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  .יט ד� שקלי�
  ?דינ�מעות שנמצאו בירושלי� במקומות וזמני� דלהל מה 

  
  נמצא בשאר ימות השנה  נמצא בשעת הרגל  

  1לעול� מעשר  לפני סוחרי בהמה
  2לעול� חולי   בהר הבית

  מעות חולי   מעות מעשר  בשוקי ירושלי�
  

  ?מה דינו, בשר שנמצא במקומות ובאופני� דלהל
  

  צאו חתיכות קטנותנמ  נמצאו אברי� שלמי�  
  חטאות  עולות  3בעזרה

  4זבחי שלמי�  בירושלי�
  5 נבילות:כל השנה  בגבולי

  6 מותרי�:בשעת הרגל
  מותרות באכילה

  

                                                           
ולכ' יש לנו לדו  את המעות הנמצאות , רוב הבהמות הנקנות בירושלי� ה� ממעות מעשר שני 1

 .די  מעות מעשר שניכלפני הסוחרי� 
, שו� שאי  הכה  מוציא מעות הלשכה לפני שהוא מחלל  על הבהמהמ', והטע� מבואר בגמ 2

בזמ  הרגלי� שסת� מעות ' אפי *ש� וכ  אי  לחוש למעות מעשר שני . וממילא המעות ה� חולי 
 אמרינ  שוקי ירושלי� שה� מתכבדי� בכל יו�משו� שדוקא גבי , שבירושלי� ה� מעות מעשר

כ הר "משא, עות שעכשיו נפלו מעולי רגלי� וה� מעשר והמ* מעות שלפני הרגל ודאי כבר נמצאוד
 .בתר רוב ימות השנה שאי  ש� מעות מעשרביה  אזלינ  * בכל יו� הבית שאינו מתכבד

 *ואילו בשר שנאכל ,  היו משאירי� אותו אברי�* עולות *שבשר שקרב למזבח , כ' היתה הדר' 3
יש לנו , וכיו  שנמצא בעזרה.  היו חותכי� אותו לחתיכות קטנות שכ' היא דר' האכילה*חטאות 

 כיו  ,וכ  אי  לחוש לאשמות, לחוש דוקא לחטאות ולא לשלמי� שה� נאכלי� בכל ירושלי�
  .ובשחטאות ה� הר

שאי  הבשר בי  , אכ  אומרת המשנה. כיו  שרוב הבשר הנאכל בירושלי� הוא זבחי שלמי� 4
ולכ  תעובר , כי יש לחוש שמא נפסלו כבר בלינה, חטאות ואשמות ובי  זבחי שלמי� נאכלי�

 .ואז יצא לבית השריפה, )כי בכל אופ  יש ספק שמא לא נפסל עדיי ( דהיינו שילו  *צורתו 
  .כי כיו  שהרוב מכריע לנו שה� נבילות לוקי� על זה, שלוקי� עליה� משו� נבילה' מבואר בגמ 5
שמשארי� אותו אברי� שלמי� כדי להורות , כ  הדר' שבשר שלא נשחט כראוי שהוא נבילה 6

דג� אלה (י משו� שמחת החג "אול� בשעת הרגל שהבשר מרובה ג� בשאר ערי א, שהוא נבילה
שתולי� ברוב , מותרי� ה� *ג� א� ה� אברי� , )חוט ולאכול בשרשלא עלו לירושלי� מרבי� לש

 .ושרק לא הספיקו לחלק� לחתיכות, כשרי�


