  ֵהִעיד ׁשּ ל ּכֵֹהן ׁשֶ ַיְבֶנה, ּכָ ן ּבּוְכִרי ּבְ   ֵאינֹו חֹוֵטא.  -ּבֶ
  

איָאַמר לֹו  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבָ
ֵאינֹו ׁשֹוֵקל  ל ּכֵֹהן ׁשֶ א ּכָ י, ֶאּלָ   חֹוֵטא.  –לֹא ּכִ

ַהּכֲֹהִנים דּ  א ׁשֶ ין ִמְקָרא ֶזה ְלַעְצָמןֶאּלָ ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל" :ֹוְרׁשִ ִליל תִּ    – ), טז(ויקרא ו "ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן כָּ
  ְועֹוֶמר,   :הֹוִאיל

ֶחם,  י ַהּלֶ תֵּ   ּוׁשְ
נּו ֵהם ּלָ ִנים ׁשֶ   ֵהיָאְך ֶנֱאָכִלין? - ְוֶלֶחם ַהּפָ

  
ֶרְכָיהָאַמר  י ּבֶ    :ַרּבִ

ן  ן יֹוָחָנן ּבֶ איַטֲעָמא ְדַרּבָ    :ַזּכַ
נוּ " ר - ) , יג(שמות ל 29"ֶזה ִיתְּ ֵנים ָעׂשָ נוּ  ׁשְ ָבִטים ִיּתְ    .ׁשְ
  

י ָטִבי ם  ַרּבִ ׁשֵ    :ַרב ַהְמנּוָנאּבְ
ן ְמ  י ְיהּוָדהּכֵ יִבין ֲחָכִמים ְלַרּבִ    ,ׁשִ

   ,ֵמָתה - ֲחָטאת ָיִחיד 
  ֵאין ֲחָטאת ִציּבּור ֵמָתה. 

ִחיד  ִליל -ִמְנָחת ַהּיָ    .ְקֵריָבה ּכָ
ִלילְו    !ֵאין ִמְנַחת ַהִציּבּור ְקֵריָבה ּכָ

  
ָיא    ,ְוַקׁשְ

ֵאינֹו מֹוֶדה ּבֹו? ָבר ׁשֶ יִבין ָלָאָדם ּדָ    !ְמׁשִ
ְתַנן    :ּדִ

ֵאין ֲחָטאת ִציּבּור ֵמָתה, " י ְיהּוָדהׁשֶ מּות :אֹוֵמר ַרּבִ   ! ).(יומא סב" תָּ
  

   :ְוהּוא מֹוִתיב ָלן
   ,לֹא ִנְדַבת ָיִחיד ִהיא -זֹו 

ְמְסָרה ַלִציּבּור  ,ִתיִבין ֵליּה ּון ְמ ְוִאינ ּנִ יָון ׁשֶ ִמי  -ּכֵ הּכְ    .ִנְדַבת ִציּבּור אוּ ׁשֶ
  

ִתיב ֻקִדים" :ּכְ    .), יד(שמות ל 30"ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ
י ְנֶחְמָיה.  י ְיהּוָדה ְוַרּבִ   ַרּבִ

א  :ַחד ָאַמר ַיּמָ ל ְדָעַבר ּבְ ן -ּכָ    .ִיּתֵ
ל ְדָעַב  :ְוָחָרָנא ָאַמר יקּוַדָייאּכָ ן - ר ַעל ּפִ    .ִיּתֵ

  

ן" :ַמאן ְדָאַמר א ִיּתֵ ַיּמָ ל ְדָעַבר ּבְ ן -" ּכָ יַע ְלַרּבָ אי יֹוָחָנן ְמַסּיֵ ן ַזּכַ    .ּבֶ
ן" :ַמאן ְדָאַמר יקּוַדָייא ִיּתֵ יַע ְלֶבן ּבּוְכִרי - "ּכֹל ְדָעַבר ַעל ּפִ    .ְמַסּיֵ

  
  

                                                             

ֻקִד  29 ל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ נּו ּכָ רּוָמה ַלה'ֶזה ִיתְּ ֶקל תְּ ֶ ֶקל ַמֲחִצית ַהׁשּ ֶ ָרה ַהׁשּ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ   ים ַמֲחִצית ַהׁשּ
רּוַמת ה'-ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל 30 ן תְּ ָנה ָוָמְעָלה ִיתֵּ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ֻקִדים ִמּבֶ   .ַהּפְ

  פני משה
 בן העיד יהודה רבי אמר' מתי
 איו ששוקל כהן כל ביבה בוכרי
 כלל מחויב שאיו ל"דס. חוטא

 ירשא דאיו אמיא ד"וס לשקול
 היו הלשכה שמתרומת לפי לשקול

 ולחם הלחם ושתי העומר כ"ג באין
 לכהים אכילה מהן ויש הפים
 כליל כהן מחת גבי דכתיב ומכיון
 ותין היו אלו תאכל לא תהיה

 היה לא הלשכה לתרומת שקליהם
 העומר שירי לאכול להם מותר
 ל"קמ הפים ולחם הלחם ושתי
 דמפרשי ואית. חוטא איו כ"דאעפ

 לשקול חייב שאיו דמכיון א"סדד
 קרב צבור קרבן מצא שוקל אם

 לפי חוטא שאיו ל"קמ יחיד משל
 לצבור השקל מחצית אותו שמוסר
 ימסור לא שמא חיישין ולא לגמרי

  :יפה יפה
 שוקל שאיו כהן כל אלא כי לא

 כל דכתיב הוא דמיחייב. חוטא
 כל ליה ודריש הפקודים על העובר
 בכלל והכל יתן סוף בים העובר
 וכדקאמר וישראל לוים כהים
  :ד"מ להאי' בגמר

 מחת כל דכתיב להאתם. לעצמן
 הוא דרשה לאו האי אבל' וכו כהן

 דאמר הוא לבדו כהן במחת דדוקא
 לא אבל תאכל לא תהיה כליל קרא

 עם בה שותפות לו שיש באותה
 כ"ג שהכהים הלכה וכן הצבור

 אבל אותן ותובעין לשקול חייבים
' במתי כדתין אותן ממשכין אין

  :דלעיל
 דאף. זכאי בן יוחן דרבן טעמא' גמ

 יתו זה דכתיב חייבין הכהים
 ואף יתו שבטים ב"י זה למין

  :הן לוי שבט בכלל הכהים
. יהודה' לר חכמים משיבין כן

 ל"וס בוכרי בן עדות בשם שאמר
 בכלל הכהן שאין דטעמא כוותיה
 באין שהמחות משום החיוב

 יהיו והאיך הלשכה תרומתמ
 וכדפרישית לכהים אכלין שיריים
 דלא לו משיבין וחכמים' במתי

 חטאת בין חילוק שמציו כשם היא
 הצבור חטאת ובין שמתה יחיד

 פסול איזה כשאירע רועה שהיא
 שאין לפי תחתיה אחרת ומקריבין

 הוא כך מתה הצבור חטאת
 הוא כהן של יחיד מחת במחות
 צבור מחת ואין כליל שקריבה

 ששיריהם אלו והן כליל קריבה
 בהן חלק לכהן ויש לכהים אכלין

  ':במתי כדאמרן
 צבור חטאת דאמרו הא על. וקשיא

 יהודה' לר כך ומשיבין מתה איה
 מודה שאיו דבר לאדם משיבין וכי
 שי בריש לעיל תין הכי דהא בו

' ר מתה צבור חטאת שאין שעירי
  :מידי משי ולא תמות אומר יהודה

 מציו וכן. תו לון מותיב והוא
 לא דכי יהודה' ר עוד להם שהשיב

 דהי וכלומר הוא יחיד דבת
 משל ששיריים מה דלעין דאמריתו

 לא לכהים אכלין הצבור מחת
 לא זה פסוק אמר דלא קשיא
 אבל לבדו הכהן במחת אלא תאכל

 קרבות דהיאך קשיא הא מ"מ
 דכיון חידי דבת משל קריבין צבור
 דבת לשקול מחוייב הכהן שאין
  :איכא הלשכה בתרומת יחיד

 לא מי דהא. ליה מתיבין ואיון
  ':וכו לצבור שמסרה דמכיון קשיא

' וכו אמר ואידך יתן בימא דעבר כל
 לרבן מסייע בימא דעבר כל ד"מ

 לשקול דמחייב. זכאי בן יוחן
 ל"וקמ בוכרי לבן מסייע ואידך

  :דפליגי היא גופה פלוגתא דבהאי
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        'דהלכה ד, א ד, א ד, א ד, א     ––––ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  .12
        מחצית השקל או לא?מחצית השקל או לא?מחצית השקל או לא?מחצית השקל או לא?תובעין ממנו תובעין ממנו תובעין ממנו תובעין ממנו     ––––'קטן' 'קטן' 'קטן' 'קטן' 

        
ָנה       ִמׁשְ

ָאְמרוּ  י ׁשֶ ִנין" :ַאף ַעל ּפִ ּכְ ְ ים  :ֵאין ְמַמׁשּ    ,ָנׁשִ
   ,ַוֲעָבִדים
ים    ."ּוְקַטּנִ

ְקלּו  ָדן.  -ֲאָבל ִאם ׁשָ ִלין ִמּיָ   ְמַקּבְ
  

ְכִרי    ,ַהּנָ
ְקלוּ  ָ ׁשּ ִלין ֵמֶהן - ְוַהּכּוִתי ׁשֶ    .ֵאין ְמַקּבְ

ָדן  ִלין ִמּיָ י ָזִבין   -ְוֵאין ְמַקּבְ    ,ִקיּנֵ
י ָזבֹות    ,ְוִקיּנֵ

י יֹוְלדֹות,    ְוִקיּנֵ
אֹות         ,ְוַחטָּ

מֹות    .ַוֲאׁשָ
ִלין ֵמֶהן     ,ְנָדִרים   –ֲאָבל ְמַקּבְ

   .ּוְנָדבֹות
ָלל    :ֶזה ַהּכְ

ב  ר ְוִניּדָ יּדָ ּנִ ל ׁשֶ ָדן.  -ּכָ ִלין ִמּיָ   ְמַקּבְ
ב ר ְוִניּדָ ֵאין ִניּדָ ל ׁשֶ ִל  - ּכָ ָדן. ֵאין ְמַקּבְ   ין ִמּיָ

  

   ,ְוֵכן הּוא ְמפֹוָרׁש ַעל ְיֵדי ֶעְזָרא
ֱאַמר ּנֶ ִית ֵלאלֵֹהינוּ " :ׁשֶ   .), ג(עזרא ד 31"לֹא ָלֶכם ְוָלנּו ִלְבנֹות ּבַ

  
ְלּבֹון  ד,א ּקָ יִבין ּבַ ַחּיָ ם  :ְוֵאּלּו ׁשֶ    ,ְלִוּיִ

ְרֵאִלים    ,ְוִיׂשְ
   ,ְוֵגִרים

   ,ַוֲעָבִדים ְמׁשּוְחָרִרים
   ,ֲהִניםּכֹ  :ֲאָבל לֹא

ים    ,ְוָנׁשִ
   ,ַוֲעָבִדים
ים    .ּוְקַטּנִ

  

ֹוֵקל    ,ַעל ַיד ּכֵֹהן    :ַהׁשּ
ה,  ָ   ַעל ַיד ָהִאׁשּ

  ַעל ַיד ֶעֶבד, 
טּור – ַעל ַיד ָקָטן    .ּפָ

  

ַקל ַעל ָידֹו ְוַעל ַיד ֲחֵבירֹו  ָקְלּבֹון ֶאָחד    - ְוִאם ׁשָ יב ּבְ    .ַחּיָ
י ֵמִאירוְ  ֵני קֹוְלּבְ  :אֹוֵמר ַרּבִ    .נֹותׁשְ

  

ֶקל נֹות.  - ַהּנֹוֵתן ֶסַלע ְונֹוֵטל ׁשֶ ֵני קֹוְלּבְ יב ׁשְ   ַחּיָ
  

ֹוֵקל   ַעל ַיד ָעִני,     :ַהׁשּ
ֵכינוֹ     ,ְוַעל ַיד ׁשְ

ן ִעירוֹ  טּור.  - ְוַעל ַיד ּבֶ   ּפָ
יב.  - ְוִאם ִהְלָוום    ַחּיָ

  

ִפין  ּותָּ ְלּבֹון   ָהַאִחין ַהׁשּ ּקָ יִבין ּבַ ַחּיָ טּוִרין ִמַמ  - ׁשֶ ֵהָמהּפְ ר ּבְ    .ֲעׂשֵ
ֵהָמה  ר ּבְ ַמֲעׂשַ יִבין ּבְ ַחּיָ ְלּבֹון.  -ּוְכׁשֶ טּוִרין ִמן ַהּקָ   ּפְ

  

                                                             

י ָהָאבֹות  31 ָאר ָראׁשֵ ֶבל ְוֵיׁשּוַע ּוׁשְ ר ִצוָּ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְזֻרּבָ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ י ֲאַנְחנּו ַיַחד ִנְבֶנה ַלה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ִית ֵלאלֵֹהינּו ּכִ ָרֵאל לֹא ָלֶכם ָוָלנּו ִלְבנֹות ּבַ נּו ְלִיׂשְ
ָרס ֶלְך ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ּפָ   ַהּמֶ

  פני משה
  ' מתי

' ובגמ. דםמי מקבלין שקלו אם' וכו שאמרו פי על אף
 עליה ורמי אותן תובעין אין לתבוע הא הכא מדייק

  :ומשי' ג בהלכה דלעיל' דמתי מדיוקא
. 'וכו זבין קיי מידן מקבלין ואין' וכו והכותי הכרי

 זבים דאין קאי אכותים סיפא דהך לה מוקי בגמרא
  :בהן היגי דלא בכרים וזבות

 יהא. מידן מקבלין וידב ידר שהוא כל הכלל זה
 הכרים את לרבות איש איש דדריש ד"כמ אתיא

 עולה אלא לי ואין כישראל ודבות דרים שודרים
 שלמים עולה' לה יקריבו אשר קרא בהאי דכתיבא

 והמחות העופות לרבות מין דריהם לכל ל"ת מין
 דבותם ולכל דריהם לכל ל"ת והעצים ולבוה והיין
 ידר ולותע אלא מהן מקבלין אין ד"כמ הלכה אבל

 מהן מקבלין אין אבל בכלל העוף ועולות בלבד וידב
 מקריבין שלמים שהביא וכרי כלל קרבות שאר
  :לשמים לבו שהכרי מפי עולות אותן

 לסייע הכותיים כשרצו. עזרא ידי על מפורש הוא וכן
 דרוש ככם כי עמכם בה להם ואמרו ושלחו אותם

 בית ותלב ולו לכם לא להם השיבו לאלהיכם
 בירושלים וזכרון וצדקה חלק אין ולכם לאלהיו

 ולא מהם כלל מקבלין אין הבית שלבדק מכאן ולמדו
  :ירושלים חומות לבדק
 מועט דבר וזהו הוא בון קל לשון. בקלבון חייבין ואלו

 הכל השקלים שחצי לפי השקל מחצית על שמוסיפין
 חייב שהוא שקל חצי ואחד אחד כל שיתן להם צריכין

 ומצרף השלחי אצל הולך אדם כשהיה כך פיומ
 ואותה השקל על תוספת לו ותן חצאין בשי השקל

 שלם שקל שתו שים ולפיכך קלבון קראת התוספת
  :לקמן כדקתי בקלבון חייבין שיהם על

 יהו חיובא בי דלאו דמכיון. 'וכו כהים לא אבל
 מקלבון הן פטורין השקלים על אותן ממשכין להיות

  :שלם שקל תו מהן שים אם
 ידי ועל עליו שלם שקל שתן. 'וכו כהן ידי על השוקל

 גב על ואף מקלבון הוא פטור' וכו אשה י"ע או הכהן
 בר בשביל כ"ג ושקל הואיל הוא חיובא בר דאיהו
  :פטור פטורא

 שלם שקל שתן כדפרישית וזהו. חבירו יד ועל ידו על
 אחד בקלבון יבחי שהלווהו חבירו ובשביל בשבילו

 פטור בתורה שקצוב השקל מחצית הוא ותן אם אבל
  :יותר ולא יתו כזה יתו זה דכתיב הקלבון מן הוא

 הותן מ"לר ל"דס. קלבוות שי ותן אומר מאיר' ר
 ששקלו שים ולפיכך בקלבון חייב השקל מחצית

  :מ"כר הלכה ואין קלבוות שי חייבין שלם שקל
 סלע והוא שלם שקל ותןש. שקל ליטול סלע תן

. חייב שהוא השקל מחצית לו ושיחשבו לההקדש
 הקצוב שקל שהוא השקל מחצית כלומר שקל וליטול

 חייב מההקדש לו שיחזירו האחרים מן שיגבה ממה
 שקל בשקל שאמרו שמה מפי קלבוות בשי הוא

 הייו ק"להת אחד בקלבון אלא חייב איו שלם
 שיהם על ששקלו יםש כגון להקדש כולו כששוקל

 הוא ותן ההקדש מן אחד שקל חצי שוטל זה אבל
  :קלבוות שי

 ובשביל בשבילו ששקל' כלו. 'וכו עי יד על השוקל
 מן פטור במתה להם שתן' וכו שכיו או העי

 להרבות כדי במתה שקל חצי תן זה שהרי הקלבון
  :בשקלים

 לו שיחזירו עד הלואה בדרך להם שתן. הלוום ואם
  :בקלבון וחייב ששקלו כשים זה הרי ידם תשיג אם

 הספרים בכל כאן' הגי היא כך. השותפין האחין
 ופירושו והשותפין האחין הגירסא' ט פרק ובבכורות

 וכן אביהן להן שהיח בכספים שחלקו האחין
 לא ועדיין ביחד ועירבום במעות ששתתפו השותפין

 קלבוןב הן חייבין הוציאום שלא המעות שתו
 וחזרו האחים שחלקו כגון בהמה ממעשר ופטורין

 השותפין או ולפטמן לגדלם בבהמות ושתתפו
' ומוקמי לך יהיה בכור גבי דכתיב בבהמות ששתתפו

 של ולא לך יהיה ודרשין בהמה במעשר קרא האי
  :שותפות

 אביהם בשל חלקו שלא כגון. מקלבון הן וכשפטורין
 כאב זה והרי ומדע בחזקתו אביהם ממון שאז כלום

 מקלבון הוא שפטור שכיו י"וע ביו י"ע ששקל
 קו' אפי יכול דדרשין בהמה במעשר הן וחייבין

 וכן. מ"מ יהיה ל"ת אביהם של הבית מתפיסת
 ששתתפו כגון בהמה במעשר כשחייבין השותפין

 הן חייבין השותפות ממעות בהמות וקו במעות
 אחד אישכ הן והרי ולדו ברשותן שהרי במעשר
 במעות ותו שאו שהרי מקלבון הן ופטורין

  :המעות עין ושתה השותפות
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ה הּוא ָקְלּבֹון?    ְוַכּמָ
  

ֶסף    ,ָמָעה ּכֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  . ֲחִצי ָמָעה

  

ָמָרא              ּגְ

ָאְמרוּ " י ׁשֶ ִנין " :ַאף ַעל ּפִ ּכְ ְ יםֵאין ְמַמׁשּ ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ    ."ָנׁשִ
ְקלּו  ָדן -ֲאָבל ִאם ׁשָ ִלין ִמּיָ   ."ְמַקּבְ

  
   .ֵאין ּתֹוְבִעין - 'ִלְתבֹוַע 'ָהא 

  ּתֹוְבִעין,  :ָהָכא ַאּתְ ָאַמר
   !ָכא ַאּתְ ָאַמר ֵאין ּתֹוְבִעיןְוָה 
  

אן ֵהִביא  - ּכָ ׁשֶ יּבְ ּתֵ ָערֹות ׁשְ    .ׂשְ
ּלֹא ֵהִביא  - ְוָכאן  ׁשֶ יׁשְ ּבְ ָערֹות ּתֵ    .ׂשְ

  
  

  פני משה
 בסלע ד"מכ אחד. כסף מעה

 מעה שש דירה דירין' ד שהסלע
 שעורות ז"ט המעה ומשקל כסף

  :ביויות
 בסלע ח"ממ אחד. מעה חצי א"וחכ

  :כחכמים והלכה
  

  ' גמ
 תובעין אין אותן. לתבוע הא

 מידן מקבלין שקלו אם מדקתי
 אין אבל מעצמן שקלו אם משמע
 קשיא כ"א ליתן אותן תובעין
 אהדדי ודלעיל דהכא' דמתי דיוקא

 דייקין' ג בהלכה לעיל]ד) [דהכא(
 לתבוע הא אותן ממשכין אין

 הא' במתי דייקין והכא תובעין
  :תובעין אין לתבוע

 הגיע שלא בקטן דלעיל' מתי. כאן
 שערות שתי וכשהביא שים לכלל

' במתי וכאן תובעין ג"כה דלקטן
 שערות שתי הביא כשלא דהכא
 אשים גם דמקבלין לישא וקתי

 להו דקחשיב קטים משום ועבדים
  :בבא בחדא
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        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        
        
        
        
        

        
        פרשנות חולקתפרשנות חולקתפרשנות חולקתפרשנות חולקת

        
        
        
        
        סיועסיועסיועסיוע

        לרבי לעזרלרבי לעזרלרבי לעזרלרבי לעזר

        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
על רבי אלעזר על רבי אלעזר על רבי אלעזר על רבי אלעזר 

        ממשנתנוממשנתנוממשנתנוממשנתנו

        
        
        

        קושיא קושיא קושיא קושיא 
על פרוש המשנה על פרוש המשנה על פרוש המשנה על פרוש המשנה 

חרת חרת חרת חרת אם נסבירו אאם נסבירו אאם נסבירו אאם נסבירו א
        מרבי לעזרמרבי לעזרמרבי לעזרמרבי לעזר

        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

        'דהלכה ד, א ד, א ד, א ד, א  .13
        נכרי=כותי?נכרי=כותי?נכרי=כותי?נכרי=כותי?    ----תרומות למקדש תרומות למקדש תרומות למקדש תרומות למקדש 
        

ְכִרי ְוַהּכּוִתי" ְקלוּ  ַהּנָ ָ ׁשּ ִלין ֵמֶהן - ׁשֶ    .ֵאין ְמַקּבְ
ָדן  ִלין ִמּיָ מֹות -ְוֵאין ְמַקּבְ אֹות ַוֲאׁשָ י יֹוְלדֹות, ְוַחטָּ י ָזבֹות ְוִקיּנֵ י ָזִבין ְוִקיּנֵ    .ִקיּנֵ

ִלין ֵמ     .ְנָדִרים ּוְנָדבֹות - ֶהן ֲאָבל ְמַקּבְ
ָלל    :ֶזה ַהּכְ

ב  ר ְוִניּדָ יּדָ ּנִ ל ׁשֶ ָדן.  -ּכָ ִלין ִמּיָ   ְמַקּבְ
ב ר ְוִניּדָ ֵאין ִניּדָ ל ׁשֶ ָדן - ּכָ ִלין ִמּיָ    ."ֵאין ְמַקּבְ

  
אָאַמר  י ּבָ    :ַרּבִ

ָנְכִרי ּכְ ַמאן ְדָאַמר: ּכּוִתי  ֵתר ּכְ יּפָ    ,ּתִ
   :ןיְלגִ ְדִאְתּפַ 

ָנְכִרי –ּכּוִתי "    ,ּכְ
ְבֵרי     .יַרּבִ ּדִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ָבר -ּכּוִתי  ָרֵאל ְלָכל ּדָ ִיׂשְ   . "ּכְ

  
י ְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ָנְכִרים – ַמְתִניָתא    .ּבְ
ּכּוִתים    .לֹא – ָהא ּבַ

  
ן    :ְוָתֵני ּכֵ

ִרים -  ), ב(ויקרא א 32"ָאָדם""    ,ְלַרּבֹות ֶאת ַהּגֵ

ם   . "ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוָמִרים - ), ב(ויקרא א ""ִמכֶּ
  

י ֶאְלָעָזר ִליָגא ַעל ַרּבִ    ,ַמְתִניָתא ּפְ
ָדם " ִלין ִמּיָ    ,ִקיֵני ָזִבין ְוָזבֹות   - ֵאין ְמַקּבְ

  . "ִקיֵני יֹוְלדֹות
ָנְכִרים    ?!ְוִכי ֵיׁש ִקיֵני ָזִבין ְוָזבֹות ּבְ

  
א 33 ָנְכִרים –ֵריׁשָ    ,ּבְ

ּכּוִתים? -א ְוֵסיָפ     !ּבַ
  

ן הּוא    ,ּכֵ
א  ָנְכִרים –ֵריׁשָ    ,ּבְ

ּכּוִתים.  -ְוֵסיָפא    ּבַ
  
  

                                                             

ר ֶאל 32 ּבֵ י-ּדַ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ן ַלה'-ּבְ ם ָקְרּבָ ֵהָמה ִמן- ִמן ַיְקִריב ִמּכֶ ָקר ּוִמן- ַהּבְ ְקִריבּו ֶאת- ַהּבָ ְנֶכם- ַהּצֹאן תַּ   ָקְרּבַ
  גירסת הגר"א 33

  פני משה
 ד"כמ אתיא' דהמתי. תיפתר
  :דבר לכל הוא ככרי הכותי

' גרסי פלוגתא האי. 'וכו דאיתפלגון
 ובכמה דדמאי ג"ובפ דברכות ז"בפ

  :מקומות
. ם"בעכו מתיתא אלעזר ר"א

 לא' ימת דכולא תידוק לא כלומר
 הוא כישראל ל"דס ג"כרשב אתיא

 דקתי דרישא היא דלא דבר לכל
 מקבלין אין ששקלו והכותי הכרי
 מודים דהכל אתיא ע"ככ מידן
 אף השקלים מקבלין שאין

 להלשכה באין שהן מהכותים
 ואין הבית לבדק כ"ג ממה ווטלין

 עזרא י"ע כמפורש בזה חלק להם
 ם"דבעכו למימר איכא הסיפא אבל

 לא בכותים הא דאיירי אהו
 לשארי כישראל דדין ג"וכרשב
  :דברים

 מכם יקריב כי אדם כן כ"בת. ותי
 מכם הגרים את לרבות אדם

 שם וכדיהב המומרים את להוציא
 הן ברית מקבלי שהגרים טעמא

 בי שאין המומרים יצאו כישראל
 זבח א"וכה ברית הפרו שהרי ברית

 מן מקבלין כ"וא תועבה רשעים
  :הן אמת גרי דקסבר םהכותי
 קשיא. אלעזר' ר על פליגא' מתי
 לאוקמי מצית דהיכי' המתי עליה

 בכותיים ולא בלבד ם"בעכו הסיפא
 קיי מידם מקבלין אין קתי והא
 וקיי זבין קיי יש וכי' וכו זבין

 מזיבה אימעטו והלא ם"בעכו זבות
 בי כדדרשין בהן והגת דאיה
 ואין בזיבה מטמאין ישראל

 ומאי בזיבה מטמאין ם"העכו
  :בהו קיין שייכא

. בכותים וסיפא ם"בעכו רישא אלא
 דמיירי דרישא כ"ע אלא כלומר

 הסיפא אבל ם"בעכו מיירי בשקלים
 אלא מיתי לא' וכו וזבות זבין קתי

  :בלבד בכותים
 וסיפא ם"בעכו רישא כיי והא

 מצין דלא והרי כלומר. בכותים
 אף מיתי דרישא כן אלא לפרש
 בלבד בכותים וסיפא ם"בעכו

 ומוקמין אלעזר' כר דלא ושמעין
 אריות גרי כותים ל"דס כרבי' מתי

  :דבר לכל ם"כעכו ודין הן
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        קושיאקושיאקושיאקושיא
        על ר"ל ממשנהעל ר"ל ממשנהעל ר"ל ממשנהעל ר"ל ממשנה

        
        
        
        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא

        תירוץתירוץתירוץתירוץעל העל העל העל ה
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא

על ר"ל על אף על ר"ל על אף על ר"ל על אף על ר"ל על אף 
        התירוץ לעילהתירוץ לעילהתירוץ לעילהתירוץ לעיל

        
        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        

        'דהלכה ב ב ב ב - - - - ד, אד, אד, אד, א .14
        קבלת תרומה מן הנכרים לצורך בדק הביתקבלת תרומה מן הנכרים לצורך בדק הביתקבלת תרומה מן הנכרים לצורך בדק הביתקבלת תרומה מן הנכרים לצורך בדק הבית

        
   ,ְוֵכן הּוא ְמפֹוָרׁש ַעל ְיֵדי ֶעְזָרא"[

ֱאַמר ּנֶ ִית ֵלאלֵֹהינוּ " :ׁשֶ   ]."), ג(עזרא ד 34"לֹא ָלֶכם ְוָלנּו ִלְבנֹות ּבַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ְתִחיָלה  ִלים ֵמֶהם -ּבַ ָבר ְמסּוָים  :ֵאין ְמַקּבְ    ,לֹא ּדָ

ֵאינֹו ְמסּוָים ָבר ׁשֶ    ,ְולֹא ּדָ
ֵאינֹו ְמסוּ    -ּוַבּסֹוף  ָבר ׁשֶ ִלין ֵמֶהן ּדָ   ָים, ְמַקּבְ

ִלין ֵמֶהן  ָבר ְמסּוָיםְוֵאין ְמַקּבְ    .ּדָ
  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ָאַמר ַרּבִ
ּסֹוף  ין ּבַ ְתִחיָלה ּבֵ ין ּבִ ִלין ֵמֶהן,    -ּבֵ   ֵאין ְמַקּבְ

ֵאינֹו ְמסּוָים.  ָבר ׁשֶ ָבר ְמסּוָים ְולֹא ּדָ   לֹא ּדָ
  

ִליגֵ  י יֹוָחָנן יַמְתִניָתא ּפְ    :ַעל ַרּבִ
ׁש ֵאי" ִלין ֵמֶהן ֶהְקּדֵ ִית 35ְנָדָבהן ְמַקּבְ    ."ְלֶבֶדק ַהּבַ
  

ַתר ָלּה     :ּפָ
ְת  ין ּבִ ּסֹוףּבֵ ין ּבַ ה ּבֵ ָברּוִבְלַבד  - ִחלָּ   . 36ְמסּוָים ּדָ

  
  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ָאַמר ַרּבִ
ּסֹוף ְתִחיָלה ּוֵבין ּבַ ין ּבִ ִלין ֵמֶהם   - ּבֵ    ,ֵאין ְמַקּבְ

ֵאינֹו ְמסּוָים ָבר ׁשֶ ָבר ְמסּוָים ְולֹא ּדָ    .לֹא ּדָ
  

ִליגֵ  ן יַמְתִניָתא ּפְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָלִקיׁש,  ַעל ַרּבִ
ָתֵני    :ּדְ

ִווין" ֵהן ,ַהּכֹל ׁשָ    ,נֹוְדִרין  :ׁשֶ
   !(ערכין ה:) "ְוִניָדִרין

  
ֹת    .עֹוָלה :ר ָלּה ּפְ

  
   .עֹוָלה - "נֹוְדִרים"ִניָחא 

   !עֹוָלה? - ן"ִניָדִרי"
  

א    :ֶאלָּ
ָרֵאל ָאַמר ִיׂשְ ׁשֶ ַמע ָנְכִרי ְוָאַמר'ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה' :ּכְ ָא ' :, ְוׁשָ    .'ָעַלי –ַמר ֶזה ַמה ׁשֶ

  
   ?!ְוֵאינֹו ֵמִביא ִעּמֹו ְנָסִכים

ֵרת ִאינּון? ,ּומֹוַתר ְנָסִכים    !לֹא ִלְכֵלי ׁשָ
ָבר ְמסּויָ     37ים!ִנְמָצא ֵמִביא ּדָ

  
י ּבֹוןֵהִתיב  י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ    :ַרּבִ

ֵניַנן    :ְוָהא ּתָ
                                                             

ִית ֵלאלֵֹהינּו כִּ  34 ָרֵאל לֹא ָלֶכם ָוָלנּו ִלְבנֹות ּבַ י ָהָאבֹות ְלִיׂשְ ָאר ָראׁשֵ ֶבל ְוֵיׁשּוַע ּוׁשְ נּו י ֲאַנְחנּו ַיַחד ִנְבֶנה ַלה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְזֻרּבָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ
ָרס ֶלְך ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ּפָ   ַהּמֶ

 ֶהְקֵּדׁש ּוְָדָבהדפוס אמסטרדם, קרבן העדה. גירסת הדפוס:  35
  שאפילו מעותיו, יוליכם לים המלח". –"פתר לה, בתחילה  –הגהות הגר"א גורס כאן תשובה וספת  36
  א גם על רבי יוחן והכלי שרת הקים הרי הם 'דבר מסוים'.והקושיא הי –זהו גירסת הדפוס וקרבן העדה, פרושו  37

הקושיא היא על רשב"ל שמותר הסכים לבדק  –הגהות הגר"א, הר"ש סירליאו "מצא מביא דבר שאיו מסוים", פרושו 
  הבית! 

  פני משה
 מהן מקבלין אין הבין בתחלת. בתחלה

 קורה או אבן כגון המסויים דבר לא כלל
 לרפיון דחיישין מסויים שאיו דבר ולא

 עליהן סומכין שיהו מתכווין הן ידים
  :הבין מן הםידי ירפו כך ומתוך
 מסויים שאיו דבר מהן מקבלין ובסוף

 ל"כצ. מסויים דבר מהן מקבלין ואין
 לתפארת להן היא מסויים דדבר

 מקבלין מסויים שאיו ודבר ולזכרון
 בה שכבר הבית בדק לחזק בסוף מהן
 דמפרשי ואית. ידים לרפיון לחוש ואין

 מהן מקבלין אין לכתחלה בתחלה
 בדבר להן החזירל צ"א קיבלו אם ובסוף
  :מסויים שאיו

 תוספתא. יוחן' ר על פליגא מתיתא
 דבה מהן מקבלין אין דמכלתין ק"בפ

 להקדש ומדקתי הבית בדק להקדש
 ורוצין בה כבר' אפי משמע הבית בדק

  :מקבלין אין וקתי לחזק
 הברייתא דבאמת יוחן' ר. לה פתר

  :בסוף בין בתחלה בין מיירי
 דבר אבל. ל"כצ .מסויים דבר ובלבד
  :בסוף מהן מקבלין מסויים שאיו
 דתין. לקיש בן ש"ר על פליגא' מתי

 מעריך לא אבל ערך כרי דערכין ק"בפ
 עלי זה כרי ערך אומר הישראל אם

 הכרי אבל הכרי של כערך הוא ותן
 לא עלי פלוי ערך או עלי ערכי שאמר

 רבי מ"ר דברי מעריך שאיו כלום אמר
 וזה ערך לא אבל מעריך ראומ יהודה

 אמר שאם וידרין שודרין מודים וזה
 דרו כפי ותן עלי פלוי דמי או עלי דמי
 דמי אומר הישראל אם הוא ידר וכן

 בדק ללשכת הדמים והרי עלי פלוי כרי
 אין דאמר ל"לר וקשיא ופלין הן הבית

  :הבית לבדק כלל מהן מקבלין
 יםהדמ בודר תימא לא. עולה לה פתר

 מהן שיביא שודר אלא הבית לבדק
  :מהן מקבלין וזה לקרבן עולה
  :קתי דלעולה ודרים דמפרשת. יחא

 ידרים אלא בתמיה. עולה ידרים
 והיכי הודר הוא ישראל כ"וא דקתי

 מתכוין הישראל דהרי לה מפרשת
 לא והשתא הבית לבדק שיפלו להדמים

 בעולה דודרים להרישא הסיפא דמיא
 והא מיירי הבית לבדק ידריםו מיירי

  :גווא בחדא מיתפרשא לא
 גווא בחדא ואי כלומר. 'וכו בשאמר לא

 לפרש מצית לא כרחך על לה מפרשת
 עלי הרי אמר שהישראל ג"בכה אלא
 זה שאמר מה ואמר ם"העכו ושמע עולה

 מיתוקמא בעולה מי ידרים כ"וא עלי
 עמה מביא איו וכי קשיא מקום ומכל

 שרת לכלי לא וכי סכים ומותר סכים
 ומצא ד"בפ לקמן כדתן ופלין איון
 בין וקשיא מסויים דבר ם"העכו מביא

 מקבלין אין והא יוחן' לר ובין ל"לר
  :ע"לכ מסויים דבר מהן

 קושיא האי על. בון' בר יוסי' ר התיב
 וידרין ודרין מהסיפא לה דמדייק
 לדייק דמצית ליה תיפוק דלדידך

 ומעריכין מ"לר ערכין דתין מהרישא
 הבית לבדק לא ערכין וכי יהודה' לר

 לשויי מצית לא דבהא הולכין איון
 מהן מקבלין היאך כ"וא בעולה דאיירי

. מהלשכה כ"ג עושין שרת דהכלי ועוד
 מצין לא דמרישא דאמרת כרחך ועל

 לשמים דהכרי למימר דאיכא לדייק
 כ"ג שעושין שרת לכלי ולא מתכוין

 באין הן דמאליהן לאא מהלשכה
 דאת מה היך והשתא שרת לכלי ופעמים

 כן' וכו מתכוין הוא לשמים ברישא אמר
  :בהסיפא הכא אף מי
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        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

יִ  - (ערכין ה:) "ֶנֱעָרִכין ְועֹוְרִכין"    ?!ת ִאינּוןלֹא ְלֶבֶדק ַהּבַ
ן ּמָ ֵוין :ֵהיְך ַמה ְדַאּתְ ָאַמר ּתַ ַמִים הּוא ִמְתּכַ ָ ִית ,ַלׁשּ ִאין ְלֶבֶדק ַהּבַ    ,ּוֵמֵאיֵליֶהן ֵהן ּבָ

ן ַאּתְ ָאַמר ַאף ָהָכא   ד,ב ֵוין :ּכֵ ַמִים הּוא ִמְתּכַ ָ ִית^, ַלׁשּ ִאין ְלֶבֶדק ַהּבַ    .38ּוֵמֵאיֵליֶהן ֵהן ּבָ
  

ן לָ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַתר ָלּה  ִקיׁש ַרּבִ    :ּפָ
ִית ֶלֱאלֵֹהינוּ "    .), ג(עזרא ד "לֹא ָלֶכם ְוָלנּו ִלְבנֹות ּבַ
  
  

י ִחְזִקָיה    :ָאַמר ַרּבִ
י ִסימֹון ַאל ַרּבִ    :ׁשָ

ה ִלין ֵמֶהן ,ֵמַעּתָ ִים  :ֵאין ְמַקּבְ ת ַהּמַ    ,ְלַאּמַ
   ,ּוְלחֹומֹות ָהִעיר

ְדלֹוֶתיָה     ,ּוִמּגְ
ֱאַמר ּנֶ ם ׁשֶ םָלֶכם ֵאין ֵחֶלק וְ " :ַעל ׁשֵ לִָ ירּוׁשָ רֹון ּבִ   . ), כ(נחמיה ב 39"ּוְצָדָקה ְוִזכָּ

  
  

                                                             
 הגהות הגר"א גורס ומאיליהן הן באין לכלי שרת 38
ָבר ָואֹוַמר ָלֶהם ֱאלֵֹהי 39 יב אֹוָתם ּדָ ַמִים הּוא ַיְצִליַח ָלנּו ַוֲאַנְחנּו ֲעָבָדיו ָנקּום ּוָבִנינּו ְוָלֶכם ֵאין ָוָאׁשִ ָ ם- ַהׁשּ לִָ ירּוׁשָ רֹון ּבִ   ֵחֶלק ּוְצָדָקה ְוִזּכָ

  פני משה
 מאי כלומר. ל"רשב לה עביד מה

 מקבלין שאין ליה דסבירא טעמא
 ויישי להי פשיה ידחוק כלל מהן

  :כן לומר לה יליף ומהיכא דשין
' וגו לכם לא קרא מהאי. לה פתר

 ולא חלק לא להם שאין דמשמע
 ובין מסויים דבר בין והלכך זכרון
 בסוף ולא בתחלה לא מסויים איו
 יהיה מיהת דהא מהן מקבלין אין

  :בבין חלק להם
  
 מעתה ימא אי. שאל סימון' ר

 אין כ"א לקרא הכי דדייקת
 לאמת לא דבר לשום הןמ מקבלין

' וכו העיר לחומת ולא לתקה המים
 ולא כלל חלק לא להם יהיה שלא
 דבר מאיזה בירושלים זכרון שום

  :שיהיה
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
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        'דהלכה ד, ב ד, ב ד, ב ד, ב  .15
            ––––נתינת הקלבון נתינת הקלבון נתינת הקלבון נתינת הקלבון 

        הנותן סלע למחצית השקל בעדו ובעד חבירוהנותן סלע למחצית השקל בעדו ובעד חבירוהנותן סלע למחצית השקל בעדו ובעד חבירוהנותן סלע למחצית השקל בעדו ובעד חבירו
        

ָקְלּבֹון" יִבין ּבְ    ...: ֵאּלּו ַחּיָ
ַקל ַעל ָידֹו ְוַעל ַיד ֲחֵבירֹו [    –ְוִאם ׁשָ

ָקְלּבֹון ֶאָחד יב ּבְ    .ַחּיָ
י ֵמִאירוְ     :אֹוֵמר ַרּבִ

נֹות ֵני קֹוְלּבְ   ]"ׁשְ
  

י ֵמִאירַמאי ַטְעָמא 40 ַרּבִ   ?ּדְ
   

י ֵמִאירָאַמר "ּדְ     :ַרּבִ
ְקלֹו  ִ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּתֹוָרה,  -ּכְ

נֹו  ְך ָקְלּבָ    ."ּתֹוָרה - ּכָ
י ֵמִאיר יב ָקְלּבֹון :ָקַסַבר ַרּבִ הּוא ַחּיָ ֵלם ׁשֶ ְקלֹו ׁשָ נֹוֵתן ׁשִ    .ּבְ

  
ָא  י ֵמִאירּדְ    :ַמר ַרּבִ

בֹודֹו ְוֶהְרָאהּו ְלמֹ " א ּכְ סֵּ ַחת ּכִ רּוְך הּוא ִמתַּ דֹוׁש ּבָ ל ֵאׁש הֹוִציא ַהּקָ ַע ׁשֶ ִמין ַמְטּבֵ הּכְ    ,ׁשֶ
נוּ " :ְוָאַמר לוֹ  נוּ  -  ), יג(שמות ל 41"ֶזה ִיתְּ ֶזה ִיתְּ    ."ּכָ

  

                                                             
  גירסת הגהות הגר"א ועוד. 40
ָרה ַה  41 ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ ֻקִדים ַמֲחִצית ַהׁשּ ל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ נּו ּכָ רּוָמה ַלה'ֶזה ִיתְּ ֶקל תְּ ֶ ֶקל ַמֲחִצית ַהׁשּ ֶ   ׁשּ

  פני משה
 קאי אתוספתא. מ"דר מתיתא

 דקתי בפיהם שגורה שהיה
 ששקלו אפטרופוס א"פ בתוספתא

 חייבין אלו הרי יתומים ידי על
 בקלבון חייב שקל השוקל בקלבון

 השוקל אומרים וחכמים מ"ר דברי
 ל"וקמ הקלבון מן פטור שקל

 אליבא מי דהברייתא דרישא
 שאין פי על אף ל"דס היא מ"דר

 שיש היתומים שאלו תורה שקלו
 ואין הן קטים אפטרופוס להן

 ה"אפ התורה מן בשקל חייב הקטן
 יכשאר וכלומר התורה מן קלבו

 בקלבון וחייבין השוקלים אשים
 בשביל ששקלו אלו ולפיכך

  :בקלבון חייבין היתומים
 שהוא שלם שקלו בותן מ"ר סבר

 וכלומר בתמיה. הקלבון מן פטור
 דבעי הא על ומתמה חוזר ס"שהש

 מי דהתוספתא רישא לאוקמי
 שקלו בותן מ"ר סבר וכי מ"כר

 התורה מן עליו הקצוב והייו שלם
 הוא שיהא השקל מחצית שהיא
 איפכא אדרבה הקלבון מן פטור
 ובסיפא' בהמתי ליה' שמעי

 מ"לר בהדיא כדקתי דהתוספתא
 שקל דבשוקל ל"ס הוה אי דהיחא
 מקלבון הוא פטור בתורה הקצוב

 שאלו' למימ איכא שפיר' וכהחכמי
 קטים יתומים בשביל השוקלים

 לו שאין וטעמא בקלבון חייבין
 כפי שוקלב אלא מהקלבון לפטור
 מזה וכדדרשין התורה מן חיובו
 אלו אבל יותר ולא כזה יתו

 התורה מן שקליהן שאין הקטים
 ראו עליהן אותן ממשכין ואין

 מועט בדבר מיהת לחייבן חכמים
 בקלבון הן וחייבין הקלבון והוא

 שאין פי על אף כדאמרן והייו
 שייך וזה תורה קלבו תורה שקלו
 כדאמרןו דהחכמים אליבא שפיר
 השוקל ל"דס מכיון הא מ"לר אבל

 הוא חייב בתורה הקצוב שקלו
 דלא ל"דס לך אימא בקלבון
 חיובא בר אלא בקלבון מיחייב
 אבל בתורה הקצוב בשקל דמחייב

 אלא התורה מן הן שפטורין אלו
 הן פטורין מהן מקבלין שקלו שאם

  :הקלבון מן
 טעמא. 'וכו מטבע כמין מ"ר אמר

 שקל וקלהש ל"דס מפרש מ"דר
 ולא בקלבון חייב בתורה הקצוב

 יותר ולא יתו כזה יתו זה דריש
 ללמד יתו זה האי דלדידיה משום
 הקדוש הוציא אש של מטבע שכמין

 כזה יתו זה לו ואמר' וכו הוא ברוך
  :יתו
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

[לשאלה נסתרת: [לשאלה נסתרת: [לשאלה נסתרת: [לשאלה נסתרת: 
        מי התנא?]מי התנא?]מי התנא?]מי התנא?]

        
        
        

        
        סיועסיועסיועסיוע
        
        
        

        
        תשובה חולקתתשובה חולקתתשובה חולקתתשובה חולקת

        ]]]]2222[על פסקה [על פסקה [על פסקה [על פסקה 

        
        

        
        

        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
הגמ' בדעת רב הגמ' בדעת רב הגמ' בדעת רב הגמ' בדעת רב 

        בדעת ר"מבדעת ר"מבדעת ר"מבדעת ר"מ
    

        

        סיוע לפרשנותסיוע לפרשנותסיוע לפרשנותסיוע לפרשנות
        
        
        
    

        'דהלכה ד, ב ד, ב ד, ב ד, ב  .16
        מי התנא של משנתנו?מי התנא של משנתנו?מי התנא של משנתנו?מי התנא של משנתנו?    ––––'קלבון' 'קלבון' 'קלבון' 'קלבון' 

  
ֶקלָנַתן ֶסַלע " ֵני קֹוְלּבֹונֹות -  ִליטֹול ׁשֶ יב ׁשְ   . "ַחּיָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
י ֵמִאיר ִהיא ַרּבִ    ,ּדְ

י ֵמִאיר ָאַמר ַרּבִ    :ּדְ
הּוא נֹוֵתן -ֶאָחד  ֶקל ׁשֶ    ,ׁשֶ

   .42ּתֹוָרה יֵר ְב ִד ְל  -ְוֶאָחד 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
קֹוְלּבֹון" יִבין ּבְ    .ָקְלּבֹון ֶאָחד - כּו' ֵאּלּו ַחּיָ
י ֵמִאירוְ  נֹות :ָאַמר ַרּבִ ֵני קֹוְלּבָ   . "ׁשְ
  
   :ָאַמר ַרבוְ 

   ,ִהיא לּכֹי ַה ֵר ְב ּדִ 
הּוא נֹוֵתן -ֶאָחד  ֶקל ׁשֶ    ,ׁשֶ

הּוא נֹוֵטל -ְוֶאָחד  ֶקל ׁשֶ   .ׁשֶ
  

יּה ְדַרב ְעּתֵ ה - ַעל ּדַ לֹׁשָ נֹות ִאינּון ׁשְ    .קֹוְלּבָ
  

י ִיְרְמָיהֲאָתא  ר ,ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ם  ַרב ִיְצָחק ַרּבִ ׁשֵ    :ַרבּבְ
נֹות ִאינּון ה קֹוְלּבָ לֹׁשָ   :ׁשְ

הּוא נֹוֵתן -ֶאָחד  ֶקל ׁשֶ    ,ׁשֶ
הּוא נֹוֵטל -ְוֶאָחד  ֶקל ׁשֶ    ,ׁשֶ
   .ִלְדַבר ּתֹוָרה -ְוֶאָחד 
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  פני משה

   'וכו סלע תן
 היא מ"דר סיפא הך. אלעזר' ר אמר

 בתורה הקצוב שקל בשוקל ל"דס
 הוא דותן הכא כ"וא בקלבון חייב
 של חצאין שי שהוא להקדש סלע
 בשי הוא חייב הקצוב שקל

 הקצוב שקל בשביל אחד קלבוות
 ואחד להקדש ותן שהוא בתורה

 כפי אחד כלומר וטל אשהו סלע
 בשביל וטל שהוא הקצוב שקל

 ההקדש מן חציו ווטל שתן הסלע
  :לההקדש בשבילו קלבון וותן

 סיפא הך אלא היא דלא. אמר רב
 לפי לרבן' ואפי היא הכל דברי

 שקל בשביל אחד קלבון ותן שהוא
 השקל בשביל ואחד ותן שהוא שבו

  :ההקדש מן וטל שהוא
 על ס"הש ושואל .תורה לדבר ואחד

 איון קלבוות שלשה דרב דעתיה
 קלבון ועוד ק"דה ימא מי וכלומר

 בשביל והייו תורה לדבר אחד
 שקלים שי והוא סלע ותן שהוא

 אחד קלבון ליתן וצריך הקצובין
 כשאר תורה דבר שהוא כך בשביל

 כגון סלע והוא שלם שקל השוקלים
 שיהם בשביל ששקלו שים

 או בקלבון ןה חייבין דמדיא
 תורה לדבר ואחד רב ק"דה דימא

 מודים דהכל מילתא לפרושי
 אחד קולבוות שי ותן ג"דבכה

 אחד ועוד הקצוב שקל בשביל
 כפי מההקדש וטל שהוא בשביל

 האחד דזה וטעמא הקצוב שקל
 לדבר שהוא בשביל עוד ותן שהוא
 שלם סלע תן שבתחלה תורה

 ולעולם בקלבון חייב תורה ומדבר
  :קלבוות שי אלא ותן יוא

 בשם וקאמר. 'וכו ירמיה' ר אתא
 איון קולבות דשלשה בהדיא רב

  :דאמר הוא
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        'דהלכה ה, א ה, א ה, א ה, א     ––––ד, ב ד, ב ד, ב ד, ב  .17
        לדין 'קלבון' ולדין 'מעשר בהמה' לדין 'קלבון' ולדין 'מעשר בהמה' לדין 'קלבון' ולדין 'מעשר בהמה' לדין 'קלבון' ולדין 'מעשר בהמה'     ––––שותפים בירושה שותפים בירושה שותפים בירושה שותפים בירושה 

ִפין[ ּותָּ ַח   :ָהַאִחין ַהׁשּ ְלּבֹון ׁשֶ ּקָ יִבין ּבַ ֵהָמה - ּיָ ר ּבְ טּוִרין ִמַמֲעׂשֵ    .ּפְ
ֵהָמה  ר ּבְ ַמֲעׂשַ יִבין ּבְ ַחּיָ ְלּבֹון -ּוְכׁשֶ טּוִרין ִמן ַהּקָ   ].ּפְ

  
ֵהָמה 43ִפיםַהׁשּותָּ ָהַאִחים  ר ּבְ ֲעׂשֵ ָקְלּבֹון ּוְפטּוִרין ִמּמַ יִבין ּבְ ַחּיָ    – ׁשֶ

פ ּתְ ּתַ ָחְלקּו ְוָחְזרּו ְוִנׁשְ ׁשֶ    .וּ ּבְ
ֵהָמה ּוְפטּוִרין ִמן ַהָקְלּבֹון ר ּבְ ַמֲעׂשֵ יִבין ּבְ ַחּיָ לֹא ָחְלקוּ  -  ׁשֶ ׁשֶ    .ּבְ

  
י ְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ָדִיים ֶנֶגד ּגְ ים ּכְ ים, ּוְתָייׁשִ ֶנֶגד ְתָייׁשִ ָדִיים ּכְ ָחְלקּו ּגְ    .ְוֵהן ׁשֶ
ָדִיים ֶנֶגד ּגְ ָדִיים ּכְ קּו ּגְ    ,ֲאָבל ִאם ִחלְּ

ים ּוְתָייׁשִ  ֶנֶגד ְתָייׁשִ ָעה ָהִראׁשֹוָנה –ים ּכְ ָ    .הּוא ֶחְלקֹו ִמׁשּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ָדִיים, ֲאִפילּו חִָ  ָדִיים ֶנֶגד ּגְ   ְלקּו ּגְ

ים ים ֶנֶגד ְתָייׁשִ ָלקֹוחֹות ֵהן   – ּוְתָייׁשִ    ,ּכְ
ר,  ֲעׂשֵ   ּוְפטּוִרין ִמן ַהּמַ

  
ַההּוא  ןּכְ ּמָ ָתֵניַנן ּתַ    :ּדְ

  ַח, ַהָלקוּ "
ִניתַּ  ָנהְוׁשֶ ַמתָּ ֵהָמה - ן לֹו ּבְ ר ּבְ ֲעׂשֵ טּור ִמּמַ   . (בכורות נה, ב) "ּפָ

  
  

יא י ִחּיָ   ֲאַמר:  ַרּבִ
י ִיְרְמָיה ֵעי ַרּבִ    :ּבָ

ה ֵלית ַנן ָאְמִרין ֶזה ּוָבֶזה'  :ְוָלּמָ יִבין ּבָ ֵהן ַחּיָ ָעִמים ׁשֶ    ,'ּפְ
ט'                                   ה,א ֵהן ּפְ ֶזה ּוָבֶזהּוְפָעִמים ׁשֶ    ?'ּוִרים ּבָ

  

   ?ִביָדאֵהיְך ֲע 
        

ָכִסים ְולֹא ִח ְל ִח 44 ֵהָמהקּו ַהּנְ ֶזה ּוָבֶזה - ְלקּו ַהּבְ יִבין ּבָ   . ַחּיָ
ֵהָמה ְולֹא ִח  ָכִסים  ֶאת ְלקוּ ִחְלקּו ַהּבְ ה -ַהּנְ ה ּוִמּזֶ טּוִרים ִמּזֶ    .ּפְ

  
י ַמָנאָאַמר     :ַרּבִ

ּלֹא ָה  -    ֲהָדא ְדַאּתְ ָאַמר ׁשֶ ֵהָמה רֹובּבְ    .ְיָתה ַהּבְ
ֵהָמה רֹוב    .ֵהן ֵהן ִעיַקר ְנָכִסים - ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ַהּבְ

  
י ָאִבין    :ָאַמר ַרּבִ
י ּמַ י ׁשַ ֵעי ַרּבִ    :ּבָ

ֵהָמה ר ּבְ ָאָדם ֶאָחד ֵאֶצל ַמֲעׂשֵ יֶתן ּכְ ֲעׂשִ ֵני ׁשֶ    ?!ַאּתְ ּפֹוְטרֹו ִמן ַהָקְלּבֹון ,ִמּפְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
נְּ     !ָיא ִהיא?ָלא ׁשַ

ֵליָמה הּוא נֹוֵתן ֶסַלע ַאַחת ׁשְ    .ׁשֶ
  

פּו  ּתְ ּתַ ה ֲאִפילּו ָחְלקּו ְוָחְזרּו ְוִנׁשְ    .טּוִרים ִמן ַהָקְלּבֹוןּפְ  - ֵמַעּתָ
ָקְלּבֹון" :ָתֵניַנןוּ  יִבין ּבְ ֵהָמה ,ַחּיָ ר ּבְ ַמֲעׂשֵ    !"ּוְפטּוִרין ּבְ

  
א י ּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ ר ַרב הּוָנאּבְ א ּבַ    :ַאּבָ

ֵני  -ִהיא  ְרׁשּו ֶאת ֲאִביֶהן, ׁשְ ּיָ   ַאִחין ׁשֶ
ְרׁשּו ֶאת ֲחִמיֶהן -ִהיא  ּיָ ֵני ִגיִסין ׁשֶ  .ׁשְ
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  פני משה
 דקדושין ק"בפ להא' וגרסי. 'וכו שחלקו והן אלעזר רבי אמר

 בבהמות ושתתפו וחזרו שחלקו האחין' דאמרי הא' ו' בהלכ
 תיישים כגד גדיים שחלקו דוקא בהמה ממעשר הן פטורין

 דבהא שוויהן לפי זה כגד זה בשומא שחלקו כלומר' וכו
 אביהן וכשמת לכך ראשוה משעה חלקו זהו למימר ליכא
 בשומא שהרי בחציין וזה והתיישים הגדיים בחצי זה זכה
 שישן הולדות והלכך הוא מזה זה וכקוה שחלקו הוא

 והולדים לקוח משום בהמה ממעשר פטורין חלוקה בשעת
  :שותפות משל שהן משום פטורין כ"חא

 ברירה יש' אמרי. 'וכו גדיים כגד גדיים חלקו אם אבל
 שם יש ועדיין ראשוה משעה חלקו שזהו הדבר והוברר
 הבית תפיסת לה הדרא ושתתפו חזרו וכי עליהן ירושה

 בשעת שישן והולדות שותפות כשל הוי ולא כבראשוה
 פטורין כ"אח הולדים ולא לקוח משום פטורין אין חלוקה
  :שותפות משום

 שחלקו האחין ליה דסבירא. 'וכו חלקו' אפי אומר יוחן' ר
 שקוין כמי החלוקה ובשעת ברירה דאין ומשום הן כלקוחות

  :בהמה ממעשר הן ופטורין הוא מזה זה
 כדילפין פטור הלקוח ט"פ בבכורות. תמן דתין כהאי

 בכור מה' וגו רךלשו תעשה כן לי תתן ביך בכור מדכתיב
 ומתה בלקוח אין וצאך שורך אף ומתה בלקוח איו ביך
  :בהמה ממעשר ופטורין הן שותפין ושתתפו חזרו ואם

 וחזרו כשחלקו קיט' דמתי פירושא. 'וכו והשותפין האחין
 שקל ששקלו אשים שי כשאר בקלבון חייבין שאז ושתתפו

 חלקו בשלא' ווכ במעשר וכשחייבין ממעשר ופטורין שלם
  :וכדפרישית

 לא ולמה. 'וכו פעמים אמרין אן לית ולמה בעי ירמיה' ר
 חייבין שפעמים מי לה דמשכחת' במתי התא חשיב

  :ואזיל כדמפרש בשתיהן פטורין ופעמים בשתיהן
 וחזרו והכספים כולן הכסים את שחלקו כאן. עבידה היך

 את חלקו כך שאחר אלא הבהמה את חלקו ולא ושתתפו
 חייבין הבהמה את חלקו לא שעדיין בשעה כן ואם הבהמה

 שותפין כשאר דהוו משום חייבין בקלבון בשתיהן הן
 מתפוסת והוי בבהמה חלקו דלא משום בהמה ובמעשר

  :הבית
 את חלקו ולא בבהמה ושתתפו וחזרו. הבהמה את חלקו
 מקלבון ומזה מזה שפטורין מצא כן לאחר עד הכסים שאר

 על השוקל כאב והוי בכספים חלקו לא עדיין ישהר פטורין
 ושתתפו וחזרו חלקו שהרי פטורין בהמה וממעשר ביו ידי

  :הן השותפין ובהמת
 חלקו ולא הבהמה את בשחלקו. אמר דאת הדא מא ר"א

 הבהמה היתה בשלא דוקא ומזה מזה שפטורין הכסים את
 רוב הבהמה היתה אם אבל לחלק להן שיש הירושה מכל רוב

 הרי' אמרי שמסתמא אחריהן והולכין הכסים עיקר הן ןה
  :בקלבון הן וחייבין הכל את כחלקו הן
 בשלא' דאמרי דלעיל זו בחלוקה הדין עיקר על. בעי שמי' ר

 מהקלבון ופטורין בהמה במעשר הן שחייבין כלל חלקו
 בהמה מעשר אצל אחד כאדם שעשיתן מפי שאם ואמאי

 דוקא לחומרא דילמא תמיהב הקלבון מן פוטרו את לחומרא
 היא הכתוב דגזירת ועוד הן אחד דכאדם' דאמרי הוא

 חייבין הבית מתפוסת שהוא דכל מקום מכל מיהיה כדילפין
 ליחשבו אשים שי כשאר קלבון לעין אבל בהמה במעשר

  :בקלבון וליחייבו
 שי משאר הכא היא שייא היא לא אבון' ר ליה ואהדר. ל"א

 בשביל אביהן משל שלימה אחת סלע ותן שהוא לפי אשים
  :הקלבון מן שפטור בשבילן ששוקל כהאב זה והרי שיהן
 וחזרו בכספים חלקו' שאפי מי לה משכחת. מעתה ופריך

 בבהמה חלקו שלא מפי בהמה במעשר הן שחייבין ושתתפו
 וכגון בכספים ושתתפו שחזרו' ואפי מקלבון הן ופטורין
 פי על שאף אביהן משל היאש שלימה אחת סלע שותין
 לקולא ימא מקום מכל שיהן בשותפות היא שעכשיו

 סלע שותין משום מקלבון דפטורין דטעמא כדקאמרת
  :שתית שלא שהיתה כמו היא והרי שלימה אחת

 חייבין ושתתפו וחזרו כשחלקו לעיל תין אן והא. ותין
 ללעי דפרישית וכגווא בהמה ממעשר ופטורין בקלבון
 שחייבין ושתתפו וחזרו בחלקו' אפי מי לה משכחת ולדידך
 משי ולא דאמרן וכגווא הקלבון מן ופטורין בהמה במעשר

  :מידי
 א"כ בים לו היו שלא. 'וכו גיסין שי היא אחין שי היא
 דמי אביהן שירשו אחין שי כדין ובעליהן היורשות בות
 הקלבון דין יןלע הרבותא לן משמע וקא' דמתי גווי בהי
 אביהן משל ושוקלין חלקו שלא אחין בשי דוקא תימא דלא

 אבל ביו י"ע ששוקל כהאב דהוי משום מהקלבון שפטורין
 ה"דאפ קאמר הלכך הכי להו דלידמי אביהן היה לא זה

 הן אחד כאיש שוקלין הן אחת ומירושה חלקו שלא מכיון
  :להן אביהן שירשו אחין ודין הקלבון מן ופטורין
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        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

        'דהלכה ה, א ה, א ה, א ה, א  .18
        השימוש ב'קלבנות'השימוש ב'קלבנות'השימוש ב'קלבנות'השימוש ב'קלבנות'

        
נֹות נֹוְפִלין? "   ְלֵאיָכן ָהיּו ַהָקְלּבָ
  

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָקִלים ְ    .ַלׁשּ

  

י ְלָעָזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
  .ִלְנָדָבה

   

זּוִריַרּבִ  ְמעֹון ׁשְ    :אֹוֵמר י ׁשִ
ים.  - ְוִצּפּוי  ,ִריקּוֵעי ָזָהב ָדׁשִ   ְלֵבית קֹוֶדׁש ַהּקָ

  

אי ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ
ָכָרן ׂשְ    .ׁשּוְלָחִנין ָהיּו נֹוְטִלין אֹוָתן ּבִ

  

   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ָרִכים    ."45ְלהֹוָצַאת ּדְ

        
        

ֲאָדר ֶאָחד ּבַ ֶרק ּבְ ֲאָדרַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ֶאָחד ּבַ ֶרק ּבְ ֲאָדרַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ֶאָחד ּבַ ֶרק ּבְ ֲאָדרַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ֶאָחד ּבַ ֶרק ּבְ         ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ

                                                             
 ויש הגורסין (ראשוים) 'להוצאת הרבים'. 45

  פני משה
. ופלין הקלבוות היו לאיכן

  :ק"בפ היא תוספתא
 לעין שקלים כשאר דין. לשקלים
 משקלים העשים ולכל מותרות

  :שבלשכה
 דבה כשופרות דין. לדבה

 היו מה דבה ו"בפ לקמן וכמפורש
  :בה עושין

 היו מהקלבוות. 'וכו זהב ריקועי
  :עושין

 לקבל יושבין שהיו. שולחין
 וטלין היו להם ומחליפין השקלים

 להקדש פלו ולא בשכרן הקלבוות
  :כלל
 של. דרכים להוצאת אומרים ויש

  :בזה וכיוצא השלוחין



                                                                                             ְסדּוָרה ְירּוָׁשְלִמי 
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    """"ְׁשָקִליםְׁשָקִליםְׁשָקִליםְׁשָקִלים    ְמַצְרִפיןְמַצְרִפיןְמַצְרִפיןְמַצְרִפין""""    ––––ב' ב' ב' ב' פרק פרק פרק פרק     שקליםשקליםשקליםשקלים    מסכתמסכתמסכתמסכת
        הלכה א'ה. ה. ה. ה.  .1

            השקליםהשקליםהשקליםהשקליםהמרת המרת המרת המרת 
        

ָנה       ִמׁשְ

ָקִלים ְלַדְרּכֹונֹות ְמַצ  ֵני ַמׂשּ  -ְרִפין ׁשְ ֶרךְ ִמּפְ    .ֹוי ַהּדֶ
  

ׁש  ְקּדָ ּמִ ָהיּו ׁשֹוָפרֹות ּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ִדיָנה - ּכְ ּמְ ְך ָהיּו ׁשֹוָפרֹות ּבַ    .ּכָ
  

ְלחּו ֶא  ָ ׁשּ ֵני ָהִעיר ׁשֶ ְקֵליֶהןּבְ    ,ְוִנְגְנבוּ     ,ת ׁשִ
ָאְבדוּ     :אֹו ׁשֶ

רּוָמה ִרין - ִאם ִנְתְרָמה ַהתְּ יְזּבָ ִעין ַלּגִ ּבָ    .ִנׁשְ
ִעין ִלְבֵני ָהִעיר - ְוִאם ָלאו ּבָ    ,ִנׁשְ

יֶהן    ְחתֵּ    .ּוְבֵני ָהִעיר ׁשֹוְקִלין תַּ
   ,ִנְמְצאוּ 

ִבים ּנָ ֶהֱחִזירּום ַהּגַ ָקִלים, ֵאּלּו ָוֵאּלּו  -  אֹו ׁשֶ   ׁשְ
ָאה ָנה ַהּבָ   . ְוֵאין עֹוִלין ָלֶהן ְלׁשָ

  
  

ָמָרא                  ּגְ

ִלּיֹות!    ְוַיֲעׂשּו אֹוָתן ַמְרּגָ
  

ִלּיֹות,  ְרּגָ יל ַהּמַ ּזִ א ּתַ ּמָ   ׁשֶ
ׁש ַמְפִסיד.    ְוִנְמָצא ַהֶהְקּדֵ

  
ן:  ּמָ ָתֵניַנן ּתַ ַהִהיא ּדְ   ּכְ

ֶסף" ֶוה ּכֶ ֶכֶסף ּוְבׁשָ ן ִנְפִדין ּבְ ָקִליםחוּ  ,ְוכּוּלָ ְ   . (בכורות מט:) "ץ ִמן ַהׁשּ
  

ֵכִלים ְוֵאין ּפֹוִדין    ?ּבְ
  
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר וְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

ִלים,  ילּו ַהּכֵ א ַיּזִ ּמָ   ׁשֶ
ׁש ַמְפִסיד.    ְוִנְמָצא ַהֶהְקּדֵ

  

י:    אּוף ָהָכא ַנּמֵ
ׁש ַמְפִס  ִלּיֹות ְוִנְמָצא ַהֶהְקּדֵ ְרּגָ יל ַהּמַ ּזִ א ּתַ ּמָ   יד. ׁשֶ

  

  פני משה
  מתי'

בי העיר שקבצו  מצרפין שקלים דרכוות.
שקליהן לשלח אותן לירושלים יכולין הן 
להחליפם בדרכוות והן מטבעות של זהב 
כדכתיב בעזרא דרכמוי זהב כדי להקל 

 מעליהם משאוי הדרך:

. אצל השלחים כשם שהיו שופרות במקדש
בירושלים היו תיבות כעין שופר  היושבים

שפיהן צר למעלה והולכין ומרחיבין כדי שלא 
יוכלו ליטול מהן כלום וכהאי דכתיב ויקח 
יהוידע הכהן ארון אחד ויקוב חור בדלתו וגו' 
וזה היה עומד בעזרה כדכתיב שם. 
והשופרות שאצל השלחים היו ותין בהן 
ג"כ להשקלים שמביאין להם וכך היו 

במדיה בכל ערי ישראל שמקבצים שופרות 
מבי העיר שקליהם וותין בהן עד 

  שישלחום:
. ביד שליח בי העיר ששלחו את שקליהם

  להוליכם לירושלים וגבו או שאבדו מידו:
הדין הוא כך שאם  אם תרמה התרומה וכו'.

זה השליח שומר שכר היה שחייב בגיבה 
ואבידה אלא שאבדו ממו באוס וגבו 

טים מזויין מיירי שהוא פטור בשבועה בליס
ואם אירע זה אחר שתרמה התרומה של 
הלשכה שבעין השלוחין להגזברים שאבדו 
מהן באוס ובי העיר פטורין לפי שהתורם 
תורם הוא על הגבוי ועל העתיד לגבות ואם 
כן ברשות הקדש הן ומה היה להן לבי העיר 
לעשות הרי לא מסרו אלא לשומר שכר שהוא 

  חייב בגיבה ואבידה ואין האוס מצוי:
אלא שאירע האוס קודם שתרמה  ואם לאו.

התרומה ועדיין ברשות בי העיר הן שבעין 
השלוחין לפי בי העיר ופטרין ובי העיר 
שוקלין שקלים אחרים תחתיהם 
שהראשוים לא עלו להם. ואם השליח שומר 
חם הוא שפטור מגיבה ואבידה אלא 

פשע לעולם הוא שבע לבי  ששבע שלא
העיר שהן חייבין שלא היה להם למסור אלא 
לשומר שכר לפיכך הוא שבע ופטר ובי 
העיר צריכין לשקול שקלים אחרים תחתיהן. 
ואף על גב דקי"ל אין שבעין על ההקדשות 
שבועה זו תקת חכמים הוא שלא יהיה 
ההקדש יוצא בלא שבועה כדי שלא יזלזלו 

ך אפי' אמרו בי העיר הואיל בהקדשות לפיכ
ואו משלמין שקליו אין רצויו שישבע 

  השליח שהוא אמן לו אין שומעין להם:
השקלים אחר ששבע השליח וגבו  מצאו.

השקלים שית או שהחזירום הגבים אלו 
ואלו שקלים הן ואין עולין להן לשה הבאה. 
אלא הראשוים יפלו לשקלי שה זו והשיים 

קלי שה שעברה. ובגמרא פליגי בה יפלו לש
  איזה מהן הן הראשוים ואיזה הן השיים:

  
  גמ'

יצרף השקלים ויקה  ויעשו אותן מרגליות.
מרגליות שהיא יותר קלה להקל משאוי 

  הדרך:
דשכיחא שתזיל ואין  שמא תזיל המרגלית.

המקח שוה לעולם ומצא ההקדש מפסיד 
ן כשימכרה בירושלים אבל דרכמוות טבועי

  הן ולא זיילי:
בפ"ח דבכורות חמש  כהאי דתין תמן.

סלעים של בן שלשים של עבד חמשים של 
אוס ומפתה ומאה של מוציא שם רע כולן 
בשקל הקדש במה צורי וכולם פדין בכסף 
ובשוה כסף חוץ מן השקלים שהן דוקא 
במטבעות טבועין ומהאי טעמא שמא יוזל 
השוה כסף ומצא ההקדש מפסיד 

מרין מי אין פודין בכלים ליתן כלים וכדא
להקדש בשווין תחת השקלים ואמר ר' 

  שמואל וכו' והכא מי שמא תזיל המרגלית:
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
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    הלכה א'ה. ה. ה. ה.  .2
        שופרות במקדש ושופרות במדינהשופרות במקדש ושופרות במדינהשופרות במקדש ושופרות במדינהשופרות במקדש ושופרות במדינה

        
ׁש "[ ְקּדָ ּמִ ָהיּו ׁשֹוָפרֹות ּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ִדיָנה - ּכְ ּמְ ְך ָהיּו ׁשֹוָפרֹות ּבַ   ]."ּכָ
  

ין.  -ַמְתִניָתא  ְתָקִלין ַחְדּתִ   ּבִ
יִקין  ְתָקִלין ֲעּתִ ָדא.  -ֲאָבל ּבִ   ָלא ּבְ

  
ן:    ְוָתֵני ּכֵ

יִקין " ְקּדָ  -ֲעתִּ ּמִ    .ׁש ּבַ
יִקין  ִדיָנה - ְוֵאין ֲעתִּ ּמְ   . "ּבַ

  
  
  
  
  
  

    הלכה א'ה. ה. ה. ה.  .3
        שומר חינם או שומר שכרשומר חינם או שומר שכרשומר חינם או שומר שכרשומר חינם או שומר שכר    - - - - שליח בני העיר  שליח בני העיר  שליח בני העיר  שליח בני העיר  

        
ָאְבדוּ "[ ְקֵליֶהן ְוִנְגְנבּו אֹו ׁשֶ ְלחּו ֶאת ׁשִ ָ ׁשּ ֵני ָהִעיר ׁשֶ   ]."ּבְ
  

ם,  -ַמְתִניָתא  ׁשֹוֵמר ִחיּנָ   ּבְ
ָכר  ׁשֹוֵמר ׂשָ ָדא.  -ֲאָבל ּבְ   ָלא ּבְ

  
אָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ָכר.  ׁשֹוֵמר ׂשָ יַמר ּבְ   ַוֲאִפילּו ּתֵ
ִלְסִטים ְמזּוָיין.  - "ִנְגְנבוּ "   ּבְ
ם.  - "ָאְבדוּ " ּיָ ְבָעה ְסִפיָנתֹו ּבַ ּטָ   ׁשֶ
  
  
  
  
  
  

    הלכה א'ה. ה. ה. ה.  .4
        מעמד תרומת מחצית השקל שלא הגיע למקדשמעמד תרומת מחצית השקל שלא הגיע למקדשמעמד תרומת מחצית השקל שלא הגיע למקדשמעמד תרומת מחצית השקל שלא הגיע למקדש

        
רּוָמה"[ ִרין - ִאם ִנְתְרָמה ַהתְּ יְזּבָ ִעין ַלּגִ ּבָ   ]."ִנׁשְ
  

י ִסימֹוןָאַמר  ַרּבִ י יּוְסִטי ּבְ   : ַרּבִ
ַמאן ְדָאַמר: ּתֹוְרִמין  ב ,ַעל ַהָגבּויָאְתָיא ּכְ   ֹות. ְוַעל ֶהָעִתיד ִלּגָ

ָאַמר: ֵאין ּתֹוְרִמין לֹא ַעל ַה  ַמאן ּדְ ַרם ּכְ בּבְ ָדא.  -ֹות ָגבּוי ְוַעל ֶהָעִתיד ִלּגָ   ָלא ּבְ
  
  

  פני משה
דקתי כשם שהיו  מתיתא.

שופרות במקדש כך היו במדיה 
הייו בשופרות של תקלין חדתין 
שמשל שה זו אבל בתקלין 

 עתיקין:

  אמרו שהיו במדיה: לא בדא.
בברייתא כן שאין שופרות  .ותי

של תקלין עתיקין אלא במקדש 
וכדתן לקמן בפ"ו שלשה עשר 
שופרות היו במקדש וכתוב 
עליהן תקלין חדתין ותקלין 

  עתיקין וכו':
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הא דקתי  מתי' בשומר חם.
וגבו או שאבדו בשהשליח 
ש"ח מיירי דפטור מגיבה 
ואבידה ושבע שלא פשע אבל 

ר שכר לא בדא אמרו בשומ
שיפטור עצמו בשבועה שהרי 

  חייב הוא בגיבה ואבידה:
אמר ר' אבא ואפי' תימא 

וגבו דקתי  בשומר שכר.
בליסטים מזויין מיירי דגב 
מיקרי ואבדו במי שטבעה 
ספיתו בים מיירי שכן השומר 
שכר פטור באוסין ושבע 

  שכדבריו כן הוא:
  
  
  
  
  
  
  
  

חלק הא דמ אתייא כמ"ד וכו'.
במתי' בין תרמה התרומה או 
לא וזה כמ"ד תורמין על הגבוי 
ועל העתיד לגבות והלכך אם 
תרמה התרומה שבעין לגזברין 
לפי שברשות הקדש הן 
וכדפרישית במתי' אבל כמ"ד 
אין תורמין לא על הגבוי ולא על 
הממושכן כלומר על הגבוי 
שהוא ע"י משכון שתן משכון 

ממשכין על שקלו וכדתן בפ"ק 
על השקלים וזה איו כגבוי לא 
בדא אמרו לחלק כן. ופלוגתא 
היא בתוספתא פ"ב והכי גריס 
שם תורמין על המשכון ועל 
הגבוי ועל העתיד לגבות דברי 
ר"מ ר' יוסי אומר תורמין על 
המשכון ועל הגבוי אבל לא על 
העתיד לגבות. וגי' זו עיקרית 

  וצריך לגרוס הכא מי כן:
מר תורמין על ברם כמאן דא

הגבוי ועל הממושכן אבל לא על 
לפי  העתיד לגבות לא בדא.

שאלו ששלחו שקליהן ולא באו 
אין בכלל התרומה וא"כ לעולם 

  ברשותן הן שאבדו:
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        
        

        
        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        
        
        
        

        
        פרשנות חולקתפרשנות חולקתפרשנות חולקתפרשנות חולקת

        
        

        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא

        על רבי אלעזרעל רבי אלעזרעל רבי אלעזרעל רבי אלעזר

        
        
        
        
        
        

        1111וץ וץ וץ וץ תירתירתירתיר
        
        
        

        2222תירוץ תירוץ תירוץ תירוץ 
        

        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        לדברי רבי יוחנןלדברי רבי יוחנןלדברי רבי יוחנןלדברי רבי יוחנן

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        הלכה א'ה. ה. ה. ה.  .5
        על ממון הקדשעל ממון הקדשעל ממון הקדשעל ממון הקדשהעיר העיר העיר העיר     של שליחישל שליחישל שליחישל שליחישבועת השומרים שבועת השומרים שבועת השומרים שבועת השומרים 

        
ְקֵליֶהם" ְלחּו ֶאת ׁשִ ָ ׁשּ ֵני ָהִעיר ׁשֶ ָאְבדוּ  ּבְ    :ְוִנְגְנבּו אֹו ׁשֶ

רּוָמה ִרין - ִאם ִנְתְרָמה ַהתְּ יְזּבָ ִעין ַלּגִ ּבָ    .ִנׁשְ
ִעין ִלְבֵני ָהִעיר  -  ְוִאם ָלאו ּבָ    ,ִנׁשְ

יֶהן                  ְחתֵּ    ."ּוְבֵני ָהִעיר ׁשֹוְקִלין תַּ
  

י ֶאְלָעָזרַר ָאַמר    : ּבִ
ְמעֹון ִהיא.  י ׁשִ ַרּבִ   ּדְ

ְמעֹון אֹוֵמר:  י ׁשִ ַרּבִ   ּדְ
ַאֲחָריּות  יב ּבְ הּוא ַחּיָ ים ׁשֶ ְנָכָסיו ֵהן.  -ָקָדׁשִ   ּכִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ְבֵרי ַהּכֹל ִהיא,    ּדִ
ָנה.  ּקָ בּוַעת ּתַ ּום ׁשְ   ִמׁשּ

  
י יֹוָחָנן ִניָחא ַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ ִרים, " ,ַעל ּדַ ְזּבָ ִעים ַלּגִ ּבָ   ִנׁשְ

ִעים ִלְבֵני ָהִעיר -ְוִאם ָלאו    ה,ב ּבָ יֶהן^ ֲאֵחִרים ּוְבֵני ָהִעיר ׁשֹוְקִלים ,ִנׁשְ ְחתֵּ   , "תַּ
ָנה.  ּקָ בּוַעת ּתַ ּום ׁשְ   ִמׁשּ

י ְלָעָזר,  א ְלַרּבִ ִעים ִלְבֵני ָהִעיר"ֶאלָּ ּבָ ְמעֹון.  - "ִנׁשְ י ׁשִ   ֲהָדא ִהיא ְדַרּבִ
ִריםִנׁשְ " ְזּבָ ִעים ַלּגִ ְייהּו? גִּ  - "ּבָ ִרים ַמאי ֲעִביְדּתַ   יְזּבָ
  

ִרים,  יְזּבָ ַמֲעָמד ּגִ ִעים ִלְבֵני ָהִעיר ּבְ ּבָ   ִנׁשְ
ִדיְנהּו.  ָלא ְלָחׁשְ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

  
  ִאי ָנִמי, 

ִעים.  וּו ְלהּו ּפֹוׁשְ ָלא ַנׁשְ   ּדְ
  

ם לֵּ ֵני ָהִעיר ְלׁשַ לּו ּבְ ּבְ ּקִ י ׁשֶ בּוָעה.  - ַאף ַעל ּפִ לֹא ׁשְ ׁש יֹוֵצא ּבְ   ֵאין ַהֶהְקּדֵ
  

  פני משה
וקתי שבעין  בי העיר וכו'.

והא קי"ל אין שבעין על 
ההקדשות וכדתן בפ' שבועת 
הדייין ומוקי לה ר' אלעזר 
כדר"ש דס"ל קדשים שהוא 
חייב באחריותן ככסיו הן 
ושבעין עליהן כדקאמר התם 

י חייבין בי העיר והכא מ
באחריותן אם לא תרמה 
התרומה וצריכין לשקול אחרים 

 תחתיהן ולקמן מדייק עלה:

קאמר ד"ה היא מתי'  ר' יוחן.
דשבועה זו משום שבועת תקה 
היא שתיקו כדי דלא יזלזלו 

  בשמירת ההקדש:
בשלמא  על דעתיה דר' יוחן.

לר' יוחן יחא דקתי אם 
תרמה התרומה שבעין 

גזברים וכו' דהכל היא משום ל
שבועת תקה היא. ול"ג הכא 
הדא היא דר"ש עד לבתר. אלא 
לר' אלעזר דמוקי לה כר"ש 
הדא היא דר"ש בתמיה כלומר 
הי דהסיפא יחא לדידיה דאם 
לא תרמה התרומה שבעין 
לבי העיר לפי שחייבין 
באחריותן אלא רישא אם 
תרמה התרומה שכבר אין 

שתורמין על  חייבין באחריותן
הגבוי וכו' וא"כ אין שבועה זו 
אלא ליטול שכרן וגזברין מאי 
עבידתייהו לבי העיר מיבעיא 
ליה. ומשי דה"ק שבעין לבי 
העיר במעמד הגזברין ומשום 
דההפסד על ההקדש וכי היכי 
דלא חשדיהו לבי העיר שלא 
שקלו א" דלא חשדיהו 
 "ו אותן אלהשלוחי' שהטמי

להן פושעין  דלא שוו
  בשליחותן:

אף על פי שקיבלו בי העיר 
לשלם שקלים אחרים  עליהם.

ואים רוצים שישבע השליח 
שאומרים אמן הוא לו אעפ"כ 
תקת חכמים היא שישבע לפי 
שאין ההקדש יוצא בלא 

  שבועה:
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        מקרהמקרהמקרהמקרה
        

        
        מימרה הלכתיתמימרה הלכתיתמימרה הלכתיתמימרה הלכתית

        
        

        
מימרה הלכתית מימרה הלכתית מימרה הלכתית מימרה הלכתית 

        חולקתחולקתחולקתחולקת
        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא
        על רשב"לעל רשב"לעל רשב"לעל רשב"ל

        
        
        

        וץוץוץוץתירתירתירתיר
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        הלכה א'ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .6
        ואבדואבדואבדואבד    ––––דין המפריש שקלו דין המפריש שקלו דין המפריש שקלו דין המפריש שקלו 

        
ְקלֹו ְוָא    .ַבדִהְפִריׁש ׁשִ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ר.  ְמְסֶרנּו ַלִגיְזּבָ ּיִ ַאֲחָריּותֹו ַעד ׁשֶ יב ּבְ   ַחּיָ
  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְרׁשוּ  ׁש ּבִ הּוא. ֶהְקּדֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ בֹוהַּ ּבְ   ת ַהּגָ

  
ן ָלִקיׁש,  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִליָגא ַעל ַרּבִ   ַמְתִניָתא ּפְ

ִעין ִלְבֵני ָהִעיר" ּבָ    ,ִנׁשְ
יֶהן ְחתֵּ    !"ּוְבֵני ָהִעיר ׁשֹוְקִלין תַּ

  
ָנה ּקָ ּום ּתַ   . לֹא, עֹוד ִהיא ִמׁשּ

  
  
  

  פני משה
הפריש שקלו ואבד ר' יוחן 
 אומר חייב באחריותו וכו'.

 וצריך לשקול שקל אחר:

הקדש ברשות גבוה בכל מקום 
בי גזא דכל היכא דאיתי'  שהוא.

דרחמא איתיה ואיו חייב 
  באחריותו:

דהא  מתי' פליגא על רשב"ל.
קתי שבעין לבי העיר ובי 
העיר שוקלין תחתיהן ומדהן 
צריכין לישבע ע"כ משום 
שמוטל על בי העיר לשלם 
שקלים אחרים וכל זמן שלא 
שבעו התביעה על השלוחין היא 
לפיכך שבעין להן ובי העיר 

אלמא דחייבין  שוקלין תחתיהן
  באחריותן:

לא עוד היא משום שבועת 
וכי עיקר שבועה זו איה  תקה.

אלא משום תקה וא"כ מפרש 
לה ר"ל הכי שאע"פ שבי העיר 
שוקלין תחתיהן אחרים 
מרצום אפ"ה שבעין להן 

  משום שבועת תקה:
  



                                                                                             ְסדּוָרה ְירּוָׁשְלִמי 

   

32

        

        
        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        על ידי ברייתא על ידי ברייתא על ידי ברייתא על ידי ברייתא 

        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        הלכה א'ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .7
        השקלים הכפוליםהשקלים הכפוליםהשקלים הכפוליםהשקלים הכפולים

        
ִביםִנְמְצאּו אוֹ [" ּנָ ֶהֱחִזירּום ַהּגַ ָקִלים -   ׁשֶ   ]."ֵאּלּו ָוֵאּלּו ׁשְ
  

ֵני:    ּתָ
ין.  -ָהִראׁשֹוִנים " יְקִלין ַחְדתִּ   נֹוְפִלים ְלתִּ

ים  ִנּיִ יִקין - ְוַהׁשְ יְקִלין ֲעתִּ   . "נֹוְפִלין ְלתִּ
  

ים"ְוֵאּלּו ֵהן  ?"ָהִראׁשֹוִנים"ֵאּלּו ֵהן  ִנּיִ ְ   ? "ַהׁשּ
  

ְנָחס ּבִ  י ּפִ י ֲחַנְנָיאַרּבִ א ָמִריוְ  י ַרּבִ י ַאּבָ   , ַרּבִ
ִחיָלה.  ֵני ָהִעיר ּתְ ְלחּו ּבְ ָ ׁשּ   ַחד ָאַמר: ֵאּלּו ׁשֶ

ִחיָלה.  ִרין ּתְ ּבָ ּזְ יעּו ִליֵדי ּגִ ִהּגִ   ַוֲחָרָנה ָאַמר: ֵאּלּו ׁשֶ
  
  

  פני משה
בתוספתא פ"ק. המפריש  תי.

שקלו ואבד והפריש אחר תחתיו 
ולא הספיק להקריבו עד שמצא 
הראשון זה וזה שקלים 
הראשוים וכו'. תיקלין חדתין 

זו ותקלין עתיקין  לשקלי שה
 הן שקלי שה שעברה:

חד אמר אילו ששילחו בי 
ואבדו ומצאו  העיר תחלה.

אח"כ אלו הן הראשוים ויפלו 
לתקלין חדתין והשיים הם מה 
ששקלו בי העיר לשקלים 
האחרים מקודם שמצאו 
הראשוים ויפלו לתקלין 
עתיקין. ואידך אמר אלו הן 
הראשוי' שהגיעו לידי גזברין 

חלה והשקלים שאבדו ומצאו ת
אחר ששקלו אחרים הן הן 

  השיים:
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        גירסה אחרתגירסה אחרתגירסה אחרתגירסה אחרת

        
        

        
        גירסה אחרתגירסה אחרתגירסה אחרתגירסה אחרת

        
        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    'בהלכה     ה, בה, בה, בה, ב .8
        מעילת השוקל מעילת השוקל מעילת השוקל מעילת השוקל גירסאות שונות לזמן גירסאות שונות לזמן גירסאות שונות לזמן גירסאות שונות לזמן 

        
ָנה                  ִמׁשְ

ְקלֹו ַלֲח  קֹול ַעל ָידֹו, ַהּנֹוֵתן ׁשִ   ֵבירֹו ִלׁשְ
ָקלֹו ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו,    ּוׁשְ
רּוָמה    ָמַעל.  –ִאם ִנְתְרָמה ַהתְּ

  

ְקלוֹ  ֹוֵקל ׁשִ     :ַהׁשּ
  

ׁש  ֵהָמה : ִמן ַהֶהְקּדֵ רּוָמה ְוָקְרָבה ַהּבְ   ָמַעל.  -ְוִנְתְרָמה ַהתְּ
  

ִני ר ׁשֵ    ,ִמַמֲעׂשֵ
ִביִעית ִמ וּ  ֵמי ׁשְ ן -ּדְ ֶנְגּדָ   . יֹאַכל ּכְ
  

ָמָרא                 ּגְ

ֹוֵקל" ׁש,  ַהׁשּ ְקלֹו ִמן ַהֶהְקּדֵ   ׁשִ
ֵהָמה  רּוָמה ְוָקְרָבה ַהּבְ   ."ָמַעל –ְוִנְתְרָמה ַהתְּ

  
ֵניַנן:    ֲאָנן ּתָ

ֵהָמה"   . "ִאם ָקְרָבה ַהּבְ
  

ֵבי  יְוָתֵני ּדְ   : ַרּבִ
רּוָמה"   . "ִאם ִנְתְרָמה ַהתְּ
  
  

ָנא רּוָמה" :ַמאן ּתָ   ?"ִאם ִנְתְרָמה ַהתְּ
  
ְמעֹון ִהיא, ַר  י ׁשִ   ּבִ

ְמעֹון:  י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ   ּדְ
ל ָמעֹוָתיו, ְוַהּכֲֹהִנים ְזִריִזים ֵהן.  ד ָהָיה ְמַקּבֵ   ִמּיָ

  
  

  פני משה
  מתי' 

לשלחי  להוליכו הותן שקלו לחבירו.
ולשקול אותו על ידו והלך ושקל ע"י עצמו 

 כדי שלא ימשכו אותו:

מקודם שתן זה  אם תרמה התרומה.
השקל בשביל עצמו מעל הוא וחייב קרבן 
מעילה מפי שזה השקל ברשות הקדש 
היא שכבר תרמו על העתיד לגבות ומצא 
זה הציל עצמו בממון הקדש והה בשקל 

ה לא מעל הזה ואם לא תרמה התרומ
  וחייב הוא ליתן לחבירו השקל שתן לו:

שהיו מעות  השוקל שקלו ממעות הקדש.
  הקדש בידו ושקל מהן את שקלו:

 אם תרמה התרומה וקרבה הבהמה מעל.
הכא בהסיפא דוקא צריך שיסתפקו מן 
ההקדש זה וקרבה הבהמה מהמעות לפי 
שזה ההקדש בכל מקום שהוא הקדש הוא 

כשקרבה הבהמה כמו שהיה ולא שתה ו
ומתכוין בה שהיא ממעות כל מי ששקל 
בתרומת הלשכה הוי כאלו קה הבהמה 
באותן מעות של הקדש והקריבוה וחייב 
קרבן מעילה לפי שהה מן ההקדש ויצא 

  ידי שקלו:
אם ממעות מעשר  מדמי מעשר שי וכו'.

  שי:
בירושלים ואם ממעות  יאכל כגדן.

  עית:שביעית יאכל כגדו בקדושת שבי
  

  גמ'
אן תין ברישא דמתי' אם תרמה 

ולא תין בה ואם קרבה  התרומה מעל.
הבהמה ואשכחן בברייתא דבית רבי דתי 
מי ברישא אם קרבה הבהמה דהאי תא 
מדמי השוקל ממעות חבירו שלא ברשותו 
דמיירי ברישא לדין דהסיפא השוקל 
ממעות הקדש וס"ל דבתרוייהו לא מעל עד 

  בהמה:שג"כ קרבה ה
  

א"ר אלעזר מאן תא אם קרבה הבהמה 
כלומר דר"א בא לפרש דהאי  ר' שמעון.

תא דבית רבי לא פליג אתא דמתי' וס"ל 
מי דברישא לא בעין עד שקרבה הבהמה 
וטעמא דדוקא בהסיפא ששיקל מהמעות 
שהן כבר הקדש הוא דבעין עד שקרבה 
הבהמ' לפי שההקדש איו שתה מכמות 

שה בו מעשה והלכך לא מעל שהיה עד שע
עד שקרבה הבהמה אבל ברישא שהמעות 
הן של חבירו וזה השוקלן ע"י עצמו אין זה 
אלא כמו ההה עכשיו מהמעות שהן 
ברשות ההקדש לפי שכבר תרמו על העתיד 
לגבות כדפרישית במתי' והשוקל הזה 
פטר ע"י כך משקלו ולא ימשכו אותו 

מעל  לפיכך מיד שתן זה בשביל שקלו
ותא דבית רבי מודה מי בזה והא דתי 
אם קרבה הבהמה מלמדיו בזה דכר"ש 
דהתוספתא היא דס"ל דפליגי ר"ש ורבן 
בפ"ק דהתוספתא והכי גריס שם המוציא 
שקלו של חבירו ה"ז מעל לקח בו קיי זבין 
וקיי זבות ויולדות המביא חטאתו ואשמו 
מן ההקדש השוקל שקלו זוזין מן ההקדש 

ן שלקח מעל דברי ר' שמעון וחכמים כיו
  אומרי' לא מעל עד שיזרקו הדמים:

דר"ש אומר מיד היה מקבל מעותיו 
כלומר דמסיים ואזיל  הכהי' זריזים הן.

למילתא דקאמר מאן תא אם קרבה 
הבהמה ר"ש הא אדרבה הא איפכא 
שמעין לי' לר"ש הלכך מפרש וקאמר דהא 

י דקאמרי ר"ש היא הייו דלא תפרש דבע
האי תא דבית רבי עד שקרבה הבהמה 
ממש אלא עד שלקח הבהמה להקריבה 
קאמר דלר"ש הוי כמי שקרבה הבהמה 
מפי שהכהים זריזים הן ומיד שלקח 
הבהמה ה"ז כמקבל בעד מעותיו שיהא 
קרבו קרב ומיהו לעין דיא דרישא 
דמתי' לא פליג תא דבית רבי בהא דמיד 

  מרן:כששוקל ולקח הבהמה מעל וכדא
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        'בהלכה ה: ה: ה: ה:  .9
  שקלו לעצמו בשקל חבירושקלו לעצמו בשקל חבירושקלו לעצמו בשקל חבירושקלו לעצמו בשקל חבירו

  
ָקלֹו ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו, "[ קֹול ַעל ָידֹו, ּוׁשְ ְקלֹו ַלֲחֵבירֹו ִלׁשְ   ַהּנֹוֵתן ׁשִ

  ]."ָמַעל –רּוָמה ִאם ִנְתְרָמה ַהתְּ 
  

ָיא,    ְוַקׁשְ
ָחָטּה ְסָתם,  ל ֲחֵבירֹו, ּוׁשְ   ִאילּו ַהּגֹוֵנב עֹוָלתֹו ׁשֶ
ֶרת? ָעִלים ָהִראׁשֹוִנים ְמַכּפֶ ם ּבְ    !ְסָתָמא לֹא ְלׁשֵ

  
י יּוָדןָאַמר    : ַרּבִ
יְפתֹ  ְמסּוָיםּתִ    ,ר ּבִ

ְמִליֵאל,  ן ּגַ ית ַרּבָ ל ּבֵ ֶ   ִמׁשּ
וֵ  ָהָיה ִמְתּכַ הין ְודׁשֶ    .ֹוֲחפֹו ְלתֹוְך ַהקּוּפָ

  
יַרִיים ֵהן נֹוְפִלין. א ְלׁשִ ּמָ    ְוָחׁש לֹוַמר ׁשֶ

יַרִיים? ׁשִ    !ְוִכי ֵיׁש ְמִעיָלה ּבְ
י ֵמִאיר,  ַרּבִ א ּכְ   ֶאלָּ

יַרִיים.  ׁשִ י ֵמִאיר אֹוֵמר: מֹוֲעִלין ּבְ ַרּבִ   ּדְ
  

ְמסּוָים    ,עֹוד ִהיא ּבִ
ְמִליֵאלִמ  ן ּגַ ית ַרּבָ ל ּבֵ    ,ׁשֶ
מֹו. ׁשֶ  ֵוין ְוּתֹוְרמֹו ִלׁשְ   ָהָיה ִמְתּכַ
  
  

  ַמה ֶנֱהֶנה? 
  

י ָאִביןָאַמר  ם  ַרּבִ ׁשֵ ןּבְ ַתּמָ ָנן ּדְ   : ַרּבָ
נֹו  ּכְ ן, ְולֹא ִמיׁשְ ּכֵ ין ְראּוִין ְלַמׁשְ ית ּדִ ּבֵ יָון ׁשֶ ֱהֶנה. -ִמּכֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ    ּכְ

  
  
  
  

  פני משה
על גופא דדיא דהמתי'  וקשיא.

הרי אלו הגוב עולתו של חבירו 
 ושחטה סתם שלא פירש

שמקריבה על שמו וכי סתמה 
לא לשם בעלים הראשוים 
מכפרת היא וא"כ הכא מי אף 
על פי שתן זה סתם בשביל 
שקלו בעלים הראשוים יוצאין 

 ידי חובתן בו ואמאי מעל:

שעשה סימן  תיפתר במסוים.
עליו או פירש שזה השקל לשמו 

  היא:
 משל בית רבן גמליאל וכו'.
 כלומר וכמו ששיו לקמן בפ"ג

של בית ר"ג היו והגין שהיה 
כס ושקלו בין אצבעותיו 
וזורקו לפי התורם והתורם 
מתכוין ודוחקו לקופה שתורם 
בה וה" מיירי שזה מתכוין 
שיהא השקל הזה מסוים על 

  שמו:
ויחוש שמא לשירי  וחש לומר.

הלשכה הן ופלין ואכתי אמאי 
  מעל וכי יש מעילה בשירים:
עלין אלא כר"מ דר"מ אומר מו

הך דר"מ בתוספתא  בשירים.
דפ"ק דמעילה היא ומייתי לה 
לעיל בפ"ה דיומא על המתי' 
אלו ואלו מתערבין באמה 
ויוצאין לחל קדרון ומכרין 
לגין לזבל ומועלין בהן וגריס 
בתוספתא עלה דברי ר"מ ור"ש 
וחכ"א אין מעילה בדמים 
ולר"מ ור"ש מועלין בשיריים 

רי שהרי שירי דמים הן ובשי
הלשכה גופה פליגי מי לקמן 
בפרק ג' בהלכה ד' דר"מ ס"ל 

  מועלין בשיריים:
כלומר ג"כ  עוד היא במסויים.

הכי מיתוקמא וה"ק אי מי 
דלא תדחוק לאוקמי כיחידאה 
אלא אפי' כחכמים אתיא דאין 
מועלין בשיריים ושיו מי 
להאי קושיא דבמסויים מיירי 
וכהאי משל בית ר"ג שזרקו 

ורם והתורם היה לפי הת
מתכוין ותורמו לשמו ולא יהיה 

  משירי הלשכה:
השתא מפרש לטעמא  מה הה.

דתין ה"ז מעל ומה הה הוא 
  מן ההקדש דליחייב במעילה:

 מכיון שב"ד ראוין למשכן.
אותו בעד שקלו ופטר זה 
בשקל חבירו שלא מישכו אותו 

  זהו כמי שהה:
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        'בהלכה ה: ה: ה: ה:  .10
        חלה על קדושה'חלה על קדושה'חלה על קדושה'חלה על קדושה'    המפריש שקלו מדמי מעשר שני לענין 'אין קדושההמפריש שקלו מדמי מעשר שני לענין 'אין קדושההמפריש שקלו מדמי מעשר שני לענין 'אין קדושההמפריש שקלו מדמי מעשר שני לענין 'אין קדושה

  
ְקלֹו " ֹוֵקל ׁשִ ִני ...ַהׁשּ ר ׁשֵ ֲעׂשֵ ן - ִמּמַ ֶנְגּדָ   ."יֹאַכל ּכְ
  

יׁש ִאיׁש אֹתוֹ ": ְכִתיבְוָה  ְבֵהָמה, לֹא ַיְקּדִ ר ַלה' ּבִ ר ְיֻבּכַ כֹור ֲאׁשֶ ְקָרא כז 46"ַאְך ּבְ    – ), כו(ַוּיִ
ה ה ָחָלה ָעָליו.  - ּוא קֹוֶדׁש ּכֹל ׁשֶ   ֵאין ְקדּוׁשָ

יַצד  הּכֵ   !הּוא עֹוׂשֶ
  

ין,  ל חּולִּ   ֵמִביא ֶסַלע ׁשֶ
ֵהן  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִני ּבְ ר ׁשֵ ִלין ַעל ֶסַלע זֹו",  -ְואֹוֵמר: "ָמעֹות ַמֲעׂשֵ   ְיהּו ְמחּולָּ

ָאר  ְ ִני, ְוַהׁשּ ר ׁשֵ ם ַמֲעׂשֵ ס ְלׁשֵ ָקִלים. -ְואֹוָתּה ֶסַלע ִנְתּפַ   ַנֲעׂשּו ׁשְ
        
        

                                                             

ר-ַאךְ  46 כֹור ֲאׁשֶ ר ַלה-ּבְ ְבֵהָמה לֹא 'ְיֻבּכַ יׁש -ּבִ ה ַלה' הּוא-ׁשֹור ִאם-ִאם  ִאיׁש אֹתוֹ ַיְקּדִ   ׂשֶ

  פני משה
לפרושי  כתיב אך בכור וגו'.

להסיפא דמתי' קאי דלא מעל 
עד שקרבה הבהמה דילפין 
מבכור דכתיב ביה לא יקדיש 

תו לקדושה אחרת מכאן איש או
כל שהוא כבר קדש אין קדושה 
אחרת חלה עליו ולפיכך מי 
בשוקל ממעות הקדש הרי הוא 
לשם הקדש הראשון ולא שתה 

 ולא מעל עד שיעשה בו מעשה:

אם שקל  כיצד הוא עושה.
מדמי מעשר שי מביא סלע של 
חולין ואומר וכו' ואותן החולין 
תפסין לשם קדושת מעשר שי 

  ך לאכלו בירושלים:וצרי
כלומר  והשאר עשין שקלים.

והשאר שהיו דמי מעשר שי 
תחללו ויכול לעשות מהן 
שקלים שאם לא יעשה כן איו 
יכול להביא חובתו מדמי 

  מעשר:
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  פני משה
  

  מתי'
שהוא מכס מעט  המכס מעות.

מעט פרוטה אחר פרוטה ואמר הרי 
אלו לשקלי וכשבא לחשוב מה 
 שכס מוצא שהן יותר מכדי שקלו:

יפלו  ב"ש אומרים מותרן דבה.
לדבה להקריב מהן עולות לקיץ 
המזבח דב"ש לטעמייהו דס"ל 

דש בטעות בריש פ"ה דזיר הק
  הקדש:

שלא תכוין  ובה"א מותרן חולין.
  זה להקדיש אלא כדי שקלו:

בזה שוין ב"ש  שאביא מהן שקלי.
וב"ה שהמותר חולין דהוי כאומר 
בפירוש שלא אקח מהן אלא כדי 

  שקלי והמותר יהיו חולין:
אם כס מעות ואמר  אלו לחטאתי.

אלו לחטאתי מודים ב"ה שמותרן 
דבה כדמפרש טעמא במת 'י

דלקמן שלחטאת אין לה קצבה 
שאם ירצה יביא אותה בדמים 
מרובים והלכך תפסו הדמים 

  ומותרן דבה:
בזה שוין  שאביא מהן חטאתי וכו'.

  כמו בשקלים והמותר הוא חולין:
  

  גמ'
 ר' יוסי בשם ר' אלעזר מה פליגין.

  ב"ש וב"ה:
 במכס פרוטרוט פרוטרוט.

שהכיס פרוטה אחר פרוטה 
י' ובהא היא כדפרישית במת

  דקאמרי ב"ה שמותרן חולין:
כלומר  אבל באומר אלו לשקלי.

שלא היה מלקט ומכס מעט מעט 
אלא שהיו מעות מוחין לפיו 
ואמר אלו יהיו לשקלי אף ב"ה 
מודו שמותרן דבה דלאו הקדש 
בטעות היא אלא דאמרי' שתכוין 
הוא להקדיש הכל ומה שהוא יותר 

  על כדי שקלו יפלו לדבה:
לא אמר  ' ביבי בשם ר' אלעזר.ר

הכי אלא במכס פרוטרוט פליגי 
אבל באומר אלו כ"ע מודו שהמותר 
חולין וטעמא דבפרוטרוט כל חד 
וחד חזי לשקלו והוי כהקדש טעות 
לב"ש אבל באומר אלו לשקלי על 
המעות המוחין לפיו אפי' ב"ש 
מודו שאין זה הקדש טעות שהרי 

ל יודע הוא שאין להוסיף על השק
הקצוב בתורה ולא תכוין אלא 
ליקח מאלו כדי שקלו והמותר 
חולין. וגרסי' להסוגיא כולה עד 

  סוף הלכה בריש פ"ה דזיר:
הא דתן  מתיתא מסייע לר' ביבי.

לקמן אמר ר"ש וכו' הטעם דלא 
פליגי בחטאת לפי שהשקלים יש 
להן קצבה דכתיב העשיר לא ירבה 
 וגו' ובודאי לא תכוין זה אלא כדי

שקלו אבל חטאת אין לה קצבה 
וכו' כדפרישית במתי' והשתא מה 
אן קיימין להא דר"ש ואהיכא 
גווא הוא דקאי לפרש ההפרש 

  שבין שקלים לחטאת:
אם באומר שאביא מהן שקלי הא 
כל עמא מודים בזה שהמותר חולין 
וכן הא דיהיב טעמא לחטאת היכי 
מיירי אם באומר שאביא מהן 

ם בה חטאתי הא כ"ע מודי
כצ"ל וכן הוא  שהמותר חולין.

בזיר וכלומר דבכשאביא מהן ודאי 
אין חילוק בין שקלים לחטאת 

 וכדתין במתי':

  

        ֲהָלָכה ג'ו, א ו, א ו, א ו, א  .11
        מה עושה במותר?מה עושה במותר?מה עושה במותר?מה עושה במותר?    ––––שקל יותר ממחצית השקל שקל יותר ממחצית השקל שקל יותר ממחצית השקל שקל יותר ממחצית השקל אסף לשם מחצית האסף לשם מחצית האסף לשם מחצית האסף לשם מחצית ה

        
ָנה      ִמׁשְ

ס ָמעֹות ְוָאַמר: ְקִלי"   ַהְמַכּנֵ אי  –"ֲהֵרי ֵאּלּו ְלׁשִ מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרין:  ּבֵ
  מֹוָתָרן ְנָדָבה. 

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ין.    מֹוָתָרן חּוּלִ

  

ָקִלי"  ָאִביא ֵמֶהן ׁשְ י –"ׁשֶ ַהּמֹוָתר חּוּלִ ִוין ׁשֶ   ן. ׁשָ
  

אִתי"  ַהּמֹוָתר ְנָדָבה.  –"ֵאּלּו ְלַחטָּ ִוין ׁשֶ   ׁשָ
  

אִתי"  ָאִביא ֵמֶהן ַחטָּ ין.  –"ׁשֶ ַהּמֹוָתר חּוּלִ ִוין ׁשֶ   ׁשָ
  

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ין  ָקִלים'ַמה ּבֵ את'ְל  'ׁשְ   ? 'ַחטָּ

ל ָקִלים     ֶאָלא, ׁשֶ   ֵיׁש ָלֶהן ִקיְצָבה,  -ׁשְ
את    יְצָבה. ֵאין ָלּה ִק  -ְוַלַחטָּ

  

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָקִלים    ?!ֵאין ָלֶהן ִקיְצָבה - ַאף ִלׁשְ

ָרֵאל ִמן ַהּגֹוָלה,  ָעלּו ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ ְרּכֹונֹות.   ׁשֶ   ָהיּו ׁשֹוְקִלין ּדַ
קֹול ְסָלִעים.    ָחְזרּו ִלׁשְ
קֹול ְטָבִעין.    ָחְזרּו ִלׁשְ

יָנִריןּבִ  קֹול ּדִ ׁשּו ִלׁשְ    !לּו ֵמֶהןְולֹא ִקּבְ  - יּקְ
  

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ן  י ּכֵ ָוה.  -ַאף ַעל ּפִ ן ׁשָ   ַיד ּכּוּלָ
את  ֶסַלע,  :ֶזה    –ֲאָבל ַחטָּ   ֵמִביא ּבְ

ִים,  :ְוֶזה תַּ ׁשְ   ֵמִביא ּבִ
לֹׁש  :ְוֶזה ׁשָ   . ֵמִביא ּבְ

  

ָמָרא     ּגְ

ס" ַכּנֵ   ָמעֹות ְוָאַמר:  ַהּמְ
ְקִלי"  מַּ   –"ֲהֵרי ֵאּלּו ְלׁשִ ית ׁשַ   אֹוְמִרין: מֹוָתָרן ְנָדָבה.  איּבֵ

לוּ  ין ֵבית ִהּלֵ   ."אֹוְמִרים: מֹוָתָרן חּוּלִ
  

י יֹוֵסי ם  ַרּבִ ׁשֵ י ְלָעָזרּבְ   : ַרּבִ
ִליִגין?    ַמה ּפְ

רֹוְטרֹוט.  ס ּפְ ְמַכּנֵ   ּבִ
ְקִלי"  אֹוֵמר: "ֵאּלּו ְלׁשִ ַהמֹוָתָרן ְנָדָבה.  -ֲאָבל ּבְ א מֹוַדיי ׁשֶ ל ַעּמָ   ּכָ

  
י ִח  יאַרּבִ יִב וְ  ּיָ י ּבִ ם  יַרּבִ ׁשֵ י ְלָעָזרּבְ   : ַרּבִ

ִליִגין?    ַמה ּפְ
רֹוְטרֹוט.  ס ּפְ ְמַכּנֵ   ּבִ

ְקִלי"  אֹוֵמר: "ֵאּלּו ְלׁשִ ַהמֹוָתָרן חּוִלין.  -ֲאָבל ּבְ א מֹוַדיי ׁשֶ ל ַעּמָ   ּכָ
  

יאָאַמר  י ִחּיָ   : ַרּבִ
י.  יּבִ יָעא ְלַרב ּבִ   ַמְתִניָתא ְמַסּיְ

ְתַנן:    ּדִ
ְמעֹוןר ָאַמ " י ׁשִ   : ַרּבִ

את?  ָקִלים ְלַחטָּ ין ׁשְ   ַמה ּבֵ
א  ָקִלים ֶאּלָ ְ ַהׁשּ   ֵיׁש ָלֶהן ִקיְצָבה,  -ׁשֶ

את    . "ֵאין ָלּה ִקיְצָבה -ְוַלַחטָּ
יִמין?    ַמה ַאַנן ַקּיָ

ָקִלי"  ָאִביא ֵמֶהן ׁשְ אֹוֵמר: "ׁשֶ ַהמֹוָתָרן חּוִלין!  -ִאם ּבְ א מֹוַדיי ׁשֶ ל ַעּמָ   ּכָ
א אִתי" ִאם ּבְ ָאִביא ֵמֶהן ַחּטָ ל ַעּמָ  - ֹוֵמר: "ׁשֶ ַהּמֹוָתר חּוִליןּכָ    !א מֹוַדיי ׁשֶ
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        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא

        על רבי יוסיעל רבי יוסיעל רבי יוסיעל רבי יוסי

        
        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ְקִלי".  אֹוֵמר: "ֵאּלּו ְלׁשִ יִמין: ּבְ ן ַאַנן ָקּיְ א ּכֵ   ֶאלָּ
ְצָבָתן ִמן ַהּתֹוָרה  ּקִ ָקִלים, ַעל ְיֵדי ׁשֶ   מֹוָתָרן חּוִלין.  -ׁשְ

ֵאין ִקְצָבָתּה ִמן    מֹוָתָרּה ְנָדָבה.  - ַהּתֹוָרה ֲחָטאת, ַעל ְיֵדי ׁשֶ
  

י ֱאִליֶעֶזר?  ם ַרּבִ ׁשֵ י יֹוֵסי ּבְ   ַמה ָעַבד ָלּה ַרּבִ
  

ל.  רֹוְטרֹוט, ּוְכֵבית ִהלֵּ ס ּפְ ְמַכּנֵ ַתר ָלּה: ּבִ   ּפָ
  

ֵניַנן:    ְוָהא ּתָ
ָקִלים "   ! )שקלים ו:( "חּוִלין –מֹוָתר ׁשְ
  

רֹוְטרֹוט, ּוְכֵבי ס ּפְ ְמַכּנֵ ַתר ָלּה: ּבִ   ת ִהיֵלל.ּפָ
  
  
  

  פני משה
להא דר"ש  אלא כן אן קיימין.

באומר אלו ועלה הוא דמפרש 
טעמ' לההפרש שבין שקלים 
לחטאת לפי שהשקלים על ידי 
שקצבתן מן התורה וכו' וקס"ד 
השתא דכמו בחטאת ודאי אין 
לחלק באומר אלו בין אם 
הכיס פרוטרוט או שהמעות 
מוחין לפיו ואמר אלו 

בה לחטאתי שלעולם המותר ד
דזיל בתר טעמא הואיל שאין 
לחטאת קצבה ובהא כ"ע לא 
פליגי הכי מי בשקלים בהא 
דמיירי רבי שמעון והייו באומר 
אלו דקיהיב טעמא לפי שיש 
להן קצבה והלכך המותר חולין 
מי לכולי עלמא קאי דלא פליגי 
בית שמאי ומודי' דלאו הקדש 
טעות הוא והייו סייעתא לר' 

  ביבי:
כצ"ל וכך  ' יוסה.מה עבד לה ר

הוא בזיר שם דלא אשכחן 
לרשב"ל כאן. לר' יוסי דסבירא 
ליה באומר אלו לכולי עלמא 
המותר דבה היכי מפרש לה 

  להא דר"ש:
פתר לה במכס פרוטרוט 

כלומר דר"ש טעמא  וכב"ה.
דב"ה הוא דבא לפרש דסברי 
במכס פרוטרוט מותרן חולין 
מפי שהשקלים יש להן קצבה 

הוא דאיו הקדש  והקדש טעות
לב"ה משא"כ בחטאת שאין לה 
קצבה אבל אם היו מעות מוחין 
לפיו ואמר אלו לשקלי אף ב"ה 
מודו דמותרן דבה וכדאמרי' 

  לעיל לר' יוסי:
במתי' לקמן  והא תין.

  בפרקין:
וסתמא  מותר שקלים חולין.

קתי ור' יוסי קאמר דבאומר 
אלו אף ב"ה מודים שהמותר 

  דבה:
ר' יוסי במכס  פתר לה.

  פרוטרוט וכב"ה:
לקמן שם מותר  והא תין.

עשירית האיפה חולין וכפי 
וסחא דהכא וקס"ד דבעשירית 
האיפה שהיא של כ"ג בכל יום 
ואין לחלק בה בין פרוטרוט 
לבין אומר אלו ומדקתי בהדי 
שקלים א"כ גבי שקלים מי אין 

  חילוק לב"ה וקשיא לר' יוסי:
האי מי  .עוד הוא פתר לה וכו'

פתר לה במכס פרוטרוט לדבת 
  עשירית האיפה וכב"ה:
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        תשובהתשובהתשובהתשובה
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        ֲהָלָכה ג'ו, א ו, א ו, א ו, א  .12
        הקדיש בטעותהקדיש בטעותהקדיש בטעותהקדיש בטעות

  
יב, ְונִ  הּוא ַחּיָ ְקלֹו ְוָסַבר ׁשֶ ְפִריׁש ׁשִ יב ַהּמַ ֵאינֹו ַחּיָ   ׁש. לֹא ָקַד  -ְמָצא ׁשֶ

  
א ֶאָחד  יב ֶאלָּ ֵאינֹו ַחּיָ ַנִים, ְוִנְמָצא ׁשֶ יב ׁשְ הּוא ַחּיָ ַנִים ְוָסַבר ׁשֶ ְפִריׁש ׁשְ    –ַהּמַ

ִני ַמה ֵ   ַאּתְ ָעִביד ֵליּה?  אֹותֹו ַהׁשּ
  

ְמִעיָנּה ִמן ֲהָדא:    ִנׁשְ
יב " ֵאינֹו ַחּיָ יב, ְוִנְמָצא ׁשֶ הּוא ַחּיָ אתֹו ְוָסַבר ׁשֶ ּה.  -ִהְפִריׁש ַחטָּ ׁשָ   לֹא ִקּדְ

א ַאַחת  יב ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ ִים, ְוִנְמָצא ׁשֶ תַּ יב ׁשְ הּוא ַחּיָ ִים ְוָסַבר ׁשֶ תַּ    –ִהְפִריׁש ׁשְ
ִניָּ    ה ַמה ַאתְּ ָעַבד ָלּה? אֹוָתּה ׁשְ
א רֹוָעה   . 47"ֶאּלָ

י   ִלְנָדָבה.  ֵאּלוּ  ָהִכי ַנּמֵ
  

ה    ? "ֵאּלוּ "ְוָכא ֵהיַאְך אֹוֵמר ַאּתָ
    
  
  

                                                             

א"המילים בברייתא:  47   קרבן העדה ועוד לא גורסים.  "ַמה ַאתְּ ָעַבד ָלּה? ֶאּלָ
  המילים בארמית הם תוספת של הגמרא כדי שיהיה ללומד יותר מובן.   

  פני משה
  

שהיה סבור  המפריש שקלו.
צא שאיו שהוא חייב בשקל ומ

חייב שזכר שכבר תן שקלו לא 
קידש דהקדש טעות הוא ואיו 

 הקדש:

שסבור  המפריש שים וכו'.
שחייב שים כגון שסבר שלא 
שקל אשתקד וזכר ששקל ואיו 

  חייב אלא אחד של שה זו:
 אותו השי מה את עביד ליה.

אי ימא דמדמין לה לכסבור 
שהוא חייב ומצא שאיו חייב 

ו השי לא קידש או וא"כ אות
דילמא לאומר אלו מדמין לה 
וכך הוא הגי' בזיר שם. ואליבא 
דר' יוסי הוא דבעי דאמר 
באומר אלו אף ב"ה מודים 
שהמותר דבה וה" השי 

  לדבה הוא:
ברייתא  שמיעיה מן הדא.

דתי בחטאת ומספקא לן מי 
  בכה"ג:

הפריש חטאתו וכו' אותה 
השיה מה את עבד לה אלא 

כלומר דודאי מסתברא  עה.רו
בחטאת השיה רועה היא דהוי 
כמפריש שתי חטאות לאחריות 
דקי"ל אחת תקרב חטאת 
והשיה תרעה עד שתסתאב 
 "דבה והותמכר ויפלו דמיה ל

  אלו לדבה:
בתמיה היאך אתה אומר אלו. 

כלומר דמתמה על הא דקאמר 
ה" אלו לדבה דהא ודאי 
שיהם לדבה לא אזלי אלא 

הן לשקלו והשי לדבה אחד מ
וכל הא אליבא דר' יוסה דלעיל 

  היא:
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        
        
        
        
        

    

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
מימרא הלכתית מימרא הלכתית מימרא הלכתית מימרא הלכתית 
        לימוד על פי הפסוק לימוד על פי הפסוק לימוד על פי הפסוק לימוד על פי הפסוק 

        
        
        

מימרא הלכתית מימרא הלכתית מימרא הלכתית מימרא הלכתית 
        י הפסוק י הפסוק י הפסוק י הפסוק לימוד על פלימוד על פלימוד על פלימוד על פ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ֲהָלָכה ג'ו, א ו, א ו, א ו, א  .13
        באור המטבעותבאור המטבעותבאור המטבעותבאור המטבעות    ––––פרשנות המשנה פרשנות המשנה פרשנות המשנה פרשנות המשנה 

        
י יּוָדא"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָקִלים ֵאין ָלֶהן ִקיְצָבה, [   ַאף ִלׁשְ

ָרֵאל ָעלּו ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ ְרּכֹונֹות.  ׁשֶ   ִמן ַהּגֹוָלה, ָהיּו ׁשֹוְקִלין ּדַ
קֹול ְסָלִעים.    ָחְזרּו ִלׁשְ
קֹול ְטָבִעין.    ָחְזרּו ִלׁשְ

לּו ֵמֶהן יָנִרין, ְולֹא ִקּבְ קֹול ּדִ ׁשּו ִלׁשְ יּקְ    .]"ּבִ
  
ְרּכֹונֹות" יָנִרין.  - "ּדַ   ּדִ
קֹול ְסָלִעין" מּוָען,  - "ָחְזרּו ִלׁשְ ׁשְ   ּכִ
ְלֵגי ְסָלִעין.  -    "קֹול ְטָבִעיןָחְזרּו ִלׁשְ "   ּפַ
יָנִרין" קֹול ּדִ ׁשּו ִלׁשְ ּקְ   ְקָרִטין,  - ּבִ

לּו ֲעֵליֶהן   ְוֶהֱעַמְדנּו ָעֵלינּו ִמְצֹות, "ִמן ֲהָדא:  - "ְולֹא ִקּבְ
ָנה    ָ ׁשּ ֶקל ּבַ ֶ ית ַהׁשּ ִליׁשִ    ,ָלֵתת ָעֵלינּו ׁשְ
ית ֱאלֵֹהינוּ        .)לג, (ְנֶחְמָיה י "ַלֲעבֹוַדת ּבֵ

  
  

י ִחְלִקָיה ם  ַרּבִ ׁשֵ י ַאָחאּבְ   : ַרּבִ
אן  ָנה.  - ִמּכָ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ ה ּפְ לֹׁשָ ְקלֹו ׁשְ ֵלׁש ׁשִ ִריְך ָאָדם ְלׁשָ ּצָ   ׁשֶ
אן  ָנה.  - ִמּכָ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ָ ִריִחין ַעל ַהִציּבּור יֹוֵתר ִמׁשּ ֵאין ַמּטְ   ׁשֶ

  
י ָאִביןָאַמר    : ַרּבִ

אן  לֹׁש  - ִמּכָ    ָסִאין. ְלׁשָ
אן  לֹׁש קּוּפֹות.  –ִמּכָ   ְלׁשָ
אן  לֹׁש ַהְפָרׁשֹות.  - ִמּכָ   ְלׁשָ

  
  

  פני משה
  

 מתי' אמר ר' שמעון מה בין שקלים לחטאת.
דב"ה מפרש מ"ט אמרי ב"ה בשקלים טעמייהו 

במכס ואומר אלו לשקלי שהמותר חולין ומ"ש 
בחטאת באומר אלו לחטאתי דמודו ב"ה 

 שהמותר דבה:

בתורה מחצית  אלא של שקלים יש להן קצבה.
השקל וכתיב העשיר לא ירבה וגו' והלכך בודאי 
לא תכוין זה אלא לשקל של תורה והמותר 

אין לה קצבה  הקדש טעות הוא אבל לחטאת
אלא כפי שירצה יביא והלכך תפסו הדמים 

  והמותר דבה:
מציו אף לשקלים אין להן  ר' יהודה אומר.

  קצבה:
ובאותו זמן היו להן  שכשעלו ישראל מן הגולה.

מטבעות של דרכוות זהב והדרכון היא שתי סלע 
כסף והיו שוקלין באותו הפעם דרכוות כלומר 

צאות היו שוקלין לפי ערך המטבעות שהיו יו
  מחצי המטבע שהוא סלע והיא חצי דרכון:

ואח"כ כשעברו מלכות מדי  חזרו לשקול סלעים.
ותבטל מטבע הדרכון והיו המטבעות שלהן 
סלעים חזרו לשקול לפי זמן המטבעות שהיו 
סלעים ותו מחצית הסלע וחזרו לשקול טבעין 
שהן שי דרין שהיו המטבעות שלהן באותו זמן 

לע והוא שי דרין והיו שוקלין אותו חצי ס
המטבע בעצמו שהיא חצי סלע והיא מחצית 
השקל האמור בתורה שהשקל של תורה סלע 

  הוא:
שלא לשקול אלא החצי  ביקשו לשקול דירין.

של המטבע היוצא ואיו אלא דיר אחד והיא 
רובע הסלע אבל לא קיבלו מהם שלהוסיף על 

א לפחות מחצית השקל של תורה רשאי אבל ל
ממו כדקאמר בגמרא וא"כ אף להשקלים לא 

  היו להן קצבה:
כלומר דאכתי  אמר ר"ש אעפ"כ יד כולם שוה.

לא דמו שקלים לחטאת שהרי בשקלים לעולם יד 
כולן שוה בהן שכשהיו שוקלין דרכוות היו הכל 
שוקלין כן וכדכתיב העשיר לא ירבה וגו' וזה הכל 

וכן אח"כ לפי חצי המטבע היוצא באותו זמן 
אבל חטאת לעולם איו שוה שזה מביא בסלע 
וכו' וכך היא המסקא לטעמייהו דבית הלל כרבי 

  שמעון:
. כלומר גמ' שכשעלו ישראל וכו' דירין

שהמטבע שלהן היו דרכוות ושקלו לפי אותו 
המטבע במקום דירין שיוצאין והיו ותין חצי 
דרכון לשקליהם ואח"כ חזרו לשקול סלעים 

ען כלומר כמשמען והייו לפי המטבעות כשמו
שהיו בזמן שאח"כ שהן סלעים והיו ותין חצי 
סלע לשקליהם וחזרו לשקול טבעין פלגי סלעים 
שחזר המטבע להיות פלגי סלעין והן בשיווי שי 
דירין ושקלו אותו המטבע בעצמו שהוא כפי 
מחצית השקל האמור בתורה. ובקשו לשקול 

לע שהוא דיר אחד לפי דירין קרטין רובע הס
שחשבו שהיא חצי המטבע שיוצא באותו הזמן 
ולא קיבלו עליהן הגזברין ברשות ב"ד להיות זה 
תחת מחצית השקל מפי שהוא פחות מהקצוב 
בתורה ומן הדא שמעין לה שהרי הכתוב אומר 
והעמדו עליו מצות לתת שלישית השקל בשה 

ם וגו' ועל כרחך דלא תפרש כפשטן של הדברי
שלא תו אלא שלישית השקל האמור בתורה 
דמאי והעמדו עליו מצות דקאמר הלא זה הוא 
פחות ממצוה שבתורה אלא ודאי ה"ק והעמדו 
עליו מצות יותר מהאמור בתורה וזה להוסיף 
עוד שלישית השקל בשה ומלבד מחצית השקל 

  האמור בתורה:
דריש להכתוב שלישית השקל  ר' חלקיה וכו'.

דם צריך לשלש שקלו ולשקול שלש מכאן שא
פעמים בשה והייו דקאמר והעמדו עליו מצות 
ולהוסיף ולתת שלישית לזה השקל האמור 
בתורה כלומר לשלש אותו ולתת ג' פעמים בשה 
דמן התורה אין חיוב אלא פעם אחת בשה 
ולמדו ג"כ מכאן שאין מטריחין על הצבור 

  ה:לגבות מהן להקדש יותר משלש פעמים בש
דריש שלישית השקל מכאן רמז לשלש  ר' אבין.

סאין של שלשה קופות שתורמין בהן כדתן 
בפרק דלקמן ומכאן רמז לשלש הפרשות שג' 

  פעמים בשה היו תורמין כדתין שם:
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        דרשה דרשה דרשה דרשה 

        [טעם מחצית השקל][טעם מחצית השקל][טעם מחצית השקל][טעם מחצית השקל]

        
        
        
        
        

        
        דרשה חולקתדרשה חולקתדרשה חולקתדרשה חולקת

        
        

        
        מימרא חולקתמימרא חולקתמימרא חולקתמימרא חולקת

        

        
        

        מימרא מימרא מימרא מימרא 

[לטעם מצות מחצית [לטעם מצות מחצית [לטעם מצות מחצית [לטעם מצות מחצית 
        השקל]השקל]השקל]השקל]
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        טעם מחצית השקלטעם מחצית השקלטעם מחצית השקלטעם מחצית השקל

  
ִתיב ּקּוִדים": ּכְ נּו ּכֹל ָהעֹוֵבר ַעל ַהּפִ ֶקל ַהּקֶֹדׁש  ֶזה ִיּתְ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ    ,ַמֲחִצית ַהׁשּ

ִרים ָרה ֶעׂשְ ֶקל ּגֵ ֶ ֶקל ּתְ ַמֲח  ַהׁשּ ֶ מֹות ל רּוָמה ַלה'ִצית ַהׁשּ    .), יג(ׁשְ
י ְיהּוָדה י ְנֶחְמָיהוְ  ַרּבִ   , ַרּבִ

ַמֲחִצית ַהּיֹום  ָחְטאּו ּבְ ֶקל.  - ַחד ָאַמר: ְלִפי ׁשֶ ֶ נּו ַמֲחִצית ַהׁשּ   ִיּתְ
יֹום  :ְוַחָרָנה ָאַמר עֹות ּבְ ׁש ׁשָ ׁשֵ ָחְטאּו ּבְ א -ְלִפי ׁשֶ יּתָ ָעֵבד ׁשִ ֶקל, ּדְ ֶ נּו ַמֲחִצית ַהׁשּ ְרְמִסין.  ִיּתְ   ּגַ

  
י ְנֶחְמָיה י ַרּבִ ַע ּבִ י ְיהֹוׁשֻ ם  ַרּבִ ׁשֵ איּבְ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבָ

רֹות  ּבְ ֶרת ַהּדִ ָעְברּו ַעל ֲעׂשֶ ָרה.  -ְלִפי ׁשֶ ֶרת ּגֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֲעׂשֶ   ִיְהֶיה נֹוֵתן ּכָ
  

ֶרְכָיה י ּבֶ י ֵלִוי, ַרּבִ ם  ַרּבִ ׁשֵ ן לָ ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ִקיׁש ַרּבִ
ֶסף  ִרים ּכֶ ֶעׂשְ ל ָרֵחל ּבְ כֹוָרה ׁשֶ ְכרּו ּבְ ּמָ    –ְלִפי ׁשֶ

ֶסף.  ִרים ּכֶ ֶעׂשְ כֹורֹו ּבְ נֹו ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּפֹוֶדה ֶאת ּבְ   ִיְהֶיה ּכָ
  

ְנָחס י ּפִ ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֵלִויּבְ   : ַרּבִ
ֶסף, ְוָנַפ  ִרים ּכֶ ֶעׂשְ ל ָרֵחל ּבְ כֹוָרּה ׁשֶ ְכרּו ּבְ ּמָ    ,ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם ְטָבָעהל ְלכָ ְלִפי ׁשֶ
ְקלֹו ְטָבָעה.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵתן ׁשִ   ְלִפיָכְך ִיְהֶיה ּכָ

  
  
  

  פני משה
  

כתיב זה יתו וגו' מחצית 
ודורשין לטעמא  השקל וגו'.

למחצית השקל ומר דריש רמז 
למה שחטאו במחצית היום 
כדכתיב כי בשש בא שש ומר 
דריש על שיווי מחצית השקל. 
ודעביד שיתא גרמסין מיי 
מטבעות שהן שלשה בדיר 
ובמחצית השקל הן ששה כגד 

 שחטאו בשש שעות:

והוא מחצית השקל  עשרה גרה.
ולפי שעברו על עשרת הדברות 
שכשעברו על דיבור אכי ה' 
אלהיך ראש הדברות הרי עברו 

  על כולן השייכים אחריו:
. ופל לכל אחד ואחד מהן טבע

כסף  שהוא שתי כסף דכל
האמור בתורה כסף צורי הוא 
והיא דיר כסף שארבעה הוא 
הסלע והוא השקל שבתורה 
ומחצית השקל הוא טבע שהוא 

  שי דירין:
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        שאלהשאלהשאלהשאלה
        
        
        
        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        

        
        1111תשובה תשובה תשובה תשובה 
        
        

        
        חולקתחולקתחולקתחולקת    2222בה בה בה בה תשותשותשותשו

        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        
        

        
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
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        כסף שאדם אסף לקרבנות יחידכסף שאדם אסף לקרבנות יחידכסף שאדם אסף לקרבנות יחידכסף שאדם אסף לקרבנות יחידההההמותר מותר מותר מותר 

        
ָנה   ו,ב      ִמׁשְ

ָקִלים  ין.  –מֹוַתר ׁשְ   חּוּלִ
  

יִרית ָהֵאיָפה,    מֹוָתר ֲעׂשִ
י ָזִבין,  מֹוָתר     ִקיּנֵ

י ָזבֹות,    ִקיּנֵ
מֹות  את ַוֲאׁשָ י יֹוְלדֹות ַחטָּ   מֹוָתָרן ְנָדָבה.  –ְוִקיּנֵ

  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
ָמה  ּום ַאׁשְ ם ֲחָטאת ּוִמׁשּ א ְלׁשֵ הּוא ּבָ ל ׁשֶ   מֹוָתָרן ְנָדָבה.  -ּכָ

  
  ָלעֹוָלה.  –מֹוַתר עֹוָלה 
ְנָחה.  –מֹוַתר ִמְנָחה    ַלּמִ

ָלִמים  ָלִמ  -מֹוַתר ׁשְ ְ   ים. ַלׁשּ
ַסח  ָלִמים.  –מֹוַתר ַהּפֶ ְ   ַלׁשּ

  

ִזיִרים.  –מֹוַתר ְנִזיִרים    ַלּנְ
ָדָבה –מֹוַתר ָנִזיר    . ַלּנְ

  

ָמָרא     ּגְ

        אדם הפריש מחצית השקל ומת לפני המסירה לגזבראדם הפריש מחצית השקל ומת לפני המסירה לגזבראדם הפריש מחצית השקל ומת לפני המסירה לגזבראדם הפריש מחצית השקל ומת לפני המסירה לגזבר
        

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
ן,  ּמָ ֲאָנא ּתַ   ַעד ּדַ

ְמִעית ַקל  ַאל לִ  ַרב ְיהּוָדהׁשָ מּוֵאלׁשָ   : ׁשְ
ְקלֹו ּוֵמת? ִהְפִר    יׁש ׁשִ

  
לּו ִלְנָדָבה.    ֲאַמר ֵליּה: ִיּפְ

  
ּלֹו?  יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ   מֹוַתר ֲעׂשִ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ַלח.    יֹוִליֵכם ְלָים ַהּמֶ
  

י ְלָעָזר   ָאַמר:  ַרּבִ
לּו ִלְנָדָבה.    ִיּפְ

  
ִליָגא י יֹוָחָנן!  ַמְתִניָתא ּפְ   ַעל ַרּבִ

ָקִלים "   חּוִלין,  -מֹוַתר ׁשְ
יִרית ָהֵאיָפה,    מֹוַתר ֲעׂשִ

   ,ִקיֵני ָזִבים  מֹוַתר 
  ְוִקיֵני ָזבֹות, 

מֹות את ְוַאׁשְ    !"מֹוָתָרן ְנָדָבה -  מֹוַתר ִקיֵני יֹוְלדֹות, ַחטָּ
  

י יֹוָחָנן?    ַמה ָעַבד ָלּה ַרּבִ
ל ִיׂשְ  ל ּכָ ל ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ ַתר ָלּה: מֹוַתר ֲעׂשִ   ָרֵאל. ּפָ

  
  

  פני משה
  

  מתי'
המכס מעות  מותר שקלים חולין.

ואמר הרי אלו לשקלי ומוצא 
אח"כ שהן יתירין מכדי שקלו 
המותר חולין כדתן לעיל בהלכה 

 ג' וכב"ה:

של מחת  מותר עשירית האיפה.
חוטא הבא בדלי דלות ואם הפריש 

תרו המותר מעות לחובתו ויתו
יפול לדבה ולקות בהן עולות 
לקיץ המזבח וכמדרשו של יהוידע 
הכהן ששה לקמן סוף פרק ששי. 
ובדפוס משה דהכא כתיב חולין 
ווסחא אחריתא היא וכן משמע 

  לעיל בהלכה ג' דגריס הכי:
אם הפריש  מותר עולה לעולה.

מעות לקות עולה ויתותרו יביא 
  חרת:באותו המותר לצורך עולה א

דפקא לן  מותר הפסח לשלמים.
מקרא דכתיב וזבחת פסח לה' 
אלהיך צאן ובקר והלא אין הפסח 
בא אלא מן הכבשים ומן העזים 
אלא מכאן למותר הפסח שיהא 
לדבר הבא מן הבקר ומן הצאן 
והוא קדשים קלים כמו הפסח והן 

  שלמים:
אם גבו  מותר זירים לזירים.

 מעות לצורך קרבות זירים סתם
ויתותרו יהא בידם עד שיצטרכו 

  לקרבות זירים אחרים:
אם זיר אחד הפריש  מותר זיר.

מעות לקרבותיו ויתותרו המותר 
  יפול לדבה:

שגבו מעות לחלק  מותר עיים.
לעיים כדי הצורך ויתותרו יהא 
לצורך עיים אחרים ואם לשם עי 
אחד גבו בפירוש המותר הוא 

ותר שבוים לאותו עי וכן הדין במ
שגבו לצורך פדיון שבוים סתם 
יהא בידם המותר לצורך פדיון 
שבוים אחרים ואם גבו בפירוש 
לשבוי אחד המותר הוא לאותו 

  שבוי:
שגבו סתם לצורך  מותר המתים.

קבורת מתים המותר יהא לצורך 
  קבורת מתים אחרים:

שגבו בפירוש לצורך  מותר המת.
קבורת אותו המת יתן המותר 

דס"ל להאי תא דאחולי ליורשין 
  אחיל המת זילותיה לגבי יורשיו:

. מספקא ליה אם אחולי ר"מ וכו'
אחיל זילותיה לגבי יורשיו או לא 
לפיכך יהא מוח עד שיבא אליהו. 
ור' תן פשיטא ליה דלא מחיל 
לפיכך בוין לו מהמותר פש והוא 
מצבה על קברו שיהא לו לזכרון. 
והלכה דמותר המת ליורשיו 

ק ואין חילוק בין אם היתה כהת"
הגבייה בטעות כגון שגבו בחזקת 
שאין לו ומצא שיש לו או אם 
הגבייה באמת היתה הכל בכלל 
מותר המת הוא וליורשיו והכי 

  מוכח ממסקת הש"ס:
  

  גמ'
בעוד  א"ר יוסי עד דאא תמן.

שהייתי בבבל שמעתי קול מרב 
יהודה ששאל משמואל רבו הפריש 

יפלו לדבה שקלו ומת מהו וא"ל 
הואיל והשקלים באין לקרבות 
הצבור וקדשי קדשים הן 
וכדאמרין בפ"ד דזיר בהל' ג' 
וגריס שם להא ולהא דלקמן רב 
חסדא אמר והוא שקרבה חטאתו 
בסוף וכו' עד סוף העין ושם 

  ביארתי היטב וע"ש:
  



                                                                                             ְסדּוָרה ְירּוָׁשְלִמי 
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
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        לדין המשנהלדין המשנהלדין המשנהלדין המשנה

        
        

        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
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        קושיאקושיאקושיאקושיא

        

        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        

        

        קושיאקושיאקושיאקושיא

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        

        
        
        

        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        

        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        

        תרוץ נוסףתרוץ נוסףתרוץ נוסףתרוץ נוסף
        
        

        

        
מימרא אמוראית מימרא אמוראית מימרא אמוראית מימרא אמוראית 

        חולקתחולקתחולקתחולקת
        
        
        
        
        

הבאת המקור הבאת המקור הבאת המקור הבאת המקור 
        מהתורהמהתורהמהתורהמהתורה

        
        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        

        
        באור השאלהבאור השאלהבאור השאלהבאור השאלה
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        לשלמיםלשלמיםלשלמיםלשלמים    - - - - המקור שמותר הפסח המקור שמותר הפסח המקור שמותר הפסח המקור שמותר הפסח 

ַסח [" ָלִמים –מֹוַתר ַהּפֶ ְ   ]."ַלׁשּ
  

י יֹוֵסי   ָאַמר:  ַרּבִ
א ֲעֵליל  אַעל ּדָ ר ּבָ א ּבַ    :ַאּבָ

ָלִמים?  ם ׁשְ ה ְלׁשֵ ּנֶ ּתַ ַסח ִמׁשְ ַהּפֶ ִאינּון ָאְמִרין: ִמַנִיין ׁשֶ   ּדְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָלִמיםְוִאם ִמן ַהּצֹ "ּתַ נֹו ְלֶזַבח ׁשְ ְקָרא ג, ו) 48"אן ָקְרּבָ הּוא  - (ַוּיִ ל ׁשֶ ָלִמים.  "ִמן ַהּצֹאן"ּכָ א ׁשְ   ּבָ

  

   !ִמן ַהּצֹאן ֵהיִתיבּון: ֲהֵרי עֹוָלה
  

א ִמן ַהּצֹאן,  א ֶאלָּ ֵאינֹו ּבָ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ָקר. ָאה ֲאִפילּו ִמן ַהּבָ ִהיא ּבָ    ָיְצָאה עֹוָלה ׁשֶ

  

ם!  ֲהֵריֵהיִתיבּון:    ָאׁשָ
  

ֲהָנאָאַמר  ר ּכַ י ּבֹון ּבַ   : ַרּבִ
ל ַהּצֹאן,  - "ִמן ַהּצֹאן" א ִמּכָ הּוא ּבָ ָבר ׁשֶ   ּדָ

א ִמן  א ֶאלָּ ֵאינֹו ּבָ ם ׁשֶ יםָיָצא ָאׁשָ ָבׂשִ ְלַבד.  ּכְ   ּבִ
  

ָכל ֲאָתר ַאּתְ ָאַמר:    ! ?ְלַרּבֹות – "ִמן"ְלַמֵעט, ְוָהָכא ַאּתְ ָאַמר:  – "ִמן"ּבְ
  

  : י ָמָנאַרּבִ ָאַמר 
ְקָרא ג, ו) "ִמן"ָהָכא ָנֵמי     ,ְלַמֵעט – (ַוּיִ

ִנים.  - ִמיעּוט י ׁשָ ּתֵ ן ׁשְ א ּבֶ ֵאינֹו ּבָ   ׁשֶ
א ְנֵקיָבה.  - ִמיעּוט ֵאינֹו ּבָ   ׁשֶ

  

ם ָנֵמי י ָאׁשָ א ִמן  - (ויקרא ה) "ִמן" ,ְוַגּבֵ א ֶאלָּ ֵאינֹו ּבָ יםְלַמֵעט הּוא, ׁשֶ ָבׂשִ ְלַבד. ּכְ   ּבִ
  

ִתיבן: ֵהיִתיבוּ  ים ְלעָֹלה" :ְוַהּכְ ִבים אֹו ִמן ָהִעּזִ ׂשָ נֹו ִמן ַהּכְ    ,), י(ויקרא א 49"ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ

א עֹוָלה ַסח ּבָ ה מֹוַתר ּפֶ    ?!ֵמַעּתָ
  

י ֲאבּוןָאַמר    : ַרּבִ
הּוא ַלֲאִכיָלה,  הּוא ַלֲאִכיָלה ְלָדָבר ׁשֶ ָבר ׁשֶ ִנין ּדָ   ְמׁשַ

ָבר ִנין ּדָ ֵאינֹו ַלֲאִכיָלה.  ְוֵאין ְמׁשַ הּוא ַלֲאִכיָלה ְלָדָבר ׁשֶ   ׁשֶ
  

י ּבֹוןָאַמר  י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ   : ַרּבִ
ים,  ים ַקלִּ ם ָקָדׁשִ ים ְלׁשֵ ים ַקלִּ ִנין ָקָדׁשִ   ְמׁשַ

ים.  י ָקָדׁשִ ם ָקְדׁשֵ ים ְלׁשֵ ים ַקלִּ ִנין ָקָדׁשִ   ְוֵאין ְמׁשַ
  

  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
א ֲעֵליל    , י ֲחִניָנהַרּבִ ַעל ּדָ

ָלִמים ם ׁשְ ה ְלׁשֵ ּנֶ ּתַ ַסח ִמׁשְ    ,ְדִאינּון ָאְמִרין: ֵאין ַהּפֶ
ָלִמים,  ם ׁשְ ָחטֹו ְלׁשֵ ן ׁשְ א ִאם ּכֵ   ֶאלָּ

ם עֹוָלה.  ָחטֹו ְלׁשֵ   ַוֲאִני אֹוֵמר: ֲאִפילּו ׁשְ
  

י ִאיָלאָאַמר    : ַרּבִ
י יֹוָחָנן ַרּבִ    :ַטֲעָמא ּדְ

נֹו לְ " ָלִמיםִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ ָלִמים.  - (ויקרא ג, ו) "ֶזַבח ׁשְ א ׁשְ הּוא ֶזַבח ּבָ ל ׁשֶ   ּכָ
  

סּולּוִמ  ֶבת ּפְ ה ְלַמְחׁשֶ ּנֶ ּתַ   ֵהיְך ֲעִביָדא?  - ׁשְ
סּול הּוא!  ל ָמקֹום ּפָ מֹו ְלָמָחר, ִמּכָ ם עֹוָלה ַעל ְמַנת ִלְזרֹוק ּדָ ָחָטּה ְלׁשֵ   ׁשְ

  

יַמר ,ִאין ֶבת ּפְ  :ּתֵ ה ְלַמְחׁשֶ ּנֶ ּתַ יגּול -סּול ִמׁשְ   . ּפִ
יַמר סּולֵאין ִמ  :ִאין ּתֵ ֶבת ּפְ ה ְלַמְחׁשֶ ּנֶ ּתַ סּול.  - ׁשְ   ּפָ

                                                             
ִמ  48 ָלִמים ַלה' ָזָכר אֹו ְנֵקָבה תָּ נֹו ְלֶזַבח ׁשְ   ים ַיְקִריֶבּנוּ ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ
ִמים ַיְקִריֶבּנוּ  49 ים ְלעָֹלה ָזָכר תָּ ִבים אֹו ִמן ָהִעּזִ ׂשָ נֹו ִמן ַהּכְ   ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ

  פני משה
ר' יוחן אמר על דא עליל אבא 

גרסי' להא לעיל  בר בא וכו'.
בפ"ה דפסחים בהלכה ב' עד 
מאן אמר בשתיקה כשר או 
אמר בשתיקה פסול. ועיקרא 

כא דהאי מילתא התם היא דשיי
ואיידי דאיירי בהמותר מייתי 
לה הכא ושם בארתי היטב 

  וע"ש:



                           ""ְמַצְרִפין ְׁשָקִלים –מסכת שקלים פרק ב' 

  

43

        

        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        
        
        
        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'דָכה ֲהלָ ו, ב ו, ב ו, ב ו, ב  .17
        וסיים את השחיטה לשם שלמים וסיים את השחיטה לשם שלמים וסיים את השחיטה לשם שלמים וסיים את השחיטה לשם שלמים     ,,,,פסח שנשחט לפני זמנופסח שנשחט לפני זמנופסח שנשחט לפני זמנופסח שנשחט לפני זמנו

        
ּלֹא ִלׁשְ  מֹו ְוׁשֶ ָנה -מֹו ִלׁשְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ    ?ּבִ

  
יא ר ִחּיָ י ּבֹון ּבַ ם  ַרּבִ ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ּבְ אׁשְ   : ר ַאּבָ

יָון ׁשֶ  מוֹ ָאַמר ִמּכֵ ּלֹא ִלׁשְ ׁשֹוֵחט ,ׁשֶ ה ּכְ ִתיָקה ַנֲעׂשָ ׁשְ ר.  ּבִ ׁשֵ מֹו, ְוהּוא ּכָ ּלֹא ִלׁשְ   ְוׁשֶ
  

ן הּוא,    ֲאַמר ֵליּה: ִאם ּכֵ
מוֹ  ָחטֹו ִלׁשְ מֹו,  ,ֲאִפילּו ׁשְ ּלֹא ִלׁשְ מֹו ׁשֶ   ַעל ְמַנת ִלְזרֹוק ּדָ

ָעה ָהִראׁשֹוָנה כְּ  ָ ה ִמׁשּ רֵיָעׂשֶ ׁשֵ ִתיָקה, ִויֵהא ּכָ ׁשְ מֹו ּבִ ּלֹא ִלׁשְ מֹו ְוׁשֶ   ! ?ׁשֹוֲחטֹו ִלׁשְ
  

א ָמִריָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ר? ְמָנָלן  ׁשֵ ִתיָקה ּכָ ׁשְ   ּבִ

יְלָמא  סּולּדִ ִתיָקה ּפָ ׁשְ    !ּבִ
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        

        
        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית

        מצמצמתמצמצמתמצמצמתמצמצמתפרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 

        
        

        מימרא חולקתמימרא חולקתמימרא חולקתמימרא חולקת
        
        

    

        

        רת רקערת רקערת רקערת רקעאמיאמיאמיאמי
מחלוקת האמוראים מחלוקת האמוראים מחלוקת האמוראים מחלוקת האמוראים 
        היא מחלוקת תנאיםהיא מחלוקת תנאיםהיא מחלוקת תנאיםהיא מחלוקת תנאים

        
        סיועסיועסיועסיוע

        לרבי זעיראלרבי זעיראלרבי זעיראלרבי זעירא

        

        
        
        
        סיועסיועסיועסיוע

        חסדאחסדאחסדאחסדאלרב לרב לרב לרב 

        
        
        
        
        
        

        
        

        
        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית

        
        

        
        הסבר הסבר הסבר הסבר 

        וראיה מסברהוראיה מסברהוראיה מסברהוראיה מסברה
        
        
        
        
        

        סברהסברהסברהסברה
        
        

        
        דחיהדחיהדחיהדחיה
        

        
        אמירהאמירהאמירהאמירה

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    'דָכה ֲהלָ ז, א ז, א ז, א ז, א     ––––ו, ב ו, ב ו, ב ו, ב  .18
        מותר קרבנות ונסכים של הנזירמותר קרבנות ונסכים של הנזירמותר קרבנות ונסכים של הנזירמותר קרבנות ונסכים של הנזיר

        
   ."ִלְנָדָבה -מֹוַתר ָנִזיר "
  

  ָאַמר: ^ ַרב ִחְסָדא   אז, 
ּסֹוף.  אתֹו ּבַ ְרָבה ַחּטָ ּקָ   ְוהּוא ׁשֶ
ּסֹוף  ָלִמים ּבַ ָלִמים.  -ֲאָבל ִאי ָקְרבּו ׁשְ   מֹוָתָרן ׁשְ

  
י ְזֵעיָראָאַמר    : ַרּבִ

ָלִמים ְלַבּסֹוף  ן ׁשְ ְהֶיה מֹוָתָרּה ְנָדָבה.  -ֲאִפילּו ָקְרּבָ ּתִ ָנִזיר ׁשֶ   ֲהָלָכה ִהיא ּבְ
  

יָעא ְלֵדין,  - ַמְתִניָתא   ְמַסּיְ
יָעא ְלֵדין.  -ּוַמְתִניָתא    ְמַסּיְ

  
י ְזֵעיָראַמְתִניָת  יַע ְלַרּבִ    :א ְמַסּיֵ

  ? ֵאּלּו ֵהן ָמעֹות ְסתּוִמין"
ֶהן,  ֵמי ֲחָטאת ְמעֹוָרבֹות ּבָ ּדְ   ּכֹל ׁשֶ

ֵמי ֲחָטאת ִמּתֹוָכּה    . "ָמעֹות ְסתּוִמין ֵהן - ַוֲאִפילּו ִהְפִריׁש ּדְ
  

יָעא ְלַרב ִחְסָדאיַמְתנִ     :ָתא ְמַסּיְ
אִתי – "ֵאּלוּ     ,ְלַחטָּ

ָאר  ְ ָאר ְנִזירּוִתי" ּוֵמת -ְוַהׁשּ ְ    :ִלׁשּ
ֵמי ֲחָטאת   ין, נִ ֱה א נֶ לֹ    –ח ַל ּמֶ ם ַה יַ ְל  כוּ ְל יֵ  :ּדְ

  ים. ִל ֲע א מוֹ לֹ וְ 
כּוָלןוּ  ,יםִמ ָל ׁשְ  יוֹ ְצ ֶח וְ  ,הָל עוֹ  יוֹ ְצ ֶח  יאוּ ִב יָ  –ר ָא ׁשְ ַה וְ  ִמְקָצָתן ,מֹוֲעִלין ּבְ   . "ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבְ

לּו ִלְנָדָבה! - ִאם ֵמת  ְולֹא ָאַמר:    ִיּפְ
  
  

  ָאַמר:  ַרב ִחְסָדא
ל ָנִזיר    יּוְרָקב.  –מֹוַתר ַלְחמֹו ׁשֶ

  
י יֹוֵסיָאַמר    : ְוָיאּות! ַרּבִ

ְפֵני ַעְצמֹו     .ֵאין ַאּתְ ָיכֹול, ֵאין ְלָך ֶלֶחם ָקֵרב ְלַעְצמוֹ  -ְלַהְקִריבֹו ּבִ
לֹא ֶלֶחם.  - ִעם ְנִזירּות ַאֶחֶרת ְלַהְקִריבוֹ  ָאה ּבְ ֵאין ְלָך ְנִזירּות ּבָ   ֵאין ַאּתְ ָיכֹול, ׁשֶ

ל ָנִזיר  ן ָצִריְך ֵמיַמר: מֹוַתר ַלְחמֹו ׁשֶ   יּוְרָקב.  -ְלפּום ּכֵ
  
  

  ָסְבִרין ֵמיַמר: 
  הּוא מֹוַתר ְנָסָכיו.  = הּוא ַלְחמוֹ 

  
ר ַר ָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ י ּבֹוןַרּבִ   : ּבִ

ים -מֹוַתר ְנָסָכיו  י ָקָדׁשִ לּו ִלְנָדָבה ָקְדׁשֵ   ?!ִאינּון, ְוִיּפְ
  

יּה ּדְ  ְעּתֵ י ּבֹוןַעל ּדַ ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ   :ַרּבִ
מּוֵאל א ,ׁשְ י ֶאְלָעָזרוְ  ,ַרב ִחְסּדָ ָבר ֶאָחד -  ַרּבִ ן ָאְמרּו ּדָ ּתָ ָלׁשְ   ! ׁשְ

  ָאֵהן ַדֲאָמָרן.  - ִחְסָדאַרב 
מוּ  ָאַמר  - ֵאלׁשְ י יֹוֵסיּדְ ְמִעית: ַע ַרּבִ ן, ׁשָ ּמָ ֲאָנא ּתַ ִאיל לִ  ַרב ְיהּוָדהל ָק    :ד ּדַ מּוֵאלׁשָ ְקלֹו ּוֵמת? ׁשְ   : ִהְפִריׁש ׁשִ

לּו ִלְנָדָבה.    ֲאַמר ֵליּה: ִיּפְ
י ֶאְלָעָזר  ַמר:   –ַרּבִ ִאיּתְ   ּדְ

ּלוֹ  יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ    :מֹוַתר ֲעׂשִ
י יֹוָחָנן ַלח.  ָאַמר: ַרּבִ   יֹוִליֵכם ְלָים ַהּמֶ

י ֶאְלָעָזר לּו ִלְנָדָבה.  ַרּבִ   אֹוֵמר: ִיּפְ

  פני משה
רב חסדא אמר והוא שקרבו 

עד סוף העין  בסוף וכו'.חטאתו 
 בזיר פ"ד שם כמצויין לעיל:
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        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית
        
        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        

        
        תגובהתגובהתגובהתגובה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'הָכה ֲהלָ ז, א ז, א ז, א ז, א  .19
        מותר כספי צדקה השוניםמותר כספי צדקה השוניםמותר כספי צדקה השוניםמותר כספי צדקה השונים

        
ָנה              ִמׁשְ

בּוִיים  בּוִיים.  –מֹוַתר ׁשְ ְ   ַלׁשּ
בּוי  בּוי.  - מֹוַתר ׁשָ   ְלאֹותֹו ׁשָ

  

ים  ים.  - מֹוַתר ֲעִנּיִ   ָלֲעִנּיִ
  ָעִני.  ְלאֹותוֹ  -מֹוַתר ָעִני 

  

ִתים  ִתים.  –מֹוַתר ַהּמֵ   ַלּמֵ
ת  יו.  –מֹוַתר ַהּמֵ   ְליֹוְרׁשָ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת  הּו.  -מֹוַתר ַהּמֵ בֹא ֵאִלּיָ ּיָ ח ַעד ׁשֶ   ְיֵהא מּוּנָ

י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת    . ּבֹוִנין לֹו ֶנֶפׁש ַעל ִקְברוֹ  -מֹוַתר ַהּמֵ

  

ָמָרא    ּגְ

ֶחְזַקת בּו לֹו ּבְ ׁש לוֹ  ּגָ ּיֵ ֵאין לֹו, ְוִנְמָצא ׁשֶ    :ׁשֶ
י ִיְרְמָיה   ָסַבר ֵמיַמר:  ַרּבִ

ת  יו.  –מֹוַתר ַהּמֵ   ְליֹוְרׁשָ
  

חּוְטָראֲאַמר ֵליּה  י ֵאיִדי ּדְ   : ַרּבִ
ע ַעְצְמךָ  ְווָנן ֶאָלא ֵליּה! !ַהּגַ ָלא ּכַ    ּדְ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

  ָלא ֲאַמִרית,  -ֲאָנא 
ן ָלְך?  -ַאּתְ    מְָ

  
  
  

  פני משה
שהיו  גבו לו בחזקת שאין לו.

סבורין שאין לו וגבו לצורך 
קבורתו ומצא אח"כ שיש לו 

 מה יעשו בו:

דהייו  ר' ירמיה סבר מימר.
דתין מותר המת ליורשיו ומה 
לי אם יתותרו המעות ומה לי 
אם הגבייה היתה בטעות הא 
מיהת זילותא היא לגביה 

  וליורשיו הוא דמחיל ליה:
שם  א"ל ר' אידי דחוטריה.

המקום דלא דמיא דהגע עצמך 
דהכא לא כווין אלא ליה 
וכלומר שאם מצא שיש לו א"כ 
לא היו מכווין שיהא המותר 
להיורשים שלא כיווו לגבות 
אלא לפי דרכם שהיו סבורין 

  שאין לו:
 .א"ל ר' ירמיה אא לא אמרית

כלומר מה שאמרתי אי לא 
אמרתי מסברת עצמי אלא 
מדתין מותר המת ליורשיו 
וזיל בתר טעמא דהא מיהת 
זילותא איכא שגבו לצורך 
קבורתו ולגבי יורשיו הוא 
דמחיל ומסתברא היא דליורשיו 
ולא יעשו בה לצורך דבר אחר 
אבל את שבאת לחלק מא לך 
ראיה לחלק בין מותר מצורך 

גבייה שבטעות הגבייה ובין ה
 היתה:
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        ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

        מרחיבה על המשנהמרחיבה על המשנהמרחיבה על המשנהמרחיבה על המשנה

        
        
        

        
        ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

        בנושא המשנהבנושא המשנהבנושא המשנהבנושא המשנה

        
        
        
        

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'הָכה ֲהלָ , א , א , א , א זזזז .20
        ברייתות מרחיבות את דברי המשנהברייתות מרחיבות את דברי המשנהברייתות מרחיבות את דברי המשנהברייתות מרחיבות את דברי המשנה

        
ם  ׁשֵ ֵני ּבְ י ָנָתןּתָ   : ַרּבִ

ת "    ,ִיְבֶנה לֹו ֶנֶפׁש ַעל ִקְברוֹ  -מֹוַתר ַהּמֵ
י ִמיָטתוֹ  ּבֵ ה לֹו ִזילּוף ַעל ּגַ   . "ְוַיֲעׂשֶ

  
  

ֵני:    ּתָ
בּוי, " ׁשָ בּוי ּבְ   ֵאין ּפֹוִדין ׁשָ

ית,  ַטּלִ ית ּבְ   ְוֵאין גֹוִבין ַטּלִ
ְרָנִסים ְלָכךְ  ַיד ּפַ   . "ְוֵאין ְמָמִחין ּבְ

  
  

  פני משה
בתוספתא סוף פ"ק בשם  תי.

ר' תן דמותר המת בוין לו פש 
על קברו. וגריס התם או יזלח לו 

לפי מטתו וכלומר דלצורך  ולא
המת גופו דוקא הוא דמותר 
ויזלף ע"ג מטתו שלא יסריח 
ויתבזה. ולא לפי מטתו לצורך 
החיים שיריחו ריח טוב. והייו 
הך דגריס הכא יעשו לו זילוף על 

 גבי מטתו:

  בתוספתא שם: תי.
ליתן  אין פודין שבוי בשבוי.

להם שבוי אחר תחת השבוי 
ת לצורך הזה ואין גובין כסו

העי בכסות אחר שיש להם 
ולחלוף בכסות זה אלא יתו לו 
הכסות שיש להם ואין ממחין 
ביד הפרסים על כך שאם 
הפרסים רואין שצורך השעה 

  היא לכך אין ממחין בידם:
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        שאלהשאלהשאלהשאלה
        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה
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ֵני:    ּתָ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

יִקים,  ּדִ ין ְנָפׁשֹות ַלּצַ   ֵאין עֹוׂשִ
ְבֵריֶהם    . "ֵהן ֵהן ִזְכרֹוָנן -ּדִ

  
י יֹוָחָנן אל ַעאל ֲהָוה ִמְסִמיְך ַוֲאזַ  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   . ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזרְוָהָיה  יּה,  ַרּבִ ּמֵ ר ֵליּה ִמּקַ ּמַ   ָחֵמי ֵליּה ּוִמּטַ
יּה.  :ְוָאַמר ְבָלָאה ָעִביד ּבֵ ין ִמיָלְייהּו ָהֵדין, ּבַ ְרּתֵ   ָהֵלין ּתַ
לֹוֵמיּה.  - ֲחָדא ׁשְ ִאיל ּבִ ָלא ׁשָ   ּדְ

ר.  - ַוֲחָדא ּמַ   ִמיּטַ
  

ר ִאיִדי ֲאַמר ֵליּה  י ַיֲעקֹב ּבַ   : ַרּבִ
הֹון ּבֵ ְך ְנִהיִגין ּגַ ְזֵעיָרא ָלא ׁשָ  - ּכָ הּדִ ַרּבָ לֹוֵמיּה ּדְ ׁשְ    ,ִאיל ּבִ

יִמין ִאינּון ְנָהגּון ּוְמַקּיְ ים ָקמּו ָעָמדוּ " :ּדְ יׁשִ אּו ִויׁשִ   . ), ח(ִאּיֹוב כט "ָראּוִני ְנָעִרים ְוֶנְחּבָ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ר ֲאדּוָרא ַצְלֵמי?  ַמהּו ְלִמיֲעּבַ   ָקֵמי ּדַ

  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ִליג ֵליּה ְיָקר?    !ַמה ַאּתְ ּפָ

י ֵעינֹוי!    ֲעבּור ַקמֹוִהי ְוַסּמֵ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
י ֱאִליֶעֶזרָיאּות  ךְ  ,ָעִביד ַרּבִ ָלא ָעַבר ַקּמָ    .ּדְ

  

ְבָלָאה,    ְועֹוד ָעֵביד ָהא ּבַ
ֵמיּה.  ְ א ִמׁשּ ַמְעּתָ ָלא ָאַמר ׁשְ   ּדְ

י ַאִמיְכְנסּו ְלָפָניו נִ  י ַאִסיוְ  ַרּבִ ל ַטְרִסִיים,  :, ָאְמרּו לוֹ ַרּבִ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ה ּבְ ְך ָהָיה ַמֲעׂשֶ י! ּכָ   ַרּבִ
ְחְלקּו    ז,ב ּנֶ לּוְסְטָרא, ׁשֶ ּה ּגְ רֹאׁשָ ׁש ּבְ ּיֵ ֶנֶגר ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר^ּבְ י יֹוֵסיוְ  ַרּבִ   , ַרּבִ

ְרעּו ֵסֶפר ּתֹוָרה  ּקָ ֲחָמָתן.ַעד ׁשֶ    ּבַ
ְך?  - "ָקְרעוּ " ְעּתָ   ַסְלָקא ּדַ

ְקַרע ֵסֶפר ּתֹוָרה.  ּנִ א ׁשֶ   ֶאלָּ
ם ָזֵקן ֶאָחד וְ  ן ִקְסָמאְוָהָיה ׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ מֹו,  ַרּבִ   ׁשְ

ֵמיַהִני ִאם לֹא ֲהָוה ֶנֶסת ֶזה ֲעבֹוָדה ָזָרה.  50ָאַמר: "ּתְ ית ַהּכְ   ּבֵ
  

   !ָהְכֵדין ֵמַחְבַרָיה :ר ְוָאַמרְוָחזַ 
  

ר ִאיִדיִנְכַנס ְלָפָניו  י ַיֲעקֹב ּבַ   , ַרּבִ
ִתיב ה ה' ֶאת מֹ ": ֲאַמר ֵליּה: ּכְ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה מֹ ּכַ ן ִצּוָ ה ַעְבּדֹו ּכֵ ַע ׁשֶ ה ֶאת ְיהֹוׁשֻ ה ְוֵכן ׁשֶ ַע  ָעׂשָ    ,ְיהֹוׁשֻ

ָבר ֵהִסיר-לֹא ר ִמּכֹל ּדָ ה-ֲאׁשֶ ה-ֶאת ה' ִצּוָ ַע יא "מֹׁשֶ    .), טו(ְיהֹוׁשֻ
ה"?ְוִכי כָ  ְך ָאַמר מׁשֶ ב ְודֹוֵרׁש, ָהָיה אֹוֵמר: "ּכָ ַע יֹוׁשֵ ָהָיה ְיהֹוׁשֻ    !ל ִדיּבּור ְוִדיּבּור ׁשֶ

ל מֹ ַהּתֹוָרה ׁשֶ ב ְודֹוֵרׁש, ְויֹוְדִעין ַהּכֹל ׁשֶ ַע יֹוׁשֵ א ְיהֹוׁשֻ ה ִהיא. ֶאלָּ   ׁשֶ
ַהּתֹוָר  ב ְודֹוֵרׁש, ְוַהּכֹל יֹוְדִעין ׁשֶ ה ֱאִליֶעֶזר יֹוׁשֵ ָך ִהיא! ַאף ַאּתָ לְּ   ה ׁשֶ

  

ן יֹוְדִעין ְלַר  ֵני ַמה ֵאין ַאּתֶ    ?ֲחֵביֵרינוּ  ֶבן ִאיִדיצֹות כְּ ָאַמר ָלֶהן: ִמּפְ
  

  

ֵמיּה?  ְ א ִמׁשּ ַמְעּתָ ֵעי ְדֵייְמרּון ׁשְ י ַהאי ְדּבָ י יֹוָחָנן, ַמאי ּכּולֵּ   ְוַרּבִ
  

יֵקׁש ָעֶליָה ַרֲחִמים!  ִוד ּבִ ַאף ּדָ   ּדְ
ֱאַמר ּנֶ ָלהָאגּוָר ": ׁשֶ ָנֶפיָך ּסֶ    .(תהילים סא, ה) "ה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ּכְ

ם ְלעֹוָלִמים?  ֵהא ַחי ְוַקּיָ ּיְ ִוד ׁשֶ ל ּדָ ְעּתֹו ׁשֶ   ְוִכי ָעְלָתה ַעל ּדַ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ִוד ִלְפֵני ַהּקָ ְך ָאַמר ּדָ א ּכָ   ֶאלָּ

הּו  ּיְ ה ׁשֶ ל עֹוָלם! ֶאְזּכֶ י ִמְדָרׁשֹות. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ י ּכְ ָבּתֵ ָבַרי ֶנֱאָמִרין ּבְ   ּדְ
  

ן ְנִזיָרא ְמעֹון ּבֶ ם  ׁשִ ׁשֵ י ִיְצָחקּבְ   : ַרּבִ
ה  עֹוָלם ַהּזֶ יו ּבָ ַבר ֲהָלָכה ִמּפִ אֹוְמִרים ּדְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ ֶבר.  -ּכָ ּקֶ ָפָתיו רֹוֲחׁשֹות ִעּמֹו ּבַ   ׂשְ

ֱאַמר ּנֶ ֵיין ַהּטֹובְוִחכֵּ ": ׁשֶ ִרים ְלדֹוִדי הֹוֵלךְ  ְך ּכְ יִנים ְלֵמיׁשָ ְפֵתי ְיׁשֵ יִרים ז "ּדֹוֵבב ׂשִ ִ יר ַהׁשּ    .), י(ׁשִ
        

                                                             
 בעבר היה בית עבודה זרה, או בעתיד יהא בית ע"ז בגלל הכעס. –וי"ג ְיֵהא. פקא מיה  50

  פני משה
שמיחין בעולם מה  דבריהן.

 שחדשו בדברי תורה הן זכרון:

 ר' יוחן הוה מסמיך ואזיל וכו'.
גרסי' להא לעיל בברכות פ"ב 
בהלכה א' עד דשתי ליה טעמא 

  בפומיה:
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עֹו ָעָליו  יַח ָאָדם ֶאְצּבָ ּנִ ּמַ יָון ׁשֶ ל ֲעָנִבים ֶזה, ּכֵ ד ּדֹוֵבב,  -ַמה ּכֹוֶמר ׁשֶ   ִמּיָ
יִקים,  ל ַצּדִ ְפתֹוֵתיֶהם ׁשֶ   ַאף ׂשִ

אֹוְמ  יָון ׁשֶ יִקים ּכֵ ל ַצּדִ יֶהם ׁשֶ ַבר ֲהָלָכה ִמּפִ ֶבר.  -ִרין ּדְ ּקֶ ֶהן ּבַ ְפתֹוֵתיֶהן ְמַרֲחׁשֹות ִעּמָ   ׂשִ
  

  ַמה ֲהָנָאה לֹו? 
  

ר ְנִזיָרא   ָאַמר:  ּבַ
ֵתי קֹוְנִדיטֹון.  ׁשָ ָהֵדין ּדְ   ּכְ

  
י ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרּבִ

יקכְּ  ֵתי ֲחַמר ַעּתִ ׁשָ    .ָהֵדין ּדְ
  

ֵתי  ב ְדׁשָ יּה.  - ֵליּה ַאף ַעל ּגַ פּוּמֵ   ַטֲעָמא ּבְ
  
  

יֵדל   ָאַמר:  ַרב ּגִ
ם אֹוְמָרּה  ׁשֵ מּוָעה ּבְ ִאילּו עֹוֵמד ְלֶנְגּדֹו,  -ָהאֹוֵמר ׁשְ מּוָעה ּכְ ַעל ׁשְ   ִיְרֶאה ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ְך ִאיׁש " :ׁשֶ ֶצֶלם ִיְתַהּלֵ ים לט 51"ַאְך ּבְ ִהלִּ   . ), ז(תְּ
  

ִתיב ֵלי כ 52"וֹ ָרב ָאָדם ִיְקָרא ִאיׁש ַחְסדּ " :ּכְ ל ָאָדם - ), ו(ִמׁשְ ָאר ּכָ   . ֶזה ׁשְ
ֵלי כ "ְוִאיׁש ֱאמּוִנים ִמי ִיְמָצא" י ְזֵעיָרא,    - ), ו(ִמׁשְ   ֶזה ַרּבִ

ָאַמר  י ְזֵעיָראּדְ   : ַרּבִ
תֵליְתַנן ְצִריִכין ָח  ׁשֶ ַרב ׁשֵ יּה ּדְ ַמְעּתֵ ין ִלׁשְ ׁשִ    ,ׁשְ

ָחא.  ְבָרא ִמְפּתְ הּוא ּגַ   ּדְ
  

י ְזֵעיָראַר ֲאַמר ֵליּה  י ַאִסילְ  ּבִ   : ַרּבִ
ָתָייא י ְלַבר ּפְ ים ַרּבִ ֵמיּה? ,ַחּכִ ְ א ִמׁשּ ַמְעּתָ    !ְדַאּתְ ָאַמר ׁשְ

  

  ֲאַמר ֵליּה: 
י יֹוָחָנן ֵמיּה.  ַרּבִ ְ   ָאְמָרּה ִמׁשּ

  
י ְזֵעיָראֲאַמר ֵליּה  י ַאִסילְ  ַרּבִ   : ַרּבִ

י ְלַרב ים ַרּבִ ָתא ִמ  ,ַחּכִ ַמְעּתְ ֵמיּה?ְדַאּתְ ֲאַמר ׁשְ ְ    !ׁשּ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ר ַאֲהָבה י ַאָדא ּבַ ֵמיּה.  ַרּבִ ְ   ָאְמָרּה ִמׁשּ

  
  

ֵאין ּבֹו ֵליָצִנין    !ֵאין ּדֹור ׁשֶ
ִודּבְ  ל ּדָ ין?  ,דֹורֹו ׁשֶ רּוֵצי ַהּדֹור עֹושִֹ   ַמה ָהיּו ּפְ

ִוד,  ִוד ּדָ ִוד, אֹוְמִרין לֹו: ּדָ ל ּדָ ׁש? ָהיּו הֹוְלִכין ֵאֶצל ַחּלֹונֹוָתיו ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ   ֵאיָמַתי ִיּבָ
ית ה' ֵנֵלְך?                 ֵאיָמַתי ּבֵ

י ִוד אֹוֵמר: ַאף ַעל ּפִ ִדְבֵריֶהם,  ְוָהָיה ּדָ ֵמַח ּבְ ְווִנין ְלַהְכִעיֵסִני, ָיבֹא ָעַלי ִאם לֹא ָהִייִתי ׂשָ ְתּכַ ּמִ   ׁשֶ
ְכִתיב ית ה' ֵנלֵ ": ּדִ אְֹמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ים קכב 53"ךְ ׂשָ ִהלִּ   . ), א(תְּ

  

ַכְבּתָ ֶאת ֲאבֶֹתיךָ " י ִיְמְלאּו ָיֶמיָך ְוׁשָ    .)יג-ב ז, יב- (שמואל 54"ּכִ
ֵלִמים ֲאִני מֹוֶנה ְלָך, ְולֹא ָיִמים ֲחֵסִרים.  רּוְך הּוא ְלָדִוד: ָיִמים ׁשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ְנָך ִיְבֶנה ּבֵ לֹמֹה ּבִ לּום ׁשְ נֹות ִציּבּור! ּכְ א ְלַהְקִריב ָקְרּבְ    ֶאלָּ
ן!  ְרּבָ ה, יֹוֵתר ִמן ַהּקָ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ט ׁשֶ ּפָ   ָחִביב ָעַלי ְצָדָקה ּוִמׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ַבח": ׁשֶ ט ִנְבָחר ַלה' ִמּזָ ּפָ ֵלי כא "ֲעׂשֹה ְצָדָקה ּוִמׁשְ   .), ג(ִמׁשְ
  

ָקִלים ָקִליםַהְדָרן ֲעָלְך ְמַצְרִפין ׁשְ ָקִליםַהְדָרן ֲעָלְך ְמַצְרִפין ׁשְ ָקִליםַהְדָרן ֲעָלְך ְמַצְרִפין ׁשְ     ַהְדָרן ֲעָלְך ְמַצְרִפין ׁשְ

                                                             

ְך ִאיׁש ַאְך ֶהֶבל ֶיֱהָמיוּ  51 ֶצֶלם ִיְתַהּלֶ   ן ִיְצּבֹר ְולֹא ֵיַדע ִמי אְֹסָפםַאְך ּבְ
 ָרב ָאָדם ִיְקָרא ִאיׁש ַחְסּדֹו ְוִאיׁש ֱאמּוִנים ִמי ִיְמָצא 52
ית ה' ֵנֵלךְ  53 אְֹמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחתִּ ֲעלֹות ְלָדִוד ׂשָ יר ַהּמַ   ׁשִ
ַכְבתָּ ֶאת ֲאבֶֹתיךָ  יביביביב 54 י ִיְמְלאּו ָיֶמיָך ְוׁשָ ר ֶריךָ ַאֲח  ַזְרֲעךָ -ֶאת ַוֲהִקימִֹתי ּכִ ֶעיָך, ֵיֵצא ֲאׁשֶ ִית- ִיְבֶנה הּוא יגיגיגיג. ַמְמַלְכּתוֹ -ֶאת ַוֲהִכינִֹתי ִמּמֵ ִמי ּבַ  ִלׁשְ

י א-ֶאת ְוכַֹנְנתִּ סֵּ   עֹוָלם"-ַעד ַמְמַלְכּתוֹ  ּכִ

  פני משה
רב גידל אומר האומר שמועה 

 גרסין להא לעיל: וכו'.

גם  אין דור שאין בו ליצי וכו'.
ברכות שם עד סוף זה הוא ב

  הפרק:
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  פני משה
  'מתי

 את תורמין בשה פרקים בשלשה
 שהיו השקלים כל .הלשכה

 אותן מיחין למקדש מתקבצין
 שבמקדש הלשכות מן אחת בלשכה

 שם שקבצו השקלים מכל וממלאין
 קופה כל שיעור גדולות קופות שלש
 ולפי. סאין תשעה שתכיל כדי

 אחת מכל תורמין התרומה שבשעת
 קופות בשלש הגדולות מהקופות

 סאין שלש שלש של והן קטות
 תורמין וכיצד דלקמן' במתי כדתן

 וזה בפרקין לקמן לה מפרשין
 הוא הגדולות הקופות בתוך שהוא

 והשאר הלשכה תרומת הקרא
 הקופות אלו אותן יכילו שלא

הוא וזה בלשכה אותן יחיןמ 
 ובשלשה. הלשכה שירי הקרא
 מתרומת תורמין היו בשה פרקים
  :הלשכה
 ו"ט יסן ח"ר הוא .הפסח בפרוס

 מלשון פרס וקרוי הפסח קודם יום
 ולפי בגמרא כדקאמר פלגא

 שואלין הרגל קודם יום ששלשים
 יום ו"וט הרגל בהלכות ודורשין

  :פרס הוא הרגל לפי
' בג .בהמה מעשר של גרות והן

 לעשר חכמים קבעו אלו פרקים
 לפי גרות וקראו שולדו הבהמות

 דגן למעשר קובע שהגורן שכשם
 מעשרותיו שיתקן עד לאכול שלא

 לאסור קובעים הזמים אלו כך
 אותן שיעשר עד הבהמות אכילת
 מותר' הג אלו מכל הפרק וקודם

. עישר שלא פי על אף לאכול הוא
 הללו פרקים' הג לקביעות והטעם
 חד בגמרא בה פליגי בהמה למעשר

 של לידה פירקי שהן מפי אמר
 בזה מולידין שהן יש הבהמות

 האחר בפרק שיולדות ויש הפרק
 מצויה בהמה שתהא כדי אמר וחד

 שמותר שאף לפי רגלים לעולי
 קודם ולאכול ולשחוט למכור
 שחטי לא כ"אעפ הפרק זמן שהגיע

 ומשום דמעשרן עד אישי להו
ש ליה יחאדמצוה לקיומי לאי 

 שהוא בהמה מעשר וכגון בממויה
 הבשר ואוכל המעשר מביא עצמו

' בג מעשרין היו לא ואם שלמים
 מעים הרבה היו הללו פרקים
 היתה ולא עישרו שלא לפי למכור

  :רגלים לעולי מצויה הבהמה
 פלוגתייהו טעם '.וכו אומר עזאי בן

  :בגמרא מפרש
  

  'גמ
 וכן .היא פלגא ספר דתין הן כל

 בשלשים החצי שהוא משום כאן
  ':וכו יום

  

        
        
        

  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

    """"ְּפָרִקיםְּפָרִקיםְּפָרִקיםְּפָרִקים    ִּבְׁשָׁשהִּבְׁשָׁשהִּבְׁשָׁשהִּבְׁשָׁשה """"    ––––' ' ' ' גגגגפרק פרק פרק פרק     שקליםשקליםשקליםשקליםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        א' ֲהָלָכהז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .1

        זמני הפרשת השקלים מהלשכה במקדש לקופות לצורך קניית קרבנות הצבורזמני הפרשת השקלים מהלשכה במקדש לקופות לצורך קניית קרבנות הצבורזמני הפרשת השקלים מהלשכה במקדש לקופות לצורך קניית קרבנות הצבורזמני הפרשת השקלים מהלשכה במקדש לקופות לצורך קניית קרבנות הצבור
        

ָנה    ִמׁשְ

ה ּכָ ׁשְ ָנה ּתֹוְרִמין ֶאת ַהּלִ ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ ַסח  :ּבִ ְפרֹוס ַהּפֶ    ,ּבִ
ְפרֹוס ָהֲעֶצֶרת    .ּבִ

ְפרֹוס ֶהָחג    .ּבִ
  

ֵהָמהּגְ  -ְוֵהן  ר ּבְ ל ַמֲעׂשַ    ,ָרנֹות ׁשֶ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבהּדִ   . ַרּבִ

  

אי ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ
ֲאָדר ָעה ּבַ ִרים ְוִתׁשְ ֶעׂשְ    ,ּבְ

ִסיָון    ,ּוְבֶאָחד ּבְ
ָאב ָעה ּבְ ִרים ְוִתׁשְ    .ּוְבֶעׂשְ

  

י ְלָעָזר ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   : אֹוְמִרים ַרּבִ
ִניָסן ֶאָחד ּבְ    ,ּבְ

ִס  ֶאָחד ּבְ    ,יָוןּבְ
ָעהּבְ  ִרים ְוִתׁשְ ֱאלּול ֶעׂשְ    .ּבֶ

  

ֵרי ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ הּוא יֹום טֹוב - ְולֹא ָאְמרּו ּבְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
יֹום טֹוב, יְוִאי ֶא  ר ּבְ ֵ ר ְלַעׂשּ   ְפׁשָ

ימּוהּו ּבְ  ָעהְלִפיָכְך ִהְקּדִ ִרים ְוִתׁשְ ֱאלּול ֶעׂשְ   . ּבֶ
  

ָמָרא             ּגְ

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ל ָתֵניַנן ֵהן ּכָ רֹס" :ּדְ ְלָגא.  – "ּפְ   ּפַ

ים יֹום קֹוֶדם ְלמֹוֵעד לׁשִ ׁשְ ְלָגא ּדִ ִהְלכֹוָתיו.  ,ּפַ ים ּבְ ּדֹוְרׁשִ   ׁשֶ
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        1111    מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית

        
        

        
        2222מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 

        חולקתחולקתחולקתחולקת

        
        

        3333מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 
        חולקתחולקתחולקתחולקת

        
        

        
        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        א' ֲהָלָכהז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .2
        הטעם לזמני מעשר בהמההטעם לזמני מעשר בהמההטעם לזמני מעשר בהמההטעם לזמני מעשר בהמה

        
ָרנֹות -ְוֵהן " ֵהָמה ּגְ ר ּבְ ל ַמֲעׂשַ   ."ׁשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
יְרֵקי ֵליָד  ֵהן ּפִ ֵני ׁשֶ   ה. ִמּפְ

  
י ַאָחא יהוְ  ַרּבִ ר ִחּיָ ְנחּום ּבַ י ּתַ ם  ַרּבִ ׁשֵ ן ֵלִויּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ֵהָמה ְמצּוָיה ְלעֹוֵלי ְרָגִלים.  ְהֶיה ַהּבְ ּתִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

י יּוָדןָאַמר    : ַרּבִ
ַאֵחר.  ל ּתְ ּלֹא ָיבֹא ִליֵדי ּבַ   ׁשֶ

  
  

י יֹוֵסהָאַמר    : ַרּבִ
ֶהה ְטָבלוֹ  ׁשְ ל ַהּמַ ַאֵחר. - ּכָ ַבל ּתְ   עֹוֵבר ּבְ

  

  פני משה
' ג קבעו למה טעמא .יוחן' ר אמר

 מעשר של לגרות הללו פרקים
 שלהן לידה פירקי שהן מפי בהמה

 שתהא כדי אמר' וכו אחא' ור
 רגלים לעולי מצויה בהמה

  ':במתי וכדפרישית
 כשאיו .תאחר בל לידי יבא שלא

 לו קבעו ולפיכך שרלהמע מקריבו
 רגלים לשלש סמוך הזמים אלו

  :הללו
 טיבלו המשהא כל יוסה רבי אמר
 טבל המשהא על וכי בתמיה .עובר
 תאחר בבל עובר אמרו תיקו ולא
 ומשהא שתיקן אחר אלא אמרו לא

 בבל שעובר רגלים שלש מעשרותיו
 זמן כל בהמה במעשר וכן תאחר

 בבל עובר איו בהמותיו עישר שלא
 שתהא כדי הטעם אלא תאחר
 או הרגלים לעולי מצויה בהמה

  :יוחן' כדר
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        ההההמשנמשנמשנמשנהבאת הבאת הבאת הבאת 
        
        
        
        
        
        

        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        
        
        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        
        
        
        
        
        

        הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 
        בה בה בה בה המרחיהמרחיהמרחיהמרחי
        
        
        
        
        

        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא

        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        
        הסקההסקההסקההסקה

  על פי באור הברייתא
  
  
  
  

  

  

    ראיהראיהראיהראיה

        א' ֲהָלָכהח, א ח, א ח, א ח, א  .3
        מתי?מתי?מתי?מתי?    ––––ראש השנה למעשר בהמה ראש השנה למעשר בהמה ראש השנה למעשר בהמה ראש השנה למעשר בהמה 

        
ֵניַנן:    ח,א ן ּתָ ּמָ   ּתַ

י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֱאלּול  ֶאָחד ּבֶ ֵהָמה.  -ּבְ ר ּבְ ָנה ְלַמֲעׂשֵ ָ   רֹאׁש ַהׁשּ

י ֶאְלָעָזר ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ
ֵרי.  ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ   ּבְ

איּבֶ    אֹוֵמר:  ן ַעּזַ
ים  ְפֵני ַעְצָמן -ָהֱאלּוִלּיִ ִרין ּבִ ְ   . (בכורות נז:, ראש השנה ב:) "ִמְתַעׂשּ

  
י חּוָנהָאַמר    : ַרּבִ

י ֵמִאיר,    ַטֲעָמא ְדַרּבִ
אן  נֹות,  -ַעד ּכָ ׁשָ   ֵהן ִמְתַמּצֹות ֵליֵלְך ִמן ַהּיְ

אן ְוֵאיָלְך    ֹות. ֵהן ַמְתִחילֹות ֵליֵלד ִמן ַהֲחָדׁש  -ִמּכָ
  

י ּבֹון ר ַרּבִ י יֹוֵסה ּבַ ם  ַרּבִ ׁשֵ   : ַרב חּוָנהּבְ
ְמעֹון,  י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַרּבִ   ַטֲעָמא ּדְ

ִרים ַהּצֹאן" ִכירֹות.  -) , יד(תהלים סה 55"ָלְבׁשּו ּכָ   ֵאּלּו ַהּבְ
  ֵאּלּו ָהַאֵפילֹות.  - "ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר"
ירוּ " ר.  - "ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ   ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִנְכָנִסים ַלּדִ
  
איָאַמר " ן ַעּזַ   : ּבֶ

ְך,  -ְוֵאּלּו    ,הֹוִאיל   אֹוְמִרים ּכָ
ךְ  -ְוֵאּלּו     ,אֹוְמִרים ּכָ

ים  ְפֵני ַעְצָמן!  -ְיהּו ָהֱאלּוִלּיִ ִרין ּבִ ְ   ִמְתַעׂשּ
יַצד?    ָהא ּכֵ

הלֹו  וּ נֹוְלד ָאב ֲחִמׁשָ הוַ  ,ּבְ ֱאלּול ֲחִמׁשָ הוַ  ,ּבֶ ֵרי  ֲחִמׁשָ ִתׁשְ   ֵאין ִמְצַטְרִפין.  - ּבְ
הנֹוַלד לֹו  ֵרי ֲחִמׁשָ ִתׁשְ הוַ  ,ּבְ ָאב  ֲחִמׁשָ   . "ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצַטְרִפין -ּבְ

  
ְלִמיָדיו ְבֵרי ּתַ אי ַמְכִריַע ַעל ּדִ   ֲאָתא?!  ּוֶבן ַעּזַ

  
י ִיְרְמָיה אוְ  ַרּבִ י ְמָייׁשָ ם  ַרּבִ ׁשֵ מוּ ּבְ י ׁשְ ר ַרב ִיְצָחקַרּבִ   : ֵאל ּבַ

ן ֶנְחְלקּו ָעֶליָה ָאבֹות ָהעֹוָלם.  ּכֵ   ׁשֶ
  

   ?"ָאבֹות ָהעֹוָלם"ּוַמאן ִניְנהּו 
  

ָנא  י יֹוָנהּתָ י ִיְרְמָיהקּוֵמי  ַרּבִ   : ַרּבִ
י ֲעִקיָבא!  ָמֵעאל ְוַרּבִ י ִיׁשְ   ַרּבִ

  
י ֲעִק  ַרּבִ אי ָחֵבר ְוַתְלִמיד ֲהָוה ּדְ ן ַעּזַ   יָבא. זֹאת אֹוֶמֶרת: ּבֶ

יּה  יַמר ַרּבֵ יּה:   -  ִאין ּתֵ ר ַנׁש ָאַמר ְלַרּבֵ   ִאית ּבַ
ְך" ְך, ְוֵאּלּו ָאְמרּו ּכָ    ?!"הֹוִאיל ְוֵאּלּו ָאְמרּו ּכָ

  
י ֲאבּון ם  ַרּבִ ׁשֵ ר ַרב ִיְצָחקּבְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ַמע ָלּה ִמן ֲהָדא ַרּבִ    :ׁשָ

איָאַמר לֹו " ן ַעּזַ    :ּבֶ
  ִמְצַטֲעִרין,  ָאנוּ  - ַעל ַהֲחלּוִקין 

ִווין אָת ַלֲחלֹוק ָעֵלינּו ֶאת ַהׁשָ ּבָ א ׁשֶ   ! (בבא בתרא קנח:) "ֶאּלָ
י ֲעִקיָבא.  אי ָחֵבר ְוַתְלִמיד ֲהָוה ְלַרּבִ ן ַעּזַ   זֹאת אֹוֶמֶרת: ּבֶ

יּה  יַמר ַרּבֵ יּה:    - ִאין ּתֵ ר ַנׁש ָאַמר ְלַרּבֵ   ִאית ּבַ
אָת ַלֲחלֹוק ָעֵלינּו ֶאת ַה  ּבָ א ׁשֶ ִווין""ֶאּלָ   ?!ׁשָ

  
  

                                                             

ירוּ  55   ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ

  פני משה
 שם גם ששיו דבכורות ט"בפ .תין תמן

 התם בסיפא ותין' דמתי דתאי לפלוגתייהו
 ק"בפ לקמן להא מי' וגרסי'. וכו אומר מ"ר

  ':א בהלכה ה"דר
 ילדל מתמצות הן כאן דעד משום .מ"דר טעמא

 שתעברו ממה לילד שכלות והייו הישיות מן
 דקה בהמה עיבור דזמן באב יולדות והן באדר

 דמייתי קרא האי מי דריש מ"ור חדשים חמשה
 יעטפו ועמקים הצאן כרים לבשו דכתיב לקמן

 לבשו ליה דריש והכי ישירו אף יתרועעו בר
 עא עלי דכרייא יעלון וכתרגומו הצאן כרים
 שעמקים בזמן מתעברות ושהן יהקי לשון והיא

 ואימתי יפה ויכרת צומחת שהזריעה בר יעטפו
 דריש דכתיב ישירו אף ויתרועעו באדר זהו היא
 המתאחרות אפילתא מי דאיכא הכי ליה

 בקשין שהתבואה זמן שהוא יסן עד להתעבר
 ומתועעות זו על זו וקשות והשבלים שלה

 יוןומכ המיעוט הן ואותן כמשוררין וראין
 בתרייהו אזלין באדר דמתעברי רובא דאיכא

 שאותן אב סוף עד לילד כלות שהן ולפי
 אב בתחלת יולדות אדר בתחלת שתעברו

 לפיכך אב בסוף יולדות אדר בסוף והמתעברות
 הישיות מן לילד מתמצות הן כאן עד קאמר

  :באלול אחד עד וזהו
 מתחילות הן ואילך באלול מאחד .ואילך מכאן
 שהן ביסן המתעברות והייו החדשות מן לילד

 אלול בתחלת יולדות להיות ומתחילין האפילות
 למעשר באלול באחד שלהן ה"ר קבעו ולפיכך

 אב והוא בישיות שתעברו אותן הן כלות שאז
  :אזלין ובתרייהו

 שלהן ה"ר להו דסבירא .ש"ור א"דר טעמא
 כרים לבשו קרא להאי דרשי דהכי בתשרי באחד
 המתעברות אותן שהן הבכורות אלו הצאן

 יעטפו ועמקים אב בתחלת ויולדות אדר בתחלת
 סוף עד מתעברות שאין האפילות הן אלו בר

 אף יתרועעו מי דאיכא יסן חדש ומתחיל אדר
 עד ויולדות הולכות ואותן ביסן שהוא ישירו

 באחד למעשר שלהן ה"ר קבעו ולפיכך אלול סוף
 להתעשר ירלד כסין ואלו אלו שאז בתשרי
  :הן אחת משה שכולן

 ה"שר .כך אומרים ואלו הואיל עזאי בן אמר
  :באלול באחד שלהן
 בתשרי באחד שלהן ה"שר .כך אומרים ואלו

 שולדים אותן האלולים שיהו אי אומר לפיכך
 ואין עצמן בפי מתעשרין אלול בחדש

 מקודם הולדות אלו עם לא לעשרה מצטרפות
 כדמפרש כ"אח דושול אותן עם ולא אלול
  :ואזיל

 וחמשה באב טלאים. חמשה לו ולד כיצד הא
 דאותן מצטרפות אין בתשרי וחמשה באלול

 דשמא שבאב אותן עם מצטרפין אין שבאלול
 וישן חדש ז"וה באלול באחד ד"כמ שלהן ה"ר

 לקמן לה ומייתי שם וכדתין מצטרפין ואין
 אין ה"ר לאחר וחמשה ה"ר לפי חמשה

 עם מצטרפין אין שבאלול אותן וכן מצטרפין
 באחד ד"כמ שלהן ה"ר דשמא שבתשרי אותן

  :וישן חדש ז"וה בתשרי
 הוא וכן .בתשרי וחמשה באב חמשה לו ולד

 באב והייו הן מצטרפין ז"בפ דבכורות' בתוספת
 שולדו אותן עם הן מצטרפין תשרי שאחר

 ל"וקמ הן אחת משה ע"דלכ בתשרי מקודם
 זמן יש שלאחריו אב ובין יתשר שבין פ"שאע

 הן אחת ומשה הואיל ה"אפ הרבה גרות
 הגורן לפי חמשה ששיו וכאותה מצטרפין

 שאין מצטרפין אלו הרי הגורן לאחר וחמשה
  :מלצרף מפסיקן שבייהם הגורן

 שהרי בתמיה .תלמידיו דברי על מכריע עזאי ובן
 תלמיד שהיה היה שלפיהם מדורות עזאי בן

 בן אלעזר' ור מ"ור לקמן אמרכד ע"לר חבר
 וכן היו ע"ר תלמידי' במתי הזכר שהוא שמוע

 תלמידו היה יוחאי בן שמעון' ר שהוא סתם ש"ר
 הואיל עליהם עזאי בן אמר והיך רבי של ורבו
  :כך אומרים ואלו כך אומרים ואלו
 זו במחלוקת .העולם אבות עליה חלקו שכן

 בן ראמ ועליהם ע"ור ישמעאל' ר יהו ומאן
  :כך עזאי
 היה ע"דר ותלמיד חבר .עזאי בן אומרת זאת
 אומר ש בר אית וכי היה מובהק רבו דאם
 אלא למימר ל"ה לא' וכו ואלו הואיל כך' לרבי

  ':וכו כך אומר ורבי הואיל
 ע"לר היה חבר דתלמיד .הדא מן לה שמע

 עזאי בן לו שאמר שמת מי' פ בסוף מדאשכחן
 עליו לחלק באתש אלא' וכו חלוקין על ע"לר

 אלא' לרבי אמר ש בר אית וכי השוין את
. לחלק רבי שבא אלא למימר ל"ה לא שבאת
  :שם מי להא וגריס
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  פני משה
 הולדין כל שם בבכורות .תין תמן

' וכו באלול ט"כ עד בתשרי מאחד
 שהכל מיתייא ש"ור א"דר ואליבא

  :הן אחת משה
  :ללעי וכדפרישית'. וכו הגורן לפי חמשה

 מאחד הולדים כל מדקתי .אומרת זאת
 באחד היולדות שאותן פי על ואף בתשרי
 אין שעברה בשה הן תעברו בתשרי
 שבמעשר מ"וש הלידה אחר אלא הולכין
 כלומר בחט לא אותו עשו לא בהמה

 האילן בפירות כמו החטה אחר לילך
 בה שחטו שה אחר למעשרות שהולכין
 והייו כשליש כ"ג אותו עשו ולא הפירות

 לכל יכר שיהא עד יתעשרו שלא לומר
 דאשכחן וכמו בגידולן שליש שהן הפחות
 שה אחר בהן שהולכין ובתבואה בזתים

 ק"בפ כדתין גידולן שליש שהביאו
 הלכו לא בהמה במעשר אבל דמעשרות

 כדמסיק בלבד הלידה אחר אלא בו
  :ואזיל

 המעוברין כל יתי בחט תימר אין
 שאם כלומר. באלול עהותש מעשרים

 אחר בהן לילך סברא איזו דאיכא תאמר
 כמו שהיא שלהן העיבור והייו החט

 עד קשה הוה כ"א האילן בפירות החטה
 מאחד שהולדים להשמיעו בא דהתא
 של הולדים עם הן מצטרפין בתשרי

 רבותא לישמעין באלול ט"כ עד אחריהן
 המעוברין כל גיסא לאידך וליתי טפי
 אותן עם הן מצטרפין באלול ט"מכ

 והחט דהואיל שעברה בשה שולדו
 הן הרי היתה שה בסוף מיהת שלהן
 שבודאי דהי ומצטרפין אחת שה כמשל

 שלאחר אותן עם להצטרף יכולין אין
 הולכין שאם הוא דפשיטא בתשרי אחד
 משה ואין וישן חדש ז"ה החט אחר
 למיתי שפיר שייך הוה דהאי אלא אחת

 הן מצטרפין באלול ט"מכ המעוברין לכ
 זו ובשה מקודם שולדו אותן עם

 תעברו שלא פ"שאע והרבותא בעצמה
 וכשל הן מצטרפין כ"אעפ השה סוף עד

 אחר הולכין דאם ועוד הן אחת שה
 שה של אותן ליצטרפו לא כ"א החט
 השה באותה וילדו שיתעברו עד אחת

 מאחד הולדים כל אלא קתי ומדלא
 לילך כלל סברא דאין מ"ש' וכו שריבת

 הולדים וכל בהמה במעשר החט אחר
 פי על ואף הן מצטרפין לעולם זו בשה

 אלא אזלין דלא שעברה בשה שתעברו
  . גרידתא הלידה בתר

 אותה עשו דלא כפשטה לפרש יש "א
 מקודם שתעברו פ"שאע ולומר בחט
 העיבור שעיקר מכיון ה"אפ זו לשה
 שה באותה כחטו והוי זו בשה היתה

 שלא וכגון כ"אח הולדין עם הן מצטרפין
 איתא דאי שעברה שה סוף עד תעברו

 עיקר אחר והולכין כחט אותה דעשו
 באלול ט"מכ המעוברין כל ליתי החטה

 דכמשה מצטרפין הבא אלול ט"כ עד
 בשה שולדו דדוקא מ"ש אלא הן אחת

  :דבעין היא זו
 כדאמרן עוד מ"ש וכן .בשליש תימר אין

 שיגדיל עד בהמה במעשר בעין דלא
 דאם גידולו קצת יכר שיהא מיהת
 עד דתי הא קשה בשליש דבעין תאמר

 אפילו דמשמע באלול ותשעה עשרים
 מקודם יומים או יום הן ולדין

 שיצטרפו סגי באלול ט"כ עד דכשולדים
 כ"וא השה באותה מקודם הולדים עם

 והכי הוו זמן מחוסר' דאפי ליה תיפוק
 מאחד הולדים כל למיתי ליה מיבעי

 מצטרפין באלול ושים עשרים עד בתשרי
 זמן שהיא בו ט"בכ זמן מחוסר איו שאז

 ט"כ עד ומדקתי ש"ור א"לר הגורן
 קפיד לא זמן אמחוסר' דאפי מ"ש באלול

 בשליש יכר שיהא עד בעין דלא ש"ומכ
  :גידולו

  

    א' ֲהָלָכהח, א ח, א ח, א ח, א  .4
        מעשר בהמה על פי זמן לידה או על פי זמן שראויות להקרבהמעשר בהמה על פי זמן לידה או על פי זמן שראויות להקרבהמעשר בהמה על פי זמן לידה או על פי זמן שראויות להקרבהמעשר בהמה על פי זמן לידה או על פי זמן שראויות להקרבה

        
ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ       ּתַ

ל ַהנֹוָלִדין"    :ּכָ
ֵרי ַעד  ׁשְ ָעהֵמֶאָחד ִמתִּ ִרים ְוִתׁשְ ֱאלּול  ֶעׂשְ     ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין.  -ּבֶ

  

ה  ָ ָנה -ֲחִמׁשּ ָ    ,ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ
ה וַ  ָ ָנה  -ֲחִמׁשּ ָ     ֵאין ִמְצָטְרִפין.  -ְלַאַחר רֹאׁש ַהׁשּ
  

ה  ָ    ,ִלְפֵני ַהגֹוֶרן -ֲחִמׁשּ
ה  ָ   . (בכורות נז:) "ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין -ְלַאַחר ַהגֹוֶרן  -ַוֲחִמׁשּ

  
י יֹוֵסהָאַמר    : ַרּבִ

  ֲהָדא אֹוֶמֶרת: 
ֵהָמה  ר ּבְ ֶחנֶ   :לֹא ָעׂשּו אֹותוֹ  -ַמֲעׂשֵ    ,טלֹא כְּ

ִליׁש.  ׁשְ   ְולֹא כִּ
ֶחֶנט יַמר כְּ ֵרי ַעד  - ִאין ּתֵ ִתׁשְ ִרים ֵמֶאָחד ּבְ ל ַהְמעּוּבָ ֱאלּול ִליְתֵני: כָּ ָעה ּבֶ ִרים ְוִתׁשְ    !ֶעׂשְ

ִליׁש  ׁשְ יַמר כִּ ֱאלּול -  ִאין ּתֵ ַנִים ּבֶ ִרים ּוׁשְ ל ַהּנֹוָלִדים ַעד ֶעׂשְ   !ִליְתֵני: כָּ
  

אי ּמַ י ׁשַ ם  ַרּבִ ׁשֵ יא ּבּוןי ַרּבִ ּבְ י ִחּיָ ַרּבִ   : ּבְ
ִליׁש ָעׂשּו אֹוָתּה,  ׁשְ   כִּ

ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   כְּ
ָאַמר  ְמעֹוןּדְ י ׁשִ ר -: ְמחּוַסר ְזַמן ַרּבִ ֵ יר ְלִהְתַעׂשּ   . "ִנְכַנס ַלּדִ

  
י ַמָנאָקם  איִעם  ַרּבִ ּמַ י ׁשַ   , ַרּבִ

   !ֲאַמר ֵליּה: ַאּתְ ָאַמְרּתְ ֲהָדא ִמיְלָתא?
ן ּתָ  ּמָ   ֵניַנן: ּתַ

אי" ן ַעּזַ ים  ּבֶ ִרין ְלַעְצָמן -אֹוֵמר: ָהֱאלּוִלּיִ ְ   . "ִמְתַעׂשּ
ֱאלּול לֹא ֲאִפילּו נֹוַלד ַעד ָעה ּבֶ ִרים ְוִתׁשְ    ?!ֶעׂשְ

ַרּבִ  אי כְּ ן ַעּזַ ָנןִאית ָלְך ֵמיַמר: ּבֶ ַרּבָ ְמעֹון ְולֹא כְּ   ! ?י ׁשִ
  

ָנן:  ַרּבָ ַאּתְ ָאַמר ַעל ּדְ ָמה ּדְ   כְּ
יָחן ָנָתן,  ַמּנִ ֵני ׁשְ ִרין ִעם ּבְ ְ ָאה ְוֵהן ִמְתַעׂשּ ָנה ַהּבָ ָ   ַלׁשּ

ֵני ֱאלּוִלים.  ִרין ִעם ּבְ ְ א ְוֵהן ִמְתַעׂשּ יָחן ַלגֹוֶרן ַהּבָ אי: ַמּנִ ֶבן ַעּזַ ן ַאּתְ ָאַמר ַעל ּדְ   כֵּ
  

    
יאָאַמר  י ִחּיָ     : ַרּבִ

ֶהן  כֹור ְמחּוַסר ְזַמן ּבָ ַהּבְ ָנתֹו.  -זֹאת אֹוֶמֶרת: ָיִמים ׁשֶ   עֹוִלין לֹו ְלתֹוְך ׁשְ
  

י ַמָנאָאַמר  י יֹוָנהָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַמע ָלּה ִמן ֲהָדא א ׁשָ ֵלד" :ַאּבָ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ יׁש ְוגֹו'  ּכָ ְקּדִ ָכר ּתַ ָבִרים טו, יט) 56"ַהּזָ יַצד?  - (ּדְ   ָהא כֵּ

ָנה. ַעת ֵליָדתֹו ַאּתְ מֹוֶנה לֹו ׁשָ ְ   ִמׁשּ
  

                                                             

ֵלד  56 ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ כֹור צֹאֶנךָ ּכָ ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ יׁש ַלה' ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ ְקּדִ ָכר תַּ ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהּזָ   ּבִ

 בתוספתא דקתי אתיא ש"דכר ל"קמ דהא וכלומר ש"כר אותו דעשו לך אימא זמן ממחוסר דדייקת והא בשליש בעין תאי לשאר דלעולם למימר דאיכא מהכא להא מ"ש דלית אמר .שמי' ר
  :זמן ומחוסר' וכו הכלאים מן חוץ להתעשר לדיר כסין הכל דתי שם דבכורות' אמתי ופליג להתעשר לדיר כס זמן מחוסר אומר ש"ר ז"בפ דבכורות

' וכו כך אומרים ואלו הואיל לעיל טעמיה וכדמפרש עצמן בפי מתעשרין האלולים אומר עזאי בן תין והא מא' ר ל"וא אין ל"וא כך אמרת אתה אם מא' ר לו ושאל .שמי' ר עם מא' ר קם
 כ"ע לאו אלא יהבתמ זמן במחוסר ל"ס ש"כר מי עזאי דבן מימר לך אית וכי זמן מחוסר הן' ואפי הזה בחדש הולדין אותן עם מצטרף כ"ג באלול ט"כ עד ולד' אפי לא ואמרת מי דייקית כ"וא

 היכי מצטרפין באלול ט"כ עד בתשרי מאחד הולדים דכל ש"ור א"כר בהא ל"דס לרבן והשתא להתעשר לדיר כס זמן מחוסר דאין' דמתי בסתמא וכדתין ל"ס שם דהתוספתא כרבן
 והן כ"אח הבאה לשה אותן מיחין אלא באלול ט"בכ שהוא בהגורן מתעשרין אין זמן סרמחו והן באלול ט"לכ סמוך שולדו דאותן מתרצת דהכי כ"ע זמן במחוסר דדייקית להאי לה מתרצית

 אחת שה בי הן שהרי ומתעשרין כ"אח ומצטרפין להתעשר ראוי זה שיהא עד מלעשר שתן בי מאותן שמיחין וכלומר הזה באלול ט"כ מקודם בשתן כ"ג שולדו שתן בי עם מתעשרין
 כן גם בהו אית דהא עכשיו שבא הזה בגורן מתעשרין כולן שיהא דלא עצמן בפי מתעשרין שהאלולים ליה דסבירא למאי עזאי דבן אליבא אמר את מי כן' וכו דרבן על אמר דאת כמה והשתא

  :ומתעשרין אלול בי אותן עם ואה מצטרף להתעשר ראוי זה וכשיהיה באלול מהולדים כן גם ומיח כן אחר הבא לגורן מיחן אלא זמן מחוסר עדיין והן הולדים
 הולדים על זו בשה הולדים מן מעשרין שאין ומפי דוקא שלו שתו בי אותן עם להתעשר ראוי שיהא עד הבאה לשה עד ממתיין זמן מחוסר כאן דכשיש דרבן אליבא מדאמרין .אומרת זאת

 ודאי אלא הבאה בשה הולדים עם להתעשר וליצטרף הבאה בשה דולד כמאן ליחשביה להתעשר לו אפשר ואי באלול הותשע בעשרים זמן מחוסר היה וזה דהואיל וימא ואמאי האחרת בשה
 משה לפס הבכור לן דקיימא הכי דיא מי דבבכור אומרת זאת כן אם לשתו לו עולין הימים אותן מקום מכל הוא זמן דמחוסר גב על אף השה לו מוין לידתו דמשעת משום הוי דטעמא

 שתו בי עם שיתעשר דבעי ידעין לא ומגופיה בשה שה ביה כתיב לא מעשר גבי דהרי וטעמא שה לו מוין לידתן דמשעת שתו מתוך לו עולין זמן מחוסר שהוא והימים להקרבה לחברתה
  :דהוי הוא הכי דייה כן גם מייה דילפין מעשר ולהכי לידתו משעת שה לו מוין דבבכור מיה שמע כן ואם בשה שה תאכלו ביה דכתיב מבכור קדש קדש דילפין אלא בדוקא

 דכבר אלמא' וגו אותו איש יקדיש לא בבהמה' לה יבכר אשר בכור אך בחקותי' בפ והכתוב אלהיך' לה תקדיש' וגו יולד אשר הבכור כל בגופיה ביה דכתיב הדא מן לבכור .ליה שמע אבא יוה' ר
  :שה לו מוה אתה לידתו משעת ללמד אלא' וגו יולד אשר הזה הכתוב בא דלא אלא כיצד הא להקדישו צריך אין וכן אחר להקדש ישולהקד א"וא קדוש הוא

 



                           "ִּבְׁשָׁשה ְּפָרִקים"  –מסכת שקלים פרק ג' 
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    'ב ֲהָלָכהב ב ב ב - - - - ח, אח, אח, אח, א .5
  סדר תרומת הלשכהסדר תרומת הלשכהסדר תרומת הלשכהסדר תרומת הלשכה

  

ָנה              ִמׁשְ

ה,  ּכָ ׁשְ לֹׁש ְסִאין ּתֹוְרִמין ֶאת ַהּלִ לֹׁש ׁשָ ל ׁשָ לֹׁש קּוּפֹות ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
   ,ַאֶל"ף   :ְוָכתּוב ֲעֵליֶהן

י"ת    ,ּבֵ
יֶמ"ל.    ּגִ

ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
תּוב ֲעֵליֶהן    ,ַאְלָפ"א  :ְיָוִנית ּכָ

יָת"א    ,ּבֵ
"א.    ַגּמָ

  
ַפְרּגֹוד ָחפּות    :ין ַהּתֹוֵרם ִנְכָנסֵא     ,לֹא ּבְ

ִמְנָעל,    ְולֹא ּבְ
ל,  ַסְנּדָ   ְולֹא ּבְ

ין,  ְתִפיּלִ   ְולֹא ּבִ
ָקִמיַע     .ְולֹא ּבְ

  

א ַיֲעִני  ּמָ ה ֶהֱעִני": ְויֹאְמרוּ  -ׁשֶ ּכָ ׁשְ   , "ֵמֲעֹון ַהּלִ
יר א ַיֲעׁשִ ּמָ ה ֶה ִמתְּ " :ְויֹאְמרוּ  - אֹו ׁשֶ ּכָ ׁשְ יררּוַמת ַהּלִ   ."ֱעׁשִ

  

ִרּיֹות ָאָדם ָצִריְך ָלֵצאת ְיֵדי ַהּבְ    -  ׁשֶ
קֹום,  ִריְך ָלֵצאת ְיֵדי ַהּמָ הּוא ּצָ ֶדֶרְך ׁשֶ   ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ׂשְ ר לב, כב) 57"ִוְהִייֶתם ְנִקִיים ֵמה' ּוִמּיִ ְדּבָ ּמִ    ,(ּבַ
ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם" :ְואֹוֵמר ֶכל טֹוב ּבְ ֵלי ג, ד) "ּוְמָצא ֵחן ְוׂשֵ   . (ִמׁשְ

  

ָמָרא    ּגְ

        לימוד סתום מן המפורשלימוד סתום מן המפורשלימוד סתום מן המפורשלימוד סתום מן המפורש
        הלכות שבת מתרומת הלשכההלכות שבת מתרומת הלשכההלכות שבת מתרומת הלשכההלכות שבת מתרומת הלשכה

        
ֵניַנן: ן ּתָ ּמָ    ּתַ

ע  :ֲאִפילוּ  -ְמַפִנין "    ,ַאְרּבַ
  . (שבת קכו:) "ְוָחֵמׁש קּוּפֹות

  
י ְזֵעיָרא ַאל ֶאת  ַרּבִ הׁשָ ּיָ י יֹאׁשִ   : ַרּבִ

ל  יעּוָרן ׁשֶ ה ִהיא ׁשִ ּמָ   ? "קּוּפֹות"כַּ
  

  ֵליּה: ֲאַמר 
  ִנְלמֹוד ָסתּום ִמן ַהְמפֹוָרׁש.    ח,ב

ַתְנָיא:    ּדְ
ל" לֹׁש קּוּפֹות ׁשֶ ׁשָ לֹׁש ָסִאין  :ּבְ לֹׁש ׁשָ    ,ׁשָ

ָעה ָסִאין ׁשְ ֵהן תִּ    ,ׁשֶ
ַבע ָסִאין ִרים ְוׁשֶ ֵהן ֶעׂשְ    ,ׁשֶ

ה ּכָ ׁשְ    .ּתֹוְרִמין ֶאת ַהּלִ
   ,ַאֶל"ף  :ְוָכתּוב ֲעֵליֶהן

י"ת    ,ּבֵ
יֶמ"ל.    ּגִ

תּוב ֲעֵליֶהןִמּפְ  יֶמ"ל?  :ֵני ַמה ּכָ י"ת ּגִ   ַאֶל"ף ּבֵ
יה,   לֹוַמר: ִנּיָ ְ ק ִמן ָהִראׁשֹוָנה קֹוֶדם ַלׁשּ ּפֵ   ִמְסתַּ

ית ִליׁשִ יה קֹוֶדם ַלׁשְ ִנּיָ ְ   . "ּוִמן ַהׁשּ
  
  

                                                             

ָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם לַ  57 ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ בּו ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ׁשֻ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ְוַאַחר תָּ ׁשָ ה לִ ְוִנְכּבְ   ְפֵני ה'ֲאֻחזָּ

  פני משה
  'מתי

 .הלשכה את תורמין סאין שלש שלש של קופות בשלש
 שהן סאין' ג' ג של קופות בשלש תי עלה קאמר בגמרא
 שלש שם שהיו הייוו הלשכה את תורמין סאין ושבע עשרים
 כדפרישית סאין תשע מחזקת ואחת אחת כל גדולות קופות
 עשרים שהן מאי לאו דאם כן לומר כרחך ועל פרקין בריש
 אלא היו לא' דמתי קופות' הג אלו הלא דקאמר סאין ושבע

 תאמר כ"אא אחר בעין לזה לפרש אפשר ואי סאין' ג' ג של
 ושבע עשרים שהן ןסאי תשע תשע של גדולות קופות' ג שהיו
 כשהגיע ופעם פעם בכל תורמין היו הגדולות ומאותן סאין

 היו ולא סאין' ג' ג של קטות קופות' הג באלו התרומה זמן
 כולה שתכלה עד האחת הגדולה מהקופה אחת בפעם תורמין

 הקופה מן האחת הקטה בקופה שוטל תורמין היו כך אלא
 הקופה חזקתמ אשר כפי סאין' ג שיעור האחת הגדולה
 סאין' ג ותורם הקטות מן השיה קופה ווטל הקטה

 מן השלישית קופה ווטל וחוזר הגדולות של השיה מהקופה
 הגדולות של השלישית מהקופה סאין' ג ותורם הקטות
 פרקים' הג של הראשון בפעם עושין היו וסידרה זו ותרומה

 פרס והוא השי הפרק וכשהגיע הפסח פרס שהיא בשה
 מאותן קטות קופות' הג באלו ותורמין חוזרין היו עצרתה

 כלין היו החג שבפרס ומצא החג בפרס וכן גדולות קופות' הג
 ח"ר והיא חדשה התרומה זמן וכשמגיע הגדולות הקופות

 כבשה חלילה בחזרת כך ותורמין אותן וממלאין חוזרין יסן
 ומאל והשלישית השיה פעם של התרומה סדר וכיצד שעברה

 שם כי ד"בס' ד בהלכה לקמן אפרש שאמרו פרסים' הג
  :מקומו
 ף"אל כתוב היה הקטות קופות שלש אותן על. עליהן וכתוב

 ומפי השלישית על ל"וגימ השיה על ת"ובי הראשוה על
 לצורך מהן ליקח מהן מסתפקין היו קטות קופות' הג שמאלו

 תפקיןמס ואין הפרק בראש לקמן כדתין צבור קרבות כל
 עד מהשלישית לא וכן הראשוה שתכלה עד השיה מן

 על כותבין למה ב"פ ריש בתוספתא שיו וכך השייה שתכלה
 מן ומוציאין שמתחילין מפי גימל בית אלף הקופות

 שיה שלמה השיה מן מוציאין ראשוה שלמה הראשוה
 שאפרש וכמו בגמרא אמרו וכך השלישית מן מוציאין

  :בהסוגיא
 רגילין שהיו לפי .א"גמ א"בית א"אלפ עליהן כתוב תיווי

 ליפת אלהים יפת דמגילה בגמרא ואמרין ביווית שי בבית
 ולשון שם באהלי יהיה יפת של יפיפותו שם באהלי וישכון
  :יפת שבבי היפה הלשון הוא יווית

  :לתרום בהלשכה .כס התורם אין
 כפולה שפה בו שיש מלבוש הוא. חפות בפרגוד לא

 פרגוד וקרא מלמטה אותו כופלין הוא ארוך שכשהמלבוש
  :חפות

 ובתפילין. המעות להטמין אפשר אלו שבכל '.וכו במעול ולא
 מפי זה וכל בתוכן ולהטמין התפר להתיר יכול ובקמיע

  :העם אותו יחשדו שלא החשד
  ':וכו הבריות ידי לצאת כ"ג צריך שאדם ולפי '.וכו יעי שמא

 שאדם שמעין קרא דמהאי'. וגו טוב כלוש חן ומצא ואומר
  :הוא ציווי שלשון כן והג להיות צריך

  
  'גמ

 .הקופות של שיעורן היא כמה אושעיא' ר שאל זעירא' ר
' דר השאלה דקאי היא דהתם מפין פרק בריש הוא וכך ל"כצ

 של שיעורן וכמה קופות' וה' ד' אפי מפין דתין זעירא
 עוד ומשולש יין המוציא רקפ בריש שה הוא וכך. הקופות

 מן דהתם סתום למוד השיבו זה ועל פסחים ערבי פרק בריש
 הן סאין' ג' ג של כ"ג שם ששה קופות דסתם דהכא המפורש

 יין' במתי שאמרו על לקמן הכא וכן שם מי אמרין ג"וכה
 הכוסות שיעור הוא וכמה זעירא רבי ושאלו הכוס מזיגת כדי

 כוסות ארבע חייה רבי דתי המפורש מן סתום ילמד והשיבו
  :האיטלקי יין רביעית ישן פסח של
 קופות' הג שבאלו .סאין תשעה שהן' וכו קופות בשלש תי

  :תורמין
' ג אכל שהן האי קאי לא כרחך על .סאין ושבע עשרים שהן

 שהרי הן סאין ז"כ הכל שבין ולומר התרומה של פרקים
 וזמן זמן בכלד משמע הלשכה את תורמין ואומר מסיים

 פרש כ"אא כן מוצא אתה ואי סאין ז"כ שם היה התרומה
 מחזקת ואחת אחת שכל גדולות קופות שלש עוד שם שהיו
 ז"כ שהן קאמר ועליהן הלשכה תרומת היתה ובהן סאין תשע
 קופות' ג באותן ופעם פעם בכל תורמין היו שמהן ולפי סאין

 לקמן אפרש ועוד' במתי כדפרישית סאין' ג' ג של קטות
  :ד"בס' ד בהלכה
 כתוב מה ומפי' וכו הקטות קופות' ג אלו על .עליהן וכתוב
. לשיה קודם הראשוה מן מסתפק אין לומר' וכו עליהן
 וחוזר ממה מעט מעט הראשוה מן מסתפק שאין כלומר
 הראשוה מן מעט עוד יסתפק כ"ולאח ולשלישית לשיה

 מעט במעט והכל השלישית מן ואחריה השיה מן ואחריה
 מן מסתפק אין דקאמר וזהו כן יעשה לא שיכלו עד מהן

 מעט להסתפק שירצה וכלומר לשייה קודם הראשוה
 קודם מעט השייה ומן להשייה קודם מהראשוה
 מן יסתפק יעשה כך אלא חלילה יחזור כ"ואח להשלישית

 מן להסתפק שיתחיל הוא כ"ואח כולה שתכלה עד הראשוה
 ולפי השלישית מן יסתפק אז השיה כשתכלה וכן השייה

 ראשוה שלמה בתוספתא ששה כמו ממש הוא הזה פירוש
  :המשה בפירוש שהבאתי וכמו' וכו השיה מן מוציאין
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        הבאת משנההבאת משנההבאת משנההבאת משנה
        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה
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        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

        
        שאלה שאלה שאלה שאלה 
        על המשנהעל המשנהעל המשנהעל המשנה

        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    'ב ֲהָלָכהב ב ב ב - - - - ח, אח, אח, אח, א .6
        לימוד סתום מן המפורשלימוד סתום מן המפורשלימוד סתום מן המפורשלימוד סתום מן המפורש

        שיעור "כוס" שיעור "כוס" שיעור "כוס" שיעור "כוס" 
        

ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ   ּתַ
  . (שבת עו:) "ֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוסּכְ  -ַהּמֹוִציא ַיִין "
  

י ְזֵעיָרא ַאל ֶאת  ַרּבִ הׁשָ ּיָ י יֹאׁשִ   : ַרּבִ
ל ּכֹוס?  יעּוָרן ׁשֶ ה ׁשִ ּמָ   כַּ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

  ִנְלַמד ָסתּום ִמן ַהְמפֹוָרׁש. 
ָתֵני  יאּדְ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ָאְמרּו " ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ל ַיִין ָהִאיַט  - ַאְרּבַ ָנן ְרִביִעית ׁשֶ   . "ְלִקיֶיׁשְ
  
  

ר ָאִביןָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ ּום  ַרּבִ י יֹוָחָנןִמׁשּ   : ַרּבִ
י ְיהּוָדה ִהיא!  ַרּבִ   ּדְ

ָתֵני:    ּדְ
ִמיָעה.  -ַמִים " ֵדי ּגְ   ּכְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵדי ֶהן ֶאת ַהִקילֹור ּכְ   58ָלׁשּוף ּבָ

  

ִמיָעה.  -ַיִין  ֵדי ּגְ   ּכְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵד    . "י ְמִזיַגת ַהּכֹוסּכְ
  

ה?  ַכּמָ   ָמזּוג ּבְ
  

ַמִעי   ָנה ִמן ֲהָדא: יִ ִנׁשְ
ִמיָעה.  -ַמִים " ֵדי ּגְ   ּכְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵדי ֶהן ֶאת ַהִקילֹור ּכְ   . 59ָלׁשּוף ּבָ

  

ִמיָעה.  -ַיִין  ֵדי ּגְ   ּכְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס   . "ּכְ
ֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס –ָמזּוג ": ֲהָדא ָאְמָרה   . "ּכְ

  
  
  

                                                             

 .ְּכֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס בסוגיה המקבילה בירושלמי שבת ח. הגירסה: 58
  ְּכֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס. בסוגיה המקבילה בירושלמי שבת ח. הגירסה: 59

  פני משה
 כל '.וכו יין המוציא תין תמן

 ריש לעיל היא כתובה זו הסוגיא
 אבדומה רב ל"א עד המוציא פרק

 מורייא יהודה' ר ויאות חיתה
 זה דפס וכאן. הוה דשייא

 ש"וע והתיבות האותיות בערבובי
 היטב בבאר מבואר הכל ותמצא

  :ד"בס
 מזיגת כדי יין המוציא' מתי
 רביעית רובע והוא ברכה של. הכוס

 בשלשה אותו מזוגי שאם חי יין
 לייות שממזגין כדרך מים חלקים

 והוא רביעית על יעמידו החזקים
 של כוס שיעור וזהו ומחצה ביצה
  :וקידוש המזון ברכת

. הקילורית את בהן לשוף כדי מים
 של במים דדוקא' בגמ הכא ומפרש

 אבל לכך אלא ראוין שאין הטל
 בהן לרחוץ כדי שיעורן מים בשאר

. הפחות שיעור שהוא המדוכה פי
 לשוף כדי שיעורו עצמו וקילור

  :במים אותן
 בלילי. כוסות של שיעורין כמה
 לקמן סוגיא לכולה וגרסין. פסח

  ':א בהלכה פסחים ערבי' בפ
 יין של. באיטלקי יין רביעית וישן

 אותו וממזגין חזק שהוא האיטלקי
 של היין כל כ"וא במיא תלת חד על
  :הלוג רביעית הוא כוסות' הד

 ומשום. מפין' פ ריש. תין תמן
 המפורש מן סתום למד דמי

  :הכא לה מייתי הוא אחר במקום
 גבי דשקלים ג"בפ. תמן דתין
  :הלשכה תרומת

 דתי' המתי. היא יהודה' דר
 יהודה' ר' וכו מים ט"פ בתוספתא

 כך הקילור את בהן לשוף כדי אומר
 אגב כאן ודפס בתוספתא הוא

 גריס פ"ובע. יין גבי דלקמן שיטפא
 הך והייו המזוג מזיגת כדי

 היין בהן למזוג כדי במים דהשיעור
 להם היה אחרת' דגי ל"וצ להכוס

 ומיהו מדלקמן כדמוכח בתוספתא
 קאי לא היא יהודה' דר דקאמר הא

 התא לן דסתם היין שיעור על אלא
  :דהתוספתא יהודה' כר' במתי

 שהוא מה הוציא אם. בכמה מזוג
  :שיעורו הוא בכמה מזוג כבר

' לר דקתי גופה .הדא מן ישמעיה
 בהראוי שתיהן שיעור יהודה

  :להמזיגה
 בכמה אפילו מזוג אמרה הדא כ"א

' אפי לן איכפת לא כלומר. כוסות
 מ"מ כוסות בכמה הוא מזוג כבר

 ערך לפי לעולם הוא השיעור
 יין רביעית רובע מזג שאם המזיגה
 כאן ויש מים רביעית חלקי בשלשה

 רביעית רובע' וג יין רביעית רובע
 בו משערין ממו וכשהוציא מים

 אחר יין בו למזוג שיכולין בהשיעור
 כדי הוציא אם כן ואם ערך לפי

 יין רביעית רובע בו למזוג שיעור
 לפי רביעית רובע חלקי' ג כאן צ"א

 לעולם וכן מהיין בו יש שכבר
 מהרבה בא אפילו במזוג משערין

 של שיעורין הוא כמה מזוגין כוסות
 של המדה היא ומה כלומר. כוסות

' הד כשיעור שאמרו רביעית
  :כוסות
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        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        

    'ב ֲהָלָכהט, א ט, א ט, א ט, א     ––––ח, ב ח, ב ח, ב ח, ב  .7
            """"ארבע כוסותארבע כוסותארבע כוסותארבע כוסות""""הלכות הלכות הלכות הלכות 

        
יאָתֵני [ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ָאְמרּו " ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ל ַיִין ָהִאיַטְלִקי - ַאְרּבַ ָנן ְרִביִעית ׁשֶ   ]."ֶיׁשְ
  

ל  יעּוָרן ׁשֶ ה ׁשִ ּמָ   ? "ֹותּכֹוס"כַּ
  

י ָאִבין   ָאַמר:  ַרּבִ
  ָרטּון ּוְרִביַע. ִטיְט 

  
  

ֶכֶרְך ֶאָחד?  ּתֹוָתן ּבְ   ַמהּו ִלׁשְ
  

י ַמָנאִמְדָאַמר  י יֹוֵסיָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ֶנֶסת  ֵבית ַהכְּ ָמָען ּבְ ל, ִאם ׁשְ   ָיָצא.  –ַהּלֵ

ֶכֶרְך ֶאָחד  ָתָאן ּבְ   ָיָצא.  –ֲהָדא ָאְמָרה: ִאם ׁשְ
  
  

ִפיְסָק  ּתֹוָתן ּבְ   ן? ַמהּו ִלׁשְ
  

לּום ָאְמ  א רּו: כְּ הֶאּלָ ּתֶ ׁשְ ּיִ ר! ׁשֶ כֵּ ּתַ ׁשְ ּיִ   , לֹא ׁשֶ
ִפיְסָקן ָתה ּבְ ר. , ִאם ׁשָ כֵּ ּתַ   ַאף הּוא ֵאינֹו ִמׁשְ

  
  

ִביִעית?  ל ׁשְ ַיִין ׁשֶ   ַמהּו ָלֵצאת ּבְ
  

ְעָיא:  ֵני ַרב אֹוׁשַ   ּתָ
ִביִעית" ל ׁשְ ַיִין ׁשֶ   . "יֹוְצִאין ּבְ
  
  

יִטין?  קֹוְנּדִ   ַמהּו ָלֵצאת ּבְ
  

ָתנֵ  ָרא: ִמּדְ ר ַקּפָ   י ּבַ
יִטין " ַיִין –קֹוְנּדִ   , "ּכְ

יִטין.  ַיִין קֹוְנּדִ   ֲהָדא ָאְמָרה: יֹוְצִאין ּבְ
  
  

ַיִין ְמזּוִגין?    ַמהּו ָלֵצאת ּבְ
  

ָתֵני  יא יַרּבִ ִמּדְ   : ִחּיָ
ָאְמרּו " ָעה ּכֹוסֹות ׁשֶ ין ּוֵבין ְמזּוִגין,  -ַאְרּבָ ין ַחּיִ ֶהן ּבֵ   יֹוְצִאין ּבָ

ֶהן ַטַעם ּוַמְרֶאה ַיִין ּוִבְלַבד ֵהא ּבָ ּיְ   . "ׁשֶ
  
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
ַיִין ָאדֹם,    ִמְצָוה ָלֵצאת ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ּכֹוס ֵעינוֹ ": ׁשֶ ן ּבַ י ִיּתֵ ם ּכִ י ִיְתַאּדָ ֶרא ַיִין ּכִ ךְ  ַאל ּתֵ ִרים ִיְתַהּלֵ ֵמיׁשָ ֵלי כג "ּבְ   . ), לא(ִמׁשְ
  
  

אִני:    ּתַ
ל " ְמתוּ  –ְמבּוׁשָ לּכִ   . "ּבָ
  

ל?  ַיִין ְמבּוׁשָ   ַמהּו ָלֵצאת ּבְ
  

  פני משה
 ידוע שהיה המדה שם. טיטרטון

 הרביעית ז"ה ממו ורביע להם
  :חכמים ששיערו

 אחד בכרך כוסות' לד. לשתותן מהו
 הוא במקומן דילמא או זה אחר זה

 אחר' והב לקידוש' א רבן דתקיו
 המזון לברכת שהן ושתים הלל חצי

 מן לה ופשיט ההלל שגומר ולאחר
 שמעה אם בהלל יוחן' ר דאמר מה

 אחר לאומרו שוהגין כדרך כ"בבה
 זורלח צ"וא יצא ערבית תפלת

 כ"וא הכוסות סדר על ולאומרו
 מעכבין אין הכוסות סדר דגם מ"ש

 על ולא זה אחר בזה שתאן' ואפי
  :יצא ההלל סדר
 להפסיק. מפוסקין לשתותן מהו

 שצריך או הכוס שתיית בשיעור
 ופשיט אחת בבת השיעור לשתות

 אלא אמרו כלום' דאמרי מהאי לה
 הרבה לשתות שישתכר ולא שישתה

 שהוא אומר אתה ואם מדאי יותר
 אף כ"א מפוסקין' אפי אותן שותה

 הוצרכו ולמה משתכר איו הוא
 מ"ש אלא ישתכר שלא לומר

 אחת בבת השיעור לשתות דמצוה
 ישתה שלא בלבד הזהירו והלכך
 ולא ישתכר שלא אחת בבת הרבה
 שתיקו הסדר להגיד יכול יהיה

  :חכמים
. שביעית של ביין לצאת מהו

  :ביעורה זמן אחר לו שיתותר
 אם' אפי. שביעית של ביין יוצאין

 קא דמצוה הביעור זמן מאחר הוא
  :עביד
 בו שותין. בקודיטין לצאת מהו
  :קודיטין יין וקרא ופלפלין דבש

 לערב מותר. ביין קודיטין
  :ביין הקודיטין

 יותר הרבה. מזוגין לצאת מהו
  :מזיגה משיעור

 בהן שיהא והוא הרבה. מזוגין בין
  :יין ומראה עםט עדיין

 מכלל. יתאדם כי יין תרא אל
  :הוא דמשובח

 דשקלים ג"ובפ. תבל כדי מבושל
 תי גריס סוגיא להאי כ"ג דאיתא
 ולעין הך והייו כמטובל מבושל

 לעיל' כדאמרי לה תין מעשרות
 הוא שהמבושל דמעשרות ד"בפ

 מהששה אחד שהאש למעשר טובל
' אפי ואסור למעשר שקובעין דברים
) שיעשה( עד עראי תבאכיל

  ]:שיעשר[
  :מבושל ביין כוסות' ד. לצאת מהו

 שהיה הוא כדעתיה דמתיר. יוה' ר
 שחיזק כוסות' ד של יין לו מזיק

  :העצרת עד מחמתן לראשו
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        הבאת סיפורהבאת סיפורהבאת סיפורהבאת סיפור

        
        

        
        הבאת סיפורהבאת סיפורהבאת סיפורהבאת סיפור

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        הבאת סיפור הבאת סיפור הבאת סיפור הבאת סיפור 

        
        
        
        
        
        
        
        

        
        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית

        

        
        סיועסיועסיועסיוע
        
        

        
        הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 

        
        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        

        
        להלהלהלהשאשאשאשא

        
        

        
        1111תשובה תשובה תשובה תשובה 
        
        
        

        2222תשובה תשובה תשובה תשובה 
        
        
        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        
        
        

י יֹוָנהָאַמר    : ַרּבִ
ל.  ַיִין ְמבּוׁשָ   יֹוְצִאין ּבְ

  
י יֹוָנה ְלַטֲעֵמיּה,    ַרּבִ

י יֹוָנהּדְ  ְד  ַרּבִ י כִּ ּסֵ ע כַּ ֵתי ַאְרּבַ ִפְסָחא, ֲהָוה ֲחִזיק ֵריׁשֵ ֲהָוה ׁשָ א. יּה ּדְ   ַעד ַחּגָ
   

   .ְנִהיִרין 60יָתא ַאּפֹויַמְטרֹונִ ֲחִמיֵתיּה ֲחָדא 
א, ֲחָדא ֵמ  א ַסּבָ ךְ ָאְמָרה: ַסּבָ ַלת ִמיִלין ִאית ּבָ ,   :ָהֵני ּתְ תּוי ַחְמָרא ַאּתְ ׁשְ   אֹו ּדִ

 , ית ַאּתְ ִריּבִ ַמְלֵוי ּבְ   אֹו ּדְ
! ל ֲחִזיֵרי ַאּתְ ְמַגּדַ    אֹו ּדִ

י ָתאֲאַמר ָלּה: ּתִ ַהִהיא ִאיּתְ ח רּוָחא ּדְ    !ּפַ
ֲחָדא ֵמִאלֵּ  י. ּדַ ַלת ִמיָלא ֵלית ּבִ   ין ּתְ

א ָהִכיֶאּלָ ִכיַח ִלי, ּדְ ִני ׁשְ ִתיב : אּוְלּפְ ָניו": כְּ ִאיר ּפָ   !)א ,(קֶֹהֶלת ח 61"ָחְכַמת ָאָדם ּתָ
  
  

הוּ  י ַאּבָ   ֶבְרָיא, ָאֵתי ִלְט  ַרּבִ
ְלִמידֹוי ְד  י יֹוָחָנןֲחמּוֵניּה ּתַ   ַאּפֹוי ְנהֹוִרין,  ַרּבִ
ְלִמיִדים ְל  י יֹוָחָנןַר ָאְמרּון ּתַ ח ּבִ כַּ הוּ : ַאׁשְ י ַאּבָ   ִסיָמא.  ַרּבִ

 ? ַמַעּתְ א ׁשְ יּה, ֲאַמר ֵליּה: ַמאי אֹוַרְייָתא ַחְדּתָ   ֲאָתא ְלַגּבֵ
יָקא!  א ַעּתִ   ֲאַמר ֵליּה: ּתֹוֶסְפּתָ

ָניו"ְקָרא ֲעֵליּה:  ִאיר ּפָ   . )א ,(קֶֹהֶלת ח "ָחְכַמת ָאָדם ּתָ
  
  

י ָחִניןָאַמר    : ַרּבִ
א ּדְ  ִציּפֹוִרי. ַמ וֹ ּת = אֹוַרְייָתא לּוּגָ מּוְרְייָסא ּדְ יָקא ּדְ א ַעּתִ   ְנּתָ

  
י יֹוָנהָאַמר    : ַרּבִ

ֵבית  איַוֲחַכְמָנא ָלּה, ּדְ י ַיּנַ ַבׁש.  ,ַרּבִ ּה ּדְ   ֲהָוה ְמִכיִלין ּבָ
  

ֵני:    ּתָ
ִמיִנית ִטְבָרִנית"  ט,א ָנה^ ֲחִצי ׁשְ ׁשָ   . "ַהּיְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
יָדן  ָהֵדין    .אוּ הּדִ

  
יָקה ה ְקִרי ֵליּה ַעּתִ    ,ְוָלּמָ

יֹומֹוי ִגין ַדֲהָוה ּבְ   ?ִמן ּבְ
   

ָאְמֵרי:    ִאית ּדְ
ָתא.  ֲהַות ְזִעיָרא ְוַרּבְ   ּדַ

  
ָאְמֵרי:    ְוִאית ּדְ

ֲהַות.  ָמה ּדַ ִאְזִעיָרא, ְוָלא ִאְזִעיָרא כְּ   ּדְ
  
  

ל ּכֹוס?  יעּור ׁשֶ ה הּוא ׁשִ ּמָ   כַּ
  

י יֹוֵסי ם  ַרּבִ ׁשֵ ִזיּבְ ן ּפַ י יֹוֵסי ּבֶ י, ַרּבִ יּבִ ר ּבִ י יֹוֵסי ּבַ ם  ְוַרּבִ ׁשֵ מּוֵאלּבְ י ׁשְ   : ַרּבִ
ע.  ִליׁש ֶאְצּבַ ע, ּוֶמֱחָצה ּוׁשְ ַעִיים, ַעל רּום ֶאְצּבַ ַעִיים ַעל ֶאְצּבָ   ֶאְצּבָ

  
  

                                                             
לפי גירסתו משמע רבי יוה. אך בכתב"י ובמקבילות ישו משפט וסף שלרבי יהודה בר עילאי היה ראשו כואב עד  60

 ארבע כוסות של פסח. סוכות משתיית
א 61 ּנֶ ָניו ְיׁשֻ ָניו ְועֹז ּפָ ִאיר ּפָ ָבר ָחְכַמת ָאָדם תָּ ר ּדָ ׁשֶ ֶהָחָכם ּוִמי יֹוֵדַע ּפֵ   ִמי ּכְ

  פני משה
 מאירות פיו שהיו. הירין אפוי

  :תמיד וצהובות
 או. 'וכו בך אית מילין תלת מן חדא

 אתה חזירין מגדל או בריבית מלוה
 ל"וא תמיד לך מצויה ופרסתך

' אפי לי מזיק ייןו' וכו רוחיה תיפח
 לשתותן אי שמחויב כוסות' הד

 תדיר לי שכיח בתורה לימודי אלא
 בו שתמיד אדם חכמת וכדכתיב

  :פיו תאיר
 בודאי. סימה אבוה רבי אשכח

  :מצא ומציאה אוצר איזה
 למדתיה שכבר. עתיקא תוספתא

 ומצאתיה אחריה מחפש והייתי
  :והיתי

 הישיה המדה שמיית. תומתה
  :בציפורי המורייס בה שמודדין

 יאי' ר דבית לה אי מכיר. חכים
  :דבש בה למדוד רגילין היו
 של הישיה שמיית החצר היא. תי

  :טבריא
 שלו מידה זו. הוות דידן הדא

  :מלפים כן כמו היתה בטבריא
 עתיקתא מי עלה. אמר לא ולמה

 וקאמר הישיה אותה שקראו כמו
 ד"וא בימיו גם כך שהיתה בשביל

 גידלו כ"ואח קטה מקדם יתהשה
 כל לא אבל והקטיו וחזרו אותה

 לה קרא לא ולפיכך שהיתה כמו כך
  :עתיקתא

 שיחזיק. כוס של שיעורו היא כמה
  :הלוג רביעית בו
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        רייתארייתארייתארייתאהבאת בהבאת בהבאת בהבאת ב
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    'ב ֲהָלָכהט, א ט, א ט, א ט, א  .8
        במלאכת "הוצאה"במלאכת "הוצאה"במלאכת "הוצאה"במלאכת "הוצאה"    יין קרושיין קרושיין קרושיין קרוששיעור שיעור שיעור שיעור 

        
ֵני:    ּתָ

ַזִית –ָיֵבׁש "    ,ּכַ
ְבֵרי  י ָנָתןּדִ   . "ַרּבִ

  
ֵקיָסִרין ָנן ּדְ יוְ  ַרּבָ יּבִ ר ּבִ י יֹוֵסי ּבַ ם  ַרּבִ ׁשֵ מּוֵאלּבְ   : ׁשְ

ְמעֹון,  י ׁשִ ַרּבִ י ָנָתן כְּ ַרּבִ   ַאְתָיא ּדְ
ְרִביִעית,  ְמעֹון ָאַמר: ּבִ י ׁשִ ַרּבִ ה ּדְ ּמָ   כְּ

ֵרׁש ִוי ּקָ ּיִ ְרִביִעית, ִלְכׁשֶ י ָנָתן: ּבִ ן ָאַמר ַרּבִ ִית. כֵּ ּזַ   ֵהא ּבֹו כַּ
  
  

  פני משה
 בכזית יבש יין ט"פ בתוספתא. תי

  :תן' ר דברי
' דמתי. ש"כר תן' דר אתייא
 היין ואף ברביעית כולן דאמר

 בכזית ביבש תן' ר קאמר ולפיכך
 על יעמוד לכשיקרש הרביעית שכן

  :כזית
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    'ב ֲהָלָכהט, א ט, א ט, א ט, א  .9
        בהלכהבהלכהבהלכהבהלכה    שיעור רביעית בנוזל = שיעור כזית בקרוששיעור רביעית בנוזל = שיעור כזית בקרוששיעור רביעית בנוזל = שיעור כזית בקרוששיעור רביעית בנוזל = שיעור כזית בקרוש

י ִסימֹון ם  ַרּבִ ׁשֵ ן ֵלִויּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ִפיְרַדת  ה ּבְ יַמֲעׂשֶ ּום ְנֵביָלה.  ַרּבִ ָמּה ִמׁשּ ָתה, ְוִטֲהרּו ֶאת ּדָ ּמֵ   ׁשֶ

  

ַאל  י ֱאִליֶעֶזרְוׁשָ   : י ִסימֹוןַרּבִ ֶאת  ַרּבִ
ה?  ּמָ   ַעד כַּ

  

יּה.  ַגח ּבֵ ְ   ְוָלא ַאׁשּ
  

ַאל לְ  ן ֵלִויְוׁשָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   , ַרּבִ
  ָטהֹור,  –ַעד ְרִביִעית   ַוֲאַמר ֵליּה: 

  ָטֵמא.  -יֹוֵתר ֵמְרִביִעית 
  

ָלא  י ֱאִליֶעֶזר ַעל ּדְ מּוֲעָתא. ְח ַא ּוְבֵאׁש ְלַרּבִ י ִסימֹון ׁשְ   ַזר ֵליּה ַרּבִ
  

  

י ַרב יּבִ   ֲהָוה ְיִתיב ַמְתִני ָהֵדין עּוְבָדא.  ּבִ
  

יְסָנאֲאַמר ֵליּה  ר ּבִ י ִיְצָחק ּבַ   ָטהֹור,  -ַעד ְרִביִעית   :ַרּבִ
אן    ָטֵמא?  -יֹוֵתר ִמכָּ

  

יּה.   ּוָבַעט ּבֵ
   

י ְזִריָקאֲאַמר ֵליּה  יּה?ַרּבִ ַעט ּבֵ ִאיל ָלְך, ַאּתְ ּבָ ׁשָ ִגין ּדְ    !: ּבְ
  

י ֲאַמר ֵליּה: ּבְ  י ּבִ ְעּתִ ָלא ֲהַות ּדַ יּה.  -ִגין ּדְ ִעיְטָנא ּבֵ   ּבְ
  

ָאַמר  י ָחָנןּדְ   : ַרּבִ
ֶגד" ֻלִאים ְלָך ִמּנֶ יָך ּתְ ָבִרים כח 62"ְוָהיּו ַחּיֶ ָנה.  -) , סו(ּדְ ים ְלׁשָ ּלֹוֵקַח ִחּטִ   ֶזה ׁשֶ
ָבִרים כח "ּוָפַחְדּתָ ַלְיָלה ְויֹוָמם"   ְדִקי. ֶזה ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהּסִ  - ), סו(ּדְ
יךָ " ַחּיֶ ָבִרים כח "ְולֹא ַתֲאִמין ּבְ ְלטֹור.   - ), סו(ּדְ ְלטֹור, ַוֲאָנא ָסִמיְכָנא ַאּפַ   ֶזה ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהּפַ
  
  

דֹון?    ּוַמהּו כְּ
  
ן ְּפתֹוָרהֵהִעיד " ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ם ְנֵביָלה  ַרּבִ הּוא ָטהֹור -ַעל ּדַ   . (עדויות ח, א) "ׁשֶ
  

  ? "ָטהֹור"ַמהּו 
יר.  ַהְכׁשִ   ָטהֹור ִמּלְ

א.  –ֲאָבל ְלַטמֹות    ְמַטּמֵ
  

ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ   ּתַ
ֶרץ " ֶ ם ַהׁשּ רֹו,    –ּדָ ְבׂשָ   ּכִ

א    ,ְמַטּמֵ
יר,    ְוֵאינֹו ַמְכׁשִ

ּיֹוֵצא ּבוֹ     !(מכשירין ו, ה) "ְוֵאין ָלנּו ּכַ
  
יעּור טּוְמָאתֹו, כְּ    ׁשִ

מֹו ֲאָבל  רֹו. -ּדָ ְבׂשָ א כִּ   ְמַטּמֵ
  

י יֹוֵסי ָאַמר   : ַרּבִ
ֵרין ָאמֹוָר  ּה ּתְ ִליִגי ּבָ    :ִאיןּפְ

  ַחד ָאַמר: ָטֵמא, 
  ְוַחד ָאַמר: ָטהֹור. 

ָאַמר: ָטֵמא  י ְיהּוָדה,  -ַמאן ּדְ ַרּבִ   כְּ
ָאַמר: ָטהֹור  תֹוָרה.  -ּוַמאן ּדְ ן ּפְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   כְּ

  
ִמן ְנחּוָתהֲאַמר ֵליּה    : ַרב ַאְבדּוָמה ּדְ

י ְיהּוָדה מֹוְרָייָנא ְוָיאוּ  ַרּבִ יָאה ֲהָוה.  -ת! ּדְ ֵבי ְנׂשִ   ּדְ
                                                             

יךָ  62 ַחּיֶ ֶגד ּוָפַחְדתָּ ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאִמין ּבְ ֻלִאים ְלָך ִמּנֶ יָך תְּ   ְוָהיּו ַחּיֶ

  פני משה
 לא בילה דדם. בילה משום דמה וטהרו
  :כבילה מטמא

 ויותר ברביעית' אפי ואם טהור הוא. כמה עד
  :מרביעית

 ושאל כלום סימון' ר לו השיב לא. אגיביה ולא
 הוא רביעית דעד ל"וא עצמו ל"לריב לו

 לפי טמא ויותר רביעית אבל שטהרו
 בילהה ודם ביבש כזית הוא בלח שהרביעית

 בעיי והורע ד"מ להאי בכזית לטמא כבשרה
 השמועה סימון' ר לו החזיר שלא אלעזר' ר

  :ל"מריב כ"ג הוא שמע כך שהרי
 בעין עובדא האי ומספר יושב היה. ביבי ורב

 אם סימון' לר שאלה דרך שאל יצחק' שר אחר
 ובעט טמא הוא ויותר טהור דוקא רביעית עד

 זריקן' ר ואמר בו וגער יצחק' בר סימון' ר ביה
 ביה בעט את הדין לך דשאל בגין סימון' לר
 מיושבת עלי דעתי הוות דלא משום אין ל"וא

 הפלטר על סמך ואא' וכו חין' ר דאמר וכהאי
  :ופעם פעם בכל עלי דעתי אין ולפיכך
 להתבואה בחות המוכר הסוחר הוא. סידקי

  :מייקר הוא ותמיד הלחם מוכר ופלטר הוא
 וקאמר בילה דם של עלה הוי מהו. כדון מאי

  ':וכו העיד דעדיות ח"פ בריש דתין כהאי
 בשאר מלהכשיר הוא טהור אם. טהור מהו

 ליה ופשיט הוא מטמא לטמא הא משקה
 כבשרו השרץ דם דמכשירין ו"בפ תין דתמן
 הזרעים את מכשיר איו אבל טומאה לעין
 בדם אמרת מצית לא כ"וא בו כיוצא לו ואין

 מטמא לטמאות הא מלהכשיר טהור בילה
 ודחי בו כיוצא לו אין השרץ בדם שיו שהרי

 בו כיוצא לו ואין ק"דה למימר דאיכא לה
 דמו טומאת ששיעור הטומאה שיעור לעין

  :בשרו כמו בכעדשה
 זה לעין וכלומר. כבשרו הוא מטמא דמו אבל
 דם בשאר מציו שלא בו כיוצא לו שאין הוא

 מכשיר שאיו על קאי לאו כבשר ששיעורו
 טהור דילמא לן מיבעיא בילה בדם ואכתי

 אם מטמאו לטמאות הא קאמר מלהכשיר
 דשקלים ג"ובפ. ולמעלה מרביעית יותר הוא

 כבשרו מטמא שדמו טומאתו ושיעור גריס
 שאין' דאמרי הוא טומאתו שיעור לעין כלומר

  :הך והייו בו כיוצא לו
' וכר טמא ד"מ דאיכא היא תאי. יוסף ר"א

 דברים ששה שהעיד דעדיות ה"פ דריש יהודה
 ש"ב בילות דם ה"ב ומחומרי ש"ב מקולי

 ואיכא ה"כב ל"וקי מטמאין ה"וב מטהרין
 בן יהושע ורבי ברביעית' ואפי טהור ד"מ

  :דאמרן בתירה
 אותו קוראין היו כך. חיתה אבדומה רב

 קאמר ויאות י"מא לבבל לירד רגיל שהיה
' ר שהרי מרביעית ביותר אטמ יהודה' דלר

 טמאו פיו ועל הוה שיאה דבי מורייא יהודה
 מרביעית ביותר שהוא מה רבי בית של במעשה
  :ל"ריב וכדאסר

  :שם בתוספתא. תי
 שכך. אחת עין לכחול כדי דם אומר ג"רשב

  :בעין שולד הכתם והוא לברקית כוחלין
  :לברקית רפואה שזהו. שו עטלף בדם
 בהדין' דמתי לשיעורא. אמר דאת הדא דבש

 בישול לשום ראוי ואיו שתקלקל עתיקא
 בתוכה לבשל כדי הוא וחדש שלו בזה אבל

  :קלה ביצה
 שבאין. דטלא מיא באילין אמר דאת הדא

  ':במתי כדפרישית' וכו הטל ממיץ
 לשפוך ודרכו. 'מתי היא לבית מבית במפה

 רוצה שאיו קצת ראוין שעדיין אלו אף
  :עמו ביאןולה להטריח
' וכו כן לומר אפשר וכי. ש"לר חכמים משיבין

 יום' בפ שוין אתם אין וכי להן השיב והוא
 ואף לככותבת מצטרפין האוכלין כל הכפורים

 ואיכא דעתא ליתובי טפי דחשיב דאיכא גב על
 הן מצטרפין כולן ה"ואפ האי כולי חשיב דלא

  ':וכו המשקין כל כהאי לן אית אן אוף כ"וא
 מודה ש"דר מא' דר ד"וקס. 'וכו מרוא לא

 למציעין מתמה ולפיכך דלעיל' בפ דתין להא
  :למציע שיעורא איצטרך וכי שהן כל

 דתי איכא דבאמת ס"הש וקאמר. כן ותי
 אלא קאמר למציעיהן דלא ש"לר הכי

 הוא הוצאה דבשעת וכלומר למוציאיהן
 שיעורן מציעיהן אבל שיעורין להי דאמרי

 דמפרש אלא ק"את ש"ר פליג ולא שהן בכל
  :המציע לבין המוציא בין לחלק ל"וקמ
 כן סברי דאיהו לרבן כן דתי ואיכא. כן ותי

 כמו ש"ר בדברי וגורסין' במתי וכדתין
 למציעיהן אלא' וכו אמרו לא לפיו שהוא

' אמתי ש"ר ופליג ברביעית למוציאיהן הא
  :דלעיל' דפ
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    'ב ֲהָלָכהט, א ט, א ט, א ט, א  .10
        חובת הזהירות מפני החשדחובת הזהירות מפני החשדחובת הזהירות מפני החשדחובת הזהירות מפני החשד

        
   :ֵאין ַהּתֹוֵרם ִנְכָנס"

ל, ְולֹא ּבִ  ַסְנּדָ ִמְנָעל, ְולֹא ּבְ ַפְרּגֹוד ָחפּות ְולֹא ּבְ ָקִמיַע,לֹא ּבְ ין, ְולֹא ּבְ    ְתִפיּלִ
א ַיֲעִני ְויֹאְמר ּמָ ה ֶהֱעִני" :וּ ׁשֶ ּכָ ׁשְ   , "ֵמֲעֹון ַהּלִ

יר, ְויֹאְמרוּ  א ַיֲעׁשִ ּמָ יר" :אֹו ׁשֶ ה ֶהֱעׁשִ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ    ."ִמתְּ
  

ָמֵעאל:  י ִיׁשְ ֵני ַרּבִ   ּתָ
ד -ַקָווץ " ֵני ַהֲחׁשַ רֹום, ִמּפְ    ."לֹא ִיתְּ
  

ֵני:    ּתָ
ִרין " ְזּבָ ִקיְלִקין -ַהּגִ   . "ָהיּו ְמַפְסְפִסין ּבְ
  

ֵני   : ּתָ
הּוא יֹוֵצא" ָעה ׁשֶ הּוא ִנְכַנס ַעד ׁשָ ָעה ׁשֶ ָ ִרין ָהיּו ִעּמֹו ִמׁשּ   . "ְמַדּבְ
  

א ּפּוֵמיּה מֹוי!    ִויַמּלֵ
  

ְנחּוָמאָאַמר  י ּתַ   : ַרּבִ
ָרָכה. ֵני ַהּבְ   ִמּפְ

  
ר ַנְחָמן מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָנָתןּבְ   : ַרּבִ

ּתֹוָרה    ,ּבַ
ִביִאים    ,ּוַבּנְ

ת ִרּיֹות :ּוִבים ָמָצאנוּ ּוַבכְּ ָאָדם ָצִריְך ָלֵצאת ְיֵדי ַהּבְ קֹום.  ,ׁשֶ הּוא ָצִריְך ָלֵצאת ְיֵדי ַהּמָ ֶדֶרְך ׁשֶ   כְּ
ִין?  ּתֹוָרה ִמּנַ   ּבַ

ְכִתיב ָרֵאל": ּדִ ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ ר לב 63"ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ְדּבָ ּמִ    .), כב(ּבַ
ִין?  ִביִאים ִמּנַ ּנְ   ּבַ

ְכִתיב ָרֵאל הּוא ֵיָדע הּוא יֵֹדַע  ֵאל ֱאלִֹהים ה' לִֹהים ה'ֵאל ֱא ": ּדִ ַע כב, כב) 64"ְוִיׂשְ    .(ְיהֹוׁשֻ
תּוִבים ִמַנִיין?  כְּ   ּבַ

ְכִתיב ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם": ּדִ ֶכל טֹוב ּבְ ֵלי ג "ּוְמָצא ֵחן ְוׂשֵ   . ), ד(ִמׁשְ
  

ְמִליֵאל זּוָגא ַאל לְ  ּגַ י ּבֹוןׁשָ ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ
ּכּוָלם?  ּבְ   ֵאיֶזהּו ַהְמחּוָור ׁשֶ

  
ָרֵאל"ֲאַמר ֵליּה:  ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ   ."ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ

  
  
  

                                                             
ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' וְ  63 ׁשָ ה ִלְפֵני ה'ְוִנְכּבְ ָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחזָּ ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ בּו ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ׁשֻ   ַאַחר תָּ
יֵענּו ַהּיוֹ  64 ה' ַאל ּתֹוׁשִ ַמַעל ּבַ ֶמֶרד ְוִאם ּבְ ָרֵאל הּוא ֵיָדע ִאם ּבְ הֵאל ֱאלִֹהים ה' ֵאל ֱאלִֹהים ה' הּוא יֵֹדַע ְוִיׂשְ   ם ַהזֶּ

  פני משה
 ישמעאל' ר תי' וכו יעי שמא
 ראשו ששערות מי .יתרום לא קיווץ

 יתרום לא תלתלים קווצות כמו
 יכול זה שיאמרו החשד מפי

  :בשערו המעות להטמין
 הן קלקין .בקילקין מפספסין היו

 כעין ועשו יחד שמסתבכין השערות
 ט"פב ששה וכמו שרשרות

 קלקי והזקן הלב קלקי דמקואות
 כך היו ואם השחי ובית הראש

 את מפספסין הגזברין היו בהתורם
  :שיתרום קודם אלו הקילקין

 לתרום כס ב"פ בתוספתא .תי
 בו מפשפשין היו הלשכה את

 משעה עמו ומדברין ויציאה בכיסה
 שאמר מה לקיים' וכו שכס

  :ומישראל' מה קיים והייתם
 הטעם זה הלא .מוי מיהפו וימלא

 יאמרו שלא כדי עמו שמדברין
 וימלא בפיו המעות את הוא מטמין

 ולא לתרום שיכס קודם מים פיו
 הזה הזמן כל עמו לדבר צריכין יהו

 בפיו להטמין יכול איו מעתה שהרי
  :כלום
 .הברכה מפי תחומא' ר אמר

 קודם לברך הוא צריך שהרי
 בתוספתא ששיו וכמו שיתרום

 צריכין היו התרומות כל ישלפ
 פיו שימלא אפשר אי והלכך לברך
  :במים

 .מציו ובכתובים ובביאים בתורה
 ידי לצאת צריך שאדם לזה רמז

  ':וכו הבריות
 שממו .שבכולן המחוור איזהו
 הכתוב מן ל"וא ביותר למד

 ומפי' וגו קיים והייתם שבתורה
 קי שיהא לעשות שצריך רמז שבו
 כשם הבריות מן דהחש צדדי מכל

 כל גלו לו אשר' מה קי שהוא
 קי יהא וכך והסתרות המצפוות

 לומר יוכלו שלא הבריות ידי מן
 כך או כך עושה הוא אפשר

 יליזו שלא בכדי להתהג וכשיראה
' מה קי הוא אז ומכל מכל עליו

  :החשד פיות מבלתי ומישראל
  
  



                                                                                             ְסדּוָרה ְירּוָׁשְלִמי 

   

60

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ציטוט מהמשנהציטוט מהמשנהציטוט מהמשנהציטוט מהמשנה
        

        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ

        

        
        
        
        
    

    'ג ֲהָלָכהב ב ב ב - - - - ט, אט, אט, אט, א .11
        תאור תרומת מחצית השקל של בית רבן גמליאלתאור תרומת מחצית השקל של בית רבן גמליאלתאור תרומת מחצית השקל של בית רבן גמליאלתאור תרומת מחצית השקל של בית רבן גמליאל

  

ָנה     ִמׁשְ

ית  ל ּבֵ ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ עֹוָתיו,   :ַרּבָ ין ֶאְצּבְ ְקלֹו ּבֵ   ָהָיה ִנְכָנס ְוׁשִ
  קֹו ִלְפֵני ַהּתֹוֵרם, ְוזְֹר 

ה.  וין ְודֲֹחפֹו ְלתֹוְך ַהּקּוּפָ ּוֵ   ְוַהּתֹוֵרם ִמְתּכַ
  

הּוא אֹוֵמר ָלֶהם: "ֶאְתרֹום"?    - ֵאין ַהּתֹוֵרם ּתֹוֵרם   ַעד ׁשֶ
רֹום,   :ְוֵהן אֹוְמִרים לוֹ    "תְּ

רֹום,    תְּ
ָעִמים.  לֹׁש ּפְ רֹום" ׁשָ   תְּ

  
ַרם ֶאת ָהִראׁשֹוָנה  ה  -תָּ ָקַטְבִליאֹות. ְוִחיּפָ   ּבְ

יה  ִנּיָ ָקַטְבִליאֹות.  -ַהׁשְ ה ּבְ   ְוִחיּפָ
ית  ִליׁשִ ה.  -ַהׁשְ   לֹא ָהָיה ְמַחּפֶ

  
ה"ְוָלָמה ָהָיה    ? "ְמַחּפֶ

  
רּום.  ָבר ַהתָּ ח ְוִיְתרֹום ִמן ַהּדָ ּכַ א ִיׁשְ ּמָ   ׁשֶ

  

  
ַרם ֶאת ָרֵאל.  -ָהִראׁשֹוָנה  תָּ ם ֶאֶרץ ִיׂשְ   ְלׁשֵ

ה  ִנּיָ ִפין ָלּה. ְלׁשֵ  -ְוַהׁשְ ים ַהּמּוּקָ ַרּכִ   ם ּכְ
ית                  ִליׁשִ ְ ֶבל  - ְוַהׁשּ ם ּבָ    ,ְלׁשֵ

ם ָמַדי    ,ּוְלׁשֵ
ם      ט,ב   . ְמִדינֹות ָהְרחֹוקֹות^ּוְלׁשֵ

  
        זריזות מצוה אף על חשבון אחרים?זריזות מצוה אף על חשבון אחרים?זריזות מצוה אף על חשבון אחרים?זריזות מצוה אף על חשבון אחרים?

  

ָמָרא    ּגְ

ית " ל ּבֵ ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ עֹוָתיו, ַרּבָ ין ֶאְצּבְ ְקלֹו ּבֵ    ָהָיה ִנְכָנס ְוׁשִ
ה וין ְודֲֹחפֹו ְלתֹוְך ַהּקּוּפָ ּוֵ    ."ְוזְֹרקֹו ִלְפֵני ַהּתֹוֵרם, ְוַהּתֹוֵרם ִמְתּכַ

  
ָרִיים ֵני כְּ    ,ִאילּו ָהיּו ׁשְ

  ְוָתַרם ֵמֶאָחד ֵמֶהן ַעל ֲחֵבירֹו, 
ַטר ֲחֵבירֹו? א לֹא ּפָ ּמָ    !ׁשֶ

  
א ,ֲהָנַחת רּוַח ִהיא ָלֶהם ן ִמְתָקֵרב ֶאּלָ ּלֹא ְיֵהא ָקְרּבָ ֶהן ְתִחיָלה ׁשֶ ּלָ ֶ    .ִמׁשּ

  
  

  פני משה
  'מתי

 והגין היו .גמליאל רבן בית של
 אצבעותיו בין ושקלו כס' שהי

 שיהא וכדי התורם לפי וזורקו
 לשקלו ודוחקו מתכוין התורם

 באותו ממה שתורמין להקופה
 קרבות לקות פקולהסת הזמן

 כדי להם היא רוח וחת הציבור
 כדקאמר תחלה משלהן שיתקרב

  :בגמרא
 רשות שיטול עד .תורם התורם אין

 אתרום שם להעומדים להם ויאמר
 שלשה' וכו תרום לו אומרים והן

 פעמים' ג לעות דרך שכן פעמים
 ישמעאל רבי בפרק כדמציו
 אקצור העומר גבי במחות

' ג קצור צורק קצור לו ואומרים
  :פעמים

 כשתורם .הראשוה את תרם
 קטות קופות שלשה באלו בתחלה

 כמו גדולות קופות שלשה מאלו
 הוא תורם' ב בהלכה לעיל שאמרו

 הקופה מן הראשוה בקופה
 את וחופה הראשוה הגדולה
 במטפחת והיא בקטבליות הגדולה

 שהוא השייה וכן שלוק עור של
 השיה הגדולה הקופה מן תורם

 השיה הגדולה את ומחפה
 מן השלישית ותורם במטפחת

 ואותה השלישית הגדולה הקופה
 היה לא השלישית גדולה קופה

 יכרת שתהא כדי אותה מחפה
 ממה ויתחיל שסיים הוא שבה

 פרקים' הג של השי בפרק בתחלה
 התא וכדמפרש העצרת פרס שהוא
  :ואזיל
 הראשוות אלו .מחפה היה ולמה
 מחפה היה לא השלישית וזאת
 בפרס כך אחר ויתרום ישכח שמא

 התרום הדבר מן ויתרום העצרת
 לתרום יתחיל שמא וכלומר

 הראשוה מן בתחלה כבראשוה
 כ"ואח מהשיה כך אחר

 להתחיל צריך והוא מהשלישית
 בה שסיים מהשלישית עכשיו

 היה ולפיכך הראשוה בתרומה
 הראשוות השים אותן מחפה

 כדי המחפ היה לא והשלישית
 ולהתחיל כך אחר לסימן לו שיהא
 והג היה וכיצד. בתחלה ממה

 מפרשין השיה בתרומה כ"אח
  ':בגמ

 קופות' מג .הראשוה את תרם
 ובשיה ישראל ארץ לשם האלו

 המוקפין כרכים לשם מוסיף
 י"א כל ולשם לה וסמוכין

 כל ולשם' וכו בבל לשם ובשלישית
  :בגמרא ק"וה י"א
  

  'גמ
 פטר לא שמא' וכו םכריי שי אלו

 תבואה כרי שי אלו בתמיה .חבירו
 חבירו על מהן מאחד ותרם לפיו

 מתרומה חבירו את פטר לא וכי
 לבית להן איכפת מאי מי והכא

 התרומה הלא כן לעשות ג"ר
 יצאו וכולן הכל את פוטר שתורם
 שיקו הציבור קרבות באותן

 רוח שהחת מפי ומשי מהתרומה
 הצבור קרבן ויהי שלא להם הוא

 ולפיכך תחלה משלהן אלא מתקרב
  :כך עושין היו



                           "ִּבְׁשָׁשה ְּפָרִקים"  –מסכת שקלים פרק ג' 

  

61

        
        

        
    

        

            1111ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 
        
        

        
        2222ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

        
        
        
        

        3333ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 
        
        
        
        

        
        4444ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

        
        
        
    

        'ג ֲהָלָכהט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .12
        בענין התרומותבענין התרומותבענין התרומותבענין התרומות    ––––אוסף ברייתות אוסף ברייתות אוסף ברייתות אוסף ברייתות 

        
ֵני:    ּתָ

ַטְבִליאֹות" ַמט ֶאת ַהּקָ יַרִיים - ׁשָ   . "ַנֲעׂשּו ּכּוָלן ׁשִ
  

ֵני:    ּתָ
ית " ִליׁשִ כּוָלן,  -ׁשְ ּבְ יָרה ׁשֶ   ִהיא ָהְיָתה ֲעׁשִ

ל זָ  ּה ִאיְצְטֵלי ִאְסְטִריאֹות ׁשֶ ָהיּו ּבָ ל ָזהּובׁשֶ   . "הּוב, ְוַדְרּכֹונֹות ׁשֶ
  

ֵני:    ּתָ
ַרם ֶאת ָהִראׁשֹוָנה " ָרֵאל -תָּ ם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל.  ,ְלׁשֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ   ּוְלׁשֵ

יה  ִנּיָ ַרִכים ַהמּוָקִפים -ׁשְ ם ּכְ ָרֵאל.  ,ְלׁשֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ   ּוְלׁשֵ
ית  ִליׁשִ ְ ם ְמִדינֹות -ְוַהׁשּ ֶבל ּוָמַדי, ּוְלׁשֵ ם ּבָ ָרֵאל ְלׁשֵ ל ִיׂשְ ם ּכָ   . "ָהְרחֹוקֹות, ּוְלׁשֵ

  
ֵני:    ּתָ

ִראׁשֹוָנה " ׁש ּבָ ּיֵ י ׁשֶ יה.  -ָנַטל ִמן ָהִראׁשֹוָנה, ַאף ַעל ּפִ ִנּיָ   נֹוֵטל ִמן ַהׁשְ
יה  ִנּיָ ׁשְ ׁש ּבַ ּיֵ י ׁשֶ יה, ַאף ַעל ּפִ ִנּיָ ית.  -ָנַטל ִמן ַהׁשְ ִליׁשִ ְ   נֹוֵטל ִמן ַהׁשּ

ית  ִליׁשִ ְלָמה ׁשְ יה. חוֹ  - ׁשָ ִנּיָ   ֵזר ַלׁשְ
יה  ִנּיָ ְלָמה ׁשְ   חֹוֵזר ָלִראׁשֹוָנה.  -ׁשָ

ן  תָּ ָלׁשְ ְלמּו ׁשְ   חֹוֵזר ְוׁשֹוֵקל.  -ׁשָ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יַרִיים,    חֹוֵזר ַלׁשִ
ָהָיה  י ֵמִאירׁשֶ סֹוף ַרּבִ א ִיְצַטְרכּו ָלֶהן ּבַ ּמָ יַרִיים ׁשֶ ׁשִ   . "אֹוֵמר: מֹוֲעִלים ּבְ

  
  
  
  

  פני משה
  :ב"פ בתוספתא .תי

 שמט אם .הקטבליות את שמט
  :מהן

 שעשו כלומר. השיריים תערבו
  :הלשכה כשירי כולן
  :שם .תי

 שבכולן רהעשי היתה היא שלישית
'. וכו זהב של אצטלי בה שהיו

 הרחוקות ממדיות שמביאין
 זהב של אצטליות עליה ופורסין
  :זהב של דרכוות עליהן וותין

  :שם .תי
  :כדפרישית '.וכו הראשוה את תרם
  :הפרק בראש שם .תי

 הראשוה מן ומוציאין מתחילין
' ב' בהל לעיל שהבאתי כמו '.וכו

 מן לט ס"הש לה מפרש והכי
 הגדולה הקופה היא הראשוה
 בתחלה בה שמתחיל הראשוה

' ג של הראשוה בקופה לתרום
 עדיין שיש פי על אף הקטות קופות

 הראשוה הגדולה קופה באותה
 של השיה בקופה ותורם וטל

 טל הגדולות של השיה מן הקטות
 הקופה מן וטל' וכו השיה מן

 כמו הכל וזה השלישית הגדולה
ב בהלכה לעיל ושפירש:'  
 כרחך על '.וכו שלישית שלמה
 היאך וכי היא דמוכח דטעות

 השלישית דשלמה לה משכחת
 והלא ובראשוה בשיה יש ואכתי

 זה אחר בזה קופה משום תורם איו
 שהתחיל הראשון כסדר הכל אלא

 כ"ואח' מהא הראשוה בתרומה
 מהיכא כ"וא' מהג כ"ואח' מהב
 חלהבת השלישית דשלמה לה תיתי
' הגי כפי לגרוס צריך כך אלא

' ג אותן גבי לעיל שהבאתי בתוספתא
 מהן שמסתפקין הקטות קופות
 מן מוציאין הראשוה שלמה כסדר

 כאן להיות צריך וכך' וכו השייה
 שלמה לשייה חוזר הראשוה שלמה
 שלשתן שלמו לשלישית חוזר שיה

 השי פרס שבהגיע פירושא והכי' וכו
 שיש פי על אף וואמר העצרת והיא

 בשיה שיש פי על אף' וכו בראשוה
 בתרומה הכל וזה כדלעיל' וכו

 והשתא הפסח פרס של הראשוה
 בפרס תורמין היו כיצד מסיים
 ואמרו העצרת קודם והיא השיה

 השלישית את מחפה היה שלא לעיל
 שידע כדי הראשוה בתרומה
 השייה בתרומה ממה להתחיל

 כמו סדרכ ותורם חוזר כך ואחר
 בקופה שתרם שלאחר בהראשוה

 קופה מן מהקטות הראשוה
 היה שבה ולפי שבגדולות השלישית

 על מעבירין ואין בראשוה מסיים
 ממה עכשיו ומתחיל המצות
 חוזר אותה ומחפה ותורם בתחלה
 של השיה בהקופה כסדר ותורם

 הראשוה הגדולה מהקופה הקטות
 כ"אח ותורם וחוזר אותה ומחפה

 הקופה מן הקטות של' הג ופהבק
 אותה מחפה ואיו השייה הגדולה

 וממה בה מסיים שעכשיו לפי
 החג פרס והיא' הג בפרק מתחיל
 הגדולה הקופה מאותה ותורם

 מהקטות הראשוה בקופה השייה
 שיה בקופה ותורם חוזר כ"ואח

 הגדולה הקופה מן מהקטות
 שלמה שעכשיו ומצא הראשוה
 והיא להשיה הוא וחוזר הראשוה

 לשלישית וחוזר עכשיו שלמה כ"ג
 כלומר ושוקל וחוזר שלשתן ושלמו

 חלילה בחזרת כולן ששלמו שלאחר
 ושוקל חוזר שאמרו וכסדר זו בשה
 בפרס חדשה מהתרומה לתוכן
 הביאור זהו. לעולם וכן הפסח
  :הזה בעין הכולל

 שלשתן שלמו אם .אומר מ"ר
 כמו הלשכה שירי יש עדיין מהקופות

 מ"ר שהיה הפרק בריש שאמרו
 גם שמועלין הזה מטעם אומר

 מ"דר להא וכדמייתי' וכו בשירים
  ':ב בהלכה ב"בפ לעיל
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        (ח.)(ח.)(ח.)(ח.)ציטוט מהמשנה ציטוט מהמשנה ציטוט מהמשנה ציטוט מהמשנה 

        
        
        
        
        

        
        
        
        
        

        
ברייתא מפרשת ברייתא מפרשת ברייתא מפרשת ברייתא מפרשת 

        ומוסיפהומוסיפהומוסיפהומוסיפה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        ברייתא מוסיפהברייתא מוסיפהברייתא מוסיפהברייתא מוסיפה

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'ג ֲהָלָכהט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .13
        דרך קניית המידות: "נקיות" ו"זריזות" דרך קניית המידות: "נקיות" ו"זריזות" דרך קניית המידות: "נקיות" ו"זריזות" דרך קניית המידות: "נקיות" ו"זריזות" 

        
ַפְרּגֹוד ָחפּות  :ֵאין ַהּתֹוֵרם ִנְכָנס[    ,לֹא ּבְ

ִמְנָעל,    ְולֹא ּבְ
ל,  ַסְנּדָ   ְולֹא ּבְ

ין,  ְתִפיּלִ   ְולֹא ּבִ
ָקִמיַע,    ְולֹא ּבְ

א ַיֲעִני ּמָ ה ֶהֱעִני" :ְויֹאְמרוּ  - ׁשֶ ּכָ ׁשְ   , "ֵמֲעֹון ַהּלִ
א יַ  ּמָ יראֹו ׁשֶ יר" :ְויֹאְמרוּ  - ֲעׁשִ ה ֶהֱעׁשִ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ   , "ִמתְּ

קֹום,  ִריְך ָלֵצאת ְיֵדי ַהּמָ הּוא ּצָ ֶדֶרְך ׁשֶ ִרּיֹות ּכְ ָאָדם ָצִריְך ָלֵצאת ְיֵדי ַהּבְ   ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ׂשְ ר לב, כב) 65"ִוְהִייֶתם ְנִקִיים ֵמה' ּוִמּיִ ְדּבָ ּמִ    ,(ּבַ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם ּוְמָצא" :ְואֹוֵמר ֶכל טֹוב ּבְ ֵלי ג, ד) "ֵחן ְוׂשֵ   .](ִמׁשְ

  
ן ָיִאירְוֵכן ָהָיה " י ִּפְנָחס ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ְמִביָאה ִליֵדי ְנִקּיּות.  -ְזִריזּות 
  ְמִביָאה ִליֵדי ָטֳהָרה.  -ְנִקּיּות 
ה.  -ָטֳהָרה    ְמִביָאה ִליֵדי ְקדּוׁשָ

ה    ֵדי ֲעָנָוה. ְמִביָאה ִלי -ְקדּוׁשָ
  ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא.  -ֲעָנָוה 

  ְמִביָאה ִליֵדי ֲחִסידּות.  -ִיְרַאת ֵחְטא 
  ְמִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהּקֹוֶדׁש.  -ֲחִסידּות 

ִתים.  -רּוַח ַהּקֹוֶדׁש  ית ַהּמֵ ִחּיַ   ְמִביָאה ִליֵדי תְּ
ִתים  ית ַהּמֵ ִחּיַ הּו זָ  -תְּ   כּור ְלטֹוב. ְמִביָאה ִליֵדי ֵאִלּיָ

  
ְכִתיב: - " ְזִריזּות ְמִביָאה ִליֵדי ְנִקּיּות" ר" ּדִ ּפֵ ה ִמּכַ ְקָרא טז, כ) 66"ְוִכּלָ    .(ַוּיִ
ְכִתיב: -" ִקּיּות ְמִביָאה ִליֵדי ָטֳהָרהנְ " ר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ְוָטֵהָרה" ּדִ ְקָרא יב, ח) 67"ְוִכּפֶ   . (ַוּיִ
ה" ְכִתיב: -" ָטֳהָרה ְמִביָאה ִליֵדי ְקדּוׁשָ ׁשוֹ " ּדִ ְקָרא טז, יט) 68"ְוִטֲהרֹו ְוִקּדְ   . (ַוּיִ
ָשה ְמִביָאה ִליֵדי ֲענָ " ְכִתיב: -" ָוהְקדּוֹ ּכֹון" ּדִ מֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ א ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ ָ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ    ,ּכִ

ַפל רּוַח                      א ּוׁשְ ּכָ ְעָיה 69"ְוֶאת ּדַ   . נז, טו) (ְיׁשַ
ְכִתיב: -" ה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטאֲעָנוָ " ֵלי כב, ד) 70"ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה'" ּדִ   .(ִמׁשְ
ְכִתיב: - "ֵחְטא ְמִביָאה ִליֵדי ֲחִסידּותִיְרַאת " ים קג, יז) 71"ְוֶחֶסד ה' ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו" ּדִ ִהלִּ    .(תְּ
ְכִתיב: -" ִליֵדי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמִביָאה ֲחִסידּות " ְרּתָ ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיךָ " ּדִ ּבַ ים פט, כ) 72"ָאז ּדִ ִהלִּ   . (תְּ
ִתיםרּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמִבי" ית ַהּמֵ ִחּיַ ְכִתיב: -" ָאה ִליֵדי תְּ י רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם" ּדִ   . (ְיֶחְזֵקאל לז, יד) 73"ְוָנַתּתִ
ִתים ְמִביָא " ית ַהּמֵ ִחּיַ הּו ָזכּור ְלטֹובה תְּ ְכִתיב: -" ִליֵדי ֵאִלּיָ ִביא" ּדִ ה ַהּנָ    ,ִהֵנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָ

דֹול ְוַהּנֹוָרא                            . (ַמְלָאִכי ג, כג) "ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָ
  

ם  ׁשֵ ָנא ּבְ י ֵמִאירּתָ   : ַרּבִ
ל ִמי" ֶאֶרץ ִיׂשְ   :ּכָ בּוַע ּבְ ּקָ   ָרֵאל, ׁשֶ

ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש,  ר ּבִ   ּוְמַדּבֵ
ָטֳהָרה,  ירֹוָתיו ּבְ   ְואֹוֵכל ּפֵ

ַמע  ּבֹוֶקר  ְוקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ    ,ּבַ
   –ּוָבֶעֶרב 

א הּוא ן עֹוָלם ַהּבָ ּבֶ ר ׁשֶ   . "ְיֵהא ְמבּוׂשָ
  

ָרִקים ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ ֶרק ּבִ ָרִקיםַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ ֶרק ּבִ ָרִקיםַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ ֶרק ּבִ ָרִקיםַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ ֶרק ּבִ         ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ
 

                                                             

ָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחזָּ ְוִנכְ  65 ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ בּו ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ׁשֻ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ְוַאַחר תָּ ׁשָ   ה ִלְפֵני ה'ּבְ
ִעיר ֶהָחי 66 ָ ַח ְוִהְקִריב ֶאת ַהׂשּ ְזּבֵ ר ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהּמִ ּפֵ ה ִמּכַ   ְוִכּלָ
ר ָעֶליָה הַ  ְוִאם לֹא 67 את ְוִכּפֶ ֵני יֹוָנה ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחּטָ ֵני ּבְ י תִֹרים אֹו ׁשְ תֵּ ה ְוָלְקָחה ׁשְ י ׂשֶ   ּכֵֹהן ְוָטֵהָרהִתְמָצא ָיָדּה ּדֵ
ָרֵאל 68 ֵני ִיׂשְ ְמאֹת ּבְ ׁשֹו ִמּטֻ ָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִקּדְ ַבע ּפְ עֹו ׁשֶ ֶאְצּבָ ם ּבְ ה ָעָליו ִמן ַהּדָ   ְוִהּזָ
ַפל רּוַח ְלַהֲחיֹות  69 א ּוׁשְ ּכָ ּכֹון ְוֶאת ּדַ מֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ א ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ ָ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ ִאיםּכִ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ   רּוַח ׁשְ
ים 70 ר ְוָכבֹוד ְוַחּיִ   ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה' עֹׁשֶ
  ם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִניםְוֶחֶסד ה' ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹולָ  71
ּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם 72 יִתי ֵעֶזר ַעל ּגִ ּוִ ְרתָּ ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך ַוּתֹאֶמר ׁשִ ּבַ   ָאז ּדִ
ְר  73 ּבַ י ֲאִני ה' ּדִ ם ּכִ י ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם ִויַדְעתֶּ ְחתִּ י רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם ְוִהּנַ יִתי ְנֻאם ה'ְוָנַתתִּ י ְוָעׂשִ   תִּ

  פני משה
 זה הובא '.וכו אומר י"רפב היה וכן

 והתם' ג בהלכה דשבת ק"בפ לעיל
 דצריך עילדל ואגב דשייכא הוא
 לה מייתי' וכו קי להיות אדם
  :הכא

  



                           ""ַהְּתרּוָמה –מסכת שקלים פרק ד' 

  

63

        
        
        

  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        
    

        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        הבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתא
בנושא קרבן צבור בנושא קרבן צבור בנושא קרבן צבור בנושא קרבן צבור 

        מנדבת יחידמנדבת יחידמנדבת יחידמנדבת יחיד

        
        
        
        
        
        
        

        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        
        

        פרשנות חולקתפרשנות חולקתפרשנות חולקתפרשנות חולקת
        
        
        
        
        

        
        

הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 
        נוספת באותו ענייןנוספת באותו ענייןנוספת באותו ענייןנוספת באותו עניין

נדבת יחיד לדבר שבא נדבת יחיד לדבר שבא נדבת יחיד לדבר שבא נדבת יחיד לדבר שבא 
        מהצבורמהצבורמהצבורמהצבור

        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        

        
  
  

    """"ההההַהְּתרּוָמ ַהְּתרּוָמ ַהְּתרּוָמ ַהְּתרּוָמ """"    ––––ד' ד' ד' ד' פרק פרק פרק פרק     שקליםשקליםשקליםשקליםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        ֲהָלָכה א'י, א י, א י, א י, א     ––––ט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .1

        פירוט הדברים שהיו קונים בתרומות הלשכהפירוט הדברים שהיו קונים בתרומות הלשכהפירוט הדברים שהיו קונים בתרומות הלשכהפירוט הדברים שהיו קונים בתרומות הלשכה
        

ָנה    ִמׁשְ

ּה?  ין ּבָ רּוָמה ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ   ַהתְּ
  

ּה  ִמיִדין   :לֹוְקִחין ּבָ   תְּ
  ּומּוָסִפין, 

יֶהם.    ְוִנְסּכֵ
  ָהעֹוֶמר, 

ֶחם,  י ּלֶ תֵּ   ּוׁשְ
ִנים,    ְוֶלֶחם ַהּפָ

יּבּור. נֹות ַהּצִ    ְוָכל ָקְרּבְ
  

ִביִעית  ְ ׁשּ ה.  - ׁשֹוְמֵרי ְסִפיִחין ּבַ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ָכָרן ִמתְּ   נֹוְטִלין ׂשְ
  

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם.  -ַאף ָהרֹוֶצה  ב ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ִמְתַנּדֵ

  
א   י,א ִאין ֶאּלָ ֵאין ּבָ ה אֹוֵמר ׁשֶ ל ִציּבּור^ָאְמרּו לֹו: ַאף ַאתָּ ֶ   . ִמׁשּ

  
        חידחידחידחידקרבן צבור על ידי נדבת יקרבן צבור על ידי נדבת יקרבן צבור על ידי נדבת יקרבן צבור על ידי נדבת י

  

ָמָרא    ּגְ

  ַמה ָרָאה ְזַמן ֲעֵצי ּכֲֹהִנים ְוָהָעם ְלִהיָמנֹות? "
ה,  ּכָ ׁשְ ּלִ ָרֵאל ִמן ַהּגֹוָלה ְולֹא ָמְצאּו ֵעִצים ּבַ ָעלּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ   ֶאּלָ

ב  :ְוָעְמדּו ֵאּלוּ  ל ַעְצָמן, ְוִנְתַנּדְ ֶ   ּו ֵעִצים ִמׁשּ
ּבּור, ָס ּוְמ    רּום ַלּצִ

נֹות ִציּבּור, ְוָקְרבּו ֵמֶהן    ָקְרּבָ
יֵניֶהן ּבֵ ֶהן ְנִביִאים ׁשֶ   :ְוִהְתנּו ִעּמָ

ה ְמֵליָאה ֵעִצים  ּכָ ֲאִפיּלּו ִלׁשְ   ,ׁשֶ
ל ַעְצָמן  ֶ בּו ֵעִצים ִמׁשּ ִחיָלה -ְוָעְמדּו ֵאּלּו ְוִנְתַנּדְ ֶהן תְּ ּלָ ֶ א ִמׁשּ ן ִמְתָקֵרב ֶאּלָ ּלֹא ְיֵהא ָקְרּבָ   . "ׁשֶ

  
י ַאָחאָאַמר    : ַרּבִ

י יֹוֵסה ִהיא! ּדְ    ַרּבִ
י יֹוֵסה"ּדְ  ם -ַאף ָהרֹוֶצה  אֹוֵמר: ַרּבִ ב ׁשֹוֵמר ִחּנָ   . "ִמְתַנּדֵ
  

י יֹוֵסי ם  ַרּבִ ׁשֵ י ִאיָלאּבְ   : ַרּבִ
ְבֵרי ַהּכֹל ִהיא.    ּדִ

ִליִגין?    ַמה ּפְ
ן.  ל ָקְרּבָ גּופֹו ׁשֶ   ּבְ

ן  יֵרי ָקְרּבָ ַמְכׁשִ הּוא -ֲאָבל ּבְ א מֹוַדיי: ׁשֶ ל ַעּמָ ה ָקְרּבָ  כָּ ּנֶ ּתַ ן ִציּבּור.ִמׁשְ   ן ָיִחיד ְלָקְרּבָ
  
  

ֵני:    ּתָ
ּתֹוֶנת ִלְבָנּה " ָתה ּכֻ ָעׂשְ ה ׁשֶ ָ יָרה,  -ִאׁשּ ׁשֵ   ּכְ

ה ַלִציּבּור ְמְסֶרּנָ תִּ   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

י ַאָחאָאַמר    : ַרּבִ
י יֹוֵסי ִהיא.  ַרּבִ   ּדְ

י יֹוֵסי"ּדְ  ב -ַאף ָהרֹוֶצה  אֹוֵמר: ַרּבִ ם ִמְתַנּדֵ   . "ׁשֹוֵמר ִחּנָ
  
  

  פני משה
  ' מתי

 אותן. בה עושין היו מה התרומה
 בהקופות היתין השקלים
 וקראת דלעיל בפרק שאמרו

  :בה עושין היו ומה הלשכה תתרומ
 וכל' וכו תמידין בה לוקחין

 ושכר קטרת לאתויי .צבור קרבות
 שמולחין המלח וכן הקטרת עשיית

 הביאו לא אם וכן הקרבות כל בו
 דתעיות ד"בפ כדתן המערכה עצי
 היו בדמים אלא עצים מצאו ולא

  :הלשכה מתרומת באין
 מפי .בשביעית ספיחין שומרי

 באין אין הלחם יושת שהעומר
 שהיא ובשביעית החדש מן אלא

 שומרים ד"ב שוכרין לכל הפקר
 מהספיחים מקצת שישמרו
 העומר מהן שיבואו כדי שצמחו

 תקו השומרין ואותן הלחם ושתי
 שכרן וטלין שיהיו חכמים להם

 בעלי שיש ומפי הלשכה מתרומת
 בחזקה אותן שלוקחין זרוע

 שהתדב מי כאן יש' אפי ולפיכך
 אין בחם שומרן להיות עצמו

 משל השכר וטלין אלא לו שומעין
 הזרוע בעלי שישמעו כדי הקדש
 שאלו המקום מאותו ויפרשו

  :שם שומרים
 בעלי שיהיו להכי חייש לא .יוסי' ר

 דלא ל"וס בחזקה לוקחין זרועות
 אף אלא כך בשביל שכר להו תקיו

  :חם שומר להיות מתדב הרוצה
 '.וכו ראומ אתה אף לו אמרו

 יכולין אומר שאתה לדבריך כלומר
 לדבריו כ"א חם שומר להיות

 זה שכר חכמים להן דתקיו ל"דס
 השכר על הוא מוחל חם השומר
 הלשכה בתרומת לו שיש ומצא

 בהן חלק להציבור ואין השכר כדי
 ומוספין תמידין מזה קוין ואם

 אים הרי הצבור קרבות ושאר
 ודהמ אתה ואי צבור משל באים
 צבור משל אלא באים אלו שאין

  :כחכמים והלכה
  

  ' גמ
 והעם כהים עצי זמן ראה מה

 לקמן להא' גרסי '.וכו להימות
 עצי זמן' המתי על דתעית ד"פ

 גריס וכן תשעה והעם הכהים
 היא' ותוספת דמגילה ק"בפ להא

 חכמים ראו מה. דתעית ג"בפ
 בי שכשעלו אלו של לזמן להמות

 הביאים עמהן והתו' וכו הגולה
 הלשכה שאפילו בייהן שהיו

 ואלו צבור משל עצים מליאה
 יהא שלא עצמן משל מתדבין

 משלהן אלא מתקרב הצבור קרבן
  :תחלה
 האי אתיא .היא יוסי דרבי

 ל"דס' דמתי יוסי כרבי תוספתא
 דאלו חם שומר מתדב הרוצה אף

 קרב צבור קרבן אין לרבן
 ורצב משל אלא בחם מהמתדב

  :דוקא
 אילא רבי בשם אמורא .יוסי רבי

 פליגין דמה היא הכל דברי קאמר
 אם קרבן של בגופו יוסי' ר על רבן

 של גופו להביא ממון היחיד התדב
 דלא ל"דס הוא בהא צבור קרבן
 אבל לצבור שימסרם מהי

 וכן העצים כמו קרבן במכשירי
 מודו ע"כ דלקמן כהוה בגדי

 ידי על לצבור מיחיד משתה שהיא
  :לצבור שימסרם

 ק"פ סוף דיומא בתוספתא .תי
 מבגדי כתות שעשתה האשה
 ובלבד כשירה לבה כהוה

 בגדי שאחד לפי לצבור שתמסרה
 באין הדיוט כהן בגדי ואחד ג"כ

 וכשהיחיד הלשכה מתרומת
 שימסור צריך בחם מתדב
  :לצבור

'. וכו היא יוסי דרבי אחא' ר אמר
  :כדלעיל
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        פרשנות חולקתפרשנות חולקתפרשנות חולקתפרשנות חולקת
        
        
        
        
        
        

    

        סיועסיועסיועסיוע
        לרבי יוסילרבי יוסילרבי יוסילרבי יוסי

        

  
  

        
        סיוע נוסףסיוע נוסףסיוע נוסףסיוע נוסף

        לרבי יוסילרבי יוסילרבי יוסילרבי יוסי

        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

י יֹוֵסי ם  ַרּבִ ׁשֵ י ִאיָלאּבְ   : ַרּבִ
ְבֵרי ַהּכֹל ִהיא.    ּדִ

ִליִגין?    ַמה ּפְ
ן,  ל ָקְרּבָ גּופֹו ׁשֶ   ּבְ

ן  יֵרי ָקְרּבָ ַמְכׁשִ ן ִציּבּור. -ֲאָבל ּבְ ן ָיִחיד ְלָקְרּבָ ה ָקְרּבָ ּנֶ ּתַ הּוא ִמׁשְ א מֹוַדיי: ׁשֶ ל ַעּמָ   כָּ
  

ייָעא לְ ְמַסיְ ַמְתִניָתא     :74יֹוֵסי ַרּבִ
ן. " ַעת ָקְרּבָ ׁשְ ּלֹא ּבִ ן ְוׁשֶ ַעת ָקְרּבָ ׁשְ ִמים נֹוֲהִגין ּבִ   אֹוָתן ַהּיָ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְלַבד ן ּבִ ַעת ָקְרּבָ ׁשְ א ּבִ   . (מגילת תענית) "ֵאיָנן נֹוֲהִגין ֶאּלָ

  
ַתְנָיא:    ְועֹוד ִמן ֲהָדא, ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר ּבֵ ָאַמר " י ָצדֹוקי ַרּבִ   : ַרּבִ
ְנָיִמין,  ֵני ְסָנָאה ֶבן ּבִ   ָאנּו ָהִיינּו ִמּבְ

ת,  ּבָ ת, ְוָדִחינּו אֹותֹו ְלמֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ ׁשַ ָאב ִלְהיֹות ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ   ְוָחל תִּ
ִליִמין   . (מגילת תענית) "ְוָהִיינּו ִמְתַעִנין ְולֹא ַמׁשְ
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  פני משה
 שם דתעית תוספתא .מתיתא

 דקאמר אמורא יוסי רבי על פליגא
 בין ומחלק היא ה"ד אילא' ר בשם
 קרבן ומכשירי קרבן של גופו

 מכשירי המערכה עצי ולדידיה
 לא בתוספתא והא להו קרי קרבן

 עצי זמן על התם דתין הכי משמע
 אותן שם דקחשיב והעם הכהים

 בין ובתעית בהספד אסורין ימים
 חרב שלא עד בין הבית משחרב

 הכא כדגריס מי והייו הבית
' ור קרבן בשעת ושלא קרבן בשעת

 והגין דאין ל"וס שם פליג יוסי
 הקרבן בשעת אלא ט"כי להיות

 בהספד מותרין הבית ומשחרב
 קתי להם הוא שאבל מפי ותעית

 היו ע"לכ הקרבן דבשעת מיהת
 אין אמרת ואי ט"כי בהן והגין

 ואין קרבן כמכשירי אלא חשובין
 והגים היו מה מפי קרבן של כגופו

 דלא ט"כי להחזיקן הימים באותן
 בלבד בקרבן אלא כך אמרו

 מקום פרק ריש לעיל' וכדאמרי
 עסוק שתהא בדין איו שהגו

 שמעו ולא קרב וקרבך במלאכתך
  :קרבן במכשירי זה

 דמסיים הדא מן קשיא דטפי .ועוד
 חכמים לדברי ראיה' בתוספת התם
 דאמר דברייתא יוסי כרבי ודלא

 מבי הייו או צדוק ברבי א"ר
 העצים זמן שהיה בימין בן סאה
 שם כדתין באב בעשרה שלהן
 בשבת להיות ב"ט חל אחת ופעם

 למחר שבת למוצאי התעית ודחה
 מפי משלימין ולא מתעין והייו

 כחכמים וזהו הוא שלהן ט"שי
 והיו הבית משחרב שאף דהתם

 מחזיקין היו כ"אעפ ב"בט מתעין
 להשלים שלא ומקילין שלהן ט"לי

 כמכשירי ואי בו בעשרה התעית
 כל מקילין היו לא הן בלבד קרבן

 שדחה פי על אף זה בתעית כך
 בשם יוסי רבי על פליגא והייו הוא
  :וכדאמרן אילא רבי
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        

  
  

        
        
        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        
        
        
        

        
        הבאת משנההבאת משנההבאת משנההבאת משנה

        כשיטת רבי ישמעאלכשיטת רבי ישמעאלכשיטת רבי ישמעאלכשיטת רבי ישמעאל

        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        
        

    

        
        הבאת משנההבאת משנההבאת משנההבאת משנה

        כשיטת רבי ישמעאלכשיטת רבי ישמעאלכשיטת רבי ישמעאלכשיטת רבי ישמעאל

        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        

        
        הבאת משנההבאת משנההבאת משנההבאת משנה

        כשיטת רבי ישמעאלכשיטת רבי ישמעאלכשיטת רבי ישמעאלכשיטת רבי ישמעאל

        
        
        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        
        
        

אוקימתא על אוקימתא על אוקימתא על אוקימתא על 
        שנתנושנתנושנתנושנתנוממממ

        

        
        דחיית האוקימתאדחיית האוקימתאדחיית האוקימתאדחיית האוקימתא

        
        
        

        'א ֲהָלָכהי, א י, א י, א י, א  .2
        התנא של משנתנוהתנא של משנתנוהתנא של משנתנוהתנא של משנתנו

רּוָמה"[ ּה?  ַהתְּ ין ּבָ   ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ
ּה  ִמיִדין ּומּוָסִפין,   :לֹוְקִחין ּבָ יֶהם.תְּ   ] ְוִנְסּכֵ

י ֶלֶחם ,ָהעֹוֶמר תֵּ ִנים ,ּוׁשְ    ,ְוֶלֶחם ַהּפָ
נֹות ַהִציּבּור   . ְוָכל ָקְרּבָ

ִביִעית [ ְ ׁשּ ה -ׁשֹוְמֵרי ְסִפיִחין ּבַ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ָכָרן ִמתְּ   . ]"נֹוְטִלין ׂשְ
  

ָמֵעאל! ַמְתנִ  י ִיׁשְ   יָתא ְדַרּבִ
ָמֵעאל ָאַמר:  י ִיׁשְ ַרּבִ   ּדְ

א ִמן ַהּסּוְרָיא.    ֵאין ָהעֹוֶמר ּבָ
  

  

ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ   ּתַ
ִחיד ְוַהִציּבּור " נֹות ַהּיָ ל ָקְרּבְ    –ּכָ

ִאין    ,ִמן ָהָאֶרץ    :ּבָ
  ּוִמן חּוָצה ָלָאֶרץ, 

   ,ִמן ֶהָחָדׁש 
ן,  ׁשָ   ּוִמן ַהּיָ

   ,ֶמרָהעוֹ   :חּוץ ִמן
י ֶלֶחם  תֵּ א ִמן ֶהָחָדׁש ּוִמן  - ּוׁשְ ִאין ֶאּלָ ֵאין ּבָ   . (מנחות פג:) "ָהָאֶרץ0ׁשֶ

  
ם  ַרב חּוָנה ׁשֵ י ִיְרְמָיהּבְ   : ַרּבִ

ָמֵעאל ִהיא!  י ִיׁשְ ַרּבִ   ּדְ
ָמֵעאל אֹוֵמר:  י ִיׁשְ ַרּבִ   ּדְ

א ִמן ַהּסּוְרָיא.    ֵאין ָהעֹוֶמר ּבָ
  

  

ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ   ּתַ
ר" שוֹ  ֶעׂשֶ    :ת ֵהןְקדּוֹ

ל ָהֲאָרצֹות.  ת ִמּכָ ָרֵאל ְמקּוֶדׁשֶ   ֶאֶרץ ִיׂשְ
ָשָתּה?    ּוַמה ִהיא ְקדּוֹ

ה ּנָ ִביִאין ִמּמֶ ּמְ    ,ָהעֹוֶמר  :ׁשֶ
יּכּוִרים    ,ְוַהּבִ

י ֶלֶחם,  תֵּ   ּוׁשְ
ל ָהֲאָרצֹות ן ִמּכָ ֵאין ְמִביִאין ּכֵ   . ו) (כלים א, "ַמה ׁשֶ

  
יא י ִחּיָ ם  ַרּבִ ׁשֵ יּבְ   : ִיְרְמָיה ַרּבִ

ָמֵעאל ִהיא!  י ִיׁשְ ַרּבִ   ּדְ
ָמֵעאל ָאַמר:  י ִיׁשְ ַרּבִ   ּדְ

א ִמן ַהּסּוְרָיא.    ֵאין ָהעֹוֶמר ּבָ
  

  

ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ   ּתַ
ָמֵעאל" י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ְרׁשּות,  –ְרׁשּות, ַאף ָקִציר  –ַמה ָחִריׁש 
הּוא ִמְצָוה -ָיָצא ְקִציר ָהעֹוֶמר    . ,ד)(שביעית א "ׁשֶ

  
יּה  ְעּתֵ ּדַ ָמֵעאל כְּ י ִיׁשְ    ,ַרּבִ

א ִמן ַהּסּוְרָיא,  ָאַמר: ֵאין ָהעֹוֶמר ּבָ ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ   ּדְ
ָאַמר:  יּה ּדְ ְעּתֵ ּדַ הּוא ִמְצָוה -ָיָצא ְקִציר ָהעֹוֶמר "כְּ   . "ׁשֶ

  
ָנא:  ִביִעית "ַמאן ּתָ ְ ׁשּ ָכָרן ִמתְּ  -ׁשֹוְמֵרי ְסִפיִחין ּבַ הנֹוְטִלין ׂשְ ּכָ ׁשְ   ? "רּוַמת ַהּלִ

ָמֵעאל ִהיא!  י ִיׁשְ   ַרּבִ
  

י יֹוֵסהָאַמר    : ַרּבִ
ְבֵרי ַהּכֹל ִהיא,    ּדִ

סּוְרָיא  ָרֵאל.  -לֹא ָמְצאּו ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ   ְמִביִאין אֹוָתן ִמְסִפיִחין ׁשֶ

  פני משה
 עלה' מתיב קתי '.וכו העומר

 ספיחין שומרי היו דבשביעית
 באין שאין ומפי' וכו שכרן וטלין

 והייו הארץ ומן החדש מן אלא
 ל"דס ישמעאל כרבי' מתי דקאמר

 אלא הסוריא מן בא העומר אין
 תין דתמן וכדלקמן בדוקא י"מא

 קרבות כל דמחות ח"פ בריש
' כר מי לה ומוקי'. וכו הצבור

 כוותיה מי דהכא' ומתי ישמעאל
 היו לא הסוריא מן בא היה דאם

 דאין הספיחין לשמור צריכין
 יכולין והיו בסוריא והגת שביעית
  :משם העומר להביא

 עשר דכלים ק"פ בסוף .תין תמן
 כרבי מי לה ומוקי' וכו הן קדושות
 כן מביאין שאין מה דקתי ישמעאל

  :בכלל סוריא ואף הארצות מכל
 דשביעית קמא בפרק .תין תמן

 בדרשא ישמעאל ורבי ע"ר דפליגי
 ע"לר תשבות ובקציר בחריש דקרא

 ורבי שביעית תוספת על ללמד בא
 מה ללמד שבא דריש ישמעאל

 של חריש לך שאין רשות חריש
 תשבות קרא דאמר קציר אף מצוה

 העומר קציר יצא רשות של בקציר
 לכתחלה ומצותו מצוה שהוא

 בשבת ז"ט חל ואם בלילה לקצור
 שקצירתו שבת בלילי הוא צרק

 קצירת אין ע"ולר השבת את דוחה
 מי מייתי ולהכי שבת דוחה העומר

 היא דלדידיה ישמעאל דרבי להאי
 העומר קצירת מצות ליה דחשיבא

 י"מא אלא בא ואיו שבת שדוחה
 דלעיל' מתי מהי כדמייתי דוקא

 והשתא. ישמעאל' כר כולהו דאתיין
 את מאן דידן' דמתי לה מסיק

 רבי' וכו ספיחין שומרי להא
 הואיל ע"לר דאלו היא ישמעאל

 כל קצירתו מצות ליה חשיבא ולא
 למימר איכא שבת דוחה שתהא כך
 מסוריא אף בא דהעומר מי ל"דס

 אל תבאו כי דכתיב והא ל"ומח
 זה קצירה את וקצרתם' וגו הארץ

 בעומר תחייבו שלא ללמד בא
 אין שכן וכיון לארץ שכסו קודם

 הלשכה מתרומת שכר ליתן כוליןי
 בשביעית ספיחין שומרי לאלו

 להביא יכולין שהרי לזה צ"שא
 הקרובה מסוריא בשביעית העומר

  :י"לא וסמוכה
' ואפי. היא הכל דברי יוסה ר"א

 מיירי' דמתי מסוריא דבא ד"כמ
 זרועה שדה בסוריא מצאו לא אם

 יכול העומר שיהא ההיא בשה
 ספיחיןמ אותו מביאין משם לבוא
 השומרין ע"לכ ג"ובכה י"שבא

  :הלשכה מתרומת שכרן וטלין
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ציטוט מימרא ציטוט מימרא ציטוט מימרא ציטוט מימרא 
        מהסוגיה הקודמתמהסוגיה הקודמתמהסוגיה הקודמתמהסוגיה הקודמת

        
  

  
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

קושיא על קושיא על קושיא על קושיא על על ידי על ידי על ידי על ידי 
        השאלההשאלההשאלההשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

            וגם תירוץ על הקושיאוגם תירוץ על הקושיאוגם תירוץ על הקושיאוגם תירוץ על הקושיא
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

        'א ֲהָלָכהי, א י, א י, א י, א  .3
        זריעת תבואה בשביעית לצורך העומר זריעת תבואה בשביעית לצורך העומר זריעת תבואה בשביעית לצורך העומר זריעת תבואה בשביעית לצורך העומר 

        
י יֹוֵסהָאַמר ["   : ַרּבִ
  ְבֵרי ַהּכֹל ִהיא, ּדִ 

סּוְרָיא  ָרֵאל -לֹא ָמְצאּו ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ   "].ְמִביִאין אֹוָתן ִמְסִפיִחין ׁשֶ
  

ִחיָלה?  - ָהֵהן עֹוֶמר ּתְ ְזַרע ּבַ ּיִ   ַמהּו ׁשֶ
  

א ר ַאּדָ ֵעי קּוֵמי  ַרב ִחָייא ּבַ י ָמָנאּבָ   : ַרּבִ
יַרִיים קֹוֵמץ ַעל ַהׁשִ ֵאיָנן ֶנֱא  ,לֹא ִנְמָצא כְּ    !ִליןכָ ׁשֶ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

טּוְמָאה ִאין ּבְ ֵהן ּבָ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ָ ֲחִמׁשּ ה כַּ טּוְמָאה.  ,ַנֲעׂשָ   ְוֵאין ֶנֱאָכִלין ּבְ
  
  
  

  פני משה
 .מתחלה לכן שיזרע מהו עומר ההן

 בעיא האי היא השביעית השה על
 מצאו שלא בשביעית הזה העומר
 אם מהן העומר שיבא בכדי ספיחין

 כדי מתחלה כך לשם לזרוע מותר
 דכמו ימא מי העומר להביא

 ג"בכה "ה שבת דוחה שקצירתו
 תזרעו דלא לאולה הוא דוחה

 דבשעת מכיון דילמא או בשביעית
 להביאו דמוטב אפשר היא הדחק

 דלא לאו מלדחות ע"לכ מסוריא
  :תזרעו

 לפי זה על הקשה .אדא בר חייא' ר
 א"א הכי דבלאו ליה ותיפוק מא' ר

 הבאת בשביל בשביעית לזרוע
 העומר מחת שירי שהרי העומר
 שאין כל ל"וקי לכהים אכלין
 אין לאכילה השיריים ירמת הקומץ
 דבעין זה ממין באה המחה

 לישראל המותר מן ישראל ממשקה
 אם וכאן לכהים שמותר ממה וכן

 מצא לא בשביעית בתחילה זורע
 השיריים על שהוא זה בקומץ
 שביעית איסור שהרי אכלין שאין
  :עליהן

 קשיא לא הא משום אי .ל"א
 צולין כיצד' בפ ששיו כהאי דעשה
 בטומאה באין שהן דברים הבחמש
 כדקחשיב בטומאה אכלין ואין
 כ"וא' וכו הלחם ושתי העומר התם

 שאין פי על אף בא שהעומר מציו
  :כן "וה אכלין השיריים

  



                           ""ַהְּתרּוָמה –מסכת שקלים פרק ד' 

  

67

        

        
        

        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
        

        
        ברייתא פרשניתברייתא פרשניתברייתא פרשניתברייתא פרשנית

        
        
        
        

        
        

        תמיההתמיההתמיההתמיהה
        

        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        

        
        

        הבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתא
        בדין דומהבדין דומהבדין דומהבדין דומה

        
        
        
        

        
        

        
        תמיההתמיההתמיההתמיהה

        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        'א ֲהָלָכהי, א י, א י, א י, א  .4
        תשלום שכרם של שומרי שביעית מתרומת הלשכהתשלום שכרם של שומרי שביעית מתרומת הלשכהתשלום שכרם של שומרי שביעית מתרומת הלשכהתשלום שכרם של שומרי שביעית מתרומת הלשכה

        
ִביִעית "[ ְ ׁשּ ׁשְ  -ׁשֹוְמֵרי ְסִפיִחין ּבַ רּוַמת ַהּלִ ָכָרן ִמתְּ הנֹוְטִלין ׂשְ   . ]"ּכָ
  
ה? " יַצד הּוא עֹוׂשֶ   ּכֵ

ּוְלָחִני    ,נֹוֵטל ָמעֹות ִמן ַהׁשּ
   ,ַלקֹוְצִרין  :ְונֹוֵתן

שֹוְמִרין  ּלֹא ְיָקֵרב ָהעֹוֶמר,  - ְולַֹ   ַעד ׁשֶ
ה ּוְמַחְלִלין ָעָליו ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ   . "ּוֵמִביא ָמעֹות ִמתְּ

  
ן?    !ְוָטבּות כֵּ

  
י ַאָחא ם  ַרּבִ ׁשֵ י ּבָ ּבְ   : אַרּבִ

ן  ּתֵ ּיִ ל ַמה ׁשֶ ָעה ָהִראׁשֹוָנה.  - כָּ ָ ָמיו ִמׁשּ   ֵהן ֵהן ּדָ
  
  

ָנא:    ּתָ
ן. " ִפְתֵחי ֲאָבִנים ּכֵ   ַאף ּבְ

ה?  יַצד הּוא עֹוׂשֶ   ּכֵ
   ,נֹוֵטל ָמעֹות ִמׁשּוְלָחִני

   ,ַלחֹוְצִבין  :ְונֹוֵתן
ימּוס.  י ַהּדִ ּבֵ יָנֵתן ַעל ּגַ ּלֹא תִּ ִתין ַעד ׁשֶ   ְוַלַסתָּ

ימּוס ּוִמׁשֶ  ן ַעל ַהּדִ יתַּ ה ּוְמַחְלִלין ָעֶליָה  -ּנִ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ   . "ֵמִביא ָמעֹות ִמתְּ
  

ן?    !ְוָטָבת כֵּ
  
יַר  י ּבֹון ייֹוֵסי ּבֵ  ּבִ ם  ַרּבִ ׁשֵ מּוֵאלּבְ   : ׁשְ

ן  ּתֵ ּיִ ל ַמה ׁשֶ ָעה ָהִראׁשֹוָנה. - כָּ ָ ֶמיָה ִמׁשּ   ֵהן ֵהן ּדָ
  
  

  פני משה
  

 קאי' המתי על .עושה הוא כיצד
 שכרן וטלין השומרין דקתי

 הן מה ועל הלשכה מתרומת
  :ההקדש מעות מתחללין

 חולין שהן .השלחי מן מעות וטל
 ולשומרין לקוצרים אותן וותין

 הוא מפריש העומר יקרב שלא ועד
 ומביא הלשכה מתרומת המעות

 שקבלו השכר על עליו ומחללין
 יוצא שההקדש ומצא ימהשלח
  :להשלחי ומשלם כך י"ע לחולין
 כן לעשות ויפה טוב וכי .כן וטבות

 כ"אא מתחלל ההקדש אין הלא
 תחתיו החולין מעות לההקדש כס
 מהשלחי שכרן קבלו כבר הרי וכאן
 אותן תחת לההקדש כס ומה

 מתרומת עכשיו שוטל המעות
  :הלשכה

 בתחלה להן השלחי .שיתן מה כל
 משעה ההקדש של דמיו הן הן

 ההקדש על שכרן שהרי הראשוה
 מתחלל עכשיו כמו שזה ומצא היא

 היא וכך השלחי מעות על ההקדש
 חולין מעות שיקבלו יפה יותר

 מתחלל ההקדש ויהא מהשלחי
 מעות להן שיתו ממה עליהן כ"אח

  :עצמן ההקדש
 באותו .כן אבים בפתחי אף תי

 ןוהסתת אבים מפתחי של שכר
 מתרומת שוטלין הבית בדק לצורך

 הוא כיצד הוא כך מי הלשכה
  :כדלעיל' וכו עושה

 של .הדימוס ג"ע תיתן שלא עד
 על שכרן חוב חל דמשתיתן הבין

 לההקדש כבוד זה ואין ההקדש
 שיחול קודם להקדים צריך ולפיכך

 בסוף אלא משתלמת שכירות שאין
 ההקדש מעות וטל תיתן שלא ועד

 מהשלחי שקבלו המעות על ומחלל
 דלעיל טעמא מי והייו בשכרן

' וכו העומר יקרב שלא עד דקאמר
  :להן חייב עצמו ההקדש יהא שלא
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        

        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        
        
        

        

        
        דעה חולקתדעה חולקתדעה חולקתדעה חולקת

        
        

        
        גירסה אחרתגירסה אחרתגירסה אחרתגירסה אחרת

        
        
 

    'ב ֲהָלָכהי, ב י, ב י, ב י, ב  .5
        י הלשכה"י הלשכה"י הלשכה"י הלשכה"מעות של "שיירמעות של "שיירמעות של "שיירמעות של "שייר

ָנה   י,ב    ִמׁשְ

ָרה,    ּפָ
ַח,  ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ   ְוׂשָ
ל ְזהֹוִרית  ה.  - ְוָלׁשֹון ׁשֶ ּכָ רּוַמת ַהִלׁשְ ִאין ִמתְּ   ּבָ

  

ָרה,  ֶבׁש ּפָ   ּכֶ
ַח,  ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ   ְוֶכֶבׁש ׂשָ

ין ַקְרָניו,  ּבֵ   ְוָלׁשֹון ׁשֶ
ִים,  ת ַהּמַ   ְוַאּמַ

לֹוֶת    יָה, ְוחֹוַמת ָהִעיר ּוִמְגּדְ
ה.  -ְוָכל ָצְרֵכי ָהִעיר  ּכָ ׁשְ ָיֵרי ַהּלִ ְ ִאין ִמׁשּ   ּבָ

  

אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ָרה  ֶבׁש ּפָ ל ַעְצָמן.  -ּכֶ ֶ ין ִמׁשּ דֹוִלים עֹוׂשִ   ּכֲֹהִנים ּגְ

  

ה ּכָ ׁשְ ָיֵרי ּלִ ֶהן?  - מֹוַתר ׁשְ ין ּבָ   ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ
ֶהן   ֵיינֹות,   :לֹוְקִחין ּבָ

ָמִנים    ,ׁשְ
  ֹות, ְסָלתוּ 

ָכר  ָ ׁש  –ְוַהׂשּ    ,ַלֶהְקּדֵ
ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

  

י ֲעִקיָבה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁש,  ל ֶהְקּדֵ ֶ ׁשּ ִרין ּבְ ּכְ תַּ   ֵאין ִמׂשְ

ים.  ל ֲעִנּיִ ֶ   ַאף לֹא ִמׁשּ
  

רּוָמה ּה?  - מֹוַתר ַהתְּ ין ּבָ   ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ
ים. י ְלֵבית קֹוֶדׁש ַהּקֳ ִרּקּוֵעי ָזָהב ִצּפוּ    ָדׁשִ

  

ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ירֹות  ַח.  -מֹוַתר ַהּפֵ ְזּבֵ   ַקִיץ ַהּמִ
רּוָמה  ֵרת.  -מֹוַתר תְּ   ִלְכֵלי ׁשָ

  

י ֲעִקיָבה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
רּוָמה  ַח.  -מֹוַתר תְּ ְזּבֵ   ְלַקִיץ ַהּמִ
ֵרת. -מֹוַתר ְנָסִכים    ִלְכֵלי ׁשָ

   

י ֲחִניָנה ְסַגן ַהּכֲֹהִנים   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַח.  -מֹוַתר ְנָסִכים  ְזּבֵ   ַקִיץ ַהּמִ

רּוָמה  ֵרת.  -מֹוַתר ַהתְּ   ִלְכֵלי ׁשָ
  

ירֹות -ֶזה ָוֶזה  ּפֵ   . לֹא ָהיּו מֹוִדים ּבַ
  

ָמָרא    ּגְ

        משקל לשונות הצמר משקל לשונות הצמר משקל לשונות הצמר משקל לשונות הצמר 
ָרה" ֶבׁש ּפָ ין ַקְרָניו ,ּכֶ ּבֵ ַח, ְוָלׁשֹון ׁשֶ ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ   . "ְוֶכֶבׁש ׂשָ
  

י ִיׁשְ  ר ַנְחָמןַרּבִ ם  ָמֵעאל ּבַ ׁשֵ י יֹוָנָתןּבְ   : ַרּבִ
לֹׁש  ָ ִעיר   :ְלׁשֹונֹות ֵהן ׁשּ ל ׂשָ ֶסַלע.  –ׁשֶ   ּבְ

ל ְמצֹוָרע  ֶקל.  –ׁשֶ ׁשֶ   ּבְ
ָרה  ל ּפָ י ְסָלִעים.  - ׁשֶ ּתֵ ׁשְ   ּבִ

  
ְבַרת חּוְוִרין י חּוְנָיה ּדִ ר ַזְבָדא, ַרּבִ א ּבַ י ּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ ן ֲחַל ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ אַרּבִ   : ְפתָּ

ָרה  ל ּפָ י ְסָלִעים ּוֶמֱחָצה.  - ׁשֶ ּתֵ ׁשְ   ּבִ
  

 ְ ִקין ִליׁשּ ַמּפְ   ָנא: ְוִאית ּדְ
ָרה זּוז.  ֲעׂשָ   ּבַ

  פני משה
  ' מתי
 זהורית של לשון וכן המשתלח ושעיר אדומה .פרה

 לסימן קריו בין המשתלח שעיר בראש קושרין שהיו
 השעיר את משלחין כשהיו כ"ואח דיומא ד"פ כדתן

 אולם של בפתחו זהורית הלשון את קושרין היו
 לשון קושרין היו בראשוה שעירי שי בפרק' כדאמרי

 היו הכל אלו' וכו מבחוץ האולם פתח על זהורית של
  :הלשכה מתרומת באין
 המשחה להר הבית מהר כבש עושין שהיו .הפרה כבש
 התהום קבר מפי האוטם כגד וכיפה כיפין ג"ע כיפין

 עושין יושה המשתלח שעיר וכבש דפרה' ג' בפ כדתן
  :שעירי שי בפרק כדתן הבבלים מפי

 חציו קושר שיהא שהתקיו אחר זהו .קריו שבין ולשון
  :שם כדתן קריו בין קושרו וחציו בסלע הלשון של

  :בעזרה העוברת .המים ואמת
 והשווקים הרחובות לתקן .העיר צרכי' וכו העיר וחומת

 עשין ואין הואיל אלו כל בהן וכיוצא בורות ולחפור
  :הלשכה משירי אלא באין אין גופן הקרבות לצורך

  :שאול כאבא הלכה ואין. 'וכו אומר שאול אבא
 מהן שעשה אחר עוד ששאר מה .הלשכה שירי מותר
  :לעיל דתין הכל

 וסלתות סכים לצורך שהן .שמים ייות בהן לוקחין
 והשכר להן שצריך למי מוכרין להיות ומיחין למחות

  :דשלהק ופל
 הוא שגאי .הקדש בשל משתכרין אין אומר ע"ר

  :עשירות במקום עיות ואין להקדש
 עיים לצורך דבה איזה גבו אם .עיים משל לא אף

 באותו משתכרין אין להם לחלק עכשיו מצויים ואים
 וליכא עי איזה מיתרמי דילמא כך מיחן אלא ממון

  :ע"כר והלכה ליה למיתב
 תרומת בהן שיש הקופות מן שיתותר '.התרומ מותר

 לכל הוצרך לא ואם דלעיל פרק בריש' כדאמרי הלשכה
 לוקחין שאז יסן חודש ראש שבא עד בהן שיש מה

 מתרומה במותר עושין היו ומה חדשה מתרומה קרבות
  :הישה
  :ולהכתלים להגג .הקדשים קדש לבית צפוי זהב רקועי

 .המזבח לקיץ הפירות מותר אומר ישמעאל' ר
' דר כלומר היא ישמעאל' דר כולה' בגמ אמרכדק

 דלעיל' במתי וכדקאמר אזיל לטעמיה דהכא ישמעאל
 וסלתות שמים ייות בהן לוקחין הלשכה שירי דמותר
 כלומר הפירות מותר קרא השכר וזה להקדש והשכר

 פירות באותן ששתכרו להקדש במעות שהותירו מה
 דרים כשאין הוא וזה המזבח לקיץ עולות ולוקחין
 הללו עולות מביאין בטל המזבח יהא ושלא ודבות
 תאים כמו הקיץ פירות שם על המזבח קיץ וקרא
 ואוכלין בחמה להתייבש בקיץ אותן ששוטחין ועבים

 הקרבות חובת שגמרו אחר כך הסעודה גמר אחר אותן
 משל שבאות דבה עולות והן עולות אלו מקריבין היום
  :צבור

 ממו לקות שהוא ישמעאל' לר ל"ס .התרומה ומותר
 ה"בד דכתיב אקרא ליה וסמיך הצריכין שרת כלי

 הכסף שאר את ויהוידע המלך לפי הביאו וככלותם
 לו שיש כסף איזהו' וגו שרת כלי' ה לבית כלים ויעשהו
  :הלשכה תרומת זה אומר הוי שיריים

 שהתרומה לפי .המזבח לקיץ תרומה מותר אומר ע"ר
  :פרשההו קרבות לצורך
 כהא סכים מותר ואיזהו .שרת לכלי בא סכים ומותר

 את משערין יום לשלשים אחת הפרק בסוף דתן
 לייות הסכים על הממוה השער את שפוסקין הלשכה
 ושאם יום שלשים עומד השער וזה לסלתות וכן שמים

 שפסקו כמו להן לספק צריך הסכים הוקירו כך בתוך
 הזול שער באותו להן ספקמ הוזלו ואם הזול בשער עמו

 הקרא הוא הללו בשערים ההקדש שמשתכר והשכר
  :סכים מותר

 הן כליל שהסכים ומפי '.וכו אומר הכהים סגן ח"ר
  :הן כליל המזבח קיץ ועולות

 בפירות מודים היו לא ע"ור הכהים סגן ח"ר .וזה זה
 והמסקא הקדש בשל משתכרין אין לעיל ע"ר וכדאמר

 קיץ לעולת שיהו הוא ד"ב תאי תהמותרו כל דעל
 שאין העוף לעולת לא אבל בהמה לעולת והייו המזבח

 כלי שיהו מצוה שלכתחלה אלא הצבור בקרבות עוף
 מתקדשים שהסכים ולפי סכים ממותר באין שרת
 שרת כלי מביאין סכים מותר כאן אין ואם שרת בכלי

 הכלי מלבד מהן מותר עוד יש ואם הלשכה מתרומת
  :המזבח לקיץ עולות ממו מביאין בו שלקחו שרת

  
  'גמ

 דיומא ד"בפ לעיל זה כתוב '.וכו הן לשוות שלשה
  :ש"וע' ב בהלכה
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
  

  
        מרחיבהמרחיבהמרחיבהמרחיבהמימרא מימרא מימרא מימרא 

        בענין שכתוב במשנהבענין שכתוב במשנהבענין שכתוב במשנהבענין שכתוב במשנה

        
        
        
        

    

        

        
        מימרא מוסיפהמימרא מוסיפהמימרא מוסיפהמימרא מוסיפה

        
        

        מימרא מוסיפהמימרא מוסיפהמימרא מוסיפהמימרא מוסיפה
        

        
        

        מימרא מוסיפהמימרא מוסיפהמימרא מוסיפהמימרא מוסיפה
        
        

        
        מימרא מוסיפהמימרא מוסיפהמימרא מוסיפהמימרא מוסיפה

        
        

        
        

        מימרא חולקתמימרא חולקתמימרא חולקתמימרא חולקת
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        
הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 

        בעניןבעניןבעניןבענין
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        
        
        

        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
  

  
        דחייהדחייהדחייהדחייה
        
        
        

        'ב ֲהָלָכהי, ב י, ב י, ב י, ב  .6
        דברים נוספים שהיו משולמים ממעות שיירי הלשכהדברים נוספים שהיו משולמים ממעות שיירי הלשכהדברים נוספים שהיו משולמים ממעות שיירי הלשכהדברים נוספים שהיו משולמים ממעות שיירי הלשכה

        
ה[ ּכָ ׁשְ ָיֵרי ַהּלִ ְ ִאין ִמׁשּ   ]ּבָ
  

ם  הַרב ְיהּוָד  ׁשֵ מּוֵאלּבְ י ׁשְ   : ַרּבִ
ְלִמ  ִדין ֶאת ַהּכֲֹהִניםּתַ ַלּמְ ִחיָטה,     :יֵדי ֲחָכִמים ַהּמְ   ִהְלכֹות ׁשְ

ָלה,    ִהְלכֹות ַקּבָ
   –ִהְלכֹות ְזִריָקה 

ה.  כָּ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ָכָרן ִמּתְ   נֹוְטִלין ׂשְ
  

ר ְרִדיָפה י ִיְצָחק ּבַ ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֵאיִמיּבְ   : ַרּבִ
ים  ֵרי מּוֵמי ָקָדׁשִ ָכָר  -ְמַבּקְ ה. נֹוְטִלין ׂשְ כָּ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ   ן ִמּתְ

  
יה ר ִחּיָ ְנחּום ּבַ י ּתַ י ַאָחא ַרּבִ ם  ַרּבִ ׁשֵ ְמַלאיּבְ י ׂשַ   : ַרּבִ

יֵהי ֵסֶפר ָהֲעָזָרה  ה.  -ַמּגִ כָּ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ָכָרן ִמּתְ   נֹוְטִלין ׂשְ
  

ְנָיִמין ר ּבִ יֵדל ּבַ ם  ּגִ ׁשֵ י ַאִסיּבְ   : ַרּבִ
יֵני ְגֵזילֹות  ּיָ ֵני ּדַ ה. נוֹ  - ׁשְ כָּ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ָכָרן ִמּתְ   ְטִלין ׂשְ

  
מּוֵאל   ָאַמר:  ׁשְ

רֹוֶכת ּפָ ים ָהאֹוְרגֹות ּבַ    :ָנׁשִ
ה.  כָּ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ָכָרן ִמּתְ   נֹוְטִלין ׂשְ

  
  ָאַמר:  ַרב חּוָנה

ִית.  ֶדק ַהּבַ רּוַמת ּבֶ   ִמּתְ
  

ֵליג?    ַמה ּפָ
  

מּוֵאל    , ֵכִליםֲעַבד ֵליּה כְּ  -ׁשְ
ִבְנָיין.  -ַרב חּוָנה    ֲעַבד ֵליּה כְּ

  
י ִחְזִקָיהָאַמר    : ַרּבִ
ָנא  דֹותּתָ ְדּגָ י ְיהּוָדה ּגַ   : ַרּבִ

טֶֹרת"    ,ַהּקְ
נֹות ַהִציּבּור  ה.  - ְוָכל ָקְרּבָ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ִאין ִמתְּ   ּבָ

ָהב ח ַהּזָ    ,ִמְזּבַ
ֵרת  ֵלי ׁשָ ִאין ִמּמֹוַתר ְנָסִכים.  -ְוָכל ּכְ   ּבָ

ח ָהעוֹ     ,ָלהִמְזּבַ
   ,ְוַהֵהיָכל

ה.  -ְוָהֲעָזרֹות  ּכָ ׁשְ ָיֵרי ַהּלִ ְ ִאין ִמׁשּ   ּבָ
ִית -חּוץ ַלֲעָזרֹות  ֶדק ַהּבַ ת ּבֶ ּכַ ׁשְ ִאין ִמּלִ   . "ּבָ

  
ֵני:    ְוָהא ּתָ

ַח, " ְזּבֵ   ַאְבֵני ַהּמִ
  ַהֵהיָכל, 

ֶהן -ְוָהֲעָזרֹות    . "מֹוֲעִלין ּבָ
יַרִיים? ׁשִ    !ְוִכי ֵיׁש ְמִעיָלה ּבְ

  
י ֵמִאיר, ֶאלָּ  ַרּבִ   א, כְּ

יַרִיים.  ׁשִ י ֵמִאיר ָאַמר: מֹוֲעִלין ּבְ ַרּבִ   ּדְ
  

יאָאַמר  י ִחּיָ   : ַרּבִ
ָנתֹו,  תֹוְך ׁשְ א ּבְ י ֵמִאיר ֶאּלָ לּום ָאַמר ַרּבִ   כְּ

יִמין.  -ְוָהָכא  ָנתֹו ֲאַנן ַקּיָ   חּוץ ִלׁשְ

  פני משה
 לצורך אלו כל '.וכו חכמים תלמידי

 שכרן ווטלין הקדש של גופו
  :הלשכה מתרומת

 בירושלים שהיו .גזילות דייי שי
 וטלין דכתובות ג"בפ כדתין

  :הלשכה מתמתרו שכרן
 בה פליגי .בפרכת האורגות ושים

 פליג מה ומפרש' וכו אמר שמואל
  :פליגי במאי כלומר

 שבא גופו .כקרבן לה עבד שמואל
 לה עבד הוא ורב הלשכה מתרומת

 בדק מקדשי אלא בא שאיו כבין
  :הבית
 היה כך .גרוגרות יהודה' ר תא
  :הזה ס"בש פעמים כמה וזכר שמו

 הוא הקטרת כלומר'. וכו הקטרת
 ובאין צבור הקרבות כל בכלל

  :הלשכה מתרומת
 .סכים ממותרי' וכו הזהב מזבח
 מותר ע"לר בפרקין לקמן כדתן
  :שרת לכלי סכים
 לבין וכן בין שהוא .העולה מזבח

 משירי באין עצמן והעזרות ההיכל
 חוץ לבין הצריך ואותו לשכה

 בהן שיש מלשכות באין לעזרות
  :הבית לבדק דבות

 מועלין' וכו המזבח אבי תי והא
 באין הן הלשכה משירי ואם .בהן
  :בשיריים מעילה יש וכי

 דאמר דלעיל פרק בסוף .מ"כר אלא
  :בשירים מועלין

 דכלום היא לא .חיא רבי אמר
 אלא בשיריים דמועלין מ"ר אמר
 הלשכה שקלי של שתו בתוך

 יצטרכו שמא טעמא התם כדקאמר
 השה הבאות והייו בסוף להן

 חדשה מתרומה כאן אין שעדיין
 היו התרומה מן השקלים וכשכלו
 משירי הקרבות להביא צריכין

 דמועלין ל"ס והלכך הלשכה
 אבי דקאמר והכא בשיריים

 בחוץ בהן מועלין' וכו המזבח
 דלעולם כלומר קיימין אן לשתו
 מיתוקמא ולא קאמר בהן מועלין

  :מ"כר
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        הבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתא

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        

        קושיא קושיא קושיא קושיא 
            לעייללעייללעייללעייל    אאאאמהברייתמהברייתמהברייתמהבריית

        ת האמוראים ת האמוראים ת האמוראים ת האמוראים וווועל מימרעל מימרעל מימרעל מימר
        
        
        
        
        
        
        

        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

        'ב ֲהָלָכהיא, א יא, א יא, א יא, א     ––––י, ב י, ב י, ב י, ב  .7
        הכלים ומקומם המעכבים את הקרבןהכלים ומקומם המעכבים את הקרבןהכלים ומקומם המעכבים את הקרבןהכלים ומקומם המעכבים את הקרבן

        
י ִחְזִקָיהַמר ָא    : ַרּבִ

ָנא  י ְיהּוָדה ּתָ רֹוָגרֹותר ּבַ ַרּבִ   : ּגְ
ְלָחן, " ֻ   ַהׁשּ

נֹוָרה,    ְוַהּמְ
חֹות,  ְזּבְ   ְוַהּמִ

רֹוֶכת  נֹות -ְוַהּפָ ְרּבָ ִבים ֶאת ַהּקָ    ,ְמַעּכְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
א ן ֶאּלָ ְרּבָ ב ֶאת ַהּקָ ְרּכֹוב  :ֵאין ְלָך ְמַעּכֵ    ּכַ

ֶרןוְ  ְלַבד ּקֶ   . "75ּבִ
  

ן    ,ְולֹא כֵּ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר  ן ֲחִניָנהוְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ    ,ַרּבִ

ֵריהֹון ָאְמִרין ְכִתיב: ּתְ ל ָהן ּדִ ב!  - "נַֹכח"  :כָּ   ְמַעכֵּ
ב.  - "ֶצַלע"   ֵאינֹו ְמַעכֵּ

ר ַנְחָמןְוָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָנָתןּבְ   : ַרּבִ
ב.  – "ֶצַלע"ַוֲאִפילּו    ְמַעכֵּ

י ִאיָלאְוָאַמר    יא,א ם  ַרּבִ ׁשֵ ר ַנְחָמן^ּבְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ
יָמה'ַוֲאִפיּלּו  ב.  - 'ׂשִ   ְמַעכֵּ

  
י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
אן  ְפִנים,  -כָּ ּבִ ֲעבֹודֹות ׁשֶ   ּבַ
אן  חּוץ.  -כָּ ּבַ ֲעבֹודֹות ׁשֶ   ּבַ

  
  

                                                             

ְלַבדהגהות הגר"א. גירסת הדפוס:  75 ן ּבִ ּיֹור ְוַהּכַ   ַהּכִ

  פני משה
 רבי בשם עוד .חזקיה רבי אמר

  :גרוגרות יהודה
. הקרבן את מעכבין' וכו השלחן
 זמן שכל מעכב מקומן כלומר
 להיות שראוין מקומן על שאים

 בדרום והמורה בצפון השלחן שם
 העולה ומזבח בהיכל הזהב ומזבח

 יכולין אין מועד אהל פתח לפי
  :קרבן להקריב

 אלא הקרבן את מעכב לך אין
 מועד אהל בין. בלבד והכן הכיור

 שצריך ומפי כדכתיב המזבח ובין
 ורגלים ידים לקידוש שם שיהו

 אהל אל בבואם כדכתיב מקודם
  ':וגו ירחצו מועד

 דכתיב הן כל' וכו א"ר אמר כן ולא
 בפרשת .מעכב איו צלע מעכב כח

 את ושמת כתיב בציווי תרומה
 המורה ואת לפרכת מחוץ השלחן

 תימה המשכן צלע על השלחן כח
 ומעכב צפון צלע על תתן והשלחן
 וכן כח יהב וכתיב הואיל במורה

 וישם דכתיב המשכן בהקמת מציו
 כח מועד באהל המורה את

 כתיב דלא השלחן אבל' וגו השלחן
 מקומו אין בלחוד צלע על אלא ביה

 אפילו אמר אילא ורבי. מעכב
 וכגון מעכבת שימה דכתיב במקום
 השלחן את ושמת דכתיב בשלחן

 דאמרי דחכמים מהאי וקשיא' וגו
 והכן הכיור אלא מעכב לך אין

  :בלבד
 כגון בהיכל. שבפים בעבודות כאן

 המורה ורות יום שבכל קטרת
 הוא באותן השלחן על הפים ולחם

 שאיו ומה שמעכב מה דפליגי
 על שבחוץ בעבודות וכאן מעכב
 דקאמרי הוא בהא החיצון מזבח

 והכן הכיור אלא מעכב לך אין
  :בלבד
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        תאור הסתוריתאור הסתוריתאור הסתוריתאור הסתורי
        
        
        
        
        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא
        

        
        
        

        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        

        
באת ברייתא באת ברייתא באת ברייתא באת ברייתא הההה

        מרחיבהמרחיבהמרחיבהמרחיבה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        'ב ֲהָלָכהיא, א יא, א יא, א יא, א  .8
        שחץ או כבוד?שחץ או כבוד?שחץ או כבוד?שחץ או כבוד?    ––––בניית כבש חדש לכל פרה אדומה בניית כבש חדש לכל פרה אדומה בניית כבש חדש לכל פרה אדומה בניית כבש חדש לכל פרה אדומה 

        
אּול[ א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

ָרה  ֶבׁש ּפָ ל ַעְצָמן -ּכֶ ֶ ין ִמׁשּ דֹוִלים עֹוׂשִ   ].ּכֲֹהִנים ּגְ
  

י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
דֹוִלים,  ְבֵני ּכֲֹהִנים ּגְ דֹוָלה ָהְיָתה ּבִ ֲחִצית ּגְ   ׁשַ

ֵרי ָזָה  כְּ ים כִּ ִ ׁשּ ִ ּיֹוֵתר ִמׁשּ ּה, ׁשֶ   ב ָהיּו מֹוִציִאין ּבָ
ל ֲחֵבירֹו,  ִכְבׁשֹו ׁשֶ ָרתֹו ּבְ ָרה עֹוֵמד, ְולֹא ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן מֹוִציא ּפָ ל ּפָ ּה ׁשֶ ְבׁשָ ָהָיה כִּ   ׁשֶ

ּלֹו.  ֶ א סֹוְתרֹו ּובֹוֶנה אֹותֹו ִמׁשּ   ֶאּלָ
  

י עּוָלאֵהִתיב  י ָמָנאקּוֵמי  ַרּבִ   : ַרּבִ
ֵני    :ְוָהא ּתָ

ְמעֹון ַהּצַ " יקׁשִ ה,  ּדִ רֹות ָעׂשָ י ּפָ תֵּ   ׁשְ
הֹוִציא ֶאת זֹו הֹוִציא ֶאת זוֹ  ֶכֶבׁש ׁשֶ   . "לֹא ּבְ
ַחץ ָהָיה?!  יק ׁשַ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ   ִאית ָלְך ְלֵמיַמר ׁשִ

  
דֹון?    ַמאי כְּ

  
ָרה,  ּפָ ם ַמֲעָלה ִהיא ּבַ   ַעל ׁשֵ

ָפָרה.    ִסיְלסּול ִהיא ּבְ
  

ֵני:    ּתָ
אן, ָהיּו י -ִזיִזין ּוְכָתִלים " אן ּוִמּכָ   ֹוְצִאין ִמּכָ

אוּ  ּלֹא ֵיְצאּו ְוָיִציצּו ַהּכֲֹהִנים ִויַטּמְ ֵדי ׁשֶ   . "ּכְ
  
  

  פני משה
 היתה גדולה הרוח גסות .שחצית

 רב ממון מוציאין שהיו ג"כ בבי
' וכו זהב ככרי מששים שיותר כזה
  :שמו על קרא שיהא למה כך וכל
 וכי'. וכו הצדיק שמעון תי והא
 שחץ הצדיק שמעון מימר לך אית
  :ו"ח היה
 אחד כל עשו ט"מ אלא .כדון מאי

 שם על מחדש פרה כבש ואחד
 שהיו וכמו לפרה הוא וסלסול מעלה
  :דברים בשארי מעלה לשם עושין

 מכאן יוצאין היו וכתלים זיזים תי
  :הכבש בצדדי .ומכאן

 .ויטמאו הכהים יציצו שלא כדי
 יהו לא הכבש על כשהולכין כלומר

 מאויט שלא לכבש לחוץ עצמן וטין
 טומאה איזה יש אם באוהל

 שתחת לפי בהצדדים תחתיהן
 חשש שם היה לא בלבד הכבש

 עשה היה כיפין על דכיפין טומאה
 זיזין הצדדים מן עשו ולפיכך

 יהו שלא למעלה יוצאין וכתלים
  :להציץ לצדדים לטות יכולין
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פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 
        מצמצמתמצמצמתמצמצמתמצמצמת

        

        

        
        סיועסיועסיועסיוע
        

        

        
        מעשה שהיהמעשה שהיהמעשה שהיהמעשה שהיה

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        'ב ֲהָלָכהיא, א יא, א יא, א יא, א  .9
        עשיית סחורה בממון הקדשעשיית סחורה בממון הקדשעשיית סחורה בממון הקדשעשיית סחורה בממון הקדש

י ֲעִקיָבא"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִרין ּכְ תַּ ׁש,  ֵאין ִמׂשְ ל ֶהְקּדֵ ֶ ׁשּ   ּבְ

ים ל ֲעִנּיִ ֶ   ."ַאף לֹא ִמׁשּ
  

א ִאם ָרָצה,    ֶאּלָ
ּלוֹ  :הִיְהיֶ     ,ַהֶהְפֵסד ׁשֶ

ׁש  ָכר ַלֶהְקּדֵ ָ ר.  -ְוַהׂשּ   מּוּתָ
  

ַיְתִמין,  יּה ְמַדל ּדְ ּבֵ ַקד ּגַ ר ְזִמיָנא ִאיְתּפַ ֲהָדא ּבַ   כַּ
ַאל לְ  י ָמָנאֲאָתא ְוׁשָ   , ַרּבִ

ְרַוְיכֹון  ּתַ יָדְך, ְוַאְגָרה ּדְ י ַהַהְפָסָדה ּדִ ִעית ּדִ ֵרי.  –ֲאַמר ֵליּה: ִאין ּבָ   ׁשָ
  

י א ַרּבִ ר ַאּדָ יה ּבַ ן.  ִחּיָ ַיְתִמין, ַוֲעִביד כֵּ יּה ְמַדל ּדְ ּבֵ ַקד ּגַ   ִאיְתּפַ
  
  

  פני משה
' דמתי טעמא '.וכו רצה אם אלא

 שכך משום משתכרין שאין ע"לר
 אין ולפיכך כ"ג הפסד להיות יכול

 רצה אם אלא להשתכר לוקחין
 שאם עיים של הגבאי או הגזבר

 יהיה ואם משלו יהיה הפסד יהיה
  :מותר להקדש שכר

 כסי אצלו פקד .זמיא בר כהדא
 יכול אם מא' לר ושאל יתומים

 להרויח כדי בהמעות וליתן לישא
 רוצה אתה אם ל"וא ליתומים

 יהא הפסד יהיה שאם עליך לקבל
 בין תחלקו ריוח יהיה ואם משלך
  :מותר אז שיכם

  :מא' כדר כן ועבד '.וכו חייא' ר
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        מימרא מסייעתמימרא מסייעתמימרא מסייעתמימרא מסייעת

        
        
        
        

        מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 
        חולקתחולקתחולקתחולקת

        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        על רבי חייא בר יוסףעל רבי חייא בר יוסףעל רבי חייא בר יוסףעל רבי חייא בר יוסף

        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        
        

        
        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        

        
        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה
        
        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

    

        'ב ֲהָלָכהיא, א יא, א יא, א יא, א  .10
        ברור מה זה "מותר פירות"ברור מה זה "מותר פירות"ברור מה זה "מותר פירות"ברור מה זה "מותר פירות"

        
ירֹות" ַח  - מֹוַתר ּפֵ ְזּבֵ   ."ַקִיץ ַהּמִ
  

ָמֵעאל ִהיא!  י ִיׁשְ ַרּבִ   ַמְתִניָתא ּדְ
  
ר יֹוֵסףּדְ  יא ּבַ י ִחּיָ ַתר ַמְתִניָתא:  ַרּבִ   ּפָ
ירֹות" ׁש. כָ ׂשָ  - "מֹוַתר ּפֵ   ר ַלֶהְקּדֵ
  זֹו ְסָאה ְרִביִעית.  - "מֹוַתר ְנָסִכים"
  

י יֹוָחָנן ַתר ַמְתִניָתא:  ַרּבִ   ּפָ
ירֹות"   זֹו ְסָאה ְרִביִעית,  - "מֹוַתר ּפֵ
  . ןְלֵבירּוִצי – "מֹוַתר ְנָסִכים"
  

י ִח  ר יֹוֵסף ְלֵבירּוִציְוֵלית ֵליּה ְלַרּבִ יה ּבַ   ? ןּיָ
  

הָאַמר  י ִחְזִקּיָ   : ַרּבִ
ָא  ָנַפל ַלּסְ   . ןָנַפל ְלֵבירּוִצי -ה ְרִביִעית ַמה ּדְ

  
ר יֹוֵסף  יה ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ   ִניָחא,  - ַעל ּדַ

ים,  ל ֲעִנּיִ ׁשֶ ׁש, ַאף לֹא ּבְ ל ֶהְקּדֵ ׁשֶ ִרין ּבְ כְּ ּתַ   ֵאין ִמׂשְ
ֵפי - ֶזה ְוֶזה "ְלִפיָכְך:    . "רֹותלֹא ָהיּו מֹוִדין ּבְ

ָיא,  י יֹוָחָנן ַקׁשְ ַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ   ַעל ּדַ
ֵניַנן:  לֹׁש "ְוָהא ּתָ ָ ע - ָעְמדּו ִמׁשּ ק ֵמַאְרּבַ   , יג.)שקלים ( "ְיַסּפֵ

ֵפירֹות -ֶזה ְוֶזה "ְוָתֵניַנן:    !"לֹא ָהיּו מֹוִדים ּבְ
  
ֵפירֹות" ַח,  -  "לֹא ָהיּו מֹוִדים ּבְ ְזּבֵ ִיץ ַלּמִ ּקַ   ּבַ

ֵרת.  - "ן ָהיוּ מֹוִדי"ֲאָבל  ְכֵלי ׁשָ   ּבִ
  
  

ירּוֵצי ִציּבּור דֹון ּבֵ    .ַעד כְּ
ירּוֵצי ָיִחיד    ,ַוֲאִפיּלּו ּבֵ

לֵ  ל ָיִחידְולֹא ִנְמְצאּו כְּ ֶ ִאין ִמׁשּ ֵרת ּבָ    ?י ׁשָ
  

ָתֵניַנן:  ֲהָדא ּדְ   כַּ
תֹוֶנת ְלָבָנה " ָתה ּכֻ ָעׂשְ ה ׁשֶ ָ ּה ַל  -ִאׁשּ ְמְסֶרּנָ תִּ ָרה ּוִבְלַבד ׁשֶ ׁשֵ   . "ִציּבּורּכְ
  

ירּוֵצי ַלח דֹון ּבֵ   , ַעד כְּ
ירּוֵצי ָיֵבׁש     ?ַוֲאִפיּלּו ּבֵ

  
ן:  ּמָ ָתֵניַנן ּתַ ַהִהיא ּדְ   כְּ

ַבח " ִלי ְוִנְמָצא ַהּזֶ ּכְ ׁשּו ּבַ ּדְ ּקֻ ָסִכים ׁשֶ סּול,  -ַהּנְ   ּפָ
ם ֶזַבח ַאֵחר    ִיְקְרבּו ִעּמֹו,  -ִאם ֵיׁש ׁשָ

  . "ִליָנהיּוְפְסלּו ּבְ  -ָלנּו  ְוִאם ָלאו
  

  פני משה
 אזיל לשיטתיה כלומר .היא ישמעאל דרבי כולה

  ':במתי כדפרישית
 מותר דקתי להא .מתיתא פתר יוסף בר חייא רבי

  :המותרות אלו הן ממה ומפרש סכים מותר פירות
 דלעיל' במתי ששיו להקדש השכר הוא .פירות מותר
 ח"ור ע"ר בדברי דקתי יםסכ ומותר ישמעאל לרבי

 כהא' במתי וכדפרישית רביעית סאה זו הכהים סגן
 סלתות לספק עליו המקבל כל הפרק בסוף דתין

 ועמדו והוקרו בסלע סאין מארבע להקדש וסכים
 ועמדו והוזלו משלש שפסק כשער מארבע יספקו משלש

 סאה ומצא מארבע שהוזל השער כאותו יספק מארבע
  :סכים מותר הקרא וזהו ההקדש משתכר רביעית

' ר דקאמר .פירות מותר מתיתא פתר יוחן רבי
  :ישמעאל

 ומותר כדאמרן משתכר שההקדש .רביעית סאה זו
 ששיו וכאותה דקתי הוא לבירוצים דקתי סכים

 והן קדש בירוציהן הלח מדות מדות שתי' בפ במחות
 הוא וזה קדש והן בירוצין ופלות מתמלא כשהכלי

  :סכים מותר קראה
 הוא פליג וכי .לבירוצים יוסף בר חייה' לר ליה ולית
 דזהו מפרש לא ט"ומ הן קדש דהבירוצין ליה ולית

 מוכר כשהמוכר הן לעולם הבירוצין שהרי סכים מותר
 כלי שתמלאו לאחר בירוצים וופלות להקדש סכים

 השער זה עומד' ואפי בירוצים כאן ויש הקדש של
 איה רביעית וסאה בתחלה עמו פסקו כאשר בעצמו

 לו יש כ"וא עמו שפסקו ממה השער שתה אם אלא
 ל"ס ולא הוא דפליג דימא או לעולם הוהג בדבר לפרש

  :שם הוא' מתי דהרי בתמיה הן קדש דהבירוצין
 .לבירוצים פל רביעית לסאה דפל מה חזקיה' ר אמר

 ליה דאית דכמו קדש דהבירוצים ליה אית ודאי כלומר
 הוא להקדש שלימה אחת סאה יותר כאן יש' אפי
 לא בעצמו שהמוכר מועט דבר שהן דהבירוצין ש"ומכ

 והייו להקדש זה ותן הוא וברצוו עליהן קפיד
 ווהג הופל דין דמסתמא וכלומר' וכו דפל מה דקאמר

 והא בבירוצין כ"ג ווהג ופל שלימה רביעית בסאה
 ל"קמ דרבותא משום ןבבירוצי חייה' ר לה מפרש דלא

 והייו שלימה רביעית סאה כאן יש אם' שאפי
 כולה היא הרי המוכר עם שפסקו ממה השער כששתה

  :הקדש של שהן לעולם הבירוצין ש"ומכ להקדש
 במאי הכל .יחא יוסף בר חייה דרבי דעתיה על

 השכר דלעיל' במתי ששיו הוא פירות דמותר דמפרש
 מודים היו לא וזה זה ןדתי הוא שפיר כ"א להקדש
 היו לא ולפיכך הקדש בשל משתכרין שאין לפי בפירות
  :בפירות מודים

 מותר דמפרש יוחן' לר אלא .יוחן דרבי דעתיה על
 פרקין בסוף תין דהא קשיא רביעית סאה הייו פירות
 הכא ותין פלוגתא שום בלי סתמא' וכו משלש עמדו

 על פליגי כ"דא הבתמי בפירות מודים היו לא וזה זה
  :בהא דפליג דאיכא שמעו לא וזה פרקין דסוף' המתי

 דאיהו יוחן' לר ק"ל הא משום אי '.וכו מודים היו לא
 רבי דקאמר להא מודים היו לא וזה זה ק"דה לה מפרש

 רביעית סאה והייו פירות דמותר דידן' במתי ישמעאל
 ע"ר לא מודו היו דלא הוא בזה המזבח לקיץ שופלת

 להקדש בשכר איירין ולא הכהים סגן ח"ר ולא
 דקאמר ע"לר התם' שמעי כבר דהא כלל דלעיל' דמתי

  :הקדש בשל משתכרין אין
 בזה שוין שהן לא כלומר. שרת בכלי היו מודין אבל

 לכלי סכים מותר ע"לר' במתי בהא פליגי דהא לגמרי
 דבזה פ"דה אלא המזבח לקיץ הכהים סגן ח"ולר שרת

 זה דאין רביעית סאה והייו הפירות דמותר ןשוי הן
 שרת דכלי מודים דהכל שרת לכלי אלא המזבח לקיץ
 רביעית סאה באותה ההקדש ששתכר ממה באין

' במתי הכהים סגן ח"ור ע"ר דפליגי ומה שאמרו
 ובהא יוחן לרבי סכים מותר דזהו בבירוצים הייו
 ומותר ןה שרת לכלי כ"ג הבירוצים ע"דלר דפליגי הוא

 הבירוצים הכהים סגן ח"ולר המזבח לקיץ התרומה
 כמו שרת לכלי כ"ג התרומה ומותר המזבח לקיץ

  :הרביעית הסאה
 ממה דאמרן ממה שמעו זה .ציבור בירוצי כדון עד

  :צבור של והוא מהבירוצים משתכר שהקדש
 ביחיד אף כן דהדין כלומר ביחותא .יחיד בירוצי' ואפי

 ולכלי הן להקדש כ"ג ופלין וציםוהביר סכים שהביא
  :שרת

  :בתמיה .יחיד משל באין שרת כלי מצאו ולא ופריך
' א בהלכה לעיל לה וכדמייתי '.וכו דתי כהדא ומשי

  :הבירוצים לאותן לצבור שימסרם ובלבד "וה
 כהא בהן עושין היו מה לח בבירוצי שמעו .כדון עד

  :דלעיל
 שהן הסלתות ירוציב שהן בכלל מי .יבש בירוצי' ואפי

 וכהאי ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר הקדש של כ"ג
 הזבח ומצא בכלי שקדשו סכים התודה בפרק דתין

 דמחות בתוספתא כדתי בבירוצים "וה' וכו פסול
 יש אם בהן עושין היו מה הללו המדות בירוצי י"בפ

 שם ומסיים בליה יפסלו לו ואם עמו יקרבו אחר זבח
  :המזבח בהן ומקיצין
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        'ג ֲהָלָכהב ב ב ב - - - - יא, איא, איא, איא, א .11
        הכשרת "מותר הקטורת" לשנה החדשההכשרת "מותר הקטורת" לשנה החדשההכשרת "מותר הקטורת" לשנה החדשההכשרת "מותר הקטורת" לשנה החדשה

ָנה    ִמׁשְ

טֹוֶרת ּה?  - מֹוַתר ַהּקְ ין ּבָ   ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ
  

ִנין,  ַכר ָהאּוּמָ ה ׂשְ ּנָ ין ִמּמֶ   ַמְפִריׁשִ
ִנין,  ַכר ָמעֹות ָהאּוּמָ ִלין אֹוָתּה ַעל ׂשְ   ּוְמַחּלְ

ִנין  ָכָרן, ְונֹוְתִנין אֹוָתּה ָלאּוּמָ ׂשְ   ּבִ
ה.  רּוָמה ֲחָדׁשָ   ְוחֹוְזִרין ְולֹוְקִחין אֹוָתּה ִמתְּ

  

ְזַמּנֹו וְ  א ָחָדׁש ּבִ ה,  -ִאם ּבָ רּוָמה ֲחָדׁשָ   לֹוְקִחין אֹוָתּה ִמתְּ
ָנה -ְוִאם ָלאו  ׁשָ   . ִמן ַהּיְ

  

ָמָרא    ּגְ

        """"מותר הקטורתמותר הקטורתמותר הקטורתמותר הקטורת""""חילול חילול חילול חילול תהליך תהליך תהליך תהליך 
  !ׁש ׁש ִמְתַחֵלל ַעל ַהֶהְקּדֵ ְולֹא ִנְמָצא ֶהְקּדֵ 

  
ה?  יַצד הּוא עֹוׂשֶ   כֵּ

יְסָנאָאַמר  ר ּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   : ַרּבִ
ְנָין ָלן ַעל ַהּבִ   , 76ֵמִביא ָמעֹות ּוְמַחּלְ

ל ֲעֵליֶהן,    יא,ב   ּוֵמִביא ְקטֹוֶרת ּוְמַחּלֵ
ָכָרן.  ׂשְ ִנין ּבִ   ְונֹוְתִנים אֹוָתּה ָלאּוּמָ

  
  

ֶהן?  ה ּבָ עֹות ַמה ַיֲעׂשֶ   אֹוָתן ַהּמָ
  
  אֹוֵמר:  יַרּבִ "

ְתנוּ  – אֹוֵמר ֲאִני ְרמוּ   :ִיּנָ    ,ְלֵבית ּגַ
   ,ּוְלֵבית ַאְבִטיָנס

ִקיִאין ָהיּו ּבְ ִפיטּום ַהְקטֹוֶרת  :ׁשֶ    ,ּבְ
ִנים ה ֶלֶחם ַהּפָ   . "ּוְבַמֲעׂשֶ

  
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

ָעה ִראׁשוֹ  -    ְוֵהן ָ יִבין ָלֶהן ָמעֹות ִמׁשּ הּו ַחּיָ ּיְ   ָנה. ׁשֶ
  

א ר ּבָ יה ּבַ י ִחּיָ ֵעי:  ַרּבִ   ּבָ
ָעה ָהִראׁשֹוָנה?  ָ יִבין ָלֶהן ָמעֹות ִמׁשּ   לֹא ָהיּו ַחּיָ

  
אֲאָתא  י ּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ יהּבְ י ִחּיָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוֵסיּבְ   : ַרּבִ

ַח.  ְזּבֵ ֶהן ֶאת ַהּמִ יִצין ּבָ   ְמַקּיְ
  

ר ּכֵֹהן א ּבַ י ּבָ ֵעי קּוֵמי  ַרּבִ י יֹוֵס ּבָ   : הַרּבִ
א!  ר ּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ יָטֵתיּה ּדְ   ִמַחְלָפא ׁשִ

ן  ּמָ   ְצִריָכה ֵליּה,  -ּתַ
יָטא ֵליּה  -ְוָכה  ׁשִ   ! ?ּפְ

  
ְצִריָכה ֵליּה  ֵרת.  -ָהא ּדִ ְכֵלי ׁשָ   ּבִ

יָטא ֵליּה  ׁשִ ּפְ ַח.  -ָהא ּדִ ַקִיץ ְלִמְזּבֵ   ּבְ
ְלגּון ִאיְתּפַ    :ּדְ

חּוִלין ָמּה ּבְ יּטְ   :ּפִ
י י י ֲחִניָנהַרּבִ י ַרּבִ סּוָלה ֹוֵסי ּבִ    .ָאַמר: ּפְ

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יָרה.  ַרּבִ ׁשֵ   ָאַמר: כְּ
  

ַרּבִ  י ֲחִניָנה? י יֹוֵסי ּבֵ ַמה ַטֲעָמא ּדְ   י ַרּבִ
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  פני משה
  ' מתי
 לפי .בה עושין היו מה הקטרת מותר
 הקטרת מותר בה שאין שה לך שאין

 ימות כמין מים ה"שס עשית שהיא
 מכיס שמהם מים שלשה ועוד החמה

 בברייתא כדשיו כ"ביה חפיו מלא ג"כ
 היו לא מים' ג ואלו הקטרת דפטום
 ועוד הרוב על חפיו במלא כולן כסין

 מותר היה ד"ש שימיה פשוטה שה בכל
 שים בהן למלאות צריכין שהיו פ"שאע

 היו מקום מכל הלבה שבמחזור מעוברות
 ח"בר שה בכל הקטרת לחדש צריכין

 היו ומה חדשה מתרומה שיהיו כדי] יסן[
  :בהמותר עושין

 יסן ח"ר כשהגיע. ממה מפרישין
 של האומין שכר הלשכה מן מפרישין

 שכרן וטלין שהיו הקטרת מפטמי
 מעות על אותה ומחללין הלשכה מתרומת
 מותר אותה שמחללין כלומר האומין
 ומצא האומין שכר מעות על הקטרת
 אותה וותין חולין עשו הקטרת שמותר
 ולוקחין וחוזרין בשכרן להאומין המותר

. חדשה תרומה במעות האומין מן אותה
 על מחלל הקדש מצא ולא פריך ובגמרא

 ושכר הקדש הקטרת מותר שהרי הקדש
 ההקדש והיאך הקדש משל האומין
 רשומפ הקדש שהיא בו כיוצא על מתחלל

 שהן אחרים מעות מביא עושה הוא כיצד
 שאותן ומצא שכרן על ומחללין חולין

 האומין שכר ומעות הקדש הן המעות
 זה הקטרת מותר ומביא חולין עשו

 האומין שכר מעות על אותה ומחללין
 להקדש חוזר האומין שכר ומצא

 אותה וותין חולין עשה והקטרת
 אותה ולוקחין וחוזרין בשכרן לאומין

 המעות ואותן חדשה תרומה במעות מהן
 מפרש בהן יעשה מה הקדש שעשה
  :בגמרא

 התרומה שבאה .בזמו חדש בא ואם
 יסן חודש ראש שהוא בזמו חדשה

  :כדאמרן חדשה מתרומה אותה לוקחין
 שקליהם הביאו לא שעדיין. לאו ואם

 אם ישה מתרומה אותה לוקחין החדשים
 קטיריןמ חללוה לא ואם חללוה כבר

 מקטירין חדשה כאן שאין דכיון אותה
  :ישה מתרומה

  
   'גמ

 עושה הוא כיצד' וכו הקדש מצא ולא
  ':במתי כדפרישית '.וכו

  :בהן יעשו מה הקדש שעשו .המעות אותן
  :בשכרן '.וכו גרמו לבית יתו

 שעה מעות להן חייבין שהיו ודוקא .והן
 להן חייבין היו שכבר כלומר ראשוה
 זה שמצא מההקדש שכרן שבילב מקודם
 שההקדש הוא שבתחלה להקדש כחוזר

 מתחלה הופרש ולכך האומין בשכר חייב
  :באין הן האומין לשכר כ"ג ועכשיו

 לא אם הדין והיך .בעי בא בר חייה רבי
  :מקודם שכר להם חייבין היו

 יוחן' ר בשם בא בר חייה רבי אתא
 בא' ר דהקשה והייו ל"כצ '.וכו מקיצין

' דר שיטתיה מחלפה יוסה' ר לפי כהן רב
 כלומר ליה צריכה תמן בא בר חייה

 חייבין היו לא ליה מיבעיא קא מתחלה
 כבר הא כלומר. ליה פשיטא והכא' וכו

 ליה מיבעיא קא ומאי יוחן' מר ליה שמיע
 כלומר שרת בכלי ליה דצריכה הן ומשי

 ומשום שרת כלי בהן לקות יכולין אם
 עליהן הקטרת מותר שם אין דעכשיו

 חילול י"שע אלא בתחלה תחללה שכבר
 שהן ואפשר להקדש חזרו עליהן הקטרת

 דלכלי ד"למ דאיכא תרומה מותר כשאר
 לעין הכא ליה דפשיטא ומה בא הוא שרת
 מותר כשאר אלא יהא דלא למזבח קיץ

  :המזבח בה שמקיצין תרומה
 הלכה סוף עד זו סוגיא '.וכו דאיתפלגון

 פרק בריש ביומא לעיל היטב ביארתי
  :ש"וע לו הוציאו
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        תשובהתשובהתשובהתשובה
        

        

        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
הבאת מחלוקת הבאת מחלוקת הבאת מחלוקת הבאת מחלוקת 

        נוספת זההנוספת זההנוספת זההנוספת זהה
        
        

        
        הבאת ראיההבאת ראיההבאת ראיההבאת ראיה

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        ואלואלואלואלעל שמעל שמעל שמעל שמ
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        

        
        ראיהראיהראיהראיה

        שכך שיטת שמואלשכך שיטת שמואלשכך שיטת שמואלשכך שיטת שמואל

        
        
        
        

        

        
מענין לענין באותו מענין לענין באותו מענין לענין באותו מענין לענין באותו 

        ענין ענין ענין ענין 
        
        
        
        
        
        
        

        
        קושיא קושיא קושיא קושיא 

על רבי שמואל בר רב על רבי שמואל בר רב על רבי שמואל בר רב על רבי שמואל בר רב 
        יצחקיצחקיצחקיצחק

        
        1111תירוץ תירוץ תירוץ תירוץ 
        
        

        
    2222תירוץ תירוץ תירוץ תירוץ 

  
קֹוֶדׁש.  - 77"ִהיא קֹוֶדׁש " ֵהא ֲהָווָייָתה כְּ ּתְ   ׁשֶ
  

ן ֵלִוי?  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ַמה ַטֲעָמא ּדְ
  
ה.  - "ִהיא ׁש קֹוֶד " כָּ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ָאה ִמּתְ ֵהא ּבָ ּתְ   ׁשֶ
  

י ּבֹוןָאַמר  י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ   : ַרּבִ
ן ֲחִניָנה  י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ מּוֵאל,  –ַאְתָיא ּדְ ׁשְ   כִּ

ן ֵלִוי  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ י יֹוָחָנן.  - ּוְדַרּבִ ַרּבִ   כְּ
  

ָתֵניַנן:    ּדְ
יׁש ְנָכָסיו ְוָהיּו " ְקּדִ נֹות ִציּבּורַהּמַ ְרּבָ ָבִרים ְראּוִין ְלּקָ ֶהן ּדְ   , יב.)שקלים ( "ּבָ

י יֹוָחָנן   ָאַמר: ְקטֹוֶרת.  ַרּבִ
ְעָיהָאַמר  י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

ית ַאְבִטיָנס ל ּבֵ ֶ אּוָמן ִמׁשּ ֵתר, ּבְ יּפָ    ,ּתִ
ָכרֹו ְקטֹוֶרת.  ׂשְ ָהָיה נֹוֵטל ּבִ   ׁשֶ

  

י ֲחִניָנה  י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ מּוֵאל,  - ּוְדַרּבִ ׁשְ   כִּ
ָאַמר  ם  ַרב הּוָנאּדְ ׁשֵ מּוֵאלּבְ   : ׁשְ

ת  ׁשֶ ׁש.  - ַמְכּתֶ ֵרת ְלַקּדֵ ְכִלי ׁשָ   ָעׂשּו אֹוָתּה כִּ
  

י ּבֹוןָאַמר  י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ י חּוָנאָאְמָרה  ַרּבִ י יֹוֵסיקּוֵמי  ַרּבִ    :ַרּבִ
ה? ֵרת ִנְפּדֶ ְכִלי ׁשָ ׁש ּבִ ּדֵ ּקִ ָבר ׁשֶ    !ּדָ

  
   ֲאַמר ֵליּה:

מּוֵאל ִהיא? ׁשְ    !ְולֹא ּדִ
ּמֹוָתר!  מּוֵאל ָאַמר: ַקל ִהיא ּבַ ׁשְ   ּדִ

  
ִאיְתּפַ     :ְלגּוןּדְ

ִמיִמים    :הֹוִתירּו ּתְ
מּוֵאל ְתִמיִמים.  ׁשְ   ָאַמר: ִנְפִדין כִּ

י יֹוָחָנןוְ  ים.  ַרּבִ ְפסּוֵלי ַהמּוְקָדׁשִ   ָאַמר: ִנְפִדין כִּ
  
  

ִעיִרים    :הֹוִתירּו ׂשְ
ְעּתֵ  מּוֵאל, ַעל ּדַ ׁשְ   יּה ּדִ

ן ֲחָטאת!  -ִאם עֹוָלה  כֵּ ל ׁשֶ ית, לֹא כָּ   ִנְפּדֵ
י יֹוָחָנן ַעל ַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ    :ּדַ

י ְזֵעיָראָאַמר    : ִיְרעּו. ַרּבִ
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

ַח ְמַקיְּ  ְזּבֵ ֶהן ֶאת ַהּמִ    .יִצין ּבָ
  

ָיא    ,ְוַקׁשְ
ֵריָב  ּקְ    !ה עֹוָלה?ֵיׁש ֲחָטאת ׁשֶ

  
י יֹוֵסהָאַמר    : ַרּבִ

ְנָייא ִהיא,    ׁשַ
ִחיָטה.  ׁשְ א ּבַ ִעין ֶאּלָ נֹות ִציּבּור ִנְקּבָ ֵאין ָקְרּבָ   ׁשֶ

  
יאָאַמר  י ִחּיָ   : ַרּבִ

ין הּוא ַעל ַהּמֹוָתר ית ּדִ ַנאי ּבֵ ְקְרבּו עֹולֹות.  -    ּתְ ּיִ   ׁשֶ
  

                                                             

ּה . חלקו הפרשים על איזה פסוק מדובר 77 ְנתָּ ַמְתּכֻ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ טֶֹרת ֲאׁשֶ ְהֶיה ְלָך ַלה'""ְוַהקְּ    (שמות ל, לז) לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם קֶֹדׁש תִּ
מֹהּו קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם"-"ַעלאו  ְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ ר ָאָדם לֹא ִייָסְך ּוְבַמְתּכֻ ׂשַ   .(שמות ל, לב) ּבְ
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
        

        
        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית

        
        

        
        

        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית
וגם דוחה מימרא וגם דוחה מימרא וגם דוחה מימרא וגם דוחה מימרא 

        קודמתקודמתקודמתקודמת

        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        

    'ד ֲהָלָכהיב, א יב, א יב, א יב, א  .12
        מה עושים בהם?מה עושים בהם?מה עושים בהם?מה עושים בהם?    ––––המקדיש נכסים המקדיש נכסים המקדיש נכסים המקדיש נכסים 

ָנה   ב,אי    ִמׁשְ

יׁש ְנָכָסיו   ְקּדִ    ,ַהּמַ
יּבּור  נֹות ַהּצִ ָבִרים ְראּוִין ְלָקְרּבְ ֶהן ּדְ ָכָרןִינָּ  - ְוָהיּו ּבָ ׂשְ ִנין ּבִ    ,ְתנּו ָלאּוּמָ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ
  

איָאַמר לֹו  ן ַעּזַ   : ּבֶ
ה,  יּדָ   ֵאיָנּה ִהיא ַהּמִ

ַכר ָהא ין ֵמֶהן ׂשְ א ַמְפִריׁשִ ִנין, ֶאּלָ   ּוּמָ
ָכָרן,  ׂשְ ִנין ּבִ ִנין, ְונֹוְתִנין אֹוָתן ָלאּוּמָ ִלין אֹוָתן ַעל ָמעֹות ָהאּוּמָ   ּוְמַחּלְ

ה.  רּוָמה ֲחָדׁשָ   ְוחֹוְזִרין ְולֹוְקִחים אֹוָתן ִמתְּ
  

יׁש ְנָכָסיו ְקּדִ    ,ַהּמַ
ַח  ְזּבֵ י ּמִ ֵהָמה ְראּוָיה ַעל ַגּבֵ ֶהן ּבְ    ,ְזָכִרים  :ְוָהָיה ּבָ

  :בֹותּוְנֵק 
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְכרּו ְלָצְרֵכי עֹולֹות,  -ְזָכִרים    ִיּמָ
ָלִמים,  - ּוְנֵקבֹות  ְכרּו ְלצֹוְרֵכי ִזְבֵחי ׁשְ   ִיּמָ

ִית.  ָאר ְנָכָסיו ְלֶבֶדק ַהּבָ לּו ִעם ׁשְ   ּוְדֵמיֶהן ִיּפְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְרבּו עֹולֹות, -ְזָכִרים ַעְצָמן     ִיּקָ
ָלִמים,  - ּוְנֵקבֹות  ְכרּו ְלָצְרֵכי ִזְבֵחי ׁשְ   ִיּמָ

ְדֵמיֶהן עֹולֹות,    ְוָיִביא ּבִ
ָאר ְנָכִסים  ִית.  -ּוׁשְ לּו ְלֶבֶדק ַהּבָ   ִיּפְ

  

י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ
ַע,  י ְיהֹוׁשֻ ְבֵרי ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ִמּדִ ְבֵרי ַרּבִ   רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ָוה ֶאת ִמ  - ׁשֶ   ּדֹוָתיו, ִהׁשְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   ַלק. ִח  - ְוַרּבִ

  

י ַּפְּפַייסָאַמר    : ַרּבִ
ֵניֶהן,  י ֶאת ִדְבֵרי ׁשְ ַמְעתִּ   ׁשָ

ֵפירּוׁש  יׁש ּבְ ְקּדִ י ֱאִליֶעֶזר,  -ַהּמַ ִדְבֵרי ַרּבִ   ּכְ
יׁש ְסָתם  ַע  -ְוַהּמְקּדִ י ְיהֹוׁשֻ ִדְבֵרי ַרּבִ    .ּכְ

  

יׁש ְנָכָס  ְקּדִ    ,יוַהּמַ
ָבִרי ֶהן ּדְ ַח ְוָהיּו ּבָ ְזּבֵ י ּמִ ּבֵ ָמִנים,     :ם ְראּוִים ְלּגַ   ֵיינֹות, ּוׁשְ

  ,ְועֹופֹות
י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְדֵמיֶהן עֹולֹות,  ין ְוָיִביא ּבִ ְכרּו ְלָצְרֵכי אֹותֹו ַהּמִ   ִיּמָ
ָאר ְנָכִסים  ִית -ּוׁשְ לּו ְלֶבֶדק ַהּבָ   .ִיּפְ

   

ָמָרא    ּגְ

        מה הקדיש?מה הקדיש?מה הקדיש?מה הקדיש?    ––––המקדיש דבר הראוי לקרבנות צבור" המקדיש דבר הראוי לקרבנות צבור" המקדיש דבר הראוי לקרבנות צבור" המקדיש דבר הראוי לקרבנות צבור" """"                                                        
יׁש " ְקּדִ ָבִרים ְראּוִין ,ַהּמַ ֶהן ּדְ נֹות ִציּבּור ְוָהיּו ּבָ ְרּבָ    ".ַלּקָ
  

י יֹוָחָנן    ָאַמר: ַרּבִ
  ְקטֹוֶרת. 

  
ְעָיהָאַמר  י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

ית ַאְבִטיָנס ל ּבֵ ֶ אּוָמן ִמׁשּ ֵתר ּבְ יּפָ    ,ּתִ
כָ  ׂשְ ָהָיה נֹוֵטל ּבִ   רֹו ְקטֹוֶרת. ׁשֶ

  
  

אי?  ֶבן ַעּזַ   ַמה ַטֲעָמא ּדְ
  

עֹות.  א ַעל ַהּמָ ָלאָכה, ֶאּלָ ל ַעל ַהּמְ ׁש ִמְתַחּלֵ ֵאין ַהֶהְקּדֵ   ׁשֶ

  פני משה
  ' מתי

 לבדק הקדשות סתם ל"וקי סתם .כסיו המקדיש
  :הבית
 אותו כגון .צבור לקרבות הראוין דברים בהן והיו

 בשכרן לאומין שותין לעיל ששיו הקטרת מותר
 אחד בהן שהיה או מהן אותו ויקו שיחזרו עד

  :הקטרת מסממי
 הקדש ל"דס .ע"ר דברי בשכרן לאומין יתו

  :המלאכה על מתחלל
 גבי לעיל שאמרו .המדה היא איה עזאי בן ל"א

 דייהן את להשוות לו הוא ראוי אלא הקטרת מותר
 ל"דס הקטרת מותר גבי כדלעיל' וכו מפרישין והלכך

 על אלא המלאכה על מתחלל ההקדש שאין עזאי לבן
 והלכה ב"פ בתוספתא לה מפרש והכי בלבד המעות

  :עזאי כבן
  :סתם .כסיו המקדיש

 ימכרו זכרים אומר א"ר' וכו בהמה בהן והיתה
 לבדק הקדשות סתם א"לר ל"דס .עולות לצרכי
 איו למזבח דחזי מידי ומיהו בהמה ואפילו הבית
 תמימה בהמה והמקדיש לעולם מזבח ידימ יוצא

 שעשה מה בעשה עובר שהוא פי על אף הבית לבדק
 לבדק יפלו והדמים למזבח אלא פדית ואיה. עשוי

 והקבות עולות לצרכי ימכרו הזכרים הלכך הבית
 שלמים אותן ויקריבו שלמים זבחי לצרכי ימכרו

 והכתוב הבית לבדק יפלו הכסים שאר עם ודמיהן
 אלא להא ג"דל הוא ס"ט עולות בדמיהן יאומב כאן

  :יהושע' ר בדברי
 דלא ל"ס י"ר '.וכו עצמן זכרים אומר יהושע' ר

 הבית לבדק ומקדיש המזבח קדושת איש שביק
 למזבח דמסתמא' אמרי והלכך למזבח דחזי למידי

 יקרבו וזכרים אקדשיהו כליל דכולן לעולות ושיהיו
 ויביא שלמים חיזב לצרכי ימכרו וקבות עולות עצמן

 ראוין אין עצמן דהקבות ומשום עולות בדמיהן
 לדבר ושיהא המזבח להקדש היה ודעתו לעולות

 ויביא שלמים לצרכי ימכרו ולפיכך כליל שהוא
 דחזי מידי בהו דליכא כסים והשאר עולות בדמיהן
 ל"ס דלא הבית בדק לקדשי שיפלו הוא אותן למזבח

 מידי אלא ביתה לבדק הקדשות סתם יהושע לרבי
  :הוא למזבח למזבח דחזי
 השוה א"שר' וכו א"ר דברי את אי רואה ע"ר אמר

 הבהמה בין הבית לבדק יפול הכל דאמר .מדותיו את
  :אותן חלק יהושע' ור הכסים שאר ובין
 שיכול .שיהן דברי את שמעתי פפייס' ר אמר

 ואמר שפירש בפירוש שהמקדיש שיהן כדברי לקיים
 דמכיון א"ר כדברי אי מקיים הקדשל וכסי בהמה

 שתהא פירש לא וזה וכסי בהמה ואמר שפירש
 מסתמא אמרין הבית לבדק וכסי למזבח הבהמה

 כסים שאר וכמו אחד למקום הכל שילך דעתו היה
 הבהמה על דעתו היה כך הבית לבדק אלא שאין

 ימכרו למזבח חזי דבהמה דהואיל א"ר וכדברי
 אבל הבית לבדק יפלו מיהןוד למזבח הקרבן לצרכי

 היה דעתו' אמרי להקדש כסי שאמר סתם המקדיש
 הבית לבדק הבית לבדק הראוי למזבח למזבח הראוי

 אי רואה שאמר ע"ר כדברי והלכה יהושע' ר וכדברי
 לבדק הקדשות סתם' אמרי ולעולם א"ר דברי את

  :אליעזר' לר ל"וכדס הבית
  :סתם .כסיו המקדיש

  :לסכים ראוין שהן סלתות ןוכ .ושמים ייות
  :המזבח ג"ע לקרבן שראוין יוה ובי תורים .ועופות

  :להקריבן .המין אותו לצרכי ימכרו אומר אליעזר' ר
 מעיקרא מפרש ובגמרא .עולות בדמיהן ויביא

' אמרי ולא עולות בדמיהן דיביא א"דר דטעמא
' הבי לבדק יפלו ודמיהן המין אותו לצרכי דימכרו

 אהרן אל דבר דכתיב משום דלעיל לכהבה כדאמרין
 יקריב אשר' וגו ישראל מבית איש איש' וגו ביו ואל

' לה יקריבו אשר דבותם ולכל דריהם לכל קרבו
 לעולה יהיה' לה סתם ודבה דר כל על לימד לעולה

 ויביא ימכרו ועופות וסלתות שמים ייות ואף
 כלומר עופות אפילו יכול המזבח על עולה בדמיהן
 עוף הקדיש אם או העוף עולת' אפי בדמיהן שיקריב

 שאיו עופות ולא בבקר ל"ת לעולה בעצמה יקריבה
 בלבד הבהמה עולת אלא שהתדב מה מכל מקריב

 קאמר והדר עלה ופריך מעיקרא לה מפרש והכי
  :בגמרא כדמפרשין אחריא טעמא

  
  ' גמ

' וכו הראוין דברים דקתי הא .קטרת אמר יוחן' ר
' במתי כדפרישית הקטרת מותר וכגון היא קטרת

 הצבור לקרבות שראוין הקטרת מסממי אחד או
  :הן

 באומן בשכרן לאומין יתו דקאמר הא .תיפתר
 את מפטמין היו שאלו' וכו אבטיס בית משל

 בשכרן קטרת וטלין והן להצבור למכור הקטרת
  :ומוכרין

  ':במתי כדפרישית '.וכו עזאי דבן ט"מ
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        הבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתאהבאת ברייתא
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פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 
        מצמצמתמצמצמתמצמצמתמצמצמת

        

        
        הבאת מקורהבאת מקורהבאת מקורהבאת מקור

        

        
        
        

        
        

        
        

        

        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        'ד ֲהָלָכהיב, א יב, א יב, א יב, א  .13
        בדק הבית או למזבח?בדק הבית או למזבח?בדק הבית או למזבח?בדק הבית או למזבח?    ––––המקדיש בהמות בסתם המקדיש בהמות בסתם המקדיש בהמות בסתם המקדיש בהמות בסתם 

        
ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ   ּתַ

ִיתיֵ " ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ָקְדׁשֵ    :ׁש ּבְ
ָתם ַהְקֵדיׁשֹות סְּ ִית.  -  ׁשֶ   ְלֶבֶדק ַהּבַ
ִית  ֶדק ַהּבַ ׁש ּבֶ   ָחל ַעל ַהּכֹל,   - ֶהְקּדֵ

ִגידּוֵליֶהן,    ּומֹוֲעִלין ּבְ
יה ַלּכֲֹהִנים ֶהן ַהָנּיָ   . (תמורה לא:) "ְוֵאין ּבָ

  
י ֲחַנְנָיהָאַמר    : ַרּבִ

י ִליֶעֶזר ִהיא ַרּבִ    .ּדְ
  

ָתֵניַנן:    ּדְ
יׁש ְנָכָסיו" ְקּדִ    ,ַהּמַ

ֶה  ַח ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות, ְוָהְיָתה ּבָ י ִמְזּבֵ ּבֵ ֵהָמה ְראּוָיה ַעל ּגַ   ן ּבְ
י ִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ִיָמְכרּו ְלָצְרֵכי עֹולֹות,  -ְזָכִרים 
ָלִמים,   - ּוְנֵקיבֹות     ִיָמְכרּו ְלָצְרֵכי ִזְבֵחי ׁשְ

ִית -ּוְדֵמיֶהן  ָאר ְנָכִסים ְלֶבֶדק ַהּבַ לּו ִעם ׁשְ   . "ִיּפְ
  

י יֹוָחָנןַר ָאַמר    : ּבִ
י ִליֶעֶזר ַרּבִ    :ַטֲעָמא ּדְ

יתֹו קֹוֶדׁש ַלה'" יׁש ֶאת ּבֵ י ַיְקּדִ יִמין?  - (ויקרא כז, יד) 78"ְוִאיׁש ּכִ ֶמה ֲאַנן ַקּיָ   ּבַ
יָרה ֵבית ּדִ ִתיב:   - ִאם ּבְ ָבר כְּ יתוֹ "כְּ יׁש ִיְגַאל ֶאת ּבֵ ְקּדִ   ! )ויקרא כז, טו( 79"ְוִאם ַהּמַ

י ַאַנן א כַּ יׁש ְנָכָסיו,  ֶאּלָ ַמְקּדִ יִמין: ּבְ   ַקּיָ
ן  ִית.  -ִמיכָּ ָתם ֶהְקֵדיׁשֹות ְלֶבֶדק ַהּבַ ּסְ   ׁשֶ

  
  

                                                             
יתֹו קֶֹדׁש ַלה' ְוֶהֱעִריכֹו ַהּכֵֹהן בֵּ  78 ׁש ֶאת ּבֵ י ַיְקּדִ ן ָיקּוםְוִאיׁש ּכִ ר ַיֲעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ּכֵ ֲאׁשֶ   ין טֹוב ּוֵבין ָרע ּכַ
ָך ָעָליו ְוָהָיה לוֹ  79 ֶסף ֶעְרּכְ ית ּכֶ יתֹו ְוָיַסף ֲחִמיׁשִ יׁש ִיְגַאל ֶאת ּבֵ ְקּדִ   ְוִאם ַהּמַ

  פני משה
 יש דתמורה ז"פ ריש .תין תמן

 בקדשי שאין מה המזבח בקדשי
 הבית בדק בקדשי ויש הבית בדק
 ומפרש המזבח בקדשי שאין מה

 הבית בדק בקדשי יש הסיפא התם
 שסתם המזבח בקדשי שאין מה

 בדק והקדש הבית לבדק הקדשות
 בהמה על' אפי הכל על חל הבית

 ומועלין מומין ובעלי טמאה
 לבדק בהמה שהמקדיש בגידוליהן

 הקדיש בחלבה מועלין הבית
 כ"משא בביצתה מועלין תרגולת

 דמעילה ג"בפ כדתן המזבח בקדשי
 לא תורים וביצי המוקדשין לבח

 האה בהן ואין מועלין ולא הין
 יש המזבח בקדשי אבל לכהים

 מהן ויש לכהים אכל שהבשר מהן
  :עולה כגון בעורה שהין

 ל"דס' מתי האי. היא אליעזר דרבי
 כדתין הבית לבדק הקדשות סתם
' וכו כסיו המקדיש הכא

  ':במתי וכדפרישית
 כי ואיש דכתיב .א"דר טעמא
 והעריכו' לה קדש ביתו את יקדיש
 להכתוב קיימין אן ומה' וגו הכהן
 הא כמשמעו דירה בבית אם הזה
 המקדיש ואם אבתריה כתיב כבר

 כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל
 בית מקדיש דין כ"א' וגו עליו ערכך

 קרא והאי הוא מפורש כבר דירתו
 לביתו קיימין אן כן אלא לי למה

 הוא ממש בית דלאו כאן האמור
 קרא משתעי כסיו במקדיש אלא

 לבדק וערכין הכהן והעריכו וכתיב
 שסתם מכאן ופלין הן הבית

  :הן הבית לבדק הקדשות
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

  
  

        
        
        
        
        
        
        
        

        

        
        1111    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        א ור"יא ור"יא ור"יא ור"יבמחלוקת ר"במחלוקת ר"במחלוקת ר"במחלוקת ר"

        

        
        
        

        2222פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 
        מסורת אחרתמסורת אחרתמסורת אחרתמסורת אחרת

בדעת רב חונה בשם בדעת רב חונה בשם בדעת רב חונה בשם בדעת רב חונה בשם 
        רברברברב

        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא

        על רבי באעל רבי באעל רבי באעל רבי בא

        
        
        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        

        
        
        

        3333פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        'ד ֲהָלָכהיב, א יב, א יב, א יב, א  .14
        ברור מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע במקדיש "סתם"ברור מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע במקדיש "סתם"ברור מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע במקדיש "סתם"ברור מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע במקדיש "סתם"

        
יׁש ְנָכָסיו"[ ְקּדִ    ,ַהּמַ

ַח ְזָכִרים ּוְנֵק  ְזּבֵ י ּמִ ֵהָמה ְראּוָיה ַעל ַגּבֵ ֶהן ּבְ    –בֹות ְוָהָיה ּבָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְכרּו ְלָצְרֵכי עֹולֹות,  -ְזָכִרים    ִיּמָ
ָלִמים,   - ּוְנֵקבֹות  ְכרּו ְלצֹוְרֵכי ִזְבֵחי ׁשְ   ִיּמָ

ִית.  ָאר ְנָכָסיו ְלֶבֶדק ַהּבָ לּו ִעם ׁשְ   ּוְדֵמיֶהן ִיּפְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְרבּו עֹולֹות -ְזָכִרים ַעְצָמן    , ִיּקָ
ָלִמים,   - ּוְנֵקבֹות  ְכרּו ְלָצְרֵכי ִזְבֵחי ׁשְ   ִיּמָ

ְדֵמיֶהן עֹולֹות,    ְוָיִביא ּבִ
ָאר ְנָכִסים ִית - ּוׁשְ לּו ְלֶבֶדק ַהּבָ   ]."ִיּפְ

  
י ְזֵעיָראָאַמר  ם  ַרב חּוָנה, ַרּבִ ׁשֵ   : ַרבּבְ

ִליִגין?  ה ּפְ ּמֶ   ּבַ
יׁש ְנָכָסיו,  ַמְקּדִ   ּבְ

יׁש ֶעְד  ַמְקּדִ ַח.  -רֹו ֲאָבל ּבְ ְזּבֵ הּוא ַלּמִ א מֹוַדיי: ׁשֶ ל ַעּמָ   כָּ
  

א ַרב חּוָנה י ּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ   : ַרבּבְ
ִליִגין?    ַמה ּפְ

יׁש ֶעְדרֹו,  ַמְקּדִ   ּבְ
יׁש ְנָכָסיו  ַמְקּדִ ִית.  -ֲאָבל ּבְ הּוא ְלֶבֶדק ַהּבַ א מֹוַדיי: ׁשֶ ל ַעּמָ   כָּ

  
י ְזֵעיָרא  ַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ   ִניָחא.  –ַעל ּדַ

א, וְ  י ּבָ ַרּבִ ָיא ַעל ּדְ   ַקׁשְ
ֵהָמה  ַח ִהיא? - ּבְ ְזּבֵ    !לֹא ַלּמִ

  
ֵהָמה  יׁש ּבְ ְקּדִ ַח לְ ַהּמַ ְזּבֵ ַח לְ אֹוֵמר:  -  ּמִ ְזּבֵ    ,ּמִ

ה?  ה ָסַתם ָהִאיׁש ַהּזֶ   ְוָלּמָ
ִית"!  א ְלֶבֶדק ַהּבַ אֹוֵמר: "לֹא ִיְהֶיה ֶאּלָ הּוא כְּ   ׁשֶ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ְניָ  יׁש ֶעְדרֹו ָלא ׁשַ ְקּדִ יׁש ְנָכָסיו, ִהיא ַהּמַ ְקּדִ ֲחלֹוֶקת.  -יא, ִהיא ַהּמַ   ִהיא ַהּמַ
  
  
  
  
  

  פני משה
 דהא רב בשם מפרש '.וכו עיראז' ר

' במתי יהושע ורבי א"ר דפליגי
 בהן והיו סתם כסיו במקדיש

 א"ר דקאמר הוא בהא בהמות
 היה דעתו דבריו דסתם דמכיון
 אבל הבית לבדק הכל שיהא

 אפילו שלו הבהמות עדר במקדיש
 והראוי למזבח שהוא מודה א"ר

 ימכרו לשלמים והראוי עולה לעולה
 דמסתמא לעולות ודמיהן לשלמים

  :לגבוה היה דעתו
 דבמקדיש מפרש .רב בשם בא רבי

 רבי קאמר ובהא דפליגי הוא עדרו
 אבל' וכו עולות יקרבו זכרים יהושע

 בהן והיו סתם כסיו במקדיש
 שהוא מודה יהושע רבי' אפי בהמות

 אותן לצרכי וימכרו הבית לבדק
 הבית לבדק יפלו ודמיהן הקרבות

  :הכסים כשאר
. יחא זעירא' דר הדעתי על

 במקדיש דפליגי הוא דמסתברא
  ':במתי וכדמפרשין סתם

 דמוקי. בא דרבי על וקשיא
 הבהמות עדר במקדיש פלוגתייהו

 שיש פי על אף סתם במקדיש אבל
 ע"כ למזבח הראויה בהמה בהן

 בהמה וכי הבית לבדק שהוא מודים
 מודה ואמאי ראויה היא למזבח לא
 בהמה אין ומשי. יהושע' ר בה

 דלמה אמרין מיהו היא למזבח
 לו והיה הזה האיש דבריו סתם
 אלא למזבח והבהמה לומר

 כל יהו לא כאומר שהוא מסתמא
 וכדברי הבית לבדק אלא הכסים

  :א"ר
'. וכו היא שייא לא אמר יוחן רבי

  :המחלוקת היא בזו ובין בזו דבין
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        'ד ֲהָלָכהב ב ב ב - - - - יב, איב, איב, איב, א .15
        בהמות הקדושות בקדושת בדק הבית בהמות הקדושות בקדושת בדק הבית בהמות הקדושות בקדושת בדק הבית בהמות הקדושות בקדושת בדק הבית 

  אך עדיין לא הוקדשו על ידי הקוניםאך עדיין לא הוקדשו על ידי הקוניםאך עדיין לא הוקדשו על ידי הקוניםאך עדיין לא הוקדשו על ידי הקונים    ,,,,שנמכרו לאנשים לצורך קרבןשנמכרו לאנשים לצורך קרבןשנמכרו לאנשים לצורך קרבןשנמכרו לאנשים לצורך קרבן
  

ם  ַרב חּוָנה ׁשֵ   , ַרבּבְ
הוּ  י ַאּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ יּבְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ִמיִמין  ּפֹוְדָאן ּתְ ִית ׁשֶ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ   ָיְצאּו ְלחּוִלין.  - ָקְדׁשֵ
  

ן,    ַמְתִניָתא ָאְמָרה כֵּ
ְדיֹוָנן - ָוְלָדן ַוֲחָלָבן " ר ְלַאַחר ּפִ   . (חולין קל. בכורות יד.) "מּותָּ
  

י ִחְזִקָיה   יב,ב ם  ַרּבִ ׁשֵ   : ַרב ִחְסָדאּבְ
ָדָאן ּתְ  ּפְ ֵתר, ׁשֶ יּפָ   ִמיִמין ְוהּוְממּו. ּתִ

  
י יֹוֵסה ם  ַרּבִ ׁשֵ   : ַרב ִחְסָדאּבְ

ן    :ַמְתִניָתא ָאְמָרה כֵּ
ְדיֹוָנן - ְוָלָדן ַוֲחָלָבן "   . (תמורה לא.) "ָאסּור ְלַאַחר ּפִ
  

י ִחְזִקָיה ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוֵסהּבְ   : ַרּבִ
ָדָאן ְתִמיִמין  ּפְ ִית ׁשֶ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ   ן. ָיְצאּו ְלחּוִלי -ָקְדׁשֵ

יַמר: לֹא ָיְצאּו ְלחּוִלין ִאין ִית? - ּתֵ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ַח ָחִלין ַעל ָקְדׁשֵ י ִמְזּבֵ    !ֵהיַאְך ָקְדׁשֵ
  
  
  

ֲעֵלי מּוִמין  ַח ָחָלה ֲעֵליֶהן.  -ּבַ ְזּבֵ ת ַהּמִ   ְקדּוׁשַ
    80ְלֵייָדה ִמיָלה?

  ְלִגיָזה ְוַלֲעבֹוָדה. 
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  פני משה
 אבהו ורבי רב בשם קאמר .חוא רב

 בדק קדשי יוחן רבי בשם לה אמר
 שעבר תמימים אותן שפודין הבית

 לבדק תמימין בהמות והקדיש
 יןלחול יצאו אותן כשפודין הבית
 הן יוצאין למזבח דחזו ג"דאע

  :פדיון לאחר לחולין
 וחלבן וולדן כן אמרה מתיתא

 מאי כלומר .פדיון לאחר מותר
 דתמורה מתיתין מהאי הא ל"קמ

 יש קתי דהא הכי שמעין דלעיל
 בקדשי שאין מה המזבח בקדשי

 עושין המזבח שקדשי הבית בדק
 אסור וחלבן וולדן' וכו תמורה
 בדק בקדשי כ"שאמ פדיון לאחר
 וולדן הבית בדק בקדשי כ"וא הבית
 מ"וש פדיון לאחר מותר וחלבן

  :הן גמורין דחולין
 קאמר. חסדא רב בשם חזקיה רבי

 תיפתר ואמר הוא לתרץ דבא
 דאי וכלומר והוממו תמימין שפודין
 דיוצאין מידי שמעין לא' ממתי
 דקתי הא למימר דאיכא הן לחולין

 וחלבן ןדולד המזבח קדשי גבי
 בכהאי מיירי פדיון לאחר אסור
 אותן כשהקדיש תמימין שהיו גווא

 הוא דדין פדו כ"ואח והוממו
 פדיון לאחר אסור וחלבן שולדן
 דבכורות ב"ובפ הזרוע בפרק כדתן

 הקדשן שקדם וכל' וכו הקדשים כל
 הבכורה מן פטורין ופדו מומן את
 פדיון לאחר אסור וחלבן וולדן' וכו

 דתמורה' דמתי רישא מיירי ובהכי
 דקתי היא ועלה המזבח בקדשי

 ג"דבכה הבית בדק בקדשי כ"משא
 הן לחולין יוצאין הבית בדק בקדשי
 אם אבל כשהוממו פדיון לאחר

 שמעו לא תמימים כשהן פדו
 רב אשמעין ולהכי' מתי מהאי

 כשהן פדין דאפילו יוחן ורבי
 רבי אמר כך לחולין יצאו תמימים

  :חסדא רב בשם יהחזק
 אמר לא .חסדא רב בשם יוסה רבי
 על קאמר קושיא בדרך אלא הכי
' דאפי יוחן' ור רב בשם דאמרי הא

 לחולין יוצאין תמימין כשהן פדו
 דהא בתמיה כן אמרה' מתי

' ממתי לה שמעין איפכא אדרבה
 ב"ובפ הזרוע דפרק' מתי הך והייו

 הקדשים כל התם דקתי דבכורות
' וכו להקדשן קבוע םמו שקדם

 בכלל הבית בדק קדשי דאף ומשמע
 הקדשן שקדם וכל בהסיפא וקתי

 אסור וחלבן וולדן ופדו מומן את
 מ"ש' מתי מהאי כ"א פדיון לאחר

 דאף אלא יוחן ורבי כרב דלא
 כשהן שהוקדשו הבית בדק קדשי

 לאחר לחולין יצאו לא תמימים
  :פדיון

 קאמר .יוסה רבי בשם חזקיה רבי
 בדק קדשי יוחן ורבי דרב כהאי
 דאם כן הוא ומכריח' וכו הבית

 אלא לחולין יצאו שלא תאמר
 למזבח אותן מקריבין הן כשפדים

 הן חלין המזבח קדשי היאך קשיא
 לבדק בתחלה שהוקדשו קדשים על

 אלא הקדישן היה ולא הבית
  :בלבד לדמים

 חלה המזבח קדושת מומין בעלי
 ס"דהש כלומר בתמיה .עליהן
 ומאי יוסה דרבי הא על מהדר

 חלה מומין בעלי מציו הרי קושיא
 וכדמפרש עליהן המזבח קדושת

  :ואזיל
 לגיזה דבר לאיזה .מילה ליידא

 המוקדשין פסולי כדין ולעבודה
 גב על דאף ועבודה בגיזה שאסורין

 מ"מ כשהוממו חזו לא דלהקרבה
 לעין עליהן המזבח קדושת אכתי

 אתה אף כ"וא ועבודה גיזה איסור
 הבית בדק קדשי על תתמה אל

 ואם לחולין יצאו לא דלעולם שפדו
 חזו לא למזבח דלהקרבה תיקשי
 לכך בתחלה הוקדשו שלא ומשום

 אכתי ועבודה גיזה לעין מ"מ
  :הן דאסורין לך אימא
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  פני משה
 קבה המפריש מורהדת ב"בפ היא תוספתא '.וכו קבה הפריש
 לא דקבה גב על אף. תמורה עושה ולאשמו ולפסחו לעולתו

 עלה קדושה חלה מ"מ זכרים אלא באין שאין אלו לכל חזיא
  :תמורה שעושה לעין

 לקמן טעמיה כדמפרש. 'וכו תמורה עושה לעולתו אומר ש"ר
 תמות שאין העוף עולת וזהו בקבה עולה שם שמציו לפי

 מציו לא אבל לעולה כשירה בעוף הקבה ואף בעופות וזכרות
 לעשות הקדושה חלה לא והלכך קבה שבא ולאשם לפסח

  :תמורה
  :פליג העולה על דאף .משמו אומר יהודה בן ש"ר

  :כדפרישית '.וכו בעוף קבה מצאו שכן ש"דר טעמא
 למאי ש"דר אליבא אחריא טעמא דבעי עוד .יוחן רבי ואמר

 ש"לר מציו במיו במין ואם יהכדלקמ בעלמא דפליג דאשכחן
 שזה היא מיו בשאיו דמין בעולה הכא ש"לכ עליו חלוק שהוא

 קבה עולת ומציו דהואיל לדידיה ימא והיאך בהמה וזה עוף
 דרבי בתרייתא האי "א. בבהמה הקבה על עולה שם חל בעוף
 מפריש דאף היא ש"דר משמיה יהודה בן ש"דר אליבא יוחן
 במיו מין שאם ומפי תמורה עושה דאיו ל"ס לעולתו קבה
  :ועיקר' וכו עליו הוא חלוק
  :במיו במין ש"ר דחלוק אשכחן והיכא '.וכו איזהו
  :א"פ דזבחים בתוספתא .דתי כהדא
 מצורע ואשם זיר אשם כגון שה בן שמצותו .שה בן אשם
 בן והביא התדיר כל פרק בזבחים כדתן שתן בי באין שהן

 והתם'. וכו יצא שתים בי שבאין האשמות כל שאר כדין שתים
 שה בן והביאו שתים בן שתים בן והביאו שה בן הכי גריס

 אין עצמן כל אומר ש"ר חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרים
 ש"ור. ש"ר דברי חסרו ובכאן הכוה' הגי היא וזו. קדושין

 קבה המפריש דתין דתמורה ג"פ' במתי ל"ס דהכי לטעמיה
 קרב ואם אשם בדמיה ויביא ותמכר שתסתאב עד תרעה לאשם
 ל"דס במום שלא תימכר אומר ש"ר לדבה דמיו יפלו אשמו
 הגוף קדושת לה חתא לא דאשם לגופיה חזיא לא וקבה הואיל

 למילתא חזיא דלא דמכיון שתסתאב עד רועה להיות צ"וא
 בן שמצותו לדבר שתים בן הפריש אם מי והלכך מומא הייו
 במין חלוק ש"דר מיהת שמעין כלל קדושין אין איפכא או שה

 קדושת להן חתא דלא וקסבר הן בהמה מין שיהן שהרי במיו
  :הגוף

  ':דמתי .יהושע' ור ש"ר
 לא לעולה קבה אומר יהושע' דר דכמה אחד דבר אמרו שיהן
 ימכרו קבות במתיתין ל"כדס .דמים הקדש אלא קדשה
 להאי לקמן וכדמסיק עולות בדמיהן ויביא שלמים זבחי לצרכי

 הוה כ"א הגוף קדושת לה חתא יהושע' לר תאמר דאם מילתא
 אלא עולות בדמיהן ויביא וימכרו שיסתאבו עד ירעו למימר ליה

  :במום שלא ימכרו והלכך הגוף קדושת להו חתא דלא מ"ש
  :כדלעיל '.וכו אמר ש"ר וכן
' דמתי יהושע' דר אאליב היא מילתא אסוקי. 'וכו תימר אין

  :וכדפרישית
 לפי פ"וה. היא דלעיל דתמורה דהתוספתא סיפא '.וכו רבי אמר
 לפסחו קבה הפריש אם לעיל דקאמר ש"דר. גירסא האי

 עלייהו קדושה חיילא דלא ומשום תמורה עושה איו ולאשמו
 עושה דבר לך שאין ש"ר לדברי שם וכדמסיים תמורה לעשות
 ט"דפ' המתי על פליג דאיהו בלהסתא הרועה אלא תמורה

 אלא' וכו שיסתאב עד ירעה' וכו לפסחו קבה המפריש דפסחים
 במום שלא תימכר הקבה על פסח שם חלה דלא דמכיון ל"דס

 כדלעיל לאשם קבה במפריש וכן תמורה עושה איו והלכך
 הקדש שמא בפסח ש"ר דברי את אי רואה רבי קאמר ועלה
 וכי לפסח קבה הקדיש דאם רוכלומ בתמיה שלמים בא פסח
 מקבה אף באים ושלמים הואיל דימא שלמים להקריבה יכול

 תמורה לעשות הגוף קדושת לה וחתא לשלמים גופה היא חזיא
 לא שכן ומכיון ש"לר ליה אית במום שלא דתמכר לא ודאי זה

 דאפילו תמורה עושה ואיה כלל עלה הגוף קדושת חיילא
  :חזיא לא לשלמים

 אי אין באשם אבל כלומר .באשם ש"ר דברי את הארא ולא
 ושייכא עולה בא אשם שמותר שמציו לפי דבריו את רואה
 תמורה שעושה הוא ובדין אשם שם על עולה קדושת מיהת
 הא בתמיה עולה בא אשם הקדש שמא עלה ס"הש דפריך והייו

 אלא עולה באה עצמה היא וכי לאשם קבה בהקדיש מי
 בין רבי דמחלק האי מאי כ"וא עולה הבדמי ויביא תימכר
  :אשם הקדש ובין פסח הקדש

 מוסיף אבין דרבי כלומר '.וכו פסח הקדיש אם אבין רבי אמר
 שהרי והייו דקאמר הוא עוד ולא וכמו הקושיא לחזק הוא

 עוד ולא פסח מותר הוא אם שלמים שבא פסח מהקדש מציו
 לן כדקיימא שלמים קרב גופו הוא שלמים בא שאם אלא

 מצא כ"ואח תחתיו אחר והקריב שאבד כגון הפסח דמותר
 באשם אבל שתו עברה אם וכן שלמים קרב עצמו הוא הראשון

 גופו אין עולה בא אשם שהקדש מציו דאם אלא היא כך לא
 קרב ואם' וכו וימכר שיסתאב עד ירעה לרבן אלא. עולה קרב

 במום שלא תימכר ש"ולר עולה וקרב לדבה דמיו יפלו אשמו
 מהקדש אשם הקדש ש"מ קשיא טפי כ"וא עולה בדמיה ויביא
  :פסח
 אין ש"דר אליבא דרבי מלתא קיימא דלא והשתא .כדון מאי
  :פליגי ובמאי ש"ודר דרבן טעמייהו לפרש אלא לו

 סבר ש"ר הוא ההין פליגי בהא. קידש דמים הקדש אמר ההין
 להקדש אלא הקדיש לא ולאשמו לפסחו קבה הקדיש דאם

 ושלא להמכר וצריכין קבה באין שאין הוא יודע שהרי דמים
 וההין. תמורה עושה איו דמים וקדושת ש"ר כסברת במום
 רועה להיות שצריכין לפי קידש גוף הקדש ה"דאפ סברי רבן

 זה לעין הגוף קדושת מיהת להו וחתא והואיל שיסתאבו עד
  :תמורה עושה הלכך
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       ,ְלעֹוָלתוֹ    :ִהְפִריׁש ְנֵקיָבה"
   ,ּוְלִפְסחוֹ 

מֹו  מּוָרה.  -ְוַלֲאׁשָ ה תְּ   עֹוׂשֶ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

מּוָרה.  - ְלעֹוָלתֹו  ה תְּ   עֹוׂשֶ
   ,ְלִפְסחוֹ 

מֹו  מּוָרה.  -ְוַלֲאׁשָ ה תְּ   ֵאינֹו עֹוׂשֶ
ן יְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  הּוָדהַרּבִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ

   ,ְלעֹוָלתוֹ 
   ,ּוְלִפְסחוֹ 

מֹו  מּוָרה -ְוַלֲאׁשָ ה תְּ   . "ֵאינֹו עֹוׂשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
י ַרּבִ ְמעֹון ַטֲעָמא ּדְ    :ׁשִ

עֹוף  ן ָמִצינּו: ְנֵקיָבה ּבְ כֵּ יָרה ָלבֹא עֹוָלה.  -ׁשֶ ׁשֵ   כְּ
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ן ְיהּוָדהַטֲעָמא ּדְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ִמינֹו  ֵאינֹו ִמינֹו.  -ִאם ִמין ּבְ ׁשֶ ן ִמין ּבְ כֵּ ל ׁשֶ   הּוא ָחלּוק ָעָליו, כָּ
ִמינוֹ "ֵאיֶזהּו  הּוא ָחלּוק ָעָליו?  "ִמין ּבְ   ׁשֶ

ָתֵני ֲהָדא ּדְ   : 81כַּ
ָנה" ן ׁשָ ם ּבֶ ִים,  :ָאׁשָ תַּ ן ׁשְ   ְוֵהִביא ּבֶ

יִ  תַּ ן ׁשְ ָנהְוֵהִביא  :םּבֶ ן ׁשָ   . 82רׁשֵ ּכָ  - ּבֶ
א   ּלֹא ֶאּלָ םים ִל ָע ּבְ ַל  ָעלוּ  ׁשֶ   .הָב חוֹ  ְלׁשֵ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ַעְצָמן  ים-ּכָ   ."ֵאיָנן ְקדֹוׁשִ

   
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ָבר ֶאָחד,  ,ַרּבִ ֵניֶהם ָאְמרּו ּדָ   ׁשְ
ַר  ָמה ּדְ ַע ָאַמר: כְּ י ְיהֹוׁשֻ   ּבִ

ּה  -ְנֵקיָבה ְלעֹוָלה  ִמים,  ,לֹא ִקיְדׁשָ ׁש ּדָ א ֶהְקּדֵ   ֶאּלָ
ְמעֹון ָאַמר:  י ׁשִ ן ַרּבִ   כֵּ

ּה  -ְנֵקיָבה ְלעֹוָלה  ִמים.  ,לֹא ִקיְדׁשָ ׁש ּדָ א ֶהְקּדֵ   ֶאּלָ
יַמר: ָקְדׁשָ  ַשת ַהּגּוף ִאין ּתֵ   !ִיְרעוּ  –ה ְקדּוֹ

  
יָאַמר "   : ַרּבִ

ְבֵרי ֵאין ֲא  ְמעֹוןִני רֹוֶאה ֶאת ּדִ י ׁשִ ֶפַסח,  ַרּבִ   ּבְ
ַסח  ַהּמֹוָתר ּפֶ ָלִמים -ׁשֶ א ׁשְ   ! "ּבָ

  
ם,  ָאׁשָ ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ   ְוֵליָמא: ֵאין ֲאִני רֹוֶאה ּדִ

ם  ַהּמֹוַתר ָאׁשָ א עֹוָלה!  -ׁשֶ   ּבָ
  

י ָאִביןָאַמר    : ַרּבִ
ָלִמים א ׁשְ ַסח, ּבָ יׁש ּפֶ ָלִמים.  - ִאם ִהְקּדִ   ּגּופֹו ָקַרב ׁשְ

א עֹוָלה  ם, ּבָ יׁש ָאׁשָ   ֵאין ּגּופֹו ָקֵרב עֹוָלה.  -ִאם ִהְקּדִ
  

ִליֵגי   ? 83ַמה ּפְ
  

יׁש.  ִמים ִהְקּדִ ׁש ּדָ   ָהֵהין ָאַמר: ֶהְקּדֵ
יׁש.  ׁש ּגּופֹו ִהְקּדִ   ְוָהֵהין ָאַמר: ֶהְקּדֵ
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        חלה קדושת עולהחלה קדושת עולהחלה קדושת עולהחלה קדושת עולה    - - - - הראויה למזבח הראויה למזבח הראויה למזבח הראויה למזבח     מקור דעת רבי יהושע שבהקדשת בהמהמקור דעת רבי יהושע שבהקדשת בהמהמקור דעת רבי יהושע שבהקדשת בהמהמקור דעת רבי יהושע שבהקדשת בהמה

        
יׁש ְנָכָסיו[ ְקּדִ    ,ַהּמַ

...  
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְרבּו עֹולֹות,  -ְזָכִרים ַעְצָמן    ִיּקָ
ָלִמים,  - ּוְנֵקבֹות  ְכרּו ְלָצְרֵכי ִזְבֵחי ׁשְ   ִיּמָ

ְדֵמיֶהן עֹולֹות,    ְוָיִביא ּבִ
ָאר ְנָכִסים  לּו ְלֶבֶדק ַהּבָ  -ּוׁשְ   ]."ִיתִיּפְ

  
י ְזֵעיָרא ם  ַרּבִ ׁשֵ ן ָלִקיׁש ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ַע,  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ַטֲעָמא ּדְ
ר ֶאל ּבֵ ל-ַאֲהרֹן ְוֶאל-"ּדַ ָניו ְוֶאל ּכָ ָרֵאל- ּבָ ֵני ִיׂשְ      :ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ,ּבְ

ית ִאיׁש  ִאיׁש  ָרֵאל ִמּבֵ ר-ּוִמן ִיׂשְ ָרֵאל ַהּגֵ ִיׂשְ    ,ּבְ
ר נוֹ  יבַיְקִר  ֲאׁשֶ    ,ִנְדבֹוָתם-ּוְלָכל ִנְדֵריֶהם-ְלָכל ָקְרּבָ
ר   ַהּכֹל ָקֵרב ְלעֹוָלה.  - (ויקרא כב, יח) "ְלעָֹלה 'הלַ  ַיְקִריבוּ -ֲאׁשֶ

ִמים ָזָכר" ִין ֲאִפיּלּו ְנֵקיבֹות?  - )קרא כב, יט(וי 84"ִלְרצֹוְנֶכם ּתָ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָקר"ּתַ ּבָ   בֹות. ְלַרּבֹות ֶאת ַהְנֵקי - "ּבַ

  
י ִיְצָחק ּבֵ  י ֶא ַרּבִ ַאל:  רזָ ָע לְ י ַרּבִ   ׁשָ

ִתיב:  : "ָזָכר"כְּ ָקר", ְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ּבָ    ,ְלַרּבֹות ֶאת ַהְנֵקיבֹות - "ּבַ
ִתיב:  ִמים"ְוִדְכָווָתּה, כְּ : "ּתָ ָקר", ְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ּבָ ֲעֵלי מּוִמין - "ּבַ    !ְלַרּבֹות ּבַ

יֵניהֹון?    ַמה ּבֵ
  

  ר: ָאַמ  ַרב
יֵניֶהן.  ָדא ּבֵ ַכְדכַּ ְבָטא ּדְ   ׁשִ

  
  

                                                             

ים 84 ִבים ּוָבִעּזִ ׂשָ ּכְ ָקר ּבַ ּבָ ִמים ָזָכר ּבַ   ִלְרצְֹנֶכם תָּ

  פני משה
 דקסבר' דמתי .יהושע' דר טעמא
 ויביא שלמים לצרכי ימכרו קבות

 אהרן אל דבר דכתיב עולות בדמיהן
 מומין בעלי אזהרת בפרשת' וגו

 יקריבו אשר וכתיב להקדיש שלא
 לעולה קרב הכל ודריש לעולה' לה

 הכל' לה תםס הקדיש אם כלומר
 כליל כולה עולה שיקריב צריך

 זכר תמים לרצוכם בתריה וכתיב
 אפילו מין ובעזים בכבשים בבקר

 שימכרם שצריך' לה קבות הקדיש
 ויביא לקרבן המין אותו לצורך

 והאי' וגו בבקר ל"ת עולות בדמיהן
 דהקרבן ידעין לא דמי הוא מיותר

  :הקבות את לרבות אלא מהן בא
 על מקשי .אלעזר ביבר יצחק רבי
 דרבי אליבא ל"דרשב דרשא האי

 קרא בהאי זכר כתיב הא יהושע
 את לרבות בבקר אמרת ואת

 לרבות' וכו ודכוותה אתא הקבות
 על תעלה וכי בתמיה מומין בעלי

 כן מי מומין בבעלי לדרוש דעתך
 כ"ג ותאמר תמים כתיב דמעיקרא

 להקדש מומין בעלי לרבות בבקר
 יכול אתה איש דכמו אלא המזבח
 דתמים מומין בעלי לרבות לדרוש
 אמר לדוקא זכר "ה אמר דוקא

  :עולה גבי
' ר ודברי ע"ר דברי על .בייהון מה

 ביייהו דמאי קאי' דמתי פפייס
 דברי את אי רואה דאמר ע"ר הלא

 משום אלא קאמר לא מי א"ר
 ואפשר מדותיו את השוה א"דר
 פפייס' ר לסברת יודה מי ע"דר

 כסי ואמר סתם דהקדיש כאדהי
 הכל שיהו הוא דמסתבר להקדש

 אלא אמר לא ע"דר ועוד לעולה
 קאמר ולא א"ר דברי אי רואה
' במתי וכדאשכחן א"כר הלכה

 דיין שים' ד אומר א"ר דדה ק"דפ
 אלא שמעתי לא אי י"ר אמר שעתן

 וכיוצא א"כר הלכה אבל בתולה
' במתי מקומות בכמה בזה

 ל"ס דלהלכה רואפש ובברייתות
  :פפייס דרבי כהאי ע"לר
 או דכרכדא שיבטא אמר רב

 מפרש דרב כלומר .בייהון דכרכרא
 אלא לדיא ביייהו ליכא דבאמת

 אוחזין ששים הזה הכרכר כשבט
 מכאן וזה מכאן זה ושובטין בו

 וכהא תכווו אחד לדבר ושיהן
 ויקרא' פ כ"דת בברייתא דשיו
 ושההע אחת דבעשותה קרא דדריש

 כיצד מקצתה העושה ולא כולה את
 בכרכר ולוגזין במלגז אוחזין שים

 ל"ת חייבין יהיו יכול' וכו ושובטין
 דכרכדא שבטא וזהו' וכו בעשותה

 ששים כמו הוא משל דרך כלומר
 את ושובטין אורגין של בעץ אוחזין
' ור ע"ר דברי הם כך למתחן החוטין

 אלא בייהם שאין' דמתי פפייס
 א"ר לסברת פים המרא שזה

 מודה כ"ג וזה מדותיו והשוה הואיל
 א"כר עבדין הוא דמסתבר דהיכא
 פפייס לרבי יודה מי ע"דר ואפשר
 כרבי עבדין הוא דמסתבר דהיכא
 להלכה קאמר לא דהא יהושע

  :וכדאמרן א"כר
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        'ד ֲהָלָכהיג, א יג, א יג, א יג, א     ––––יב, ב יב, ב יב, ב יב, ב  .18
        "דבר הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם""דבר הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם""דבר הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם""דבר הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם"    ––––מקור שיטת רבי אלעזר מקור שיטת רבי אלעזר מקור שיטת רבי אלעזר מקור שיטת רבי אלעזר 

        
יׁש ְנָכָסיו" ְקּדִ    ,ַהּמַ

ַח,  ְזּבֵ י ּמִ ּבֵ ָבִרים ְראּוִים ְלּגַ ֶהן ּדְ ָמִנים, ְועֹופֹותְוָהיּו ּבָ   ,ֵיינֹות, ּוׁשְ
  אֹוֵמר:  י ֶאְלָעָזרַרּבִ 

ְכרוּ  ין ִיּמָ ְדֵמיֶהן עֹולֹות,  ,ְלָצְרֵכי אֹותֹו ַהּמִ   ְוָיִביא ּבִ
ָאר ְנָכִסים  ִית -ּוׁשְ לּו ְלֶבֶדק ַהּבָ   .ִיּפְ

  
הוּ  י ַאּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ ן ָלִקיׁש ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

י  ַרּבִ    :ֶאְלָעָזרַטֲעָמא ּדְ
ר ֶאל ּבֵ נָ -ַאֲהרֹן ְוֶאל-"ּדַ לּבָ ָרֵאל- יו ְוֶאל ּכָ ֵני ִיׂשְ      :ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ,ּבְ

ית ִאיׁש  ִאיׁש  ָרֵאל ִמּבֵ ר-ּוִמן ִיׂשְ ָרֵאל ַהּגֵ ִיׂשְ    ,ּבְ
ר נוֹ  ַיְקִריב ֲאׁשֶ    ,ִנְדבֹוָתם-ּוְלָכל ִנְדֵריֶהם-ְלָכל ָקְרּבָ
ר   ַהּכֹל ָקֵרב ְלעֹוָלה.  - (ויקרא כב, יח) "ְלעָֹלה 'הלַ  ַיְקִריבוּ -ֲאׁשֶ

ִמים ָזָכר"    .)קרא כב, יט(וי  85"ִלְרצֹוְנֶכם ּתָ
  ָיכֹול ֲאִפיּלּו עֹופֹות? 

ְלמּוד לֹוַמר:  ָקר"ּתַ ּבָ   ְולֹא עֹופֹות.  - "ּבַ
  

י ִיְרְמָיה יהוְ  ַרּבִ ר ִחּיָ י ּבֹון ּבַ   ֲהוּון ָיֵתיבּון ְוָאְמִרין:  ַרּבִ
ן ָאַמר  ּמָ י יֹוָחָנןּתַ   : ַרּבִ

ְמעוֹ  י ׁשִ ַרּבִ   ן, ַטֲעָמא ּדְ
ּבְ  ן ְנֵקיָבה ׁשֶ כֵּ יָרה ָלבֹא עֹוָלה.  -עֹוף ׁשֶ ׁשֵ   כְּ
  ! ?ְוָכא ָאַמר ָהֵכין

  
י יֹוֵסיָאַמר    יג,א   : ַרּבִ

י ְזֵעיָרא:  ם ַרּבִ ׁשֵ מּוֵאל ּבְ י ׁשְ ָאַמר ַרּבִ ָהא ּדְ יּה כְּ יְמּתֵ   ִקּיַ
ֶמיָה  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִליָקֵרב לֹא ִהיא ְולֹא ּדָ ל ׁשֶ ׁשָ  -כָּ ִמים. לֹא ִקּדְ ׁש ּדָ א ֶהְקּדֵ   ּה ֶאּלָ

  ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ָיאּות! 
ְכִתיב -ְלַהְקִריבֹו  ָקר" :ֵאין ַאּתְ ָיכֹול, ּדִ ּבָ   ְולֹא עֹופֹות.  - "ּבַ

ְדיֹון.  - ִלְפּדֹותֹו  ֵאין ָלעֹוף ּפִ   ֵאין ַאּתְ ָיכֹול, ׁשֶ
ַשת ּדָ  א ְקדּוֹ ּה ֶאּלָ ׁשָ ן ָצִריְך ֵמיַמר: לֹא ִקּדְ   ִמים. ְלפּום כֵּ

  
  
  

                                                             

ים 85 ִבים ּוָבִעּזִ ׂשָ ּכְ ָקר ּבַ ּבָ ִמים ָזָכר ּבַ   ִלְרצְֹנֶכם תָּ

  פני משה
 אל דבר דכתיב .ליעזר דרבי טעמא
 לזה שכתבתי כמו' וכו אהרן

  ':במתי
 קשה שהיה .ואמרין ביןית הוון
 ל"רשב דקאמר טעמא האי על להם

' דמתי אלעזר' דר אליבא בפשיטות
 בזה מודים עלמא דכולי דמשמע

 רבי קאמר דלעיל בהלכה תמן והא
 דקאמר ש"דר לטעמא יוחן

 עליה דחיילא לעולתו קבה בהפריש
 משום תמורה ועושה הגוף קדושת

 בעוף קבה עולת שם מציו שכן
 על טעמא האי קאמרומד שכשירה

 קבה הפריש שאם עולה הודר
 הגוף קדושת עליה חיילא לעולתו

 ק"דה מ"ש בעוף קבה עולת שכן
 העוף עולת מביא היה רצה אם שכן

 דרו ידי יוצא היה ובזה לדרו
 והלכך סתם עולה עלי הרי שאמר

 לדרו בהמה קבת הפריש אם אף
 שמעין כ"וא' קדוש עליה חיילא
 הוא יכול סתם דבודר מיהת

 אמר הוא והכא העוף עולת להביא
 שמעין ולא בתמיה הכי ל"רשב

 בהא יוחן רבי על ל"רשב דפליג
 דברי מפשיטות מי משמע דהכי

 בזה מודים ע"דכ דלעיל יוחן רבי
 אליבא טעמא האי דיהיב אלא

 בעין ל"דס למאי דלעיל ש"דר
 שכן דקאמר בהא ומיהת תמורה

 ע"לכ דרול העוף עולת להביא יכול
 אליבא ל"דרשב הא על וקשיא הוא

  :א"דר
 ירמיה לרבי .יוסי רבי אמר

 כהאי ל"דרשב להאי קיימתיה
 לקרב שאיו דכל שמואל רבי דאמר

 שהיא כלומר דמיה ולא היא לא
 ולא המזבח על ראויה איה עצמה

 מתחלה קדשה לא עצמן הדמים
 בדמיה ויקח שתימכר לדמיה אלא
 עלה את ואמרת למזבח הראוי דבר

 יכול אתה אין דלהקריבו היא יאות
 סתם הקדיש שאם קאי העוף ועל

 עצמו דלהקריבו בכסיו עוף והיה
 בהאי דכתיב יכול אתה אין לעולה

 סתם ודב או דבודר דלעיל קרא
 ולא כתיב' וגו ובבקר משתעי' לה

 שאין יכול אתה אין ולפדותו עופות
 דמחות ב"פי ריש כדתן פדיון לעוף

 דלא מימר כ"ע צריך ןכ ולפום
 דמים קדושת אלא העוף קדשה

 בהמה עולת בדמיה ויביא ותימכר
  :ל"דרשב להא מודה מי את כ"וא
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 ולאפוקי תמורה עושה הומם כ"ואח קדש אם דוקא ממו דלמדין קרא דהאי מילפותא עוף יצא כלומר .אחר במקום ליקרב ראויה כאן ליקרב ראויה שאיה פ"שאע
 דתמורה ק"בפ בהדיא וכדתן תמורה עושה איו ה"אפ אחר במקום להקריבו שראוי בו שמציו פ"שאע עוף יצא בבהמה דוקא הז מעולם ליקרב ראויה היתה לא אם

 ראויה שאיה פ"שאע דקאמר והא קאמר קרא דהאי מכלליה עוף יצא אלא בבהמה בהמה ימיר המר ואם בבהמה אלא אמר שלא תמורה עושין אין והמחות העופות
 הבית לבדק ופלין הדמים' דאמרי דלעיל' במתי ש"ומ הבית לבדק ופלין הדמים אמרין דלא דידן' מתי האי ש"דמ דלעיל קושיא מי לתרץ הייו' וכו כאן ליקרב

 לבדק שהפדיון מום בה ופל למזבח הקדושה דבהמה קרא מהאי שמעין לא כ"וא לחוד פדיון בעין ולא דמשתעי הוא מי תמורה דבעין קרא להאי דמפרש מעתה דהרי
 אחר מום בה ופל תמימה דבהמה טעמא דהייו אמורא אלעזר דרבי לפירושא היא שפיר מי דהא הכי מסיים ועלה כדלעיל לדוכתה קושיא הדרא והשתא הוא הבית

 הבית לבדק דדמיה מי' אמרי תמורה לעין ןכדאשכח מום בה פל ואפילו קדושה צד בה יש ולעולם איירין דבבהמה דלעיל' במתי והלכך תמורה היא עושה הקדישה
 כדין הבית לבדק וסתמן הואיל למזבח הוקדשו שבתחלה זו אבל הבית לבדק בתחלה הוקדשו אם הייו תמורה עושין אין עצמן הבית בדק דקדשי ג"דאע ופלין הן

 ראויה שאיה הוא כאן דדוקא כלומר כאן ליקרב ראויה שאיה פ"שאע דהכא' במתי דאיירי עוף יצא הבית לבדק הדמים ופלין דלעיל' דמתי אליעזר' לר סתם מקדיש
 דתי עופות גם כ"וא לכהים שיריים ביה דאית לגבוה כולה שאין קאמר מי למחות שראוי דבר' ובמתי כליל וכולה למזבח עולה לקדושת אלא הקדיש שלא ליקרב

 דלא הואיל ה"אפ למזבח העוף עולת במקדיש אחר במקום ליקרב הוא ראוי ומיהו כאן ליקרב ראוי איו דקאמר והייו הקדיש ולגבוה למזבח לעולה לא בהדייהו
 בדמיהן ויביא המין אותו לצרכי ימכרו אלא' במתי כאן השויים שארי או עופות בהן והיו סתם כסיו בהקדיש עצמו הוא קרב לא תמורה לעין קדושה צד גביה אשכחן
 דקרא אפירושא דמילתא ועיקרא כן אמר לא אלעזר' ר ז"ר דקאמר מי והייו אמורא אלעזר' לר מי דלעיל הקושיא מתורצת דפרישית הא פיול. למזבח בהמה עולות

  :וכדפרישית קאי' דמתי רומיא דהך אשיוייא דמי למימר דאיכא אלא וכדלעיל קאי
 כלל ליקרב ראוין דאין והרבע הרובע והרי תמורה עושין אין אחר במקום ולא כאן לא ליקרב ראוין שאין כל דקאמרת היא וכללא .זעירא' ר קומי בעון בון' ור אבין' ר

 אליעזר' ר התם פליג דופן ויוצא וטרפה ובכלאים ע"לכ ומחיר באתן ועבד במוקצה ורבע ברובע תמורה עושין דתמורה ק"פ בתוספתא כדתין תמורה עושין הן והרי
  :דתמורה ב"פ סוף' במתי כדתי דישיןמק ולא קדושין לא ל"וס

 מומין דבבעלת קרא להאי דמפרש אלעזר' לר הודיתי לא אי אף כלומר. והעריך והעמיד כתיב בדא וקשיא ממש טמאה אלא אמרתי לא אי אף זעירא' ר .לון אמר
 והעריך והעמיד כתיב בדא קשיא כ"א מום בבעלת דאי ילדלע קושיא האי ומכח מישתעי ממש דבטמאה קרא להאי לפרש דמוטב אמרתי אחריא ומטעמא מישתעי
  :כדלעיל

  

        'ד ֲהָלָכהיג, א יג, א יג, א יג, א  .19
        מקור שיטת רשב"י מקור שיטת רשב"י מקור שיטת רשב"י מקור שיטת רשב"י 

        
מֹו "[ מּוָרה.  -ִהְפִריׁש ְנֵקיָבה ְלעֹוָלתֹו ּוְלִפְסחֹו ְוַלֲאׁשָ ה תְּ   עֹוׂשֶ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מּוָרה.  - ְלעֹוָלתֹו  ה תְּ   עֹוׂשֶ

מֹו  מּוָרה.  -ְלִפְסחֹו ְוַלֲאׁשָ ה תְּ   ֵאינֹו עֹוׂשֶ
ְמעֹון ּבֶ  י ׁשִ ּום  ן ְיהּוָדהַרּבִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ

מֹו  מּוָרה - ְלעֹוָלתֹו ּוְלִפְסחֹו ְוַלֲאׁשָ ה תְּ   ]."ֵאינֹו עֹוׂשֶ
  

ם  ׁשֵ יא ּבְ י יֹוָחָנןַחְבַרּיָ   : ַרּבִ
ר ַנְגֵרי י ַאְייבּו ּבַ י ִאיָלאָאַמר קּוֵמי  ַרּבִ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָחָנןּבְ   : ַרּבִ

נָּ  ֵהין ּתַ    :ָייאַטֲעָמא ּדְ
ן ַלה'" ה ָקְרּבָ ּנָ ר לֹא ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ְטֵמָאה ֲאׁשֶ ל ּבְ ְקָרא כז "ְוִאם ּכָ    ,), יא(ַוּיִ

ְלמּוד לֹוַמר    ? "ְטֵמָאה"ַמה ּתַ
ם.  ֵ אֹותֹו ַהׁשּ א, ֲאִפיּלּו ְטֵמָאה ּבְ   ֶאּלָ

  
ִתיב ָדא כְּ ָיא, ּבְ ְקָרא  86"ְוֶהֱעִריךְ  ... ְוֶהֱעִמיד" :ְוַקׁשְ   ! )יב-, יאכז(ַוּיִ

  
י ְזֵעיָרא ם  ַרּבִ ׁשֵ י ּבְ ן,  ֶאְלָעָזרַרּבִ   לֹא ָאַמר כֵּ

א ן ַלה'": ֶאּלָ ה ָקְרּבָ ּנָ ר לֹא ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ְטֵמָאה ֲאׁשֶ ל ּבְ    – "ְוִאם ּכָ
ָמקֹום ַאֵחר  אן ְולֹא ּבְ ֵאיָנּה ְראּוָיה ִליָקֵרב לֹא כָּ ל ׁשֶ מּוָרה.  - כָּ ה ּתְ   ֵאיָנּה עֹוׂשָ

עֹוף ְלעֹוָלה, יָ  ּבָ   ָצאת ְנֵקיָבה ׁשֶ
ָמקֹום ַאֵחר.  אן, ְראּוָיה ִליָקֵרב ּבְ ֵאיָנּה ְראּוָיה ִליָקֵרב כָּ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
י ֲאבּון י ּבֹוןוְ  ַרּבִ עּון קּוֵמי  ַרּבִ י ְזֵעיָראּבָ   : ַרּבִ

אן ְולֹ  ֵאיָנן ְראּוִין ִליָקֵרב לֹא כָּ ע ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר ֲהֵרי ָהרֹוֵבַע ְוַהִנְרּבָ    –א ּבְ
מּוָרה!  ין ּתְ   ַוֲהֵרי ֵהן עֹושִֹ

  
  ֲאַמר לֹון: 

י ׁש.  ,ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרּתִ א ְטֵמָאה ַמּמָ   ֶאּלָ
  

ִתיב ָדא כְּ ָיא, ּבְ ְקָרא כז "ְוֶהֱעִריךְ ... ְוֶהֱעִמיד " :ְוַקׁשְ    !)יב-, יא(ַוּיִ
  

                                                             

ל יא 86 ר לֹא-ְוִאם ּכָ ֵהָמה ְטֵמָאה ֲאׁשֶ ה ָקְרבָּ -ּבְ ּנָ ֵהָמה ִלְפֵני ַהּכֵֹהן. -ן ַלה' ְוֶהֱעִמיד ֶאתַיְקִריבּו ִמּמֶ ין טֹוב ּוֵבין ָרע יבַהּבְ ן ִיְהֶיה.  ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ּבֵ ָך ַהּכֵֹהן ּכֵ ֶעְרּכְ   ּכְ

  פני משה
 בשם אייבו רבי אמר וכן .יוחן רבי בשם חברייא

' דהמתי תיא דהדין טעמא והיי יוחן רבי
 אלא המזבח ג"ע קריבין עצמן אין דאלו דקאמר

 ופלין הדמים ואין עולות בדמיהן ויביא ימכרו
 בהמה גבי דלעיל' במתי ששיו כמו הבית לבדק
 לה יש מום בה פל אם שהרי בהמה דשאי משום
 ערכין בפרשת דכתיב קרא מהאי כדילפין פדיון
 הבהמה את והעמיד' וגו טמאה בהמה כל ואם
 ל"ת ומה' וגו אותה הכהן והעריך הכהן לפי

 ממש טמאה דבהמה לומר אפשר אי כלומר טמאה
 בבהמה ואם למטה אמר כבר שהרי כאן אמור

 אלא טמאה כאן ל"ת ומה בערכך ופדה הטמאה
 טמאה' דאפי הכא מישתעי ממש בטמאה דלאו

 עליה טמאה שם שעכשיו כלומר השם באותו
 ואמר כטמאה למזבח ואסורה מום תבעל שעשית

 כל כדין הבית לבדק ופלין ודמיה תיפדה קרא
 בבהמה דמיירי דלעיל' במתי מי ולפיכך הערכין
 הואיל הבית לבדק ופלין דהדמים אמרין

 ופל למזבח שהקדישה תמימה בהמה גבי ואשכחן
 אבל ופלין הבית לבדק והדמים שפדית מום בה

 והעופות והשמן היין תהסל במשתו ששו אלו
 בריש כדתן פדיון להן אין פסול בהן אירע אם

 העמדה בכלל שאין ומשום דמחות ב"י פרק
 הבית לבדק ופלין הדמים אין והלכך והערכה

  :בהמה עולות בדמיהן יביא אלא
 למאי קשיא הא מקום דמכל כלומר .וקשיא
  :מישתעי מום דבבעלת קרא להאי דמפרש

 כ"ג דהא בתמיה .העריךו והעמיד כתיב בדא
 מום בה אירע' ואפי בכלל מי גמורה מום בעלת

 מקיים אתה היאך כ"וא לעמוד יכולה שאיה כזה
 משי ולא הכהן והעריך הבהמה את והעמיד בה

  :מידי
 לפרש כן אמר לא אמורא .אלעזר רבי בשם ז"ר

 בהמה על וללמד קאי לחוד דאבתריה קרא האי
 לה שיש מום בה ופל למזבח הקדישה תמימה

 קאי מי קרא מהאי דאדלעיל אלא פדיון
 לא מייה לעיל כדכתיב בתמורה דמישתעי

 ואם בטוב רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפו
 המר אם דבדיעבד מייה וילפין' וגו ימיר המר
 שקדם מומין בעלי' ואפי תמורה עושה' וגו ימיר

 קדם אם ולאפוקי תמורה עושה מומן את הקדישן
 ק"בפ כדתן תמורה עושה אין להקדישן ומןמ

 קרא מהאי אלעזר רבי לה ויליף דתמורה
 וכלומר' וגו טמאה בהמה כל ואם דאבתריה

 מום בבעלת כרחך על קרא דהאי מודה דבהא
 ליקרב ראויה שאיה כל ללמד שבא אלא מישתעי

 ולא עכשיו לא כלומר אחר במקום ולא כאן לא
 והייו יקרבל ראויה היתה לא שמעולם בתחלה

 אם הא תמורה עושה איו מעיקרא מום בעלת
 הכי דקרא תמורה עושה למומה הקדישה קדם

 לא שמעולם' וגו ממה יקריבו לא אשר משמע
 אותה להמיר יכול ואיו לקרבן ראויה היתה

' וגו והעריך הכהן לפי הבהמה את והעמיד
 ופלין הבית לבדק ודמיה פדיון לה יש דאותה

 פל כ"ואח למזבח הקדישה מהתמי בהמה אבל
 ודמיה דפדית קרא מהאי שמעין לא מום בה

 מייה ילפין בלחוד דהאי אלא ופלין הבית לבדק
  :וכדאמרן תמורה היא עושה ג"דבכה
 תמות בו שאין עוף כלומר .שבעוף קיבה יצאת

  :לגביה שוה והכל וזכרות



                                                                                             ְסדּוָרה ְירּוָׁשְלִמי 
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        'ה ֲהָלָכהיג, א יג, א יג, א יג, א  .20
        םםםםצורת קניית גזברי המקדש צרכי נסכיצורת קניית גזברי המקדש צרכי נסכיצורת קניית גזברי המקדש צרכי נסכיצורת קניית גזברי המקדש צרכי נסכי

        
ָנה    ִמׁשְ

ה.  ּכָ ׁשְ ֲעִרין ֶאת ַהּלִ ים יֹום ְמׁשַ לֹׁשִ   ַאַחת ִלׁשְ
ק ְסָלתֹות ל ָעָליו ְלַסּפֵ ל ַהְמַקּבֵ לֹׁש    :ּכָ ָ ע, ָעְמדּו ִמׁשּ ע.  -ֵמַאְרּבַ ק ֵמַאְרּבַ   ְיַסּפֵ

לֹׁש ְוָעְמדּו ֵמ  ָ ע ִמׁשּ ע -ַאְרּבַ ק ֵמַאְרּבַ    ,ְיַסּפֵ
ׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה ד ֶהְקּדֵ ּיַ   . ׁשֶ

  

  ִהְתִליָעה לֹו.  -ִאם ִהְתִליָעה סֹוֶלת 
  ֶהְחִמיץ לֹו.  -ְוִאם ֶהְחִמיץ ַיִין 

ה.  ַח ְמַרּצֶ ְזּבֵ ֵהא ַהּמִ ּיְ ל ְמעֹוָתיו, ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ְמַקּבֵ
  

ָמָרא    ּגְ

        מיד או לאחר ריצוי המזבח מיד או לאחר ריצוי המזבח מיד או לאחר ריצוי המזבח מיד או לאחר ריצוי המזבח     ––––זמן זכיית הסוחרים במעות זמן זכיית הסוחרים במעות זמן זכיית הסוחרים במעות זמן זכיית הסוחרים במעות 
ם  ׁשֵ ֵני ּבְ ְמעֹוןּתָ י ׁשִ   : ַרּבִ

ד ָהיוּ " ִלין ֶאת ְמעֹוֵתיֶהן, ִמּיָ    ְמַקּבְ
  ."ְזִריִזין ֵהן -ְוַהּכֲֹהִנים 

  
  

רּוָמה ֶרק ַהתְּ רּוָמהַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ֶרק ַהתְּ רּוָמהַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ֶרק ַהתְּ רּוָמהַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ֶרק ַהתְּ         ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ
    

  פני משה
  ' מתי
 את משערין יום לשלשים אחת

 השער פיסוק עושין היו .הלשכה
 בהן וכיוצא וסלתות ושמים לייות

 והיו בהן השער שמשתה דשכיחי
 הזה בשער המוכר עם פוסקין
 המקח שער ועמד הלשכה לצרכי

 תייקר שאם יום שלשים הזה
 כפי להקדש ליתן צריך היה המקח
 היה הוזל ואם עמו שפסקו השער
 הזול כשער להקדש ליתן צריך

  :ואזיל כדמפרש
 .סלתות לספק עליו המקבל
 ארבע היא שהשער בשעה להקדש

 דשכיחי דקט וסלתות בסלע סאין
 הזמן לפי וליזול להתייקר טפי

  :לאיך ה"וה
 שהוקרו .בסלע סאין שלש ועמדו
 לספק צריך היה הזמן אותו בתוך

 ואם בסלע סאין מארבע להקדש
 בסלע סאין משלש המקח עשה

 מארבע ועמדו הזמן בתוך והוזלו
 לספק צריך היה בסלע סאין

 יד שלעולם שהוזל שער כפי להקדש
  :העליוה על הקדש

 היא שפסולה .הסלת התליעה ואם
 שפסול היין החמיץ אם וכן להקדש

  :לסכים הוא
 להמוכר .לו ץוהחמי התליעה
 לספק וצריך עליו היא שההפסד

  :להקדש הכשר
 שעשה .מעותיו את מקבל איו

  :ההקדש עם המקח
 בדבר .מרצה המזבח שיהא עד

  :לו הראוי
  

  ' גמ
 דקתי הא על דפליג .ש"ר בשם תי

 לבסוף עד מעותיו את מקבל איו
 היו מיד אלא מרצה המזבח שיהא

 את מהגזברין המוכרים מקבלים
 לפי כלל חשש כאן ואין מעותיהן

 להוציא ויכולין הן זריזין שהכהים
 כפי אלא להם ייחו ושלא מידן

  :ההקדש מן להשתלם הראוי
  



                           ""ֵאּלּו ֵהן ַהְממּוִּנים –מסכת שקלים פרק ה' 
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    """"ַהְממּוִּניםַהְממּוִּניםַהְממּוִּניםַהְממּוִּנים    ֵהןֵהןֵהןֵהן    ֵאּלּוֵאּלּוֵאּלּוֵאּלּו""""    ––––ה' ה' ה' ה' פרק פרק פרק פרק     שקליםשקליםשקליםשקליםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        הלכה א'ב ב ב ב - - - - יג, איג, איג, איג, א .1

        הממונים במקדשהממונים במקדשהממונים במקדשהממונים במקדש
        

ָנה       ִמׁשְ

ׁש:ֵאּלּו ֵהן ַהְממ ְקּדָ ּמִ ָהיּו ּבַ ים ׁשֶ ן ּפִ   ּוּנִ   ַעל ַהחֹוָתמֹות.  –ְנָחס יֹוָחָנן ּבֶ
יה  ָסִכים.  –ֲאִחּיָ   ַעל ַהּנְ

מּוֵאל  ן ׁשְ ְתָיה ּבֶ ָייסֹות.  –ַמתִּ   ַעל ַהּפְ
ַתְחָיה  ין.  –ּפְ יּנִ   ַעל ַהּקִ

  

ַתְחָיה  ָכי.   –ּפְ   ֶזהּו ָמְרּדְ
ַתְחָיה?  מֹו ּפְ ה ִנְקָרא ׁשְ   ְוָלּמָ

ן,  ָהָיה ּפֹוֵתַח ְדָבִרים ְודֹוְרׁשָ   ׁשֶ
ְבִעים ָלׁשֹון. ְויֹוֵדַע ּבְ    ׁשִ

  

יה  ן ֲאִחּיָ   ַעל חֹוֵלי ֵמַעִיים.  –ּבֶ
יִחין.  –ְנחּוְנָיא    חֹוֵפר ׁשִ

ִביֵני  רֹוז.  –ּגְ   ּכָ
ֶבר  ן ּגֶ ָעִרים.  –ּבֶ   ַעל ְנִעיַלת ׁשְ
ַבי  ן ּבֵ ִקיַע.  –ּבֶ ה ַעל ַהּפָ   ְממּוּנֶ

ן ַאְרָזא  ְלָצל.  –ּבֶ   ַעל ַהּצִ
ן ֵלִוי  ִ  –הּוְגַרס ּבֶ   יר. ַעל ַהׁשּ

ְרמּו  ית ּגַ ִנים.  –ּבֵ ה ֶלֶחם ַהּפָ   ַעל ַמֲעׂשֵ
ית ַאְבִטיָנס  טֹוֶרת.  –ּבֵ ה ַהּקְ   ַעל ַמֲעׂשֵ

רֹוֶכת.  –ְוֶאְלָעָזר    ַעל ַהּפָ
יׁש  –ּוִפְנָחס  ְלּבִ   . ַהּמַ

  

ָמָרא    ּגְ

        המיוחדות בממונים שהוזכרו בשמותם במשנההמיוחדות בממונים שהוזכרו בשמותם במשנההמיוחדות בממונים שהוזכרו בשמותם במשנההמיוחדות בממונים שהוזכרו בשמותם במשנה
        

י ִחְזִקָיה י ִסימֹוןָאַמר  ַרּבִ   :ָנןַרּבָ , וְ ַרּבִ
א ִלְמ  ַחד ָאַמר: יֵרי ּדֹור ְודֹור ּבָ ׁשֵ   ּנֹות ֲעֵליֶהן. כְּ

דֹורֹו. ּבְ אֹותֹו ּדֹור ָמָנה ַמה ׁשֶ ָהָיה ּבְ   ְוחֹוָרָנה ָאַמר: ִמי ׁשֶ
  

ָאַמר: 87 א ִלְמנֹות"ַמאן ּדְ ל ּדֹור ְודֹור ּבָ יֵרי כָּ ׁשֵ   , "כְּ
יק ִלְבָרָכה": ַעל ּכּוָלן הּוא אֹוֵמר ֵלי י( 88"ֵזֶכר ַצּדִ    .), זִמׁשְ

ָאַמר:  דֹורוֹ "ַמאן ּדְ ּבְ אֹותֹו ּדֹור ָמָנה ַמה ׁשֶ ָהָיה ּבְ   , "ִמי ׁשֶ
ִעים ִיְרַקב": ַעל ּכּוָלן הּוא אֹוֵמר ם ְרׁשָ ֵלי י "ְוׁשֵ    .), ז(ִמׁשְ

יק ִלְבָרָכה"ְוַעל ִמי ֶנֱאַמר     ?"ֵזֶכר ַצּדִ
ן ָקִטין ַוֲחֵביָריו.    ַעל ּבֶ

  
  
  
  

                                                             
  לח.–פסקה זו מדברת על המשיות ביומא לז. ו 87
ִעים ִיְרַקב 88 ם ְרׁשָ יק ִלְבָרָכה ְוׁשֵ   ֵזֶכר ַצּדִ

  פני משה
  ' מתי

 '.וכו במקדש שהיו הממוין הן אלו
 כשרים אמר דחד בהא פליגי בגמרא

 באלו מוה הוא ודור דור שבכל
 על קראין היו ד"מ ולהאי המויין

 היו כשירין כולן כ"שג הראשוים שם
 ולא דיומא ג"פ בסוף להו כדקחשיב

 קמצר לבן אלא לגאי מזכירין היו
 מה אמר ואידך. האמורים וחביריו

 מה לפי אותן מוה הדור באותו שהיו
 כולן על ד"מ ולהאי ודור דור שבכל
 קטין מבן חוץ אילג התם אמר

  :שם למעלה המוזכרים וחביריו
 כדמפרש .הסכים ועל החותמות על

  :בפרקין לקמן
 האמור הפייס לעשות .הפייסות על

 אמר שהממוה דיומא ב"בפ לעיל
  :הצביעו להם

 ויולדות וזבות זבים קיי .הקיין על
 שכתוב השופרות על ממוה והיה

 לוקח והוא ו"בפ כדלקמן קיין עליהן
 הקיין שבשופר המעות באותן יןקי

 צריך היה ולזה בהן להחייב להקריבן
 שיש לפי ובקי גדול חכם שיתמה

 אירע אם המתחלפין דיין וכמה כמה
 במסכת כדתן בהן תערובות איזה
 ופתחי קיין באבות ואמרין קיין

  :תורה גופי הן הן דה
. ודורשן בדברים פותח שהיה

 י"א יבשה אחת פעם' בגמ כדקאמר
  ':וכו

 מרדכי הוא .לשון בשבעים ויודע
 הגולה עולי בין בעזרא הזכר בלשן

  :הרבה לשוות בולל שהיה שם על
 כדקאמר .המעים חולי על אחיה בן

 חולי להם היו הכהים שרוב בגמרא
 ושמן הרבה בשר שאוכלין לפי מעיים
 יחף מהלכין והיו כ"אח מים ושותין

 על ממוה היה והוא הרצפה על
 הטובים הסמים ויודע תןרפוא

  :לזה והמועילים
 חופרי על ממוה .שיחין חופר חויא
 המים שיהיו כדי ובורות שיחין
  :הרגלים לעולי מצויין

 בשחר המכריז היה הוא .כרוז גביי
 כהים עמדו המקדש בבית

 ולפעמים לשירתכם ולוים לעבודתכם
 כדתן מיריחו קולו שומעין היו

  :תמיד במסכת
 על וממוה שמו היה כך .גבר בן

 הבית ובהר במקדש שערים עילת
  :בבקר ולפותחן בערב

 הכא בגמרא מפרש .הפקיע על בבי בן
 לפי הפתילות את מזווג שהיה

 להמורה לר הלוג מחצית ששיערו
 הפתילות ולעשות לזווג צריך והיה

 עושה היה טבת שבתקופת הזמן לפי
 כדי עבות תמוז ובתקופת דקות אותן

 ארוכות בלילות אחד יעורכש שידלוק
  :וקצרות

 ועל ז"בלע א"סימבול שיר כלי .צלצל
 מלשון גדול קול ממו שיוצא שם

  :אזיו תצילה
 שהוא השיר על הוגרס או .הוגדס

 הלוים ושאר השיר את המתחיל היה
 כולן היו מסיים וכשהיה אחריו

  :מסיימין
 ג"פ בסוף ככתוב '.וכו גרמו בית

  :דיומא
 הפרוכת רגיאו על .הפרוכת על

 שתים עשים שהיו בגמרא כדקאמר
  :ח"בפ כדלקמן שה בכל

 סדר היודע הוא .המלביש ופחס
 כדקאמר אה וסידור ביפוי הלבישה

  :בגמרא
  

  ' גמ
 ורבן סימון רבי אמר חזקיה רבי
 דיומא ג"פ בסוף לעיל וכתוב '.וכו
  :ש"וע
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    הלכה א'    יג, ביג, ביג, ביג, ב .2
        דברי שבח למוסרי התורה והייחס בינהםדברי שבח למוסרי התורה והייחס בינהםדברי שבח למוסרי התורה והייחס בינהםדברי שבח למוסרי התורה והייחס בינהם

        
י יֹוָנהָאַמר    יג,ב   : ַרּבִ

ִתיב ָלל": כְּ ק ׁשָ ים, ְוֶאת ֲעצּוִמים ְיַחּלֵ ק לֹו ָבַרּבִ י ֲעִקיָבא – (ישעיהו נג, יב) 89"ָלֵכן ֲאַחּלֶ    ,ֶזה ַרּבִ
ִהְתִקין  ָנה וּ ׁשֶ דֹות. ִמ ִמׁשְ   ְדָרׁש ַהֲהָלכֹות ְוַהּגָ

  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 
י  –ּלּו ֵא  יְקנוּ ַאְנׁשֵ דֹוָלה ּתִ ֶנֶסת ַהּגְ   .כְּ

יֵקן ֶזה?  א ַמה ּתִ   ֶאּלָ
ָללֹות ּוְפָרטֹות.    כְּ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ִתיב ץוּ ": כְּ ֵבי ַיְעּבֵ חֹות סֹוְפִרים יֹׁשְ ּפְ ִמים א 90"ִמׁשְ ְבֵרי ַהּיָ    .ב, נה) '(ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר   ? "סֹוְפִרים" :ַמה ּתַ
ָע  א ׁשֶ   ׂשּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְספּורֹות ְספּורֹות. ֶאּלָ

ה  ָ רּוָמה.  –ֲחִמׁשּ   לֹא ִיְתרֹומּו ּתְ
ָבִרים  ה ּדְ ָ ה.  –ֲחִמׁשּ ַחּלָ יִבין ּבְ   ַחּיָ

ים  ֵרה ָנׁשִ   ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן.  –ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
ׁש  לִֹשים ְוׁשֵ ּתֹוָרה.  –ׁשְ ִריתֹות ּבַ   כְּ

ָבר  ר ּדָ ה ָעׂשָ לֹׁשָ הֹור. ֶנֶאְמרּו  –ׁשְ ִנְבַלת ָהעֹוף ַהּטָ   ּבְ
ָעה    ָאבֹות ְנִזיִקין.  –ַאְרּבָ

ִעים ָחֵסר ַאַחת.  –ָאבֹות ְמָלאכֹות    ַאְרּבָ
  

י ָאַמר    : ַאָחאַרּבִ
ִתיב   . ), יא(עזרא ז 91"ְלֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ַהּסֹוֵפר" :כְּ

ְלמּוד לֹוַמר:    ? "סֹוֵפר"ַמה ּתַ
ִדְב  ָהָיה סֹוֵפר ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ א כְּ   ֵרי ּתֹוָרה, ֶאּלָ

ִדְבֵרי ֲחָכִמים.  ְך ָהָיה סֹוֵפר ּבְ   כָּ
  

י י ַחּגַ ם  ַרּבִ ׁשֵ ר ַנְחָמןּבְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ
   ,ָחְרׁשוּ     :ָהִראׁשֹוִנים

  ְוָזְרעּו, 
ׁשּו,    ִניכְּ
יְסחּו,    כִּ
  ָעְדרּו, 
  ָקְצרּו, 
  ָעְמרּו, 
ׁשּו,    ּדָ

  ָזרּו, 
ְררּו,    ּבָ
  ָטֲחנּו, 

  ִהְרִקידּו, 
  ָלׁשּו, 

  ִקיְטפּו, 
  ְוָאפּו. 

  . 92ֵאין ָלנּו ַמה ֶלֱאכֹול –ְוָאנּו 
  

ר ְזִמיָנא א ּבַ י ַאּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י ְזֵעיָראּבְ   : ַרּבִ
ֵני ֱאָנׁש.   -ין ֲהוּון ַקְדָמִאין ַמְלָאִכיןִא    ֲאָנן ּבְ

ֵני ֱאָנׁש  ְוִאין ֲהוּון   . ֲאַנן ֲחָמִרין - ּבְ

                                                             

ק לוֹ  89 ִעים ִנְמָנה ְוהּוא ֵחְטא ַרבִּ  ָלֵכן ֲאַחּלֶ ֶות ַנְפׁשֹו ְוֶאת ּפֹׁשְ ר ֶהֱעָרה ַלּמָ ַחת ֲאׁשֶ ָלל תַּ ק ׁשָ ים ְוֶאת ֲעצּוִמים ְיַחּלֵ יַע ָבַרּבִ ִעים ַיְפּגִ א ְוַלּפֹׁשְ   ים ָנׂשָ
ינִ  90 ה ַהקִּ ְמָעִתים ׂשּוָכִתים ֵהּמָ ְרָעִתים ׁשִ ץ תִּ ֵבי ַיְעּבֵ חֹות סְֹפִרים יֹׁשְ ּפְ ת ֲאִבי ֵבית ֵרָכבּוִמׁשְ ִאים ֵמַחּמַ   ים ַהּבָ
ְבֵרי ִמְצו   91 א ְלֶעְזָרא ַהּכֵֹהן ַהּסֵֹפר סֵֹפר ּדִ ְסתְּ ְחׁשַ ֶלְך ַאְרתַּ ר ָנַתן ַהּמֶ ָון ֲאׁשֶ תְּ ׁשְ ֶגן ַהּנִ ְרׁשֶ יו ַעל-ֹתְוֶזה ּפַ ָרֵאל-ה' ְוֻחּקָ   ִיׂשְ
ראים עשו עבורו את כל העבודה בביית תושב"ע, ואחו ומפרש הגר"א שהתאים והאמו - ֵאין ָלּו ֶּפה ֶלֱאכֹולהגרא:  92

 דרשים בסך הכל להוציא בפה כדי לקלוט את הדברים ... " ומוסיף ואחו מתעצלים בזה. 

  פני משה
 דכתיב והייו '.וכו שהתקין ע"ר זה

 שיהא ברבים לו אחלק לכן
 מה לומדים וכולם ברבים מפורסם

 יחלק עצומים ואת ומפי ידרשס
 בדברי הרבה שלל שחילק שלל

. בהם ליגע והרוצים לעצומים תורה
 אשי התקיו אלו אומרים ויש

 והגדות הלכות מדרש הגדולה כסת
 ופרטין כללין ע"ר זה שהתקין ומה

 וכדשה בהן דרשת שהתורה
  :ישמעאל דרבי בברייתא

 בכל ומספר מין .ספורות ספורות
 לא שהן ולהורות םהשוי דיים
 יתרומו לא חמשה יותר ולא פחות

  ':וכו
 היה לא וכי .סופר לומר תלמוד מה
 אלא בשבחו לספר להכתוב לו

 סופר כמשמעות כותב שהיה
 שהיה כשם ללמד אלא כפשטיה

 להתיבות ת"בד וחושב סופר
 במסכת ששה כמו ולהאותיות

 בדברי ומוה סופר היה כך סופרים
  :כדלעיל חכמים
 ואו' וכו וזרעו חרשו יםהראשו

 יגעו הם כלומר .לאכול פה לו אין
 והזמיו והתקיו ת"בד הרבה
 ופרטיה התורה כללי כל להבין
 מלאכת בכל המתייגע כאדם

 הפת ואפה גמר אם עד התבואה
 אותה להבין לב לו אין כ"ואעפ
  :לאכול פה לו שאין וכמי

 זה. 'וכו מלאכין קדמאי הוון אין
' ג בהלכה דדמאי ק"בפ לעיל כתוב

' ר לעיל התם דמייתי עובדא ועל
 חדא זעירא לרבי שלח ירמיה

. מתקא דלא דתאים מסאא
 היו ולא תאים של אחת כלכלה

 על זה וסמכו ממעשרות מתוקים
 רבי לי ישלח איך אומר היה ז"ר זה

 ורבי מתוקן שאיו דבר ירמיה
 ז"ר יהיה איך סבור היה ירמיה
 הוא מתוקן אם לו שספק דבר אוכל

 טבל תאכלו לדין דין ובין לא או
 שאיו דבר שאכל כ"אח לו וכשודע

 הוון אין זעירא רבי אמר מתוקן
 שעתא ובההיא' וכו מלאכין קדמאי

 ואפילו אמר ז"לר כך לו כשאירע
 לא יאיר בן פחס דרבי לחמרתיה

  :דלקמן עובדא וכהאי אידמין
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י ָמָנאָאַמר    : ַרּבִ

ַה  א ָאְמִריןּבְ ְעּתָ ן ָיִאיר ָלא ִאיְדִמינּון.  :ִהיא ׁשַ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ַרּבִ יּה ּדְ ֲחַמְרּתֵ   ֲאִפילּו כַּ
  

יּה ּדְ  ן ָיִאירֲחַמְרּתֵ י ִּפְנָחס ּבֶ ֵליְלָיא, ַרּבִ ּה ִליְסָטֵאי ּבְ   , ְגַנְבּתָ
לּום.  ָלָתא יֹוִמין, ְוָלא ְטַעָמה כְּ ּבֹון ּתְ   ֲעַבַדת ְטִמיָרא ּגַ

ַת  ּה. ּבָ ָלָתא יֹוִמין ִאיְמְלכּון ַמְחַזְרּתַ   ר ּתְ
ן.  :ָאְמרּון ּבָ ימּות ּגַ ָלא ּתֵ קּוַנּה ִמן ָהָכא ּדְ   ַאּפְ

קּוַנּה,    ַאּפְ
ַרַיית ְמַנֲהַקת,  ָמֵרּה, ׁשְ ְרָעא ּדְ   ֲאַזַלת ְוָקַמת ָלּה ַעל ּתַ

ַלת יֹוִמי ִאית ָלּה ּתְ ְתחּון ַלֲהָדא ַעלּוָבָתא, ּדְ לּום. ֲאַמר לֹון: ּפַ ָלא ָטֲעָמה כְּ   ן ּדְ
ְתִחין ָלּה, ְוָעַלת ָלּה.    ּפָ

ֵעית ְלֵמיַכל.  עֹוִרין, ְוָלא ּבָ יכּול, ְיָהבּון קּוָמּה שְֹ לּום ּתֵ   ָאַמר לֹון: ְיָהבּו ָלּה כְּ
ֵעית ְלֵמיַכל.  י! ָלא ּבָ   ָאְמִרין ֵליּה: ַרּבִ

ִנין ִאינּון?  ּקְ   ֲאַמר לֹון: ִמּתַ
  ! ָאְמרּו ֵליּה: ִאין

ין?  ַמּיָ   ֲאַמר לֹון: ַוֲאֵריְמּתּון ּדְ
י:  ן ַאְלפֹון ַרּבִ   ָאְמרּון ֵליּה, ָלא כֵּ

  ֶזַרע ִלְבֵהָמה,   :ַהּלֹוֵקַח "
  ֶקַמח ְלעֹורֹות, 

ֶמן ְלאֹור  ַמאי –ׁשֶ טּור ִמן ַהּדְ   ! "ּפָ
  ָאַמר לֹון: ַמה ֶנֱעַבד ָלּה ַלֲהָדא ַעלּוָבָתא, 

ְרַמּה  ִהיא ַמְחְמָרה ַעל ּגַ ין, ַוֲאַכַלת! ּדְ ַמּיָ    ַסִגין. ַוֲאִרימּון ּדְ
  
  
  
  
  

  פני משה
 בלילה מליסטין גבה .גבתה
' ג במערה אצליהם טמוה ועשית

 ולבסוף כלום טעמה ולא ימים
 הוציאוה ואמרו להחזירה מלכו
 עליו ותסרח תמות לאש מכאן

 והלכה אותה והוציאו המערה
  :אדוה של השער על ועמדה
 להן ואמר לצעוק' התחיל .שריית

 זו לעלובה לה פתחו פחס רבי
  :כלום אכלה שלא ימים' ג יש שכבר
 לאכול מה לה תו. תיכול לה יהבון
 אכלה ולא שעורים לה ותו

 מתוקים השעורים אם וכששאל
 שהיה הדין לפי הן והשיבו היו

  :פטור לבהמה דהלוקח דמאי
 הרימותם אם .דמיין וארימיתון

 למדתו כן לא ל"וא דמאי בשביל
 אעשה ומה והשיב' וכו הלוקח רביו

 על הרבה מחמרת והיא זו לעלובה
 ואז דמאי ותיקו והרימו עצמה
  :אכלה
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        הלכה א'    יג, ביג, ביג, ביג, ב .3
        גדלותו של פתחיהגדלותו של פתחיהגדלותו של פתחיהגדלותו של פתחיה

        
ַתְחָיה ַעל ַהִקיִנין"    ."ּפְ
ַתְחָיה [ ָכי.  –ּפְ   ֶזהּו ָמְרּדְ

ַתְחָיה?  מֹו ּפְ ה ִנְקָרא ׁשְ   ְוָלּמָ
ן,  ָהָיה ּפֹוֵתַח ְדָבִרים ְודֹוְרׁשָ   ׁשֶ

ְבִעים ָלׁשֹוןוְ  ׁשִ   ]."יֹוֵדַע ּבְ
  

ל אֹותֹו ָהִאיׁש!  דֹול הּוא ּכֹוחֹו ׁשֶ   ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּגָ
ן ָבִרים ְודֹוְרׁשָ    .ּפֹוֵתַח ּדְ

  
  
ְבִעים ָלׁשֹון" ׁשִ   . "יֹוֵדַע ּבְ
  

ֵני:    ּתָ
ּה " ׁש ּבָ ּיֵ    :ַסְנֶהְדִרין ׁשֶ

מֹוַע  ר, ְוּכּוָלן ְראּוִין ִלׁשְ כֹוִלין ְלַדּבֵ ּיְ ַנִים ׁשֶ   ְלַסְנֶהְדִרין.  ֲהֵרי זֹו ְראּוָיה –ׁשְ
ה  לֹׁשָ ינֹוִנית.  –ׁשְ   ֲהֵרי זֹו ּבֵ

ָעה    ֲהֵרי זֹו ֲחָכָמה.  –ַאְרּבָ
ָעה:ּוְב  ּה ַאְרּבָ אי  ַיְבֶנה ָהיּו ּבָ ן ַעּזַ   , ּבֶ

  , ֶבן זֹוָמאוּ 
  , ֶבן ֲחִכיַנאיוּ 
ן ַמְתָיהוְ  י ֶאְלָעָזר ּבֶ   . "ַרּבִ

  
י ִחְסָדאָאַמר    : ַרּבִ

ה ֶאֶר  ַעם ַאַחת ָיְבׁשָ ָרֵאל, ּפַ   ץ ִיׂשְ
  ְולֹא ָיְדעּו ֵמֵהיָכן ְלָהִביא עֹוֶמר. 

ֲהָוה יָ ַוֲהָוה ּתַ  ן ַחד ִאיֵלם, ּדַ ּגֹות, ְוַחד ָיֵדיּה ַעל ְצִריִפים. ֵה ּמָ   יב ַחד ָיֵדיּה ַעל ּגַ
יּה ּדִ    , ַתְחָיהְפ ַאְייתּוֵניּה ַקּמֵ

ּגֹות ְצִריִפין? אוֹ  ִמְתַקְרָיא ּגַ ּגֹות?  ֲאַמר ְלהּו: ִאית ֲאַתר ּדְ   ְצִריִפין ּגַ
חּון.  כְּ ן ְוַאׁשְ ּמָ   ָאְזִלין ְלּתַ

  
י ּבֹוןָאַמר  י ַרּבִ י יֹוֵסה ּבִ   : ַרּבִ

ל ָהעֹוָלם ּכּולֹו,  ָדף כָּ ַעם ַאַחת ִנׁשְ   ּפַ
  ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעין ֵמֵהיָכן ְלָהִביא ָהעֹוֶמר. 

ֲהָוה  ן ַחד ִאיֵלם, ּדַ ּמָ ָרא. ָיֵדיּה ַעל ֵעינֵ  יבֵה יָ ַוֲהָוה ּתַ   יּה, ְוָיֵדיּה ַעל סּוכָּ
י    , ְּפַתְחָיהַאְייתּוֵניּה ְלַגּבֵ

ִמיְתַקְרָיא ֵעין סֹוֵכר? אֹו סֹוֵכר ֵעין?    ֲאַמר לֹון: ִאית ֲאַתר ּדְ
חּון.  כְּ ן ְוַאׁשְ ּמָ   ְוָאְזלּון ּתַ

  
ים ֵהִביאּו ִקיֵניֶהן,  לֹׁש ָנׁשִ   ׁשָ

  ַאַחת אֹוֶמֶרת: "ְלֵעיָנִתי". 
ִתי". ְוַאַחת אֹוֶמ    ֶרת: "ְלַיּמָ

  ְוַאַחת אֹוֶמֶרת: "ְלִזיָבִתי". 
אֹוֶמֶרת: "ְלֵעיָנִתי"  ַנת!  –זֹו ׁשֶ ַעייָנא ַסכְּ ַמְעָין. ָאַמר לֹון: ּבְ   ָסְבִרין ֵמיַמר: ׁשֹוַפַעת כְּ

ִתי"  אֹוֶמֶרת "ְלַיּמָ ַנת! –זֹו ׁשֶ ה ַסכְּ ַיּמָ ם. ָאַמר לֹון: ּבְ ּיָ    ָסְבִרין ֵמיַמר: ׁשֹוַפַעת כַּ
אֹוֶמֶרת: "ְלִזיָבִתי"  ָנּה! –זֹו ׁשֶ א ִליטֹול ֶאת ּבְ ׁש. ֲאַמר לֹון: ְזֵאב ּבָ   ָסְבִרין ֵמיַמר: ָזָבה ַמּמָ

  
  

  פני משה
 שהיה '.וכו הוא גדול מה וראה בוא
 הדברים ברמוזי לדרוש יודע

 להבין כדי מלות ולעשותן ולחברן
  :חסדא דרב בהאי וכדלקמן

 פרק ריש דסהדרין בתוספתא .תי
  ':ח

 לשון בשבעים .לדבר שיודעין שים
 שאין אף להבין לשמוע ראוין וכולן

 לסהדרין ראויה ז"ה לדבר יכולין
 שיהא צריכין היו שהסהדרין לפי
 שאם הלשוות בכל מדברים בהן
 ולשון אומה מאיזו אחד לפיהן יבא

 שיהו עמו בלשון א"כ מדבר ואיו
 היו וכולן ולהשיבו עמו לדבר יכולין
  :מדברין שהן מה שיביו צריכין
 בריםמד שלשה בהן יש אם .שלשה

 ארבעה בהן יש ואם ביוית ז"ה
 מהן ששים מפי חכמה זו הרי

 שים כך ובתוך זה עם מדברים
  :בהעין וותין ושאין האחרים

 גשמים ירדו לא .ישראל ארץ יבשה
 מהיכן ידעו ולא הזרעים גדלו ולא

  :העומר להביא
 פתחיה לפי אותו הביאו .אייתויה

 של ברמיזותיו מביים היו שלא
 יש אם פתחיה להן ואמר הזה אילם
 או צריפין גגות הקרא מקום איזה
 שדה ומצאו לשם והלכו להפך
 להביא וקצרוה ומליאה זרועה
  :העומר

. כולו העולם כל שרף אחת פעם
 ולא החום מחמת הזרעים שרפו

  ':וכו יודעין היו
 ההר סכר מקום .סוכרא על

 וישקה שיתפשט כדי אותו שסוכרין
 חור והוא כראסי "א השדות את

 הבריח בו שתוחבין הדלת שבמזוזת
  :לעול
' בג מעשה ועוד '.וכו שים שלש
 אומרת ואחת קייהן שהביאו שים

 לומר סבורין והיו' וכו לעיתי
 שופעת שהיתה מעיין מלשון לעיתי

 לימתי האומרת וכן כמעיין זיבה
 לזיבתי והאומרת היתה כים שופעת

 שאלו ומצאו כסידרה ממש זיבה
 הן מביאין חובה קיי כולן השלש

 היו כך לעולה ואחד לחטאת אחד
 כך לא פתחיה להן ואמר סבורין

 שאומרת זו אלא כוותן היא
 מסוכת היתה בעיה לעיתי

 וכן לדבה' א קן ומביאה ותרפאה
 ויצולה סיכה בים לימתי האומרת

 ליטול בא זאב לזיבתי והאומרת
 'א קן ומביאה ממו ויצל בה את

 וכולן הן דבה קיי שאלו ומצאו
  :עולות

  



                           "ִּנים"ֵאּלּו ֵהן ַהְממּו –מסכת שקלים פרק ה' 

  

89

        

        

        

        
        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        הלכה א'    יג, ביג, ביג, ביג, ב .4
        חולי מעיים במקדשחולי מעיים במקדשחולי מעיים במקדשחולי מעיים במקדש

        
ן ֲאִחָייה"   . "ַעל חֹוֵלי ֵמַעִיים – ּבֶ
  

ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ה,  :ַעל ְיֵדי ׁשֶ    ְמַהְלִכין ְיֵחיִפים ַעל ָהִרְצּפָ
ר,  ׂשָ   ְוָהיּו אֹוְכִלין ּבָ

   –ְוׁשֹוִתין ַמִים 
ַעִים,  ִאין ִליֵדי חֹוִלי ַהּמֵ   ָהיּו ּבָ

יא,   :ַוֲהָוה ָיַדע ין ֲחַמר ָטב ְלֵמַעּיָ   ַהאי ּדֵ
יא.  ם ְלֵמַעּיָ ין ֲחַמר ַסּמָ   ְוַהאי ּדֵ

  
  
  

  פני משה
' במתי ישיתכדפר '.וכו אחיה בן

 טוב יין איזה יודע היה שאחיה
 ומרפא סמם הוא יין ואיזה למעיים

  :למעיים ביותר
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        הלכה א'יד, א יד, א יד, א יד, א     ––––    יג, ביג, ביג, ביג, ב .5
        ד לו בעת צרה?ד לו בעת צרה?ד לו בעת צרה?ד לו בעת צרה?מדקדקים בו או עוממדקדקים בו או עוממדקדקים בו או עוממדקדקים בו או עומ    ––––מצוה שאדם נזהר ומדקדק בה מצוה שאדם נזהר ומדקדק בה מצוה שאדם נזהר ומדקדק בה מצוה שאדם נזהר ומדקדק בה                         

        
יִחין"   . "ְנחּוְנָיא חֹוֵפר ׁשִ
  

יִחין ּוְמָערֹות,  ָהָיה חֹוֵפר ׁשִ   ׁשֶ
א, ^ :ַוֲהָוה ָיַדע   יד,א יף ְמקֹוַרר ַמּיָ ין כֵּ   ַהאי ּדֵ

ַרְברּוֵבי,  יּה ׁשְ יף ִאית ּבֵ ין כֵּ   ְוַהאי ּדֵ
ַרְברּובּוֵתיּה ָמְטָייה.    ְוַעד ֵהיִכין ׁשְ

  
  

י ָאַמר    : ַאָחאַרּבִ
ָמא.  ּצָ נֹו ּבַ   ּוֵמת ּבְ

  
י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ

ָרן  ָאַמר: ַרֲחָמָנא ַווּתְ ֵני ֵמעֹויי,  –ַמאן ּדְ רּון ּבְ   ִיְתַווּתְ
יֵדיּה.  ֵבי ּדִ א, ַמֲאִריְך רּוֵחיּה ְוּגָ   ֶאּלָ

  
י ַאָחאָאַמר    : ַרּבִ
ִתיב ֲעָרה ְמאֹד": כְּ ים נ 93"ּוְסִביָביו ִנׂשְ ִהלִּ ֲעָרה. ְמַדְק  – ), ג(תְּ ַ חּוט ַהׂשּ ֶהן כְּ ק ִעּמָ   ּדֵ

  
ר ָאִביןָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ

ה,  ַעם ַהּזֶ   לֹא ִמּטַ
ְכִתיב א ִמן ַמה ּדִ ים פט 94"ְונֹוָרא הּוא ַעל ּכֹל ְסִביָביו": ֶאּלָ ִהלִּ    – ), ח(תְּ

רֹוִבים יֹוֵתר ִמן ָהְרחֹוִקים.    מֹוָראֹו ַעל ַהּקְ
  

י ַחַגיי ם  ַרּבִ ׁשֵ ר ַנְחָמןַרּבִ ּבְ מּוֵאל ּבַ   : י ׁשְ
ִבים.  יִחין ּוְמָערֹות ָלעֹוְבִרים ְוׁשָ ָהָיה חֹוֵפר ּבֹורֹות ׁשִ ָחִסיד ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

ָטָפּה ָנָהר,  א, ּוׁשְ ׂשֵ ּתֹו עֹוֶבֶרת ְלִהּנָ ַעם ַאַחת ָהְיָתה ּבִ   ּפַ
יּה  עּון ְמַנַחְמּתֵ יּה, ּבָ א ָעְלִלין ְלַגּבֵ ל ַעּמָ ל ֲעלֹוי ִמְתַנֲחָמא. ַוֲהוּון כָּ    ְולֹא ִקיּבֵ

ן ָיִאירָעאל  י ִּפְנָחס ּבֶ יּה  ַרּבִ יּה , ְלַגּבֵ ֵעי ְמַנַחְמּתֵ ל ֲעלֹוי ִמְתַנֲחָמא.  ,ּבָ   ְולֹא ִקיּבֵ
ין הּוא ֲחִסיְדכֹון?    !ֲאַמר לֹון: ּדֵ

ה, ְוָכְך ְוָכְך ֵאיַרע ֵליּה. :ָאְמרּו ֵליּה  ְך ְוָכְך ָהָיה עֹוׂשֶ י! כָּ    ַרּבִ
ַמִים?ָאַמר: ֶא  חֹו ּבְ ַמִים, ְוהּוא ְמַקּפְ ד ֶאת ּבֹוְראֹו ּבְ ָהָיה ְמַכּבֵ ר ׁשֶ    !ְפׁשָ

ִעיר ד ָנְפָלה ֲהָבָרה ּבָ ל אֹותֹו ָהִאיׁש  :ִמּיָ ּתֹו ׁשֶ את ּבִ   ! ּבָ
סֹוְכָתא ִאיְתַעְרַית.  ָאְמֵרי: ּבְ   ִאית ּדְ

י ּפִ  ְדמּות ַרּבִ ָאְמִרי: ַמְלָאְך ָיַרד כִּ יָלּה.ְוִאית ּדְ ן ָיִאיר ְוִהּצִ   ְנָחס ּבֶ
  
  
  

                                                             
ֲעָרה ְמאֹד 93  ָיבֹא ֱאלֵֹהינּו ְוַאל ֶיֱחַרׁש ֵאׁש ְלָפָניו ּתֹאֵכל ּוְסִביָביו ִנׂשְ
ה וְ  94 ים ַרּבָ סֹוד ְקדֹׁשִ ל ְסִביָביוֵאל ַנֲעָרץ ּבְ   נֹוָרא ַעל ּכָ

  פני משה
 סלע איזה .מיא מקורר כיף דין הי

 ואיזה מים מקור יוצא שתחתיו
 חריבות שרברובי תחתיו שיש

 תרגומו חריבה פת. ארץ שותויב
  :שרבתא לחמא

 הגיע כמה ועד. 'וכו הן מטי ועד
 מטייה כמה עד וכן הכיף אותו

 יותר לחפור וצריך שלו החריבות
  :יודע חויא היה הכל זה עמוק

 שמוותר. וותרן רחמא דאמר מאן
 האדם יתקן שלא עד הכל ומוחל
  :חטאיו על מחילה ויבקש מעשיו

 מעיו בי וויצא יתרחבו. יתוותרן
 מאריך הוא ברוך הקדוש אלא

 שאמרו דרך ועל דידיה וגבי רוחיה
'. וכו יום בכל מחזירין והגבאין

  :דביצה ג"בפ לקמן להא וגריס
 להם שיש הצדיקים הן .וסביביו
 עמהם מדקדק המקום עם דבקות
 וכחוט קל דבר על' ואפי ביותר

  :הוא מדקדק השערה
 לא .הזה מטעם לא יוסה רבי אמר

 ולפי כך למידין או הזה אממקר
 השערה כחוט שאפילו שמשמעו
 קל דבר על להעישם מדקדק
 שאיו יודעין או אין אבל שעברו
 דכאן ועוד במקצת אף להם מוותר

 שיש דאפשר סביביו כל כתיב לא
 אלא עמו שמוותר מהן איזה

 מן כך למידין או הזה מהמקרא
 סביביו כל על הוא וורא דכתיב מה

 עמו ודבקים קרוביםה על מוראו
 ממו הרחוקים מן יותר כביכול

 שהוא וכל כלום עמהם מוותר ואיו
 עמו מדקדק יותר עמו דבק יותר
  :סביביו כל על וזהו

 החסיד זהו .חסידכון היו דין
 את עליו מצדיק איו והוא שלכם

 והשיבו להתחם רוצה ואיו הדין
 לבו זה ומשום' וכו וכך כך רבי לו

 רבי עליו והתפלל ביותר לו כואב
 מכבד היה שזה אפשר ואמר פחס

 שהיה בהחסד במים בוראו את
 יתברך והוא הבריות עם עושה

 פלה ומיד במים להעישו מקפחו
  :ועלתה שצולה בעיר הברה קול

 אחד ויתד בקוץ .איתערית בסיכתא
 בו תערית הבור בתוך לה שזדמן
 וגריס'. וכו דאמרין ואית ועלתה

  :שם דדמאי ק"בפ כ"ג להא
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        
        

        תנותנותנותנוציטוט ממשנציטוט ממשנציטוט ממשנציטוט ממשנ

        
        סיפורסיפורסיפורסיפור
        
        

        'א ֲהָלָכהד, א ד, א ד, א ד, א יייי .6
        תפקידים שונים במקדשתפקידים שונים במקדשתפקידים שונים במקדשתפקידים שונים במקדש

        
ִביֵני" רֹוז - ּגְ    ."ּכָ
  
ׁש. " ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָהָיה ַמְכִריז ּבְ   ׁשֶ

  ִעְמדּו ַהּכֲֹהִנים ָלֲעבֹוָדה,   ַמה ָהָיה אֹוֵמר? 
ים ְלדּוָכָנן,    ּוְלִוּיִ

ָרֵאל ְלַמֲעָמָדן.    ְוִיׂשְ
הַאְגִריּפַ  נֹות ַהְרּבֵ ְרָסאֹות, ְוָנַתן לֹו ַמתָּ מֹוֶנה ּפַ ַמע קֹולֹו ַעד ׁשְ ֶלְך ׁשָ   . "ס ַהּמֶ

  
  
ֶבר " ן ּגֶ ָעִרים - ּבֶ    ."ַעל ְנִעיַלת ׁשְ
  
ָכל"[ ַח  ֶאת ּתֹוְרִמין יֹום ּבְ ְזּבֵ ְקִריַאת ַהּמִ ֶבר ּבִ   ].יומא כ.)( "לוֹ  ָסמּוךְ  אוֹ  ַהּגֶ
  

יְרֵגם  ֵביתקּוֵמי  ַרבּתִ יָלאַר  ּדְ י ׁשִ   : ּבִ
רֹוָזא.  ְבָרא ַאְכִריז כָּ   ְקָרא ּגַ

  
  ן ֵליּה: וּ ַאְמר

ְרְנגֹוָלא!    ֱאמֹור, ְקָרא ּתַ
  

  : ֹוןֲאַמר ל
ֶבר"ְוָהָתֵניַנן:  ן ּגֶ ְרְנגֹוָלא?! "ּבֶ ר ּתַ   . ִאית ָלְך ְלֵמיַמר: ּבַ

  
  
ַבי " ן ּבֵ ִקיַע  -ּבֶ   . "ַעל ַהּפָ
  

ָהָיה ְמזַ  ִתילֹות. ֵייּ ׁשֶ   ג ּפְ
  

  ָעאל ְלּכּוְפָרה,  י יֹוֵסיַרּבִ 
לּון ִמיְנהֹן.  ְרָנִסים ְולֹא ִקיּבְ עּו ְמַמְנָייא ֲעֵלייהֹון ּפַ   ּבָ

ִקיַע "ָעאל ְוָאַמר קּוֵמיהֹון:  ַבי ַעל ַהּפָ ן ּבֵ   . "ּבֶ
ִתילֹות  ה ַעל ַהּפְ ְתַמּנָ ּנִ דֹוֵלי ַהּדֹור,  –ּוַמה ִאם ֶזה ׁשֶ   ָזָכה ְלִהיָמנֹות ִעם ּגְ

ַא  ם ׁשֶ ם ִנְתַמִנין ַעל ַחֵיי ְנָפׁשֹות ַאּתֶ ן –ּתֶ כֵּ ל ׁשֶ   ! ?לֹא כָּ
  
  
ן ַאְרָזה " ְלָצל -ּבֶ    ."ַעל ַהּצִ
  

ן:  ּמָ ָתֵניַנן ּתַ י ָהא ּדְ   כִּ
סּוָדִרי" ן ַאְרָזה ֵהִניף ַהְסָגן ּבְ יׁש ּבֶ ְלָצלּבַ ן, ְוִהּקִ   . (תמיד לג:) "ּצִ
  
  
ן ֵלִוי " יר - הּוְגָרם ּבֶ ִ    ."ַעל ַהׁשּ
  

י ַאָחאַר ָאַמר    : ּבִ
  ְנִעיָמה ְיֵתיָרה ָהָיה יֹוֵדַע. 

ֶזֶמר.  ָהָיה ַמְנִעים ֶאת קֹולֹו ּבְ ן ֵלִוי, ׁשֶ   ְוָאְמרּו ָעָליו ַעל הּוְגָרם ּבֶ
ה ִמיֵני ֶזֶמר,  ּמָ יו, ָהָיה מֹוִציא כַּ תֹוְך ּפִ ָהָיה נֹוֵעץ גּוָדלֹו ּבְ   ּוְכׁשֶ

ל ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ִנְזָקִרים ל ַבת רֹאׁש.ְוָהיּו כָּ   ֹו ּבְ
  
  

  פני משה
 אית וכי גבר בן כאן .והתין ל"א

 להא וגריס. תרגולא בר מימר לך
  :דסוכה בתרא בפרק לקמן

 .הפתילות את מזווג שהיה
 לעיל גריס וכן' במתי כדפרישית

  :ב"פ ביומא
 מבקש והיה המקום שם .לכופרה
 ופרסים ממוים להם להקים

 ולא צבור ועסקי צורכי על שישגיחו
 ולהתמות ממו זה שיקבל מי היה

 ואמר יוסה רבי וכס עליהם
 מה הפקיע על בבי בן שיו לפיהם

 מועט דבר על שתמה' וכו זה אם
 שמו הדור גדולי עם להימות זכה
 זה פתחיה פחס בן יוחן כאן

 על מתמין שאתם אתם' וכו מרדכי
 רבים צרכי על להשגיח פשות חיי

 לכם שיהיה ש"לכ העיים ולפרס
 בפרק לעיל להא וגריס גדול זכות

  ':ז בהלכה דפאה בתרא
 דתמיד ז"בפ .תמן דתין כהיא
  ':וכו הסגן היף לסך ג"כ שחה

 בכח שיצא וקולו בשבילו .לו זקרין
  :לאחוריהן ראש בבת ובעימה
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    'א ֲהָלָכה    בבבב- - - - ד, אד, אד, אד, איייי .7
        לגנאי או לשבח?לגנאי או לשבח?לגנאי או לשבח?לגנאי או לשבח?    ––––בית גרמו ובית אבטינס בית גרמו ובית אבטינס בית גרמו ובית אבטינס בית גרמו ובית אבטינס 
        

ית ַגְרמּו " ִנים -ּבֵ ה ֶלֶחם ַהּפָ    ."ַעל ַמֲעׂשֶ
  
ִקיִאין" ְרמּו ָהיּו ּבְ ית ּגַ ִנים    :ּבֵ ה ֶלֶחם ַהּפָ ַמֲעׂשֶ    ,ּבְ

יתֹו,    ּוִבְרִדּיָ
ד.    ְולֹא ָרצּו ְלַלּמֵ
ְלחּו ֲחָכִמים וְ  ַסְנְדִריָאהׁשָ    ,ֵהִביאּו אּוָמִנים ֵמַאֶלּכְ

ִקיִאין.  יתֹו לֹא ָהיּו ּבְ ִנים, ּוִבְרִדּיָ ה ֶלֶחם ַהּפָ ַמֲעׂשֶ ִקיִאין ּבְ ָהיּו ּבְ   ׁשֶ
ְרמּו  ית ּגַ חּוץ –ּבֵ ְפִנים ְורֹוִדין ִמּבַ ת.  ,ָהיּו ַמִסיִקין ִמּבִ ׁשֶ   ְולֹא ָהְיָתה ִמְתַעּפֶ

ְפִניםָהיּו ַמִסיִקין ִמ  –ְוֵאּלּו  ְפִנים ְורֹוִדין ִמּבִ ת.  ,ּבִ ׁשֶ   ְוָהְיָתה ִמְתַעּפֶ
ה,  ָבר ַהּזֶ ּדָ ְדעּו ֲחָכִמים ּבַ ּיָ יָון ׁשֶ   ּכֵ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ל ַמה ׁשֶ ָרא,  –ָאְמרּו: ּכָ   ִלְכבֹודֹו ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֲעֵנהוּ "ׁשֶ ַעל ה' ַלּמַ   . ), ד(משלי טז 95"ּכֹל ּפָ

ְלחּו ַאֲחֵר    יֶהם, ְולֹא ָרצּו ָלבֹא, ׁשָ
ע.  ִרים ְוַאְרּבַ ר ָמֶנה ָהיּו נֹוְטִלים, ְוָנְתנּו ָלֶהם ֶעׂשְ ֵנים ָעׂשָ ָכָרן. ׁשְ ְפלּו ָלֶהם ׂשְ ּכָ   ַעד ׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מֹוָנה.  ִעים ּוׁשְ ע ָהיּו נֹוְטִלים, ְוָנְתנּו ָלֶהן ַאְרּבָ ִרים ְוַאְרּבַ   ֶעׂשְ

ד? ָאְמרּו ָלֶהן: ִמ  ם רֹוִצים ְלַלּמֵ ֵני ַמה ֵאין ַאתֶּ   ּפְ
ה ָעִתיד ֵליָחֵרב,  ִית ַהּזֶ ַהּבַ ָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ   ָאְמרּו ָלֶהן: ָמסֹוֶרת הּוא ּבְ

ֶהן.  ּלָ ן ִלְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ין ּכֵ ּלֹא ִיְלְמדּו ֲאֵחִרים ְוִיְהיּו עֹוׂשִ   ׁשֶ
לּו  ָבִרים ַהּלָ ּדְ יִר  - ּבַ ַבח, ַמְזּכִ   ין אֹוָתן ְלׁשֶ

יה ֵמעֹוָלם,  ת ְנִקּיָ ֵניֶהם ּפַ ד ּבְ ּיָ ּלֹא ָיָצא ּבְ   ׁשֶ
ִנים ֵהן אֹוְכִלים ה ֶלֶחם ַהּפָ ֲעׂשֶ ּלֹא ְיהּו אֹוְמִרים: ִמּמַ   ."ׁשֶ

  
  
ית ַאְבִטיָנס " ה ַהְקטֹוֶרת -ּבֵ    ."ַעל ַמֲעׂשֶ
  
י" ִקיִאין ַעל ַמֲעׂשֵ ית ַאְבִטיָנס ָהיּו ּבְ ל ּבֵ   יטּום ַהְקטֹוֶרת, ּפִ     :ׁשֶ

ן,    ּוְבַמֲעֶלה ֶהָעׁשָ
ד.    ְולֹא ָרצּו ְלַלּמֵ

ל ִמְצַרִים,  ַסְנְדִריָאה ׁשֶ ְלחּו ְוֵהִביאּו אּוָמִנין ֵמַאֶלּכְ   ׁשָ
ִקיִאין.  ן לֹא ָהיּו ּבְ ִפיטּום ַהְקטֹוֶרת, ּוְבַמֲעֶלה ָעׁשָ ִקיִאין ּבְ   ְוָהיּו ּבְ

ית ַאְבִטיָנס  ל ּבֵ ּמֶ  –ׁשֶ ל ּופֹוָסה ְויֹוֶרֶדת. ָהְיָתה ִמתַּ ַמּקֵ   ֶרת ְועֹוָלה ּכְ
ל ֵאּלּו  ד.  –ְוׁשֶ   ָהְיָתה פֹוָסה ִמּיָ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ל ַמה ׁשֶ ָבר, ָאְמרּו: ּכָ ּדָ ְדעּו ֲחָכִמים ּבַ ּיָ יָון ׁשֶ ָרא,  –ּכֵ   ִלְכבֹודֹו ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ִמי ְוִלְכבֹוִדי בְּ " :ׁשֶ ְקָרא ִבׁשְ ְעָיה מג 96"ָראִתיוּכֹל ַהּנִ   . ), ז(ְיׁשַ

ָכָרן.  ְפלּו ָלֶהן ׂשְ ּכָ ְלחּו ַאֲחֵריֶהם, ְולֹא ָרצּו ָלבֹא, ַעד ׁשֶ   ׁשָ
ע.  ִרים ְוַאְרּבַ ר ָמֶנה ָהיּו נֹוְטִלין, ְוָנְתנּו ָלֶהן ֶעׂשְ ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ע ָהיּו נֹוְטִלין, ְוָנְתנּו ָל  ִרים ְוַאְרּבַ מֹוָנה. ֶעׂשְ ִעים ּוׁשְ   ֶהן ַאְרּבָ

ד?  ם רֹוִצין ְלַלּמֵ ֵני ַמה ֵאין ַאתֶּ   ָאְמרּו ָלֶהן: ִמּפְ
ה ָעִתיד ֵליָחֵרב,  ִית ַהּזֶ ַהּבַ ָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ   ָאְמרּו ָלֶהן: ָמסֹוֶרת ִהיא ּבְ

ן ִלְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ין ּכֵ ּלֹא ִיְלְמדּו ֲאֵחִרים ְוִיְהיּו עֹוׂשִ ֶהן.  ׁשֶ ּלָ   ׁשֶ
ַבח יִרין אֹוָתן ְלׁשֶ לּו ַמְזּכִ ָבִרים ַהּלָ ּדְ    :ּבַ

ֶמת ֵמעֹוָלם.  ל ֶאָחד ֵמֶהן ְמבּוׂשֶ ֶ ה ִמׁשּ ָ ּלֹא ָיָצאת ִאׁשּ   ׁשֶ
קֹום ַאֵחר  ה ִמּמָ ָ א ִאׁשּ ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן נֹוׂשֵ ׁשֶ א, ּכְ    –ְולֹא עֹוד: ֶאּלָ

ְת  ּלֹא תִּ ּה ַעל ְמַנת ׁשֶ ם, ָהָיה ּפֹוֵסק ִעּמָ ֵ ׂשּ   ּבַ
מֹות.  ְ ׂשּ יטּום ַהְקטֹוֶרת ֵהן ִמְתּבַ ה ּפִ ֲעׂשֶ ּלֹא ְיהּו אֹוְמִרים: ִמּמַ   ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ים ַמה ׁשֶ ָרֵאל" :ְלַקּיֵ ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ ר לב 97"ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ְדּבָ ּמִ   . ), כב(ּבַ
  

                                                             

ע ְליֹום ָרָעה 95 ֲעֵנהּו ְוַגם ָרׁשָ ַעל ה' ַלּמַ   ּכֹל ּפָ
יִתיו 96 יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרתִּ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ   ּכֹל ַהּנִ
ָרֵאל וְ  97 ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ בּו ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ׁשֻ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ְוַאַחר תָּ ׁשָ ה ִלְפֵני ה'ְוִנְכּבְ   ָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחזָּ

  פני משה
 לעיל כתוב זה כל '.וכו גרמו בית

 או אין מעתה עד דיומא ג"פ בסוף
  :לגאי להזכירן צריכין
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י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
ַלִים, וּ  ירּוׁשָ ַעם ַאַחת ָהִייִתי עֹוֵמד ּבִ ית ַאְבִטיָנס. ּפַ ל ּבֵ ֶ ינֹוק ֶאָחד ִמׁשּ   ָמָצאִתי תִּ
 ? ָחה ַאתְּ ּפָ ִני, ֵמֵאיזֹו ִמׁשְ י לֹו ּבְ   ָאַמְרתִּ

לֹוִני.  ַחת ּפְ ּפַ ׁשְ   ָאַמר ִלי: ִמּמִ
ַמִים,  בֹוד ׁשָ בֹוָדן ּוְלַמֵעט ּכְ ְוונּו ְלַרּבֹות ּכְ ִנְתּכַ ִני, ֲאבֹוֶתיָך, ְלִפי ׁשֶ י לֹו, ּבְ   ָאַמְרתִּ

ה. ְלִפי ַמִים ִנְתַרּבָ בֹוָדם ִנְתַמֵעט ּוְכבֹוד ׁשָ   ָכְך ּכְ
  

י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ
ן לֹוָגא,  ְמעֹון ּבֶ ח ִלי ׁשִ   ׂשָ

ית ַאְבִטיָנס,  ל ּבֵ ֶ ִבים ֲאִני ְוִתינֹוק ֶאָחד ִמׁשּ ט ָהִייִתי ֲעׂשָ   ְמַלּקֵ
ַחק.  ׂשָ ָכה, ְוָרִאיִתי אֹותֹו ׁשֶ ּבָ   ְוָרִאיִתי אֹותֹו ׁשֶ

ִכיָתה? ָאַמְר  ה ּבָ ִני, ָלּמָ י לֹו, ּבְ   תִּ
ְתַמֵעט!  ּנִ א ׁשֶ ית ַאּבָ ל ּבֵ בֹוד ׁשֶ   ָאַמר ִלי: ַעל ּכְ

ה?  ַחְקתָּ ה ׂשָ   ְוָלּמָ
יִקים ְלָעִתיד ָלבֹא!  ּדִ בֹוד ַהְמתּוָקן ַלּצַ   ָאַמר ִלי: ַעל ַהּכָ

  ּוַמה ָרִאיָת? 
י!  ן ְלֶנְגּדִ   ַמֲעֶלה ָעׁשָ

ִני, ַהְרֵא    הּו ִלי! נּוֵמיִתי לֹו: ּבְ
ּלֹא ְלַהְראֹותֹו ְלִביְרָייה.  ָיִדי ֵמֲאבֹוַתי, ׁשֶ י, ָמסֹוֶרת ּבְ   ָאַמר ִלי: ַרּבִ

  
ן נוִּריָאַמר  י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ

ית ַאְבִטיָנס,  ל ּבֵ ֶ י ָזֵקן ֶאָחד ִמׁשּ ַגע ּבִ   ּפָ
ָידֹו.  ִנים ּבְ יַלת ַסּמָ   ּוְמּגִ

ָעַבר ָהיוּ    יד,ב י, ְלׁשֶ א ְצנּוִעין, ְוָהיּו ָאַמר ִלי: ַרּבִ ית ַאּבָ   מֹוְסִרין ֶאת ַהְמִגיָלה ַהּזֹאת ֵאּלּו ְלֵאּלּו. ^ ּבֵ
ּה.  ֵהר ּבָ א ֶנֱאָמִנים, ֵהיָלְך ֶאת ַהְמִגיָלה ְוִהּזָ ית ַאּבָ ֵאיָנן ּבֵ יו ׁשֶ   ְוַעְכׁשָ

ָבִרים ִלְפֵני  אִתי ְוִהְרֵציִתי ַהּדְ ּבָ י ֲעִקיָבאּוְכׁשֶ ָמעֹות, , ָזְלגּו ֵעיָניו ַרּבִ   ּדְ
יָרן ִלְגַנאי ִאין ְלַהְזּכִ ה ֵאין ָאנּו ַרׁשָ   . "ְוָאַמר: ֵמַעתָּ

  
  
  
רֹוֶכת"    ."ֶאְלָעָזר ַעל ַהּפָ
  

רֹוֶכת.  ָהָיה ְממּוֶנה ַעל אֹוְרֵגי ּפָ   ׁשֶ
  
  
  
יׁש " ְלּבִ ְנָחס ַהּמַ    ."ּפִ
  

דֹוָלה.  הּוָנה ּגְ ְגֵדי כְּ יׁש ּבִ ָהָיה ַמְלּבִ   ׁשֶ
  

ּכֵֹהן  ה ּבְ יׁש ַמֲעׂשֶ ִהְלּבִ מֹוָנה ְזהּוִבים. ְלִאיְסְטַרְטיֹות ֶאָחדֶאָחד ׁשֶ   , ְוָנַתן לֹו ׁשְ
ר ְיַהב ֵליּה. ֵרי ֲעׂשַ ָאְמֵרי: ּתְ    ְוִאית ּדְ

  

  פני משה
 היה שהוא מפי '.וכו מלביש שהיה

 היותר סדר ועל בוי להלבישם יודע
 בכהן מעשה וכהאי ביפוי ראה
 לבגדיו אחד לסרדיוט שהלביש אחד

 אותו הלביש והוא בהם רגיל שהיה
 דירי שמה לו ותן היפוי צד על
 לו תן ב"י דאמרין ואית וביםזה

  :שכרו בעד
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        'ב ֲהָלָכה    , ב, ב, ב, בדדדדיייי .8
        מנהלים במקדשמנהלים במקדשמנהלים במקדשמנהלים במקדש

        
ָנה    ִמׁשְ

ְבָעה ֲאַמְרּכֹוִלין,   :ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמ  ִ   ׁשּ
ִרין.  ְזּבָ ה ּגִ לֹׁשָ   ּוׁשְ

  
ּבּורְוֵאין עוֹ  ָרָרה ַעל ַהּצִ ין ׂשְ ַנִים,  :ׂשִ ְ חּות ִמׁשּ   ּפָ

ַעל חֹוֵלי ֵמַעִיים,   :חּוץ ִמ  ה ׁשֶ ן ֲאִחּיָ   ּבֶ
רֹוֶכת,  ַעל ַהּפָ   ְוֶאְלָעָזר ׁשֶ

יּבּור ֲעֵליֶהן. לּו רֹוב ַהּצִ אֹוָתן ִקיּבְ   ׁשֶ
   

ָמָרא    ּגְ

        סדר הפיקוח על ממון המקדשסדר הפיקוח על ממון המקדשסדר הפיקוח על ממון המקדשסדר הפיקוח על ממון המקדש
        

ִר " ה ִגְזּבָ לֹׁשָ ְבָעה ֲאַמְרּכֹוִליןֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשְ ִ   . "ין, ּוִמׁשּ
  

ֵני:    ּתָ
ְתִליִקין" ֵני ּכַ   . "ִמׁשְ
  

ְכִתיב    :ֲהָדא הּוא ּדִ
ִרין. – (דברי הימים ב, לא, יג) 98"ִויִחיֵאל ַוֲעַזְזָיהּו ְוַנַחת" ְזּבָ    ּגִ
הֵאל ִויִרימֹות ְויֹוָזָבד ֶוֱאִליֵאל ְוִיְסַמְכָיהּו ּוַמַחת "    ֲאַמְרּכֹוִלין. – דברי הימים ב, לא, יג)( "ּוְבָנָיהוּ ַוֲעשָֹ
ְמִעי ָאִחיו" ַנְנָיהּו ְוׁשִ ד ּכָ ִקיִדים ִמּיַ    ָקִתיִליִקין. – (דברי הימים ב, לא, יג) "ּפְ
ית ָהֱאלִֹהים" ֶלְך ַוֲעַזְרָיהּו ְנִגיד ּבֵ ִמְפַקד ְיִחְזִקָיהּו ַהּמֶ דוֹ  - (דברי הימים ב, לא, יג) "ּבְ ֶלְך ְוכֵֹהן ּגָ   . לַהּמֶ
  

הּוא חֹוֵתם ׁשֶ ר חֹוֵתם, ְונֹוְתנֹו ָלֲאַמְרּכֹול.     :כְּ   ַהִגיְזּבָ
ל חֹוֵתם, ְונֹוְתנֹו ְלָקְתִליקֹון.    ֲאַמְרכָּ

דֹול.    ָקְתִליקֹון חֹוֵתם, ְונֹוְתנֹו ְלכֵֹהן ּגָ
דֹול חֹוֵתם, ְונֹוְתנֹו ַלֶמֶלְך.    ּכֵֹהן ּגָ

יר הּוא ַמּתִ ֶלְך רֹוֶאה חֹוָתמ  :ּוְכׁשֶ יר. ַהּמֶ   ֹו ּוַמּתִ
יר.  דֹול רֹוֶאה חֹוָתמֹו ּוַמּתִ   ּכֵֹהן ּגָ
יר.    ָקְתִליִקין רֹוֶאה חֹוָתמֹו ּוַמּתִ
יר.  ל רֹוֶאה חֹוָתמֹו ּוַמּתִ   ֲאַמְרכָּ

יר.  ר רֹוֶאה חֹוָתמֹו ּוַמּתִ יְזּבָ   ּגִ
  
  
  
  

                                                             

ִקיִדים ִמ  98 הֵאל ִויִרימֹות ְויֹוָזָבד ֶוֱאִליֵאל ְוִיְסַמְכָיהּו ּוַמַחת ּוְבָנָיהּו ּפְ ֶלְך ִויִחיֵאל ַוֲעַזְזָיהּו ְוַנַחת ַוֲעׂשָ הּו ַהּמֶ ִמְפַקד ְיִחְזִקּיָ ְמִעי ָאִחיו ּבְ ַנְנָיהּו ְוׁשִ ד ּכָ ּיַ
ית ָהֱאלִֹהיםַוֲע    ַזְרָיהּו ְנִגיד ּבֵ

  פני משה
  ' מתי

' וג אמרכולין משבעה פוחתין אין
 ממוים היו יןהאמרכל .גיזברין

 ולפיכך מהגזברים יותר וחשובים
 לאמרכלין דהכא בוסחא גריס

 ב"בפ התוספתא לשון וזה מקודם
 היו בהן עושין הן מה גזברין שלשה
 את פודין פיהן על כלומר פודין

 ואת החרמים ואת הערכין
 בהן הקדש מלאכת וכל ההקדשות

 מה אמרכלין שבעה. עשית היתה
 העזרה מפתחות שבעה עושין הן

 איו לפתוח מהן אחד רצה בידן
 כולן תכסו כולן שיתכסו עד יכול

 כסין וגזברין פותחין אמרכלין
 והיו כסין היו כבוד ולפי ויוצאין
 קרא למה יהודה רבי אמר. יוצאין

 על אומר שהוא מפי אמרכל שמו
 בלוים בכהים כשרים היו הכל

 קאמר ובגמרא. כ"ע ובישראלים
 היו והן כותליקין שי שם עוד שהיו
 מקרא לה ויליף להאמרכלין קודם

  :ה"דד
 בממון הצבור על שררה עושין ואין

 בגמרא כדיליף .משים פחות
 ומיעוט הזהב את יקחו והם דכתיב

  :שים רבים
  

  ' גמ
 פוחתין אין כ"דג בברייתא .תי

 קודם היו והן כותליקין משי
  :כדלקמן מהאמרכולין וחשובים

 גבי ה"בד .דכתיב היא הדא
 להכין שאמר המלך יחזקיהו

 ויביאו וכתיב ויכיו' ה בבית לשכות
 והקדשים והמעשר התרומה את

 הלוי כיהו גיד ועליהם באמוה
 היו והן משה אחיהו ושמעי

 אבתריה כדכתיב הקיתליקין
 ועשהאל וחת ועוזיהו ויחיאל

 ויסמכיהו ואליאל ויוזבד וירימות
 יהוכ מיד פקידים וביהו ומחת
 המלך יחזקיהו במפקד אחיו ושמעי

 אלו כ"א אלהים בית גיד ועזריהו
 מפקד תחת היו הראשוים עשרה
 מפקד תחת והם ושמעי כיהו
 והייו המלך שאחר ג"וכ המלך

 הראשוים שלשה שאלו דמפרש
 השלשה הן הן וחת ועוזיהו יחיאל
 חשיב קא למעלה דמלמטה גזברין
 ןה אחריהן הכתוב ושבעה הכתוב

 והן הן הגזברין ועל האמרכולין הן
 ושמעי כיהו מפקד תחת כולן

. ג"וכ המלך ובמפקד הקותיליקין
 היה וכיצד פקודתן מפרש ועכשיו
  :סידרן
 איזה על .חותם כשהוא ג"וכ המלך

 צרור שיהיה צריכין שהיו דבר
 שצריך וזמן עת בא עד וחתום

 היה כך להקדש בו להשתמש
  :הסדר
 בתחלה עליו חותמו ותן .הגזבר
 עליו חותמו וותן להאמרכול וותן

 להקיתיליקון והאמרכול
 למלך ג"והכ ג"לכ והקיתיליקון

 אותו על שלהן חותם ותין וכולן
  :שאמרו וכסדר הדבר

 וכשצריכין '.וכו מתיר וכשהוא
 להתיר צריכין והיו הדבר לאותו

 חותמו רואה המלך החותמות
 ומתירו בו געו לא אם בתחלה

 הגזבר עד' וכו כך ג"הכ כ"ואח
 חותמו ורואה מכולן למטה שהוא
  :בו ומשתמשין ומתיר
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        הבאת מקורהבאת מקורהבאת מקורהבאת מקור

        
        
        

        
        מימרא אגדיתמימרא אגדיתמימרא אגדיתמימרא אגדית

        
        
        
        
        

מימרא אגדית מימרא אגדית מימרא אגדית מימרא אגדית 
        חולקתחולקתחולקתחולקת

        
        

        
        מימרא אגדיתמימרא אגדיתמימרא אגדיתמימרא אגדית

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'ב ֲהָלָכה    , ב, ב, ב, בדדדדיייי .9
        עושרו מניין?עושרו מניין?עושרו מניין?עושרו מניין?    ––––משה ממונה על כל נדבות בנין המשכן משה ממונה על כל נדבות בנין המשכן משה ממונה על כל נדבות בנין המשכן משה ממונה על כל נדבות בנין המשכן 

        
ַנִיםֵאין ע" ְ חֹות ִמׁשּ ָממֹון ּפָ ָרָרה ַעל ַהִציּבּור ּבְ ין ׂשְ   . "ֹושִֹ
  

ם  ַרב ַנְחָמן ׁשֵ י ַמָנאּבְ   : ַרּבִ
ם ָמן" :ַעל ׁשֵ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ָהב ְוֶאת ַהּתְ מֹות כח 99"ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ַהּזָ   . )ה, (ׁשְ

  
  

י ֲחִניָנאָאַמר  י ַרּבִ י ָחָמא ּבִ   : ַרּבִ
ל  סֹוֶלת ׁשֶ יר מֹ ִמּפְ ה. לּוחֹות ֶהֱעׁשִ   ׁשֶ

ְכִתיב ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים" :ֲהָדא הּוא ּדִ ָסל ְלָך ׁשְ מֹות  100"ּפְ   . )לד, א(ׁשְ
ָסל ְלךָ " ָך.  – "ּפְ ּלְ סֹוֶלת ׁשֶ ֵהא ַהּפְ ּתְ   ׁשֶ
  

י ָחִניןָאַמר    : ַרּבִ
רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ָרא לֹו ַהּקָ ִלּיֹות ּבָ ל ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ   א ִמּתֹוְך ָאֳהלֹו, ַמְחָצב ׁשֶ

יר מֹ  ה. ּוִמֶמנּו ֶהֱעׁשִ   ׁשֶ
  

ִתיב יטּו ַאֲחֵרי מֹ ": כְּ ה ַעד ּבֹאֹו ָהאֱֹהָלהְוִהּבִ מֹות לג 101"ׁשֶ    .), ח(ׁשְ
ֵרין ָאמֹוָרִאין    :ּתְ

  ִלְגַנאי,  -ַחד ָאַמר 
ַבח.  -ְוַחד ָאַמר    ִלׁשְ

ָאַמר ִקין,  -  "ִלְגַנאי" :ַמאן ּדְ   ֲחמּון ׁשָ
ְר    ִעין, ֲחמּון כַּ

ר,    ֲחמּון קּוּפָ
ְיהּוָדֵאי,  -ָאִכיל    ִמן ּדִ
ֵתי  ְיהּוָדֵאי,  -ְוׁשָ   ִמן ּדִ

ֵליּה  ל ִמּדִ ְיהּוָדֵאי.  - כָּ   ִמן ּדִ
ָאַמר ַבח" :ּוַמן ּדְ י  - " ִלׁשְ א ּוִמְזכֵּ יַקּיָ    ,ֶמֱחֵמי ַצּדִ

ְזַכת ְלֶמיֱחֵמי ָיֵתיּה.    טּוְבָיא ּדִ
  
  

                                                             

ׁש  99 ֵ ִני ְוֶאת ַהׁשּ ָ ָמן ְוֶאת ּתֹוַלַעת ַהׁשּ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ָהב ְוֶאת ַהתְּ   ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ַהזָּ
ָבִרים 100 חֹת ֶאת ַהּדְ י ַעל ַהּלֻ ִראׁשִֹנים ְוָכַתְבתִּ ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ּכָ ָסל ְלָך ׁשְ ה ּפְ ְרתָּ  ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ּבַ ר ׁשִ חֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ַעל ַהּלֻ   ֲאׁשֶ
ה ַעד ּבֹאֹו  101 יטּו ַאֲחֵרי מֹׁשֶ ַתח ָאֳהלֹו ְוִהּבִ בּו ִאיׁש ּפֶ ל ָהָעם ְוִנּצְ ה ֶאל ָהאֶֹהל ָיקּומּו ּכָ ֵצאת מֹׁשֶ   ָהאֱֹהָלהְוָהָיה ּכְ

  פני משה
' בפ מי אלה וגריס '.וכו עושין אין

  :דפאה בתרא
 מפסולת חיא' בר חמא רבי אמר

 ממה .משה העשיר הלוחות
 היו מהן והשאר ותיקן שפיסלן

 שהיו לפי העשיר ומשם שלו
 קרא דדריש ואיידי. מספריון

 הכל וזה' וגו הזהב את יקחו דוהם
 לא יאמרו ושלא משה יד תחת היה

 כת וכאותן מזה אלא העשיר
 דריש לפיכך דלקמן הליצים

  :משה העשיר מהיכן מקודם
 אבים של מחצב חין רבי אמר

 לא חין רבי '.וכו ומרגליות טובות
 שלך הפסולת שתהא לך פסל דריש
 גרמת שאתה הן ובשבילך לך אלא
 הלוחות את ששברת אותן

' וכו מחצב דריש ולפיכך הראשוים
 וכלומר' וכו הוא ברוך הקדוש ברא

 טובות אבים של אוצר לו הזמין
 וממו אהלו בתוך שיתגלו ומרגליות

  :העשיר
 כת אותן הביטו .לגאי ד"מ

 שוקיו ראו ואמרו אחריו הליצים
 כמה וראו עבים הן כמה כרעיו ראו

 אוכל שהוא מה וכל הוא בשר עב
 דליה מה וכל דיהודאי מן ושותה

 שהיה דיהודאי מן הכל הכסים
  :המשכן דבות על שולט

 אמרו כך. לשבח והביטו ד"ומ
 זה שרואה מי ומזכי צדיקיא מחמי

  :הוא זוכה הצדיק
 לראות שזכה מי אשרי .טוביא

  :אותו
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        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        

        

        'ג ֲהָלָכהטו, א טו, א טו, א טו, א     ––––    , ב, ב, ב, בדדדדיייי .10
        כירת הנסכים במקדשכירת הנסכים במקדשכירת הנסכים במקדשכירת הנסכים במקדשממממ

        
ָנה    ִמׁשְ

ׁש,  ְקּדָ ּמִ ָעה חֹוָתמֹות ָהיּו ּבַ   ַאְרּבָ
  ֵעֶגל,   ְוָכתּוב ֲעֵליֶהן:

  ָזָכר, 
ִדי,    ּגְ

  ְוחֹוֵטא. 
אי ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ה ָהיּו,    ֲחִמׁשָ
תּוב ֲעֵליֶהן:   ֵעֶגל,     ַוֲאָרִמית ּכָ

ָכר,    ּדְ
ִדי,    ּגְ

ל,    חֹוֵטא ּדַ
יר.    ְוחֹוֵטא ָעׁשִ

  

ָקר – "ֵעֶגל" י ּבָ ׁש ִעם ִנְסּכֵ ּמֵ דֹוִלים  :ְמׁשַ    ,ּגְ
ים,    ּוְקַטּנִ

   ,ְזָכִרים
  ּוְנֵקיבֹות. 

  

ִדי" י ַהצֹאן    – "ּגְ ׁש ִעם ִניְסּכֵ ּמֵ דֹוִלים  :ְמׁשַ    ,ּגְ
ים,    ּוְקַטּנִ

   ,ְזָכִרים                                                  
  ּוְנֵקיבֹות, 

ל ֵאִלים.  ֶ   חּוץ ִמׁשּ
  

ְלָבד.     –ַאִיל  י ֵאִלים ּבִ ׁש ִעם ִניְסּכֵ ּמֵ   ְמׁשַ
  

ל ְמצֹוָרע.  – "חֹוֵטא" ֵהמֹות ׁשֶ לֹׁש ּבְ י ׁשָ ׁש ִעם ִניְסּכֵ ּמֵ   ְמׁשַ
  
ׁש ְנָסִכים ִמ  הּוא ְמַבּקֵ ה ַעל ַהחֹוָתמֹות,    -הֹוֵלְך לֹו ֵאֶצל יֹוָחָנן   –י ׁשֶ הּוא ְממּוּנֶ   ׁשֶ

ּנוּ  ל ִמּמֶ    חֹוָתם. ְונֹוֵתן לֹו ָמעֹות, ּוְמַקּבֵ
יה  א לֹו ֵאֶצל ֲאִחּיָ ָסִכים,  -ּבָ ה ַעל ַהּנְ הּוא ְממּוּנֶ   ׁשֶ

ּנּו ְנָסִכים.  ל ִמּמֶ   ְונֹוֵתן לֹו חֹוָתם, ּוְמַקּבֵ
ִאין ֶזה ֵאֶצל ֶזה,    ְוָלֶעֶרב ּבָ

ן ָמעֹות.  ֶנְגּדָ ל ּכְ יה מֹוִציא ֶאת ַהחֹוָתמֹות, ּוְמַקּבֵ   ַוֲאִחּיָ
ֲחתּו  ֲחתּו לוֹ  –ִאם ּפָ יתֹו. ּפָ ם יֹוָחָנן ִמּבֵ ּלֵ    ִויׁשַ

ׁש,     –ְוִאם הֹוִתירּו    הֹוִתירּו ַלֶהְקּדֵ
יַּ  ׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה.  דׁשֶ   ֶהְקּדֵ

  
ָאַבד חֹוָתמֹו  יִנין לֹו ַעד ָהֶעֶרב.  –ִמי ׁשֶ   ַמְמתִּ

ֵדי חֹוָתמֹו    נֹוְתִנין לֹו.  –ִאם ָמְצאּו לֹו ּכְ
  . לֹא ָהָיה נֹוְתִנין לוֹ  –ְוִאם ָלאו 

  
ִאין ֵני ָהַרּמָ תּוב ֲעֵליֶהן ִמּפְ ם ַהּיֹום ּכָ   . ְוׁשֵ

  

ָמָרא    ּגְ

        נסכים שהיו מביאים מהביתנסכים שהיו מביאים מהביתנסכים שהיו מביאים מהביתנסכים שהיו מביאים מהבית
        

אי,    ּוְלֶבן ַעּזַ
ל" ה?  "חֹוֵטא ּדַ   ָלּמָ

  
  ָהָיה ֵמִביא לֹוגֹו ִעּמֹו. 

ִדי.  ָנן ֵמִביא ּגְ ַרּבָ ַרם כְּ   ּבְ
  

  פני משה
  ' מתי

 ששיו לפי .במקדש היו חותמות' ד
 החותמות על פחס בן יוחן פרקין בריש

 החותמות הן מה השתא התא מפרש
 לפי היו סכים לש חותמות' ד היו וכמה

 של קרבות מיי' לג הן חלוקין שהסכים
 סלת עשרוים' ג הן בקר סכי. בהמות

 ההין חצי לסך ויין ההין חצי בשמן בלול
 לגדולים משמש עגל חותם היה וזה

 בסיפא כדקתי וקבות זכרים וקטים
 בקר בן או פר או עגל שהביא בין וכלומר

. יןשו סכיהן קבות או זכרים בין או
 צאן סכי עם משמש היה גדי וחותם
 והייו וקיבות זכרים וקטים גדולים

 בין שתן בי שהן עזים ובין כבשים בין
 כבש בין קטים שהן ובין גדולים שהן
 שסכיהן. עזים ושעירת ועז כבשה ובין

 ויין שמן ההין ברביעית בלול סלת עשרון
 שזה אילים משל חוץ ההין רביעית לסך
 שי שסכו זכר חותם משמש היה

 ויין ההין שלישית בשמן בלול עשרוים
' בפ הכל כמפורש ההין שלישית לסך
 כתוב חוטא היה הרביעי וחותם. לך שלח
 של בהמות' ג לסכי משמש היה וזה עליו

 השמיי ביום מביא שהמצורע מצורעין
 וכבשה כבשים שי בהמות' ג לטהרתו

 לכל ומביא ועולה ואשם חטאת והן אחת
 סכי שאר כדין סכיו משלשתן' א

 בלול סלת עשרון שהיא הכבשים
 ומביא יין ורביעית שמן ההין ברביעית

 למתן היא וזה כדכתיב שמן אחד לוג עוד
 כבש מביא הוא דל מצורע ואם. בהוות

 הכבש כדין וסכו מחתו עם לאשם אחד
 לחותם וקרי בהוות למתן שמן לוג ועוד

' כדאמרי לו בא שבחטאיו לפי חוטא זה
  :באין געים דברים שבעה על בערכין

 היו חותמות .חמשה אומר עזאי בן
 רובן שהיו עליהן כתוב היה וארמית
 עליהן כתוב והיה ארמית בלשון מכירין

 ולפי עשיר וחוטא דל חוטא' וכו דכר עגל
 היה כדפרישית דל חוטא קרבן ששתה

 עצמו בפי סכיו לחותם כ"ג צריך
  :ק"כת והלכה בגמרא טעמיה וכדמפרש

 הלך לא '.וכו סכים מבקש שהוא מי
 הוא שכך לפי הסכים על הממוה אצל
 אלא מעות שמביא למי סכים ותין אין

 אצל הוא הולך לפיכך חותם שיביא צריך
 לו וותן החותמות על הממוה יוחן

 אותן לפי החותם הימו ומקבל המעות
  ':וכו אחיה אצל לו ובא המעות

 החותמות כגד החשבון מן .פחתו אם
  :מביתו משלם יוחן היה
 ולא חותמו אחד שאבד כגון. הותירו ואם
 בזה כיוצא או חותמו כדי לו מצא

  :להקדש הותירו
 .הערב עד לו ממתיין חותמו שאבד מי
 לעשות ביחד ואחיה יוחן שיבואו עד

 שהן יתירים מעות מוצאים ואם החשבון
 וממ אבד שאומר זה של חותמו כדי

 אין כך כל היו שלא לאו ואם לו ותין
 הוא הרי שיתותר ומה לו ותין

  :להקדש
 מפי החותמות על .כתוב היה היום ושם

 הזול בשער חותם יקח שלא הרמאין
 ועוד. הסכים שיוקרו עד בידו ויחזיק

 חותמו אחד יאבד שמא אמרו אחר טעם
 שם עליו כותבין ולפיכך זה וימצאהו

 הזה הרמאי אין עצמו יום ובאותו היום
 מחזר אובדו שמסתמא לפי מוציאו
 שם עליו שכותב אמרו ובגמרא. אחריו

  :החדש ושם השבת ושם היום
  

  ' גמ
 אמר למה .למה דל חוטא עזאי וכבן

 בפי סכים של חותם לו היה דל חוטא
  :עצמו
 לפי טעמיה הייו .עמו לוגו מביא היה

 וכלומר עמו לוגו מביא' הי שלו שבחותם
 שאין מביא היה שלו הלוגין של יוסכ

 לוג ועוד אחד כבש של סכים כפי אלא
 חותם אלא למצורע היה לא ואלו שמן
 עם עשרוים שלשה לו ותין היו אחד

  :סכיהן
 צריך לא זה דבשביל ל"ס .כרבן ברם

 גדי חותם מביא אלא עצמו בפי לחותם
  :וסכו הכבש מחת כפי אלא איו כ"שג
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        'ג ֲהָלָכהטו, א טו, א טו, א טו, א     ––––    , ב, ב, ב, בדדדדיייי .11
        נסכים שאינם מפורשים במשנהנסכים שאינם מפורשים במשנהנסכים שאינם מפורשים במשנהנסכים שאינם מפורשים במשנה

        
י ָרֵחל  כַ ִנְסכֵּ   ה? ּמָ ּבְ

  
ָתֵניַנן:    ִמן ַמה ּדְ

י צֹאן" ׁש ִנְסּכֵ ּמֵ ִדי ְמׁשַ דֹוִלים  :ּגְ    ,ּגְ
ים    ,ּוְקַטּנִ

   ,ְזָכִרים
  , "ּוְנֵקיבֹות

י ָרֵחל  ִדי.  –ֲהָדא ָאְמָרה: ִנְסכֵּ י ּגְ ִנְסכֵּ   כְּ
  

כְ  ֹור ָהֶאָחד, ": ִתיבּדִ ה ַלׁשּ ָכה ֵיָעׂשֶ   ּכָ
  ד, אֹו ָלַאִיל ָהֶאָח 

ים ים אֹו ָבִעּזִ ָבׂשִ ה ַבּכְ ר טו "אֹו ְלׂשֶ ְדּבָ ּמִ    .), יא(ּבַ
  
ֹור ָהֶאָחד" ה ֶנֱאַמר?  - "ַלׁשּ   ָלּמָ
  

ין נִ  ק ּבֵ ּלֹא ִחּלֵ יד ׁשֶ י ׁשֹור. ַמּגִ י ֵעֶגל ְלִניְסכֵּ   ְסכֵּ
ָהָיה ּבַ  יןׁשֶ ָקר ָטעּון ְנָסִכים.  :ּדִ ן ַהּצֹאן ָטעּון ְנָסִכים, ּוֶבן ַהּבָ   ּבֶ

ִחלֵּ ִא  י ַאִיל, ם ָמָצאנּו ׁשֶ ֶבׂש ְלִניְסכֵּ י כֶּ ין ִניְסכֵּ   ק ּבֵ
י ׁשֹור.   טו,א י ֵעֶגל ְלִניְסכֵּ ין ִניְסכֵּ   ְלָכְך ַנֲחלֹוק ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֹור ָהֶאָחד"ּתַ ה ַלׁשּ ָכה ֵיָעׂשֶ יד: ׁשֶ  - "ּכָ י ׁשֹור. ּלֹא ִחלֵּ ַמּגִ י ֵעֶגל ְלִניְסכֵּ ין ִניְסכֵּ   ק ּבֵ
  
ה ֶנֱאַמר?  - "ָלַאִילאֹו "   ָלּמָ
  

ין ּדִ ָהָיה ּבַ ִחלֵּ ִאם ָמָצאנּו  :ׁשֶ ָנַתִיים, ׁשֶ ן ׁשְ י ּבֶ ָנה ְלִניְסכֵּ ן ׁשָ י ּבֶ ין ִניְסכֵּ   ק ּבֵ
לֹׁש.  י ׁשָ ָנַתִיים ְלִניְסכֵּ י ׁשְ ין ִנְסכֵּ   ְלָכְך ַנֲחלֹוק ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר:    . "אֹו ָלַאִיל ָהֶאָחד"ּתַ
  
כְּ " ה ּבַ ִביםאֹו ְלׂשֶ ה ֶנֱאַמר?  - "ׂשָ   ָלּמָ
  

ין ּדִ ָהָיה ּבַ ִחלֵּ ִאם ָמָצאנּו  :ׁשֶ י ַאִילׁשֶ ֶבׂש ְלִנְסכֵּ ין ִניְסֵכי כֶּ    ,ק ּבֵ
ה ְלִניְסֵכי ָרֵחל ּבָ ׂשְ ין ִניְסֵכי כִּ    .ְלָכְך ַנֲחלֹוק ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר ִבים" :ּתַ ׂשָ ּכְ ה ּבַ   . "אֹו ְלׂשֶ
  
ים" ה ֶנֱאַמר?  - "אֹו ָבִעּזִ   ָלּמָ
  

ין ּדִ ָהָיה ּבַ ִחלֵּ ִאם ָמָצאנּו  :ׁשֶ י ַאִיל, ׁשֶ ֶבׂש ְלִניְסכֵּ י כֶּ ין ִניְסכֵּ   ק ּבֵ
ִיׁש,  י ּתַ ִדי ְלִניְסכֵּ י ּגְ ין ִנְסכֵּ   ְלָכְך ַנֲחלֹוק ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר:  ים"ּתַ ים,  – "אֹו ָבִעּזִ ָיׁשִ ּתְ ּבַ ים ְלָגדֹול ׁשֶ ִעיּזִ ּבָ יׁש ָקָטן ׁשֶ   ִהּקִ
ׁשְ  –ַמה ֶזה  ין, ּבִ ת לּוּגִ   לׁשֶ
ין.  –ַאף ֶזה  ת לּוּגִ לׁשֶ ׁשְ   ּבִ

  
  
  

  פני משה
 דהא ד"דקס .הן מה רחל ייסכ

 הצאן סכי עם משמש גדי דקתי
 של הקבות אלא זה בכלל אין' וכו

 קראת היא ורחלה ועזים כבשים
 לשת ובאה כבש מכלל כשיצאת
 מאתים רחלים וכדכתיב האילים
 דסכיה ימא ומי עשרים ואילים

  :איל סכי כמו הן
' וכו משמש גדי דתין מה מן

 ולא .אלים משל חוץ וקבות זכרים
 כ"א ורחלות אילים משל חוץ קתי
 גדי כיסכי רחל יסכי אמרה הדא

 היא ועזים דכבשים קבות ובכלל
  :אילים סכי בכלל ולא

 יעשה ככה סכים בפרשת .כתיב
 של סכי למעלה פרט כבר והלא' וגו

' וכו מגיד ליה דריש והלכך ומין מין
 לבין הבקר במין חלק שלא ללמד
 שהיה לפי השור לסכי עגל סכי
 שמציו כמו בייהן לחלוק בדין

 לסכי כבש סכי בין בצאן שחלק
 לשור יעשה ככה ל"ת לפיכך איל

 הוא אחד הכל כלומר' וכו האחד
  :שור ובין עגל בין לסכיו

 לאיל או ואמר חזר למה .לאיל או
 אם בין לחלק א"דה' וכו האחד
 בן הוא אם ובין שתים הוא האיל
 כמו מרובין סכיו שיהא שלש

 בן לבין שה בן בין שחילק שמציו
 האחד לאיל או אמר לכך שתים

 הוא אחד הכל ומעלה שתים מבן
  :לסכיו

 ואמר חזר למה '.וכו לשה או
 שהיה לפי ועזים כשבים ולפרש

 בקיבות לחלק כ"ג א"וה' וכו בדין
 כשבה סכי לבין רחלה סכי בין

 לכך איל סכי כמו רחלה סכי ויהיו
 כשבים ושם בכשבים לשה או אמר

 של קבות מיי כל כולל בתורה
 גדי בין כ"ג לחלק א"הו וכן הכבש

 שמציו כמו בסכיו תיש לבין
 סכי לבין כבש סכי בין שמחלק

 הקיש בעזים או עוד אמר לכך איל
 שהיא לוגין בשלשת זה מה' וכו

 זה אף ליין וכן לשמן ההין רביעית
  :לוגין בשלשת
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        'ג ֲהָלָכהטו, א טו, א טו, א טו, א  .12
        חשש לרמאותחשש לרמאותחשש לרמאותחשש לרמאות

        
תּוב" ם ַהּיֹום ּכָ ִאין ְוׁשֵ ֵני ָהַרּמָ   . "ֲעֵליֶהן ִמּפְ
  

יֵ  ּזִ ַעְצְמָך, ׁשֶ ע ּבְ   ג אֹותֹו ַהּיֹום! יַהּגַ
  

תּוב ָעָליו.  ָמר ָהָיה כָּ ם ִמׁשְ   ׁשֵ
  

זִּ  ַעְצְמָך, ׁשֶ ע ּבְ ָמר! ייֵ ַהּגַ   ג אֹותֹו ַהִמׁשְ
  

תּוב ֲעֵליֶהן.  ם חֹוֶדׁש ָהָיה כָּ ת, ׁשֵ ּבָ ם ׁשַ ם ַהּיֹום, ׁשֵ   ׁשֵ
  יג! יֵּ ֵאין ָמצּוי ְלזַ  –יג יֵּ ֲאִפילּו רֹוֶצה ְלזַ 

  
  

   פני משה
 כלומר .היום אותו שזיוג עצמך הגע

 שכותבין היא תקתא מאי אכתי
 שמא למיחש איכא הא היום שם

 אותו של זיוג עוד בא עד ימתין
 היום עליו כתוב אם כגון ממש היום

 בשבת בשי או בשבת אחד יום
 הבא בשבת שי או אחד עד ימתין

 להוציא שירצה שבוע באיזו או
 סכים ולקבל הזה לחותם

  :מהממוה
 היה שבוע אותו של .משמר שם

  :פלוי משמר עליו כתוב
 אותו שזיווג עצמך הגע ופריך

 איכא אכתי כלומר .המשמר
 ויבא יחזור עד שימתין למיחש

 שהרי פלוי המשמר אותו
 ויכוין הן חלילה חוזרות המשמרות

 שם ומשי המשמר לאותו גם לזיווג
 היה חדש ושם השבת ושם היום
 בשבת יום וכך בכך עליהן כתוב

  :פלוי בחדש
 כלומר .לזיוג מצוי איו לזיוג אפילו

 יבא עד ולכוין לזיוג חיישת אם' אפי
 להאי עליו שכתוב היום באותו
 כך עוד שיבא למיחש ליכא גווא

 בעצמו חדש ובאותו בשבת יום וכך
 הוא מצוי איו שזה בחותם שכתוב

  :חיישין לא האי וכולי
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        מדרש אגדהמדרש אגדהמדרש אגדהמדרש אגדה
        

        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה
        ע"י סיפורע"י סיפורע"י סיפורע"י סיפור
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        'ד ֲהָלָכה    בבבב- - - - טו, אטו, אטו, אטו, א .13
        שתי לשכות נוספות שהיו במקדששתי לשכות נוספות שהיו במקדששתי לשכות נוספות שהיו במקדששתי לשכות נוספות שהיו במקדש

        
ָנה    ִמׁשְ

ׁש.  ְקּדָ ּמִ כֹות ָהיּו ּבַ י ְלׁשָ תֵּ   ׁשְ
ִאין,  -ַאַחת  ת ֲחׁשָ ּכַ   ִלׁשְ

ִלים.  -ְוַאַחת  ת ַהּכֵ ּכַ   ִלׁשְ
  

ִאין" ת ֲחׁשָ ּכַ אי,     – "ִלׁשְ ֲחׁשַ   ְיֵריֵאי ֵחְטא נֹוְתִנין ְלתֹוָכּה ּבַ
אי.                    ֲחׁשַ ְרְנִסין ִמּתֹוָכּה ּבַ ֵני טֹוִבים ִמְתּפַ ים ּבְ   ַוֲעִנּיִ

  

ִלים" ת ַהּכֵ ּכַ הּוא ִמ     – "ִלׁשְ ל ִמי ׁשֶ ִלי, זֹוְרקֹו ְלתֹוָכּה. ּכָ ב ּכְ   ְתַנּדֵ
ים יֹום לֹׁשִ ִרין ּפֹוְתִחין אֹוָתּה.  - ְוַאַחת ִלׁשְ יְזּבָ   ַהּגִ

ִית  ְצאּו ּבֹו צֹוֶרְך ְלֶבֶדק ַהּבַ ּמָ ִלי ׁשֶ יִחין אֹותֹו.  –ְוָכל ּכְ   ַמּנִ
ָאר  ְ ִרין,  –ְוַהׁשּ   ִנְמּכָ

ִית ֶדק ַהּבַ ת ּבֶ ּכַ   . ּוְדֵמיֶהן נֹוְפִלין ְלִלׁשְ
  

ָמָרא    ּגְ

        רגישות בענייני צדקהרגישות בענייני צדקהרגישות בענייני צדקהרגישות בענייני צדקה    ––––"מתן בסתר" "מתן בסתר" "מתן בסתר" "מתן בסתר" 
        

ר ִאיִדי י ַיֲעקֹב ּבַ ן ַנְחָמןוְ  ַרּבִ ְרָנִסים,  ַרב ִיְצָחק ּבֶ   ֲהוּון ּפַ
ְעָיהַוֲהוּון ְיָהִבין ְל  י ְיהֹוׁשַ ַרּבִ י ָחָמא ֲאבּוי ּדְ יָנר,  ַרּבִ   ּדִ

  ְוהּוא ְיִהיב ֵליּה ְלחֹוָרִנין. 
  

י ְזַכְרָיה י ֵלִויּה ּדְ ַחְתֵני ַרּבִ   , ָהיּו ַהּכֹל ְמִליִזין ָעָליו, ַרּבִ
ָלא ָצִריְך ְוהּוא ָנֵסב.    ָאְמִרין: ּדְ

ְדַמ  יג ֵליּה ְלחֹוָרִנין. ִמן ּדִ ֲהָוה ְמַפּלֵ ִחין ּדַ כְּ ְדִקין ְוַאׁשְ   ְך, ּבָ
  

א ּפָ ר ּפָ י ִחיְנָנא ּבַ ֵליְלָיא.  ַרּבִ יג ִמְצָוה ּבְ   ֲהָוה ְמַפּלֵ
ַגע  יא, ַחד ְזַמן ּפָ רּוַחּיָ הֹון ּדְ יּה ַרּבְ   ּבֵ

ן ַא  יֲאַמר ֵליּה: לֹא כֵּ ָפן ַרּבִ בּול ֵרֲעךָ ": ּלְ יג ּגְ ָבִרים יט 102"לֹא ַתּסִ    !), יד(ּדְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ִתיב ן כְּ ה ָאף": ְולֹא כֵּ ֶתר ִיְכּפֶ ּסֵ ן ּבַ ֵלי כא 103"ַמּתָ    !), יד(ִמׁשְ

ֵפי ִמיֵניּה ַוֲעַרק ִמן קּומוֹ    י. ַוֲהָוה ִמְסּתְ
  

י יֹוָנהָאַמר    : ַרּבִ
ֵרי נֹוֵתן ְלַדל' אן,  'ַאׁשְ ִתיב כָּ   ֵאין כְּ

א ל" :ֶאּלָ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ִמְצָוה ֵהיַאְך ַלֲעׂשֹוָתּה!  - (תהלים מא, ב) 104"ַאׁשְ ל ּבְ כֵּ הּוא ִמְסּתַ   ֶזה ׁשֶ
  

ה?  י יֹוָנה עֹוׂשֶ יַצד ָהָיה ַרּבִ   כֵּ
  

ן ָהָיה רֹוֶאה ָעִני ּבֶ ׁשֶ ָכָסיו,  כְּ ַרד ִמּנְ ּיָ   טֹוִבים ׁשֶ
קֹום ַאֵחר, טֹול ְוַאּתְ ּפֹוֵרַע.  ָשה ִמּמָ ְפָלה ְלָך ְירּוֹ ּנָ י ׁשֶ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִני, ּבִ   ָהָיה אֹוֵמר לֹו: ּבְ

ָנה ִהיא ָלְך.  ֲהָוה ָנִסיב ֲהָוה ֲאַמר ֵליּה: ַמּתָ   ִמן ּדַ
  
  

א ר ַאּדָ יא ּבַ   : ִחּיָ
א ִאית ֲהָוה ָסִבין  א ְלצֹוָמא ַרּבָ ּתָ ין ֵריׁש ׁשַ ֲהָוה ְיִהיב ְלהֹון ִמּבֵ יֹוֵמינּון, ַמאן ּדַ   ֲהוּון ָנְסִבין,  –ּבְ

ן  ַתר כֵּ ין.  –ִמן ּבָ   לֹא ֲהוּון ָנְסּבִ
ן.  ּבָ ן ּגַ ּתָ ׁשַ   ָאְמִרין: ּדְ

  
  

                                                             

נַ  102 ְבלּו ִראׁשִֹנים ּבְ ר ּגָ בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ הּ לֹא ַתסִּ תָּ ר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרׁשְ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ְנַחל ּבָ ר תִּ   ֲחָלְתָך ֲאׁשֶ
ה 103 ֵחק ֵחָמה ַעּזָ ה ָאף ְוׁשַֹחד ּבַ ֶתר ִיְכּפֶ סֵּ ן ּבַ   ַמתָּ
ֵטהּו ה' 104 יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ   ַאׁשְ

  פני משה
   'מתי
 אחת במקדש היו לשכות שתי

 שהודבים. חשאים לשכת
 אותן' ותי לתוכה מעות

 עיים ומשם ובחשאי סתרב
 כ"ג מתפרסין טובים בי

  :יתביישו שלא בחשאי
 בדק ללשכת ופלין ודמיהן

 בה שמוחין להלשכה. הבית
  :הבית בדק הקדש צרכי כל

  
  ' גמ

 יצחק' ור אידי בר יעקב רבי
. 'וכו פרסין הוון חמן בר

' במתי דקתי איידי
 ושאין בחשאי מהמתפרסין

 מייתי הותן הוא מי יודעין
 כך והגין היה שאלו להא

 ויבן עד הסוגיא לכל וגריס
 דילעון ש בי הוון לא היכלות

 מסכת בשלהי לעיל באורייתא
  :פירשתי ושם פאה
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יִחין ,ְנֶחְמָיה ְלִמי ֶאָחד,  ,ִאיׁש ׁשִ ַגע ּבֹו ְירּוׁשַ   ּפָ
ְרְנגֹוְלָתא.  ֲאַמר ֵליּה: ְזֵכה י ֲחָדא ּתַ   ִעּמִ

ד,  קּוּפָ   ֲאַמר ֵליּה: ֵהא ְלָך טּוִמיֵתי ּדְ
ד ְוָאִכיל ּוִמית,    ְוָזִבין קּוּפָ

ל ְנֶחְמָיה.    ְוָהָיה ָצַווח ְוָאַמר, ּבֹואּו ְוִסְפדּו ַלֲהרּוגֹו ׁשֶ
  

ם זוּ    ָהָיה מֹוִליְך ּדֹורֹון ְלֵבית ָחִמיו.  ַנחּום ִאיׁש ּגַ
ַגע ּבוֹ  ְך.  ּפָ ּבָ ִאית ּגַ ה ּדְ י ִמּמַ ִחין ֶאָחד, ֲאַמר ֵליּה: ְזֵכה ִעּמִ ה ׁשְ   מּוכֶּ

  ֲאַמר ֵליּה: ִמיְחזֹור. 
ֵחיּה ִמית.  כְּ   ָחַזר, ְוַאׁשְ
ֲחִמיָנְך ְולֹא ִיְסבֹון ָלְך   ַוֲהָוה ֲאַמר ְלִקיְבֵליּה:  יא ּדַ ְמָיין.  –ֵעיַנּיָ   ִיְסּתַ

ן לָ  ָטן ִמיּתַ ׁשְ ָלא ּפַ   ִיְתַקְטעּון.  –ְך ָיֵדיּה ּדְ
ן ָלְך  ָלא ַרֲהָטן ְלִמיּתַ יא ּדְ רּון.  –ַרְגַלּיָ ּבְ   ִיּתְ

ן.    ּוְמָטֵתיּה כֵּ
יּה  י ֲעִקיָבאְסִליק ְלַגּבֵ   , ַרּבִ

ָכְך!  ֲאִני רֹוֶאה אֹוְתָך ּבְ   ֲאַמר ֵליּה: ַאי ִלי ׁשֶ
ָכְך!  ֵאין ֲאִני רֹוֶאה אֹוְתָך ּבְ   ֲאַמר ֵליּה: ַאי ִלי ׁשֶ

ֵלִני? ֲאַמר    ֵליּה: ַמה ַאּתְ ְמַקּלְ
ִיּסּוִרין?    !ֲאַמר ֵליּה: ּוַמה ַאּתְ ְמָבֵעט ּבְ

  
ה ְעָיה ַרּבָ י הֹוׁשַ י ְנהֹוָרא,  ַרּבִ ְבֵריּה ַחד ַסּגִ יּה ּדִ   ֲהָוה ַרּבֵ

ָכל יֹום.    ַוֲהָוה ָיֵליף ֱאכֹול ִעיֵמיּה ּבְ
  יֵמיּה. ַחד ְזַמן ֲהָוה ֵליּה אֹוְרִחין, ְוָלא ְמָטא ֵמיכּול ִע 

יּה,  א ְסֵליק ְלַגּבֵ ַרְמׁשָ   ּבְ
ין,  ֲהָוה ִלי אֹוְרִחין יֹוָמא ּדֵ ִגין ּדַ   ֲאַמר ֵליּה: ָלא ִיְכעֹוס ָמִרי ֲעַלי, ּבְ

ין,  ָמִרי יֹוָמא ּדֵ יָקָרא ּדְ ָלא ִליְבזֹוי ּבִ ֲאָמִרית ּדְ   ּדַ
ין.  ן לֹא ֲאַכִלית ִעם ָמִרי יֹוָמא ּדֵ ִגין כֵּ   ּבְ

ִמְתֲחֵמי ְוָלא ָחֵמי, ֲאַמר ֵליּה: "ַא  ה ְלַמאן ּדְ יְסּתָ ּיַ ה ּפִ   ּתָ
ּיּוָסְך"!  ל ּפִ ָחֵמי ְולֹא ִמְתַחְמָייא ְיַקּבֵ ין ּדְ   ּדֵ

  ֲאַמר ֵליּה: ֲהָדא ְמָנא ָלְך? 
ן ַיֲעקֹב!  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ֲאַמר ֵליּה, ֵמַרּבִ

ן ַיֲעקֹבּדְ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ י ְנהֹוָרא לְ  ַרּבִ ַסּגִ יּה, ָעאל ַחד ּדְ   ַקְרּתֵ
ן ַיֲעקֹב ְלַרע ִמיֵניּה,  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ְיֵתב ֵליּה ַרּבִ

ֵייְמרּון ן ַיֲעקֹב ְלַרע ִמיֵניּה.  :ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ א ָלא ְיֵתב ֵליּה ַרּבִ א ַרּבָ ר ַנׁשָ ֲהָוה ּבַ ִאילּוֵלי ּדַ   ּדְ
ִאיּקָ  ְרָנָסא ּדְ   ר. ָעְבִדין ֵליּה ּפַ

   ֲאַמר לֹון: ַמהּו ָהִכין?
ְך.  ן ַיֲעקֹב ְיֵתב ְלַרע ִמיּנָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ָאְמרּון ֵליּה: ַרּבִ

  ְוַצלֹוי ֲעלֹוי ֲהָדא ְצלֹוָתא: 
ָחֵמי ְוָלא ִמְתֲחֵמי ִיְגמֹול ָיָתְך ֶחֶסד"!  ין ּדְ ִמְתֲחֵמי ְוָלא ָחֵמי, ּדֵ ה ֶחֶסד ְלַמאן ּדְ ַמְלּתָ ה ּגָ   "ַאּתָ

  
  
  

ר ֲחִניָנה י ָחָמא ּבַ הַרּבִ וְ  ַרּבִ ְעָיא ַרּבָ לֹוד.  י הֹוׁשַ א ּדְ ּתָ ִניׁשְ ִאיֵלין כְּ יִלין ּבְ   ַהוּו ְמַטּיְ
ר ֲחִניָנהָאַמר  י ָחָמא ּבַ ְעָיאלְ  ַרּבִ י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

אן!  יְקעּו ֲאבֹוַתי כָּ ה ָממֹון ׁשִ ּמָ   כַּ
אן!  יְקעּו ֲאבֹוֶתיָך כָּ ה ְנָפׁשֹות ׁשִ ּמָ   ֲאַמר ֵליּה: כַּ

ֵני  אֹוַרְייָתא?! ָלא ֲהָוה ִאית ּבְ עּון ּבְ ִיּלְ   ַנׁש ּדְ
  

י ָאבּון  טו,ב יה  ַרּבִ ְרַעּיָ א. ^ֲעַבד ִאיֵלין ּתַ ִסְדָרא ַרּבָ   ּדְ
י ָמָנאֲאָתא  יּה,  ַרּבִ   ְלַגּבֵ

   !ֲחֵמי ַמאי ָעְבֵדית :ֲאַמר ֵליּה 
ֶבן ֵהיָכלֹות"ֲאַמר ֵליּה:  הּו ַוּיִ ָרֵאל ֶאת עֹׂשֵ ח ִיׂשְ ּכַ ׁשְ ַע ח 105"ַוּיִ    ,)יד ,(הֹוׁשֵ

אֹוַרְייָתא?!  עּון ּבְ ִיּלְ ֵני ַנׁש ּדְ   ָלא ֲהָוה ּבְ
  

                                                             

ֶבן ֵהיָכלוֹ  105 הּו ַוּיִ ָרֵאל ֶאת עֹׂשֵ ח ִיׂשְ ּכַ ׁשְ ָעָריו ְוָאְכָלה ַאְרְמנֶֹתיהָ ַוּיִ י ֵאׁש ּבְ ְחתִּ ּלַ ֻצרֹות ְוׁשִ ה ָעִרים ּבְ   ת ִויהּוָדה ִהְרּבָ

  פני משה
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
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        'ד ֲהָלָכהטו, ב טו, ב טו, ב טו, ב  .14
        קדשי המזבח מקדשי בדק הבית ?קדשי המזבח מקדשי בדק הבית ?קדשי המזבח מקדשי בדק הבית ?קדשי המזבח מקדשי בדק הבית ?

        
ִלים "[ ת ַהּכֵ ּכַ ִלי, זֹוְרקֹו ְלתֹוָכּה.  –ִלׁשְ ב ּכְ הּוא ִמְתַנּדֵ ל ִמי ׁשֶ   ּכָ

ִרין ּפֹוְתִחין אֹוָתּה.  יְזּבָ ים יֹום, ַהּגִ לֹׁשִ   ְוַאַחת ִלׁשְ
ִית וְ  ְצאּו ּבֹו צֹוֶרְך ְלֶבֶדק ַהּבַ ּמָ ִלי ׁשֶ יִחין אֹותֹו.  –ָכל ּכְ   ַמּנִ

ָאר  ְ ִית –ְוַהׁשּ ֶדק ַהּבַ ת ּבֶ ּכַ ִרין, ּוְדֵמיֶהן נֹוְפִלין ְלִלׁשְ   ].ִנְמּכָ
  

ֵני:    ּתָ
ַח " ְזּבֵ י ַהּמִ ִית.  –ָקְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ   מֹוִציִאין ֶאת ָהָראּוי ָלֶהן ִמָקְדׁשֵ

ִית ֵאין ָקְד  ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ַח  - ׁשֵ י ִמְזּבֵ   . "מֹוִציִאין ֶאת ָהָראּוי ָלֶהן ִמָקְדׁשֵ
  

ֵניַנן:    ְוָהא ּתָ
ִית " ְצאּו ּבֹו צֹוֶרְך ְלֶבֶדק ַהּבַ ּמָ ִלי ׁשֶ   ַמִניִחין אֹותֹו,  –ּכְ

ָאר  ְ ִית –ְוַהׁשּ ִרין ּוְדֵמיֶהן נֹוְפִלין ְלֶבֶדק ַהּבַ   !"ִנְמּכָ
   

י ִחְזִקיָ ָאַמר    : הַרּבִ
ִית.  ֶדק ַהּבַ ת ּבֶ כַּ יִני ַמְתִניָתא, ְלִלׁשְ   כֵּ

  
ים מּוּנִ ֶרק ֵאּלּו ֵהן ַהּמְ יםַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ מּוּנִ ֶרק ֵאּלּו ֵהן ַהּמְ יםַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ מּוּנִ ֶרק ֵאּלּו ֵהן ַהּמְ יםַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ מּוּנִ ֶרק ֵאּלּו ֵהן ַהּמְ         ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ

  פני משה
' ד בפרק דתמורה בתוספתא. תי

 חהמזב בהקדש חומר שם תי והכי
 וחומר הבית בדק בהקדש שאין מה

 שאין מה הבית בדק בהקדש
 מזבח בהקדש חומר מזבח בהקדש
 את הבית להקדש הימו שותין

 מאילך ושלא מאילך לו הראוי
 מאילך אלא איו הבית בדק והקדש
 שתחלת הבית בהקדש וחומר

 המזבח והקדש בו מועלין הקדשו
 הימו ויש בו שמועלין הימו יש

 לאכילה הותרו ולא ןמועלי שאין
 הטעות ויכר. שם כ"ע בפדיון אלא

 הכתוב דלפי שם התיבות מהחלוף
 היא חומר מה ברישא לפיו

 בדק הקדש אדרבה המזבח בהקדש
 בהפך להיות וצריך הוא חמור הבית
 הכא תוספתא להאי כדמייתי והייו

 את מוציאין המזבח קדשי דלצורך
. הבית בדק מקדשי להן הראוי
 להספיק כדי כאן אין םשא והייו
 מוציאין המזבח קרבות לצורך

 אין אבל. לכך הבית בדק מהקדש
 את מוציאין הבית בדק קדשי

 שאם המזבח מקדשי להן הראוי
 בדק לצורך להספיק כדי כאן אין

 להן הראוי את מוציאין אין הבית
 חומר והייו המזבח מקדשי
 בהקדש שאין מה המזבח בהקדש

 בהרישא םש גם ל"וכצ. הבית בדק
 ותין שאין המזבח בהקדש חומר
 לו הראוי את הבית להקדש הימו

 שם יש אם כלומר. מאילך אלא
 לבדק שהוקדש מה והייו מאילך

 אין לאו ואם מוציאין הבית
 ממה הבית בדק לצורך מוציאין

 בדק והקדש. להמזבח שהוקדש
 להקדש הימו מוציאין הבית

. מאילך ושלא מאילך המזבח
 קדשי לצורך תמשיןשמש כלומר

 המזבח מהקדש מאילך בין המזבח
 אלא מאילך שלא ובין שם יש אם

 מספיק אין אם הבית בדק מהקדש
  :המזבח מהקדש

 בו שמצאו כלי' במתי תין והא
 ופלין ודמיהן מכרין והשאר' וכו

 ומדקתי. הבית בדק ללשכת
 דדוקא משמע הבית בדק ללשכת

 אלא ופלין דמיהן שאין קתי
 הבית לבדק הכל שבתוכה כהללש
 בדמיהן שישתמשו ולא הוא

 דבתחלה וטעמא המזבח להקדש
 הבית לבדק אלא הוקדשו לא

 קדשי דקתי תוספתא להאי וקשיא
 להן הראוי את מוציאין המזבח
  :הבית בדק מקדשי

 לצורך' מתי כיי חזקיה' ר אמר
 תפרש לא כלומר. הבית בדק לשכת

 קתי בדוקא הבית בדק דללשכת
 הבית בדק לשכת צורך לכל אאל

 להקדש גם דלפעמים והייו קתי
 הללו בדמים משתמשין המזבח
 שמוציאין בתוספתא דקתי וכהאי

 להן שראוי מה המזבח להקדש
 בלצורך כ"ג וזה הבית בדק מהקדש

 אם שהרי בכלל הבית בדק לשכת
 לקדשי מספיק מזבח הקדש אין

 הבית בדק מהקדש מוציאין המזבח
 זה כ"א להמזבח תקרבו לקות
 הבית בדק לשכת לצורך כ"ג קרא

 מרווחת ה"בד של הלשכה שתהא
  :צרכיה לכל

  
  הממוים הן אלו פרק עלך הדרן
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        ברייתא מבארתברייתא מבארתברייתא מבארתברייתא מבארת
        את המשנהאת המשנהאת המשנהאת המשנה

        
        
        

    """"ׁשֹוָפרֹותׁשֹוָפרֹותׁשֹוָפרֹותׁשֹוָפרֹות    ָעָׂשרָעָׂשרָעָׂשרָעָׂשר    ְׁשָׁשהְׁשָׁשהְׁשָׁשהְׁשָׁשה""""    ––––ו' ו' ו' ו' פרק פרק פרק פרק     שקליםשקליםשקליםשקליםמסכת מסכת מסכת מסכת 
    ֲהָלָכה א'    טו, בטו, בטו, בטו, ב .1

        במקדשבמקדשבמקדשבמקדש    13131313מספר מספר מספר מספר 
ָנה    ִמׁשְ

ר ה ָעׂשָ לֹׁשָ   ׁשֹוָפרֹות, : ׁשְ
ר ה ָעׂשָ לֹׁשָ   ת, ׁשּוְלָחנוֹ : ׁשְ

לֹ  ֵרהׁשְ ֲחָוויֹות: ׁש ֶעׂשְ תַּ ׁש.  - ִהׁשְ ְקּדָ ּמִ   ָהיּו ּבַ
  

ל  יתׁשֶ ְמִליֵאל ּבֵ ן ּגַ ל  ַרּבָ י ֲחַנְנָיהְוׁשֶ ית ַרּבִ ֵרה.  - ְסַגן ַהּכֲֹהִנים ּבֵ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ ֲחִוים ּבְ תַּ   ָהיּו ִמׁשְ
  

  ְוֵהיָכן ָהְיָתה ְיֵתיָרה? 
  

יר ָהֵעִצים,  ֶנֶגד ּדִ   ּכְ
ן  ּכֵ ָיָדן ֵמֲאבֹוֵתיֶהןָמ ׁשֶ ם ָהָארֹון ִנְגַנז.  - סֹוֶרת ּבְ ָ ׁשּ   ׁשֶ

  
ה ֵמֲחֵברֹוֶתיָה,  ִהיא ְמׁשּוּנָ ה ׁשֶ ק, ְוָרָאה ֶאת ָהִרְצּפָ ָהָיה ִמְתַעסֵּ כֵֹהן ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

א ְוָאַמר ַלֲחֵבירֹו,    ּבָ
ָמתֹו.  ְצָתה ִנׁשְ ּיָ ָבר ַעד ׁשֶ יק ִלְגמֹור ֶאת ַהּדָ   לֹא ִהְסּפִ

ם ָהָארֹון ָגנּוז ָ ׁשּ ִייחּוד, ׁשֶ   . ְוָיְדעּו ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ

        בצורת שופרבצורת שופרבצורת שופרבצורת שופר    ––––הקופות של התרומות הקופות של התרומות הקופות של התרומות הקופות של התרומות 
ֵני:    ּתָ

ֹוָפ " לּו ַהׁשּ    ,ָצרֹות ִמְלַמְעָלן  :ֲעקּומֹות ָהיוּ  -רֹות ַהּלָ
  ּוְרָחבֹות ִמְלַמָטן, 

ִאין ֵני ָהַרּמָ   . "ִמּפְ

  פני משה
  ' מתי

 צרות תיבות. 'שופרו עשר שלשה
 ועשויין מלמטה ורחבות מלמעלה
 הרמאין מפי שופר כעין עקומות

 כאלו עצמן ומראין ידיהן שמכיסין
 מתוכן וטלין והן לתוכן ותין

 יוכלו שלא כדי כך עשו ולפיכך
 בפרקין ולקמן. לתוכן ידן להכיס

 ורךצ לאיזה שופרות ג"להי מפרש
 ובאיזה שולחות ג"להי וכן היו

 השתחויות ג"ולהי מוחין מקום
  :היו היכן
 היו ששם לשכה. העצים דיר כגד

 לאוצר המערכה עצי כל ותין
 ובמקצוע הצורך כפי ומוציאין
 שים עזרת של צפוית מזרחית

  :במדות כדתן היתה
 המלך שיאשיהו. גז הארון ששם

 במטמויות למטה וגזוהו צוה
 בין בזמן שלמה שבה קומותע

 ליחרב שסופו יודע שהיה הבית
 גבי ה"בד וכדכתיב משם ויגלו

 ארון את תו ללוים ויאמר יאשיהו
 ועם שלמה בה אשר בבית הקדש
 וצצת אהרן מטה כ"ג גז הארון

 המשחה שמן של וצלוחית המן
  :משה שעשה
. מתעסק שהיה אחד בכהן מעשה

 עומתלי מום בעל שהיה במלאכתו
 למערכה כשרים שיהיו העצים את

 כדתן מומין בעלי של מלאכתן וזהו
  :דמדות ב"בפ

 משוה שהיא הרצפה וראה
 לשאר שוה היתה שלא. מחברותיה

 משם שסתלק והבין הרצפה אבי
 כ"ואח הקדש ארון את כשהטמיו

  :החזירוה
 שלא גזר שכך לפי. 'וכו הספיק לא

 וגאולה הפקודה זמן בא עד יודע
  :אחרוה

 ששם ובבירור באמת .ביחוד וידעו
 והגין היו ולפיכך גז הארון

  :זו יתירה בהשתחואה
  

  ' גמ
 היו עקומות הללו השופרות תי
  ':במתי כדפרישית. 'וכו
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        סיועסיועסיועסיוע
        
        

        

        קושיאקושיאקושיאקושיא

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ

        
        ברייתאברייתאברייתאברייתא

דעה שלישית דעה שלישית דעה שלישית דעה שלישית 
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    ֲהָלָכה א'טו, ב טו, ב טו, ב טו, ב  .2
        מקום הארוןמקום הארוןמקום הארוןמקום הארון

        
ן ָמס"[ ּכֵ ם ָהָארֹון ִנְגַנזׁשֶ ָ ׁשּ ָיָדן ֵמֲאבֹוֵתיֶהן, ׁשֶ   ]"ֹוֶרת ּבְ
  

ם  ׁשֵ ֵני ּבְ י ֱאִליֶעֶזרּתָ   : ַרּבִ
ֶהן ְלָבֶבל" ָלה ִעּמָ   . ָהָארֹון ּגָ

  ָמה ַטְעָמא? 
ֱאַמר: ּנֶ ָבר ָאַמר ה'" ׁשֶ ֵתר ּדָ    – , כ, יז)'(מלכים ב 106"לֹא ִיּוָ

ָבר" ֵאין רֹות ְלתֹוכֹו. "ּדָ ַהִדיּבְ א ׁשֶ    ֶאּלָ
ר ַוְיִבֵאהּו ָבֶבָלה" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ֶלְך ְנבּוַכְדֶנאּצַ ַלח ַהּמֶ ָנה ׁשָ ָ    ,ְוִלְתׁשּוַבת ַהׁשּ

ית ה' ת ּבֵ ֵלי ֶחְמּדַ    – ), י, לו'(דברי הימים ב  107ִעם ּכְ
ית ה'" ֵאיֶזהוּ  ת ּבֵ ֵלי ֶחְמּדַ   ? "ּכְ

  . "ֶזה ָהָארֹון
  

ֵני    :ּתָ
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ֵמר: אוֹ  108ַרּבִ

ְמקֹומֹו ָהָיה ָהָארֹון ִנְגַנז   . "ּבִ
  

ְכִתיב ים וַ " :ֲהָדא הּוא ּדִ ּדִ ֲאִרכּו ַהּבַ ים ַוּיַ ּדִ י ַהּבַ ָראּו ָראׁשֵ ִביר ִמןּיֵ ֵני ַהּדְ    ,ַהּקֶֹדׁש ַעל ּפְ
ְהיוּ  ְולֹא ֵיָראּו ַהחּוָצה ם ַוּיִ ה ַהּיֹום ַעד ׁשָ    ., ח, ח)'(מלכים א "ַהּזֶ

  
ִתיב:  ָר "כְּ    !?"ְולֹא ֵיָראוּ ", ְוַאּתְ ָאַמר: "אוּ ַוּיֵ

  
ה.  ָ י ָהִאׁשּ ּדֵ ֵני ּדַ ׁשְ א: ִנְרִאין ְולֹא ִנְרִאין, ּבֹוְלִטין ְויֹוְצִאין כִּ   ֶאּלָ

  
ָנןוְ "   : ָאְמֵרי ַרּבָ

נּוז.  יר ָהֵעִצים ָהָיה ָהָארֹון ּגָ ת ּדִ ּכַ ִליׁשְ   ּבְ
ָהָיה עֹוֵמד ַעל מּום, ׁשֶ כֵֹהן ֶאָחד ּבַ ה ּבְ יר ָהֵעִצים,  ַמֲעׂשֶ ת ּדִ ּכַ ִלׁשְ ל ֵעִצים ּבְ   ּוְמַפּצֵ

ה ֵמַחְברֹוֶתיָה.  ּנָ תַּ ִהיא ִמׁשְ ה ׁשֶ   ְוָרָאה ֶאת ָהִריְצּפָ
ה ֵמַחְברֹוֶתיָה.  ּנָ תַּ ִהיא ִמׁשְ ה ַהּזֹאת ׁשֶ א ְוָאַמר ַלֲחֵבירֹו, ּבֹא ּוְרֵאה ֶאת ָהִרְצּפָ   ּבָ

יָּ  ָבר, ַעד ׁשֶ יק ִלְגמֹור ֶאת ַהּדָ ָמתֹו. לֹא ִהְסּפִ   ְצָתה ִנׁשְ
נּוז ם ָהָארֹון ּגָ ָ ׁשּ ִייחּוד, ׁשֶ   . "ְוָיְדעּו ּבְ

  
ֵני  ְעָיאּתָ י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

ָרַפּתוּ " ּקּוְרָנס, ְוָיָצאת ֵאׁש ּוׂשְ יׁש ָעֶליָה ּבַ   . "ִהּקִ

                                                             
ֵתר ּדָ  106 ֶבָלה לֹא ִיּוָ ה ּבָ ר ָאְצרּו ֲאבֶֹתיָך ַעד ַהּיֹום ַהזֶּ ֵביֶתָך ַוֲאׁשֶ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ א ּכָ ָ ִאים ְוִנׂשּ ה ָיִמים ּבָ   ָבר ָאַמר ה'ִהּנֵ
107  ָ הּו ָאִחיו ַע ְוִלְתׁשּוַבת ַהׁשּ ְמֵלְך ֶאת ִצְדִקּיָ ית ה' ַוּיַ ת ּבֵ ֵלי ֶחְמּדַ ר ַוְיִבֵאהּו ָבֶבָלה ִעם ּכְ ֶלְך ְנבּוַכְדֶנאּצַ ַלח ַהּמֶ םָנה ׁשָ לִָ   ל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ
  ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִאיָלִעיוי"ג  108

  פני משה
 עד שם ויהיו. החוצה יראו ולא

 הוא דלעולם ומשמע הזה היום
  :שם
. יראו ולא אמר ואת ויראו יבכת

 בתחלה אומר עצמו הפסוק באותו
 הוא ובסיפיה הבדים ראשי ויראו
 שהיו אלא החוצה יראו ולא אומר
 דוחקין שהיו ראין ולא ראין

 כבליטת ויוצאין בפרוכת ובולטין
  :האשה דדי שי

 כדתן. 'וכו העצים דיר בלישכת
 היה במה הכא ופליגי' במתי

  :שם מתעסק
 אותה על. בקורס ליהע הקיש

 מחברותיה משוה שראה הרצפה
 שבודאי וידעו ושרפתו אש ויצאת

  :גז הארון שם
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        ֲהָלָכה א'טז, א טז, א טז, א טז, א     ––––טו, ב טו, ב טו, ב טו, ב  .3
        כמה ארונות היו? מדוע? והיכן היו מונחים?כמה ארונות היו? מדוע? והיכן היו מונחים?כמה ארונות היו? מדוע? והיכן היו מונחים?כמה ארונות היו? מדוע? והיכן היו מונחים?    ––––הארון הארון הארון הארון 

        
ֵני    :ּתָ

י" ן ָלִקיׁש  ַרּבִ   ר: אֵֹמ  ְיהּוָדה ּבֶ
ר.  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ֲארֹונֹות ָהיּו ְמַהְלִכין ִעם ִיׂשְ   ׁשְ

תֹוָכּה,  ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ְנתּוָנה ּבְ   ֶאָחד ׁשֶ
תֹוכֹו.  ְבֵרי לּוחֹות ְנתּוִנין ּבְ ָהיּו ׁשִ   ְוֶאָחד ׁשֶ

תֹוכֹו  ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ְנתּוָנה ּבְ אֶֹהל מֹוֵעד. ָהָיה מּונַ  -ֶזה ׁשֶ   ח ּבְ
ְכִתיב ֲחֶנה" :ֲהָדא הּוא ּדִ ֶרב ַהּמַ ה לֹא ָמׁשּו ִמּקֶ ִרית ה' ּומׁשֶ   . ), מד(במדבר יד 109"ַוֲארֹון ּבְ

ֶהן,  תֹוכֹו, ָהָיה ִנְכָנס ְויֹוֵצא ִעּמָ ְבֵרי לּוחֹות ְנתּוִנין ּבְ ָהיּו ׁשִ   ֶזה ׁשֶ
ֶהן.  ָהָיה ִמְתָרֶאה ִעּמָ   ּוְפָעִמים ׁשֶ

  

  י: ָאְמֵר  ָנןַרּבָ וְ 
  ָארֹון ֶאָחד ָהָיה, 

ה ּבָ יֵמי ֵעִלי, ְוִנׁשְ   . "ּוַפַעם ַאַחת ָיָצא ּבִ
  

ָנןְקָריָ  יַע ְלהּו ְלַרּבָ    :יא ְמַסּיֵ
ה" יִרים ָהֵאּלֶ ד ָהֱאלִֹהים ָהַאּדִ יֵלנּו ִמּיַ    – ), חד '(שמואל א 110"אֹוי ָלנּו ִמי ַיּצִ

ָלא ֲחמֹון ִמן יֹוֵמיהֹון.    ִמיָלה ּדְ
  

יְקָר  ן ָלִקיׁש ָייא ְמַסּיֵ י יּוָדה ּבֶ    :ַע ְלַרּבִ
ה ֲארֹון ָהֱאלִֹהים" יׁשָ ה ַהּגִ אּול ַלֲאִחּיָ    .)חי, די '(שמואל א 111"ַוּיֹאֶמר ׁשָ

ִקְרַית ְיָעִרים ָהָיה!    ַוֲהלֹא ָארֹון ּבְ
  

ָנן?    ַמה ָעְבדּון ֵליּה ַרּבָ
  

ה ֵאַלי ֵהִציץ.  יׁשָ   ַהּגִ
  

יַע ְלַרּבִ  ן ָלִקיׁש י ְקָרָייא ְמַסּיֵ    :יּוָדא ּבֶ
ִביָהָארֹון " ָרֵאל ִויהּוָדה יוׁשְ סּוּכֹות םְוִיׂשְ   . )א, יאי '(שמואל ב 112"ּבַ

ִצּיֹון ָהָיה!    טז,א   ַוֲהלֹא ָארֹון ּבְ
  

ָנן? יַמה ָעְבִד    ן ֵליּה ַרּבָ
  

הּוא ְכֵקירּוי    ,ְסָכְך ׁשֶ
ִחיָרה. ית ַהּבְ ֲעַדִיין לֹא ִנְבָנה ּבֵ   ׁשֶ

  
  
  

                                                             

ה 109 ִרית ה' ּומֹׁשֶ לּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ּבְ ְעּפִ ֲחֶנה ַוּיַ ֶרב ַהּמַ   לֹא ָמׁשּו ִמּקֶ
ָכל ַמכָּ  110 ים ֶאת ִמְצַרִים ּבְ ּכִ ה ֵהם ָהֱאלִֹהים ַהּמַ ה ֵאּלֶ יִרים ָהֵאּלֶ ד ָהֱאלִֹהים ָהַאּדִ יֵלנּו ִמּיַ ראֹוי ָלנּו ִמי ַיּצִ ְדּבָ ּמִ   ה ּבַ
י ָהָיה ֲארֹון ָהֱא  111 ה ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ּכִ יׁשָ ה ַהּגִ אּול ַלֲאִחּיָ ָרֵאלַוּיֹאֶמר ׁשָ ּיֹום ַההּוא ּוְבֵני ִיׂשְ   לִֹהים ּבַ
ּכֹות ַואדִֹני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאדִֹני ַעל ּפְ  112 סֻּ ִבים ּבַ ָרֵאל ִויהּוָדה יֹׁשְ ִוד ָהָארֹון ְוִיׂשְ ה ֶאל ּדָ יִתי ֶלֱאכֹל ַוּיֹאֶמר אּוִרּיָ ֶדה חִֹנים ַוֲאִני ָאבֹוא ֶאל ּבֵ ָ ֵני ַהׂשּ

ב ִעם  ּכַ ּתֹות ְוִלׁשְ הְוִלׁשְ ָבר ַהּזֶ ה ֶאת ַהּדָ ָך ִאם ֶאֱעׂשֶ ָך ְוֵחי ַנְפׁשֶ י ַחּיֶ תִּ   ִאׁשְ

  פני משה
 ישראל עם מהלכין היו ארוות שי

 סוף עד כולה זו סוגיא. 'וכו במדבר
 משוח בפרק היא כתובה הלכה

 פירשתיה ושם' ג בהלכה מלחמה
 מכאן הכוה' הגי ובררתי ובארתי

 שחפשתי ישיים ומהספרים ומכאן
 האמיתית' הגי ומצאתי אחריהן

 וןבאר וסידורן הלוחות בעין
 יהודה' ור מ"דר ובפלוגתא
 על הכל שם שתמצא כמו בהסוגיא

  :ברורה ובראיה כון
. 'כו לקיש בן יודא' ר דתי

 ארון שהיה ראיה מייתי ל"מדריב
 והוא במלחמה עמהן ויוצא הכס
 מוחין לוחות שברי שהיו הארון
  :כדלקמן בתוכו

 השיות לוחות. התורה שהיתה
  :בו תוה ת"וס

 גבי. 'וגו וארון דכתיב הוא הדא
 ראיה דמביא כלומר כתיב מעפילים

 כס שהיה אחר ארון שם שהיה
 פעם ובאותו במלחמה עמהן ויוצא

 שהלכו מפי המחה מקרב זז לא
  :משה רצון גד למלחמה

 הלוחות ושברי והלוחות. היה אחד
 עמהן יוצא היה ולא בתוכו מוחין

 בימי יצא אחת פעם א"כ במלחמה
  :ושבה עלי

 לרבן להן מסייע הקרא זה. קרייא
  :עמהן יצא ולא היה דאחד

 דבר. יומיהון מן חמין דלא לא מי
 הארון שיהא מימיהן ראו שלא

  :עכשיו בהלו ולפיכך במלחמה
. היה יערים בקרית ארון והלא

 מיום ויהי) ז א שמואל( כדכתיב
 וירבו יערים בקרית הארון שבת

 עד שה עשרים ויהיו הימים
 שמואל( כדכתיב משם דוד שהעלהו

 וזה היה אחר ארון ודאי אלא) ו ב
  :במלחמה שאול עם היה

 דהארון כלומר. הציץ אלי הגישה
 ואפוד החשן שבו ארון היה הזה

 לשאול' שהוצר ותומים ואורים
 ג"הכ לבוש כ"אא שאלין ואין בהם

 לפי הציץ כאן וזכר בגדים בשמה
  :שבהן החשוב שהוא

 להא ליתא וכן ג"ל כס היה
  :קליםבש

 מסייע אחר קרא ועוד. וקרא
  :היו ארוות דשתי ל"לריב
 דוד דודאי. היה בציון ארון והלא

 למלחמה עמהן משלחו היה לא
 ז"ע עלי בימי עשו שכבר אחרי
  :היה אחר דארון אלא
 בסוכות כלומר. בקירוי שהיה סכך

 במלחמה עמהן שהיה לא דקאמר
 דרך קירוי בסכך יושב שהוא אלא
 המקדש בית בה לא שעדיין עראי
 לריעותא תרתי דאיכא וכיון

 יושבין במלחמה היו דישראל
 במקדש איו הארון וגם בסוכות

 עצמו על להחמיר רוצה אוריה היה
  :האשה מן ולפרוש
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        ברייתא מוסיפהברייתא מוסיפהברייתא מוסיפהברייתא מוסיפה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 
        מוסיפהמוסיפהמוסיפהמוסיפה

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ֲהָלָכה א'    טז, אטז, אטז, אטז, א .4
        דברים שנגנזו יחד עם הארוןדברים שנגנזו יחד עם הארוןדברים שנגנזו יחד עם הארוןדברים שנגנזו יחד עם הארון

        
ְגַנז ָהָארֹון " ּנִ ֶ    –ִמׁשּ

ן,   :ִנְגַנז ִעּמוֹ    ִצְנֶצֶנת ַהּמָ
ָחה,  ׁשְ ֶמן ַהּמִ   ּוְצלֹוִחית ׁשֶ

ֵקָדיו,  ל ַאֲהרֹן ּוְפָרָחיו ּוׁשְ לֹו ׁשֶ   ּוַמּקְ
ָרֵאל.  ם ֶלֱאלֵֹהי ִיׂשְ ים ָאׁשָ תִּ ִלׁשְ יבּו ּפְ ֵהׁשִ ז ׁשֶ   ְוַאְרּגָ

  

ָנזֹו?  ִמי   ּגְ
ָנזֹו.  הּו ּגְ ּיָ   יֹאׁשִ

תּוב: ּכָ ָרָאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ִקים ָעֶליךָ " ּכֵ ר ּתָ ָך ֲאׁשֶ    ,יֹוֵלְך ה' אְֹתָך ְוֶאת ַמְלּכְ
ה ַוֲאבֶֹתיךָ  ר לֹא ָיַדְעּתָ ַאּתָ   ָעַמד ּוְגָנזֹו.  - ), לו(דברים כח 113"ֶאל ּגֹוי ֲאׁשֶ

ְכִתיב: ם " ֲהָדא הּוא ּדִ ים ַלה', ַוּיֹאֶמר ַלְלִוּיִ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ ִביִנים ּוְלָכל ִיׂשְ   ַהּמְ
ָרֵאל,  ִויד ֶמֶלְך ִיׂשְ לֹמֹה ֶבן ּדָ ָנה ׁשְ ר ּבָ ִית ֲאׁשֶ ּבַ נּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ּבַ   ּתְ

ֵתף ּכָ א ּבַ ָ    – ), ג, לה'(דברי הימים ב 114"ֵאין ָלֶכם ַמׂשּ
ֶכם ְלָבֶבל  ם ַמֲחִזיִרין אֹותֹו עֹוד ִלְמקֹומֹו.  ֵאין - ָאַמר ָלֶהם: ִאם ּגֹוֶלה הּוא ִעּמָ   ַאתֶּ

א ָרֵאל" :ֶאּלָ ה ִעְבדּו ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאת ַעּמֹו ִיׂשְ   ."), ג(דברי הימים ב, לה "ַעּתָ
  
  

        ֲהָלָכה א'טז, א טז, א טז, א טז, א  .5
        שמן המשחהשמן המשחהשמן המשחהשמן המשחה

        
ָחה" ׁשְ ֶמן ַהּמִ יטּום ׁשֶ    :ּפִ

ה ַקח ִמים רֹאׁש ָמר-"ְוַאּתָ ׂשָ רֹור ֲחֵמׁש ֵמאוֹ -ְלָך ּבְ    ,תּדְ
ָמן ים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה-ְוִקּנְ ִ ם ַמֲחִציתֹו ֲחִמׁשּ ׂשֶ ים ּוָמאָתִים.-ּבֶ ִ ם ֲחִמׁשּ     בֹׂשֶ

ֶמן ַזִית ִהין" ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוׁשֶ ׁשֶ ה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּבְ מֹות ל ְוִקּדָ    – )כד-, כג(ׁשְ
ים ֵהן ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ִמּנִ   . "ׁשֶ

  

ֶמן ַזִית ִהין"" מֹות ל "ׁשֶ ר לֹוג ׁשֶ  - )כד ,(ׁשְ ֵנים ָעׂשָ    ,ּבֹו ׁשֹוְלִקין ֶאת ָהִעיָקִריןׁשְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יֶהן.  ּבֵ ֶמן ַעל ּגַ ַמִים, ְונֹוֵתן ׁשֶ   ׁשֹוְלָקן ָהָיה ּבְ

ָהָיה קֹוֵלט ֶאת ָהֵריַח  ֶ ין -ִמׁשּ ָטִמין עֹוׂשִ ַהּפַ ֶדֶרְך ׁשֶ   . ָהָיה ַמֲעִבירֹו ּכְ
ְכִתיב: ַחת" ֲהָדא הּוא ּדִ ֶמן ִמׁשְ יָת אֹתֹו ׁשֶ    ,קֶֹדׁש רַֹקח ִמְרַקַחת-ְוָעׂשִ

ַחת ֶמן ִמׁשְ ה רֵֹקַח ׁשֶ מֹות ל קֶֹדׁש ִיְהֶיה-ַמֲעׂשֵ   . "), כה(ׁשְ
  

ֵני    :ּתָ
י ְיהּוָדה ּבֵ " י ִאיָלִעיַרּבִ   : י ַרּבִ

ה מֹ ָעׂשָ ָחה ׁשֶ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ִחיָלה ְוַעד סֹוף. ַמֲעׂשֶ  - ׁשֶ ה ּבֹו ִמתְּ   ה ִניִסים ַנֲעׂשָ
ר לֹוג,  ֵנים ָעׂשָ א ׁשְ ִחיָלה לֹא ָהָיה ּבֹו ֶאּלָ תְּ ּמִ   ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֶמן ַזִית ִהין" :ׁשֶ מֹות ל "ׁשֶ   .), כד(ׁשְ
ק,  - ִאם ָלסּוְך ּבֹו ֶאת ָהִעיָקִרין    לֹא ָהָיה ּבֹו ִסּפֵ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ָהאוֹ   :ַעל ַאַחת ּכַ   ר ּבֹוֵלַע, ׁשֶ
  ְוָהֵעִצים ּבֹוְלִעים, 

  ְוַהּיֹוָרה ּבֹוַלַעת, 
חוּ  ּנּו ִנְמׁשְ ָליו,   :ּוִמּמֶ ן ְוָכל ּכֵ ּכָ ׁשְ   ַהּמִ

ָליו,    ַהׁשּוְלָחן ְוָכל ּכֵ
ֶליָה.  נֹוָרה ְוָכל ּכֵ   ַהּמְ

חוּ  ּנּו ִנְמׁשְ ּלוּ   :ּוִמּמֶ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ל ׁשִ דֹול ּוָבָניו ּכָ   ִאים, ַאֲהרֹן ּכֵֹהן ּגָ
חוּ  ּנּו ִנְמׁשְ דֹוִלים  :ּוִמּמֶ    ,ּכֲֹהִנים ּגְ

   ּוְמָלִכים.

