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  .ט ד� שקלי�
  ?הא� ד� נבלה מטמא ובכמה

  
  ברביעית וביותר  בפחות מרביעית  

  מטמא  אינו מטמא  1יהודה' יהושע ב� לוי ולר' לר
  אינו מטמא  יהושע ב� פתורה' לר

  
  :שקלי� ד� ט

  ?והא� יש מעילה בשיירי הלשכה,  שובקופות מהיכ� תורמי�' כשנגמר הכס� בתרומת הג
  

  ?ה� מעילההא� יש ב  מהיכ� הוא תור�  
  אי" מועלי�  מהשקלי� שנוספו אחר התרומה  לחכמי� 

  2מועלי�   שיירי הלשכה#מהשקלי� הישני�   מאיר' לר
  

  ?והא� יכולי� לשמור בחינ�,  הא� מקבלי� שכר� מתרומת הלשכה3שומרי ספיחי� בשביעית
  

  הא� יכולי� לשמור בחינ�  הא� מקבלי� שכר� מתרומת הלשכה  
  �4 יכולי�אינ  מקבלי�  לתנא קמא

  5יכולי�  מקבלי�  יוסי' לר
  

                                                           
דה בבית יומצינו שכשמתה הפר, יהודה הוא היה המורה הוראה של בית הנשיא' דכ" מצינו שר 1

ומבואר שא� היה ש� רביעית היה . ל משו� שלא היה ש� רביעית"ופירש ריב, רבי טהרו את דמה
 .טמא

נצטר� להשתמש בה� א� ישלמו השקלי� דאינ� יוצאי� לחולי" דיתכ" עדיי" ש, וזה גופא הטע� 2
  שבקופות

צריכי� להביא , וכיו" שכ" כשנרצה להביא עומר ושתי הלח�, בשביעית נאסרה מלאכת זריעה 3
והנה בשביעית כל השדות ה� הפקר ויד אד� . דהיינו תבואה שגדלה מעצמה, אות� רק מספיחי�

ולכ+ היו , ויש לחוש שמא לא תמצא תבואה בשביל העומר ושתי הלח�, ממשמשת בה�ובהמה 
 .'י בהמות וכו"ממני� שומרי� על ספיחי� מסוימי� כדי שלא יקחו� אנשי� או יתקלקלו ע

ואחר כ+ כשיתנו את , דיש לחוש שכיו" שה� שומרי� בחינ� שמא יזכו בתבואה לעצמ� 4
אול� א� יהיו . ל עומר ושתי הלח� יבוא משל יחיד הרי שקרב" ציבור ש#התבואה להקדש 
 לא #א� יעשו איזה קני" לקנות את התבואה ' הרי שיד� תהיה כיד הקדש ואפי, מושכרי� להקדש

 .יועיל לה� לקנות לעצמ� אלא להקדש
מ ה� ימסרו זאת יפה לציבור ומתהפ+ הדבר מלהיות "ל דא� שה� יקנו אות� לעצמ� מ"ס 5

דיש , אול� חכמי� חוששי� שמא לא ימסרו את תרומת� לציבור יפה. בורקרב" יחיד לקרב" צי
 שקרב" ציבור #לחוש שמא ירצו להשאיר זאת על שמ� בחושב� שכ+ יהיה לה� שכר יותר בזה 

  .ועדיי" נמצא שקרב" ציבור בא משל יחיד. בא משלה�


