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שקלי ד יא.

מה הביאור של המושגי דלהל שהזכירה משנתנו?

לר חייה בר יוס
לר' יוחנ

"מותר פירות"
הרווח שמשתכר הקדש
4
סאה רביעית

1

"מותר נסכי"
סאה רביעית 2ובירוצי$
בירוצי$

3

שקלי ד יא:
קטורת שנתפטמה בכלי חולי מה דינה ,ומה עושי במותר קטורת?
לר' יוסי בי ר' חנינה
לר' יהושע ב לוי

נתפטמה בכלי חולי הא כשרה?
פסולה & דבעינ $כלי שרת לקדשה
כשרה & דאינה טעונה קידוש כלי

מה עושי במותר הקטורת?
5
קוני אפי' כלי שרת
לקי) המזבח

הותירו 6תמימי )עולות לקרב תמיד( ,או הותירו טלאי )שעירי לחטאות ציבור( מה דינ?
הותירו תמימי  #תמידי
הותירו טלאי  #חטאות
7
כ"ש שנפדי כשה תמימי
נפדי כשה תמימי
לשמואל
לר' זעירא :ירעו עד שיוממו ודמיה לקי) המזבח
נפדי במו &
לר'
9
לשמואל בר רב יצחק :בה עצמ מקייצי את המזבח
כפסולי המקודשי$
יוחנ
8

 1ממכירת יינות שמני וסלתות .פירוש ,ר' ישמעאל במשנה ס"ל שמותר שיירי הלשכה לוקחי בה
יינות שמני וסלתות  שה לצור המנחות ,ומוכרי אות לאנשי בריוח .הכס הזה נקרא "מותר
פירות" ,ועל זה אמר ר' ישמעאל ד"מותר פירות הוא לקי המזבח".
 2פעמי ג כשהיה השער שלש סאי בסלע  הקדש היה קונה בשער של ד' סאי בסלע ,ונמצא הקדש
מרוויח סאה רביעית בכל סלע.
 3פי' ,המספקי להקדש יינות שמני וסלתות היו מספקי במדה גדושה ,ולעומת זאת כשהקדש היה
מוכר אות לאלה שצריכי לה היה נות לה במדה מחוקה ,ונמצא שהיה הקדש מרויח את הגודש 
וזה נקרא בירוצי .
 4והקשתה הגמ' על שיטה זו ,א"כ אי אמרה המשנה על ר"ע ור' חנניה סג הכהני שה לא היו מודי
בפירות ,הא כול מודי בסאה רביעית .ותירצה הגמ' ,שלשיטת ר' יוחנ הכוונה שלא היו מודי בפירות
לעני מה שאמר ר' ישמעאל שה הולכי לקי המזבח ,דלר"ע ור' חנניה ה היו הולכי לכלי שרת.
 5דלשיטתו על כרח קטורת נתקדשה בכלי שרת ,וכיו שכ ג במותרה אפשר לקנות כלי שרת.
 6פי' ,בסו השנה נשארו ביד הקדש בהמות שנקנו מתרומת הלשכה ,ומשהגיע א' ניס אי אפשר להשתמש
בה כי צרי בהמות שנקנו מהמעות של התרומה החדשה ,והנידו מה עושי ע הבהמות הללו.
 7וחוזר הקדש וקונה אות מהתרומה החדשה.
 8טע הכ"ש ,דבעולה אפי' א נמתי למו ,מ"מ לא משתנה ש הקרב כי במעות שלה יקחו עולות,
ונמצא שלא משתנה כל כ ש הקרב  ,ובכל אופ הדי הוא שנפדי תמימי .וא"כ כ"ש חטאות שא
נמתי למומ שאי אפשר לקחת במעותיה חטאות אלא רק עולות לקי המזבח וישתנה ש הקרב ,
שיש לנו לפדות תמימי.
 9ומקשה הגמ' היכ מצאנו שחטאת קריבה עולה ,ומתרצת שקרב ציבור אינו נעשה חטאת אלא רק
בשחיטה ,וכיו שכ עדיי לא נקבע לחטאת .עוד תירצה ,שתנאי ב"ד הוא על המותר שיקרב עולה.

