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  .י ד� שקלי�
  ?הא� חוששי� שמא ימסור לציבור יפה או לא, יוסי' באיזה דברי� נחלקו חכמי� ור

  
   כעצי� ובגדי כהונה�במכשירי קרב�    כעומר ושתי הלח��בגו� הקרב�   

  1נחלקו  נחלקו  אחא' לר
  2לא נחלקו  נחלקו  אילא' בש� ר י"לר

  
  ?ל"מהאר  או ג� מחו, מהיכ� באי� הקרבנות

  
  עומר ושתי הלח�  ת ציבור ויחידכל קרבנו  

  ל"בי! מהאר# ובי! מחו  לרבנ�
  לא מסוריא' ואפי, רק מהאר#  ל"בי! מהאר# ובי! מחו  ישמעאל' לר

  
  :שקלי� ד� י

  ?מה היו עושי� במעות דלהל�
  

  3במותר שירי הלשכה  בשירי הלשכה  
  7היו משתכרי� בה�  ישמעאל' לר

  עקיבא' לר
  , לשו! זהורית שלו, 5כבש שעיר המשתלח, 4כבש פרה

  8אי! משתכרי� בהקדש  6שאר צרכי העיר, חומות העיר ומגדלותיה, אמת המי�
  

                                                           
וכ! את המשנה , יוסי' אחא את המשנה שהתנדבו יחידי� לקרב! עצי� כר' ומתו+ כ+ העמיד ר 1

 .שאשה עושה כתונת לבנה כה!
 .דרק בקרב! עצמו גזרו, ובזה ג� חכמי� מודי� שלא גזרו שמא לא ימסרו יפה 2
ומותר שירי הלשכה אלו . הקופות' שירי הלשכה אלו המעות שנשארות אחרי שגמרו לתרו� בג 3

 .המעות שנשארו אחר שנעשו כל הצרכי� המנוי� כא! שהיו עושי� במעות שירי הלשכה
חולק וסובר שאינו נעשה מזה אלא כהני� גדולי� היו עושי� אכ! אבא שאול , ק"הוא לדעת תכ!  4

  .אותו מעצמ�
שעשו גשר למשלח את השעיר משו� שהיו מתלשי� בשערותיו ואומרי� לו .) ד� סו(ביומא ' ע 5
  ."טול וצא ואל תשהה את העונות כא!"
משו� , )לקמ!(יהודה גדגדות ' מה שלא מנינו כא! מזבח העולה וההיכל והעזרות אליבא דר 6

וכ! הוא בברייתא . א מוחק ש� ומבאר שה� באות מלשכת בדק הבית ולא משיירי הלשכה"שהגר
  :). ד� קו(בכתובות 

, )סאי! בסלע' כגו! בשעה שהיה יוצא ד( יינות וסלתות לצור+ נסכי� בזמ! השער הזול היו קוני� 7
היה הקדש משתכר בסאה ו, )סאי! בסלע' כשהיה יוצא ג(ומוכרי! אות� לאנשי� בזמ! שער היוקר 

ל שבשכר הזה שהיה הקדש משתכר היו מקייצי� בו את "ד דס"יש מ.) ד� יא(לקמ! ' בגמ. [רביעית
  ]."מותר פירות"ישמעאל גבי '  בדברי רושזה ביאור המש+ המשנה, המזבח

ע היו משתמשי� "שלר, )ט"ד מהלכות שקלי� ה"פ(� "וכתב הרמב. דיש לחוש שמא יפסידו 8
 . קרבנות לקי# המזבחבמעות לקנות
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  :שקלי� ד� י
  ?מה היו עושי� במעות דלהל�

  
  2במותר נסכי�  1במותר תרומת הלשכה  בתרומת הלשכה  

  ריקועי זהב לצפות את   לתנא קמא
  קירות וריצפת קדש הקדשי�

11111  
  11111  קוני� בה� כלי שרת  ישמעאל' לר

  קוני� בה� כלי שרת  לקי# המזבח  עקיבא' לר
  חנינא ' רל

  קוני� בה� לכל 
  , 3קרבנות ציבור
  , פרה אדומה

  , שעיר המשתלח
  לקי# המזבח  קוני� בה� כלי שרת  4לשו! זהורית לפרה

  
  ?ומדוע, מהיכ� היו מקבלות הנשי� האורגות את הפרוכת את שכר�

  
  ?ומדוע  ?מהיכ� היו מקבלות שכר�  

  5ל שהפרוכת ככלי שרת"ס  מתרומת הלשכה  לשמואל
  ל שהפרוכת היא כבני!"ס  מתרומת הבדק הבית  לרב חונא

  
  ?איזה כלי� מעכבי� את העבודות שבפני� ואיזה את העבודות שבחו 

  

  את העבודות שבחו     6את העבודות שבחו   
  ,מנורה, שולח!  מאיר' לר

  פרוכת,  מזבחות
  "כחונ"מנורה שכתוב בה   יוסי' אלעזר ור' לר

  7כרכוב וקר!  לחכמי�   "צלע"וג� השולח! שכתוב בו , מנורה  יונת�' נ בש� ר"לרשב
    8"שימה"כל הכלי� שכתוב בה�   נ"אילא בש� רשב' לר

                                                           
ח ניס� וכבר אי אפשר להשתמש בה� כי "היינו מותר המעות שנשארו בקופות אחרי שתרמו והגיע ר 1

  .צרי� להשתמש ממעות חדשות שבאו מהתרומה של השנה החדשה
  .כיצד נותר מהנסכי�' שש� ביארה הגמ.) ד� יא(לקמ� ' ע 2
העומר ושתי הלח� ולח� , די� ומוספי� ונסכיה�תמי: שה�, :)ד� ט(כפי שמנתה אות� המשנה לעיל  3

�  . מלח לקרבנות,  של הקטורתהפני� ושאר קרבנות ציבור כגו� קטורת ושכר האומני
, ומבקרי מומי קדשי�, דשכר תלמידי חכמי� המלמדי� את הכהני� את העבודה, לקמ�' וכ� מנוי� בגמ 4

  .נשי� העושות את הפרוכת ולשמואל ג� ה.ושכר שני דייני גזלות, ומגיהי ספר העזרה
,  פר העל� דבר של ציבור,כ"שה� פר ושעיר של יוה(דכיו� שהיו מזי� כנגדה את ד� החטאות הפנימיות  5

כלי שרת באי� דל "חנניא דמתניתי� דס' ישמעאל ור' וכדעת ר, )ז של ציבור"פר כה� משיח ושעירי ע
שכלי שרת שצריכי� אות� , ז"באר לפומת. [והרי שה� שייכי� לתרומת הלשכה, ממותר תרומת הלשכה

 ].וממותר תרומת הלשכה יקחו כלי שרת הנצרכי� פחות, מתרומת הלשכה עצמה' יבואו אפי
) נזכרו בהערה לעיל(מלבד החטאות הפנימיות , דהיינו הקרבת כל הקרבנות שקרבי� על מזבח החיצו� 6

 ,ברייתא מיירי בעבודות שבחו%מאיר שב' מסיקה שמחלוקת חכמי� ור.) ד� יא(לקמ� ' הגמ. וקטורת
� .ואילו המחלוקת של האמוראי� שתובא בסמו� מיירי על העבודות שבפני

והיינו מה שמעכב הוא רק מה שמפריע להקרבת , "כיור והכ�"א ומוחק לתיבות "כ� היא גירסת הגר 7
א ציצי� הא� הו(שש� מבואר מה הוא כרכוב .) ד� סב(בזבחי� ' וע. הקרבנות דהיינו קרנות המזבח

 ).יוסי'  לר& או בליטה במזבח המקפת באמצעו ,  כרבי&וקילועי� המקיפי� את המזבח באמצעו 
8 �  .ברבינו משול�'  ע&, כיור, מזבח העולה, מזבח הזהב, שולח�, מנורה, פרוכת: וה


