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  מותר הקטורת. ב-א"יא ע

כדי שהעבודה תיעשה מהמחצית השקל של השנה , ניסן' אחר אשנתרמו ל( כספים החדשיםההקדש בכל שנה היה קונה ב

שמקטירים על מזבח הזהב חציו בבוקר וחציו ( יום בשנה מעוברתבכל  להקטרהמנים  368. מנים 371ם מהאומני) החדשה

  . )שמקטיר על המחתה בקודש הקודשים( מנים לכוהן הגדול ביום כיפור 3ו, )בערב

הכהן כן ו, יום 354במידה וזו שנה פשוטה שהינה , )שלא השתמשו בה קטורת( "מותר הקטורת"יש תמיד  ,למעשה

כדי למנוע מהאפשרות שישתמשו בשנה  .את כל שלשת המניםבכפותיו את הקטורת ולא מכניס היה חופן 

וקונים , היו הגזברים מחללים את הקטורת בשכר האומנים -  ששייך לשנה הקודמת" מותר הקטורת"החדשה ב

  .ים בכסף החדש שנתרם בלשכהאת הקטורת מהאומנ

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )בשווי( ממנה מפרישין ?בה עושין היו מה הקטורת מותר
 ומחללין ,)עבור המקדש על מה שכבר עשו( האומנין שכר

 ותהא םונותני ,האומנין מעות על )את הקטורת( אותה
 אותה ולוקחין) גיזברי המקדש( וחוזרין ,בשכרן לאומנין

 .)ניסן' מהכסף שהגיע לאחר א( חדשה המתרומ )הקטורת(

  משנתנו

 אומן גזבר

  מותר הקטורת 
 בשווי שכר האומן

 גזבר
 תרומת הלשכה החדשה

מחללים על  )שיועדה למזבח( מותר הקטורת שהינה קדושה
וכיצד מחלל קודש ? מעות הלשכה שאף הינם קדושים

 ?)ודש צריך להחליף תמורתו חולין בקודשכדי לחלל ק( בקודש

מחלל מעות בשווי שכר האומנים : רבי שמעון בר ביסנא
 - מתרומת הלשכה ומחללן על אבני בניין שהינם חולים 

את מותר הקטורת . והמעות חולין, ובכך האבנים קודש
ובכך הקטורת חולין והמעות  -על המטבעות חולין  מחלל
ורת החולין נותנים ואת קט. )של שנה שעברה( קודש

  )הקטורת החולין נקנתה בתרומת לשכה החדשה( לאומנים בשכרם

 ולבית אבטינס ,)שלא יישבר(שהיו מומחים בעשיית לחם הפנים יתנו לבית גרמו  :רבי
  .)דמתשנעשתה בשנה הקו( בשכר על מלאכתם, שהיו מומחים בעשיית הקטורת

 אבני הבניין גזבר

 קודש

 מעות הקדש

 חול

 חול

 מותר הקטורת גזבר

 קודש

 גזבר

 מותר הקטורת

 חול

 אומן

 מותר הקטורת

 חול

 קודש

 גזבר תרומת הלשכה החדשה

מעות ב יעשומה 
הרי הם  -הקדש 

 מעות ישנים

מותר שחוללו על (

  ?)קטורת ישנהה

שהרי מעות , בתנאי שחייבים להם שכר מהשנה הקודמת :רבי שמואל בר רב יצחק
  .השנה הקודמתמעות שצריכים לקנות בהם דברים של שניתנים להם הם 

לבית גרמו או לבית קודם במידה ואין חוב , מה יעשו במעות הקדש: בא רבי חייא בר
  ?אבטינס

כדין ( לקיץ המזבחהמעות הולכים  :בשם רבי יוסי, )בר בא(בשם רבי חייא , רבי בא

  .)כדי שלא יהיה בטל, מן שהמזבח שמםמוקרבות בזבכסף נקנה עולות ש. מותר תרומת הלשכה"

הוא יודע את ו, כיצד ייתכן שרבי חייא בר בא מסתפק בשאלה: בר כהן בארבי 
  !?"קיץ המזבח"משמו עונים ו, התשובה