                                                             

ם  113 ָ ה ַוֲאבֶֹתיָך ְוָעַבְדתָּ ׁשּ ר לֹא ָיַדְעתָּ ַאתָּ ִקים ָעֶליָך ֶאל ּגֹוי ֲאׁשֶ ר תָּ ָך ֲאׁשֶ   ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאֶבןיֹוֵלְך ה' אְֹתָך ְוֶאת ַמְלּכְ
ִבינִ  114 ם ַהּמְ ִויד ֶמֶלְך ִיׂשְ ַוּיֹאֶמר ַלְלִוּיִ לֹמֹה ֶבן ּדָ ָנה ׁשְ ר ּבָ ִית ֲאׁשֶ ּבַ נּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ּבַ ים ַלה' תְּ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהקְּ ֵתף ים ְלָכל ִיׂשְ ּכָ א ּבַ ָ ָרֵאל ֵאין ָלֶכם ַמׂשּ

ָרֵאל ה ִעְבדּו ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאת ַעּמֹו ִיׂשְ  ַעתָּ

  פני משה
 הובאה ברייתא. הארון משגז

  :ב" דף יומא בבבלי
 ש"בג שם כדדריש. המן צצת

 אועד אשר בארון כתיב שמה שמה
 ותן המן בצצת וכתיב שמה לך

  :העומר מלא שמה
 אתייא. המשחה שמן וצלוחית

 בצצת בכתי דורות דורות
 וכתיב לדורותיכם למשמרת
 זה יהיה קדש משחת שמן בצלוחית

  :לדורותיכם לי
 במשמרת אתיא. אהרן של ומקלו

 ביה דכתיב מצצת משמרת
   :מרי לבי לאות למשמרת

 אשר באשם דכתיב. 'כו וארגז
 מצדו בארגז תשימו השיבו

 קאי ארון בצד דארגז ומדמציו
  :גז ארון דבהדי שמעין

 יגלה שמא ודאג. אותך 'ה יולך
  :לבבל הארון

 והרי. בבית הקדש ארון את תו
  :היא גיזה אלא קאי התם

. למקומו אותו מחזירין אתם אין
 אתם אין שוב לבבל עמכם יגלה אם

 לפי בכתפיכם אותו מחזירין
 הארון את יעכב שהמלך שאפשר

  :גזו ולפיכך חשיבותו מפי
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 רידאיי איידי. המשחה שמן פיטום
 לה מייתי המשחה משמן לעיל
  :הכא
 מר כדכתיב. מים ק"ות אלף שהן
 בשם וקמן מאות חמש דרור

 וקה ומאתים חמשים מחציתו
 חמש וקדה ומאתים חמשים בשם

  :מאות
 ב"י הוא דהין. לוג עשר שים שהן
  :לוגין

 בשמים של שרשים. העיקרין את
  :בפרשה האמורים

 לא בשמן דאלו. במים היה שולקן
 העיקרין את לסוך' אפי מספיק היה

  :כדמסיק
 כדי ג"ע שמן ותן היה כ"ואח. וותן

  :הריח את לקלוט
 יהיה דזה. 'כו דכתיב היא הדא
 ב"י אלא היה לא ומתחילה כתיב
 לסוך' אפי כשיעור בו היה ולא לוגין

 שולקן היה במים אלא העיקרין
 בו היו יסים דמעשה ל"ס מ"ור

  :כדלקמיה
 כדמפרש. יםהמילוא ימי שבעת כל
 ימים שבעת דכתיב דיומא ק"בפ

 משיחה ואיתקש ידכם את ימלא
 ולמלא בהם למשחה דכתיב לריבוי

  :ידם את בם
 דוקא לאו. דורות עשרה עד' אפי

 משיחה טעוין עולם עד כלומר אלא
 והכהן דכתיב התם כדקאמר

 והכהן וימא מביו תחתיו המשיח
 הא אלא המשיח מאי מביו תחתיו

 הוי דמשח ההוא מביו 'דאפי ל"קמ
  :ג"כ הוי לא משח לא ואי ג"כ

 בגימטריא זה. לדורותיכם לי זה
  :לדורותיכם קיים וכולו לוגין ב"י

 מלכותן שתמשך. המעיין ג"ע אלא
  :היא מילתא דסימא כמעיין
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        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        
        
        
        
        

        

        
        ברייתא מוסיפהברייתא מוסיפהברייתא מוסיפהברייתא מוסיפה

        
        
        
        

        ברייתא מוסיפהברייתא מוסיפהברייתא מוסיפהברייתא מוסיפה
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        
        

        קושיא קושיא קושיא קושיא 
        על קושיאעל קושיאעל קושיאעל קושיא

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ

        
        המשך הברייתאהמשך הברייתאהמשך הברייתאהמשך הברייתא

        
        
        

        
        אמירה הלכתיתאמירה הלכתיתאמירה הלכתיתאמירה הלכתית

        
        1111מימרת מקור מימרת מקור מימרת מקור מימרת מקור 

        
        

        
        2222מימרת מקור מימרת מקור מימרת מקור מימרת מקור 

        
        
        
        

        ֲהָלָכה א'טז, א טז, א טז, א טז, א  .6
        משיחת מלכים וכהנים גדוליםמשיחת מלכים וכהנים גדוליםמשיחת מלכים וכהנים גדוליםמשיחת מלכים וכהנים גדולים

        
ְתִחיָלה  יָחה.  -ֶמֶלְך ּבִ   ָטעּון ְמׁשִ

ן ֶמֶלְך  יָחה.  -ֶמֶלְך ּבֶ   ֵאין ָטעּון ְמׁשִ
  

  ָמה ַטְעָמא? 
  
י ֶזה הּוא" ֵחהּו ּכִ    .)יב, טז '(שמואל א 115"קּום ְמׁשָ
יָחה,  -  "ֶזה"   ָטעּון ְמׁשִ

נֹו  יָחה.  -ְוֵאין ּבְ   ָטעּון ְמׁשִ
  

ָרה ּדֹורֹות  דֹול, ֲאִפיּלּו ַעד ֲעׂשָ ן ּכֵֹהן ּגָ דֹול ּבֶ יָחה.  -ֲאָבל ּכֵֹהן ּגָ   ָטעּון ְמׁשִ
ים ְלָעִתיד ָלבֹא,    ְוּכּולֹו ַקּיָ

ְכִתיב: ַחת קֶֹדׁש ִיְהיֶ " ֲהָדא הּוא ּדִ ֶמן ִמׁשְ   . "), לא(שמות ל 116"ה ֶזה ִלי ְלדֹורֹוֵתיֶכםׁשֶ
  

  

י ַהַמֲעָיין, " ּבֵ א ַעל ּגַ ָלִכים ֶאּלָ ִחין ַהּמְ   ֵאין מֹוׁשְ
ֱאַמר ּנֶ חֹון" :ׁשֶ ם אֹתֹו ֶאל ּגִ ר ִלי ְוהֹוַרְדּתֶ ה ֲאׁשֶ ְרּדָ לֹמֹה ְבִני ַעל ַהּפִ ם ֶאת ׁשְ ְבּתֶ    ,ְוִהְרּכַ

ם ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְונָ  ח אֹתֹו ׁשָ ָרֵאלּוָמׁשַ ִביא ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ    .)לד-א, לג 'כים א(מל 117"ָתן ַהּנָ
  
ֵני ַהַמֲחלֹוֶקת. " א ִמּפְ ן ֶמֶלְך, ֶאּלָ ִחין ֶמֶלְך ּבֶ   ֵאין מֹוׁשְ

לֹמֹה?  ח ׁשְ ֵני ַמה ִנְמׁשַ   ִמּפְ
ֵני ַמֲחלּוְק  ל ֲאדֹוִנָיהּו. ִמּפְ   תֹו ׁשֶ

ֵני ֲעַתְלָיהּו.  ?יֹוָאׁש    ִמּפְ
ִנים.  ,ֵני ְיהֹוָיִקים ָאִחיוִמּפְ  ?ְיהֹוָאָחז י ׁשָ תֵּ ּנּו ׁשְ דֹול ִמּמֶ ָהָיה ּגָ   ׁשֶ

ֵני יֹוָרם ?ֵיהּוא   . "ִמּפְ
  

ִתיב ן כְּ י ֶזה הּוא" :לֹא כֵּ ֵחהּו ּכִ    ,"קּום ְמׁשָ
יָחה,  -  "ֶזה"   ָטעּון ְמׁשִ

יָחהְוֵאין ַמְלֵכי  ָרֵאל ְטעּוִנין ְמׁשִ   !ִיׂשְ
  

א ֵני ְיה ,ְיהֹוָאָחז" ֶאּלָ ִנים ,ֹוָיִקים ָאִחיוִמּפְ י ׁשָ תֵּ ּנּו ׁשְ דֹול ִמּמֶ ָהָיה ּגָ   . "ׁשֶ
ָנזֹו? ָיהּו ּגְ    !ְולֹא יֹאׁשִ

  
ח.  ֲאַפְרְסמֹון ִנְמׁשַ   ֲהָדא ָאְמָרה: ּבַ

  
ֶרן. " א ִמן ַהּקֶ ָלִכים, ֶאּלָ ִחין ַהּמְ   ֵאין מֹוׁשְ

ְך  חּו ִמן ַהּפַ אּול ְוֵיהּוא ִנְמׁשְ   ת עֹוֶבֶרת. ָהְיָתה ַמְלכּוָתן ַמְלכוּ  -ׁשָ
ֶרן  חּו ִמן ַהּקֶ לֹמֹה ִנְמׁשְ ִוד ּוׁשְ יֶמת -ּדָ   . "ָהְיָתה ַמְלכּוָתן ַמְלכּות ַקּיֶ

  
  

ִחים ּכֲֹהִנים    ְמָלִכים.  –ֵאין מֹוׁשְ
  

ָרָייאָאַמר  י יּוָדה ַעְנּתֹוְנּדְ   : ַרּבִ
ם ֶבט ִמיהּוָדה" :ַעל ׁשֵ    .), י(בראשית מט 118"לֹא ָיסּור ׁשֵ

  
אַרב ִחיָּ ָאַמר  ר ַאּדָ   : יא ּבַ

ָרֵאל" ֶקֶרב ִיׂשְ     .), כ(דברים יז 119"ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ּבְ
ְתֵריּה?  ִתיב ּבַ   ַמה כְּ

ם"   . )ח, א(דברים י 120"לֹא ִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ

                                                             

ַלח ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמ 115 ׁשְ י ֶזה הּואַוּיִ ֵחהּו ּכִ   ֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי ַוּיֹאֶמר ה' קּום ְמׁשָ
ַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלדֹרֵֹתיֶכם 116 ֶמן ִמׁשְ ר ֵלאמֹר ׁשֶ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ   ְוֶאל ּבְ
בְ  לג 117 ֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאדֵֹניֶכם ְוִהְרּכַ ֶלְך ָלֶהם ְקחּו ִעּמָ חֹוןַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ם אֹתֹו ֶאל ּגִ ר ִלי ְוהֹוַרְדתֶּ ה ֲאׁשֶ ְרּדָ לֹמֹה ְבִני ַעל ַהּפִ ם ֶאת ׁשְ   . תֶּ

ם ְיִחי ַהּמֶ  לד       ֹוָפר ַוֲאַמְרתֶּ ׁשּ ם ּבַ ָרֵאל ּוְתַקְעתֶּ ִביא ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ ם ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהּנָ ח אֹתֹו ׁשָ לֹמֹהּוָמׁשַ   ֶלְך ׁשְ
ֶבט ִמ  118 יםלֹא ָיסּור ׁשֵ ַהת ַעּמִ ילֹו ְולֹו ִיקְּ י ָיבֹא ׁשִ ין ַרְגָליו ַעד ּכִ   יהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמּבֵ
מֹאול ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתוֹ  119 ְצָוה ָיִמין ּוׂשְ י סּור ִמן ַהּמִ י רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלתִּ ָרֵאל ְלִבְלתִּ ֶקֶרב ִיׂשְ   הּוא ּוָבָניו ּבְ

  פני משה
 דירושה. מלך בן מלך מושחין אין

  :לו היא
 ישראל מלך ויהוא. 'כו כתיב כן לא

 מייה דריש דלעיל גב על ואף הוה
 תרתי מלך בן מלך מושחין שאין

 דטעון דוקא הוא דזה מ"ש
  :משיחה

 מפי יהוא תימא לא. יהואחז אלא
 מחלוקתו מפי יהואחז אלא יורם

  :יהויקים של
 דכתיב. שים' ב ממו גדול שהיה

 מלך ולא במלכו יהואחז שה ג"כ בן
 יהויקים מלך ומיד חדשים' ג אלא

  :במלכו שה ה"כ בן' בי וכתיב
 לשמן גזו אביהם. יאשיהו ולא

  :יהואחז משך ואיך המשחה
 בעלמא אפרסמון בשמן. באפרסמון

  :המשחה בשמן ולא משח
 שם כדאמר. קיימת מלכות לכותןמ

  :פכי רמה ולא קרי רמה דכתיב
 אין. מלכים כהים מושחין אין

' ר כדמפרש מלכים מהן מעמידין
  ':וגו יסור לא דכתיב יודן

 הכתוב מסמיכות יליף. חייא' ור
 אף יודן' ר דמייתי מקרא דאילו
  :מעמידין אין שבטים משאר
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        ציטוט מהברייתאציטוט מהברייתאציטוט מהברייתאציטוט מהברייתא
        
        

        
        מימרא דרשניתמימרא דרשניתמימרא דרשניתמימרא דרשנית

        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ

        

        
        מימרא דרשניתמימרא דרשניתמימרא דרשניתמימרא דרשנית

        
        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        

        
הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 

        מרחיבהמרחיבהמרחיבהמרחיבה
        
        

מימרא דרשנית מימרא דרשנית מימרא דרשנית מימרא דרשנית 
        חולקתחולקתחולקתחולקת

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ֲהָלָכה א'טז, א טז, א טז, א טז, א  .7
        מי הם?מי הם?מי הם?מי הם?    ––––שלושה מלכים מבניו של יאשיהו שלושה מלכים מבניו של יאשיהו שלושה מלכים מבניו של יאשיהו שלושה מלכים מבניו של יאשיהו 

        
  ?ָאָחזְיהוֹ [ 

ֵני ְיהֹוָיִקים ָאִחיו ִנים ,ִמּפְ י ׁשָ תֵּ ּנּו ׁשְ דֹול ִמּמֶ ָהָיה ּגָ   ].ׁשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
  הּוא ְיהֹוָאָחז.  ג, טו) '(דברי הימים א 121"יֹוָחָנן"הּוא 

  
ִתיב כֹור יֹוָחָנן" :ְוָהא כְּ   ! ג, טו) '(דברי הימים א "ַהּבְ

  
כֹור  ְלכּות.  -ּבְ   ַלּמַ

  
י יֹוָחָנן ָאַמר   : ַרּבִ
לֹום"הּוא    הּוא ִצְדִקָיהּו.  "ׁשָ

  
ִתיב:  ּלּום"ְוָהכְּ י ִצְדִקָיהּו ְוָהְרִביִעי ׁשַ ִליׁשִ ְ    !ג, טו) '(דברי הימים א "ַהׁשּ

  
י  ִליׁשִ   ַלּתֹוָלדֹות,  –ׁשְ

ְלכּות.  -ְרִביִעי    ַלּמַ
  
ין.  - "ִצְדִקָיהוּ "" ת ַהּדִ יֵדק ָעָליו ִמּדַ ּצִ   ׁשֶ

ּלוּ " ִוד - "םׁשַ ית ּדָ ְלָמה ַמְלכּות ּבֵ ָיָמיו ׁשָ ּבְ   . "ׁשֶ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
ֵמיּה,  ּלּום ֲהָוה ׁשְ   לֹא ׁשַ

ֵמיּה,    ְולֹא ִצְדִקָיהּו ֲהָוה ׁשְ
ְנָיה.  א ַמּתַ   ֶאּלָ

ְכִתיב יו, ": ֲהָדא הּוא ּדִ ְחּתָ ְנָיה דֹדֹו ּתַ ֶבל ֶאת ַמּתַ ְמֵלְך ֶמֶלְך ּבָ   ַוּיַ
ב ֶאת ּסֵ הוּ  ַוּיַ מֹו ִצְדִקּיָ   .), יזכד '(מלכים ב "ׁשְ

  
  

                                                                                                                                                                                   
לִיְהיֶ -לֹא 120 ם ּכָ ֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם- ה ַלּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ י ה-ׁשֵ ֵ ָרֵאל ִאׁשּ   ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון 'ִיׂשְ
ּלּום 121 הּו ָהְרִביִעי ׁשַ י ִצְדִקּיָ ִלׁשִ ְ ִני ְיהֹוָיִקים ַהׁשּ ֵ כֹור יֹוָחָנן ַהׁשּ הּו ַהּבְ ּיָ   ּוְבֵני יֹאׁשִ

  פני משה
' אמרי ולעיל. יוחן הבכור והכתיב

  :היה מיהואחז גדול דיהויקים
 וממלא ראשון שמלך. למלכות בכור

 מלך ולפיכך הוה אבותיו מקום
  :יהויקים קודם
 יהויקים יהואחז. למלכות רביעי
  :צדקיהו יכיה

 כדמסיק. הדין את עליו שצידק
 צדקיהו שמו את הסיב דבוכדצר

 אם הדין את עליך יצדיק יה ש"ע
  :שם בהוריות כדאמר בי תמרוד
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית

        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        

        
        הבאת מקורהבאת מקורהבאת מקורהבאת מקור

        
        
        
        
        
        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

        
מימרא הלכתית מימרא הלכתית מימרא הלכתית מימרא הלכתית 

        חולקתחולקתחולקתחולקת

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        

        
        הבאת מקורהבאת מקורהבאת מקורהבאת מקור

        
        
        

  
  

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        ֲהָלָכה א'    בבבב- - - - טז, אטז, אטז, אטז, א .8
        והלוחותוהלוחותוהלוחותוהלוחות    הארוןהארוןהארוןהארון    מידותמידותמידותמידות

        
ָיָדן ֵמֲאבֹוֵתיֶה [" ן ָמסֹוֶרת ּבְ ּכֵ ם ָהָארֹון ִנְגַנזׁשֶ ָ ׁשּ   ]."ן, ׁשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ה ְטָפִחים  ָ ׁשּ ל ׁשִ ה ׁשֶ ַאּמָ   ָהָיה ָהָארֹון ָעׂשּוי.  - ּבְ

  
א ּנָ ה ְטָפִחים?  ַמאן ּתַ ָ ׁשּ ל ׁשִ ה ׁשֶ ַאּמָ   ּבְ

  
י ֵמִאיר ִהיא.    ַרּבִ

  
ְתַנן    :ּדִ

י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ָהַאּמֹות  ינֹוִנית.  -ּכָ ּבֵ   ָהיּו ּבַ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְנָין  ה,  -ַאּמֹות ַהּבִ ָ ׁשּ   ׁשִ

ִלים  ל ּכֵ ה –ׁשֶ ָ   . "ֲחִמׁשּ
  

י ֵמִאיר,  ַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ   ַעל ּדַ
ה ְטָפִחים דּ  ָ ׁשּ ל ׁשִ ה ׁשֶ ַאּמָ   ָהָיה ָהָארֹון ָעׂשּוי,  -ּו ָאַמר: ּבְ

ל ָארֹון  ר ְטָפִחים,  -אֹוְרּכֹו ׁשֶ ה ָעׂשָ ָ   ֲחִמׁשּ
ְכִתיב ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכוֹ ": ּדִ    .), י(שמות כה 122"ַאּמָ

ָתא  ָתא  -ַאּמְ א, ְוַאּמְ יּתָ ִ ָתא  -ַאׁשּ א, ּוַפְלגּות ַאּמְ יּתָ ִ לָ  - ַאׁשּ   ָתא. ּתְ
ָעה לּוחֹות ָהיּו ּבֹו,    ְוַאְרּבָ

בּוִרים.  ַנִים ׁשְ ֵליִמים ּוׁשְ ַנִים ׁשְ   ׁשְ
ְכִתיב ָארֹון": ּדִ ם ּבָ ְמּתָ ְרּתָ ְוׂשַ ּבַ ר ׁשִ   .(דברים י, ב) 123"ֲאׁשֶ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָאְרּכֹו  ה ְטָפִחים, ָרֳחבֹו  -ַהּלּוחֹות ָהיּו כָּ ָ ׁשּ ה.  -ׁשִ לֹׁשָ   ׁשְ
ןְוֵתן  ל ָארֹון  ָרְחּבָ ל לּוחֹות ְלאֹוְרּכֹו ׁשֶ ה ְטָפִחים.  -ׁשֶ לֹׁשָ ם ׁשְ יר ׁשָ ּיֵ ּתַ   ִנׁשְ

ן ֵמֶהם ֲחִצי ֶטַפח ְלָכל ּכֹוֶתל   טז,ב ֵני ְטָפִחים ְלֵסֶפר ּתֹוָרה.  -ּתֵ יר ׁשְ ּיֵ ּתַ   ִנׁשְ
  

ל ָארֹון  ָעה ְטָפִחים,  -ָרְחּבֹו ׁשֶ ׁשְ   ּתִ
ְכִתיב ה ָוֵחִצי ָרְחּבוֹ " :ּדִ    .), ישמות כה( "ַאּמָ

ָתא  ָתא  -ַאּמְ א, ּוַפְלגּות ַאּמְ יּתָ ִ ָלָתא.  -ַאׁשּ   ּתְ
ָעה לּוחֹות ָהיּו ּבֹו,    ְוַאְרּבָ

בּוִרים.  ַנִים ׁשְ ֵליִמים ּוׁשְ ַנִים ׁשְ   ׁשְ
ְכִתיב ָארֹון" :ּדִ ם ּבָ ְמּתָ ְרּתָ ְוׂשַ ּבַ ר ׁשִ    .ב) (דברים י, "ֲאׁשֶ

ל ֶאָח  -ַהּלּוחֹות  ן  ,דְוֶאָח  דָהיּו כָּ ן  -ָאְרכָּ ה ְטָפִחים, ְורֹוְחּבָ ָ ׁשּ ה  -ׁשִ לֹׁשָ   ְטָפִחים. ׁשְ
ן  ל ָארֹון ָאְרכָּ ּתֵ ל לּוחֹות ְלרֹוְחּבֹו ׁשֶ ה ְטָפִחים.  - ן ׁשֶ לֹׁשָ ם ׁשְ יר ׁשָ ּיֵ ּתַ   ִנׁשְ

אן ַלּכֹוֶתל ֶזה,  אן ְלּכֹוֶתל ֶזה, ַוֲחִצי ֶטַפח ִמכָּ   ֲחִצי ֶטַפח ִמכָּ
י ֶפר ּתֹוָרה מּוָנח.  לּוטּוְטָפַחִיים ְלׁשִ ּסֵ   ָמקֹום ׁשֶ

  
  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ
ה ְטָפִחים  ָ ת ֲחִמׁשּ ה ּבַ ַאּמָ   ָהָיה ָהָארֹון ָעׂשּוי.  -ּבְ

  
ה ְטָפִחים?  ָ ת ֲחִמׁשּ ה ּבַ ַאּמָ ָנא ּבְ   ַמאן ּתַ

  
י ְיהּוָדה    .ַרּבִ

  
ן ּמָ ָתֵניַנן ּתַ    :ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְנָין ֲאַמ  ה –ת ַהּבִ ָ ׁשּ   . ְטָפִחים ׁשִ

                                                             
ַת  122 ים ַאּמָ ּטִ ה ָוֵחִצי קָֹמתוֹ ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ׁשִ ה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאּמָ   ִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאּמָ
ָארֹון 123 ם ּבָ ְמתָּ ְרתָּ ְוׂשַ ּבַ ר ׁשִ חֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ַעל ַהּלֻ ָבִרים ֲאׁשֶ חֹת ֶאת ַהּדְ   ְוֶאְכּתֹב ַעל ַהּלֻ

  פני משה
 היו כלים של' אפי. האמות כל

 טפחים ששה בת אמהב בביויות
 אמה ואיכא חמשה בת אמה דאיכא
 ז"פי כדתן ואצבע ששה בת גדולה
  :דכלים

 ששה אמה כל. אשתא אמה
  :טפחים

 מלמד. בארון ושמתם שברת אשר
 מוחים הלוחות ושברי שהלוחות

  :בארון
. ארון של לארכו לוחות של רחבן תן

 זו אצל זו ארבעתן מוחות שהיו
 ולא הארון אורך פי על רחבן

 אחד וכל שלימין תחת השבורין
 אוכלות ומצאו טפחים' ג רחבה
  :טפחים ב"י בארון

 טפחים שלשה שם שתיירו ג"ה
 כותל לכל טפח חצי מהן תן

 וכן. ת"לס טפחים שי שם שתיירו
  :בשקלים הוא
 ד"י דף בהשותפין כדדריש. ת"לס
 מיעוט רק בארון אין מדכתיב מ"לר

 שמוח ת"ס לרבות מיעוט אחר
  :ארוןב

 ארון של לרחבו. לאיסטווה תם
 צא ארון של לארכו פירסת כלומר
  ':כו ארון של ורחבו לרחבו ופרס

 ארון של לרחבו לוחות של ארכן ותן
 טפחים שלשה שם שתייר ג"וה' כו
 מיכן טפח וחצי מיכן טפח חצי תן

 מקום לשילוט וטפחים לכותל
 ת"הס שהרי פ"וה. מוח ת"שהס
 כדלעיל ארון לש לרחבו ארכו מוח

 באורך ששתיירו טפחים' ב באותן
 ריוח מקום צריך ולפיכך הארון
 הלוחות מצד טפח ארון של ברחבו
 הידים לשילוט מכאן וטפח מכאן

 לתקן כשיצטרך ת"הס להוציא
  :ויתקלקל יתעפש שלא כדי ת"הס
 חמשה של באמה אמר ל"ור

 אמת שם דאמר יודא' כר. טפחים
 ומזבח הבית חומת של הבין

 ושל טפחים ששה של היה העולה
  :הוא כלי ארון והרי חמשה כלים

  
  



           "ָעָׂשר ׁשֹוָפרֹות "ְׁשָׁשה –מסכת שקלים פרק ו' 

  

109

        
        
        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

ִלים  ל ַהּכֵ ה.  -ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ
ִלי הּוא -ְוָהֵהן ָארֹון    . (כלים יז, י) "ּכְ

  
י ְיהּוָדה ּדּו ָאַמר:  ַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ   ַעל ּדַ

ה ְטָפִח  ָ ל ֲחִמׁשּ ה ׁשֶ ַאּמָ ל ָארֹון אֹוְרּכֹו  ים ָהָיהּבְ ר ֶטַפח ּוֶמֱח ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ   ָצה, ָעׂשּוי ׁשְ
ְכִתיב ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכוֹ ": ּדִ   .), י(שמות כה "ַאּמָ

ָתא  ָ  –ַאּמְ ָתא אַחְמׁשּ ָ  –, ְוַאּמְ ָתא אַחְמׁשּ ֵרי ּוְפֵליג.  -, ּוַפְלגּות ַאּמְ   ּתְ
בּוִרים.  ַנִים ׁשְ ֵליִמים ּוׁשְ ַנִים ׁשְ ָעה לּוחֹות ָהיּו ּבֹו, ׁשְ   ְוַאְרּבָ

ְכִתיב:  ְרּתָ "ּדִ ּבַ ר ׁשִ ָארֹוןֲאׁשֶ ם ּבָ ְמּתָ    .(דברים י, ב) "ְוׂשַ
ן  - ְוַהּלּוחֹות  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ָאְרכָּ ן  -ָהָיה כָּ ה ְטָפִחים, ְוָרְחּבָ ָ ׁשּ ה -ׁשִ לֹׁשָ   ְטָפִחים.  ׁשְ

ם ֲחִצי ֶטַפח,  יר ׁשָ ּיֵ ּתַ ל ָארֹון, ְוִנׁשְ ל לּוחֹות ְלאֹוְרּכֹו ׁשֶ ן ׁשֶ ן ָרְחּבָ   ּתֵ
אן ע ַלּכֹוֶתל ִמכָּ אן. ֶאְצּבַ ע ַלּכֹוֶתל ִמכָּ   , ְוֶאְצּבַ

  

ל ָארֹון  ְבָעה ְטָפִחים ּוֶמֱחָצה,  -רֹוְחּבֹו ׁשֶ   ׁשִ
ְכִתיב ה ָוֵחִצי ָרְחּבוֹ " :ּדִ    ,), י(שמות כה "ַאּמָ

ָתא  ָתא ְמ ַח  –ַאּמְ ה, ּוַפְלגּות ַאּמְ ָ ֵרי ּוְפֵליג.  -ׁשּ   ּתְ
ֵליִמים וּ  ַנִים ׁשְ ָעה לּוחֹות ָהיּו ּבֹו, ׁשְ בּוִרים. ְוַאְרּבָ ַנִים ׁשְ   ׁשְ

ְכִתיב:  ָארֹון"ּדִ ם ּבָ ְמּתָ ְרּתָ ְוׂשַ ּבַ ר ׁשִ    .(דברים י, ב) "ֲאׁשֶ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ָאְר  -ַהּלּוחֹות  ן ָהָיה כָּ ה ְטָפִחים, ְוָר  -כָּ ָ ׁשּ ן ׁשִ הְחּבָ לֹׁשָ   ְטָפִחים.  ׁשְ

ם ֶטַפ  יר ׁשָ ּיֵ ּתַ ל ָארֹון, ְוִנׁשְ ן ְלרֹוְחּבֹו ׁשֶ ן ָאְרכָּ   ח ּוֶמֱחָצה, ּתֵ
אן.  ע ַלּכֹוֶתל ִמכָּ אן, ְוֶאְצּבַ ע ַלּכֹוֶתל ִמכָּ   ֶאְצּבַ

ילּוט.  אן ְלׁשִ אן, ַוֲחִצי ֶטַפח ִמכָּ   ֲחִצי ֶטַפח ִמכָּ
  
  
  
  

  פני משה
 עובי סבר מ"דר. לכותל אצבע

  :אצבע יודה' ולר טפח חצי הכותל
 לריוח. לשילוט מכאן טפח וחצי
 שאמר עומדים העמודים ששם

 עמודי' ב שהיו כסף עשה עמודיו
 שוכבין ת"ס עמודי כמין כסף

 בייהם והלוחות ארון של לארכו
 מ"ולר יודא' לר שם ב"בב כדאמר
 ימיקי הוו דמבראי שם קאמר

 ת"דהס יודא לרבי ל"וס עמודים
 הארגז על אלא בארון מוח היה לא

 רק בארון ואין פלשתים ששיגרו
 שמוחים לוחות שברי לרבות
 לפי הוא זה וכל. שם כדאמר בארון

 הכתובה' הגי מקצת שהגהתי מה
 כ"ג הוא לשילוט' בפי וכן בשקלים

 שם מ"היפ' פי וכפי הזכרת' גי לפי
 כל לקיים וןוכ ראה היותר אבל
 לפי עיקרית שהיא דהכא' הגי

 אחר תלמודא דהאי שיטתא
 המקומות בכל ובדקתי שחפשתי

 דברי בראש ת"לס גרסין דלא והוא
 תם טפחים שי שתיירו אלא מ"ר

 והה העמודים והן לאיסטווה
 על י"ת העמוד על עומד המלך

 ארון של רחבו ובפרסת. איסטווה
 ציח טפחים' ג שם שתייר' גרסי
 מכאן טפח וחצי מכאן טפח

 ת"ס בו שמיחין ומקום לכתלים
 ברחבו מוח היה ת"דהס טפחיים

 ארון של ארכו פי על ארכו ארון של
 מכאן טפח חצי יהודה' ר ובדברי

 הייו לשילוט מכאן טפח וחצי
 בעת הידים לשילוט מקום לריוח
 ששה דארכן משום הלוחות החת

 חצי פוי מקום היחו ולפיכך היו
 הוצרך ולא ומכאן מכאן טפח

 כשיש ארון של לארכו פוי למקום
 צריך זה ולפי לרחבו שילוט מקום
 מבפים עמודים מ"לר כ"ג לומר

 הוו מאבראי עמודים י"ולר הוו
 דקאמר ממאי ואיפכא קיימי

  :אליבייהו שם בהשותפין
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        ֲהָלָכה א'טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .9
        ציפוי הארוןציפוי הארוןציפוי הארוןציפוי הארון

        
ַצְלֵאל ֶאת ָהָארֹון?  ה ּבְ יַצד ָעׂשָ   כֵּ

  
י ֲחנִ    ָאַמר:  הנָ יַרּבִ

א יבֹות ֲעׂשָ לֹׁש ּתֵ ִים   : וֹ ׁשָ ּתַ ל ָזָהב -ׁשְ    ,ׁשֶ
ל ֵעץ.  -ְוַאַחת    ׁשֶ

ל ֵעץ,  ׁשֶ ל ָזָהב ּבְ   ָנַתן ׁשֶ
הּו,  ל ָזָהב, ְוִציּפָ ׁשֶ ל ֵעץ ּבְ   ְוׁשֶ

ְכִתיב ִית ּוִמחּוץ": ּדִ יָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ    .), יא(שמות כה 124"ְוִצּפִ
  

ְלמּוד לֹוַמר  ּנוּ "ַמה ּתַ ַצּפֶ   ? "ּתְ
  

ָפתוֹ     ָהֶעְליֹוָנה. ְלָהִביא ׂשְ
  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ
הּו,  אֹו ְוִציּפָ יָבה ַאַחת ֲעׂשָ   ּתֵ

ְכִתיב:  ִית ּוִמחּוץ"ּדִ יָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ   . ), יא(שמות כה "ְוִצּפִ
  

ְלמּוד לֹוַמר  ּנוּ "ַמה ּתַ ַצּפֶ   ? "ּתְ
  

ְנָחסָאַמר  י ּפִ   : ַרּבִ
ין ֶנֶסר לְ    ֶנֶסר. ְלָהִביא ּבֵ

  
  
  
  

                                                             

ּנוּ  124 ַצּפֶ ִית ּוִמחּוץ תְּ יָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ יָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביבְוִצּפִ      ְוָעׂשִ

  פני משה
 מי וכדאמר. זהב בשל עץ ושל

 של' הי דאמצעי ב"ע דף יומא בבבלי
 שהיה' וגו וצפית דכתיב והייו עץ

 מבית זהב של ארוות בשי מצופה
 שפתו לרבות יתירא ותצפו ומחוץ

  :בזהב מצופה שיהא העליוה
 לקיש בן ש"לר. תצפו ל"ת מה

 שיהא דריש אותו מוצפית דהרי
  :בזהב מצופה הכל

 תימא דלא. לסר סר בין להביא
 כמדת אלא הציפוי יעשה שלא

  :הסר שיעור
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        דעה ג'דעה ג'דעה ג'דעה ג'
        
        
        

        
        

        דעה ד'דעה ד'דעה ד'דעה ד'
        
        
        

        
        

        הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 
        בנושא הלוחותבנושא הלוחותבנושא הלוחותבנושא הלוחות

        
        
        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        הפסוק שהובאהפסוק שהובאהפסוק שהובאהפסוק שהובא

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ֲהָלָכה א'טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .10
        מנין הדברות בכל לוחמנין הדברות בכל לוחמנין הדברות בכל לוחמנין הדברות בכל לוח

        
תּוִבים?  יַצד ָהיּו ַהּלּוחֹות כְּ   כֵּ

  
י ֲחִניָנה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ַעל לּוַח ֶזה.  ָ ה ַעל לּוַח ֶזה, ַוֲחִמׁשּ ָ   ֲחִמׁשּ
ְכִתיב ֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים": ֲהָדא הּוא ּדִ ֵבם ַעל ׁשְ ְכּתְ    – ), יג(דברים ד 125"ַוּיִ

ה ֲח  ָ   ַעל לּוַח ֶזה,  -ִמׁשּ
ה  ָ   ַעל לּוַח ֶזה.  -ַוֲחִמׁשּ

  
ָנןוְ    ָאְמֵרי:  ַרּבָ

ָרה ַעל לּוַח ֶזה.  ָרה ַעל לּוַח ֶזה, ַוֲעׂשָ   ֲעׂשָ
ְכִתיב ָבִרים" :ֲהָדא הּוא ּדִ ֶרת ַהּדְ ה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ֲעׂשֶ ר ִצּוָ ִריתֹו ֲאׁשֶ ֵגד ָלֶכם ֶאת ּבְ    – ), יג(דברים ד "ַוּיַ

  ַעל לּוַח ֶזה,  -ָרה ֲעׂשָ 
ָרה    ַעל לּוַח ֶזה.  -ַוֲעׂשָ

  
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִרים ַעל לּוַח ֶזה.  ִרים ַעל לּוַח ֶזה, ְוֶעׂשְ   ֶעׂשְ
ְכִתיב ֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים": ּדִ ֵבם ַעל ׁשְ ְכּתְ    .)דברים ד,יג ; ה,יט( 126"ַוּיִ

ִרים    ַעל לּוַח ֶזה,  -ֶעׂשְ
  ַעל לּוַח ֶזה.  -ִרים ְוֶעׂשְ 

  
י ִסיַמאי   ָאַמר:  ַרּבִ

ִעים ַעל לּוַח ֶזה.  ִעים ַעל לּוַח ֶזה, ְוַאְרּבָ   ַאְרּבָ
ְכִתיב תּוִבים" :ּדִ ה ֵהם ּכְ ה ּוִמּזֶ   ֶטְטרֹוָגה.  - (שמות לב, טו) 127"ִמּזֶ

    
  
ַע " י ְיהֹוׁשֻ ן ֲאִחי ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה ּבֶ

ל ִדיּבּור ְוִדי ין ּכָ ל ּתֹוָרה, -ּבּור ּבֵ ְקּדּוֶקיָה ְואֹוִתּיֹוֶתיָה ׁשֶ    ּדִ
ְכִתיב יׁש ": ּדִ ְרׁשִ ּתַ ִאים ּבַ א.  - ), יד(שיר השירים ה  128"ְמֻמּלָ א ַרּבָ ַיּמָ   כְּ

  
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יה, ַרּבִ ד ֲהָוה ָמֵטי ָהֵדין ְקָרּיָ   , כַּ

ן ֲאִחי  ַדִני ֲחַנְנָיה ּבֶ ַע, ֲהָוה ָאַמר: ָיֶפה ִלּמְ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ
דֹול  דֹול ְלַגל ּגָ ל ּגָ ין ּגַ ה, ּבֵ ם ַהּזֶ ים.  -ַמה ַהּיָ ים ְקַטּנִ ּלִ   ּגַ

יּבּור ְוִדיּבּור  ל ּדִ ין כָּ ְך ּבֵ ל ּתֹוָרה.  -כָּ ְקּדּוֶקיָה ְואֹוִתּיֹוֶתיָה ׁשֶ   ּדִ
  
  

                                                             

ד ָלֶכם ֶאת 125 ּגֵ ֵבם ַעל-ַוּיַ ְכתְּ ָבִרים ַוּיִ ֶרת ַהּדְ ה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ֲעׂשֶ ר ִצּוָ ִריתֹו ֲאׁשֶ ֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים-ּבְ  ׁשְ
ֵני ֶעְבֵריֶהם"הגר"א הגיה שרשב"י לומד מהפסוק:  126 ְ ֻתִבים ִמׁשּ   (שמות לב, טו) "ּכְ
ֶפן וַ  127 ה ִמןַוּיִ ֶרד מֹׁשֶ ָידוֹ -ּיֵ ֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ּבְ ֻתִבים  ָהָהר ּוׁשְ ה ֵהם ּכְ ה ּוִמּזֶ ֵני ֶעְבֵריֶהם ִמּזֶ ְ ֻתִבים ִמׁשּ  ֻלחֹת ּכְ
יִרים 128 ֶפת ַסּפִ ן ְמֻעּלֶ ת ׁשֵ יׁש ֵמָעיו ֶעׁשֶ ְרׁשִ תַּ ִאים ּבַ ִליֵלי ָזָהב ְמֻמּלָ   ָיָדיו ּגְ

  פני משה
 עשרת' כו זה לוח על עשרה

 דקרא וסיפא. הדברים
 אבים לוחות שי על ויכתבם
 עשרת כל שכתבו דמשמע
 ועוד לוח כל על הדברים
 כשם משמע' וגו ויגד מדכתיב

 יחד הדברים עשרת כל שהגיד
 ולא לוח כל על כתבם כן

 וחמשה ז"ע לחמשה חלקן
  :ז"ע

 דכתיב' כו זה לוח על עשרים
 כתיבי קראי דתרי. 'וגו ויגד

 שי על ויכתבם הכא כתיב
 להלן ודע וכתיב אבים לוחות

' וגו האלה הדברים את
 אבים לוחות שי על ויכתבם

 משמע ויגד גבי דויכתבם וכמו
 כן לוח כל על הדברים עשרת
 עוד לרבות ויכתבם אידך

  :לוח כל על עשרה
 בן ש"כר ל"דס. 'כו ארבעים

 מהי מרבין דעשרים יוחי
 ומזה מזה' וכתי קראי תרי
 לכל ארבעים הרי כתובים הם
  :רוח

 יון בלשון מרובע. טטרגוה
 לדעת י"בע הציור ועיין

  :להאריך ואין שם הכותב
 דכתיב'. כו דיבור כל בין

 כימא בתרשיש ממולאים
 וכדמסיק תרשיש של רבה

  ':כו הזה הים מה ל"ר
' ר לפי הקשיתי. איתקשיית

 י"כר דלקמי דקרא פיחס
 וכדמפרש מ"כר ולא אתיא
 דלא' דא יודה' דר ט"מ ואזיל

  :ארוןב מוח ת"הס היה
 הזה התורה ספר את לקוח

 ברית ארון מצד אותו ושמתם
 מוח הוא מצד דמשמע. 'ה

  :מ"לר וקשיא בתוכו ולא
 י"לר ומפרש. י"דר ד"ע

 בתוך ת"הס היה דלא דאמר
  :מוח היה היכן הארון
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        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
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        ֲהָלָכה א'טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .11
        מקום ספר התורה במקדש לרבי מאיר ורבי יהודהמקום ספר התורה במקדש לרבי מאיר ורבי יהודהמקום ספר התורה במקדש לרבי מאיר ורבי יהודהמקום ספר התורה במקדש לרבי מאיר ורבי יהודה

        
י "[   אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ

ל ָהַאּמֹות  ינֹוִנית.  -ּכָ ּבֵ   ָהיּו ּבַ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְנָין  ה,  -ַאּמֹות ַהּבִ ָ ׁשּ   ׁשִ
ִלים  ל ּכֵ ה –ׁשֶ ָ   ]."ֲחִמׁשּ

  
ְנחּוָמאָאַמר  י ּתַ   : ַרּבִ

ית קּוֵמי  ּיַ ְנָחסִאיְתְקׁשִ י ּפִ    :ַרּבִ
ַר  י ְיהּוָדה ְוָלא ַאְתָיא כְּ ַרּבִ י ֵמִאיר. ַאְתָיא כְּ   ּבִ

י ְיהּוָדה?  ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
ְכִתיב ִרית ה'": ּדִ ד ֲארֹון ּבְ ם אֹתֹו ִמּצַ ְמּתֶ ה ְוׂשַ   . ), כו(דברים לא 129"ָלקַֹח ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ

יּה  ְעּתֵ י ְיהּוָדה ּדּו ָאַמר: ַעל ּדַ ַרּבִ   ֵהיָכן ָהָיה ֵסֶפר ּתֹוָרה ָנתּון?   ּדְ
לּוְסק ִמין ּגְ חּוץ,  ּוסכְּ   ָעׂשּוי לֹו ִמּבַ

תֹוכוֹ  ְוָהָיה    !ֵסֶפר ּתֹוָרה ָנתּון ּבְ
  

י ֵמִאיר?  ַרּבִ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

ְכִתיב ּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה, " :ּדִ   ְוָנַתּתָ ֶאת ַהּכַ
ן ֵאֶליךָ  ר ֶאּתֵ ן ֶאת ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּתֵ   .), כא(שמות כה "ְוֶאל ָהָארֹן ּתִ

  
יּה  ְעּתֵ י ַעל ּדַ ַרּבִ    :ְיהּוָדהּדְ

ּתֹוָרה,    ּדּו ָאַמר: ֵאין מּוְקָדם ּוְמאּוָחר ּבַ
א ן ֵאֶליךָ ": ֶאּלָ ר ֶאּתֵ ן ֶאת ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּתֵ   , "ְוֶאל ָהָארֹן ּתִ

ךְ  ּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה": ְוַאַחר כָּ   . "ְוָנַתּתָ ֶאת ַהּכַ
  
  

יְנָחס י ּפִ ם  ַרּבִ ׁשֵ ןּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ָלִקיׁש  ַרּבִ
רּוְך הּוא ְלמֹ  דֹוׁש ּבָ ַתן לֹו ַהּקָ ּנָ ה ַהּתֹוָרה ׁשֶ חֹוָרה.  -ׁשֶ ֵאׁש ׁשְ   ְנָתָנּה לֹו ֵאׁש ְלָבָנה ֲחרּוָתה ּבְ

  ֵאׁש,  –ִהיא 
ֵאׁש,  -מּוְבֶלֶלת    ּבְ

  ֵמֵאׁש,  - ֲחצּוָבה 
  ֵמֵאׁש,  –ּוְנתּוָנה 
ְכִתיב ת ָלמוֹ " :ּדִ   . )ב, (דברים לג 130"ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ

  
  

                                                             
ה וְ  129 ָך ְלֵעדָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּ ם ּבְ ִרית ה' ֱאלֵֹהיֶכם ְוָהָיה ׁשָ ד ֲארֹון ּבְ ם אֹתֹו ִמּצַ ְמתֶּ   ׂשַ
ת ָלמוֹ  130 אָרן ְוָאָתה ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ ֵ א ְוָזַרח ִמׂשּ יַני ּבָ   ַוּיֹאַמר ה' ִמסִּ

  פני משה
  :תיבה כמין. גלוסקוס כמין

 את ותת דכתיב מ"דר ט"מ
 את תתן הארון ואל. 'וגו הכפרת
 ת"דס ל"וס אליך אתן אשר העדות

 בך שם והיה כדכתיב הוא עדות מי
 מתחילה דיםלהק לו והיה לעד

 כ"ואח הארון אל העדות תית
 דאין אלא הארון על הכפרת תית

 מ"דר ד"ע וכדמסיק' כו מוקדם
 בתורה ומאוחר מוקדם אין דאמר
 תתן הארון ואל קרא קאמר דהכי

 והוא תורה ספר שהוא העדות את
 את ותת כ"ואח לישראל עדות

 על ואף מלמעלה הארן על הכפרת
 מוקדם אין בקרא דקדים גב

  :בתורה ומאוחר
 לו שתן התורה בשקלים ג"ה

 לו תה למשה הוא ברוך הקדוש
. שחורה באש חרותה לבה אש

 במדרש שהיא כמו' הגי וכאן
 חרותה לבה אש עורה תחומא

 דכתובה הך והייו שחורה באש
 לבה אש הקלף על שחורה באש
 מעלת על להורות הוא משל ודרך

  :היא רבה כי התורה
 על מורה. באש מובללת אש היא

  :שבה ורוחיים דקים עייים
 הכבוד כסא מתחת. מאש חצובה
  :הרוחי קדוש מקום שהוא

 היא שאצולה. מאש ותוה
 אוכלה אש' ה כי יתברך מחכמתו

  :הוא
 על אש וקאי'. וגו אש מימיו
    :מימיו
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        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        

        
הבאה דעה הבאה דעה הבאה דעה הבאה דעה 

        חולקתחולקתחולקתחולקת
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        

        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        
        
        
        
        

    'בֲהָלָכה     יז, איז, איז, איז, א    ––––    טז, בטז, בטז, בטז, ב .12
        מספר השערים ומקום ההשתחוואות במקדשמספר השערים ומקום ההשתחוואות במקדשמספר השערים ומקום ההשתחוואות במקדשמספר השערים ומקום ההשתחוואות במקדש

        
ָנה    ִמׁשְ

ֲחָוויֹות?  תַּ פֹון,   ֵהיָכן ָהיּו ִהׁשְ ּצָ ע ּבַ   ַאְרּבַ
רֹום,  ּדָ ע ּבַ   ְוַאְרּבַ
ְזָרח,  ּמִ לֹׁש ּבַ   ׁשָ

ֲעָרב,  ּמַ ִים ּבַ תַּ   ּוׁשְ
לֹׁשָ  ֶנֶגד ׁשְ ר הּכְ ָעִרים. ָעׂשָ   ׁשְ

  

ר ֲעָרבֹוִמיִּ ּדְ ַער ָהֶעְליֹון,   :ים ְסמּוִכים ַלּמַ   ׁשַ
ֶלק,  ַער ַהּדֶ   ׁשַ

כֹורֹות,  ַער ַהּבְ   ׁשַ
ִים.  ַער ַהּמָ   ׁשַ

  
מֹו  ה ִנְקָרא ׁשְ ִים"ְוָלּמָ ַער ַהּמַ   ? "ׁשַ

  

ּבֹו ַמְכִניִסין ְצלֹוִחית    יז,א ָחג. ^ׁשֶ ל ִניסּוְך ַהַמִים ּבֶ   ׁשֶ
  

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ִית.  ן ַהּבַ ַחת ִמְפתַּ ים, ַוֲעִתיִדין ִלְהיֹות יֹוְצִאין ִמתַּ ִים ְמַפּכִ   ּבֹו ַהּמַ

  
ָתן ּבַ  ֲעָרבְלעּוּמָ ּמַ פֹון, ְסמּוִכים ּבַ ַער ְיָכְנָיה,   :ּצָ   ׁשַ

ן,  ַער ַהָקְרּבָ   ׁשַ
ים,  ַער ַהָנׁשִ   ׁשַ

יר.  ִ ַער ַהׁשּ   ׁשַ
  

מֹו  ה ִנְקָרא ׁשְ ַער ְיָכְנָיה"ְוָלּמָ    ?"ׁשַ
  

ָגלּותֹו.  ּבֹו ָיָצא ְיָכְנָיה ּבְ   ׁשֶ
  

ְזָרח ּמִ ּבַ ַער ִנָקנֹור,    :ׁשֶ   ׁשַ
ין ָהיּו לוֹ וּ  ׁשִ ּפְ ׁשְ ֵני ּפִ   ִמיִמינֹו,  -ֶאָחד   :ׁשְ

מֹאלֹו,  -ְוֶאָחד    ִמׂשְ
  

ֲעָרב ּמַ ַנִים ּבַ ם :ּוׁשְ   . ְוּלֹא ָהָיה ָלֶהן ׁשֵ
  

ָמָרא    ּגְ

ן יֹוָח  - יןַמְתִניִת  א יֹוֵסה ּבֶ   ָנן ִהיא! ַאּבָ
ָאַמר:  ָעִרים"ּדְ ר ׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ֶנֶגד ׁשְ   . (מידות ב, ו) "ּכְ

  
ָנן  ַרּבָ ַרם כְּ ֲעָזָרה" –ּבְ ָעִרים ָהיּו ּבָ ְבָעה ׁשְ   . (מידות א, ד) "ׁשִ

  
ְע  ָנן הֹוןּתְ ַעל ּדַ ַרּבָ לּו?  ,ּדְ ֲחָוויֹות ַהּלָ ּתַ   ֵהיָכן ָהיּו ִהׁשְ

  
ן:  ּמָ ָתֵניַנן ּתַ י ַהִהיא ּדְ   כִּ

ָרצּום ַמְלֵכי ָיָון, " ּפְ ָרצֹות ָהיּו ּבֹו ׁשֶ ר ּפְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ   ׁשְ
מֹוַנאי,  ֵני ַחׁשְ   ְוָחְזרּו ּוְגָדרּום ּבְ

ֲחָוויֹות תַּ ֵרה ִהׁשְ לֹׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ ֶנְגּדָ   . (מידות ב, ג) "ְוָגְזרּו ּכְ
  
  

  פני משה
  ' מתי
. האלו השתחויות היו היכן

 באיזה דלעיל' במתי שהוזכרו
  :אותן עושין היו מקומות

 עשר שלשה כגד' וכו בצפון ארבע
 מוקי בגמראו. בעזרה שהיו שערים
 חין בן יוסי כאבא' דמתי לסתמא

 אומרים חכמים אבל דברייתא
 כדתן בעזרה היו שערים שבעה

 שאותן להו וסבירא דמדות ק"בפ
 פרצות ג"י כגד היו השתחויות ג"י

 עליהם וכשגברו יון מלכי שפרצו
 ג"י כגדן וגזרו וגדרום חזרו

  :שם ב"בפ כדתן השתחויות
 וקרא רבלמע הסמוך. העליון שער
 היה הבית שהר לפי העליון שער

 למערב ממזרח הוא ועלייתו משופע
 ושער עליון הוא למערב והסמוך

 שמכיסין שם ועל השי הוא הדלק
 הדולקים מערכה של עצים שם דרך

  :הדלק שער קרא המזבח על
 שם דרך שמכיסין. הבכורות שער

 קלים קדשים ושאר הבכורות
  :בדרום אף כשרה ששחיטתן

 המים בו אומר יעקב בן א"ר
 ז"מ ביחזקאל כדכתיב. מפכים
 דרך החוץ שער אל חוץ דרך ויסבי
 מן מפכים מים והה קדים הפוה
 כשאדם דרום וזהו הימית הכתף
 שהוא קדים דרך ממערב הולך
 וראה ימין הוא דרום מזרח

 יוצאים שהמים בבואה יחזקאל
 מזרח לדרך הבית מפתן מתחת

 יוצאים מים הוה לעיל שם כדכתיב
 פי כי קדימה הבית מפתן מתחת
 מבית יוצאים שהן' וגו קדים הבית
 ושם במערב שהוא הקדשים קדש

 חגבים כקרי אלא ראין היו לא
 ומגיעים למזרח הולכין וכשהן
 הפך פי מלא כרוחב עשו הזה לשער

  :מפכים מים וזהו
 מכיסין היו שם דרך. הקרבן שער

  :בצפון ששחיטתן קדשים קדשי
 שכס. בגלותו יכיה יצא שבו

 וליטול להשתחות המקדש לבית
 ויצא לבבל בגולה כשהלך רשות

  :השער אותו דרך
 יקור שער קרא העזרה. שבמזרח
  :דיומא ג"בפ לעיל וכמפורש

 פתחים. לו היו פשפשין ושי
 כמו קטות דלתות עם קטים

 בעצים הגדולים בבתים שעושים
 כדי הגדולים השערים דלתות

  :שירצו עת בכל ליפתח וחין יהיוש
 בכותל וזהו במערב היו. ושים
 זה וכל. שם להם היו ולא מערבי
 כמו חן בן יוסי דאבא אליבא

 ל"דס לחכמים אבל לעיל שהבאתי
 לא שערים שבעה אלא היו שלא
 וכדתין במערב כלל שער היה

 היו שערים שבעה דמדות ב"בפ
 בדרום ושלשה בצפון שלשה בעזרה
  :במזרח ואחד

  
  ' גמ

 דאמר היא חן בן יוסי דאבא' מתי
. 'וכו היו איכן דרבן דעתין ועל' וכו

 דתין כהאי היו מה כגד כלומר
  ':במתי שהבאתי כמו' וכו תמן
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        ציטוט מהמשנהציטוט מהמשנהציטוט מהמשנהציטוט מהמשנה
        

        
        הבאת המקורהבאת המקורהבאת המקורהבאת המקור

        

        
        
        

הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 
        בענייןבענייןבענייןבעניין
        
        
        
        

        
        

        ההההמדרש אגדמדרש אגדמדרש אגדמדרש אגד
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        מימרא מסייעתמימרא מסייעתמימרא מסייעתמימרא מסייעת

        

        
        סיוע מפסוקסיוע מפסוקסיוע מפסוקסיוע מפסוק

        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        

        
        מדרש הפסוקמדרש הפסוקמדרש הפסוקמדרש הפסוק

        'בֲהָלָכה יז, א יז, א יז, א יז, א  .13
        המעיין היוצא מבית קודש הקודשיםהמעיין היוצא מבית קודש הקודשיםהמעיין היוצא מבית קודש הקודשיםהמעיין היוצא מבית קודש הקודשים

        
ִים ְמ "[ ִיתּבֹו ַהּמַ ן ַהּבַ ַחת ִמְפתַּ ים, ַוֲעִתיִדין ִלְהיֹות יֹוְצִאין ִמתַּ   ]."ַפּכִ
  

ִתיב ַלם": כְּ ים ִמירּוׁשָ ּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחּיִ    ,ְוָהָיה ּבַ
ְדמֹוִני-ֶחְצָים ֶאל ם ַהּקַ    ,ַהּיָ

ם ָהַאֲחרֹון-ְוֶחְצָים ֶאל     ,ַהּיָ

ִיץ ּקַ    .), ח(זכריה יד "ִיְהֶיה ּוָבחֶֹרף ּבַ
  

ֵני:    ּתָ
רֹוֶכת " ים ַעד ַהּפָ ָדׁשִ ית קֹוֶדׁש ַהּקֳ ַקְרֵני ִסיַלי ְוִכיַליי.  -ִמּבֵ   ּכְ

ָהב  ַח ַהּזָ רֹוֶכת ַעד ִמְזּבֵ ַקְרֵני ֲחָגִבים.  -ִמן ּפָ   ּכְ
ָהב ַעד ֲעָזרֹות  ַח ַהּזָ ְזּבֵ ִתי.  -ִמּמִ ל ׁשְ חּוט ׁשֶ   ּכְ

ִית  ן ַהּבַ חּוט  -ִמן ָהֲעָזרֹות ַעד ִמְפתָּ ל ֵעֶרב. ּכְ   ׁשֶ
ן ְוֵאיָלְך  ךְ  -ִמיּכָ י ַהּפַ ִמּפִ   . ּכְ

  
ִתיב" ֵתף ַהְיָמִנית" :131ּכְ ים ִמן ַהּכָ ה ַמִים ְמַפּכִ    .), ב(יחזקאל מז ְוִהּנֵ

ֵצאת ָהִאיׁש ָקִדים ָידוֹ  ,ּבְ ה ,ְוַקו ּבְ ַאּמָ ָמד ֶאֶלף ּבָ    ,ַוּיָ
ִים ֲעִבֵרִני ַבּמַ ה ,ַוּיַ    .), גיחזקאל מז( "ֵמי ָאְפָסִים ַעד ַקְרסּוּלָ

ָמד " ִים ַמ ַוּיָ ֲעִבֵרִני ַבּמַ ִיים םיִ ֶאֶלף ַוּיַ ְרּכָ ָייא. - )ד, (יחזקאל מז "ּבִ ְרּכַ    ַעד ּבִ
ֲעִבֵרִני ֵמי ָמְתָנִים" ָמד ֶאֶלף ַוּיַ   ַעד ָמְתַנָייא.  - )ד, (יחזקאל מז "ַוּיָ
אן ְוֵאיָלךְ  ר לֹא אּוַכל ַלֲעבֹ " :ִמּכָ ָמד ֶאֶלף ַנַחל ֲאׁשֶ    – )ד, (יחזקאל מז "רַוּיָ

דֹוָלה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעבֹור ּבֹו. יָרִנין ּגְ   ֲאִפיּלּו ְלּבִ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

יר לֹא ַיַעְבֶרנוּ "    .)ג, כא(ישעיה ל 132"ְוִצי ַאּדִ
  

ֵני ַמה?    ִמּפְ
  

חוּ " ִים, ֵמי ׂשָ אּו ַהּמַ י ּגָ    .)מז, ה (יחזקאל "ּכִ
  

חוּ " ַמהוּ     ?"ֵמי ׂשָ
  

ׁשּוט   . "ִמּלָ
  

  : ַרב חּוָנהָאַמר 
יָטא  ּיָ ַאְתִרין ָקרּו ְלׁשַ ְחָוָנא.  -ּבְ   ׂשַ

  
חֹות" ֶֹחה ִלׂשְ ר ְיָפֵרׁש ַהׂשּ ֲאׁשֶ ִקְרּבֹו ּכַ    .), יאכהישעיהו ( 133"ּוֵפַרׂש ָיָדיו ּבְ
  

חוּ "ַמהּו    ? )מז, ה (יחזקאל "ֵמי ׂשָ
  

י ּבֹוןָאַמר  י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ   : ַרּבִ
ִמְתַמּלְ  ין ּדְ ָעְלָמא. ַמּיִ   ִלין ּבְ

  
ִתיב ה": כְּ את ּוְלִנּדָ ָלם ְלַחּטַ ֵבי ְירּוׁשָ ִויד ּוְליׁשְ ח ְלֵבית ּדָ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ָמקֹור ִנְפּתָ    .), א(זכריה יג "ּבַ

ר ַנְחָמן מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָנָתןּבְ   : ַרּבִ
ַלִים  ֵבי ְירּוׁשָ ִוד ְוַעד יֹוׁשְ ית ּדָ ׁשֵ  –ִמּבֵ    ,ְלִניָדה  :ִריםכְּ

את.    ּוְלַחּטָ
אן וְ  ֲערֹובֹות ֵהם -ֵאיָלְך ִמכָּ ִרים – ֵמי ּתַ ׁשֵ   ְלִניָדה,   :כְּ

  ְלֵמי ֲחָטאת.  -ּוְפסּוִלים 

                                                             

ה ַמיִ  א 131 ִית ְוִהּנֵ ַתח ַהּבַ ֵבִני ֶאל ּפֶ ִית ַהיְ ַוְיׁשִ ֶתף ַהּבַ ַחת ִמּכֶ ִים יְֹרִדים ִמתַּ ִית ָקִדים ְוַהּמַ י ְפֵני ַהּבַ ִית ָקִדיָמה ּכִ ן ַהּבַ ַחת ִמְפתַּ ֶגב ם יְֹצִאים ִמתַּ ָמִנית ִמּנֶ
ַח  ְזּבֵ ֶרְך ַהּפֹוֶנה ב. ַלּמִ ַער ַהחּוץ ּדֶ ֶרְך חּוץ ֶאל ׁשַ ִני ּדֶ ַער ָצפֹוָנה ַוְיִסּבֵ ֶרְך ׁשַ ֵתף ַהְיָמִנית ַוּיֹוִצֵאִני ּדֶ ים ִמן ַהּכָ ה ַמִים ְמַפּכִ ֵצאת ָהִאיׁש  ג. ָקִדים ְוִהּנֵ ּבְ

ִים ֵמי ָאְפָסִים ֲעִבֵרִני ַבּמַ ה ַוּיַ ַאּמָ ָמד ֶאֶלף ּבָ ָידֹו ַוּיָ ֲעִבֵרִני ֵמי ָמ   ד. ָקִדים ְוָקו ּבְ ָמד ֶאֶלף ַוּיַ ִים ַוּיָ ְרּכָ ִים ַמִים ּבִ ֲעִבֵרִני ַבּמַ ָמד ֶאֶלף ַוּיַ ָמד  ה. ְתָנִיםַוּיָ ַוּיָ
ר לֹא ֵיָעֵבר חּו ַנַחל ֲאׁשֶ ִים ֵמי ׂשָ י ָגאּו ַהּמַ ר לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ּכִ ַחל ו. ֶאֶלף ַנַחל ֲאׁשֶ ַפת ַהּנָ ֵבִני ׂשְ  ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת ֶבן ָאָדם ַוּיֹוִלֵכִני ַוְיׁשִ

יר ה' ָלנּו ְמקֹום ְנָהִרים ְיאִֹרים ַר  132 ם ַאּדִ י ִאם ׁשָ יר לֹא ַיַעְבֶרּנוּ ּכִ ִיט ְוִצי ַאּדִ ֶלְך ּבֹו ֳאִני ׁשַ ל תֵּ   ֲחֵבי ָיָדִים ּבַ
ֲאָותֹו ִעם ָאְרּבֹות ָיָדיו 133 יל ּגַ ּפִ חֹות ְוִהׁשְ ֶֹחה ִלׂשְ ר ְיָפֵרׂש ַהׂשּ ֲאׁשֶ ִקְרּבֹו ּכַ   ּוֵפַרׂש ָיָדיו ּבְ

  פני משה
 ביום והיה ד"י בזכריה. כתיב
 חיים מים יצאו ההוא

 ליה וסמיך' וגו מירושלים
 של הבואה אותה על זו לבואה
' במתי שהבאתי כמו יחזקאל

  :וכדלקמן
 מתחת המים התחלת אותן. תי

 קדש ומבית הבית מפתן
 שלפי הפרוכת עד הקדשים

 וכיליי סיליי יכקר הן הדביר
 ביותר הקטים חגבים מיי והן
 כקרי עשו' וכו הפרכת ומן

 גדולים יותר שהן סתם חגבים
 מפתן עד' וכו הזהב וממזבח

 הערב כחוט ההיכל של הבית
 מכאן שתי משל יותר עב שהוא
  ':וכו והילך
  :שם ביחזקאל. כתיב

  :גדולות ספיות. לבירין' אפי
 שצריך. מלשוט שחו מי מהו
  :ולשוט שוחה ותלהי

 קורין במקומיו. צווחין באתרין
 וכדכתיב שחוא לשייטא
  ':וגו ידו ופירש ה"כ בישעיה

 כאשר כתיב הא. לשחות מהו
 אמר הדר ולמה השוחה יפרש

  :לשחות
 כלומר. בעלמא דמתמללין מים

 בעולם הם שמפורסמים
 שצריך שטיפתן מגודל ומדברין

 להגדיל זה וכל בתוכן לשוט
  :עליו יבא שרא מואב מפלת
 ההוא ביום ג"י בזכריה. כתיב
 כ"ג וזה'. וגו פתח מקור יהיה

 יחזקאל לבואת מרומז
 ודורש והולך דלעיל בפסוקים

 דוד לבית באים שכשהמים
 ירושלים יושבי ועד דוד ומבית

 והיא לדה כשרים הן עדיין כלה
 ואילך ומכאן חטאת ולמי זבה

 שמי פ"שאע לדה הן כשרים
 הדה שאין מפי הן תערובות

 חיים למים צריכין הזבה ולא
 דבעין פסולין הן חטאת ולמי
 שאר תערובת ובלא חיים מים
  :מים
 ל"דס. 'וכו אלעזר' ר אמר

 לדות אף פסולין ואילך שמכאן
 למים צריכה שאיה פ"שאע
 ותגברו הואיל מ"מ חיים

 כמי בשטף ויורדין והולכין
 ח"פ בסוף וכמוזכר הן קטפרוס
 והקטפרס צוקה דטהרות
 מדרון דרך באין שהמים

 הן ופסולין למטה מלמעלה
  :בעין דאשבורן לדה
 אלי ויאמר שם ביחזקאל. כתיב

 הפסוקים לכל ודורש והולך' וגו
 המים אותן על שם שאמרו
 שם האמור החל מן היוצאין
  :למעלה
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פרשנות אחרת פרשנות אחרת פרשנות אחרת פרשנות אחרת 
        על הפסוקעל הפסוקעל הפסוקעל הפסוק

        
        

        
        
        

        

המשך דרישת המשך דרישת המשך דרישת המשך דרישת 
הפסוקים הפסוקים הפסוקים הפסוקים 
        ביחזקאלביחזקאלביחזקאלביחזקאל

        
        
        
        
        
        
        

        
הבאת מסורת הבאת מסורת הבאת מסורת הבאת מסורת 

        אחרתאחרתאחרתאחרת
        
        

        
הבאת מסורת הבאת מסורת הבאת מסורת הבאת מסורת 

        נוספתנוספתנוספתנוספת
        
        
        
        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        
        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        
הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 

        בענייןבענייןבענייןבעניין
        
        
        

המשך דרשת המשך דרשת המשך דרשת המשך דרשת 
הפסוקים הפסוקים הפסוקים הפסוקים 
        ביחזקאלביחזקאלביחזקאלביחזקאל

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
י ָאַמר    : ְלָעָזרֶא ַרּבִ

ַלִים  ֵבי ְירּוׁשָ ִוד ְוַעד יֹוׁשְ ית ּדָ ִרים –ִמּבֵ ׁשֵ    ,ְלִניָדה  :כְּ
את.    ּוְלַחּטָ

אן וְ  סּוִלין - ֵמי ָקַטְפֵריסֹות ֵהן -ֵאיָלְך ִמכָּ    ,ְלִניָדה    :ּפְ
את.    ּוְלַחּטָ

  
ִתיב:    :ַוּיֹאֶמר ֵאַלי"   כְּ

ְדמֹוָנה ִליָלה ַהּקַ ה יֹוְצִאים ֶאל ַהּגְ ִים ָהֵאּלֶ ל ַסְמכּו.  - ), ח(יחזקאל מז 134"ַהּמַ   ֶזה ָים ׁשֶ
ל ְטֶבְרָיא.  - "ְוָיְרדּו ַעל ָהֲעָרָבה"   ֶזה ָים ׁשֶ
הּוָבאּו " ּמָ ַלח.  -  "ַהּיָ   ֶזה ָים ַהּמֶ
ה ַהּמּוָצִאים" ּמָ דֹול.  -  "ֶאל ַהּיָ ם ַהּגָ   ֶזה ַהּיָ

מֹו  ה ִנְקָרא ׁשְ   ? "מּוָצִאים"ְוָלּמָ
נֶ  ָצאכְּ ּיָ ָעִמים ׁשֶ ֵני ּפְ דֹור ֱאנֹוׁש,  -ֶאָחד   : ֶגד ׁשְ   ּבְ

ָגה.  -ְוֶאָחד  ּלָ דֹור ַהּפַ   ּבְ
  

י ְלָעָזר ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֲחִניּבְ   : ָנהַרּבִ
ִראׁשֹוָנה ָיָצא ִריָאה,  - ּבָ   ַעד ָקַלּבְ
יה ָיָצא  ִנּיָ ִריָאה.  -ּוַבׁשְ ְרּבָ יֵפי ּבַ   ַעד כֵּ

  
י ַאָחא ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֲחִניָנהּבְ   : ַרּבִ

ִראׁשֹוָנה ָיָצא  ִריָאה,  -ּבָ ְרּבָ יֵפי ּבַ   ַעד כֵּ
יה ָיָצא  ִנּיָ   ַעד ַעּכֹו ְוַעד ָיפֹו.  -ּוַבׁשְ

   ַעד ַעּכֹו ָתבֹא ְולֹא תֹוִסיף. - ), יא(איוב לח 135"לֹא תֹוִסיףַעד ּפֹה ָתבֹא וְ "
יךָ " ּלֶ ְגאֹון ּגַ ית ּבִ יָך.  - ), יא(איוב לח "ּופֹה ָיׁשִ ּלֶ אֹון ּגַ ית ּגְ   ַעד ָיפֹו ָאׁשִ
  

ִביל ְלִמיְתָקן,  ׁשְ ִמיְלָחא ּבִ א ּדְ א ְוַיּמָ א ַרּבָ   ִניָחא ַיּמָ
ַסְמכ א ּדְ א ִדְטֶבְרָיא, ַיּמָ   ּו? ַיּמָ

  
ָגָתם,    ְלַרּבֹות ּדְ

יּה  ְכִתיב ּבֵ ְהֶיה ְדָגָתם" :ּדִ ְהֶיה ְדָגָתם"ְלִמיֵני ִמיִנים  - ), יז(יחזקאל מז 136"ְלִמיָנה ּתִ   . "ּתִ
  

ֵני    :ּתָ
ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

לׁש ֵמא י ְלַצְייָדן, ְוֵהִביאּו ְלָפַני יֹוֵתר ִמׁשְ ָהַלְכתִּ ה ׁשֶ ַתְמחּוי ֶאָחד. ַמֲעׂשֶ ִגים ּבְ   ֹות ִמיֵני ּדָ
  
ִים"   , ), ח(יחזקאל מז "ְוִנְרּפאּו ַהּמָ

נוּ  ּצֹאָתו ּוְגָבָאיו ְולֹא ֵיָרְפאּו ְלֶמַלח ִנּתָ   . ), יא(יחזקאל מז "ּבִ
ִתיב:  ִיםְוִנְרּפ "כְּ :  - "אּו ַהּמַ ִים?  "ְולֹא ֵיָרְפאוּ "ְוַאּתְ ָאַמְרּתְ   ַהּמַ

מ ְ ׁשּ   . "ְולֹא ֵיָרְפאוּ "ֹו ָמקֹום הּוא ׁשֶ
  
  
  
  

                                                             

ִליָלה ַהּקַ  134 ה יֹוְצִאים ֶאל ַהּגְ ִים ָהֵאּלֶ ִיםַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַהּמַ ה ַהּמּוָצִאים ְוִנְרּפּו ַהּמָ ּמָ ה ֶאל ַהּיָ ּמָ  ְדמֹוָנה ְוָיְרדּו ַעל ָהֲעָרָבה ּוָבאּו ַהּיָ
יךָ  135 ּלֶ ְגאֹון ּגַ ית ּבִ   ָואַֹמר ַעד ּפֹה ָתבֹוא ְולֹא תִֹסיף ּופֹא ָיׁשִ
ק ְוָצפֹון ָצפֹוָנה ּוגְ  136 ׂשֶ ּמֶ בּול ּדַ ם ֲחַצר ֵעינֹון ּגְ ַאת ָצפֹוןְוָהָיה ְגבּול ִמן ַהּיָ   בּול ֲחָמת ְוֵאת ּפְ

  פני משה
 כגד המוצאים שמו קרא ולמה

 בעולם לשטוף. שיצא פעמים שי
  :הפלגה בדור ואחד אוש בדור אחד

 יותר שהיא ארץ. קלבריאה עד
  :מברבריאה למערב

 ועד ברבריאה ארץ קצה. קפי עד
 מן רחוקה תריו שהיא שם הים כפי

  :המערב
 ארץ בגבול שהן. יפו ועד עכו עד

 מהמערב יותר עוד ורחוקין ישראל
  ':וכו תבא פה עד באיוב וכדכתיב

 דיחזקאל דקרא סיפיה. 'וכו יחא
 הימה אל הימה ובאו דכתיב דריש

 זה ויחא המים ורפאו המוצאים
 המלח הים ועל הגדול הים על

 ובשביל לשתות עכשיו ראוין שאין
 המים ורפאו ואמר יבא תקןלמ

 וכן מתוקין שהן דטבריא ימא אלא
 עליהן לעיל דדריש דסמכו ימא

 למה' וכו הקדמוה הזה מהפסוק
  :לרפואה הן צריכין
 אבתריה כדכתיב. דגתם לרבות

 הדגה והיה' וכו חיה פש כל והיה
  :מאד רבה

 שם דכתיב. דגתם תהיה למיה
 אחת של למיה ומשמע אבתריה
 הדגה והיה כתיב לעילו מהמיין

 מיים למיי דריש הלכך מאוד רבה
 ג"דרשב וכהאי דגתם תהיה הרבה

 מצא אחד במקום שאף דלקמיה
 ובתמחוי דגים מיי מאות' מג

  :אחד
 והדר דלעיל בקרא. המים ורפאו
 ולא וגבאיו בצאתיו למטה קאמר
 כתיב כיצד והא תו למלח ירפאו

 הוא דמקום וקאמר' וכו ורפאו
 יהיו שם ועד ירפאו ולא ששמו
  :יתו
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הגמרא ממשיכה הגמרא ממשיכה הגמרא ממשיכה הגמרא ממשיכה 
לפרש פסוקים לפרש פסוקים לפרש פסוקים לפרש פסוקים 

        מיחזקאלמיחזקאלמיחזקאלמיחזקאל
        

        ברייתא המפרשתברייתא המפרשתברייתא המפרשתברייתא המפרשת
        את הפסוקיםאת הפסוקיםאת הפסוקיםאת הפסוקים

        
        
        
        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        

        
דעה חולקת דעה חולקת דעה חולקת דעה חולקת 

        בברייתאבברייתאבברייתאבברייתא
        
        
        

        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        המשך הפסוקהמשך הפסוקהמשך הפסוקהמשך הפסוק

        

        
        1111מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 

        
        
        

        
        2222מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 

        
        
        

        
            2222אותו פרשנות אותו פרשנות אותו פרשנות אותו פרשנות 

        על ידי אמוראים אחריםעל ידי אמוראים אחריםעל ידי אמוראים אחריםעל ידי אמוראים אחרים

        
        
        
        
        

        'בֲהָלָכה יז, א יז, א יז, א יז, א  .14
        זמן גידול הפירות והתבואה לעתיד לבואזמן גידול הפירות והתבואה לעתיד לבואזמן גידול הפירות והתבואה לעתיד לבואזמן גידול הפירות והתבואה לעתיד לבוא    ––––המשך דרישת הפסוקים ביחזקאל המשך דרישת הפסוקים ביחזקאל המשך דרישת הפסוקים ביחזקאל המשך דרישת הפסוקים ביחזקאל         

        
ִתיב ל ֵעץ ַמֲאָכל, ": כְּ ה ּכָ ה ּוִמּזֶ ָפתֹו ִמּזֶ ַחל ַיֲעֶלה ַעל ׂשְ   ְוַעל ַהּנַ

יו ְיַבכֵּ  ְריֹו, ָלֳחָדׁשָ    .), יב(יחזקאל מז 137"רלֹא ִיּבֹול ָעֵלהּו, ְולֹא ִיּתֹם ּפִ
  

ֵני    :ּתָ
י ְיהּוָדהָאַמר "   : ַרּבִ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ים,    -ְלִפי ׁשֶ ה ֲחָדׁשִ ָ ׁשּ ה ְלׁשִ בּוָאה עֹוׂשָ   תְּ
ר חֹוֶדׁש.  ֵנים ָעׂשָ ה ִלׁשְ   ְוִאיָלן עֹוׂשֶ

ה ְלחֶֹדׁש ֶאָחד,   - ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא  בּוָאה עֹוׂשָ   ַהתְּ
ה ִלׁשְ  יםְוִאיָלן עֹוׂשֶ   . ֵני ֲחָדׁשִ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ר" יו ְיַבּכֵ    .), יב(יחזקאל מז "ָלֳחָדׁשָ

  
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ים,   - ְלִפי ׁשֶ ה ֲחָדׁשִ ָ ׁשּ ה ְלׁשִ בּוָאה עֹוׂשָ   ַהתְּ
ה  רְוִאיָלן עֹוׂשֶ ֵנים ָעׂשָ   חֶֹדׁש,  ִלׁשְ

ה   - ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹא  בּוָאה עֹוׂשָ רַל ַהתְּ ה ָעׂשָ ָ   יֹום,  ֲחִמׁשּ
ה ְלחֶֹדׁש ֶאָחד.    ְוִאיָלן עֹוׂשֶ

ר יֹום ה ָעׂשָ ָ יֵמי יֹוֵאל ַלֲחִמׁשּ בּוָאה ּבִ ת ַהתְּ ָעׂשָ ן ָמִצינּו ׁשֶ ּכֵ ה ָהעֹוֶמר ,ׁשֶ ּנָ   . ְוֵקֵרב ִמּמֶ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  
י ָנַתן ָלֶכם ֶא " ה' ֱאלֵֹהיֶכם, ּכִ ְמחּו ּבַ ילּו ְוׂשִ   ת ַהּמֹוֶרה ִלְצָדָקה, ּוְבֵני ִצּיֹון ּגִ

ִראׁשֹון ם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ּבָ ׁשֶ   . (יואל ב, כג) "ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ּגֶ
  

י יֹוֵסי  ר"ּוַמה ְמַקֵיים ַרּבִ יו ְיַבּכֵ   ? ), יב(יחזקאל מז "ָלֳחָדׁשָ
  

ר.  ָכל חֹוֶדׁש ְוחֹוֶדׁש ִיְהֶיה ְמַבכֵּ   ּבְ
  
  .), יב(יחזקאל מז "ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה"
   

י יֹוָחָנןַר    ָאַמר:  ּבִ
יּה ָמֵציץ ֲעֵליּה  ְרּפֵ ַרף ְמזֹוָנה ּתַ   .ּוּתְ

  
מּוֵאלוּ  ַרב   , ׁשְ

ַמֲעָלן.  ּלְ ה ׁשֶ יר ּפֶ   ַחד ָאַמר: ְלַהּתִ
ן.  ַמּטָ ּלְ ה ׁשֶ יר ּפֶ   ְוַחד ָאַמר: ְלַהּתִ

  
י ֲחִניָנא ן ֵלִויוְ  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ

ה ֲעָקרֹות יר ּפֶ   . ַחד ָאַמר: ְלַהּתִ
ִמים. ה ִאּלְ יר ּפֶ   ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְלַהּתִ

  
  
  

                                                             

ַחל ַיֲעֶלה ַעל- ְוַעל 137 ל- ַהּנַ ה ּכָ ה ּוִמזֶּ ָפתֹו ִמזֶּ י ֵמיָמיו ִמן-ִיּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא-ַמֲאָכל לֹא-ֵעץ-ׂשְ ר ּכִ יו ְיַבּכֵ ְריֹו ָלֳחָדׁשָ ה יֹוְצִאים -ִיּתֹם ּפִ ׁש ֵהּמָ ְקּדָ ַהּמִ
  הְוָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּופָ 

  פני משה
 לחדשיו' וגו החל ועל שם. כתיב
 יבכר לחדשיו טעמא מאי' וגו יבכר

' ר ודריש שים חדשיו ומיעוט
 עליהו יבול לא מאכל עץ דעל יהודה
 יעשה שהאילן קאי ליה דסמיך

 על וגם התבואה חדשים לשי
 עץ כל דכתיב אחד לחדש שתהיה

 אלא בכלל כ"ג והתבואה מאכל
 חדש ב"לי הוא שעכשיו דהאילן
 שהוא השישית בחלק יעשה לעתיד

 עכשיו שהיא והתבואה חדשים' ב
 לחדש תעשה לעתיד חדשים לששה

 דריש יוסי' ור האילן וכערך אחד
 שכך יום ו"לט תעשה שהתבואה

 ציון ובי דכתיב יואל בימי מציו
 ומלקוש יורה שהיה' וגו גילו

 והקריבו גדלה כ"ואח בראשון
 שאחר ומצא ביסן ו"בי עומרה

 החדש שבתחלת ומלקוש היורה
  :יום ו"בט ועשתה לגדל התחילה

. יבכר לחדשיו יוסי רבי מקיים מה
 לשי יהיה אחד שמין דמשמע
  :חדשים

 חדש אכל לחדשיו. 'וכו חדש בכל
. האילן פירות ועל קאי וחודש
 דתעית ק"בפ לקמן להא' וגרסי

  ':ב בהלכה
 קרא דהאי הסיפי. לתרופה ועליהו

 לתרופה ועליהו למאכל פריו והיה
 מלשון תרופה יוחן' ר ודריש

 טרף ותתן וכדכתיב תרופיה
  :לביתה

 מזוה ותרף. עליה מצץ מזוה ותרף
 עליה מציץ יהיה עכשיו כלומר
 מזוה ותרף מיד והיא לזרעה

  :הפירות לעשות שתמהר
 פה התרת לשון דרשי. ושמואל רב
 חיה' ר וכדדרשי' וכו אמר חד

  :יותר ומפרשי ל"וריב
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        

        
        

        
הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 

        "הסתורית""הסתורית""הסתורית""הסתורית"
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        המשך הסיפורהמשך הסיפורהמשך הסיפורהמשך הסיפור
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'בֲהָלָכה     בבבב- - - - יז, איז, איז, איז, א .15
        נבוכדנאצר וחורבן בית המקדשנבוכדנאצר וחורבן בית המקדשנבוכדנאצר וחורבן בית המקדשנבוכדנאצר וחורבן בית המקדש

        
פֹון" ּצָ ָתן ּבַ   ...  ּוְלֻעּמָ

ַער ְיָכְנָיה?  מֹו ׁשַ ה ִנְקָרא ׁשְ   ְוָלּמָ
ּבוֹ  ָגלּותוֹ ׁשֶ    ." ָיָצא ְיָכְנָיה ּבְ

  
   :ַאּתְ מֹוֵצא

ָעָלה ְנבוּ " ָעה ׁשֶ ׁשָ   ַכְדֶנאַצר ְלָכאן, ּבְ
ל ַאְנטּוְכָיה,  דֹוָפֵני ׁשֶ ב לֹו ּבְ א ְוָיׁשַ   ּבָ

יַע  דֹוָלה ִלְקָראתֹו, ְוָאְמָרה לֹו: ִהּגִ ה ֵליָחֵרב ְוָיְצָאה ַסְנֶהְדִרין ּגְ ִית ַהּזֶ    ?ְזַמן ַהּבַ
ִה  י ֲעֵליֶכם ָאַמר ָלֶהן: אֹותֹו ׁשֶ נּוה -ְמַלְכתִּ   ִלי, ַוֲאִני הֹוֵלְך.  וּ תְּ

ֵעי ָלְך. ּבָ    אּו ְוָאְמרּו ִלְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה: ְנבּוַכְדֶנאַצר ּבָ
ל ֵהיָכל.  ׁש, ָעָלה ְלַגּגֹו ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ חֹות ׁשֶ ְך, ָנַטל ַמְפתְּ ַמע ֵמֶהן ּכָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ל עֹוָלם!  :ָאַמר ְלָפָניו ָעַבר   ִרּבֹונֹו ׁשֶ חֹוֶתיָך ְמסּוִרין ָלנּו.  ,ָהִיינּו ֶנֱאָמִנים ְלךָ  -ְלׁשֶ   ְוָהיּו ַמְפתְּ
יו  ֵאין ָאנּו ֶנֱאָמִנים -ַעְכׁשָ חֹוֶתיָך ְמסּוִרין ְלךָ  ,ׁשֶ   . "ֲהֵרי ַמְפתְּ

  
ֵרין ָאמֹוָרִאין,    ּתְ

  ַחד ָאַמר: ְזָרָקן, ְועֹוד לֹא ָיְרדּו. 
דֹו.  ִמין ָיד ְונֹוְטָלָתן ִמּיָ ָאה כְּ   ְוַחד ָאַמר: ּבָ

יָון    יז,ב ל כֵּ ָראּו כָּ ּגֹוֵתיֶהן, ְוָנְפלּו ּוֵמתּו. ^ׁשֶ ן, ָעלּו ְלרֹאׁש ּגַ   חֹוֵרי ְיהּוָדה כֵּ
ְכִתיב יֹון" :ֲהָדא הּוא ּדִ יא ִחּזָ א ּגֵ ָ ּגֹות ַמה ָלְך ֵאיפֹוא   :ַמׂשּ ָלְך ַלּגַ י ָעִלית ּכֻ    ?ּכִ

ה אֹות ְמֵלָאה ִעיר הֹוִמּיָ ׁשֻ יָזה ּתְ    ,ִקְרָיה ַעּלִ
   ,ֶחֶרב ַחְלֵלילֹא   - ֲחָלַלִיְך 

  .)ב- (ישעיהו כב א "ְולֹא ֵמֵתי ִמְלָחָמה
  

  פני משה
 שבו דקתי אהא. 'וכו מוצא את

  :והולך דורש בגלותו יכיה יצא
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        ברייתא חולקתברייתא חולקתברייתא חולקתברייתא חולקת
        
        
        

        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית
        על המשנהעל המשנהעל המשנהעל המשנה

        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        
        
        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        

        
        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        
        
        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        
        
        
        
        

    'גֲהָלָכה     בבבביז, יז, יז, יז,  .16
        שלש עשרה השלחנות במקדששלש עשרה השלחנות במקדששלש עשרה השלחנות במקדששלש עשרה השלחנות במקדש

        
ָנה    ִמׁשְ

ר ׁש  ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁש ׁשְ ְקּדָ ּמִ    :ּוְלָחנֹות ָהיּו ּבַ
  

מֹוָנה  ִייׁש    -ׁשְ ל ׁשַ ַחִיים ,ׁשֶ ְטּבְ ֵבית ַהּמִ   , ּבְ
ָרַביִ  ֲעֵליֶהן ְמִדיִחין ֶאת ַהּקְ   ים. ׁשֶ

  

ַנִים  ֶבׁש  -ּוׁשְ ַמֲעַרב ַהּכֶ ִייׁש,  -ֶאָחד   :ּבְ ל ׁשַ   ׁשֶ
ֶסף. -ְוֶאָחד  ל ּכֶ   ׁשֶ

  

ִייׁש "ַעל  ל ׁשַ   ָהיּו נֹוְתִנין ֶאת ָהֵאיָבִרים,  - "ׁשֶ
ֶסף"ְוַעל  ל ּכֶ ֵרת.  - "ׁשֶ ֵלי ׁשָ   ּכְ

  

ַנִים אּוָלם  - ּוׁשְ ִיתּבָ ַתח ַהּבַ ְפִנים ַעל ּפֶ ל ׁשַ  -ֶאָחד   :ִמּבִ    ,ִייׁש ׁשֶ
ל ָזָהב -ְוֶאָחד     .ׁשֶ

  

ִייׁש "ַעל  ל ׁשַ ְכִניָסתֹו,  - "ׁשֶ ִנים ּבִ   נֹוְתִנין ֶלֶחם ַהּפָ
ל ָזָהב"ְוַעל  יִציָאתֹו,    - "ׁשֶ   ּבִ

ּקֹוֶדׁש ְולֹא מֹוִריִדין.  ֲעִלין ּבַ ּמַ   ׁשֶ
  

ְפִנים -ֶאָחד  ל ָזָהב ִמּבִ    :ׁשֶ
ִמיד ִנים תָּ ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ   . ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

        מימה היה עשוימימה היה עשוימימה היה עשוימימה היה עשוי    - - - - שלחן לחם הפנים שלחן לחם הפנים שלחן לחם הפנים שלחן לחם הפנים 
        

ֵני:    ּתָ
ֶסף" ל ּכֶ   . "ַעל ׁשֶ
  

י יֹוֵסי ם  ַרּבִ ׁשֵ ר ַרב ִיְצָחקּבְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    ,ַרּבִ
י ֲחַנְנָיה ם  ַרּבִ ׁשֵ ּה ּבְ י יֹוָחָנןָמֵטי ּבָ   : ַרּבִ

יַח.  הּוא ַמְרּתִ ֵני ׁשֶ ֶסף, ִמּפְ ל כֶּ אן ׁשֶ   ֵלית כָּ
  

ֵני:  ן ּתָ   לֹא כֵּ
ׁש, ֶזה ֶא " ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ֲעׂשּו ּבְ ּנַ   ָחד ִמן ַהִניִסים ׁשֶ

ְך ָהיּו מֹוִציִאין אֹותֹו חֹום,  יִחין אֹותֹו חֹום, ּכָ ָהיּו ַמּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ   ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ְקחוֹ " :ׁשֶ יֹום ִהּלָ   !), זכא '(שמואל א 138"ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם ּבְ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ַרּבִ

ים. ֵאין ַמְזכִּ  ה ִנּסִ   יִרין ַמֲעׂשֶ
  
  

עּון קּוֵמי  י ִאיָלאּבָ   : ַרּבִ
ָאה?  ת ַהּבָ ּבָ יחֹו ְלׁשַ ם ֶלֶחם, ַמהּו ְלַהּנִ   לֹא ָהָיה ׁשָ

  
  ָאַמר לֹון: 

ִתיב ִמיד": כְּ ִנים ְלָפַני ּתָ ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ    – ), ל(שמות כה "ְוָנַתּתָ ַעל ַהׁשּ
ִנים" סּול.  - "ֶלֶחם ּפָ   ֲאִפילּו ּפָ
  
  
  
  

                                                             

ְפֵני ה' ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם 138 ִנים ַהּמּוָסִרים ִמּלִ י ִאם ֶלֶחם ַהּפָ ם ֶלֶחם ּכִ י לֹא ָהָיה ׁשָ ן לֹו ַהּכֵֹהן קֶֹדׁש ּכִ תֶּ ְקחוֹ  ַוּיִ יֹום ִהּלָ   ּבְ

  פני משה
  ' מתי

 במקדש היו שולחות עשר שלשה
. הקרביים את מדיחין שעליהן' וכו
 שמדיחין שלאחר הקדשים של

 בפרק כדתן המדיחין בלשכת אותן
 ששם המדיחין לשכת דמדות בתרא

 וחוזרין הקדשים קרבי מדיחין היו
 וכדתן השלחות על אותן ומדיחין

 הקרביים את לט דתמיד ד"בפ
 והכרס להדיחן בהן שזכה למי ותן

 כל מדיחין בבית אותה מדיחין
 אותן מדיחין והקרביים צרכה
 שלחות על במיעוטה פעמים שלשה

 וכלומר העמודים שבין שייש של
 מדיחין הרבה טיוף בה שיש הכרס
 צרכה כל המדיחין בלשכת אותה
 להקרביים תטף שלא עצמה ובפי

 לגמרי שם ותהא ומדיחין ביותר
 בבית שהודחו אחר והקרביים

 לא עוד להדיחן חוזרין המדיחין
 השלחות על פעמים משלשה פחות

 הרעי ואין דקין שהן ומפי שייש של
 ולפיכך בדוחק אלא מהן יוצא

  :ומדיחין וחוזרין מדיחין
 של על' וכו הכבש במערב ושים
 אחר. האברין את ותין שייש

 עד לחןהש על אותן וסודרן התוח
 ומשם הכבש על הכהים שיעלום

 של אותו עושין היו ולא להמזבח
 במקום עיות שאין ואף כסף

 מרתיח שהכסף משום עשירות
 הוא מצן והשייש יסריחו ושלא

 כדחשיב הס על סומכין היו ולא
 שלא' וכו סים עשרה דאבות ה"בפ

 והכי מעולם הקדש בשר הסריח
  :בגמרא אמר
 שרת כלי יןות היו. כסף של ועל

 בבקר יום שבכל דתמיד ג"בפ כדתן
 כסו התמיד לשחיטת קודם

 משם והוציאו הכלים ללשכת
  :זהב וכלי כסף כלי ושלשה תשעים
 האולם של. מבפים באולם ושים

  :הבית פתח ועל
 הפים לחם ותין שייש של על

 שיסדרו עד שאפה אחר. בכיסתו
  :הטהור השלחן על בפים אותו

 הלחם של. ביציאתו בזה של ועל
 והיה העבר משבת השלחן על שהיה
  :להכהים שיתחלק עד שם מוח

. מורידין ולא בקדש שמעלין
 של שלחן מעל אותו שסלקו דמכיון

 מורידין אין שוב שמבפים זהב
 על ולא כסף של על לא להיחו אותו
  :זהב של על אלא אחר

  
  ' גמ

 היו כסף של על ברייתא בחדא. תי
  :האברין את ותין

 מכאן סמי. כסף של כאן לית
 ואין היא דטעותא מהברייתא

 שהוא מפי כסף של על ותין
  :ויסריחו אותן ומחמם מרתיח

 בשר גבי אבות' במס. תי כן לא
 וכן מעולם הסריח שלא הקדש
 זה בברייתא שיו הפים בלחם

 הוצרכו ואמאי' וכו הסים מן אחד
 שיש של על בכיסתו אותו ליתן

  ':במתי יכדקת
 וכלומר. סים מעשה מזכירין אין

  :הס על סומכין שאין
 מצאו שלא. לחם שם היה לא

 מהאפוי לסדר הפים לחם לעשות
 להיחו מהו זו לשבת מחדש

 שעברה בשבת שסידרו להלחם
 הבאה לשבת עד מוח שאר ויהא

  :אחר לחם להם שיהיה
 בלא השלחן יהא שלא משמע. תמיד
 זה וכגון פסול הוא' ואפי לחם

 שעברה בשבת כמצותו שסידרו
 פרק בסוף כדתין בליה ופסל

 ולשבת אותו מיחין הלחם שתי
  :אחר לחם יעשו הבאה
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        'גֲהָלָכה יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .17
        מקומםמקומםמקומםמקומם    ––––השלחנות השלחנות השלחנות השלחנות 

        
לֹמֹהֲעׂשָ " ה ׁשְ ְלָחנֹות ָעׂשָ    ,ָרה ׁשֻ

ְכִתיב: ָרה" ּדִ ְלָחנֹות ֲעׂשָ ַעׂש ׁשֻ ֵהיָכל ,ַוּיַ ח ּבַ ּנַ ִמין    :ַוּיַ ה ִמּיָ ָ    ,ֲחִמׁשּ
מֹאול ְ ה ִמׂשּ ָ    .), חד '(דברי הימים ב" ַוֲחִמׁשּ

רֹום ּדָ ה ּבַ ָ יַמר: ֲחִמׁשּ    ,ִאין תֵּ
פֹוןַוֲח  ּצָ ה ּבַ ָ פֹון!  - ִמׁשּ ּצָ א ּבַ ר ֶאּלָ ׁשֵ ְלָחן ּכָ ֻ   ַוֲהלֹא ֵאין ַהׁשּ

ֱאַמר: ּנֶ ן ַעל ֶצַלע ָצפֹון" ׁשֶ ּתֵ ְלָחן ּתִ ֻ    !), לה(שמות כו "ְוַהׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר: מֹאל" ַמה תַּ ְ ה ִמׂשּ ָ ִמין ַוֲחִמׁשּ ה ִמּיָ ָ   ? "ֲחִמׁשּ

א, ה     ֶאּלָ ָ ְלָחנֹו ׁשֶ  -ֲחִמׁשּ ה, ל מִֹמיִמין ׁשֻ   ׁשֶ
ה  ָ מֹאלֹו.  -ַוֲחִמׁשּ ְ   ִמׂשּ

ל מֹ ׁשֶ א ּבְ ר ֶאּלָ ן, לֹא ָהָיה ְמַסּדֵ י ּכֵ ְלַבד, ַאף ַעל ּפִ ה ּבִ   ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ִנים" ׁשֶ ר ָעָליו ֶלֶחם ַהּפָ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ   . )ז, מח(מלכים א,  139"ֶאת ַהׁשּ

  

י ְיהּוָדה י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ ר, אֹוֵמר: ַעל ּכּוָלן ָהָיה ְמ  ַרּבִ   ַסּדֵ
ֱאַמר: ּנֶ ִנים" ׁשֶ ְלָחנֹות ַוֲעֵליֶהם ֶלֶחם ַהּפָ ֻ   .(דברי הימים ב' ד, יט) 140"ֶאת ַהׁשּ

  
  

ֵני:    ּתָ
  ִמְזָרח ּוַמֲעָרב ָהיּו ְנתּוִנין; "

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ י ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  . "ָצפֹון ְוָדרֹום ָהיּו ְנתּוִנין
ירּות.  -ִמְזָרח ּוַמֲעָרב  ַמאן ְדָאַמר:   ִניָחא, ּכּוְלהֹן ְראּוִיין ְלׁשֵ

רֹום -ַמאן ְדָאַמר: ָצפֹון ְוָדרֹום  ּדָ ְלָחן ּבַ    ?!ִנְמָצא ׁשֻ
  
  
  

ֵני:    יח,א   ּתָ
ְלָחן" ֻ     :ַהׁשּ

ִית ְוִלְפִנים    ,ָהָיה ָנתּון ֵמֲחִצי ַהּבַ
ַל  י ַאּמֹות ּוֶמֱחָצה ּכְ תֵּ פֹון. ָמׁשּוְך ִמן ַהּכֹוֶתל ׁשְ י ַהּצָ   ּפֵ

  
   :ּוְמנֹוָרה

רֹום.  ּדָ ֶנְגּדֹו ּבַ   ּכְ
  

ָהב ַח ַהּזָ    :ִמְזּבֵ
ִית,  ֶאְמַצע ַהּבַ   ָהָיה ָנתּון ּבָ

ִית    ,חֹוֵלק ֶאת ַהּבַ
   ,ֵמֶחְציֹו ְוִלְפִנים

ַלּפֵ    , חּוץי ָמׁשּוְך ִקיְמָעא ּכְ
  

ֶה  ִית ְוִלְפִניםְוּכּוּלְ ִליׁש ַהּבַ ְ    ."ן ָהיּו ְנתּוִנין ִמׁשּ
  
  

                                                             
ר ָעלָ  139 ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ָהב ְוֶאת ַהׁשּ ח ַהזָּ ית ה' ֵאת ִמְזּבַ ר ּבֵ ִלים ֲאׁשֶ ל ַהּכֵ לֹמֹה ֵאת ּכָ ַעׂש ׁשְ ִנים ָזָהבַוּיַ   יו ֶלֶחם ַהּפָ
ְלָחנֹות ַוֲעֵליֶהם ֶלֶחם הַ  140 ֻ ָהב ְוֶאת ַהׁשּ ח ַהזָּ ית ָהֱאלִֹהים ְוֵאת ִמְזּבַ ר ּבֵ ִלים ֲאׁשֶ ל ַהּכֵ לֹמֹה ֵאת ּכָ ַעׂש ׁשְ ִניםַוּיַ   ּפָ

  פני משה
 ה"בד כדכתיב. 'וכו שולחות עשרה

 ומפרש' וגו עשרה שלחות ויעש
 אין דקאמר ומשמאל מימין מאי

 שהוא בדרום חמשה שהיח תימר
 כשר השלחן אין והלא' וכו ימין
 חמשה אלא כדכתיב בצפון אלא

 משמאלו' וה משה של שלחו מימין
 בצד וכולן באמצע משה של שהיה

  :תוים היו וןצפ
 לחם. מסדר היה לא כן פי על אף

 בלבד משה של על אלא הפים
' וגו השלחן ואת במלכים שאמר

 לעולם משמע קאי משה של ועל
 על ולא הפים הלחם הוא עליו
  :אחר

 ה"בד. שאמר מסדר היה כלם על
 ואת' וגו הכלים כל את שלמה ויעש

 הפים לחם ועליהם השלחות
 דמחות תוספתאב גריס זו ופלוגתא

  :א"פי
 היכן דפליגי אחריתא בברייתא. תי
  :תוים השולחות אותן היו

 דלהאי. יחא ומערב מזרח ד"מ
 וכולהון צפון בצד כולם היו ד"מ

 הפים לחם לסדר לשירות ראוין
 יהודה' בר יוסי' דר וכהאי עליהן

 תוים היו ודרום צפון ד"למ אלא
 שהרי בדרום מהשלחות היו מצא

 ועשרים ארכו אמות ששים יתהב
 ואחד אחד כל והשלחות רחבו

 בצפון חמשה כ"וא ארכו אמתים
 מי והייו. היו בדרום וחמשה

 וכלומר בצפון ומורה דמסיים
 כגדו למורה מקום אין דמעתה
 תון היה השלחן תי והא בדרום
 של לארכו' וכו ולפים הבית מחצי
 הצפון כלפי הכותל מן ומשוך היכל
 חולק' וכו הזהב מזבח הבית בלרוח

 ולפים דמחציו לארכו הבית את
 כלפי קימעא ומשוך תון היה

  :הצפון
 הבית משליש תוין היו וכולהן
 אורך חושב כשאתה כלומר. ולפים
 אמה ארבעים שהיה בלבד ההיכל
 הקדשים לקדש שהן עשרים ומלבד

 באותן תוים היו והשלחות
 קדש צד של היכל של עשרים
 הבית מחצי הן הרי יםהקדש
 האורך כל חושב וכשאתה ולפים

 והרי הקדשים קדש של עשרים עם
 תוים הן הרי אמה ששים הן

 מיהת קתי ולפים הבית משליש
 דרום בצד השלחן מן היה שלא

  :מוחין ודרום צפון ד"למ וקשיא
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        'גֲהָלָכה     יח, איח, איח, איח, א .18
        מקומםמקומםמקומםמקומם    ––––עשר המנורות שעשה שלמה עשר המנורות שעשה שלמה עשר המנורות שעשה שלמה עשר המנורות שעשה שלמה 

        
לֹמֹה, " ה ׁשְ ר ְמנֹורֹות ָעׂשָ   ֶעׂשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ָטם, " ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ר ּכְ ָהב ֶעׂשֶ ַעׂש ֶאת ְמנֹרֹות ַהּזָ   ַוּיַ
ֵהיָכל ן ּבַ ּתֵ ִמין  ,ַוּיִ   ,ָחֵמׁש ִמּיָ

מֹאוֹ  ְ    .), ז(דברי הימים ב, ד "לְוָחֵמׁש ִמׂשּ
  

י רֹום ַמר: ָחֵמׁש ִאין ּתֵ ּדָ פֹון ְוָחֵמׁש ּבַ ּצָ רֹום,  - ּבַ ּדָ א ּבַ יָרה ֶאּלָ ׁשֵ נֹוָרה כְּ   ַוֲהלֹא ֵאין ַהּמְ
ֱאַמר: ּנֶ יָמָנה" ׁשֶ ן ּתֵ ּכָ ׁשְ ְלָחן ַעל ֶצַלע ַהּמִ ֻ נָֹרה נַֹכח ַהׁשּ    .), לה(שמות כו 141"ְוֶאת ַהּמְ

ְלמּוד לֹוַמר: ְ " ַמה ּתַ ִמין ְוָחֵמׁש ִמׂשּ    ?"מֹאלָחֵמׁש ִמּיָ
  

א ִמין  -ָחֵמׁש  :ֶאּלָ ל מֹ ִמּיָ ה, ְמנֹוָרתֹו ׁשֶ   ׁשֶ
מֹאָלּה.  -ְוָחֵמׁש  ְ   ִמׂשּ

  
ל מֹ א ׁשֶ י ֵכן, לֹא ָהָיה ַמְבִעיר ֶאּלָ ְלַבד, ַאף ַעל ּפִ ה ּבִ   ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ֶעֶרב" ׁשֶ ֶעֶרב ּבָ ָהב ְוֵנרֶֹתיָה ְלָבֵער ּבָ   . ), יאיג '(דברי הימים ב 142"ּוְמנֹוַרת ַהּזָ
  

י ְיהּוָדה י ַרּבִ י יֹוֵסה ּבִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ן ָהָיה ַמְבִעיר,    ַעל ּכּוּלָ

ֱאַמר ּנֶ ִביר ָזָהב ָסגּור" :ׁשֶ ט ִלְפֵני ַהּדְ ּפָ ׁשְ ּמִ נֹרֹות ְוֵנרֵֹתיֶהם ְלַבֲעָרם ּכַ    .)ד, כ '(דברי הימים ב "ְוֶאת ַהּמְ
  
ְלָקַחִים ָזָהב הּוא ִמכְ " רֹות ְוַהּמֶ ַרח ְוַהּנֵ    .)ד, כא(דברי הימים ב, " לֹות ָזָהבְוַהּפֶ

לֹמֹה.  ל ׁשְ ילּו ְזָהבֹו ׁשֶ   ֵהן כִּ
  
  

ֵני  ם  ַרב ְיהּוָדהּתָ ׁשֵ   : ַאִסיּבְ
הּוא ַמֲעִמיָדן ַעל ֶאָחד. " ֵרי ָזָהב, ּוַמְכִניָסן ַלּכּור ּומֹוִציָאן, ַעד ׁשֶ ּכְ לֹמֹה נֹוֵטל ֶאֶלף ּכִ   ָהָיה ׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ים ַמה ׁשֶ ה אָֹתּה כִּ " :ְלַקּיֵ ר ָזָהב ָטהֹור ָעׂשָ ל ּכָ ֶליָה , ְוֵאת ּכָ   . )ז, כד(שמות ל "ּכֵ
  

ְנָיא:    ּתַ
י ְיהּוָדהָאַמר " י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ   : ַרּבִ

ְמנֹוַרת  ה ּבִ ׁש ַמֲעׂשֶ ְקּדָ ה מֹׁשֶ  נֹוָרהְמ ַעל ָהְיָתה ְיֵתיָרה ׁשֶ  ּמִ יָנר ָזָהבָעׂשָ ר ּדִ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ    ,ׁשֶ
לּוםְוִהְכִניסּוָה ַלכּ  ַעם, ְולֹא ָחְסָרה ּכְ מֹוִנים ּפַ    !"ּור ׁשְ

  
   !ְוָיאּות

ָלא ְיקוּ  ָרֵריּה ַעד ּדְ   ַסִגין,  ֲהָוה ָחֵסר -ם ַעל ּבְ
ָרֵריּה  ִמן ּדוּ  ים ַעל ּבְ לּום -ָקּיֵ   . לֹא ָחֵסר כְּ

  

                                                             

ְלָחן ַעל ֶצַלע הַ  141 ֻ נָֹרה נַֹכח ַהׁשּ רֶֹכת ְוֶאת ַהּמְ ְלָחן ִמחּוץ ַלּפָ ֻ ְמתָּ ֶאת ַהׁשּ ן ַעל ֶצַלע ָצפֹוןְוׂשַ תֵּ ְלָחן תִּ ֻ יָמָנה ְוַהׁשּ ן תֵּ ּכָ ׁשְ   ּמִ
הֹור 142 ְלָחן ַהּטָ ֻ ים ּוַמֲעֶרֶכת ֶלֶחם ַעל ַהׁשּ ֶעֶרב ּוְקטֶֹרת ַסּמִ ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב ּבָ ּבֶֹקר ּבַ ֶעֶרב  ּוַמְקִטִרים ַלה' עֹלֹות ּבַ ֶעֶרב ּבָ ָהב ְוֵנרֶֹתיָה ְלָבֵער ּבָ ּוְמנֹוַרת ַהּזָ

י ׁשְֹמ  ם אֹתוֹ ּכִ ם ֲעַזְבתֶּ ֶמֶרת ה' ֱאלֵֹהינּו ְוַאתֶּ   ִרים ֲאַנְחנּו ֶאת ִמׁשְ

  פני משה
. 'וכו שלמה עשה מורות עשר

 בתוספתא מי גריס זו ופלוגתא
  :שם
 כילו הן ודריש. זהב מכלות הוא

 יהודה כרב שלמה של זהבו
  :דלקמיה

 אמרת אךוהי. כלום חסרה ולא
 ומוציאן) עד( לכור מכיסן שהיה

  :אחד על מעמידן שהוא עד
 דלא דעד ק"ול היא שפיר. ויאות
 זדכך לא שעדיין ברריה על יקום

 ברור זהב על עומד להיות הרבה
 סגיון חסר הוה אז וטהור

 של אבל ומוציאו לכור כשמכיסו
 ברריה על קם כבר שהיה משה

 מי אמר והכי כלום חסר לא
  ':ד בהלכה ד"פ יומאב לעיל
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        ברייתא פרשניתברייתא פרשניתברייתא פרשניתברייתא פרשנית
        
        
        
        
        

    'דֲהָלָכה     בבבב- - - - יח, איח, איח, איח, א .19
        שופרותשופרותשופרותשופרות    ––––שלש עשרה  קופות של מעות היו במקדש שלש עשרה  קופות של מעות היו במקדש שלש עשרה  קופות של מעות היו במקדש שלש עשרה  קופות של מעות היו במקדש 

        
ָנה    ִמׁשְ

ה לֹׁשָ ׁש,  ׁשְ ְקּדָ ּמִ ר ׁשֹוָפרֹות ָהיּו ּבַ   ָעׂשָ
ין,   ְוָכתּוב ֲעֵליֶהם: ְקִלין ַחְדתִּ   תִּ

יִקין,    ְוִתְקִלין ֲעתִּ
ין,    ִקּנִ

  ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, 
  ֵעִצים, 
  ְלבֹוָנה, 

ּפֹוֶרת,    ָזָהב ַלּכַ
ה ִלְנָדָבה.  ָ ׁשּ   ׁשִ

  

ין" ְקִלין ַחְדתִּ ָנה.  - "תִּ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ   ׁשֶ
יִקיןֲע "וַ  ָאה.  - "תִּ ָנה ַהּבָ ַקד, ׁשֹוֵקל ְלׁשָ תָּ ּלֹא ֵהִביא ֶאׁשְ   ִמי ׁשֶ
ין"   ֵהם ּתֹוִרין.  - "ִקיּנִ
ֵני יֹוָנה.  - "ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה"   ֵהן ּבְ

ן עֹולֹות;    ּכּוּלָ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ין"    ,ֲחָטאת -ֶאָחד  :"ִקיּנִ

  . עֹוָלה -ְוֶאָחד 
ן עֹולֹות.  - "גֹוְזֵלי עֹוָלה"   ּכּוּלָ

  

ִזיִרין.  - "ֵעִצים    ֲהֵרי ָעַלי"  :ָהאֹוֵמר ֵני ּגְ ְ   לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ
  לֹא ִיְפחֹות ִמּקֹוֶמץ.  -ְלבֹוָנה"                 "
יַנר ָזָהב.  -ָזָהב"                 "   לֹא ִיְפחֹות ִמּדִ

  

ה ִלְנָדָבה" ָ ׁשּ   . "ׁשִ
ּה? ֶמה ָהיּו עוֹ  - "ְנָדָבה" ין ּבָ   ׂשִ
  

ּה עֹולֹות ר    :לֹוְקִחים ּבָ ׂשָ ם,  -ַהּבָ ֵ   ַלׁשּ
  ַלּכֲֹהִנים.  -ְועֹורֹות 

  
דֹול:  ַרׁש ְיהֹוָיָדע ּכֵֹהן ּגָ   ֶזה ִמְדָרׁש ּדָ

ם ַלה'" ם הּוא ָאׁשֹום ָאׁשַ   , 143), יט(ויקרא ה "ָאׁשָ

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
א הּוא ּבָ ל ׁשֶ ּום ֲחָטאת  :ּכָ    ,ִמׁשּ

ּום ַא  ָמה ּוִמׁשּ ֶהן עֹולֹות,    -ׁשְ ַקח ּבָ   ִיּלָ
ר  ׂשָ ם,  -ַהּבָ ֵ   ַלׁשּ

  ַלּכֲֹהִנים.  -ְוָהעֹורֹות 
יִמיןִנְמְצא תּוִבין ַקּיָ ֵני ּכְ ם ַלה'"  :ּו ׁשְ   , ), יט(ויקרא ה "ָאׁשָ

ם ַלּכֵֹהן"וְ    . )ז, ז(ויקרא  144"ָאׁשָ
ית ה'," :ְואֹוֵמר אֹות לֹא יּוָבא ּבֵ ם ְוֶכֶסף ַחּטָ ֶסף ָאׁשָ   . ), יזיב '(מלכים ב "ַלּכֲֹהִנים ִיְהיוּ  ּכֶ

  

ָמָרא    ּגְ

        """"ברירהברירהברירהברירה""""לרבי יהודה אין דין לרבי יהודה אין דין לרבי יהודה אין דין לרבי יהודה אין דין 
      

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדהָאַמר "   : ַרּבִ

ַלִים ירּוׁשָ ל ִקיִנין ּבִ    ,לֹא ָהָיה ׁשֹוָפר ׁשֶ
ֲערֹובֹות ֵני ַהתַּ    ."ִמּפְ

  
                                                             

ם הּוא"סתירה בין שי חלקי הפסוק,  143   דהייו שאכל לכהים.  – "ָאׁשָ
ר ויש המביאים את הפסוק הבא לסתירה: ר ְיַכּפֶ ם ּתֹוָרה ַאַחת ָלֶהם ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ ָאׁשָ את ּכָ ַחּטָ   .יקרא ז, ז)(ו ּבֹו לֹו ִיְהֶיה"-"ּכַ

ר ּבֹו לֹו ִיְהֶיה 144 ר ְיַכּפֶ ם ּתֹוָרה ַאַחת ָלֶהם ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ ָאׁשָ את ּכָ ַחּטָ   ּכַ

  פני משה
  ' מתי

 תקלין 'וכו שופרות עשר שלשה
 היו שם. ושה שה שבכל חדתין
 מוציאין ומשם זו שה שקלי ותין

 קראין שהן לקופות הגזברים
 לעיל כדפרישית הלשכה תרומת

  :ד"פ ריש
 זה. עתיקין תקלין עליו כתוב' והב
 שעברה בשה אשתקד שקל שלא מי

 לשם וותו הבאה לשה שקל מביא
 לשירי וותן הגזבר אותן ומוציא
 קיין עליו כתוב היה' והג. הלשכה

 שכתוב' והד. גדולים תורים והן
 שהן יהודה' לר ל"ס עולה גוזלי עליו
 עולות היו וכולן קטים יוה בי

 לא חובה קיי של החטאות אבל
 אלא להשופר המעות ותין היו

 הכהן ליד העופות או המעות ותין
 מפי בגמרא מפרש וטעמא

 אחד ימות שמא דחייש התערובות
 חטאת דמי ומצא קיין מבעלי
 מצי ולא בהן מעורבת בעליה שמתו

 אבל אזלא דלמיתה למיקרב
 אותו אלא להכי חיישי לא חכמים
 ותין היו קיין עליו בשכתו השופר
 אחד שהן חובה קיי כל דמי לתוכו
 התורים מן ובין עולה ואחד חטאת

 עליו שכתוב' והד היוה בי מן ובין
 עולות כולן הן עולה גוזלי

 הדמים ותן העוף עולת שהמתדב
 עולה קריבה הכל ודבה לתוכו
 עליו כתוב' והה. כחכמים והלכה

 למערכה עצים שהתדב מי עצים
 שמתדב מי' והו. לתוכו דמיה ותן

 זהב שמתדב מי' והז. ללבוה
 ומפרש. לדבה ששה ועוד. לכפורת

 כגד' ו לדבה ששה ג"פ בתוספתא
 קיי ומותר ואשמות חטאות מותר
 קרבן ומותר ויולדות וזבות זבים
 זו מה והאומר מצורע וקרבן זיר

 וותן מביא לדבה זו סלע לדבה
 עולות בהן קחיןולו דבה של לשופר
. לכהים והעורות לשם הבשר

 עליהן שכתוב השמות שאלו וכלומר
 מותר' הב ועל חטאת מותר' הא על

 ועל חובה קיי מותר' הג ועל אשם
' הה ועל זיר קרבות מותר' הד

' הו ועל מצורע אשם קרבן מותר
 שהתדב מי וזהו סתם דבה מותר
 המותרות אלו וכולן לעולה מעות

 לשם הבשר עולות בהן ילקחו
' במתי וכדמפרש לכהים ועורות
  :בה עושין היו מה דלקמן

  
  ' גמ

  :שם בתוספתא. 'תי
 שם ומסיים. 'וכו יהודה רבי אמר
 מביא תורין עלי הרי האומר אלא
 יוה בי. תורים של לשופר וותן
 יוה בי של לשופר וותן מביא

 שופר היה לא חובה שלקיי וכלומר
 מפי טעמא כדמפרש כלל

 החשבון למלאות וכדי התערובות
 יהודה' לר ל"ס שופרות ג"י של

 יוה ולבי ע"בפ שופר היה דלתורין
  :הן דבה עולות וכולן ע"בפ שופר
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ּמּות ַאַחת ֵמֶהן,  א ּתָ ּמָ   ׁשֶ
אֹות ֵמי ַחּטָ ֶהן.  ְוִנְמְצאּו ּדְ   ֵמיתֹות ְמעֹוָרבֹות ּבָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ָאְמָרה: "ֲהֵרי ָעַלי ֵקן" " ה ׁשֶ ָ ׁשֹוָפר.  -ָהִאׁשּ ֵמי ֵקן ְונֹוְתַנתֹו ּבְ   ְמִביָאה ּדְ
ים,   יח,ב ָקָדׁשִ   ְואֹוֶכֶלת ּבְ

ֶהן,  ל ּבָ א ִנְתַעּצֵ ּמָ ת ׁשֶ ׁשֶ   ְוֵאיָנּה חֹוׁשֶ
ֵמי ַח  א ּדְ ּמָ ׁש ׁשֶ ֶהןְוֵאין ַהּכֵֹהן חֹוׁשֵ אֹות ֵמיתֹות ְמעֹוָרבֹות ּבָ   ! "טָּ

  
י ָקָאְמִריַנן אי.  :כִּ ֲעֵליֶהן ַוּדַ תּו ּבַ ּמֵ את ׁשֶ ַחּטָ   ּבְ

  
ַנֲהָרא,  ֵדי ּבְ ע זּוֵזי ְוִניׁשְ   ְוִאי ָאְמִריָנן, ִנְברֹור ַאְרּבַ

רּו!  -ְוִאיָדְך  ּתְ   ִליׁשְ
  

ָעְלָמא:    ָהא ָאְמִריָנן ּבְ
י ְיהּוָדה  ֵריָרה. ֵלית ֵליּה  -ַרּבִ   ּבְ

  
  

  פני משה
 חוששת ואיה. 'וכו האשה והתי
 מלהקריבו הכהן תעצל שמא

 ואסורה היא כפרה מחוסר ואכתי
 חושש הכהן אין וכן בקדשים

 מתות חטאות מיד שמא מלהקריב
 הבעלים מתו דשמא בהן מעורבות

 דהאי ימא ומי מהן אחת של
 ומשי היא יהודה' כר דלא ברייתא

 יהודה' דר אליבא הכא קאמרין כי
 ודאי בעליהן שמתות בחטאות

' וכו מהן אחת תמות שמא ק"דה
 מאחד בהן יש לשמא התם אבל

 מודה שמת בודאי ידעין ולא שמת
 לא ימות דלשמא יהודה רבי

  :חיישין
 דאף ת"וכ כלומר. 'וכו' אמרי ואי
 מכל הא להכי דחייש יהודה' לר

' ד דברור הכא תקתא איכא מקום
 אותה כגד בהרא ושדי זוזי

 מעות ואידך מהן אחת שמתה
 ליתא הא חטאת בהן ליקח לישתרו

 לית יהודה' דר בעלמא אמרין דהא
 בדמאי אליביה' כדאמרי ברירה' לי

 למימר ברירה אין "וה ובעירובין
 חטאת מדמי הן זוזי' ד דאותן
  :לאיך ולמישתרי בעליה שמתו
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        לקתלקתלקתלקתמימרא חומימרא חומימרא חומימרא חו
        
        

        
        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית

        
        
        

        
        סיוע מברייתאסיוע מברייתאסיוע מברייתאסיוע מברייתא

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'דֲהָלָכה יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .20
        גזע אחד או שניים? באיזה גודל?גזע אחד או שניים? באיזה גודל?גזע אחד או שניים? באיזה גודל?גזע אחד או שניים? באיזה גודל?    ––––"קרבן עצים" "קרבן עצים" "קרבן עצים" "קרבן עצים" 

        
ִזיִרין - "ֵעִצים"ָהאֹוֵמר: ֲהֵרי ָעַלי "[ ֵני ּגְ ְ   ]."לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ
  

י יֹוֵסה ּבֵ  י ּבֹוןַרּבִ    :ָאַמר י ַרּבִ
ל ר ַמּמָ א ּבַ י ּבָ ֵעי:  ַרּבִ   ּבָ

יֶזר ֶאָחדֵמִב  -ַלי ֵעץ" ָאַמר: "ֲהֵרי ָע     ?יא ּגֶ
  

י ְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ן,    ַמְתִניָתא ָאְמָרה כֵּ

ה  ּזֶ ְפֵני ַעְצמוֹ  -ׁשֶ ן ּבִ    ,ָקְרּבָ
ְפֵני ַעְצמוֹ  -ְוֶזה  ן ּבִ    .ָקְרּבָ

ן:  ּמָ ָתֵניַנן ּתַ ַהאי ּדְ   כְּ
ְזֵרי ֵעִצים" ֵני ּגִ ָיָדם ׁשְ ַנִים ּבְ   . יומא כו:)( "ׁשְ
  
  
ן"   ְלַרּבֹות ֶאת ָהֵעִצים.  - (ויקרא ב, א) 145"ָקְרּבָ
  
  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ַרּבִ
ה,   –עֹוְבָיין    ַאּמָ

ה ׁשֹוֶחֶקת,  ַאּמָ   ּבְ
ן  דּוָמה.  -ְוָאְרכָּ ה ּגְ ַאּמָ   ּבְ

  
י חּוִני ם  ַרּבִ ׁשֵ י ַאִמיּבְ   : ַרּבִ

ִמין טּוְרָטִני.    כְּ
  

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ
ּלֹ  ה, ְלִפי ׁשֶ ה ַעל ַאּמָ א ַאּמָ ֲעָרָכה ֶאּלָ   א ָהָיה ָמקֹום ַהּמַ

דּוָמה.  ה ּגְ א ַאּמָ   ְלִפיָכְך לֹא ָהָיה ּבֹו ֶאּלָ
  

ן:    ְוָתֵני כֵּ
סֹוד, " ה ַהּיְ   ַאּמָ

ה סֹוֵבב,    ַאּמָ
ְרּכֹוב,  ה ּכַ   ַאּמָ

ה ְקָרנֹות,    ְוַאּמָ
ה ַמֲעָרָכה   . "ְוַאּמָ

  

                                                             

י 145 ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה-ְוֶנֶפׁש ּכִ נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ ן ִמְנָחה ַלה' סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ   ַתְקִריב ָקְרּבַ
ְלנּו ַעלְוַהּגוֹ  -ובחמיה ראיו שעצים קראו קרבן  ם ְוָהָעם ְלָהִביא ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו ְלֵבית-ָרלֹות ִהּפַ ן ָהֵעִצים ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ֲאבֵֹתינּו - ֻקְרּבַ

ָנה ָנה ְבׁשָ ִנים ׁשָ ים ְמֻזּמָ ח ה' ֱאלֹ - ְלַבֵער ַעל  ְלִעתִּ ּתֹוָרה- ִמְזּבַ תּוב ּבַ ּכָ   (חמיה י, לה) ֵהינּו ּכַ

  פני משה
  ' מתי

 המתדב. עצים עלי הרי האומר
  :עצים

 כאותן. גזירין משי יפחות לא
 כדתן המערכה על שמוסיפין

 בגמרא וקאמר ובתמיד ב"פ ביומא
 גיזר מביא עץ עלי הרי אמר דאם
  :אחד

  
  ' גמ

 הרי אמר אם. בעי ממל בר בא' ר
 אחד גיזר מביא שיהא מהו עץ עלי
 אחד קרבן הן גיזרין שי דילמא או

  :דוקא
' מתי מדתין. כן אמרה' מתי

 גיזר להביא שיכול שמעין בעלמא
 ב"בפ תמן דתין וכהאי אחד

 עצים גזרי שי בידם שים דיומא
 קרבן וזה ע"בפ קרבן שזה מ"ש

 לי למה יהו אחד קרבן דאי ע"בפ
 לעיל להא וגרסין. לכך כהים שי
 ולקמן' ז בהלכה דשביעית ט"בפ
  ':ה בהלכה דדרים ח"בפ

 גיזרין שי הי. העצים את לרבות
 את לרבות שהן לצורכן מפרש

 כדאמרין המערכה של העצים
  :שם ביומא
 ואמה באמה הגיזרין של. עוביין

 גדומה באמה וארכן שוחקת
  :מצומצמת

 שמביא כלומר. טורטי כמין
 כהאי זה על זה טורטי כמין שתיהן
 ז"בפ אשכול גבי האמור טורטי
  :דסוטה

 דממעט טעמא. שמואל' ר אמר
 היה שלא לפי ייןמבעב בארכן
 מחזיק היה ולא' וכו מערכה מקום

 ותי באורך גדומה אמה כפי אלא
 שאמרו גובה אמות בחמש' וכו כן
 משה שעשה חשת המזבח על

 על אמה שלו המערכה ומקום
  :אמה
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        'דֲהָלָכה יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .21
        בנדבהבנדבהבנדבהבנדבהשיעור הלבונה שיעור הלבונה שיעור הלבונה שיעור הלבונה 

        
   ."לֹא ִיְפחֹות ִמּקֹוֶמץ - "ְלבֹוָנה] "ֲהֵרי ָעַלי: ָהאֹוֵמר"[
  

אן ָרה": ֶנֱאַמר כָּ   , (ויקרא כד, ז) 146"ַאְזּכָ
ן ָרה': ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ   . )יב ,ה(ויקרא  147'ַאְזכָּ

ָרה'ַמה  ן  'ַאְזכָּ   ְמלֹא קֹוֶמץ,  -ָהָאמּור ְלַהּלָ
ָרה"ַאף  אן  "ַאְזּכָ   א קֹוֶמץ. ְמלֹ  -ָהָאמּור כָּ

  
ָרהִאי ַמה  ן  ַאְזכָּ ֵני קֹוָמִצין,  -ָהֲאמּוָרה ְלַהּלָ   ׁשְ

ָרהַאף  אן  ַאְזכָּ ֵני קֹוָמִצין? -ָהֲאמּוָרה כָּ    !ׁשְ
  

י ִאיָלאָאַמר    : ַרּבִ
לּום ָלְמדּו ְלקֹוֶמץ  א ִמ  -כְּ ְנַחת חֹוֵטאֶאּלָ   , 148ּמִ

ן  סּול.  -ַמה ְלַהּלָ   קֹוֶמץ ֶהָחֵסר ּפָ
אן  סּול.  -ַאף כָּ   קֹוֶמץ ֶהָחֵסר ּפָ

  
י יֹוֵסהָאַמר    : ַרּבִ

י ִאיָלא ָאְמָרהִמ  ַרּבִ    :יְלָתא ּדְ
ב ְלבֹוָנה  ְתַנּדֵ דֹול.  -ַהּמִ ל ּכֵֹהן ּגָ קֹוְמצֹו ׁשֶ   ְמִביָאה ּבְ

  
ה י ִחְזִקּיָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י ִיְרְמָיהּבְ   : ַרּבִ

ָעִלים.  קֹוֶמץ ַהּבְ   ַוֲאִפיּלּו ּבְ
  
        
        
        
        
        

        'דֲהָלָכה יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .22
        שיעור הזהב בנדבהשיעור הזהב בנדבהשיעור הזהב בנדבהשיעור הזהב בנדבה

        
   ."לֹא ִיְפחֹות ִמּקֹוֶמץ - "ָזָהב] "ֲהֵרי ָעַלי: ָהאֹוֵמר"[
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    :     ַרּבִ
יר צּוָרה.  ִהְזכִּ   ְוהּוא ׁשֶ

יר צּוָרה    ֵמִביא ֲאִפילּו ִציּנֹוָרה.  -ֲאָבל ִאם לֹא ִהְזכִּ
  

                                                             
ֲעֶרֶכת-ְוָנַתתָּ ַעל 146 ה ַלה ַהּמַ ֶ ָרה ִאׁשּ ֶחם ְלַאְזּכָ ה ְוָהְיָתה ַלּלֶ   ְלבָֹנה ַזּכָ
ה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת- ֶוֱהִביָאּה ֶאל 147 ּנָ את ִהוא-ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמּמֶ י ה' ַחּטָ ֵ ָחה ַעל ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהּמִ   ַאְזּכָ
  ֶּלֶחם ַהָּפִיםוי"ג  148

  פני משה
 כדמייתי. מקומץ יפחות לא לבוה

 ש"ג דיליף כ"דת דרשא בגמרא
  :אזכרה אזכרה
' פ כ"בת לה דריש דהכי. 'וכו לבוה
 על אזכרה בלבוה כאן אמר ויקרא

 את הכהן והקטיר הלבו כל
 במחת להלן ואמר' וגו אזכרתה
 המחה מן הכהן והרים מרחשת

 קומץ מלא להלן מה אזכרתה את
  :קומץ מלא בלבוה כאן אף
 דילף ואימא. 'וכו אזכרה מה אי

 שי שטעון לבוה בזיכי גבי מלהלן
 על ותת אזכרה מי וכתיב קמצים

 ללחם והיתה זכה לבוה המערכת
  :לאזכרה

 למדו דכלום היא דלא. ילאא ר"א
 וכלומר הפים מלחם אלא לקומץ
 להכי הפים מלחם ש"ג דהאי

 לבוה קומץ על ללמד איצטריך
 כך למדו וכלום פסול שחסר

 מבזיכי אלא ע"בפ לבוה במתדב
  :הפים לחם של לבוה

 מ"ש. אמרה אילא דרבי מילתיה
 שהמתדב אילא דרבי ממלתיה

 לגדו כהן של בקמצו מביאה מחה
 הגדול קומץ כשיעור כלומר

 חסר קומץ ליהוי דלא שבכהים
' אפי אלא דליתא חזקיה' ר וקאמר
  :משערין הבעלים בקומץ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 לא עלי זהב מטבע אמר אם. זהב
 סתם אמר ואם זהב מדיר יפחות

 קטה חתיכה' אפי מביא עלי זהב
  :זהב של

 כדפרישית. צורה שהזכיר והוא
  :'במתי

  :קטה ציורה כמלא. ציורה' ואפי
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        1111מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 
        

        
            2222מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 

        
        
        
        
        
        
        
        

        
        3333פרשנית פרשנית פרשנית פרשנית מימרא מימרא מימרא מימרא 

        
        
        

        
    

        

        
        

        
        4444מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'דֲהָלָכה יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .23
        הצורך בשישה שופרותהצורך בשישה שופרותהצורך בשישה שופרותהצורך בשישה שופרות

        
ה ִלְנָד " ָ ׁשּ   ָבה. ׁשִ
ּה? [ ין ּבָ   ְנָדָבה ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ

ּה עֹולֹות.    לֹוְקִחים ּבָ
ר  ׂשָ ם,  -ַהּבָ ֵ   ַלׁשּ

  ]."ַלּכֲֹהִנים –ְועֹורֹות 
  

  ָאַמר:  ִחְזִקָיה
י ָאבֹות.  ּתֵ ה ּבָ ָ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ   כְּ

  
ָדָיה ר ּפְ   ָאַמר:  ּבַ

ֵהמֹות ׁש ּבְ ֶנֶגד ׁשֵ ר,   :כְּ   ּפַ
  ְוֵעֶגל, 

ִעיר,    ְוׂשָ
  ַאִיל, 
ִדי,    ּגְ

  ְוָטֶלה. 
  

מּוֵאל   ָאַמר:  ׁשְ
ה ָקְרּבָ  ָ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ   ְוִקיֵני ָזבֹות,  ,ִקיֵני ָזִבים  :נֹותכְּ

  ִקיֵני יֹוְלדֹות, 
אֹות,    ַחּטָ

מֹות,    ַוֲאׁשָ
ָנחֹות,    ַהּמְ

יִרית ָהֵאיָפה   . 149ַוֲעׂשִ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ה, ִריּבּו ָל  ָדָבה ְמרּוּבָ ַהּנְ ה. ַעל ְיֵדי ׁשֶ   ּה ׁשֹוָפרֹות ַהְרּבֵ

  
  

                                                             
  ה מחובר יחדיו. בבבלי הרשימה שוה. מחלוקת גירסאות כאן מה מחק, ומ 149

  פני משה
 עושין היו מה' וכו לדבה ששה

 דלעיל' במתי כדפרישית. בה
 למותר זה עליהן שכתוב היו דששה
 עולות בהן ילקח וכולן' וכו חטאת

  ':וכו
 משמר של. אבות בתי ששה כגד

 בית יום לכל אבות לבתי שמתחלק
 שכל פ"שאע כאן אף אחד אב

 הולכין אחד למקום המותרות
  :שופרות לששה מתחלקין

 לקרבן שכשרין. בהמות שש כגד
  ':וכו פר

 שחלוקין. קרבות שש כגד
 חדא וזבות זבין וקיי בשמותיהן

  :יהו
 ורמז טעם צריך לא. יוחן' ר אמר
' וכו מרובה שהדבה י"ע אלא אחד
  :המעות יתעפשו שלא וכדי



                                                                                             ְסדּוָרה ְירּוָׁשְלִמי 
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
        
        

הבאת פסוקים הבאת פסוקים הבאת פסוקים הבאת פסוקים 
        בענין יהוידעבענין יהוידעבענין יהוידעבענין יהוידע

        
        
        

        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית
        
        
        

        
        ברייתא פרשנית ברייתא פרשנית ברייתא פרשנית ברייתא פרשנית 

        חולקת חולקת חולקת חולקת 
        

        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        

        
        מימרא פסיקתיתמימרא פסיקתיתמימרא פסיקתיתמימרא פסיקתית

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'דֲהָלָכה     יט, איט, איט, איט, א    ––––    יח, ביח, ביח, ביח, ב .24
        פסוקים נוספים העוסקים בפעולות יהוידעפסוקים נוספים העוסקים בפעולות יהוידעפסוקים נוספים העוסקים בפעולות יהוידעפסוקים נוספים העוסקים בפעולות יהוידע

        
דֹולֶזה ִמְדָרׁש ּדָ ["   ]."ַרׁש ְיהֹוָיָדע ּכֵֹהן ּגָ
  

ִתיב ֶלְך ִויהֹוָיָדע ,ּוְכַכּלֹוָתם": כְּ ָאר-ֶאת ֵהִביאּו ִלְפֵני ַהּמֶ ֶסף ׁשְ    ,ַהּכֶ
הוּ  ֲעׂשֵ ֵלי 'ה ֵביתלְ  ֵכִלים ַוּיַ ֵרת ּכְ    ,ָוָכֶסף ָזָהב ּוְכֵלי ְוַכּפֹות ְוַהֲעלֹות ,ׁשָ

ְהיוּ  ֵבית עֹלֹות ַמֲעִלים ַוּיִ ִמיד 'ה ּבְ    .), יד(דברי הימים ב, כד "ְיהֹוָיָדע ְיֵמי ּכֹל ּתָ
  

ר ַנְחָמן ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָנָתןּבְ   ָאַמר:  ַרּבִ
ה.  י ְנָדבֹות ָעׂשָ ּתֵ   ׁשְ

  
ֵני ְדֵבי    יט,א ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

  ְנָדָבה ַאַחת, "
ְכִתיב ֲעׂשּו ֲארֹון ֶאָחד :ּדִ ֶלְך ַוּיַ   .  ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

נֵ ' ּתְ ַדְלּתוֹ ית ה' ל ּבֵ יכָ ֵה ּבְ הּו ַוּיִ ּקֹב חֹר ּבְ   ."יב, י) מלכים ב'ב(על פי הפסוק  150' ַוּיִ
  

ְכִתיב    :ְוָהא ּדִ
ית ה' חּוָצה וּ שׂ ֲע יַ ך וַ לֶ ּמֶ ר ַה אֶמ יֹ וַ " ַער ּבֵ ׁשַ ֻנהּו ּבְ ּתְ   .כד, ח) '(דברי הימים ב "ֲארֹון ֶאָחד ַוּיִ
  

  : ַרב חּוָנאָאַמר 
ֵמִאים.  ֵני ַהּטְ   ִמּפְ

  
י חּוָנא ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוֵסףּבְ   : ַרּבִ
ם  רֹות"ַעל ׁשֵ ֶסף ְמַזּמְ ית ה' ִסּפֹות ּכֶ ה ּבֵ   . )טו-כד, יד '(דברי הימים ב 151"ַאְך לֹא ֵיָעׂשֶ

  
  

ר ׁשֹוָפרֹותַה ַה ַה ַה  ה ָעׂשָ לֹׁשָ ֶרק ׁשְ ר ׁשֹוָפרֹותְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ֶרק ׁשְ ר ׁשֹוָפרֹותְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ֶרק ׁשְ ר ׁשֹוָפרֹותְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ֶרק ׁשְ         ְדָרן ֲעָלְך ּפֶ
  

                                                             

בֹוא 150 ִמין ּבְ ַח ִמּיָ ְזּבֵ ן אֹתֹו ֵאֶצל ַהּמִ תֵּ ַדְלּתֹו ַוּיִ ּקֹב חֹר ּבְ ח ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ֲארֹון ֶאָחד ַוּיִ ּקַ ית ה' ְוָנְתנוּ -ַוּיִ ף ֶאת- ִאיׁש ּבֵ ה ַהּכֲֹהִנים ׁשְֹמֵרי ַהסַּ ּמָ ל-ׁשָ - ּכָ
ֶסף ַהּמּוָבא ֵבית  .ה'-ַהּכֶ

הּו ֵכִלים ְלֵבית  יד 151 ֲעׂשֵ ֶסף ַוּיַ ָאר ַהּכֶ ֶלְך ִויהֹוָיָדע ֶאת ׁשְ ְהיּו ַמֲעִלים  ה'ּוְכַכּלֹוָתם ֵהִביאּו ִלְפֵני ַהּמֶ ֵרת ְוַהֲעלֹות ְוַכּפֹות ּוְכֵלי ָזָהב ָוָכֶסף ַוּיִ ֵלי ׁשָ ּכְ
ֵבית  ִמיד ּכֹל ְיֵמי ְיהֹוָיָדע ה'עֹלֹות ּבְ ְזַקן ְיהֹויָ  טו. תָּ מֹותוֹ ַוּיִ ָנה ּבְ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ֵמָאה ּוׁשְ מֹת ּבֶ ע ָיִמים ַוּיָ ּבַ ׂשְ  ָדע ַוּיִ

  פני משה
. ג"כ דע]י[יהו דריש מדרש זה

 בהוויתו דמשמע הוא אשם כתיב
 זרק שדמו אשם כדין יהא

 והבשר להקטרה והאימורין
' לה אשם אשם וכתיב לכהים
 אלא כיצד הא בוהלג כולו דמשמע

 בא שהוא כל הכלל לזה ללמד
 שהפריש כלומר' וכו חטא משום
 ויתותרו לאשמו או לחטאתו מעות

 המותרות באותן ילקח מהמעות
 לכהים והעורות לשם הבשר עולות

 אשם קיימים כתובים שי ומצאו
  :לכהים ואשם' לה

 שיהוידע מציו והיכן כלומר. ואומר
' וגו םאש כסף דכתיב זה דרש ג"כ

 דמה אפשר היאך וכי יהיו לכהים
 ולאשם חטאת לקרבן שהוקדש

 המותר ק"דה אלא לכהים יהיה
 בו יעשו ואשם חטאת כסף של

 וזהו להכהים כ"ג האה שיהיה
  :לכהים שהן העולה עורות

 הבית בדק דבת גבי ה"בד .שאמר
 עושה אל ויהוידע המלך ויתהו

 וגומר' ה בית עבודת מלאכת
 הכסף שאר את' וגו וככלותם

 והעלות' ה לבית כלים ויעשהו
 ומפי' וגו וכסף זהב וכלי וכפות

 והותירו מרובה הדבה שהיתה
 כ"ג ריבו הבית בדק ממלאכת

  :הרבה כלים לעשות
 פעמים שתי. עשה דבות שתי

 ויליף הרבה מותר שם היה ולפיכך
 ויאמר למעלה שם מדכתיב לה

 ויתהו אחד ארון ויעשו המלך
 לזה ומדתו. חוצה' ה יתב בשער
 היתה אחרת שדבה משמע חוצה

 או העזרה מכילה היתה ולא שם
 הבית בשער ותוהו יותר הלשכה

  :חוצה
  :היתה והרבה. אחת דבה

 מה ומפי. 'וגו ויאמר והכתיב
  :חוצה תוהו

 דבות המביאים. הטמאים מפי
  :לעזרה להכס יכולים ואין

' במתי דהובא אקרא. 'וכו שם על
 יובא לא דקאמר להא ומפרש קאי
 במלכים דכתיב משום וזה' ה בית
 כסף ספות' ה בית יעשה לא אך

 שעשו ה"בד כתיב והא' וגו מזמרות
 ק"דה אלא שרת כלי הכסף משאר

 לא אלו מיין כלומר כסף ספות מין
 בית יובאו לא כ"ג אמר ולזה יעשה

 יהיו לכהים אלא אלו למיין' ה
  ':במתי כדפרישית

  
  שופרות ג"י פרק עלך הדרן

  
  



           ""ָמעֹות ֶׁשִּנְמְצאּו –מסכת שקלים פרק ז' 
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    """"ֶׁשִּנְמְצאּוֶׁשִּנְמְצאּוֶׁשִּנְמְצאּוֶׁשִּנְמְצאּו    ָמעֹותָמעֹותָמעֹותָמעֹות""""    ––––' ' ' ' זזזזפרק פרק פרק פרק     שקליםשקליםשקליםשקליםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        ֲהָלָכה א'    , א, א, א, איטיטיטיט .1

        דין מעות שנמצאודין מעות שנמצאודין מעות שנמצאודין מעות שנמצאו
        

ָנה       ִמׁשְ

ְמְצ  ּנִ ין ַה   :אוּ ָמעֹות ׁשֶ ָקִלים"ּבֵ    :"ְנָדָבה"ִל  "ׁשְ
ָקִלים     ָקרֹוב ְ ָקִלים.  -ַלׁשּ ְ לּו ַלׁשּ   ִיּפְ

ָדָבה  ָדָבה.  -ַלּנְ לּו ַלּנְ   ִיּפְ
ָדָבה.  -ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה  לּו ַלּנְ   ִיּפְ

  

ין     :"ְלבֹוָנה"ִל  "ֵעִצים"ּבֵ
לּו ָלֵעִצים.  - ָלֵעִצים     ָקרֹוב   ִיּפְ

בֹוָנה  בֹוָנה.  - ַלּלְ לּו ַלּלְ   ִיּפְ
בֹוָנה.  -ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה  לּו ַלּלְ   ִיּפְ

  

ין"ין ּבֵ     :"גֹוְזֵלי עֹוָלה"ְל  "ִקיּנִ
ין  רֹובָק  יּנִ ין.  -ַלּקִ יּנִ לּו ַלּקִ   ִיּפְ

לּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה.  - ָקרֹוב ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה    ִיּפְ
לּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה.  -ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה    ִיּפְ

  

ין"ין ּבֵ  ִני"ְל  "חּוּלִ ר ׁשֵ    :"ַמֲעׂשֵ
ין     ָקרֹוב ין.  - ַלחּוּלִ לּו ַלחּוּלִ   ִיּפְ

ִני  ר ׁשֵ ל - ְלַמֲעׂשֵ ִני. ִיּפְ ר ׁשֵ   ּו ְלַמֲעׂשֵ
ִני.  -ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה  ר ׁשֵ לּו ְלַמֲעׂשֵ   ִיּפְ

  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
רֹוב    ְלָהֵקל.  -הֹוְלִכין ַאַחר ַהּקָ

  . ְלַהְחִמיר -ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה 
  

ָמָרא    ּגְ

        צורת העמדת השופרות במקדשצורת העמדת השופרות במקדשצורת העמדת השופרות במקדשצורת העמדת השופרות במקדש
        

ין  :ָלאלֹא הּוְצְרָכה ּדָ  ָקִלים'ּבֵ    '!ִקיִנים'לְ  'ׁשְ
  

ם  י ָאבּוןַרּבִ  ׁשֵ ְנָחסּבְ י ּפִ   : ַרּבִ
ִמין ּבּוְכִלייָאר ָהיּו ֲעׂשּוִין.    כְּ

  
  
  

  פני משה
  ' מתי
 .לדבה שקלים בין ושמצא מעות

 שימצאו אשכחן היך פריך בגמרא
 שופרות ג"י הלא לדבה שקלים בין
 כתוב היה' והב' הא ועל שם היו

 כתוב' הג ועל ועתיקין חדתין תקלין
 דבה האחרוים ועל' וכו קיין

 כ"וא' ד' בהל דלעיל בפרק כדתן
 לשל סמוך היה קיין של שופר

 שהיו ומשי דבה של ולא שקלים
 כ"וא עיגול כמין מוחים שופרותה

 סמוך אחרון שהוא דבה של
 משכחת ושפיר הראשון לשקלים

  :לדבה שקלים בין שמצאו לה
 דכללא משום '.וכו לשקלים קרוב
 כדילפין קורבא בתר דאזלין הוא

 אל הקרובה העיר והיתה מדכתיב
  :החלל
 .לדבה יפלו מחצה על מחצה

' דמתי בסיפא להכלל כדקתי
 להחמיר הולכין מחצה על צהדבמח
 משקלים היא חמירא ודבה

 חטאות כ"ג מהן מביאין דהשקלים
 מועדות ושל ח"ר שעירי כגון הצבור

 כלה ודבה לכהים אכלין והן
 שקלים דשמא ועוד היא לעולות

 ואין הלשכה לשירי יפלו אלו
 העיר צרכי לשאר אלא לקרבות

  ':ד בפרק לעיל כדתן
 .ללבוה יפלו מחצה על מחצה

 ועצים עצמה היא קריבה דלבוה
  :הם קרבן מכשירי

. עולה לגוזלי יפלו מחצה על מחצה
 וגוזלי חטאת מהן אחד דהקיים

 כיון פריך' ובגמ הן עולות כולן עולה
 ואזלין הוא מדספיקא דטעמא

 שהביאה האשה כ"א לחומרא
 במה חובתה לקיי הללו המעות

 יפלו אומר אתה אם מתכפרת היא
 הן חובה מקיי ושמא עולה לגוזלי
 הזאת האשה קיי שאין ומצא
 הוא ד"ב תאי ומשי קריבין

 מספק הוא הקיים את שהמספק
 כדתן האובדות ואת הפסולות את

 כ"וא יוסי' וכר פירקין בסוף לקמן
 כגד אחר קן להביא צריך הוא

 בשביל להקריבן וליתן המעות אותן
  :ג"וכה האובדות

  
  ' גמ
 .לקיים שקלים בין דלא צורכה לא
 כך אלא למיתי צריך היה לא

 לקיים שקלים בין שמצאו
 היכי דפריך' במתי וכדפרישית

 שקלים בין שימצאו לה משכחת
 שופרות ג"דהי ד"דקס לדבה

 מוחים היו כשורה שבלשכה
 הסמוך הוא הקיין שופר כ"ואח
 ל"וה דבה של ולא שקלים לשל

 אם הדין האיך למיתי להתא
 פ"דאע לקיין שקלים בין מצא

 עולות כולן לאו כ"ג שהשקלים
 קריבין מי הצבור חטאות שהרי

 מהקיין הן חמורין יותר מ"מ מהן
 דחטאות לעולות רובן שהשקלים

 שבאין הוא מועדות ושל ח"ר של
 הן עולות צבור קרבות ורוב מהן

 עולות וכן ויום יום שבכל התמידין
 ומועדות ח"ור שבתות של המוספין

 לחטאת האחד לעולם חובה וקיי
 לאשמעין' לי והוה לעולה והאחד

 בתר או אזלין קורבה בתר אי
  :רובא
 כלומר .עשויין היו כובלייס כמין

 זה מוחין שהשופרות ד"כדס לא
 בעיגול אלא אחת ובשורה זה אצל
 סמוך דבה של ומצא מוחין היו

 הוא קובלייס. שקלים לשל כ"ג הוא
 לתכשיט עשויה עגול כלי כמין
 ב"בפ לעיל ודוגמתו ז"בלע א"ושק

 כמין פייסות גבי' ב בהלכה דיומא
 הזכר בוכלייר והוא עושין קובלייס

 הזכר כלבוס והוא פייס גבי התם
  :אשה במה בפרק
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        ֲהָלָכה א'    יט, איט, איט, איט, א .2
        הטעם ש"יפלו לנדבה"הטעם ש"יפלו לנדבה"הטעם ש"יפלו לנדבה"הטעם ש"יפלו לנדבה"

לּו ִלְנָדָבה -ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה "   . "ִיּפְ
  

   ,ָלאָלא צֹוְרָכּה ּדָ 
לּו לִ  -ְלֶמֱחָצה ֶמֱחָצה " ָקִלים'ִיּפְ    152!"'ׁשְ
  

ֵעי ֵמיַמר:    ִאית ְדּבָ
ה.  כָּ ָיֵרי ַהִליׁשְ ְ לּו ִלׁשּ א ִיּפְ ּמָ   ׁשֶ

  
ֵעי ֵמיַמר:    ִאית ְדּבָ

ת.  -ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה  ּמֵ ִמי ׁשֶ   כְּ
  

י ֵיָסאָאַמר    : ַרּבִ
ן,  ּמָ ֲאָנא ּתַ   ַעד ּדַ

ְמִעית ַקל  ַאל לִ  ַרב ְיהּוָדהׁשָ מּוֵאלׁשְ   : ׁשְ
ְקלֹו ָוֵמת?    ִהְפִריׁש ׁשִ
לּו ִלְנָדָב    ה. ֲאַמר ֵליּה: ִיּפְ

  
  

יִרית מֹוָתר ּלֹו?  - ֲעׂשִ   ָהֵאיָפה ׁשֶ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ַלח.    יֹוִליֵכם ְלָים ַהּמֶ

  
י ְלָעָזר   ָאַמר:  ַרּבִ

לּו ִלְנָדָבה.    ִיּפְ
  

                                                             
  כך גירסת קרבן העדה ור"ש סיריליאו. הגהות הגר"א מוחק את הקושיא. 152

  פני משה
 מחצה על דמחצה דלא צורכה לא

 פריך השתא .לשקלים יפלו
 על במחצה דקתי דדיא אעיקרא

 הא ואמאי לדבה יפלו מחצה
 אלא למיתי צריך דלא מסתברא

 יפלו מחצה על דבמחצה הכי
 מסתמא דהא וטעמא לשקלים

 הדבה גד הן רוב השקלים לעולם
 המותרות מן אלא איה דהדבה
 מן או דלעיל בפרק כדתין

 אלא ואין בהמה לעולות המתדבין
 בכל תמיד הם והשקלים לפעמים

 והי ישראל ומכל ושה שה
 לדבה יפלו לדבה דקרוב דברישא

 וקרוב רוב ל"קיי הא קשיא לא
 אזלין לא ואמאי הרוב אחר הולכין

 דאיתיה היכא כל רובא בתר כאן
 הלך ןאמרי דלא ליתא דהא לרובא

 דליכא במקום אלא הרוב אחר
 דקורבה הכא אבל דמוכח אומדא

 שמן ואומדא וחזקה הוא דמוכח
 רובא בתר אזלין לא הן הקרוב

 מחצה על דבמחצה אלא ג"בכה
 יפלו לא אמאי דקשיא הוא

  :לשקלים
 טעמא דהייו .מימר דבעי אית

 לשירי יפלו הללו השקלים דשמא
 לקרבות יצטרכו שלא לפי הלשכה
 יסן ח"ר וכשיגיע זו בשה הצבור

 ושקלים באין הן חדשה מתרומה
 הלשכה לשירי זו משה שיתותרו

 באין הצבור קרבות ואין ופלין הן
 הצבור צרכי לשאר הן אלא מהן

' במתי כדפרישית העיר וצרכי
 מהן שקריבין לדבה יפלו ולפיכך
  :עולות
 טעמא דהייו .מימר דבעי ואית

 דמספקא אילהו מחצה על דבמחצה
 הן הללו מעות דין הם מהיכן לן

 שקלו דופל ומת שקלו הפריש כדין
 דלקמיה יסא' דר וכהאי לדבה
'. וכו תמן דאא עד דאמר

 בהלכה ב"בפ לעיל להא וכדגרסין
  :לדבה יפלו אמר א"ר עד' ה
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        שאלהשאלהשאלהשאלה

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא
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        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ֲהָלָכה א'    יט, איט, איט, איט, א .3
        דין מעות שנמצאו בין השופרותדין מעות שנמצאו בין השופרותדין מעות שנמצאו בין השופרותדין מעות שנמצאו בין השופרות

        
ין ְלגֹוְזֵלי עֹוָלהּבֵ [    :ין ִקיּנִ

ין  יּנִ לוּ  -ָקרֹוב ַלּקִ ין. ִיּפְ יּנִ    ַלּקִ
לּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה.  - ָקרֹוב ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה    ִיּפְ

לּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה -ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה    ].ִיּפְ
  

ָיא   ְוֵיׁש ֲחָטאת ְקֵריָבה עֹוָלה?!  :ְוַקׁשְ
  

י  ם  ִחְזִקָיהַרּבִ ׁשֵ ן ָלִקיׁש ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ין הּוא ַעל ַה  ית ּדִ ַנאי ּבֵ ָקְרבּו עֹולֹות.  -ּמֹוָתרֹות ּתְ ּיִ   ׁשֶ

  
ֶרת?  ּפֶ ֶמה ִהיא ִמְתכַּ ה ַהּזֹאת, ּבַ ָ   ָהִאׁשּ

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

ק ֶאת ַהִקיִנין  ַסּפֵ ין הּוא, ַהּמְ ית ּדִ ַנאי ּבֵ סּולֹות.  -ּתְ ק ֶאת ַהּפְ   הּוא ְמַסּפֵ
  

ָלא ין  :ָלא צֹוְרָכה ּדָ   , "ֵעִצים"לְ  153"גֹוְזֵלי עֹוָלה"  ּבֵ
ּפֹוֶרת"לַ  "בֹוָנהּלְ "לִ  ָהב ַלכַּ    !"ּזָ

  
סֹוָפה:    ְוָתֵניָתה ּבְ

ָלל: "   ֶזה ַהּכְ
רֹוב,    הֹוְלִכין ַאַחר ַהּקָ

  . "ְלַהְחִמיר –ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה 

                                                             
  ְקטֹוֶרתר"ש סיריליאו. גירסת הדפוס:  153

  פני משה
 על מחצה דקתי הא על .וקשיא
 קאי עולה לגוזלי יפלו מחצה

 דלמא לן מספקא כאן הלא דקשיא
 קיין של חטאת ודמי הן קיין של

 חטאת יש וכי עולה לגוזלי יפלו
' וכו חזקיה רבי ומשי עולה קריבה

 המותרות כל על הוא ד"ב תאי
 לעיל כדאמרין עולות שיקרבו

 כיון מי והכא' ה הלכה בסוף ד"בפ
  :כמותרות דיו הוא דספיקא

 קשיא הא ואכתי .הזאת האשה
 שלה קן דמי שהביאה הזאת האשה

 השופר בתוך ותוהו לחובתה
 בין ומצאו המעות שפלו והשתא

 ואם עולה גוזליל קיין של שופר
 במה הזאת האשה עולה לגוזלי יפלו
  :מתכפרת היא

 הוא ד"ב תאי יצחק רבי ומשי
 ואת כאן וחסר '.וכו המספק

 פרקין בסוף שכתוב וכמו האובדות
  ':במתי וכדפרישית

 דפריך כלומר '.וכו דלא צורכה לא
 למיתי התא צריך היה לא וכי

 מצא שאם הללו לחלוקות גם אלא
 ללבוה או לעצים קטורת בין מעות

 מה לכפורת שהיא זהב בין אם או
  :המעות אותן של דין

 צריך לא כלומר .בסופה ותיתה
 דהא אלו לכל ולמיחשב למיתי

 הכלל זה בהסיפא לה תי כבר
 להקל אף הקרוב אחר הולכין

 להחמיר הולכין מחצה על ובמחצה
 כן גם אלו בכל והג הזה והכלל

  :בהן כיוצא ובכל
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        קושיאקושיאקושיאקושיא

        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    'בֲהָלָכה     בבבב- - - - יט, איט, איט, איט, א .4
        בירושלים ובהר הביתבירושלים ובהר הביתבירושלים ובהר הביתבירושלים ובהר הבית    מעמד ההלכתי של מעות שנמצאומעמד ההלכתי של מעות שנמצאומעמד ההלכתי של מעות שנמצאומעמד ההלכתי של מעות שנמצאו

        
ָנה     ִמׁשְ

ְמְצאוּ  ּנִ ֵהָמה ִלְפֵני סוֹ   :ָמעֹות ׁשֶ ר.  -ֲחֵרי ּבְ   ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ
ִית  ין.  –ּוְבַהר ַהּבַ   חּוּלִ
ַלִים ָנה   :ּוִבירּוׁשָ ָ ל ְימֹות ַהׁשּ ָאר ּכָ ׁשְ ין.  –ּבִ   חּוּלִ

ַעת ָהֶרֶגל  ר.  - ּוִבׁשְ   ַהּכֹל ַמֲעׂשֵ
  

ְמָצא ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ֲעָזָרה  :ּבָ   עֹולֹות.  -ֵאיָבִרים   :ּבָ
אֹות.  –ַוֲחִתיכֹות    ַחטָּ

ַלִים ּוִבי ָלִמים -רּוׁשָ ר צּוָרתוֹ    -ֶזה ָוֶזה  ,ִזְבֵחי ׁשְ עּוּבַ    ,תְּ
ֵריָפה.  ְ   ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ

בּוִלין ּגְ   ְנֵבילֹות.  -ֵאיָבִרים   :ִנְמָצא ּבַ
רֹות –ַוֲחִתיכֹות    .מּותָּ

ַעת                                                 ,בטי ה ,ָהֶרֶגל ּוִבׁשְ ר ְמרּוּבֶ ׂשָ ַהּבָ רֹותַאף ֵאיָבִר  - ׁשֶ    .ים מּותָּ
  

ָמָרא      ּגְ

        חוליןחוליןחוליןחולין    - - - - דין מעות שנמצאו בהר הבית דין מעות שנמצאו בהר הבית דין מעות שנמצאו בהר הבית דין מעות שנמצאו בהר הבית 
ַהר ַה לֹא צֹוְרָכּה ּדָ  ִית ָלא, ּבְ    !קֹוֶדׁש  –ּבַ

  
יה י ִחּיָ א ַרּבִ י ּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָחָנןּבְ   : ַרּבִ

ה ָמעֹות,  כָּ ׁשְ ֵאין ַהּכֵֹהן מֹוִציא ִמן ַהּלִ   ֲחָזָקה ׁשֶ
ָלן ַעל ַהּבְ  הּוא ְמַחּלְ   ֵהָמה. ַעד ׁשֶ

  
  

  פני משה
  'מתי
. בהמה סוחרי לפי שמצאו מעות

 וקוין שמוכרין וםבמק בירושלים
 לפי מעשר הוא לעולם הבהמות

 שי מעשר מעות מביאין העם שרוב
 בהן בהמות וקוין לירושלים שלהן

 למימר דאיכא גב על ואף ולאכלן
 וכבר פלו המוכרים מן שמא

 מכיון ה"אפ הבהמות על תחללו
 כמה שהרי רובא הוו דלוקחים

 אזלין אחד מתגר לוקחים אשים
 הן הלוקחים מן דאימר בתרייהו

  :תחללו ולא
 לעולם שם המצאות .הבית בהר

 לפי הרגל בשעת' ואפי חולין הן
 ואין הן הלשכה מתרומת שחזקתן

 מתרומת מעות מוציא הגזבר
 על מחללן שהוא עד הלשכה

  :לקרבות שלוקחין הבהמות
 המקומות בשאר .ובירושלים

 ימות כל בשאר מצא אם שבתוכה
 הרגל ובשעת חולין הן הרי השה

 מעולי המעות שרוב לפי מעשר הכל
 ימות בשאר אבל שי מעשר רגלים
 הרגל מזמן שמא חיישין לא השה

 עשויין ירושלים ששוקי לפי הן
 כבר הן מרגל ואי יום בכל להתכבד

  :הזמן באותו מצאו
  

  ' גמ
 .קודש הבית בהר דלא צורכה לא

 מסתברא איפכא אדרבה כלומר
 צאותדמ כך לומר אלא צריכה ולא
 דרוב לעולם קודש יהיה הבית בהר

 הן הלשכה מתרומת שם המעות
 חזקה יוחן' ר בשם בא רבי ומשי

  ':במתי וכדפרישית' וכו
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        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית

        
        
        

        סיוע ממשנתנוסיוע ממשנתנוסיוע ממשנתנוסיוע ממשנתנו
        
        
        
        

        מסברהמסברהמסברהמסברה    סיועסיועסיועסיוע
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'בֲהָלָכה יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .5
        הסחת הדעת בשמירת בשר קודשים מטומאההסחת הדעת בשמירת בשר קודשים מטומאההסחת הדעת בשמירת בשר קודשים מטומאההסחת הדעת בשמירת בשר קודשים מטומאה

        
ְמָצא" ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ֲעָזָרה ּבָ אֹות.  –עֹולֹות. ַוֲחִתיכֹות  -ֵאיָבִרים  :ּבָ   ַחטָּ

ַלִים  ָלִמים.  -ּוִבירּוׁשָ   ִזְבֵחי ׁשְ
ר צּוָרתוֹ  -ֶזה ָוֶזה  עּוּבַ ֵריָפהתְּ ְ    ." ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ

  
י ם  ְלָעָזר ַרּבִ ׁשֵ ְעָיהּבְ י הֹוׁשַ   : ַרּבִ

ַעת  יַע ּדַ   ָטעּון ִעיּבּור צּוָרה.  -ִהּסִ
  

ְעָיהָאַמר  י הֹוׁשַ   : ַרּבִ
ן,    ַמְתִניָתא ָאְמָרה כֵּ

ֵריָפה" ְ ר צּוָרתֹו ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ עּוּבַ   . "תְּ
  

י יֹוֵסיָאַמר    : ְוָיאּות! ַרּבִ
ּמָ  - ְלָאְכלֹו ֵאין ַאּתְ ָיכֹול    א ִנְתַקְלֵקל צּוָרתֹו, ׁשֶ

ן ָצִריְך ֵמיַמר:  ֵריָפה"ְלפּום כֵּ ְ ר צּוָרתֹו ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ עּוּבַ   . "תְּ
*  

  פני משה
 אם .בעזרה שמצא בשר' מתי
 עולות אברים לאברים מותח הוא

 לאברים העולות לתח דרך שכן הן
 אותה ותח כדכתיב לחתיכות ולא

 ואם' לתחי תחיה ולא לתחיה
 הן חטאות לחתיכות מותח

 אותן ומחתכין בעזרה הן שאכלין
  :לחתיכות הכהים

 דרוב הן. שלמים זבחי ליםבירוש
  :הן שלמים בירושלים האכל בשר

 המצאות חתיכות בין .וזה זה
 תעובר בירושלים המצא בין בעזרה
 השריפה לבית ויצא צורתן

 שפסלו לפי בגמרא טעמא כדקאמר
 באכילה הן ואסורין הדעת בהיסח

 ולשרפן אכילתן זמן עבר כבר שמא
 זמן עבר לא עדיין שמא לא מי מיד
 מדרבן אלא פסולן ואין ילתןאכ

 פסולו שאין וכל הדעת היסח משום
 לפיכך צורה עיבור טעון בגופו

 שיעבור עד ממתיין צורתן תעובר
 וכדין לזמה חטאת וכדין זמן

 לבית יצאו כ"ואח לזמן שלמים
  :השריפה

  :ישראל בערי .בגבולין מצא
 לחתוך דרך שכן. בלות אברין

  :כלביםל ולהשליכן לאברין הבלות
 לחתוך דרך שאין. מותרות חתיכות

 להכשירות אלא חתיכות לחתיכות
  :לישראל אחת אחת ולמכרן
 ואין .מרובה שהבשר הרגל ובשעת

 קטות לחתיכות הבשר לחתוך דרך
 שלימות אברים אותו מבשלין אלא

  :מותרין אברים אף
 משום הפסל .הדעת הסיע' גמ

  :צורה עיבור טעון הדעת היסח
 כן שמעו' ממתי. כן אמרה' מתי
 הדעת היסח משום פסולין שהרי

' וכו צורתו תעובר וקתי הוא
 הוא ויאות יוסי' ר וכדמפרש
 תקלקלה שמא' וכו דלאוכלו

 והייו צורתו עבר כבר שמא כלומר
' וכו כן ולפום זמה שעבר

  ':במתי כדפרישית
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        ט ממשנתנוט ממשנתנוט ממשנתנוט ממשנתנוציטוציטוציטוציטו

        
        

        
        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית

        
        
        

        סיועסיועסיועסיוע
        
        
        
        

        
        

        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית
        
        
        

        
הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא הבאת ברייתא 

        בעניןבעניןבעניןבענין
        
        
        
        

        
        
        

        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית
        
        
        

        תמיההתמיההתמיההתמיהה    \\\\שאלה שאלה שאלה שאלה 
        
        
        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

שהיא פרשנות שהיא פרשנות שהיא פרשנות שהיא פרשנות 
מצמצמת למימרת רבי מצמצמת למימרת רבי מצמצמת למימרת רבי מצמצמת למימרת רבי 

        יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן
        

        
        סיפורסיפורסיפורסיפור
        
        
        

        
        

        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית
        
        
        
        

מימרא הלכתית מימרא הלכתית מימרא הלכתית מימרא הלכתית 
        חולקתחולקתחולקתחולקת

        
        

        סיפורסיפורסיפורסיפור
        
        
        
        

        

        

        'בֲהָלָכה     יט, ביט, ביט, ביט, ב .6
        """"דין בשר הנעלם מן העיןדין בשר הנעלם מן העיןדין בשר הנעלם מן העיןדין בשר הנעלם מן העין"קבוע", "רוב" ו""קבוע", "רוב" ו""קבוע", "רוב" ו""קבוע", "רוב" ו"    ––––בגבולין בגבולין בגבולין בגבולין דין בשר שנמצא דין בשר שנמצא דין בשר שנמצא דין בשר שנמצא                                         

        
ְגבּוִלין" רֹות –ְנֵבילֹות. ַוֲחִתיכֹות  - ֵאיָבִרים  :ִנְמָצא ּבַ   .מּותָּ

ה, ַאף ֵאיָבִרים  ר ְמרּוּבֶ ׂשָ ַהּבָ ַעת ָהֶרֶגל ׁשֶ רֹות –ּוִבׁשְ   . "מּותָּ
  

א י ְקִריְסּפָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֲחִניָנהּבְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
ּום ְנֵביָלה.  -ֵאיָבִרים ְנֵבילֹות    לֹוִקין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ

  
ן:    ַמְתִניָתא ָאְמָרה כֵּ

רֹות –, ַוֲחִתיכֹות ְנֵבילֹות -ֵאיָבִרים "   ! "מּותָּ
רֹות" יכֹות מּותָּ ׁש? - "ֲחתִּ   !לֹא ַמּמָ

ּום ְנֵביָלה.  -    "ֵאיָבִרים ְנֵבילֹות" :ְוִדְכָווָתּה    לֹוִקין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ
  
  

א י ְקִריְסּפָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֲחִניָנהּבְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
רֹות.  –ִאם ָהיּו ַמֲחרֹוזֹות    מּוּתָ

  
  
ׁשַ " חּוָטה, וּ ע ֲחנתֵּ ר ׁשְ ַ ׂשּ ר ְנֵביָלה, ְוַאַחת מֹוֶכֶרת ּבְ ַ ׂשּ   ּיֹות מֹוְכרֹות ּבְ

פּו לֹו  ׁש.  –ִנְתַחּלְ   חֹוׁשֵ
ְמֵצאת    הֹוְלִכין ַאַחר ָהרֹוב.  -ְוַלּנִ

  

ר ְנֵביָלה,  ַ ׂשּ חּוָטה, ְוַאַחת מֹוֶכֶרת ּבְ ר ׁשְ ַ ׂשּ ע ֲחֻנּיֹות מֹוְכרֹות ּבְ ׁשַ   תֵּ
פּו לֹו  ׁש.  –ִנְתַחּלְ   חֹוׁשֵ
ְמֵצאת    . "הֹוְלִכין ַאַחר ָהרֹוב -ְוַלּנִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ַיד ּגֹוי  ְמָצא ּבְ ְפַלְטָיא.  -ַהּנִ ִנְמָצא ּבִ   כְּ
  

י ְלָעָזר ּבֵ  ייַרּבִ י ַחּגַ י ָמָנאֲהָוה ִמְסַמְך לְ  י ַרּבִ   . ַרּבִ
יק ְלָב  ע ִמן סּוֵסיּה ּוַמּפִ אי ְמַקּטֵ   ָרא. ֲחָמא ְלַחד ֲאַרּמַ

ַיד ּגֹוי  ְמָצא ּבְ י יֹוָחָנן: ַהּנִ ָאַמר ַרּבִ ְפַלְטָיא? -ֲאַמר ֵליּה: ֲהָדא ִהיא ּדְ ִנְמָצא ּבִ    !כְּ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ן ָאַמר  יכֵּ י יֹוֵסי ַרּבִ   : ַרּבִ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ קּוִלין ׁשֶ ָראּו אֹותֹו יֹוֵצא ִמּמְ   ְוֵהן, ׁשֶ
  

ִציּפֹוִרין ֲאִזיל ּבָ  ר ַנׁש ּבְ ָחא, ְוָלא ְיַהב ֵליּה. ַחד ּבַ ד ִמן ַטּבָ   ֵעי ִמיְזּבֹון קּוּפָ
יֵתי ֵליּה.    ֲאַמר ֵליּה ְלַחד רֹוֵמיי, ְוַאּיְ
ְרֵחיּה?    ֲאַמר ֵליּה: ָלא ָנְסִבית ַעל כָּ

ְנֵביָלה ְיָהִבית ֵליּה?  ר ּדִ ׂשָ   ֲאַמר ֵליּה: ְוָלאו ּבָ
  

י ִיְרְמָיה ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֲחִניָנהּבְ   : ַרּבִ
א ִלְפֵני ַמֲעׂשֶ  יה ּבָ   , ַרּבִ

ִציּפֹוִרין.    ְוָאַמר: ָלא ּכֹוָלא ִמיֵניּה ֵמיַסר ְמקּוִלין ּדְ
  

ן,  ַרב ּמָ   ְנַחת ְלּתַ
  ַוֲחַמר ֲעֵליֶהן.  - ַחְמּתּון ְמִקיִלין

  
ר ַנׁש ֲאִזיל    כ,א ַתּה, ְוָאִזי^ַחד ּבַ גֹו ַנֲהָרא, ְוִאיְנׁשְ יּה ּבְ ּתֵ יְזָגה ַאְסקּוּפְ ֵעי ְמׁשִ   ל ֵליּה. ּבָ

ֵעי ִמיְסִביַנּה     .ָחַזר ּבָ
  : ָאסּור ָלְך, ַרבֲאַמר ֵליּה 

ְחּתֹוי.  ְנֵביָלה ּתַ יֵתי חֹוֵרי ּדִ ַטף ַנֲהָרא, ְוַאּיְ ָנא ֲאַמר: ַהִהיא ׁשָ   ּדְ
  
  

  פני משה
 ממש בלות דתין .בלות איברין

  :בלה משום עליהן ולוקין הן
 כן שמעין' וממתי '.וכו' מתי

 וחתיכות בלות אברים דקתי
 וכי מותרות חתיכות מה מותרות

 ולאכילה קאמר מותרות ממש לאו
 לאכילה דקתי בלות אברין אף

  :בלה משום עליה לוקה שהאוכלן
 .מותרות מחרוזות היו אם

 שמצא בשר גריס ג"פ בתוספתא
 עושין שאין מותר מחרוזות בעזרה

 מחרוזות. מחרוזות הקדש בשר
 בלהח על בשר שחורזין כדרך

  :לתלותו בו וכיוצא
 בלה בשר מוכרות חויות תשע

 מהן מאחת שלקח .לו תחלפו' וכו
 חושש לקח מהן מאיזה יודע ואיו
  :ואסור הוא

 הרוב אחר הולכין בשוק .ולמצאת
 הסיפא ומשום ואסור חיות של

  :לה קתי
 שחוטה בשר מוכרות חויות תשע

 לכתחלה .חושש לו תחלפו' וכו
 הרוב אחר הולכין ולמצאת

  :ומותר
 כמצא דיו .ם"עכו ביד המצא

 אסור האסור מן הרוב ואם בפלטיא
  :מותר המותר מן ואם
 מן בשר. דמקטע ארמאי לחד חמא

  :סוסיה
  :למכור .לברא ומפיק

. 'וכו יוחן' ר דאמר היא הדא ל"א
 הרוב על לסמוך וכל וכי בתמיה

 והרי הוא מותר רוב במקולין אם
 שלו הסוס ןמ חתך שזה רואין או

  :למכרו לחוץ ומוציאו
 רבי יוסי רבי אמר כן מא' ר .ל"א

 והן יוחן דרבי תלמידיה דהוא שלי
 יוחן רבי דקאמר הא' וכו שראו

 כמצא ם"העכו ביד המצא
 הבשר רוב אחר והולכין בפלטיא

 יוצא אותו שראו דווקא שבמקולין
  :בידו והבשר ישראל של ממקולין

 בשר ליקח בציפורי הלך. ש בר חד
 לו ליתן הטבח רצה ולא מהטבח

 בשר לו להביא אחד ם"לעכו ואמר
 זה ליה ואמר לו והביא משם

 על סבית לא ם"להעכו הישראל
 בעין היה לא דודאי כלומר כרחיה

 ממו לקחת כרחו שבעל אלא אחר
 היה ולסותו לי ליתן רצה שלא לפי

 מהטבח לו ולקח הלך אם רוצה
 בעל ולמה ם"העכו ל"וא ישראל

 יהבית דבלה בשר לאו וכי כרחו
 הזה הכשר הבשר תחת ליה

 לפייסו והוצרכתי לך שהבאתי
  :זה עבור בלה בשר לו ותתי

 חוששין אם רבי לפי בא זה .מעשה
 כמסיח שהוא ם"העכו לדברי או
 בלה בשר להטבח שתן תומו לפי

 ממקולין בשר ליקח אסור ומעתה
 הימו כל לא ואמר רבי והשיב הזה
 כולה לאסור הזה ם"העכו של

  :דצפורי מקולין
 שהן וראה לבבל. לתמן חת רב

 עליהן והחמיר איסור בדבר מקילין
 דאבתרא דלקמיה עובדא וכהאי

  ':ח בהלכה ז"דע ב"בפ להא וגרסין
 לרחוץ בקש. משזגה בעי אזל

 הראש הוא וזה בההר איסקופתיה
 ביחד המכרים מעיים ובי והרגל

 ערבי ובלשון י"דרמיל קורין ז"בלע
  :סקופתא

 ההר שפת על ושכחו .ואישתיה
 ליטלו ורצה חזר כ"ואח לו והלך

 זה דלא לך אסור רב ל"וא
 דילף דההיא דאימור האיסקופתא

 והוא תחתיו אחר והביא הרא שטף
  :האסור מן
. בשוקא מהלך הוה ש בר חד

 עוף דייתא ואתא בשר וטעין
  :מידו וחטפו דייה הקרא
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קושיא מהברייתא קושיא מהברייתא קושיא מהברייתא קושיא מהברייתא 
        על מעשי רבנןעל מעשי רבנןעל מעשי רבנןעל מעשי רבנן

    

        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        

        סיפורסיפורסיפורסיפור
לקו הפרשנים על מי לקו הפרשנים על מי לקו הפרשנים על מי לקו הפרשנים על מי [וח[וח[וח[וח
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ד,  ּוָקא ָטִעין קּוּפָ ׁשּ ְך ּבְ ר ַנׁש ֲהָוה ְמַהּלֵ   ַחד ּבַ
יּה ִמיֵניּה  ְייָתא ַוֲחַטְפּתֵ יּה. וּ  ,ֲאָתא ּדַ   ְטַלְקּתֵ

ֵעי ִמיְסִביַנּה     .ָחַזר ּבָ
  : ָאסּור ָלְך, ַרבֲאַמר ֵליּה 

יּה, ְוָנְסָבה ַההּוא אֹוְחָרָנא.  ְנֵביָלה ֲהַוות ְטִעיָנה ּוְטַלְקּתֵ ר ּדִ ַ ׂשּ ָנא ָאַמר: ּבְ   ּדְ
  

ַטף ִזיִקין יַנאי ׁשָ    .ּגִ
י ֶאְלָעָזרֲאָתא עּוְבָדא קּוֵמי  ַרּבִ י ִיְצָחק ּבְ ַפָייא ִקיְטְרהֹון. וַ  ַרּבִ מּון ׁשָ   ֲאַמר: ְיַחכְּ

  
בּוֵלי,  ָתא ּדְ ִניׁשְ כְּ ח ּבִ כַּ ּתַ   נקֹוִניָקה, ִאׁשְ

י ִיְרְמָיהֲאָתא עּוְבָדא קּוֵמי  מּון ְסקֹוַרָייא ֲעִביְדְתהֹון. ַרּבִ   , ָאַמר: ִיְתַחכְּ
  

ירּוהּו ִמ  גּוָפָתא, ְוִהּתִ ִאְסְרֵטי ּדְ ח ּבְ כַּ ּתַ ִדי ְצִלי ִאׁשְ ָבִרים: ּגְ ֵני ּדְ ּום ׁשְ   ׁשּ
ּום ְמִציָאה,    ִמׁשּ

ָרִכים.  ּום רֹוב ְמָהְלֵכי ּדְ   ּוִמׁשּ
  
ּום ְמִציָאה"   , "ִמׁשּ

ָתֵני:    ּדְ
ָהר, " ם, ּוִמׁשּוַנת ַהּנָ יס, ִמׁשּוַנת ַהּיָ ּיִ ד ַהּגַ ד ָהֲאִרי, ִמּיָ יל ִמּיָ ּצִ   ַהּמַ

דֹוָל  דֹוָלה, ּוִמְפַלְטָיא ּגְ    –ה ּוֵמִאיְסַרְטָיא ּגְ
ין ֵמֶהן ָעִלים ִמְתָייֲאׁשִ ַהּבְ ֵני ׁשֶ ּלֹו, ִמּפְ   . "ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ

ָרִכים" ּום רֹוב ְמַהְלֵכי ּדְ ִחיַטת ּגֹוי.  -  "ִמׁשּ ּום ׁשְ   ִמׁשּ
י.  ֵבית ַרּבִ ח ִמן ּדְ כַּ ּתַ   ְוִאׁשְ

  
יר ֵלִוי, ְוִהּתִ פּוְנְדָקא ּדְ ח ּבְ כַּ ּתַ גּוְבָנה ִאיׁשְ ָבִריםּוהּו ִמׁשּ ִעיגּול ּדְ ֵני ּדְ    :ּום ׁשְ

ּום ְמִציָאה    ,ִמׁשּ
ָרִכים.  ּום רֹוב ְמַהְלֵכי ּדְ   ּוִמׁשּ

  
ּום ְמִציָאה"   , "ִמׁשּ

ָתֵני:    ּדְ
ָהר, " ם, ּוִמׁשּוַנת ַהּנָ ד ָהֲאִרי, ִמׁשּוַנת ַהּיָ ִייס, ִמּיָ ד ַהּגַ יל ִמּיָ ּצִ   ַהּמַ

דֹוָלה  דֹוָלה, ּוִמְפַלְטָיא ּגְ    –ֵמִאיְסַרְטָיא ּגְ
ין ֵמֶהןֲה  ָעִלים ִמְתָייֲאׁשִ ַהּבְ ֵני ׁשֶ ּלֹו, ִמּפְ   . "ֵרי ֵאּלּו ׁשֶ
ָרִכים" ּום רֹוב ְמַהְלֵכי ּדְ ִביַנת  -  "ִמׁשּ ּום ּגְ   . ָנְכִריִמׁשּ

י יֹוֵסי.  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ ח ִמן ּדְ כַּ ּתַ   ְוִאיׁשְ
  
  

י ָמָנאָאַמר  י יֹוֵסיקּוֵמי  ַרּבִ   : ַרּבִ
ָנן ַמְכִריִזין! ַוֲאַנן ָחְמָיין    ַרּבָ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ח, ָלא ְנֵסַבת?  כַּ   ַאּתְ ִאין ֲהֵוויָתה ַמׁשְ
ן,  י יֹוָנה ֲאבּוְך ָלא ֲאַמר כֵּ   ַרּבִ

יּוָסא ּוְלַגָוא.  ח ִמן ּפִ כַּ ח, ַנׁשְ כַּ ד ַנׁשְ א ָאַמר: ַהְלַואי כַּ   ֶאּלָ
  

ח ְוָלא ְנֵסיב.  כַּ ן, ַאׁשְ   ֲאִפיּלּו כֵּ

  פני משה
 השליכו העוף כשפרח. וטלקתיה

 והחמיר ליטלו ורצה זה וחזר לארץ
 דאימור דא לך אסור ואמר רב כ"ג

 טעוה הדיה היתה בלה בשר
. אוחרא ההוא וסבה והשליכתו

 דין וסיבת תתה ואתר גריס ז"ובע
 תחת הבלה ועכשי שתקח. תחותה

  :שלך בשר
 ההר שטף בגות יין מוכרי .גיאי
 אותן ומצאו שלהן יין הודות זיקין
 בר יצחק רבי לפי עובדא ואתא

 שפייא יחכמון ואמר אלעזר
 כלומר השופין יכירו קוטריהן
 המשפין הגיאי והם האומין
 מכירין ואם בהודות קשריהן
  :מותרין קשריהן
 ייםמע בי עם הריאה .וקיקה

 קורא אותה ומדיחין שמקין ולפי
 הקוקות שם על "א וקיקה לה

 שם דבולי כ"בבה ומצאת שבה
 הולכין שהחשובים הוא חשיבות
 ירמיה' לר ושאלו בתוכה להתפלל

 ואמר העין מן שתעלם בשר משום
 המוכרין הן הסיקירייא יכירו

 ויראו סיקרין וקראו באלו כיוצא
  :תרמו מכירין ואם בה מעשיהן

 המקום ברחוב .דגופתא באיסרטא
  ':וכו והתירוהו גופתא

 המציל דמציעא בתוספתא .דתי
 שהבעלים מפי' וכו הארי מיד

 יאוש מי כאן כ"וא מהן מתייאשין
  :להכריז צ"וא איכא בעלים
 משום דרכים מהלכי רוב משום

 דלמאי כלומר .ם"העכו שחיטת
 ם"העכו שחיטת משום אי יחוש

 מהלכי רוב ראח אחו הולכין
  :היו ישראל ורובן שם אשר דרכים

 כ"ואח .רבי דבית מן ואישתכח
 דאותו אישתכח זה אחר כשחקרו

  :הוה רבי דבית מן צלי הגדי
 ועושין גדולה גביה .דגובא עיגול
 ומצאת אחת לחם ככר כמין אותה

' וכו והתירוהו דלוי באושפיזא
 א"דר דמן כ"אח ואישתכח כלעיל

  :הוה יוסי ר"ב
 עצמן על מחמירין. רבן חמיין ןוא

' ר ל"וא ג"דכה להאבדה ומכריזין
 כזה דבר מוצא היית אם ואת יוסי
' ר אביך והרי וטלו היית לא וכי

 היה רגיל אלא כן אמר לא יוה
 דבר איזו מצא אם הלואי לומר

 כלומר דלגו פיוסרוס מן אף ומצא
 גדולה ופלטיא בסרטיא דוקא לאו

 יאוש כאואי בה מהלכין שהכל
 הקטן השביל מן' אפי אלא בעלים

 וקרא סרטיא מהאי שלפים
 הרואה בפרק ודוגמתו פיסווארוס

 לפעמים לשם שדורסין שם ועל
 ז"לע ולשון הרחוב מן להסתלק

 ובגמרא. א"אוויר א"פס הוא
 קיא פסא מציא דלא דהפועלים

 וטלו הייתי כ"ג שם תמצא ואם
  :ממו מתייאשין הבעלים כן' דאפי

 וקאמר .סב ולא אשכח כן' יאפ
 כך לומר רגיל שהיה פ"שאע ס"הש
 במקום מצא אחת פעם כן' אפי

 ולא עצמו על והחמיר בו כיוצא
  :ליטלו רצה
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        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        

        

    'גה ֲהָלכָ     בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א .7
        מציאת בהמה הראויה לקרבןמציאת בהמה הראויה לקרבןמציאת בהמה הראויה לקרבןמציאת בהמה הראויה לקרבן
        תקנות בית דין בענייני קרבנותתקנות בית דין בענייני קרבנותתקנות בית דין בענייני קרבנותתקנות בית דין בענייני קרבנות

        
ָנה    ִמׁשְ

ְמֵצאת ּנִ ֵהָמה ׁשֶ ל ֵעֶדר,   :ּבְ ַלִים ְוַעד ִמְגּדַ   ִמירּוׁשָ
ָתּה ְלָכ     :ל רּוַח ּוְכִמּדָ

  עֹולֹות,  –ְזָכִרים 
ָלִמים.  -ְנֵקיבֹות    ִזְבֵחי ׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָסִחים,   –ָהָראּוי ִלְפָסִחים    ַלּפְ

ים יֹום.  לׁשִ   קֹוֶדם ָלֶרֶגל ׁשְ
  

ִראׁשֹוָנה ִנין ֶאת מֹוְצֶאיָה   :ּבָ ּכְ ְ הּוא ֵמִביא ְנָסֶכיָה.  ,ָהיּו ְמַמׁשּ   ַעד ׁשֶ
יִחין אֹוָתּה ּובֹוְרִחין.    ָחְזרּו ִלְהיֹות ַמּנִ

ל ִציּבּור.  ֶ ִאין ִמׁשּ הּו ְנָסֶכיָה ּבָ ּיְ ין: ׁשֶ ית ּדִ   ִהְתִקינּו ּבֵ
  
ְמעֹוןַמר ָא  י ׁשִ   : ַרּבִ

ָבִרים ִהְתִקינוּ  ְבָעה ּדְ ין ׁשִ ית ּדִ    :ּבֵ
  

   .ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן
  

ם ִדיַנת ַהּיָ ח עֹוָלתֹו ִמּמְ ּלַ ִ ׁשּ    :ָנְכִרי ׁשֶ
ּה ְנָסִכים  ח ִעּמָ ּלַ ּלֹו.  - ְוׁשִ   ְקֵריִבין ִמׁשֶ

ל ִציּבּור.  -ְוִאם ָלאו  ֶ   ְקֵריִבין ִמׁשּ
  

ת ְוִה ְוֵכן ּגֵ  ּמֵ יַח ְזָבִחיםר ׁשֶ    :ּנִ
ּלֹו.  -ִאם ֵיׁש לֹו ְנָסִכים  ֶ   ְקֵריִבין ִמׁשּ

ל ִציּבּור.  -ְוִאם ָלאו  ֶ   ְקֵריִבין ִמׁשּ
  

ין הּוא,  ית ּדִ   ּוְתַנאי ּבֵ
ת,  ּמֵ דֹול ׁשֶ   ַעל ּכֵֹהן ּגָ

ל ִציּבּור.  ֶ ֵהא ִמְנָחתֹו ְקֵריָבה ִמׁשּ תְּ   ׁשֶ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

י ל יֹוְרׁשִ ֶ   ן, ִמׁשּ
ֵליָמה ָהְיָתה ְקֵרָבה.    ּוׁשְ

  

ַלח ְוַעל ָהֵעִצים  ֶהן.  - ַעל ַהּמֶ ְהיּו ַהּכֲֹהִנים ֵניאֹוִתין ּבָ ּיִ   ׁשֶ
  

ָרה  ֶאְפָרּה.  -ְוַעל ַהּפָ ּלֹא ְיהּו מֹוֲעִלין ּבְ   ׁשֶ
  

סּולֹות  ין ַהּפְ יּנִ ל ִצּבּור.  -ְוַעל ַהּקִ ֶ אֹות ִמׁשּ הּו ּבָ ּיְ   ׁשֶ
י יֹוֵסי    אֹוֵמר: ַרּבִ

ין  יּנִ ק ֶאת ַהּקִ סּולֹות.  -ַהְמַסּפֵ ק ֶאת ַהּפְ   הּוא ְמַסּפֵ
  

ָמָרא     ּגְ

            ,,,,מעלים לעולהמעלים לעולהמעלים לעולהמעלים לעולה    - - - - שבהמה זכר שנמצא שבהמה זכר שנמצא שבהמה זכר שנמצא שבהמה זכר שנמצא     ::::המשנה אומרתהמשנה אומרתהמשנה אומרתהמשנה אומרת
        שלמים!שלמים!שלמים!שלמים!ללללה ה ה ה והרי יתכן שהוא היוהרי יתכן שהוא היוהרי יתכן שהוא היוהרי יתכן שהוא הי

  
  

ה ְעָיא ַרּבָ י הֹוׁשַ   ָאַמר:  ַרּבִ
נּו.  ְדֵמיֶהן ׁשָ א ּבִ   ַלּבָ

  
י יֹוָחָנןֲאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ים"? אֹוְמִרים לוֹ  ָדׁשִ ּקָ    !ָלָאָדם: "ֵצא ּוְמעֹול ּבַ
  

  פני משה
  'מתי

 מקום .עדר מגדל עד מירושלים שמצאת בהמה
 בכמדתה מצאת אם וכן לירושלים היה קרוב

  :רוח לכל
 לירושלים מוךס שהוא דמכיון .עולות זכרים

 בהמות ורוב יצאת מירושלים שמא חיישין
 דחזו זכרים הלכך הן זבחים ממה היוצאות

 בעולה לספוקי דליכא וקבות הן עולות לעולה
  :הן שלמים זבחי
 מן שה בן זכר. לפסחים הראוי אומר יהודה רבי

 והמוצא לפסחים ז"ה העזים מן או הכבשים
 את לו יתן בעליו יבא כ"אח ואם לפסחו מקריבו

  :דמיו
 יום שלשים לרגל קודם הוא אם .לרגל קודם
 ואדם הפסח בהלכות לדרוש מתחילין שאז

  :יהודה כרבי הלכה ואין פסחו את מפריש
 עד מוצאיה את ממשכין ד"ב .היו בראשוה

 פר סכי לפר אם לה הראוין סכיה מביא שהוא
 וחזרו כבש סכי ולכבש איל סכי לאיל אם

 שלא כדי ובורחין הבהמה תא מיחין להיות
 באין סכיה שיהא ד"ב והתקיו בסכיה יתחייב

  :הלשכה מתרומת צבור משל
 כדקחשיב .ד"ב התקיו דברים' ז ש"ר אמר

 דלעיל' במתי שאמרו מהן אחד וזה ואזיל
 ועוד צבור משל באין סכיה שיהא שהתקיו

  :דלקמן דברים ששה
 להקריבו .הים ממדית עולתו ששלח כרי

 וסתם ודבות דרים מהן שמקבלין דדרשיןכ
 לגבוה כולו להיות שדעתו הן עולות כרי דרי
 ואם משלו קריבין עמה סכיה דמי שילח ואם
 שילח אם אבל. צבור משל הסכים קריבין לאו

 כל בסכים' שא קריבין אין עצמן הסכים
 יביאו שלא הכרים ולמעט ככה יעשה האזרח

  :צבור משל הסכים וקריבין עצמן הסכים
 יש אם זבחים והיח יורשים לו ואין. שמת גר וכן
 לאו ואם משלו קריבין בחייו שהפרישן סכים לו

  :צבור משל קריבין
 והיא מחתו שתהא שמת ג"כ על כ"ג .ד"ב תאי

 מחציתה שמקריב יום בכל ג"כ של חביתין מחת
 צבור משל קריבה הערבים בין ומחציתה בבקר

  :תחתיו אחר ג"כ שיתמה עד
 היתה ג"כ של .יורשים משל אומר יהודה רבי

 דמחות ד"בפ תין פלוגתייהו ועיקר קריבה
 ומת בשחרית מחצה שהקריב ג"כ גבי בסופו
 מביתו עשרון חצי יביא לא תחתיו אחר כהן ומיו

 שלם עשרון מביא אלא ראשון של עשרון חצי ולא
 שי מצאו אבד ומחצה מחצה ומקריב וחוצהו

 קתי ועלה אובדין חצאין ושי קריבין יןחצא
 מי משל תחתיו אחר כהן מיו לא בסיפא התם

 יהודה' ור ציבור משל אומר ש"ר קריבה היתה
 התם מפרש פלוגתייהו וטעם יורשין משל אומר

 דכתיב עולם חק דריש ש"דר בברייתא הכא וכן
 כשמת קריבה היא עולם משל ג"כ מחת גבי
 מחצה שהקריב קודם מת שאם וכשם ג"הכ

 מת אם אף כך צבור משל כולה היא קריבה בבקר
 ציבור משל קריבה בשחרית מחצה שהקריב אחר

 יהודה' ור תקטר כליל דכתיב קריבה ושלימה
 משלו בשחרית מחצה הקריב שכבר דהואיל ל"ס

 דכתיב יורשין משל הערבים בין היא קריבה ומת
 ל"וס אותה יעשה מביו תחתיו המשיח והכהן

 אותה דכתיב קריבה היתה שלימה ג"בכהד כ"ג
 ש"דר דהא התם מי וקאמר חציה ולא כולה
 ד"ב דתקת קאמר הא והכא מקרא לה דריש
 מדצבור דאורייתא הוו תקות דשתי אלא היא

 פוחתין שהיו לשכה מידחקא דקא דחזו וכיון
 היורשים מן שיגבו התקיו הלשכה מן השקלים

 אוקמוה הדר היורשים בה פשעו דקא דחזו וכיון
 דהתם יהודה' כר הלכה דיא ולעין אדאורייתא

 לאחר אבל יורשין משל קריבה דמדאורייתא
 והתקיו היורשים בה שפושעים שראו התקה
 כדקאי התקה כ"א צבור משל קריבה שתהא

  :צבור משל היא וקריבה קאי
 לרבי ובין ש"לר בין. קריבה היתה ושלימה

   :וכדפרישית יהודה
 שהמלח ד"ב תאי הוא וכן .העצים ועל המלח על

 אותין להיות לכהים מותר קודש של והעצים
 וזהו בחלקן שאוכלין הקרבות לאכילת בהם

 שעין לפי ד"ב תאי של דברים משבעה החמישי
 אחד דבר הכהים הין שיהיו והעצים המלח

 יתו לא אבל הקדשים לאכילת ודווקא. הוא
 וכגון שלהם חולין באכילת המקדש מלח

 היא מועטת אכילה הקדשים חלק שאכילת
 כדי עמהם תרומה או חולין אוכלין שיהו שצריך
 כאן ואין השובע על אכלין הקדשים שיהיו
 אכילת ולצורך הואיל בעזרה חולין משום

  :הוא הקדשים
  

  בעמוד הבא –המשך 
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א,    ֶאּלָ
ֶהן ַאַחר ָהרֹוב,    ִהיְלכּו ּבָ

  עֹולֹות.  -ִאם רֹוב ְזָכִרים 
ָלִמים.  -ִאם רֹוב ְנֵקיבֹות    ִזְבֵחי ׁשְ

  
ָכִרים ּוִמן ַהְנֵקיבֹות?!  ִאין ִמן ַהּזְ ָלִמים ּבָ ְ   ְוֵאין ַהׁשּ

  
ה?  יַצד הּוא עֹוׂשֶ   כֵּ

ה אֹוָתן יָאן ְלחוּ מֹוִצ    כ,ב   עֹולֹות. ^ִלין ְוחֹוֵזר ְועֹוׂשֶ
  

י ְזֵעיָראָאַמר    : ַרּבִ
ן:  ּמָ ַאּתְ ָאַמר ּתַ ָמה ּדְ   כְּ

ין הּוא ַעל ַהּמֹוָתרֹות" ית ּדִ ַנאי ּבֵ ָקְרבּו עֹולֹות תְּ ּיִ   , "ׁשֶ
ין הּוא ַעל ָהאֹוְבדֹות  ית ּדִ ַנאי ּבֵ ן ַאּתְ ָמר אּוף ָהָכא: ּתְ ָקְר  -כֵּ ּיִ   בּו עֹולֹות. ׁשֶ

  
י יֹוֵסיָאַמר  ר ַאָחאלְ  ַרּבִ י ַיֲעקֹב ּבַ   : ַרּבִ

  ֵאין ֶזה ֵמִזיד? 
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ין  ית ּדִ ַנאי ּבֵ הּוא ּתְ יָון ׁשֶ   ֵאין ֶזה ֵמִזיד.  -ִמכֵּ

  

  פני משה
 הששי זהו .באפרה מועלין יהיו שלא הפרה ועל
 מן הא פריך ובגמרא. ד"ב תאי של דברים' מז

 היא מחטאת' כדדרשי מועלין אין התורה
 מועלין ואין מועלין ובה בה שמועלין מלמד

 בה דאורייתא הוו תקות שתי ומשי באפרה
 דקא דחזו כיון מועלין אין באפרה מועלין
 גזרו למכתן רפואה מיייהו ועבדי בה מזלזלי

 הזאות מספק פרשי דקא דחזו וכיון מעילה ביה
  :אדאורייתא אוקמוה

 .צבור משל באות שיהו הפסולות הקיין ועל
 שמחוייבי לפי. ד"ב מתאי השביעי הוא זה

 והגזברים להשופר וותין מעות מביאין הקיין
 והבעלים קיין בהם וקוים המעות לוקחין
 ואם קייהן שיקריבו שישגיחו ד"הב על סומכין

 שיקחו הוא ד"ב תאי פסול איזה בהן אירע
 אותם ומזכין הלשכה תרומת מדמי אחרים
  :בהקרבתם חובתן ידי ויוצאין םלהבעלי

 באין שיהו ד"ב מתאי זה אין .אומר יוסי רבי
 את שהמספק הוא כך אלא הלשכה מתרומת

 דאמרין הקיין על הממוה אותו זהו הקיין
 המעות ומקבל הקיין מספק שהוא ה"בפ לעיל

 קיין להחליף שחייב הוא הגזברים מן
 וכהאי תחתיהן אחרים ליתן וצריך הפסולות

 עד מעותיו את מקבל איו ד"פ סוף לעיל דתין
 או היין החמיץ ואם מרוצה המזבח שיהא

 הוא כך לו והתליע החמיץ הסולת התליע
 קודם שפסלו או פסול בהן מצאו שאם בקיין

' כר והלכה תחתיהן אחרים הוא ותן שיקרבו
  :ד"ב מתאי שזהו' בגמ וכדאמר יוסי

  
  ' גמ

 וכך .שו בדמיהן לבא אמר רבה הושעיה רבי
 לה דגריס' ז הלכה בסוף דקידושין ב"בפ הוא

 זכרים וכי ליה דקשיא ומשום. זו סוגיא התם
 הא הוו לא שלמים זבחי דהוו הוא עולות

 דאיכא ומכיון וקבות זכרים באין שלמים
 הן שלמים זבחי שמא בזכרים מי לספוקי

 האברים את ולהקטיר לעולה מקריבין היאך
 קתי עצמיהן הן שיקריבו דלא מפרש הלכך
 ק"וה עסקין בדמיהן לחוב בבא הכא אלא
 עליו ולקבל תקה לעשות המוצאה זה בא שאם

 ורוצה הבהמות אלו בספק שיש דמים כל חוב
 דחיישין דבזכרים הוא כך לחולין להוציאן

 ויאמר שווין של דמים' ב ויביא הן עולות שמא
 מעות על מחוללת הבהמה תהא עולה זה אם

 ואם דבה לשלמי יהיה אחרים והמעות והאל
 האלו מעות על מחוללת תהא היא שלמים
 הללו ובדמים דבה לעולות יהיה אחרים ומעות

  :לדבה ויקריבן הקרבות יביא
 ומעול צא לאדם לו אומרים יוחן' ר ל"א

 תמימה בהמה שהרי בתמיה .בקדשים
 שבא וזה לחללה אסור למזבח שהוקדשה

 וחטא עמוד לו יאמרו כיו יעשה כיצד להימלך
 בקדשים למעול במזיד שיעבור שתזכה בשביל
 לתקן שיזכה וכדי תמימין כשהן ולחללן

  :זו בהמה של הקרבתה
 טעמא דהייו אלא .הרוב אחר בהן הילכו אלא

 עצמן דהן השתא ד"וקס עולות יקרבו' דזכרי
  :קאמר קרבין

 וכלומר הוא מסורס לשון .עולות זכרים רוב אם
 קבות ואם הן עולות זכרים רוב הן זכרים אם
  :הן שלמים קבות רוב
 כאן שייך וכי קשיא ואכתי. 'וכו השלמים ואין
 מן באין שלמים אין וכי הרוב אחר לילך

 כפלגא הוו זכרים כ"וא הקבות ומן הזכרים
 ואמאי ספיקא כהאי שלמים ופלגא עולות
  :עולות יקרבו
 ק"דה כלומר .לחולין מוציאן עושה הוא כיצד
 לחולין מוציאן שהוא עד ימתין הוא כיצד אלא

 לחולין להוציאן ויכול שיוממו עד והייו
 אם ויאמר אלו על ומחללן בהמות שתי ומייתי(

 שלמי וחברתה תחתיה עולה זו תהא עולה זו
 תחתיה שלמים זו תהא שלמים זו ואם דבה

 אותן ועושה וחוזר) דבה עולת תהא וחברתה
 בדמים יעשה שמוכרן ובהדמים כלומר. עולות

 דגריס הקושיא כאן וחסר. עולות להקריב אלו
 עולה קריבה חטאת יש וקשיא שם בקידושין

 חטאת איכא מ"מ הן דזכרים ג"דאע וכלומר
 אתה והיאך הוא חטאת ושמא הוא דזכר שיא
  :עולות בהן יקח שהדמים אומר
 אמר דאת דכמה קשיא דלא. זעירה' ר אמר
 על הוא ד"ב דתאי' ה בהלכה ד"בפ לעיל תמן

 אמר את כן עולות בדמיהן שיקרבו המותרות
 האובדות על הוא ד"ב דתאי כן הכא אף

  :עולות בדמיהן שיקרבו
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        'גֲהָלָכה     כ, בכ, בכ, בכ, ב .8
        מה דין השקל?מה דין השקל?מה דין השקל?מה דין השקל?    ––––הפריש שקלו ומת הפריש שקלו ומת הפריש שקלו ומת הפריש שקלו ומת 

        מה הדין של מותר הכסף שנשאר ממנחת חביתין?מה הדין של מותר הכסף שנשאר ממנחת חביתין?מה הדין של מותר הכסף שנשאר ממנחת חביתין?מה הדין של מותר הכסף שנשאר ממנחת חביתין?
        החביתין כשמת הכהן גדולהחביתין כשמת הכהן גדולהחביתין כשמת הכהן גדולהחביתין כשמת הכהן גדול    דין מנחתדין מנחתדין מנחתדין מנחת

  
י ֵיָסאָאַמר    : ַרּבִ

ן,  ּמָ ֲאָנא ּתַ   ַעד ּדַ
ָמִעית ַקל  ַאל לִ  ַרב ְיהּוָדהׁשְ מּוֵאלׁשָ   : ׁשְ

ְקלֹו ּוֵמת?    ִהְפִריׁש ׁשִ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
לּו ִלְנָדָבה.    ִיּפְ

  
  

ּלֹו?  יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ   ּומֹוַתר ֲעׂשִ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ַלח. יֹוִליֵכם    ְלָים ַהּמֶ

  
י ֶאְלָעָזר   ָאַמר:  ַרּבִ

לּו ִלְנָדָבה.    ִיּפְ
  
  
  

יִרי דֹולֲעׂשִ ל ּכֵֹהן ּגָ   :ת ָהֵאיָפה ׁשֶ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ּה.  ׁשָ ְך ְמַקּדְ   חֹוֶצה אֹוָתּה ְוַאַחר כָּ

  

ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ
ְך חֹוֶצה אֹוָתּה  ּה ְוַאַחר כָּ ׁשָ   . ְמַקּדְ

  
י יֹוָחָנן,  ִליָגא ַעל ַרּבִ   ַמְתִניָתא ּפְ

  ! (מנחות נ:) "ַמְקִריב ֶמֱחָצה, ּוֶמֱחָצה ָאַבד"
  

ַתר ָלּה:    ּפָ
ַלח.  ן ֲאִפילּו ָמעֹות ֵיְלכּו ְלָים ַהּמֶ כֵּ   ׁשֶ

  
ן ָלִק  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִליָגא ַעל ַרּבִ   :154יׁש ַמְתִניָתא ּפְ

ֵני ֲחָצִאין ְקֵריִבין " ֵני ֲחָצִאין ֲאבּוִדיןִנְמְצאּו ׁשְ    .(מנחות נ:) "ּוׁשְ
  ְוָתֵני ֲעָלּה: 

ִני " ֵריָפה -ֶמֱחָצה ִראׁשֹון ּוֶמֱחָצה ׁשֵ ְ ר צּוָרָתן ְוֵיְצאּו ְלֵבית ַהׂשּ עּוּבַ   !"תְּ
  

ָמֵעאל,  י ִיׁשְ ַרּבִ ַתר ָלּה כְּ   ּפָ
ָאַמר:  ׁש "ּדְ רֹון ְמַקּדֵ ָ   . "ִעׂשּ

  
  

                                                             
  וי"ג שהקושיא היא על רבי יוחן, קושיא וספת. 154

  פני משה
  ' גמ
 הוא כתוב זה כל. 'וכו תמן דאא עד

 רבי עד' ה בהלכה' ג פרק לעיל
 ושם לדבה יפלו אומר אלעזר
 בריש לעיל כ"ג זה והובא פרשתי
  :פרקין

 יןדת .ג"כ של האיפה עשירית
 באה היתה שלא דמחות ד"פ בסוף

 שלם עשרון מביא אלא חצאין
 בבקר מחצה ומקריב וחוצהו
 דכתיב הערבים בין ומחצה

 מחצה משמע' וגו בבקר מחציתה
 הכא ופליגי. מקריב הוא משלם
 יוחן' דר שרת בכלי מקדשה אימתי
 כ"ואח בתחלה אותה חוצה אומר

 מקדשה ליה סבירא ל"ור מקדשה
 חוצה כ"ואח שלם וןהעשר כשמביא

  :אותה
 דקתי. יוחן' ר על פליגא' מתי
 בשחרית מחצה שהקריב כהן התם
' במתי שהבאתי כמו' וכו ומת

 מ"ש אבד שהמחצה ומדקתי
 הוקדשה וכבר הואיל הוי דטעמא

 אפשר ואי לחצאין שחלקה קודם
 אבד לפיכך להקריבה עכשיו

 היא הרי שרת בכלי וקדשה דהואיל
 וקשיא פדיון לה ןואי הגוף כקדושת

  :יוחן' לר
 הולכות מעות' אפי שכן לה פתר
 לא לעולם כלומר .המלח לים

 אבד שהמחצה דתין והא קדשה
 כמפריש אלא יהא דלא טעמא הייו
 שלו האיפה לעשירית מעות

 שהולכות לעיל דאמרין ויתותרו
 בהמעות שאין פי על ואף המלח לים

  :המחצה באותה "וה הגוף קדושת
 .לקיש בן ש"ר על פליגא 'מתי

 וקשיא מהסיפא דייקין דהשתא
 אחר אם התם דקתי ל"דר עליה

 ומיו מת בשחרית מחצה שהקריב
' וכו עשרון חצי יביא לא אחר כהן
 עלה ותי' במתי שהבאתי כמו

 זה מחצה ז"פ דמחות בתוספתא
 שי זה ומחצה ששאר הראשון

 אמרת ואי' וכו צורתן תעובר
 כ"א שרת ליבכ בתחלה מקדשה

 בתחלה הגוף קדושת לה קדשה
 בגוף כפסולו ז"ה פסלה ועכשיו
 בגופו שפסולו כל ל"וקיי הקדש

 יוצא ומיד צורה עיבור טעון איו
 דלא מ"ש אלא השריפה לבית

  :ל"לר וקשיא קדשה
 ישמעאל כרבי דאתיא ל"ר .לה פתר

 הוא עשרון ל"דס ברייתא בחדא
 שרת כלי צריך לא כלומר מקדש

 העשרון אלא המחה דושלקי אחר
 ליקרב מקדשו הוא בו שמביא
 הגוף קדושת קדשה דלא ומכיון

  :צורה עיבור טעון
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        אמירה הלכתיתאמירה הלכתיתאמירה הלכתיתאמירה הלכתית

        

        
        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'גֲהָלָכה     כ, בכ, בכ, בכ, ב .9
  155טו)טו)טו)טו)- - - - (ויקרא ו, יג(ויקרא ו, יג(ויקרא ו, יג(ויקרא ו, יג    ת חביתיןת חביתיןת חביתיןת חביתיןמנחת חינוך ומנחמנחת חינוך ומנחמנחת חינוך ומנחמנחת חינוך ומנח

  
ִחיָלה ַלֲעבֹוָדה, " ַהּכֵֹהן ִמְתָקֵרב תְּ ׁשֶ   ּכְ

ָידֹו.  ּלֹו, ְועֹוְבָדּה ּבְ יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ   ֵמִביא ֲעׂשִ
דֹול    ,ֶאָחד ּכֵֹהן ּגָ

ּלֹא ֵהִביאוּ  ָעְבדּו ַעד ׁשֶ ֶהם ְוֶאָחד ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ׁשֶ ּלָ יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ    - ֲעׂשִ
יָרהֲעבֹוָדָת  ׁשֵ   . "ן ּכְ

  
י ָמָנא ֵעי ֵמיַמר:  ַרּבִ   ּבָ

ִחיָלה ַלֲעבֹוָדה,  ְתָקֵרב ּתְ ּנִ ּיֹום ׁשֶ   ּבֹו ּבַ
ה ִלְהיֹות ּכֹ ּיֹום ִנְתַמּנָ דֹול ּבֹו ּבַ ִים -ֵהן ּגָ ּתַ   :ֵמִביא ׁשְ

  ַאַחת ְלִחינּוכֹו, 
  ְוַאַחת ְלחֹוַבת ַהּיֹום. 

