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שקלי ד יח.
לאיזה כיוו היו מונחי המנורות שעשה שלמה ,והא ראוי לשירות?
לרבי
לראב"ש

לאיזה כיוו היו מונחי?
מזרח למערב  #לאור $הבית
מצפו +לדרו  #לרוחב הבית

הא היו כול ראוי לשירות?
היו ראוי )וכר' יוסה בר"י שהבעירו עליה(
לא היו ראוי )וכת"ק שהבעירו רק על של משה(

מה ה הי"ג שופרות שהיו במקדש ולמה היו משמשי?
א.
ב.
ג.

מה ה?
תקלי +חדתי+
תקלי +עתיקי+
קיני+

ד.

גוזלי עולה

ה.
ו.
ז.
ח  .יג.

עצי
לבונה
4
זהב ִל ְכפ2רֹת
ששה שופרות לנדבה

שקלי ד יח:

לחזקיה
ב פדיה
לשמואל
לר' יוחנ

למה היו משמשי?
ש היו נותני מעות מחצית השקל של שנה זו
ש היו נותני מעות מחצית השקל של שנה שעברה
לר' יהודה :ה תורי # +לעולות נדבה
לחכמי :ה קיני חובה # 1אחד חטאת ואחד עולה
2
לר' יהודה :ה גוזלות  #לעולות נדבה
לחכמי :ה תורי +וגוזלות  #לעולות נדבה
המתנדב עצי 3מביא ְלש דמי שני גזרי עצי
המתנדב לבונה מביא ְלש דמי קומ /לבונה
המתנדב זהב מביא ְלש דינר 5זהב לכלי שרת
6
מי שמתנדב או שצרי $לתת מעות לנדבה נות +ש

ששה לנדבה כנגד מה ,והא היה חילוק בי השופרות?
ששה לנדבה כנגד מה ,והא היה חילוק בי השופרות?
כנגד ששה בתי אב  #לכל בית אב שופר שלו
כנגד שש בהמות :פר ,עגל ,שעיר ,איל ,גדי ,טלה # ,לכל בהמה השופר שלה
כנגד שש קרבנות :קיני זבי וזבות ,קיני יולדות ,חטאות ,אשמות ,מנחת חוטא,
עשירית האיפה דכה"ג # ,לכל קרב +השופר שלו
היות שהנדבה מרובה ,עשו לה הרבה שופרות ,ואי +חילוק ביניה

 1לרבנ היה שופר אחד שמשמש לכל עולות נדבה ,בי גוזלי קטני ובי תורי גדולי) .ולא כר' יהודה
שחילק לשני שופרות(.
 2לר' יהודה לא היה שופר לקיני חובה ,אלא כל מי שהיה צרי להביא קיני חובה היה מביא או מעות או
את העופות עצמ לכה .טעמו של ר' יהודה משו שהיה חושש שמא נדע שמתה אחת מהנשי שהביאה
ש מעות חטאת ,ונמצא שמעורב במעות שבשופר חטאות המתות .ולברור ד' זוזי ולזרוק בנהר  ונאמר
שזה המעות של אותה אשה שמתה ,ס"ל לר' יהודה דלא מהני ,דהוא לשיטתו בעלמא דאי ברירה.
 3אבל א אמר "ע"" בלשו יחיד יכול להביא ע" אחד ,כיו שבשני גזרי עצי כל ע" הוא קרב בפני עצמו.
לכפ' ֶרת.
פ$רי זהב .אכ יש גורסי זהב ַ
 4היינו כלי הקודש שה נקראי ְכ ֶ
 5בגמ' מבואר ,דוקא באופ שהזכיר צורה  דהיינו ש מטבע ,אבל א אמר זהב סת ,א רצה מביא
אפי' "צנורא" )דהיינו מזלג קט מזהב(.
 6ובמעות אלו היו קוני עולות ,והיו מקריבי אות למזבח והעורות לכהני.