' כמח( אך הסתפק, לקיץ המזבחהמעות רבי בא ידע את הדין שהולכים  :רבי יוסי

וממילא מה דינם של (מהו דינה של הקטורת בעת שהכינו אותה ) "פיטמה חולין"ב יםאמורא

  .)המעות שחיללו אותן
וממילא הקטורת  - המכתש והעלי הינם כלי שרת , האם בעת שכתשו את הקטורת

או הקטורת . ודינה כנסכים ומותרה הולך לכלי שרת, עצמה קדושה בקדושת הגוף
  .ת הלשכהרה הולך לקיץ המזבח כמותר תרומאיננה קדושה בקדושת הגוף ומות

מותר : רבי עקיבא אומר
מותר , תרומה לקיץ המזבח

) שנתקדשו בקדושת הגוף( נסכים

 .לכלי שרת

  שקלים

  ב"י ע

שחק את ( פיטמה בחולין

, )הסממנים במכתשת של חולין
: סי בי רבי חנינהרבי יו
שחובה שכל עשיית , פסולה

הקטורת תהייה בכלי שרת 
 ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוַהְּקֹטֶרת"ככתוב 

 ,ָלֶכם ַתֲעׂשּו א ְּבַמְתֻּכְנָּתּה
שמות ( "'הלַ  ְל ִּתְהֶיהִּתְהֶיהִּתְהֶיהִּתְהֶיה ֹקֶדׁש

שכל , בהוויתה תהיה - )לז,ל
רבי . מעשיה יהיו בכלי קודש

, כשרה: יהושע בן לוי
יות קנויים שצריכה דמיה לה
שדמיה , מתרומת הלשכה

אך הכנתה אינה , קדושים
 בכליצריכה להיות על 

 .    הקודש

מכתשת 

  חולין

הינה דומה למחלוקת אמוראים בין , המחלוקת אמוראים הזו: ןרבי יוסי בי רבי בו
  .שמואל לרבי יוחנן
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  מותר לשכת הטלאים

" לאיםלשכת הט"לכן ב, כל קורבן שמיועד להקרבה חייב להיבדק ארבעה ימים קודם הקרבתו שאין בו מום

ובכל עת שהוציאו שנים טלאים לעבודת . טלאים שהיו מוכנים לקורבנות הציבור היו תמיד לפחות שישה

ניסן היו בלשכה ארבעה טלאים שהיו שייכים לשנה הקודמת שלא ניתן ' בא. המקדש הכניסו שנים תחתיהם

  .להקריבם בשנה החדשה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בהן והיו נכסיו המקדיש
 לקרבנות ראויין דברים
 .הצבור

  שקלים

  א"יב ע

קרבנות "הכוונה : רבי יוחנן
  .רת שהקדישהולקט" הצבור

רת בביתו בכלי ומוכח שרבי יוחנן סובר שאדם יכול להכין קט: רבי יוסי בי רבי בון
כי אלמלא כן כיצד ייתכן שאצל אדם פרטי בביתו יהיה , )כרבי יהושע בן לוי( חולין

  .שלבסוף הקדישה ,רתוקט

ועסקינן במשנה בכהן מבית , ייתכן שעשה את הקטרת בכלי שרת: רבי הושעיה
, שיש ברשותו קטורת שטרם קנו אותה הגזברים מתרומת הלשכה, אבטינס

  .והקדישה
: רב הונא בשם שמואל

מכתשת עשו אותה ככלי 
הקטורת שהוכנסה ( שרת לקדש

ונפסלת , לתוך המכתשת הוקדשה

 .)בלינת לילה ונגיעת טבול יום

  שמואל

מוכח ששמואל סובר שחובה על הכנת הקטרת להיעשות בכלי : רבי יוסי בי רבי בון
  .שהרי מכתשת נעשית ככלי שרת, )כרבי יוסי בי רבי חנינה( שרת

וממילא , ורת נעשית בכלי שרת וקדושה בקדושת הגוףכיצד ייתכן שהקט: חונארבי 
והרי כל הדיון החל , )ב"מנחות ק ע. הנקדש בכלי אין לו פידיון( לא ניתנת הקטורת להיפדות

  ?בדברי המשנה שמותר הקטורת נפדית עבור שכר האומנים

אך זוהי שיטתו של שמואל , הקטורת נעשית בכלי שרת ואין לה פידיון, אכן: רבי יוסי
שאפילו דברים הקדושים בקדושת הגוף בית דין מתנה , "קל הוא במותר"שסובר 

  .וניתן לפדותם, דינם יהיו כקדושים בקדושת דמים -עליהם שאם יישאר מהם נותר 

בלשכת (הותירו תמימים 

ניסן ' הטלאים נותרו טלאים בא
ואינם ניתנים , שמיועדים לקורבן

) להיקרב שהם מהשנה הקודמת

ניפדים כתמימים : שמואל
ניתן לפדותם למרות שהינם (

י שהם מפנ, קדושים בקדושת הגוף
 )מותר

  ערכין 
  א"יג ע

בלשכת (הותירו תמימים 

ניסן ' הטלאים נותרו טלאים בא
ואינם , שמיועדים לקורבן

ניתנים להיקרב שהם מהשנה 
   .)הקודמת

ניפדים כתמימים : שמואל
מחללים את הטלאים על מעות (

ובכך , שמלווה השולחני חולין
המעות נהפכים לקודש 

לאחר . והטלאים יוצאים לחולין
הגזברים משלמים במעות , מכן

הקדש של השנה החדשה 
והטלאים , ליןתמורת הטלאי חו
י מעות של "נכנסים לקודש ע

ומעות ההקדש , השנה החדשה
נהפכות לחולין ומוחזרות 

ניפדין : רבי יוחנן). לשולחני
דינם ( כפסולי המקודשים

, כקודשים שאי אפשר להקריב
אזי נשלחים הטלאים לרעות עד 

. שיסתאבו ויפול בהם מום
ובדמי המכירה יקנו עולות 

 .)למזבח

  ערכין 
  א"יג ע

יום , שעירי ראש חודש' כדו. חטאות ציבור שנקנו בכספים ישנים( "מותר שעירים"מה הדין ב

: 'לדו. אחר ונמצא לאחר השנה החדשה יהםתחת ווהוקרב ושנאבד .של ציבור ואף פר העלם דבר, כיפור

  ?)ניסן' ונמצא לאחר א, נאבד החטאת של ראש חודש אדר

שהרי למרות שנותר , ניפדים כתמימים) מיםפ הנלמד מהותירו תמי"ע( שמואללדעתו של 
שאם  חטאתחטאתחטאתחטאתש בנותר "כ, אמר שמואל שתיפדה עולהעולהעולהעולהשאם תרעה דינה להיות  עולהעולהעולהעולה

  ! ייאמר שמואל שתיפדה עולהעולהעולהעולהה דינה להיות עתר
וירעו , ניפדין כפסולי המוקדשים: רבי זירא. נחלקו האמוראים רבי יוחנןבדעתו של 

  .)עולה חטאת נעשית( הולכים לקיץ המזבח: רבי שמואל בר רב יצחק. עד שיסתאבו

להיות  משתנה דינה) שעיר ראש חודש(כיצד חטאת : לדעת רבי שמואל בדעת רבי יוחנן
  ?)קיץ המזבח( עולה

אך קורבנות ציבור רק משעת השחיטה , הייעודתנה קורבן יחיד אינו משל: רבי יוסה
ולכן ניתן לשנות את ייעודו של השעיר ראש חודש , הוברר האם זהו חטאת או עולה

  .לעולה
אפילו אם , דינם לעולהתנאי התנו בית דין שכל הטלאים שהינם מותר : רבי חייא

  .)אבל קורבן רגיל אינו משתנה( יועדו להיות חטאת

 שולחני

 חול

 הלוואה

 חול

 הטלאיםמותר  גזבר

 קודש

 גזבר

 טלאים לשנה החדשה

 חול

 גזבר

 החזר הלוואה

 חול

 קודש

 שולחני תרומת הלשכה החדשה