  
ְקָרא ו "ּתּוִפיֵני"    – ), יד(ַוּיִ

ׁשְ    ּתּוִפיֵני,  -ַעת ֲהָבָאה ּבִ
ֲחִרית ּתּוִפיֵני.  ׁשַ   ְוֵאין ּבְ

  
ֵניַנן:    ְוָהא ּתָ

ין" ין ַלֲעׂשֹות ֲחִביתִּ ה ֲחִביתִּ   ! (תמיד כח.) "ֶהֱעִמידּו עֹוׂשֵ
  

ר ַאָחאָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ין ִלְרבּוָכה.    ַלֲעׂשֹות ַחּמִ

                                                             

ן ַאֲהרֹן ּוָבָני יג 155 רֶזה ָקְרּבַ ָעֶרב.-ו ֲאׁשֶ ּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה ּבָ ִמיד ַמֲחִציָתּה ּבַ יִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ִמְנָחה תָּ ח אֹתֹו ֲעׂשִ ׁשַ יֹום ִהּמָ - ַעל יד ַיְקִריבּו ַלה' ּבְ
ְקִריב ֵריַח  ים תַּ תִּ ִפיֵני ִמְנַחת ּפִ ה תֻּ ִביֶאּנָ ֶכת תְּ ה ֻמְרּבֶ ָעׂשֶ ֶמן תֵּ ֶ ׁשּ ה אָֹתּה ָחקוְ  טו ִניחַֹח ַלה'.-ַמֲחַבת ּבַ ָניו ַיֲעׂשֶ יו ִמּבָ ְחתָּ יַח תַּ ׁשִ עֹוָלם ַלה' -ַהּכֵֹהן ַהּמָ

ְקָטר ִליל תָּ  טו)- (ויקרא ו יג. ּכָ

  פני משה
 פשה באפי ברייתא '.וכו כשהכהן

 ביום הדיוט הכהן דאף היא
' וכו מביא לעבודה תחלה שמתקרב
  :דמכלתין ג"בפ היא ותוספתא

 דכך הואיל .מרמי בעי מא רבי
 תחך ביום שבו ג"כ כ"א הוא

 עצמו ביום ובו לעבודה בתחלה
 להביא צריך ג"כ להיות תמה
 בכהן אף שוהג לחיוכו אחת שתים
  :שלו היום לחובת ואחת הדיוט
 מרבכת ג"כ במחת כתיב. תופיי

' וגו פתים מחת תופיי תביאה
 סמוך תופיי מדכתיב ודריש

 תופו אההב בשעת ללמד לתביאה
  :בשחרית' מאפוי ולא אותה

 בא הממוה ק"פ בתמיד .תין והא
 המפתח את טל' וכו עליהם ודופק

 בידם אור של אבוקות ושתי' וכו
 לעשות חביתין עושי העמידו עד' וכו

 עושין פעם באותו אלמא חביתין
 לא לרבוכה חמין לעשות החביתין

 אלא בשחרית החביתין שעושין
 לרבוכה מיןח להכן אותן העמידו
 אחר שהוא חביתין זמן וכשיגיע

  :אותה עושין המחה עשיית
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    'גֲהָלָכה     כ, בכ, בכ, בכ, ב .10
        סדר אפיית המנחהסדר אפיית המנחהסדר אפיית המנחהסדר אפיית המנחה

        
   –(ויקרא ו, יד)     156"יּתּוִפינֵ "

י ֵיָסא ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֲחִניָנהּבְ   : ַרּבִ
ָנּה     ,ְמַטּגְ

ְך אֹוֶפה אֹוָתּה.    ְוַאַחר כָּ
  

י ַאָחא ם  ַרּבִ ׁשֵ י ֲחִניָנהּבְ   : ַרּבִ
   ,אֹוֶפה אֹוָתּה 

ָנּה.  ְך ְמַטּגְ   ְוַאַחר כָּ
  
   –    "ּתּוִפיֵני""

  ּתֹאֶפָנה ָנא. 
י    אֹוֵמר: ּתֹאֶפָנה ָנָאה. ַרּבִ

י ּדֹוָסא ה :אֹוֵמר ַרּבִ   . "ּתֹאֶפָנה ִריּבָ
  

ְלְגָווָתא,  ֵהיִנין ּפַ ְלְגָווָתא כְּ   ָאְתָיין ִאיֵלין ּפַ
ָאַמר:  ָנּה.  - "ּתֹאֶפָנה ָנָאה"ַמאן ּדְ ְך ְמַטּגְ ַמאן ְדָאַמר: אֹוָפּה ְוַאַחר כָּ   כְּ

ָאַמר:  ָנּה  - "ּתֹאֶפָנה ָנא"ּוַמאן ּדְ ַמאן ְדָאַמר: ְמַטּגְ ְך אֹוָפּה.  כְּ   ְוַאַחר כָּ
  
  
  

                                                             

ְקִריב ֵריַח -ַעל 156 ים תַּ תִּ ִפיֵני ִמְנַחת ּפִ ה תֻּ ִביֶאּנָ ֶכת תְּ ה ֻמְרּבֶ ָעׂשֶ ֶמן תֵּ ֶ ׁשּ   ִניחַֹח ַלה'-ַמֲחַבת ּבַ

  פני משה
 חיה רבי בשם בה פליגי. תופיי
  :עשית היא האיך

 אופה כ"ואח במחבת בשמן .מטגה
 בשם קאמר ואידך בתור אותה

  :אותה אופה דבתחלה ח"ר
 באפיה דפליגי מי ואשכחן .תופיי
 א תאפה תופיי אמר דחד עצמה
 ורבי אפיה גמר ולא חציה אפויה

 אמר דוסא ורבי רכה תאפה ל"ס
 כלומר כדלקמן הוא וי לשון

  :אה שיאפה
 מהן שים .פלגוותא אלין אתיין
 פלגוותא באילין פלוגתתן תליא
 וי תופיי דאמר דמאן דלעיל

 מטגה דאמר כמאן ליה סבירא
 שאחר וי והייו אופה כך ואחר

 ד"ומ אותה אופה בשמן שמשוחה
 והייו' וכו אופה ד"כמ רכה תופיה

 ולא רכה אתה האפיה שמחמת
 אותה אופה כ"וא השמן מחמת

 והיותר. מטגה כ"ואח בתחלה
 וי תופה ד"מ ל"צ דאיפכא ראה

 דאז מטגה כ"ואח אופה ד"כמ
 יתה לא כשעדיין בוי יותר אפת
 ד"כמ רכה תופה ד"ומ בשמן

 דבשעת אופה כ"ואח מטגה
 מחמת תרככה כבר אפייתה

  :השמן
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        'גֲהָלָכה     כ, בכ, בכ, בכ, ב .11
        מנחת חביתין של בן הערבים מנחת חביתין של בן הערבים מנחת חביתין של בן הערבים מנחת חביתין של בן הערבים 

        נהיה בעל מוםנהיה בעל מוםנהיה בעל מוםנהיה בעל מום    \\\\נטמא נטמא נטמא נטמא     \\\\בכהן שמת בכהן שמת בכהן שמת בכהן שמת 
  
דֹול, לֹא ָהיּו ָבאֹות ֲחָצִיים, "[ י כֵֹהן ּגָ   ֲחִבתֵּ

ֵלם, ְוחֹוֵצהּו, ּוַמְקִריב ֶמֱחָצה ַבּבֶֹקר, ּוֶמֱחָצה ֵבין ָהַעְרּבָ  רֹון ׁשָ ָ א ֵמִביא ִעׂשּ   ִים. ֶאּלָ
יו,  ְחתָּ ֲחִרית ּוֵמת ּוִמּנּו כֵֹהן ַאֵחר תַּ ַ ִהְקִריב ֶמֱחָצה ַבׁשּ   ְוכֵֹהן ׁשֶ

יתֹו,  רֹון ִמּבֵ ָ   לֹא ָיִביא ֲחִצי ִעׂשּ
ל ִראׁשֹון,  רֹונֹו ׁשֶ   ְולֹא ֲחִצי ֶעׂשְ

ֵלם, ְוחֹוֵצהּו, ּוַמְקִריב ֶמֱחָצה, ּוֶמֱחָצה ָאֵבד.  רֹון ׁשָ ָ א ֵמִביא ִעׂשּ   ֶאּלָ
ֵני ֲחָצִיים אֹוְבִדין, ִנְמְצ  ֵני ֲחָצִיים ְקֵרִבין, ּוׁשְ   אּו ׁשְ

ל ִמי ָהְיָתה ֶ    ?ְקֵרָבה לֹא ִמּנּו כֵֹהן ַאֵחר, ִמׁשּ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר,  ַרּבִ

ל ִצּבּור.  ֶ   ִמׁשּ
י ִיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵלָמה ָהְיָתה ים. ּוׁשְ ל יֹוְרׁשִ ֶ   157.נ:) (מנחות ]"ְקֵרָבה ִמׁשּ
  

ָבר ׁשֶ לֹא סֹוף  ת"ּדָ   ."ּמֵ
  

א ֲאִפילּו ִנְטָמא    ?ֶאּלָ
   ?ַוֲאִפיּלּו ִנְדָחה ִמּמּום

  
ֵני  יּתָ זִּ ר ּפַ י ְיהּוָדה ּבַ ַבר ַרּבִ ָלָיה ּדְ   : ּדְ

  . "ַוֲאִפיּלּו ִנְדָחה ִמּמּום"
  

                                                             

ל ִציּבּור. "משתו: ויש מפרשים שתולין סוגיה זו על  157 ֶ ֵהא ִמְנָחתֹו ְקֵריָבה ִמׁשּ תְּ ת, ׁשֶ מֵּ דֹול ׁשֶ ין הּוא, ַעל ּכֵֹהן ּגָ ית ּדִ   ּוְתַנאי ּבֵ
י ְיהּוָדה ֵליָמה ָהְיָתה ְקֵרָבה ַרּבִ ין, ּוׁשְ ל יֹוְרׁשִ ֶ  ".אֹוֵמר: ִמׁשּ

  פני משה
 הדרמ למתיתין. שמת דבר סוף לא

 קריבה ג"הכ מת אם דוקא לאו
  :צבור משל מחתו

 שדחה או .טמא אם' אפי אלא
 להקריבה יכול ואיו מום מחמת
 הצבור על החיוב מוטל ואז בעצמו

 בן יודה' ר תי וכן משלהן וקריבה
  ':וכו דיליה דבר פזי
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        'גֲהָלָכה     כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .12
        משל מי?משל מי?משל מי?משל מי?    ––––    "ג"ג"ג"גשמת ועדיין לא התמנה כהשמת ועדיין לא התמנה כהשמת ועדיין לא התמנה כהשמת ועדיין לא התמנה כה    כה"גכה"גכה"גכה"גמנחת חביתין של מנחת חביתין של מנחת חביתין של מנחת חביתין של 

  
ין הּוא ּוְתַנאי"[ ית ּדִ   :ּבֵ

ל ִציּבּור.  ֶ ֵהא ִמְנָחתֹו ְקֵריָבה ִמׁשּ תְּ ת, ׁשֶ ּמֵ דֹול ׁשֶ   ַעל ּכֵֹהן ּגָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ין ל יֹוְרׁשִ ֶ   , ִמׁשּ
ֵליָמה ָהְיָתה ְקֵרָבה   ]."ּוׁשְ

  
יו " ְחתָּ ת ְולֹא ִמינּו ַאֵחר תַּ ּמֵ דֹול ׁשֶ ִין ְלּכֵֹהן ּגָ ֵהא ִמְנָח  -ִמּנַ תְּ ים? ׁשֶ ל יֹוְרׁשִ ֶ   תֹו ְקֵריָבה ִמׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר: ה אֹוָתּה " תַּ ָניו ַיֲעׂשֶ ְקָרא ו 158"ִמּבָ   . ), טו(ַוּיִ
  ָיכֹול ְיִביֶאָנּה ַלֲחָצִיים? 

ְלמּוד לֹוַמר: י - "אֹוָתּה " תַּ    ,ּכּוָלּה ָאַמְרתִּ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָאה ֶא  ל ִציּבּור, ֵאיָנּה ּבָ ֶ א ִמׁשּ   ּלָ

ֱאַמר ּנֶ רּוָתה לֹו.  - "ָחק עֹוָלם" :ׁשֶ ִרית ּכְ ַהּבְ   ִמי ׁשֶ
ְקָטר" ִליל ּתָ ִליל ְלַהְקָטָרה - "ּכָ   . "ּכָ
  
ת" ּמֵ דֹול ׁשֶ ל ִציּבּור. [ ּכֵֹהן ּגָ ֶ ֵהא ִמְנָחתֹו ְקֵריָבה ִמׁשּ תְּ   ׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ין ל יֹוְרׁשִ ֶ ֵל ִמׁשּ   ]!"יָמה ָהְיָתה ְקֵרָבה, ּוׁשְ

  
ל ר ַמּמָ א ּבַ י ּבָ ֵעי:  ַרּבִ   ּבָ

ְמעֹון!  י ׁשִ ַרּבִ יָטֵתיּה ּדְ   ִמַחְלָפה ׁשִ
ן ָאַמר:  ּמָ ין"ּתַ ל יֹוְרׁשִ ֶ   . "ִמׁשּ

ל ִציּבּור"ְוָהָכא ָאַמר:  ֶ   ! "ִמׁשּ
  

יהָאַמר כא,א  י ִחּיָ א^ ַרּבִ ר ּבָ   : ּבַ
ה?    !ְולֹא ָיאּות הּוא ַמְקׁשֶ

  
ר ַאָחאַרּבִ ֲאָתא  הוּ , י ַיֲעקֹב ּבַ י ַאּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָחָנןּבְ   : ַרּבִ

ָאה ִמן ַהִציּבּור ֵהא ּבָ ּתְ ַבר ּתֹוָרה הּוא ׁשֶ   . 159ּדְ
   ,160ָהִייִתי אֹוֵמר: ִיְגבּו ָלּה 

ה.  כָּ רּוַמת ַהִליׁשְ ָאה ִמּתְ ֵהא ּבָ ּתְ   ִהְתִקינּו: ׁשֶ
  
  

                                                             

ה אָֹתּה ָחק עֹולָ  158 ָניו ַיֲעׂשֶ יו ִמּבָ ְחתָּ יַח תַּ ׁשִ ְקָטר ה'ם לַ ְוַהּכֵֹהן ַהּמָ ִליל תָּ   ּכָ
  (ֵּכיָון ְּדָחֵזי ְּדָקא ִמיְדֲחָקא ִלְׁשָּכה). "מ האם להשוות את התירוץ בירושלמי לתרוץ בבבלי. -וי"ג  159
  "מ האם להשוות את התירוץ בירושלמי לתרוץ בבבלי. (ִמן ַהּיֹוְרִׁשין, ֵּכיָון ְּדָחֵזי ְּדָפְׁשֵעי ָּבּה) -וי"ג  160

  פני משה
 '.וכו מיו ולא שמת ג"לכ מין

  ':במתי כדפרישית
 שהבריות ממי עולם חק שאמר

 כתיב' לה עולם חק כלומר .שלו
 צבור משל וזהו העולם משל ודריש

 והעולם הבריות שכל' לה כולן שהן
 ומידך הכל ממך כי א"וכד שלו הן

  :לך תו
 להקטרה כליל כתיב .תקטר כליל

 שלימה כשהיא הקטרתה כלומר
 ע"לכ הוא דזה' במתי וכדפרישית

  :מקריבה בעצמו ג"הכ אין אם
 קשיא .ש"דר שיטתיה מחלפה

  :אדידיה דידיה
. יורשים שלמ אומר הוא תמן

 אחד זה דקאמר' במתי כלומר
 שתהא ד"ב שהתקיו מהתקות

 אלמא צבור משל קריבה מחתו
 יורשין משל דמדאורייתא דמדיא

 הוא ד"שב אלא קריבה היתה
 הוא בברייתא והכא כן שהתקיו

 הוא התורה מן צבור משל אומר
  :מקרא כדדריש

 שפיר לאו וכי .מקשי הוא יאות ולא
 ושיוייא ממל בר בא' ר מקשה הוא
  :דבעי הוא

 .יוחן רבי בשם' וכו יעקב' ר אתא
 דדבר הוא כך דבאמת לה ומשי
 הצבור מן בא שתהא הוא תורה

 שהייתי אלא מקרא לה כדדריש
 הצבור מן בתחלה לה יגבו אומר
 ולא ג"הכ שמת כך שאירע אחר
 ולזה הלשכה מתרומת כלום יטלו

 מתרומת באה שתהא התקיו
' במתי ש"ר קאמרד והייו הלשכה

 שהוא הדבר מן כלומר צבור משל
 בתחלה עכשיו שיגבו ולא צבור של
  :הצבור מן
  



           ""ָמעֹות ֶׁשִּנְמְצאּו –מסכת שקלים פרק ז' 

  

141

        
        
        
        
        

        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה
        
        
        

        

        
        שאלה נוספתשאלה נוספתשאלה נוספתשאלה נוספת

        
        

פרשנות השאלה פרשנות השאלה פרשנות השאלה פרשנות השאלה 
        הנוספתהנוספתהנוספתהנוספת

        
    

        

        וד שאלהוד שאלהוד שאלהוד שאלהעעעע
        
        

פרשנות השאלה פרשנות השאלה פרשנות השאלה פרשנות השאלה 
        הנוספתהנוספתהנוספתהנוספת

        

        

        
        תשובה תשובה תשובה תשובה 

        לשאלה השלישיתלשאלה השלישיתלשאלה השלישיתלשאלה השלישית

        
        

        

        

        דחיית התשובהדחיית התשובהדחיית התשובהדחיית התשובה
        

        
        תשובה חלקיתתשובה חלקיתתשובה חלקיתתשובה חלקית
תשובה על השאלה תשובה על השאלה תשובה על השאלה תשובה על השאלה 

        השניה והשלישיתהשניה והשלישיתהשניה והשלישיתהשניה והשלישית
הבבלי במנחות נב: הבבלי במנחות נב: הבבלי במנחות נב: הבבלי במנחות נב: 

        פושטת את כל השאלותפושטת את כל השאלותפושטת את כל השאלותפושטת את כל השאלות

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'גֲהָלָכה     כ, בכ, בכ, בכ, ב .13
            ––––    ,,,,ות הכה"ג קודם שמתמנה כה"ג חדשות הכה"ג קודם שמתמנה כה"ג חדשות הכה"ג קודם שמתמנה כה"ג חדשות הכה"ג קודם שמתמנה כה"ג חדשמנחת חביתין הקריבה לאחר ממנחת חביתין הקריבה לאחר ממנחת חביתין הקריבה לאחר ממנחת חביתין הקריבה לאחר מ

        עשירית האיפה פעם אחת ביום או פעמים ביום?עשירית האיפה פעם אחת ביום או פעמים ביום?עשירית האיפה פעם אחת ביום או פעמים ביום?עשירית האיפה פעם אחת ביום או פעמים ביום?
  
ֵליָמה ָהְיָתה ְקֵרָבה"[   ]."ּוׁשְ
  

י יֹוֵסה   ָאַמר:  ַרּבִ
י יֹוָחָנן ֵעי:  ַרּבִ   ּבָ

ִים,  ין ָהַעְרּבַ ֵליָמה ּבֵ ֲחִרית ּוׁשְ ׁשַ ֵליָמה ּבְ   ַמהּו, ׁשְ
ֲחִרית ּוְבֵטיָל  ׁשַ ֵליָמה ּבְ ִים? אֹו ׁשְ ין ָהַעְרּבַ   ה ּבֵ

  
ְכִתיב:  יָטא ֵליּה, ּדִ ׁשִ ֵהא ּפְ ד ּתְ ִמיד הִמְנַח "כַּ   . (ויקרא ו, יג) "ּתָ

ין ַמה ֵהן?  ת לּוּגִ לׁשֶ   ׁשְ
  

ִים,  ין ָהַעְרּבַ ין ּבֵ ת לּוּגִ לׁשֶ ֲחִרית, ּוׁשְ ין ׁשַ ת לּוּגִ לׁשֶ   ׁשְ
ין ָהַעְר  ֲחִרית ְולֹוג ּוֶמֱחָצה ּבֵ ִים? אֹו לֹוג ּוֶמֱחָצה ׁשַ   ּבַ

  
י ִחְזִקָיהָאַמר    : ַרּבִ

ֵני קֹוְמִצין ַמה ֵהן?    אּוף ֲהָדא ְצִריָכה ֵליּה, ׁשְ
  

ִים,  ין ָהַעְרּבַ ֵני קֹוָמִצין ּבֵ ֲחִרית ּוׁשְ ׁשַ ֵני קֹוְמִצין ּבְ   ׁשְ
ִים?  ין ָהַעְרּבַ ֲחִרית ְוקֹוֶמץ ַאַחת ּבֵ ׁשַ   אֹו קֹוֶמץ ַאַחת ּבְ

  
י יֹוֵסהָאַמר    : ַרּבִ
לּום ְנַחת חֹוֵטא? כְּ    !ָלְמדּו ְלקֹוֶמץ, לֹא ִמּמִ

ֵני קֹוְמִצין אן ׁשְ ֵני קֹוְמִצין, ַאף כָּ ן ׁשְ    .ַמה ְלַהּלָ
  

ן ְצִריָכה  ּמָ   . ֵליּה, ַאף ָהָכא ְצִריָכה ֵליּה ַמה ּתַ
  

י ִחְזִקָיהָאַמר    : ַרּבִ
יִ  ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ין, לֹא ִמּתָ ת לּוּגִ לׁשֶ לּום ָלְמדּו ׁשְ    !ם?כְּ

ין  ת לּוּגִ לׁשֶ ן ׁשְ ין.  -ַמה ְלַהּלָ ת לּוּגִ לׁשֶ אן ׁשְ   ַאף כָּ
ן ְצִריָכה ֵליּה  ּמָ אן ְצִריָכה ֵליּה.  -ּוַמה ּתַ   ַאף כָּ

  
  

  פני משה
 ושלימה דקתי הא .בעי יוחן רבי

 שלימה הוא מה קריבה היתה
 אם דקאמר שלימה אם דקאמר
 או הערבים בין וכן בשחרית שלימה
 הערבים בין ומחצה' בשחרי מחצה

 ממה יחסרו שלא דקאמר ושלימה
 הוא מקריב היה בעצמו ג"שכ

 הוא ההקרבה ולעולם שלם עשרון
 שלמה דלמא או ומחצה מחצה

 והייו הערבים בין ובטילה שחרית
 שהקריב אחר שמת יום דבאותו

 לגמרי בטלה תהיה בשחרית מחצה
 הערבים בין כלום יקריבו ולא היום

 ותהיה זה ישלימו בשחרית ולמחר
  :אחד עשרון שלימה קריבה

 יוסי רבי '.וכו הלי פשיטא תהא כד
 בעין יוחן' ר בעי דהכי לה קאמר
 סולת בהעשרון' דמתי ג"כ מחת

 עשירית הכי כתיבא דבה שלו
 בבקר מחציתה מחה סולת האיפה

 לעין ליה מיבעיא לא ולמה' וגו
 סולת דלעשרון מחתו של הסכים

 רביעית וזהו לוגין שלשת צריך
 לוגין שלשה אם עכשיו הן ומה ההין

 בין לוגין שלשת ועוד בשחרית
 הכתוב מחלק לא דבסכים הערבים

 כמו' וכו ומחצה לוג דלמא או
 ואם סולת העשרון דמחלקין

 לפשוט וכל הא ליה פשיטא
  :לאידך

 צריכא הדא אוף חזקיה רבי אמר
 העשרון לעין ליה דמיבעי כמו .ליה

 לעין גם ליה מיבעי "ה סולת
  :גופה בעיא וכהאי הסכים

 קא ועוד .הן מה קמצים שי
 בקמצים והג היאך ליה מיבעיא

 שי אם לבוה של והן זו מחה של
  ':וכו קמצים

 ממחת אלא לקומץ למדו כלום
'. וכו ויורד עולה קרבן דגבי .חוטא

 לבוה שייך דמה הוא ס"דט וראה
 עליה ישים דלא חוטא מחת גבי
 דמחות ה"בפ וכדתין כתיב' וגו

 שמן לא קאות ומחת חוטא מחת
 למדו כלום ל"דכצ אלא לבוה ולא

. הפים מלחם לא לקומץ
 בהלכה דלעיל בפרק הכי וכדאמרין

 דפסול שחסר לבוה דקומץ' ה
 ומה ילפין הפים דלחם מלבוה

 אף בזיכין לשי קמצים שי להלן
 קמצים שי ג"כ בחביתי כאן

  :לבוה
 תמן מה חזקיה רבי לו והשיב
 קא הודבתרוויי '.וכו ליה צריכה
 בחד מי התם דשמא להו מיבעי
  :סגי לחוד קומץ
 ולדידך יוסי לרבי .חזקיה רבי אמר

 ימא לוגין שלשת לעין לך דמיבעי
 סכים לוגין לשלשת למדו דכלום

 הערבים בין של מתמיד לא לעשרון
 ההין רביעית וסכו גביה דכתיב

 לעשרון לוגין שלשת להלן מה כ"א
 רוןלעש לוגין שלשת כאן אף סולת

  :אותן תחלק ולא
 ומה אומר ואי יוסי' ר לו והשיב

 צריכא כאן אוף ליה צריכא תמן
 בין של דבתמיד לך דאימא '.לי

 אם לן מספקא מי גופיה הערבים
 לשל או לבדו לסכו ההין רביעית
  :הערבים בין ושל שחרית
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        
        דיוק ממשנתנודיוק ממשנתנודיוק ממשנתנודיוק ממשנתנו

        
        
        
        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        

        
        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'גֲהָלָכה א, א א, א א, א א, א ככככ .14
        אפר פרה אדומה אפר פרה אדומה אפר פרה אדומה אפר פרה אדומה דין "מעילה" בדין "מעילה" בדין "מעילה" בדין "מעילה" ב

  
ָרה " ּלֹא ִיְהיוּ  -ְוַעל ַהּפָ ֶאְפָרּה  ׁשֶ   ."מֹוֲעִלין ּבְ
  

מּוֵאל ּבַ  י ׁשְ ם  ר ַנְחָמןַרּבִ ׁשֵ י יֹוָנָתןּבְ   : ַרּבִ
ּה, ּבְ  ְמֲעלּו ּבָ ּיִ ין ָהָיה ׁשֶ   ּדִ

ּה.  ּלֹא ִיְמֲעלּו ּבָ ְזרּו ׁשֶ   ְוֵהן ּגָ
  

ֵני:   ְוָהא ּתָ
את"" ר יט, ט) 161"ַחּטָ ְדּבָ ּמִ ּה!  - (ּבַ מֹוֲעִלין ּבָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ּה מֹוֲעִלין,    - יא""ִה    ּבָ
ֶאְפָרּה    . "ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבְ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ִראׁשֹוָנה ּה    :ּבָ ִקין ּבָ ְקׁשְ ּתַ    ,ָהיּו ִמׁשְ
י ַמּכֹוֵתיֶהן,  ּבֵ   ְונֹוְתִנין אֹוָתּה ַעל ּגַ

ּה.   :ְוָגְזרוּ  ְמֲעלּו ּבָ ּיִ   ׁשֶ
ִנְגְדרוּ  יָון ׁשֶ ּה.  -    כֵּ ּלֹא ִיְמֲעלּו ּבָ ְזרּו ׁשֶ   ּגָ

  
  

                                                             

ֶמֶרת ְלֵמ  ְוָאַסף ִאיׁש  161 ָרֵאל ְלִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ּבְ ֲחֶנה ּבְ יַח ִמחּוץ ַלּמַ ָרה ְוִהּנִ את ִהואָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהּפָ ה ַחּטָ   י ִנּדָ

  פני משה
 באפרה. בה שימעלו היה בדין

 לא ועדיין רחמא קרייה דחטאת
 גזרו והן באפרה מצותה עשית

 פורשין יהו שלא בה ימעלו שלא
' וכו תי והא ופריך הזאות מספק
 מועלין אין מדאורייתא אלמא

 בראשוה אבהו רבי ומשי באפרה
 ומבזין בה משתקשקין היו

 המשתקשק דםכא בה ומזלזלין
 שגדרו כיון' וכו וותין במים

 ביותר עצמן גודרין שהן כשראו
 חזרו הזאות מספק ופורשין מדאי
 וכדפרישית בה ימעלו שלא וגזרו

  :הוו תקות דשתי' במתי
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
        
        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'גֲהָלָכה א, א א, א א, א א, א ככככ .15
        הבנה לתנאי בית דין: הבנה לתנאי בית דין: הבנה לתנאי בית דין: הבנה לתנאי בית דין: 

        ספק את הקינין מספק את הפסולות ואת האובדות"ספק את הקינין מספק את הפסולות ואת האובדות"ספק את הקינין מספק את הפסולות ואת האובדות"ספק את הקינין מספק את הפסולות ואת האובדות""המ"המ"המ"המ
  
סּולֹות  ְוַעל ַהִקיִנין" ל ִצּבּור.  -ַהּפְ ֶ אֹות ִמׁשּ הּו ּבָ ּיְ   ׁשֶ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ין  יּנִ ק ֶאת ַהּקִ סּולֹות -ַהְמַסּפֵ ק ֶאת ַהּפְ    ."הּוא ְמַסּפֵ

  
ֶרת?  ּפֶ ַמה ִהיא ִמְתכַּ ה ַהּזֹאת ּבְ ָ   ָהִאׁשּ

  
  : י ִיְצָחקַרּבִ ָאַמר 

ין הּוא,  ית ּדִ ַנאי ּבֵ   ּתְ
ק ֶאת ַהִקיִנין  ַסּפֵ סּולֹות ְוֶאת ָהאֹוְבדֹות. -ַהּמְ ק ֶאת ַהּפְ   הּוא ְמַסּפֵ

  
  
  

ְמְצאוּ  ּנִ ֶרק ָמעֹות ׁשֶ ְמְצאוּ ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ּנִ ֶרק ָמעֹות ׁשֶ ְמְצאוּ ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ּנִ ֶרק ָמעֹות ׁשֶ ְמְצאוּ ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ּנִ ֶרק ָמעֹות ׁשֶ         ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ
    
  

  פני משה
 .מתכפרת היא במה הזאת האשה

 ושאלה להא גריס הפרק בריש לעיל
 דתין הא גבי דשייכא הוא התם זו

 לגוזלי יפלו עולה לגוזלי קיין בין
 דמי שהביאה הזאת והאשה עולה

 להשופר ותוהו לחובתה שלה קן
 יפלו ואם שם ומצאו המעות ופלו

 מתכפרת היא במה עולה לגוזלי
 ד"ב תאי יצחק רבי התם ומשי

 כמו האובדות ואת' וכו הוא
 ואיידי הפסולות את שמספק
 לה מייתי' במתי מזה דאיירי
  :הכא מי מילתא לכולה
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        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית
        

        
        

    """"ְׁשָקִליםְׁשָקִליםְׁשָקִליםְׁשָקִלים    ְמַצְרִפיןְמַצְרִפיןְמַצְרִפיןְמַצְרִפין""""    ––––ח' ח' ח' ח' פרק פרק פרק פרק     שקליםשקליםשקליםשקליםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        א' ֲהָלָכה    בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .1

        טהור או טמא?טהור או טמא?טהור או טמא?טהור או טמא?
ָנה       ִמׁשְ

ַלִים ּכָ  ירּוׁשָ ְמָצִאין ּבִ ין ַהּנִ   ְטהֹוִרין,    –ל ָהרּוּקִ
ל ׁשּוק ָהֶעְליֹון ֶ    ,חּוץ ִמׁשּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָנה ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ֶאְמַצע   :ּבִ ּבָ   ְטֵמִאין,  –ׁשֶ

ָדִדין  ּצְ ּבַ   ְטהֹוִרין.  –ׁשֶ
ַעת ָהֶרֶגל ֶאְמַצ   :ּוִבׁשְ ּבָ   ְטהֹוִרין.  -ע ׁשֶ

ָדִדין  ּצְ ּבַ   ְטֵמִאין,  -ׁשֶ
ָדִדין.  ִקין ַלּצְ ּלְ ַהּמּוָעִטין ִמְסתַּ ֵני ׁשֶ ּפְ   ּמִ

  
ִלי ל ַהּכֵ ַלִיםּכָ ירּוׁשָ ְמָצִאין ּבִ ִביָלה   :ם ַהּנִ ֶרְך ְיִריָדה ְלֵבית ַהטְּ   ְטֵמִאין.  –ּדֶ

ה  ֶרְך ֲעִלּיָ   ְטהֹוִרין,   –ְוּדֶ
ּלֹא ִכיִריָדָתן ֲעִל     ,יָתןיָּ ׁשֶ

י  ְבֵרי ַרּבִ   .ֵמִאירּדִ
   

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ן    ְטהֹוִרין,  -ּכּוּלָ
ל   :ִמן חּוץ   ַהסַּ

ְגֵריָפה    ,ְוַהּמַ
ה  ִריּצָ ָברֹות.  -ְוַהּמְ   ַהְמיּוָחִדין ַלּקְ

  
ין ְמֵצאת ַסּכִ ּנִ ר   :ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ד.  -ּבְ ּה ִמּיָ   ׁשֹוֵחט ּבָ

ר  ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ יל. ׁשוֹ  - ּבִ   ֶנה ּוַמְטּבִ
  

ֶזה ּוָבֶזה  :              קֹוִפיץ יל.  -ּבָ   ׁשֹוֶנה ּוַמְטּבִ
ת  ּבָ ׁשַ ר ִלְהיֹות ּבְ ָעה ָעׂשָ ד. - ָחל ַאְרּבָ ּה ִמּיָ    ׁשֹוֵחט ּבָ

ר                            ,באכ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ד.  -ּבַ ּה ִמּיָ   ׁשֹוֵחט ּבָ
  

ין  ּכִ  -ִנְמְצָאה ְקׁשּוָרה ְלַסּכִ סַּ   .יןֲהֵרי ִהיא ּכַ
   

ָמָרא     ּגְ

        טמאטמאטמאטמא    - - - - הרוק בשוק של ירושלים הרוק בשוק של ירושלים הרוק בשוק של ירושלים הרוק בשוק של ירושלים                                 
  

י ָאִבין ם  ַרּבִ ׁשֵ ן ֵלִויּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ם.  ל ָנְכִרים ָהָיה ׁשָ   ַקְצָרן ׁשֶ

  

  פני משה
  ' מתי

 בירושלים המצאים הרוקין כל
 זב של ברוקו להו מחזקין ולא .טהורין

 בשאר דאלו מטמאין שהן וזבה
 כדתן רוקין ספק על גזרו מקומות

 הוא וזבה זב רוק דשמא דטהרות ד"בפ
 אדם לטמא ובמשא במגע ומטמא

 ל"וס דכלים ק"בפ כדתן בגדים לטמא
 ספק על גזרו לא דבירושלים מאיר' לר

 פרשכדמ העליון שוק משל חוץ רוקין
 ם"עכו של שקצרן לפי בגמרא טעמיה

 שלהן הכביסה מקום וזהו שם היה
 כזבין שיהו הכרים על גזרו וחכמים

 ששם ומפי טמא ורוקן דבריהן לכל
 על שוק באותו גזרו מצויין הכרים היו

  :רוקן ספק
 יש ירושלים בכל אף .אומר יוסי רבי

 שבאמצע את השה ימות ובשאר הפרש
 טהורין דדיםשבצ ואת טמאין הדרך

 הטהורים ואותן טמאין הרבה שיש לפי
 לצדדין מסתלקין בהן ליגע הזהרים

 ישראל כל שמסתמא הרגל בשעת אבל
 הן הולכין מרובין והן ברגל טהורים
 שבאמצע את לפיכך הדרך באמצע
 בשעת בצדדים והמצאים טהורין

 ברגל שהטמאים לפי טמאין הרגל
 הדרכים לצדי הן ופורשין הן מועטין
  :יוסי' כר והלכה

 לבית ירידה דרך' וכו הכלים כל
 אחד דרכים שי שם שהיו .הטבילה

 ובדרך בו יורדים למקוה יורדין כשהיו
 הטמאים יגעו שלא כדי בו עולים השי

 מצאו ואם העולים בטהורים היורדין
 מיד שפלו לפי הן טמאין ירידה בדרך

 דרך והמצא הטבילה לבית המביאין
 עלייתן כירידתן אשל טהורין עליה

  :כדאמרן
 גזרו שלא .טהורין כולן אומר יוסי רבי
' כר והלכה בירושלים כלים ספק על

  :יוסי
 שגורפין. והמגריפה הסל מן חוץ

. להסל אותן וכוסין מתים של העצמות
 המריצה מי גריס המשיות ובוסחת

 מייתי' דבגמ בדפוס כאן שחסר וראה
 בו ומשברין שרוצצין כלי והוא לה

 בסל להכיסן כשרוצין העצמות
  :למקום ממקום ולהוליכן

 ביסן .עשר בארבע שמצאת סכין
 ספק על גזרו דלא ג"דאע ובירושלים

' במתי יוסי וכרבי בירושלים כלים
 שהן הסכיים על מקום מכל דלעיל

 חומרת מפי גזרו קדשים לשחיטת
 השה ימות בשאר ודוקא הקדשים

 וההטביל מסתמא ד"בי המצא אבל
 הערב לה שיהא כדי מאתמול הבעלים

 היום בה לשחוט ראויה ותהא שמש
 הסכין על גזרו לא ולפיכך פסחו

  :מיד בה ושוחט זה ביום שמצאת

 הערב לה ויהיה להטבילה ביום שהות עדיין שיש הבעלים דסמכו טהרה לא שעדיין למימר איכא עשר בשלשה שהמצא .ומטביל שוה עשר בשלשה
 עליה הבעלים הזו כבר מסתמא הראשוה דהזאה אלא ושביעי שלישי הזאה וצריכה מת טומאת ספק כ"ג עליה יש זו שסכין ומפי בה חוטיש ולמחר שמש

 ומטבילה עליה ומזה ושוה שלה שביעי יום היום כאלו ג"י ליום חכמים עשו לפיכך ספק אלא זה ואין והואיל ד"בי ראויה ותהא להטהר שתוכל כדי
  :הב שוחט ולמחר
  :עצמות ולשבר בשר בו לחתוך ועשוי גדול סכין כמו שהוא .וקופיץ

 שיהא ד"י קודם הטבילוהו שכבר בקופיץ גם תלין דלא וטעמא בה מותר העצם ששבירת לחגיגה אלא ראוי הקופיץ שאין לפי. ומטביל שוה ובזה בזה
 הצבור כל יהיו ימות ואם ג"בי גוסס השיא שהיה וכגון לא או הפסח עם חגיגה יבוא אם ספק כאן שיש דמיירי בגמרא התם לה מוקי ד"י לחגיגת ראוי

 טבלו שכבר ד"בי המצא בסכין דתלין והא דפסחים ו"בפ וכדתן עמו חגיגה מביאין אין ואז בטומאה הפסח קרב ויהיה בו מתעסקים שהכל טמאים
 שיהא כדי ג"בי הטבילוהו דהבעלים אמרין ולפיכך בטהרה הפסח ויעשו ותימ לא ושמא השיא ימות דשמא הוא ספיקא חד סכין דגבי טעמא הייו אותה
 שאין להקופיץ יצטרך ולא בטומאה הפסח ויעשה השיא ימות שמא חדא ספיקי תרי איכא קופיץ גבי אבל בטהרה הפסח יעשה אם ד"בי בו לשחוט מוכן

 בא הפסח יהא דשמא עמו חגיגה יבא לא שמא ספק יש אכתי בטהרה הפסח ויעשה השיא ימות לא אם שאף ואידך בטומאה הבא הפסח עם חגיגה מביאין
  :ומטביל שוה ד"בי בין ג"בי בין ולפיכך להטבילו הבעלים חששו לא ספיקי תרי הך דמכח חיישין והלכך שם כדתין באה חגיגה אין כ"דג במרובה

 שבת ומחלל הפסח שטמא ומצא הוא טמאה דשמא מספק בה שחט לא הוא דשבת כיון אמרין דלא ל"קמ הא .מיד בה שוחט בשבת להיות ד"י חל
  :מצוה במקום שלא

 ט"בי אסורה וטבילה שהזאה יודעין שהכל לפי טהורין שהן הכלים כל חזקת ט"שבי מפי דטעמא ל"קמ הא מיד בה שוחט ו"בט המצא. עשר בחמשה
  :מיד בה שוחט ט"י בשאר המצא אף ולפיכך מקודם הכל את ומטבילין

 ואם טהורה האחרת אף טהרה בחזקת זו סכין ואם כמותה זה הרי לסכין קשורה המצאת סכין כל קאי הסכין דעל בגמרא מפרש .לסכין קשורה מצאת
   :הימים בשאר בין ט"בי בין וזהו טמאה טמאה

  
  'גמ

  ':במתי וכדפרישית שלהן הכביסה מקום שהוא העליון בשוק .שם היו ם"עכו של קצרן
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        ברייתא בעניןברייתא בעניןברייתא בעניןברייתא בענין
        
        
        
        
        
        
        

        
        מימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתיתמימרא הלכתית

  
  

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה
        
        

        שתיקת רבי סימון שתיקת רבי סימון שתיקת רבי סימון שתיקת רבי סימון 

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        אותה שאלהאותה שאלהאותה שאלהאותה שאלה
        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        

        
        תגובת תגובת תגובת תגובת 

רבי אלעזר על שתיקת רבי אלעזר על שתיקת רבי אלעזר על שתיקת רבי אלעזר על שתיקת 
        רבי סימוןרבי סימוןרבי סימוןרבי סימון

        
        סיפור זהה סיפור זהה סיפור זהה סיפור זהה 

        עם אמוראים אחריםעם אמוראים אחריםעם אמוראים אחריםעם אמוראים אחרים

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        שאלה שאלה שאלה שאלה 
        מהי המסקנה?מהי המסקנה?מהי המסקנה?מהי המסקנה?

        

        תשובהתשובהתשובהתשובה
        

  

  
        דחיהדחיהדחיהדחיה
  
  
  

  

        א' ֲהָלָכהכא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .2
        דין "דם נבילה" לענין טומאה וטהרהדין "דם נבילה" לענין טומאה וטהרהדין "דם נבילה" לענין טומאה וטהרהדין "דם נבילה" לענין טומאה וטהרה

        
י ֲחִניָנהָאַמר "   : ַרּבִ

ירּוׁשָ    ַלִים, ֲערֹודֹות ָהיּו נֹוֲחִרין ּבִ
ָדם ַעד ַאְרּכּוּבֹוֵתיֶהן,  ְקִעין ּבַ תַּ   ְוָהיּו עֹוֵלי ְרָגִלים ִמׁשְ

ָבר.    ּוָבאּו ִלְפֵני ֲחָכִמים ְולֹא ָאְמרּו ָלֶהן ּדָ
  

א ר ַאּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ם  ַרּבִ י ֲחִניָנהְבׁשֵ   : ַרּבִ
םַק  ל ָנְכִרים ָהָיה ׁשָ   . ְצָרן ׁשֶ
  

י ִסימֹון ם  ַרּבִ ׁשֵ י יְ ּבְ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : הֹוׁשֻ
ָתה,  ּמֵ י ׁשֶ ית ַרּבִ ל ּבֵ ֶ ה ִמׁשּ ִפְרּדָ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

ּום ְנֵביָלה.  ֶמיָה ִמׁשּ   ְוִטֲהרּו ֶאת ּדָ
  

י ֶאְלָעָזר ֵאיל לְ  ַרּבִ י ִסימֹוןׁשְ   , ַרּבִ
ה?  ּמָ   ַעד כַּ

  

יֵביּה.    ְוָלא ֲאּגִ
  

ֵאיל לְ  ן ֵלִויׁשְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   .ַרּבִ
  

  ָטהֹור,  –ד ְרִביִעית ֲאַמר ֵליּה: ַע 
ן    ָטֵמא.  –יֹוֵתר ִמיכָּ

  
מּוֲעָתא. ּוָבַא  י ִסימֹון ׁשְ ָלא ֲחַזר ֵליּה ַרּבִ י ְלָעָזר ּדְ   ׁש ְלַרּבִ

  
  

י יּבִ   ֲהָוה ְיִתיב ַמְתֵני ָהֵדין עֹוָבָדא.  ַרב ּבִ
  

יְסָנאֲאַמר ֵליּה  ר ּבִ י ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ
  ָטהֹור.  -ַעד ְרִביִעית 162

ן יֹוֵתר ִמ     ?ָטֵמא –יכָּ
  

יּה.    ּוָבַעט ּבֵ
  

י ְזִריָקאֲאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
ֵאיל ָלךְ  ֲהָוה ׁשָ ִגין ּדַ יּה? ,ּבְ ֵעיט ּבֵ    !ַאּתְ ּבָ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

י!  י ּבִ ְעּתִ ָלא ֲהַוות ּדַ ִגין ּדְ   ּבְ
ָאַמר  י ָחִניןּדְ   : ַרּבִ

ֶגד" לּוִאים ְלָך ִמּנֶ יָך ּתְ ָבִרים כ "ְוָהיּו ַחּיֶ ָנה.  - ) , סוח(ּדְ הּוא לֹוֵקַח לֹו ִחִטין ְלׁשָ   ֶזה ׁשֶ
ְדֵקי.  - "ּוָפַחְדּתָ ַלְיָלה ְויֹוָמם" הּוא לֹוֵקַח ִמן ַהּסִ   ֶזה ׁשֶ
יךָ " ַחּיֶ ְלטֹור,  -  "ְולֹא ַתֲאִמין ּבְ   ֶזה ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהּפַ

ְלטּוָרא.    ַוֲאָנא ָסֵמיְך ַאּפַ
  

דֹון?    ַמאי כְּ
  
י ְיהֹוׁשֻ ֵהִעיד " ן ְּפתּוָרהַרּבִ    :ַע ּבֶ

ם ְנֵבילֹות  הּוא ָטהֹור -ַעל ּדַ   . (עדויות ח, א) "ׁשֶ
  

  ? "ָטהֹור"ַמהּו 
יר,  ַהְכׁשִ   ָטהֹור ִמּלְ

א –ָהא ִליַטּמֹות    !ְמַטּמֵ
  

                                                             

ה? ֲאַמר ֵליּה:" ול"ג 162 ּמָ   ל"ג בדפוס ראשון, וגם לא במקבילות. "ַעד ּכַ

  פני משה
  ' גמ

  :פרדות מין .ערודות
 היו ומי '.וכו בירושלים וחרין היו

 עלה כ"ג חיא רבי וקאמר כן שעשו
 בשוק שם היה ם"עכו של קצרן

 וחרין היו הכרים ואותן העליון
  :אותן

 '.וכו רבי בית של בפרידה מעשה
 בפרק לעיל מילתא להאי גרסין

 יודא' ר עד' א בהלכה יין המוציא
 ותמצא ש"ע הוה דשיא מורייא

  :מבואר
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        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        
        
        
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ

        
        
        

        

הבאת מחלוקת הבאת מחלוקת הבאת מחלוקת הבאת מחלוקת 
        אמוראים בדין זהאמוראים בדין זהאמוראים בדין זהאמוראים בדין זה

        
        
        
        
        
        
        סיועסיועסיועסיוע

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ   ּתַ
ֶרץ " ֶ ם ַהׁשּ רוֹ  –ּדַ ְבׂשָ    ,ּכִ

א    ,ְמַטּמֵ
יר,    ְוֵאינֹו ַמְכׁשִ

ּיֹוֵצא בּ     !(מכשירין ו, ה) "וֹ ְוֵאין ָלנּו ּכַ
  
ּיֹוֵצא ּבוֹ " יעּור טּוְמָאתֹו,  "ְוֵאין ָלנּו ּכַ ׁשִ   כְּ

רֹו.  ְבׂשָ א כִּ מֹו ְמַטּמֵ   ֲאָבל ּדָ
  

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
ִליגֵ  ֵרין ֲאמֹוָרִאין, ּפְ ּה ּתְ   י ּבָ

  ַחד ָאַמר: ָטֵמא, 
  ְוַחד ָאַמר: ָטהֹור. 

ָאַמר: ָטֵמא  י ְיהּוָד  -ַמאן ּדְ ַרּבִ   ה. כְּ
ָאַמר: ָטהֹור  תּוָרה.  -ּוַמאן ּדְ ן ּפְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   כְּ

  
ִמן ְנחֹוָתהֲאַמר ֵליּה    : ַרב ַאְבדּוָמה ּדְ

  ְוָיאּות! 
י ְיהּוָדה  ַרּבִ יָאה ֲהָוה.  -ּדְ ֵבי ְנׂשִ   מֹוְרָייָנא ּדְ
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
        
        
        

        
        
        

        ברייתא מבארתברייתא מבארתברייתא מבארתברייתא מבארת
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        א' ֲהָלָכהכא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .3
        נכרים מטמאים כזביםנכרים מטמאים כזביםנכרים מטמאים כזביםנכרים מטמאים כזבים    ––––גזירת חכמים גזירת חכמים גזירת חכמים גזירת חכמים 

        
ל ָהרּוִקין" ַלִים ַה  ּכָ ירּוׁשָ ְמָצִאין ּבִ   ְטהֹוִרין,  –ּנִ

ל ׁשּוק ָהֶעְליֹון ֶ   ."חּוץ ִמׁשּ
  

ן ָאַמר  הוּ לֹא כֵּ י ַאּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ ן ֲחִניָנהּבְ י יֹוֵסי ּבֶ   : ַרּבִ
ַלִים!  ירּוׁשָ ּבִ ְזרּו ַעל ָהרּוִקין ׁשֶ   לֹא ּגָ

  
ַמר ֲעֵליּה:    ָהא ִאיּתְ

י ָאִבין ם  ַרּבִ ׁשֵ ַע ּבְ י ְיהֹוׁשֻ ן ֵלִוי ַרּבִ   : ּבֶ
ם.  ל ּגֹוִים ָהָיה ׁשָ   ַקְצָרן ׁשֶ

  
  
  
  
  
  

        
        א' ֲהָלָכהכא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .4

        באור טעמו של רבי יוסיבאור טעמו של רבי יוסיבאור טעמו של רבי יוסיבאור טעמו של רבי יוסי
  
ַלִים [ ירּוׁשָ ְמָצִאין ּבִ ין ַהּנִ ל ָהרּוּקִ    ...ּכָ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָנה ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ֶאְמַצע  :ּבִ ּבָ ָדִדין  –ׁשֶ ּצְ ּבַ   ְטהֹוִרין.  –ְטֵמִאין, ׁשֶ

ַעת ָהֶרֶגלוּ  ֶאְמַצע  :ִבׁשְ ּבָ ָדִדין  -ׁשֶ ּצְ ּבַ   ְטֵמִאין,  -ְטהֹוִרין. ׁשֶ
ָדִדין. ִקין ַלּצְ ּלְ ַהּמּוָעִטין ִמְסתַּ ֵני ׁשֶ ּפְ   ]ּמִ

  
ָנה" ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ    :ּבִ

יּבֹוֶלת,  -ַהְטֵמִאין    ְמַהְלִכין ׁשִ
ד,  -ְוַהְטהֹוִרין    ְמַהְלִכין ִמן ַהּצַ

   ,ִכין ְסָתםְמַהְל  ַהְטֵמִאיןוְ 
רֹוׁשּו. ְוַהְטהֹוִרין    אֹוְמִרים ָלֶהן: ּפְ

הֹוִרים  ַעת ָהֶרֶגל, ַהטְּ ׁשְ יּבֹוֶלת,  - ּבִ   ְמַהְלִכין ׁשִ
ד.  -ְוַהְטֵמִאין    ְמַהְלִכין ִמן ַהּצַ
הֹוִרין    –ְמַהְלִכין  ְסָתם  ַהטְּ
רֹוׁשוּ  ְוַהְטֵמִאין   . אֹוְמִרים ָלֶהן: ּפְ

  
  
  

  פני משה
 והא '.וכו אבהו רבי אמר כן לא

 ומשי דגזרו מיהת שמעין' במתי
  :כדלעיל' וכו עלה איתמר הא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 הטמאין השה ימות בשאר

 באמצע כלומר .שיבולת מהלכין
  ':וכו והטהורין השוה ובדרך השביל

 כלומר. סתם מהלכין והטהורין
 זכרים ואין םסת מהלכין כשהן

 הטמאין פורשין להיות מעצמן
 שלא הדרך מן פירשו להן אומרים
 מצוין הטהורים ואין תיטמאו
' וכו הרגל ובשעת הדרך באמצע

  ':במתי וכדפרישית
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        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
        
        
        

        קושיאקושיאקושיאקושיא
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        

        
        
        

        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
        

        

        
        ברייתאברייתאברייתאברייתא

        
        פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות 

        
        
        
        
        

        
        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו

        

        
ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

        מפרשתמפרשתמפרשתמפרשת\\\\חולקתחולקתחולקתחולקת
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        א' ֲהָלָכהכא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .5
        ם מוכיחם מוכיחם מוכיחם מוכיחמַ מַ מַ מַ מקֹומקֹומקֹומקֹו

        
ְמָצִאים" ִלים ַהּנִ ַלִים ְוָכל ַהּכֵ ירּוׁשָ    :ּבִ

ֶרְך ְיִריָדה ִביָלה  ּדֶ   ."ְטֵמִאין –ְלֵבית ַהטְּ
  

ן ָאַמר  הוּ לֹא כֵּ י ַאּבָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָחָנןּבְ   : ַרּבִ
ְזרּו ַע  ַלִיםלֹא ּגָ ירּוׁשָ ּבִ ִלים ׁשֶ    !ל ַהכֵּ

  
ֶרְך ְיִר  ְמְצאּו ּדֶ ּנִ יָון ׁשֶ ִביָלה ִמכֵּ   ַנֲעׂשּו הֹוִכיַח.  -יָדה ְלֵבית ַהּטְ

  
  
  

        הסבר הכלי "מריצה"הסבר הכלי "מריצה"הסבר הכלי "מריצה"הסבר הכלי "מריצה"
י יֹוֵסי"[   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָברֹות ה ַהְמיּוָחִדין ַלּקְ ִריּצָ ְגֵריָפה ְוַהּמְ ל ְוַהּמַ ן ְטהֹוִרין, חּוץ ִמן ַהסַּ   ]."ּכּוּלָ
  

אּול א ׁשָ   . ָהָיה קֹוֵרא אֹוָתן ִציּפֹוִרין ַאּבָ
  

ָאַמר: ִצ  ָהָיה ּדֹוֶמה ְלִציּפֹוֶרין.  -יּפֹוֶרין ַמאן ּדְ   ׁשֶ
ָאַמר: ְמִריָצה  ָברֹות.  -ַמאן ּדְ ִריָצה ֶאת ָהֶאֶבן ְלֵבית ַהּקְ ּמְ   ׁשֶ

   
  
  

        מטמא, או מוכיח על זהות הטומאה והטהרה?מטמא, או מוכיח על זהות הטומאה והטהרה?מטמא, או מוכיח על זהות הטומאה והטהרה?מטמא, או מוכיח על זהות הטומאה והטהרה?    ––––קשר בין חפצים קשר בין חפצים קשר בין חפצים קשר בין חפצים 
ין  קֹוִפיץ" ין - ִנְמְצָאה ְקׁשּוָרה ְלַסּכִ ּכִ סַּ   .ֲהֵרי ִהיא ּכַ
  

ֵני:    ּתָ
ין ְקׁשּוָרה ָלּה ַהסַּ " מֹוָתּה  -ּכִ   . "ֲהֵרי זֹו ּכְ

  הפני מש
 גזרו לא' וכו אבהו' ר אמר כן לא
 יוחן רבי אמר דלא ימא ומי '.וכו

' דמתי יוסי דרבי אליבא אלא
 בשאר מודה מי מ"דר ומשי

 ושאי גזרו לא שבירושלים מקומות
 ירידה דרך שמצאו דמכיון הכא
 עצמן על הוכיח עשו הטבילה לבית

 לבית ובירידתו הן שטמאין
  :הימו פלו הטבילה

 לכלי. אותן קורא היה אולש אבא
 כדמפרש צפורן' דמתי המריצה

 שחלקה לצפורן דומה שהוא מפי
 שהיא שם על מריצה ד"ומ כצפורן
 הקברות לבית האבן את מריצה

 האבים מחליקין זה שבכלי מפי
 בית על פש וכן מחצב ועושין

  :הקברות
 זו הרי לו קשורה הסכין תי

 קאי' דמתי סיפא לפרש .כמותה
' וכו לסכין קשורה תמצא

  ':במתי וכדפרישית
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        ברייתאברייתאברייתאברייתא
        למשנהלמשנהלמשנהלמשנה    הבאת מקורהבאת מקורהבאת מקורהבאת מקור

        
        
        

        
        

        
        חולקתחולקתחולקתחולקת    2222ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        חולקתחולקתחולקתחולקת    3333ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'בֲהָלָכה     כא, בכא, בכא, בכא, ב .6
        טהרת הפרוכתטהרת הפרוכתטהרת הפרוכתטהרת הפרוכת

        
ָנה    ִמׁשְ

רֶֹכת ְטֵמאת    :ּפָ ּנִ ְוַלד ַהּטּוְמָאה  ׁשֶ ְפִנים,  -ּבִ יִלין אֹוָתּה ּבִ   ַמְטּבִ
ד.    ּוַמְכִניִסין אֹוָתּה ִמּיָ

ַאב ַהּטּוְמָאה  ְטֵמאת ּבְ ּנִ יִלין אֹוָתּה  -ְוׁשֶ חּוץ, ַמְטּבִ    ּבַ
ֵחיל,    ְוׁשֹוְטִחין אֹוָתּה ּבַ

ֶמׁש.  ִהיא ְצִריָכה ֶהֱעֵרב ׁשֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ה  א,   -ִאם ָהְיָתה ֲחָדׁשָ ג ָהִאיְצַטּבָ   ׁשֹוְטִחין אֹוָתּה ַעל ּגַ
ִהיא ָנָאה.  ּה ׁשֶ ְרֶאה ָהָעם ֶאת ְמַלאְכתָּ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

  

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּום אֹוֵמר ִמ  ַרּבָ ָגןׁשּ ן ַהּסְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
רֹוֶכת    עֹוְבָיּה ֶטַפח.   -ּפָ

ִים ִניִמים ֶנֱאֶרֶגת.  תַּ ְבִעים ּוׁשְ   ַעל ׁשִ
ל ִניָמה ְוִניָמה  ָעה חּוִטין.  -ַעל ּכָ ִרים ְוַאְרּבָ   ֶעׂשְ

ּה  ה.  -ָאְרּכָ ִעים ַאּמָ   ַאְרּבָ
ּה  ה.  -ְוָרְחּבָ ִרים ַאּמָ   ֶעׂשְ
מֹונִ  ְ ית. ּוִמׁשּ ַנִים ִריּבֹוא ָהְיָתה ַנֲעׂשֵ   ים ּוׁשְ

ָנה,  ָכל ׁשָ ין ּבְ ִים עֹוׂשִ תַּ   ּוׁשְ
יִלין אֹוָתּה  לֹׁש ֵמאֹות ּכֲֹהִנים ַמְטּבִ   . ּוׁשְ

  

ָמָרא      ּגְ

        מספר החוטים השזורים בכל חוט של שתי, ומקורן בתורהמספר החוטים השזורים בכל חוט של שתי, ומקורן בתורהמספר החוטים השזורים בכל חוט של שתי, ומקורן בתורהמספר החוטים השזורים בכל חוט של שתי, ומקורן בתורה
  
  ִאילּו ָאַמר: "

  ֶאָחד.  –"חּוט" 
פּול"  ַנִים.  –"ּכָ   ִלׁשְ

ה. –זּור" "ׁשָ  לֹׁשָ    ִלׁשְ
ָזר" אן  – (שמות כו, לא) 163"ָמׁשְ ע ִמּכָ ה. ַאְרּבַ ָ ׁשּ ָעה -ְלׁשִ ִרים ְוַאְרּבָ   . "ָהא ֶעׂשְ

  
ֵני:    ּתָ

ִים. " תַּ ים ּוׁשְ לֹׁשִ   ׁשְ
  ִאילּו ָאַמר: 

  ֶאָחד.  -"חּוט" 
פּול"  ַנִים.  –"ּכָ   ִלׁשְ
זּור"  ע.  –"ׁשָ   ְלַאְרּבַ
ָזר" אן  – (שמות כו, לא) "ָמׁשְ ע ִמּכָ מֹוָנה. ַאְרּבַ ָלִתין ּוְתֵרין -ִלׁשְ   . "ָהא תְּ

  
ָנא:    ּתָ

מֹוָנה. " ִעים ּוׁשְ   ַאְרּבָ
  ִאילּו ָאַמר: 

  ֶאָחד.  -"חּוט" 
פּול"  ַנִים.  -"ּכָ   ִלׁשְ

ה.  -"ְקִליָעה"  לֹׁשָ   ִלׁשְ
זּור"  ה.  –"ׁשָ ָ ׁשּ   ְלׁשִ
ָזר" ר. ַאְרּבָ  - (שמות כו, לא) "ָמׁשְ ֵנים ָעׂשָ ן ִלׁשְ ַמְנָיא -ָעה ִמיּכָ ִעים ּותְּ   . "ָהא ַאְרּבָ

  

                                                             

ֵכֶלת ְוַאְרגָּ  163 יָת ָפרֶֹכת תְּ ֻרִביםְוָעׂשִ ה אָֹתּה ּכְ ב ַיֲעׂשֶ ה חׁשֵ ָזר ַמֲעׂשֵ ׁש ָמׁשְ ִני ְוׁשֵ   ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ

  פני משה
  ' מתי

 .הטומאה בולד שטמאת פרוכת
 ולדות כל תין פרה במסכת

 אלא כלים מטמאין אין הטומאה
 שתטמא מציו לא והלכך משקה

 במשקין געה כן אם אלא הפרוכת
 המשקין על חכמים וגזרו טמאין
 גזירה משום כלים שיטמאו טמאין

 ושכבת הרוק כגון וזבה זב דמשקה
 ומטמאין הטומאה אב שהם זרע

  :מדאורייתא וכלים אדם
 שאיה לפי .בפים אותה מטבילין

 שכיה למחה ץמחו שילוח טעוה
 אלא טומאתה שאין כיון

  :מדבריהם
 שהכלים לפי .מיד אותה ומכיסין
 הערב צריכין אין במשקין שטמאו

  :שמש
 כגון .הטומאה באב שטמאת ואת

 אותה מטבילין וכיוצא ושרץ בלה
 ושוטחין שילוח שטעוה בחוץ

  :לעזרה חוץ בחיל אותה
  :לעזרה חוץ .האיצטבא גג על

 ס"ליצי .ימין 'וכו אומר ג"רשב
 חוט כמו שכפל לדבר ז"בלע

  :כך אותו קורין ומרובע המשולש
 לפי .חוטין ד"כ וימא ימא כל ועל

 תכלת מיין' מד עשויה שהוא
 מין וכל ושש שי ותולעת וארגמן

  ':בגמ וכדיליף ששה כפול חוטו ומין
 .עשרים ורחבה ארבעים ארכה
 ששם הדביר שלפי הפתח כמדת

 הקודש בין דיללהב הפרוכת היה
  :הקדשים קדש ובין

 .עשית רבוא ושתים ומשמוים
 הא וכן גוזמא שהוא אמרו בגמרא

 כהים מאות ושלש דקאמר
 היו שלא הוא גוזמא אותה מטבילין

  :להטבילה כהים כך כל צריכין
  

  'גמ
 מלן לפרש '.וכו חוט אמר אלו
 קאי ימא בכל היו חוטין ד"דכ

 ןוארגמ תכלת פרכת ועשית דכתיב
 לשון ודריש משזר ושש שי ותולעת

 אחד משמע חוט אמר דאלו משזר
 לשים כפול חוט או ומין מין מכל
 הייתי שזור אמר ואילו מין מכל

 עכשיו מין מכל לשלשה אומר
 חוטין לששה משמעו משזר שאמר

  :ומין מין מכל
 צריך והרי כלומר .מיכאן ארבע

 לששה כפול הוא אחד וכל ארבעה
 הא כאן אמר ןמיי שארבעה

 ימא בכל חוטין וארבע עשרים
  :משורשת

 שלשים שהיו ברייתא בחדא .תי
 והאי וימא ימא בכל חוטין ושים

 אחד חוט אמר אלו הכי דריש תא
 שזור אמר ואלו לשים כפול משמעו
 הכפול חוט שכל לארבע משמעו
 וכשהוא חברו עם הוא שזור לשים
 פעם כפול עוד משמעו משזר אומר

 מכאן וארבעה לשמה והוא חדא
  :ותרי תלתין הא מיין לארבעה

 חוטין ושמוה ארבעים אידך .תיא
 דריש ואיהו וימא ימא בכל היו
 אמר ואלו' וכו חוט אמר אלו

 חוטין לשלשה קלוע משמעו קליעה
 מיין' לד מכאן ארבעה' וכו שזור

  :ותמיא ארבעין הא
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        ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

        בענין הפרוכתבענין הפרוכתבענין הפרוכתבענין הפרוכת
        
        

        
        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        

        ציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנוציטוט ממשנתנו
        
        

        

        
        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

        

        
        הבאת משנההבאת משנההבאת משנההבאת משנה

        
        
        

        פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'בֲהָלָכה כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .7
        שב"שב"שב"שב"קם" ו"מעשה חֹ קם" ו"מעשה חֹ קם" ו"מעשה חֹ קם" ו"מעשה חֹ "מעשה רֹ "מעשה רֹ "מעשה רֹ "מעשה רֹ 

  
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:" ה רֵֹקם" ּכָ   . )ו, לו(שמות כ 164"ַמֲעׂשֵ

ב" ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר: ה חֹׁשֵ    .)ו, לא(שמות כ 165"ַמֲעׂשֵ
ה רֵֹקם" ְרצּוף ֶאָחד.  - "ַמֲעׂשֵ   ּפַ
ה ח" בַמֲעׂשֶ ְרצּופֹות - "ֹוׁשֵ ֵני ּפַ   . "ׁשְ
  

י ְיהּוָדה י ְנֶחְמָיהוְ  ַרּבִ   , ַרּבִ
ה רֹוֵקם"  ַחד ָאַמר:  אן.  - "ַמֲעׂשֶ אן ַוֲאִרי ִמכָּ   ֲאִרי ִמכָּ

ב" ה חֹוׁשֵ אן.  - "ַמֲעׂשֶ אן ְוָחָלק ִמכָּ   ֲאִרי ִמכָּ
ה רֹוֵקם"  ַוֲחָרָנה ָאַמר: אן.  - "ַמֲעׂשֶ אן ְוָחָלק ִמכָּ   ֲאִרי ִמכָּ

ב" ה חֹוׁשֵ אן. ֲא  - "ַמֲעׂשֶ ר ִמכָּ אן ְוֶנׁשֶ   ִרי ִמכָּ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        'בֲהָלָכה כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .8
        גוזמה?!גוזמה?!גוזמה?!גוזמה?!    ––––הפרוכת הפרוכת הפרוכת הפרוכת 

        
ית" ִים ִריּבֹוא ָהְיָתה ַנֲעׂשֵ תַּ מֹוִנים ּוׁשְ ׁשְ    ,ּבִ

ָנה,  ָכל ׁשָ ין ּבְ ִים עֹוׂשִ תַּ   ּוׁשְ
יִלין אֹוָתּה  לֹׁש ֵמאֹות ּכֲֹהִנים ַמְטּבִ   ."ּוׁשְ

  
י יִ  יְזָנאַרּבִ ר ּבִ ם  ְצָחק ּבַ ׁשֵ מּוֵאלּבְ   : ׁשְ

  גּוְזָמא.
  

ֵניַנן:  ן ּתָ ּמָ   ּתַ
לֹׁש ֵמאֹות ּכֹור" ׁשְ ָעִמים ָהָיה ָעֶליָה ּכִ   . (תמיד כח:) "ּפְ
  

י ּבֹון י ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ ם  ַרּבִ ׁשֵ מּוֵאלּבְ   : ׁשְ
  גּוְזָמא. 

  

                                                             
ה רֵֹקם 164 ָזר ַמֲעׂשֵ ׁש ָמׁשְ ִני ְוׁשֵ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ יָת ָמָסְך ְלֶפַתח ָהאֶֹהל תְּ   ְוָעׂשִ
ׁש  165 ִני ְוׁשֵ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ יָת ָפרֶֹכת תְּ ֻרִבים ְוָעׂשִ ה אָֹתּה ּכְ ב ַיֲעׂשֶ ה חׁשֵ ָזר ַמֲעׂשֵ   ָמׁשְ

  פני משה
 .רוקם מעשה אומר אחד כתוב

 מעשה' וגו משזר שש כתיב באבט
 ביריעות אומר אחד וכתוב רוקם

 חושב מעשה ואפוד ובחשן ובפרוכת
 כשהוא קרא רוקם מעשה ומפרש
' וכו ומכאן מכאן אחד פרצוף

 בזה "ור יודה' ר וכדפליגי
 אומר "ר גריס ג"פ ובתוספתא

 וזהו פרצופות שי חושב מעשה
 מכאן ושר מכאן ארי הכא כדאמר
 מכאן ארי' א פרצוף רוקם ומעשה

 וארי מכאן ארי או מכאן וחלק
  :מכאן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 גוזמא '.וכו רבוא ושתים בשמוים
 ב"פ בתמיד תין דתמן הא וכן

 ל"וקמ גוזמא' וכו עליו פעמים
 בלשון חכמים שבדברי דמציו

  :וגוזמא הבאי
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        מימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשניתמימרא פרשנית
        
        
        

        
מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית מימרא פרשנית 

        חולקתחולקתחולקתחולקת
        
        

        קושיא קושיא קושיא קושיא 
        על רבי יוחנן ממשנתנועל רבי יוחנן ממשנתנועל רבי יוחנן ממשנתנועל רבי יוחנן ממשנתנו

        
        
        
        
        

        
        קושיא קושיא קושיא קושיא 

        על רבי יוחנן ממשנתנועל רבי יוחנן ממשנתנועל רבי יוחנן ממשנתנועל רבי יוחנן ממשנתנו
        
        
        
        
        

        קושיא קושיא קושיא קושיא 
        ממשנתנוממשנתנוממשנתנוממשנתנו    על בר קפראעל בר קפראעל בר קפראעל בר קפרא
        
        
        
        

        
        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        

        
        קושיא קושיא קושיא קושיא 

        ממשנתנוממשנתנוממשנתנוממשנתנו    על בר קפראעל בר קפראעל בר קפראעל בר קפרא
        
        
        
        
        

        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        

        'גֲהָלָכה     אאאא    כב,כב,כב,כב,    ––––    בבבב    א,א,א,א,ככככ .9
        מקום שריפת בשר קדשים שנטמאמקום שריפת בשר קדשים שנטמאמקום שריפת בשר קדשים שנטמאמקום שריפת בשר קדשים שנטמא

ָנה    ִמׁשְ

ר  ׂשַ ְטָמאּבְ ּנִ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ ַאב ַהּטּוְמָאה  :ָקְדׁשֵ ין ּבְ    ,ּבֵ
ְוַלד ַהּטּוְמָאה,  ין ּבִ   ּבֵ

ְפִנים ין ּבִ    ,ּבֵ
חּוץ  ין ּבַ    –ּבֵ

אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
חּוץ.  ַאב ַהּטּוְמָאה ּבַ ְטָמא ּבְ ּנִ ֶ ְפִנים, חּוץ ִמׁשּ ֵרף ּבִ ָ   ַהּכֹל ִיׂשּ

ית ִהּלֵ    אֹוְמִרים:  לּבֵ
ְפִנים.  ְמָאה ּבִ ְוַלד ַהטֻּ ְטָמא ּבִ ּנִ ֶ חּוץ, חּוץ ִמׁשּ ֵרף ּבַ ָ   ַהּכֹל ִיׂשּ

  
י ֱאִליֶעֶזר  ,אבכ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

חּוץ  ין ּבַ ְפִנים ּבֵ ין ּבִ ַאב ַהּטּוְמָאה, ּבֵ ְטָמא ּבְ ּנִ חּוץ.  -ׁשֶ ֵרף ּבַ ָ   ִיׂשּ
חּוץ ין ּבַ ְוַלד ַהּטּוְמָאה, ּבֵ ְטָמא ּבִ ּנִ ְפִנים  ׁשֶ ין ּבִ ְפִנים.  - ּבֵ ֵרף ּבִ ָ   ִיׂשּ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵריָפתוֹ  - ְמקֹום טּוְמָאתֹו  ם ׂשְ   . ׁשָ

  

ָמָרא     ּגְ

  "אב הטומאה" "ולד הטומאה""אב הטומאה" "ולד הטומאה""אב הטומאה" "ולד הטומאה""אב הטומאה" "ולד הטומאה"    ::::פרוש דברי המשנהפרוש דברי המשנהפרוש דברי המשנהפרוש דברי המשנה                                        
ָרא ר ַקּפָ   ָאַמר:  ּבַ

ַבר ּתֹוָרה.  - "ַאב ַהּטּוְמָאה"   ּדְ
ְבֵריֶה  – "ְוַלד ַהּטּוְמָאה"   ם. ִמּדִ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ין ֶזה  ין ֶזה ּבֵ ַבר ּתֹוָרה. -ּבֵ   ּדְ

  
אי.  ּמַ ֵבית ׁשַ י יֹוָחָנן ַעל ּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ   ְוַקׁשְ

אי אֹוְמִרים:  ּמַ ֵבית ׁשַ   ּדְ
חּוץ" ַאב ַהּטּוְמָאה ּבַ ְטָמא ּבְ ּנִ ֶ ְפִנים, חּוץ ִמׁשּ ֵרף ּבִ ָ   . "ַהּכֹל ִיׂשּ

ין ַאב ַהּטּוְמָאה  חּוץ? ַמה ּבֵ ין ְוַלד ַהּטּוְמָאה ּבַ חּוץ, ַמה ּבֵ   ּבַ
ַבר ּתֹוָרה הּוא?!    ֶזה ְוֶזה לֹא ּדְ

  
ָייא? ל ָלא ַמְקׁשְ ֵבית ִהּלֵ    !ַוֲאִפיּלּו ַעל ּדְ

ל ָאַמר:  ֵבית ִהּלֵ ְפִנים"ּדְ ְוַלד ַהּטּוְמָאה ּבִ ְטָמא ּבִ ּנִ חּוץ, חּוץ ַמה ׁשֶ ֵרף ּבַ ָ   . "ַהּכֹל ִיׂשּ
ין ְוַלד ַה  ְפִנים? ַמה ּבֵ ין ַאב ַהּטּוְמָאה ּבִ ְפִנים, ַמה ּבֵ   ּטּוְמָאה ּבִ

ַבר ּתֹוָרה הּוא?!    ֶזה ְוֶזה לֹא ּדְ
  

ָרא,  ר ַקּפָ ּבַ א ַעל ּדְ ָנן ֶאּלָ ּה ַרּבָ   לֹא ֲהוּו ּבָ
אי,  ּמַ ֵבית ׁשַ ָרא ַעל ּדְ ר ַקּפָ ּבַ ָיא ּדְ   ְוַקׁשְ

אי אֹוְמִרים:  ּמַ ֵבית ׁשַ ְפנִ "ּדְ ֵרף ּבִ ָ חּוץַהּכֹל ִיׂשּ ַאב ַהּטּוְמָאה ּבַ ְטָמא ּבְ ּנִ ֶ   . "ים, חּוץ ִמׁשּ
ְפִנים,  ין ּבִ חּוץ ּבֵ ין ּבַ ין ַאב ַהּטּוְמָאה ּבֵ   ַמה ּבֵ

ין ּתֹוָרה הּוא?    !ֶזה ְוֶזה לֹא ּדִ
  

י ֲעִקיָבא ָאַמר:  ַרּבִ ִגין ּדְ   ּבְ
ֵריָפתוֹ  -ְמקֹום טּוְמָאתֹו " ֵהא ׂשְ ם תְּ   . "ׁשָ
  

ֵבי ָייא? ַוֲאִפיּלּו ַעל ּדְ   ת ִהיֵלל ָלא ַמְקׁשְ
ל ָאַמר:  ֵבית ִהּלֵ   ּדְ

ְפִנים" ְוַלד ַהּטּוְמָאה ּבִ ְטָמא ּבִ ּנִ ֶ חּוץ, חּוץ ִמׁשּ ֵרף ּבַ ָ   . "ַהּכֹל ִיׂשּ
חּוץ?  ין ּבַ ְפִנים ּבֵ ין ּבִ ין ְוַלד ַהּטּוְמָאה ּבֵ   ַמה ּבֵ

ְבֵריֶהם הּוא?!    ֶזה ְוֶזה לֹא ִמּדִ
  

ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ִגין ּדְ   ָאַמר: ּבְ
ל ְמצֹוָרע  קֹו ׁשֶ לֹׁש ַמֲחנֹות.  -ַמֲאָכלֹו ּוַמׁשְ ְלִחין חּוץ ְלׁשָ ּתַ   ִמׁשְ

  פני משה
  ' מתי
  :בחוץ או בעזרה. שטמא' קדשי קדשי בשר
 שורפין היו ששם שבעזרה הדשן בבית. בפים ישרף הכל

 אותו שורפין בקודש שפסולו שכל קדשים קדשי פסולי
 דטומאתו דמכיון בחוץ הטומאה באב משטמא חוץ בקודש
 בעזרה אותו מכיסין אין בחוץ הטומאה ואירע חמירא
  :בקודש פסולו היה לא דזה לשרפו

 הטומאה באב הטמא אף .בחוץ ישרף הכל אומרים ה"וב
 הטומאה להשהות אין טומאתו וחמירא דהואיל בפים
  :בחוץ וישרף מיד אותו מוציאין אלא שתשרף עד בפים

 ביה ואית דהואיל. בפים הטומאה בולד משטמא חוץ
  :בפים ישרף טומאתו היא וקילא בפים טומאתו תרתי

 או חמורה היא אם הטומאה אחר הולך דהכל '.וכו א"רא
 דאין ל"ס ע"ור הטומאה מקום אחר הולכין ואין קלה

 הטומאה מקום אחר הולך הכל אלא הטומאה אחר לכיןהו
  :ע"כר והלכה שריפתו הוא שם טומאתו ומקום

  
  ' גמ
 לעיל להא גרסין .תורה דבר הטומאה אב אמר קפרא בר

 שי מעשר דהתם' המתי על' ח בהלכה ג"פ שי במעשר
 כעין מי התם וטרי ושקיל' וכו הטומאה באב בין שטמא
 ולד בעין יוחן' ור קפרא ברד ופלוגתא דהכא בסוגיא

 ח"דר בשיטתא דפסחים ק"בפ לעיל כ"ג הובאה הטומאה
 לטמא תורה דבר הטומאה אב פירושא והכי. הכהים סגן

 והטמא יטמא הטמא בו יגע אשר וכל כדכתיב אחרים
 אבות אבי במת שגע הטומאה אב הוא שם המוזכר

 אב הרי לטומאה ראשון הוא בו יגע ואשר הטומאה
  :התורה מן הטומאה ולד עושה ההטומא

 שי עושה איו לטומאה שהראשון .מדבריהן הטומאה ולד
 שי שאין קפרא לבר ל"וס מדבריהם אלא לטומאה
  :התורה מן לטומאה

 ולד ובין אחרים לטמא הטומאה אב בין .אומר יוחן' ר
 אשר והבשר דכתיב הן תורה דברי אחרים לטמא הטומאה

 והוי בראשון דגע עסקין לא ומי יאכל לא טמא בכל יגע
 בטמא שגע הזה להכתוב מפרש קפרא ובר שי להבשר ליה

  :דקאמר הוא הטומאה אב ובכל. הטומאה אב שהוא
 אליבא יוחן' לר קשיא כלומר .ש"דב על יוחן' דר וקשיא

' דר על ש"דב וקשיא הכי בהדיא גריס שי ובמעשר. ש"דב
 שטמא ממה חוץ בפים ישרף הכל אומרים ש"דב יוחן
 ולד בין ומה הטומאה אב בין מה וכי בחוץ הטומאה באב

  :הבשר טומאת הוא תורה דבר וזה זה הלא בחוץ הטומאה
 ס"הש דמתמה כלומר בתמיה .מקשיא לא ה"דב על' ואפי
 אף לך קשיא ולא ש"ב מדברי יוחן' לר דמקשית חזית מאי

 בולד שטמא ממה חוץ בחוץ ישרף הכל דאמרי ה"ב לדברי
 אב בין ומה הטומאה ולד בין מה וכי בפים טומאהה

 יוחן' לר הוא תורה דבר לא וזה זה וכי בפים הטומאה
  :בתמיה

 לא באמת אלא כלומר .קפרא דבר על אלא רבן בה הוו לא
 הוא קפרא דבר על אלא כך המדרש בבית רבן הקשו

  :ואזיל כדמסיים שהקשו
 הכל ןאמרי ש"דב ש"דב אליבא קפרא דבר הא .וקשיא

 בין מה וכי בחוץ הטומאה באב מהטמא חוץ בפים ישרף
 טמא לבין הטומאה באב מה וכי' וכלו' וכו הטומאה אב

 הוא תורה דבר לא וזה זה וכי בחוץ טמא ולבין בפים
 אליביה לפרש טעמא דבעי כרחך על מי יוחן ולרבי

 האי דכולא קאמר ס"דהש אלא ה"ודב ש"דב דעתייהו
 אלא יוחן' לר המדרש בבית כלל איתמר לא וטריא שקלא

 הכל משי דאליביה ומפי דאתמר הוא קפרא לבר
 הלכך ה"דב לדעתייהו לקמן אליביה משי וכן כדלקמיה

  :קפרא לבר אלא הכי איתמר לא
 מפרש דהיכי קפרא לבר דמדייקת הא כלומר .ע"דר בגין

 ולבין בפים טמא לבין הטומאה באב דמחלקי ש"לב איהו
 אין לדיא טומאה לעין דודאי טעמא הייו בחוץ טמא
 ת"מד טומאתו הטומאה באב שטמא מה דלעולם חלוק
 שריפתו שם טומאתו מקום ל"ס ע"דר בשביל אלא היא
 קלה בטומאה או חמורה בטומאה טמא בין חילוק ואין
 מחלקין דאן ש"ב קאמרי בחוץ או בפים טמא ובין

 הוא טמא הטומאה באב שטמא מה דכל ג"דאע לן וסבירא
 דאם הטומאה במקום לחלק סברא יש מ"מ התורה מן

 ישרף לעולם הטומאה בולד וכן בפים ישרף בפים טמא
 הטמא אבל מדבריהם אלא מטמא ואיו הואיל בפים

 בחוץ הטומאה ומקום התורה מן דטומאתו הטומאה באב
  :מבחוץ ישרף אלא בפים אותו מכיסין אין היה

 למילתא מסיק השתא. מקשייא היא לית ה"דב על' ואפי
 לבר קשיא ה"דב לדעתייהו מי הא תיקשי דלא קפרא לבר

 טמא איו הטומאה בולד שטמא מה דכל ל"דס כיון קפרא
 בחוץ ישרף הכל אמרי ה"דב האי מאי כ"א מדבריהם אלא
 ולד בין מה וכי בפים הטומאה בולד שטמא ממה חוץ

 בין הטומאה בולד טמאב מה וכי כלומר' וכו הטומאה
 לבר הוא מדבריהם שתיהם הלא בחוץ או בפים טמא
 אליבא דמשי כעין ה"דב אליבא משי מצי ולא קפרא

 טעמייהו מאי כ"דא הטומאה במקום לחלק דסברי ש"דב
 ש"ר בגין טעמא דהייו אלא הטומאה באב בטמא ה"דב
 הם דבריו מקצת שמעון' דר הך' וכו אמר שמעון' דר

 אומר שמעון רבי שם דגריס בסופו דכלים ק"דפ אבתוספת
 כך הבית להר לשם כסין ויולדות דות זבות שאין כשם

 וכשם מסיים בספרי ובברייתא. בהן כיוצא ומושבן משכבן
 מאכלן כך מחות לשלש מחוץ משתלחין שהמצורעין

 רבי בגין דקאמר והייו. מחות' לג חוץ משתלחין ומשקן
 של ומשקן במאכלן דמחמיר ש"מדר לאפוקי וכלומר שמעון

 מטמא המצורע אין שהרי היא קלה שטומאה מצורעים
 מצורע של אמות ארבע ועד בבית שיש מה כל אלא

 כל לבית כס מצורע דגעים ג"בפי ש"דר אליבא כדשמעין
' ד עד אומר ש"ר הקורה עד ואפילו טמאין שם שיש הכלים
 שהוא מה ולא לבית כס אם דוקא ק"להת' ואפי אמות

 אף שילוח לעין ש"ר מחמיר ה"ואפ בבית עמו היה ולא שלו
 הכי ל"ס לא דאן ה"ב קאמרי הכי משום קלה בטומאה

 היתה בפים וטומאתו קלה בטומאה שטמא מה אלא
  :בפים וישרף לחוץ אותו מוציאין ואין גביה מקילין
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        'דֲהָלָכה     כב, אכב, אכב, אכב, א .10
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        ומצוות שחובתם בלי ההקשר של בית המקדשומצוות שחובתם בלי ההקשר של בית המקדשומצוות שחובתם בלי ההקשר של בית המקדשומצוות שחובתם בלי ההקשר של בית המקדש
        

ָנה    ִמׁשְ

ִמיד     :ֵאיָבֵרי ִני -ַהתָּ הִניתָּ ֶבׁש ּוְלַמטָּ    ,ן ֵמֲחִצי ּכֶ
ֲעָרב.  ּמַ   ּבַ

ל מּוָסִפין  ה -ׁשֶ ֶבׁש ּוְלַמטָּ ִנין ֵמֲחִצי ּכֶ    ,ִניתָּ
ְזָרח.  ּמִ   ּבַ

ים  י ֳחָדׁשִ ל ָראׁשֵ ַח ִמְלַמְעָלן.  -ׁשֶ ְזּבֵ ְרּכֹוב ַהּמִ ִנין ַעל ּכַ   ִניתָּ
  

ָקִלים ְ    ,ַהׁשּ
יּכּוִרים  א ּבִ  - ְוַהּבִ ִית. ֵאיָנן נֹוֲהִגין ֶאּלָ   ְפֵני ַהּבַ

ָגן,   :ֲאָבל ר ּדָ   ַמֲעׂשַ
ֵהָמה,  ר ּבְ   ּוַמֲעׂשַ

כֹורֹות  ִית  :נֹוֲהִגין –ּוּבְ ְפֵני ַהּבַ ין ּבִ    ,ּבֵ
ִית.  ְפֵני ַהּבַ ּלֹא ּבִ ין ׁשֶ   ּבֵ

  

יׁש  ְקּדִ ָקִלים  :ַהּמַ    ,ׁשְ
  ֲהֵרי ֶזה קֹוֶדׁש.  -ּוִביּכּוִרים 

  
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
י   ֵאיָנן קֹוֶדׁש.  -ּכּוִרים קֹוֶדׁש" ָהאֹוֵמר: "ּבִ

  

ָמָרא     ּגְ

        דין קדימויות בקרבנות מוסףדין קדימויות בקרבנות מוסףדין קדימויות בקרבנות מוסףדין קדימויות בקרבנות מוסף
        

ַח? " ְזּבֵ ְרּכֹוב ַהּמִ   ֵאיֶזהּו ּכַ
ין ֶקֶרן ְלֶקֶרן,  ה ּבֵ   ַאּמָ

  . "ְמקֹום ִהילּוְך ַרְגֵלי ּכֲֹהִנים
  
  

ת ּבָ   ִמי קֹוֵדם?  -  מּוְסֵפי רֹאׁש חֶֹדׁש  ,מּוְסֵפי ׁשַ
  

י ִיְרְמָיה   ר ֵמיַמר: ָסַב  ַרּבִ
ת ּומּוְסֵפי רֹאׁש חֶֹדׁש  ּבָ   מּוְסֵפי רֹאׁש חֶֹדׁש קֹוְדִמין.  -מּוְסֵפי ׁשַ

  
י ִיְרְמָיה ִמן ֲהָדא:  ַרּבִ יֵליּה ּדְ   ַחּיָ

ל רֹאׁש חֶֹדׁש " ירֹו ׁשֶ ת ְוׁשִ ּבָ ל ׁשַ ירֹו ׁשֶ ל רֹאׁש חֶֹדׁש קֹוֵדם - ׁשִ ירֹו ׁשֶ   . "ׁשִ
  

י יֹוֵסהָאַמר    : ַרּבִ
ְנָייה ִה  ן, ׁשַ ּמָ   יא ּתַ

ָאַמר  יאּדְ י ִחּיָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָחָנןּבְ   : ַרּבִ
הּוא רֹאׁש חֶֹדׁש!  ֵדי ְלַפְרְסמֹו ּוְלהֹוִדיַע ׁשֶ   כְּ

ת ּומּוְסֵפי רֹאׁש חֶֹדׁש  ּבָ ַרם ָהָכא, מּוְסֵפי ׁשַ ת קֹוְדִמין,  -ּבְ ּבָ   מּוְסֵפי ׁשַ
ם ִדיר ֵמֲחֵבירֹו קֹוֵדם ֶאת ֲחֵב " :ַעל ׁשֵ ל ַהתָּ   . (זבחים פט.) "ירוֹ ּכָ

ה?  יַצד ָהָיה עֹוׂשֶ   כֵּ
ת ְואֹוֵמר ֲעלֵ  ּבָ ל רֹאׁש חֶֹדׁש ׁשֹוֵחט מּוְסֵפי ׁשַ ירֹו ׁשֶ   .יֶהן ׁשִ

  
  

  פני משה
  ' מתי

 כבש מחצי יתין התמיד איברי
 שזכו שלאחר .במערב ולמטה

 את מוליך מי בפייס הכהים
 לעיל ששיו כמו לכבש האברים

 מעלים היו שלא דיומא' ב בפרק
 על ותם אלא המזבח על מיד אותן

 אותן ותין שהיו הכא וקתי הכבש
 ארכו שהכבש ולמטה שהכב מחצי

 וותין אמה ז"ט ורחבו אמות ב"ל
 בשבת מוספין ושל מערבו לצד אותו

 במזרח ולמטה כבש מחצי יתין
 על יתין ח"ר מוספי ושל הכבש
 לפרסמו כדי מלמעלן המזבח כרכוב
 מפרש המזבח וכרכוב ח"ר שהוא

 לקרן קרן בין האמה שהוא בגמרא
  :הכהים רגלי הילוך מקום

 והגין אין הבכוריםו השקלים
 בארץ' ואפי .הבית בפי אלא

 בזמן אלא והגין היו לא ישראל
 צורך דהשקלים משום הבית שהיה
 אין קרבן שאין וכיון יהו קרבן

 ראשית דכתיב וביכורים שקלים
 אלהיך' ה בית תביא אדמתך בכורי
 בכורים לך יש בית לך שיש בזמן

  :בכורים לך אין בית לך אין
 שלא אף והגין '.וכו גןד מעשר אבל
 מקדש דקדושת הבית בפי

 הקרבה ולעין בטלה לא וירושלים
 בית שם שאין פי על אף מקריבין

 בוי מזבח שיש דוקא ומיהו בוי
 שי מעשר אכילת לעין וכן

 הזה דבזמן ל"דקיי אף בירושלים
 קדושה מצד מ"מ שם אכל איו

 אותה שלמה שקידשה ראשוה
 לעתיד ידשהוק בטלה לא הקדושה

 ט"פ ריש דבכורות ובגמרא לבא
 בזמן והג בהמה מעשר דאין אמרו

 תקלה לידי ליתי דלא דחששו הזה
  :ועבודה בגיזה

 לבדק. ובכורים שקלים המקדיש
  :קודש זה הרי הבית

 קודש בכורים האומר אומר ש"ור
 שהבכורים לפי וטעמא .קודש אין
 ואין לכהן ליתם שצריך שלו אין
 והלכך שלו שאיו ברד מקדיש אדם

 הקדישם הכהן ליד שבאו לאחר אם
 כרבי והלכה קודש אלו הרי הכהן

  :שמעון
  

  ' גמ
 כמו '.וכו המזבח כרכוב איזהו

 המזבח על וזהו' במתי שהבאתי
 לפרסם כדי למה כך וכל למעלה
  :ח"ר שהוא

 .קודם מי' וכו שבת מוספי
 ירמיה רבי סבור והיה בהקרבתן

  :ןקודמי ח"ר דמוספי מימר
 מדתין וסייעתו .וחייליה

 היו ח"ר של דשיר בברייתא
 ודחי שבת של השיר לפי מקדימין

 בשיר תמן היא דשייא יוסי רבי לה
  ':וכו לפרסמו כדי יוחן' ר וכדאמר

 על השיר שהרי .עושה היה כיצד
 שבת מוספי ואם אמרו המוספין

  :בשיר עושה כיצד קודמין
 עליהן ואומר שבת מוספי שוחט

  :הקרבתן בשעת .ח"ר של שיר
 דלעין הכא אבל כלומר .הכא ברם

 מוספי ודאי איירין הקרבה קדימת
 שם על הן ח"ר לשל קודמין שבת

 חברו את קודם מחברו התדיר כל
  :דזבחים י"פ בריש בהדיא וכדתין
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        'דֲהָלָכה כב, א כב, א כב, א כב, א  .11
        באור מחלוקת ת"ק ורבי שמעוןבאור מחלוקת ת"ק ורבי שמעוןבאור מחלוקת ת"ק ורבי שמעוןבאור מחלוקת ת"ק ורבי שמעון

        
יׁש " ְקּדִ ָקִלים   :ַהּמַ    ,ׁשְ

  ֲהֵרי ֶזה קֹוֶדׁש.  -  ּוִביּכּוִרים
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יּכוּ ָה    ."ֵאיָנן קֹוֶדׁש  -ִרים קֹוֶדׁש" אֹוֵמר: "ּבִ
  

ָקִלים ָקְדׁשוּ     .ָהא ׁשְ
  
ן ְיהּוָדה" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ

ין ֵאּלּו ּוֵבין ֵאּלּו     !"לֹא ָקְדׁשוּ  -ּבֵ
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        ברייתאברייתאברייתאברייתא

        הקדש בזמן הזההקדש בזמן הזההקדש בזמן הזההקדש בזמן הזה

        
        
        

        
        שאלהשאלהשאלהשאלה

        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        

        שאלהשאלהשאלהשאלה
        

        
        תשובהתשובהתשובהתשובה

        
        

        

        
        קושיאקושיאקושיאקושיא
        
        
        
        

        תירוץתירוץתירוץתירוץ
        
        
        
        
        

        פסיקהפסיקהפסיקהפסיקה
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        'דֲהָלָכה כב, א כב, א כב, א כב, א  .12
        המקדיש מעות להקדש בזמן הזה המקדיש מעות להקדש בזמן הזה המקדיש מעות להקדש בזמן הזה המקדיש מעות להקדש בזמן הזה                                                                                                 

ֵני:    ּתָ
ה ּגֵ " ַמן ַהּזֶ ּזְ ֶסף.  -ר ּבַ   ָצִריְך ְלָהִביא ִקינֹו ִריְבִעית ּכֶ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
יְטָלּה  איּבִ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ָלה ַרּבִ ּקָ ֵני ַהתַּ   . "ִמּפְ

  
ָלה"ַמהּו  ּקָ ֵני ַהתַּ   ? "ִמּפְ

  
ָתֵני:  ֲהָדא ּדְ   כַּ

ין, " ִדיׁשִ   ֵאין ַמּקְ
  ְולֹא ַמֲעִריִכין, 

ה.  166ַמֲחִריִמין,ְולֹא  ְזַמן ַהּזֶ   ּבִ
יׁש   :ְוִאם    ,ִהְקּדִ

   ,אֹו ֶהֱעִריךְ 
   ,אֹו ֶהֱחִרים
יהַּ  סּות   :אֹו ִהְגּבִ ֵרף,  –ַהּכְ ָ ׂשּ   תִּ

ֵהָמה    ֵתיָעֵקר.  -ַהּבְ
יַצד?    ּכֵ

ֶלת ְוִהיא ֵמָתה ֵמֵאיֶליָה,  ָפֶניָה ַהּדֶ   נֹוֵעל ּבְ
עֹות  ַלח -ְוַהּמָ   . "ֵיְלכּו ְלָים ַהּמֶ

  
  

יׁש? ָע    ַבר ְוִהְקּדִ
  

ְמעֹון:  י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ   ִמן ַמה ּדְ
יְטָלּה " איּבִ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ָלה ַרּבִ ּקָ ֵני ַהתַּ   , "ִמּפְ

יׁש    ָקְדׁשּו.  -ֲהָדא ָאְמָרה: ָעַבר ְוִהְקּדִ
  

י יּוָדה ַעְנּתֹוְדָרָייא ֵעי קּוֵמי  ַרּבִ י יֹוֵסיּבָ   : ַרּבִ
   ",ָקְדׁשוּ " :ָאַמר^ָהָכא ַאּתְ    כב,ב

  ! "לֹא ָקְדׁשוּ "ְוָהָכא ַאּתְ ָאַמר 
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ן ּמָ ָבִראׁשֹוָנה,  - 167ּתַ ִית כְּ ֶנה ַהּבַ א ִיּבָ ּמָ   ׁשֶ

ִניָסן,  ֶאָחד ּבְ ּה ּבְ ְזַמּנָ ה ּבִ ה ִמן ַהֲחָדׁשָ כָּ רּוַמת ַהִליׁשְ ֵרם ּתְ   ְוִתּתָ
  ְוָהָכא ַמאי ִאית ָלְך?

  
א וְ  ַרב ַהְמנּוָנא ר ַאֲהָבהַרב ַאּדָ ם  ּבַ ׁשֵ   : ַרבּבְ

ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה כְּ
  
  
  

ל ָהרֹוִקין  ֶרק ּכָ ל ָהרֹוִקין ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ֶרק ּכָ ל ָהרֹוִקין ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ֶרק ּכָ ל ָהרֹוִקין ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ ֶרק ּכָ         ַהְדָרן ֲעָלְך ּפֶ
ָקִליםּוְס ּוְס ּוְס ּוְס  ֶכת ׁשְ ָקִליםִליָקא ָלּה ַמּסֶ ֶכת ׁשְ ָקִליםִליָקא ָלּה ַמּסֶ ֶכת ׁשְ ָקִליםִליָקא ָלּה ַמּסֶ ֶכת ׁשְ ִליָקא ָלּה ַמּסֶ

                                                             

רֹות"גירסת הגר"א וכן וסח המקבילה בבבלי. אך המאירי כן גורס:  166 רּומֹות ּוַמַעׂשְ יִהין תְּ  ."ְולֹא ַמְגּבִ
ְצָוה הגר"א ורוב כתב"י לא גורסים את הקטע הבא:  167 ּמִ ִחיָלה, ְלִפי ׁשֶ ין ְלַכתְּ ִדיׁשִ ָנה. ְלָכְך ֵאין ַמּקְ ה, ְוֵהיַאְך ֲהָוה ָלּה ְיׁשָ רּוָמה ֲחָדׁשָ   ְלַהְקִריב ִמתְּ

ל ֵגר  -ְוָהָכא  ֵדׁשֹות ֲאֵחִרים ְוִקינֹו ׁשֶ י ֶהּקְ ָנה ִהיא ְלַגּבֵ יׁש  -ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר? ַהאי ְיׁשָ ה. ְוִאם ִהְקּדִ ֶנה ּבֵ  ָקדֹוׁש. -ֵאינֹו ָצִריְך ֲחָדׁשָ ּבָ ּיִ ׁש!ְוַיִניֶחָנה ַעד ׁשֶ ְקּדָ     ית ַהּמִ

  פני משה
 וצריך הבית בפי אלא והג איו גר של קיו ג"פ בתוספתא .תי

 הקן דמי הוא שכך כסף דיר רביעית לקיו להפריש מעכשיו להביא
  :ברבעתיים קיין עמדו ביום בו דכריתות ק"בפ וכדתן הפחות צד על

 שלא התקלה מפי הזה בזמן להפריש שלא .זכאי בן יוחן' ר ביטלה
  :ממו יהה
  :לתקלה דחיישין תימרא ומא .התקלה מפי מהו

  :התקלה מפי וטעמא '.וכו מקדישין אין דתי כהדא
 מדקאמר לה ופשיט לא או ההקדש חל אם מהו הגר .והקדיש עבר

 משמע אסרה קאמר ולא התקלה מפי זכאי בן יוחן רבי ביטלה ש"ר
 עבר אם דבדיעבד אמרה הדא ןכ לכתחלה לעשות שלא דביטלה

 דחיישין ברייתא מהאי ראיה דמייתי גב על ואף קדשו והקדישו
 דבדיעבד היה בדין דברייתא בהאי הדין הוא כ"וא לכך לכתחלה

 גר של קיו שאי' וכו הקדיש אם דקאמר הכי תי לא והא קדשו
  :לקמן טעמיה כדמפרש

 הבית בדקל שקלים המקדיש דקתי' במתי .קדשו אמר את הכא
 איירי הבית לבדק כ"דג מקדישין דאין בברייתא והכא קדש זה הרי
 אם וקתי בדקו את לחזק כדי מקדש לו אין בעויו שעכשיו ולפי

  :הבית לבדק משקלים שא ומאי קדשו לא בדיעבד דאף' וכו הקדיש
 לכתחלה מקדישין אין לכן שקלים גבי דתמן טעמא הייו .ל"א

 ומשמע קתי המקדיש דהא מקדישין אין דלכתחלה טעמא כלומר
 חדשה מתרומה להקריב שמצוה לפי לא לכתחלה אבל בדיעבד דוקא
 הלכך הצבור קרבות לצורך הן והשקלים איירי הבית בזמן' ומתי

 להספיק ריוח שיהא כדי הבית לבדק אותו מקדישין אין לכתחלה
 של חדשה מתרומה היא והמצוה הלשכה מתרומת הקרבות לצורך

  :ואזיל וכדמסיק זו הש
 לבדק אותן שמקדיש שקלים והיאך כלומר .ישה לה הוה והיאך
 הבית לבדק אלא המזבח קרבות לצורך ללשכה ופלין ואין הבית

 מתרומה שקלים יספיקו לא דשמא הקרבות מצורך להו וחסרו
 אמרת מאי ישה מתרומה לקות ויצטרכו מהן לקותן כדי חדשה

 לצורך הבית בדק מקדשי ליטול תקה יש יםהשקל יספיקו לא אם
 את מוציאין המזבח קדשי ה"פ סוף לעיל וכדאמרין המזבח קרבות

 בדק דקדשי דהיאך ליתא מי הא הבית בדק מקדשי להן הראוי
 עם הבית בדק של בהלשכה הן תערבו שהרי ישה לה הוה הבית
 והוה הוקדשו המזבח קדשי לצורך לאו ואלו הבית בדק קדשי שאר
 עצמן השקלים אלו דגם ועוד ישה מתרומה לקרבות כלוקח ליה

 אין ולפיכך הבית בדק ללשכת פלו שכבר מפי ישה כתרומה עשו
 יצטרכו אם דלעין דהי קדשו בדיעבד ומיהת לכתחלה מקדישין

 מי הא ישה תרומה כמן להו הוו הצבור לקרבות מהן ליקח
 לוקחין בזמו החדש בא אם ד"בפ לעיל וכדתן דמי שפיר בדיעבד

  :כן "ה הדין והוא הישה מן לוקחין לאו ואם חדשה מתרומה
 הכא אבל כלומר. בתמיה .היא ישה האי למימר לך אית מאי והכא
 לומר לך יש וכי הבית לבדק הזה בזמן מקדישין דאין ברייתא בהאי

 הזה בזמן הא היא ישה תרומה דמיהת מטעמא בדיעבד דליקדשו
  :קדשו לא בדיעבד' אפי הלכך טעמא האי כלל שייכא לאו איירי

 דאכתי תימא וכי כלומר '.וכו גר של קיו אחרים הקדשות לגבי אבל
 ולבדק מיירי אחרים דבהקדשות מקדישין דאין מברייתא קשיא
 של מקיו שא ומאי קדשו לא בדיעבד דאף ואמרין כדאמרן הבית

 טעמא וכהאי התקלה ימפ בלכתחלה איכא גופה טעמא האי דמי גר
 והקדיש עבר שאם גר של קיו גבי לעיל דייקין ה"ואפ דהברייתא

  :ואזיל כדמסיק קשיא לא מי הא קודש הוי
 לא גר של קיו דמי לא כלומר. 'וכו חדשה צריך איו גר של קיו

 להקדשות ולא הבית בזמן לכתחלה לעין' דמתי דשקלים לדיא
 צריך אין הלא גר של דקיו הזה זמןב דיעבד לעין דברייתא אחרים

 דאפילו היה ובדין' דמתי דשקלים כהאי חדשה מתרומה שיהא
 ביטלוה התקלה מפי חששא דמהאי אלא הזה בזמן יפריש לכתחלה

 שיבה עד וייח קדוש והקדיש עבר אם הלכך לכתחלה כן יעשה שלא
  :ויקריבו המקדש בית

 כלומר' דמתי ליםלשק מהדר'. וכו כבראשוה הבית יבה שמא
 לבדק לכתחלה יקדיש שלא הוא דבדין היא איפכא בשקלים אבל

 של מהשקלים יספיקו ולא המזבח לקרבות יצטרך שמא הבית
 היא והמצוה וכדלעיל ישה מתרומה יקחו כרחן ובעל חדשה תרומה

 יקדשו שלא הוא דין בדיעבד' אפי מי הזה בזמן וכן חדשה מתרומה
 כבראשוה הבית יבה שמא דמסיים הווז המזבח קדשי לצורך

 המצוה ויקיים ביסן באחד בזמה הלשכה תרומת ותתרום במהרה
 בית יבה אם הלא המזבח קדשי לצורך הזה בזמן יקדשו ולמה כהוגן

 אלא הקרבות ממו ויקריבו בזמה חדשה תרומה יתרמו המקדש
 וכדמפרשין מיירי הבית בדק קדשי ולצורך הבית בזמן' דבמתי

  :הוא קדוש הקדיש ואם יקדיש לא דלכתחלה לטעמא לעיל
 הזה בזמן אחרים דהקדשות בברייתא הכא אבל .לך אית מאי והכא
 בית שיבה עד אותן וייח בדיעבד יקדשו למימר לך אית מאי

 והקדש קתי וחרמים וערכין הקדש מיי כל הרי בתמיה המקדש
 עד אותה יחי וכי בכלל מי וחרמה וערכה הבית לבדק הבהמה

 לא הלכך הבית בדק ולחזק למכור ראויה שתהא המקדש בית שיבה
 טפי חששא איכא דבהי הזה בזמן דיעבד לעין הגר לקיי לא דמיא
 לשקלים דמי לא וכן הגר קיי גבי כך כל חשש שאין מה התקלה מפי

  :וכדאמרן הבית בזמן' דמתי
 קדשו לא בדיעבד' אפי דביכורים' דמתי .שמעון כרבי הלכה

 שלו שאיו דבר מקדיש אדם שאין לפי' במתי טעמא וכדפרישית
  :הן דשלו לידו שבאו לאחר הבית לבדק הכהן הקדישן כ"אא

  

   שקלים מסכת לה וסליקא הרוקין כל פרק עלך הדרן
 .כען ועד מריש דסייען רחמא בריך
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                                                                                                                                                   בס"ד

        ָקִליםָקִליםָקִליםָקִליםְׁש ְׁש ְׁש ְׁש מסכת מסכת מסכת מסכת 
        הדרןהדרןהדרןהדרן

  

ָקִליםַהְּדָרן ֲעָל ַמֶּסֶכת    .ְוַהְּדָר ַעָלן ׁשְּ

ָקִליםַּדְעָּתן ֲעָל ַמֶּסֶכת    .ְוַדְעֵּת ַעָלן ׁשְּ

 א ִנְתַנִׁשי ִמָּנ ָקִליםַמֶּסֶכת    ,ְוא ִתְתַנִׁשי ִמיָנן ,ׁשְּ

  .א ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוא ְּבָעְלָמא ְּדָאִתי
  

ָקִליםַהְּדָרן ֲעָל ַמֶּסֶכת    .ְוַהְּדָר ַעָלן ׁשְּ

ָקִליםַּדְעָּתן ֲעָל ַמֶּסֶכת    .ְוַדְעֵּת ַעָלן ׁשְּ

ָקִליםא ִנְתַנִׁשי ִמָּנ ַמֶּסֶכת     ,ְוא ִתְתַנִׁשי ִמיָנן ,ׁשְּ

  .א ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוא ְּבָעְלָמא ְּדָאִתי

  

ָקִליםַהְּדָרן ֲעָל ַמֶּסֶכת    .ְוַהְּדָר ַעָלן ׁשְּ

ָקִליםַּדְעָּתן ֲעָל ַמֶּסֶכת    .ְוַדְעֵּת ַעָלן ׁשְּ

ָקִליםא ִנְתַנִׁשי ִמָּנ ַמֶּסֶכת     ,ְוא ִתְתַנִׁשי ִמיָנן ,ׁשְּ

  .א ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוא ְּבָעְלָמא ְּדָאִתי

  
   :ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאֵהינּו ֵואֵהי

   ,ֲחִניָנא ַּבר ָּפָּפא    .ֶׁשְּתֵהא תֹוָרְת ֻאָּמנּוֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְתֵהא ִעָּמנּו ָלעֹוָלם ַהָּבא

   ,ָרִמי ַּבר ָּפָּפא

   ,ַנְחָמן ַּבר ָּפָּפא

   ,ַאַחאי ַּבר ָּפָּפא

   ,ַאָּבא ֶמִרי ַּבר ָּפָּפא

   ,ַרְפָרם ַּבר ָּפָּפא

   ,ָּפָּפאָרִכיׁש ַּבר 

   ,סֹוְרָחב ַּבר ָּפָּפא

   ,ָאָדא ַּבר ָּפָּפא

  .ָּדרּו ַּבר ָּפָּפא

  
  

  

  

  א. הצבור שבא לשמוח עם המסיימים:

  ו"הדר" יהיה שרוי עליכם. ְּׁשָקִלים"הדר" עלייך מסכת 

  והשגחתך עליהם ְּׁשָקִליםדעתיו עלייך מסכת 

  ו, אות שכחיולא ת ְּׁשָקִליםלא ישכח ממך מסכת 

  .לא בעולם הזה ולא בעולם הבא

  
  

  להמשיך לחזור ותפילה להדדיות הלומדים ב. התחייבות

  והדר יהיה שרוי עליו. ְּׁשָקִליםחזור עלייך מסכת 

  והשגחתך עלי ְּׁשָקִליםדעתי עלייך מסכת 

  , אותו שכחיולא ת ְּׁשָקִליםלא ישכח ממך מסכת 

  .הבאלא בעולם הזה ולא בעולם 

  
  

 

במערכת יחסים זוגית והדדית  ג. תורה שבעל פה והלומדים

  :ומחייבת

  ותחזרי עליו. ְּׁשָקִליםחזור עלייך מסכת 

  ודעתך עלי ְּׁשָקִליםדעתי עלייך מסכת 

  , ולא תעזבי אותו ְּׁשָקִליםלא ישכח ממך מסכת 

  .לא בעולם הזה ולא בעולם הבא
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ֵהינּו, ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְתְּבִפינּו    :ַהֲעֵרב ָנא, ְיָי ֱא,   

  ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוְבִפיִפּיֹות 

   ,ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּוְוִנְהֶיה 

   ,ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו

  ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 

   ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה.

ֵמִני ִמְצֹוֶתךָ " ַחּכְ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי ,ֵמאְֹיַבי ּתְ    .(תהלים קיט, צח) "ּכִ

יךָ " ֻחּקֶ י ָתִמים ּבְ    .(תהלים קיט, פ) "ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש  ,ְיִהי ִלּבִ

ּקּוֶדיךָ " ח ּפִ ּכַ יָתִני ,ְלעֹוָלם לֹא ֶאׁשְ י ָבם ִחּיִ    .(תהלים קיט, צג) "ּכִ

יךָ " ֵדִני ֻחּקֶ ה ְיָי ַלּמְ רּוְך ַאּתָ   .ָאֵמן ָאֵמן ָאֵמן ֶסַלה ָוֶעד .(תהלים קיט, יב) "ּבָ

  

ְמָּת     :מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶני ְיָי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו    ,ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁשֶׁשׂשַּ

   .ְוא ַׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות

   .ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים ,ָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְלִדְבֵרי תֹוָרה - ֶׁשָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים

   .ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ,ָאנּו ֲעֵמִלים ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר -  ָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם ֲעֵמִלים

  ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר ָׁשַחת.  ,ָאנּו ָרִצים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא -  ָאנּו ָרִצים ְוֵהם ָרִצים

ַחת" :ֶׁשֶּנֱאַמר ה ֱאלִֹהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ׁשַ ךְ  ,ְוַאּתָ י ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ּבָ   .(תהלים נה, כד) "ַאְנׁשֵ

  

ָקִליםַמֶּסֶכת ְּכֵׁשם ֶׁשֲעַזְרַּתִני ְלַסֵּים   :ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאַהי    ,ׁשְּ

  ּוְלַסְּיָמם, ֵּכן ַּתַעְזֵרִני ְלַהְתִחיל ַמֶּסְכּתֹות ּוְסָפִרים ֲאֵחִרים 

   .ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה

   ,ּוְזכּות ָּכל ַהַּתָּנִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

   .י ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלםַיֲעמֹוד ִלי ּוְלַזְרִעי ֶׁשא ָתמּוׁש ַהּתֹוָרה ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרִע 

ְנֶחה אָֹתךְ "  :ְוִיְתַקֵּים ִּבי ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ מֹר ָעֶליךָ  ,ּבְ ׁשְ ָך ּתִ ְכּבְ ׁשָ יֶחךָ  ,ּבְ    .(משלי ו, כב) "ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ

ים" נֹות ַחּיִ ָך ׁשְ י ִבי ִיְרּבּו ָיֶמיָך ְויֹוִסיפּו ּלְ    .(משלי ט, יא) "ּכִ

יִמיָנּה אֶֹרְך ָיִמים " ר ְוָכבֹוד ,ּבִ מֹאָלּה עֹׁשֶ ׂשְ    .(משלי ג, טז) "ּבִ

ן" לֹום ,ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ָ   .(תהלים כט, יא) "ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ
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  יתגדל ויתקדש שמו הגדול

  בעולם שהוא [הקב"ה] עתיד לחדש

  לחיי עולםולהחיות מתים, ולהעלות אותם 

  ולבות את העיר ירושלים

  ולייסד מקדשו בתוכה

  ולעקור עבודה זרה מן העולם

  ולהשיב עבודת שמים למקומו

  וימלוך הקב"ה במלכותו ובכבודו

  (ויצמיח ישועתו, ויקרב משיחו)

  בחייכם, ובימיכם, ובחיי כל בית ישראל

  במהרה ובזמן קרוב ואמרו אמן

  י עולמיםיהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמ

ִיְתָּבַר,   

   ,ְוִיְׁשַּתַּבח

   ,ְוִיְתָּפַאר

   ,ְוִיְתרֹוַמם

א    ,ְוִיְתַנׂשֵּ

   ,ְוִיְתַהָּדר

  ,ְוִיְתַעֶּלה

  שמו של הקב"ה. -ְוִיְתַהָּלל 

  הברכות,  מכל:  למעלה

  השירות

   –התשבחות והחמות 

  האמורות בעולם,

  ואמרו אמן.

  

  על ישראל,

  ועל רבותיו,

  ועל תלמידיהם

  כל תלמידי תלמידיהםועל 

  ועל כל מי שעוסקים בתורה

  אשר במקום הקדוש הזה, ושבכל מקום ומקום. 

  שלום גדול  יהי לו להם ולכם: 

  חן, חסד ורחמים וחיים ארוכים 

  ומזון בשפע

  וישועה 

מלפי אביהם שבשמים 

  והארץ, ואמרו אמן

יהי שלום גדול מן השמים וחיים טובים עליו ועל 
  אמן. כל ישראל. ואמרו

  

                                                                                       ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. 
  ְּבָעְלָמא ְּדהּוא ָעִתיד ְלִאְתַחְּדָּתא 

    ּוְלַאֲחָיא ֵמַתָיא ּוְלַאָסָקא ְלַחֵּיי ָעְלָמא 

  ּוְלִמְבֵני ַקְרָּתא ִּדירּוְׁשֶלם ּוְלַׁשְכֵלל ֵהיְכֵליּה ְּבַגָּוּה 

  ְוִלְּמֲעַקר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ֵמַאְרָעא 

  ּוְּלַאָתָבא ּפּוְלָחָנא ִּדְׁשַמָּיא ְלַאְתֵריּה 

  ְוַיְמִלי ּקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְבַמְלכּוֵתּה ִויָקֵריּה 

  ֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה). (נ"ס: ְוַיְצַמח ּפּוְרָק 

  ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 

   .ַּבֲעַגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן

  ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

ִיְתָּבַר,   

   ,ְוִיְׁשַּתַּבח

   ,ְוִיְתָּפַאר

   ,ַמםְוִיְתרֹו

א    ,ְוִיְתַנׂשֵּ

   ,ְוִיְתַהָּדר

  ,ְוִיְתַעֶּלה

  ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא.  -ְוִיְתַהָּלל 

   ,ָּכל ִּבְרָכָתא  :ִמן (בעשי"ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל) ְלֵעָּלא

   ,ְוִׁשיָרָתא

  ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא.  - ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא

  .ְוִאְמרּו ָאֵמן

  

   ,ִיְׂשָרֵאל ַעל

   ,ְוַעל ַרָּבָנן

   ,ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון

  ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון. 

  ְוַעל ָּכל ַמאן ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא. 

  ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר.  ,ִּדי ְבַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ָהֵדין

   ,ְׁשָלָמא ַרָּבא  :ְלהֹון ּוְלכֹון ָלָנא ְיֵהא

   ,ִחְסָּדא ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכיןִחָּנא וְ 

   ,ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי
  ּוֻפְרָקָנא 

  . ְוִאְמרּו ָאֵמן ,ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ְּדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא

  .ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן

   .ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן(בע ָׁשלֹוםעֹוֶׂשה 

 דיש הגדולק


