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 נושאים עיקריים במסכת:
 

העונשים שהוטלו על מי שלא הקפיד על , צרכי ציבור שיש לעשותם בחודש אדר :פרק א

מי חייב להביא  ,מנכרימכותי ומקבלים ש קרבנות, מחצית השקל גבית , כלאיים

 .קלבון ומי פטור

אדם שנותן "מחצית השקל" למקדש מכספים , צורת העברת כספי השקלים למקדש :בפרק 

לצורך  , כסף עודף שנאסף, כסף עודף שנאסף לצורך מחצית השקלאינם שלוש

 .קבורת מתים או פדיון שבוייםאו לצרכי עניים,  ףשנאסעודף  כסף קרבן,

  צורת תרומת , זמנים הקובעים למעשר בהמה, תורמים את הלשכהוכיצד מתי  :גפרק 

 .הלשכה
וש עם שיירי הלשכה, מה עשו , השימעם השקלים שתרמו לקופות השימוש שעשו :דפרק 

להיות  מותר הקטורת משנה זועם  מותר התרומה (הכסף שנותר בקופות), הכשרת 

 או יינות יש בתוכם דברים הראויים למזבחש לבדק הבית נכסיםקטורת לשנה הבאה, 

 .קביעת המחיר ליינות, סלתות ושמנים שהלשכה משלמת לספקים, שמנים ועופות

מספר הממונים על כספי , בעלי תפקידים שהיו במקדש 15של שמותם ותפקידם  :הפרק 

דיני לשכת חשאין ודיני , תהליך רכישת הנסך, סוגי חותמות שהיו במקדש, המקדש

 .לשכת הכלים
מקומם , המקומות שהיו משתחווים בהם במקדש 13, מקום גניזתו של ארון הקודש פרק ו:

מי שתרם למקדש , מקדשסוגי תרומות שהיו ב, שהיו במקדש תהשולחנו 13של 

 .הנדבה במקדש תתיבו 6 -כספים שהיו ב, מבלי לנקוב בסכום

נסכים  . ושנמצאאו בהמה דין בשר ו בירושלים או במקדש, דינם של מעות שנמצא :זפרק 

 .דיןהתקינו בית שתקנות  7שיש להביא עם בהמה שנמצאה יביאו משל ציבור, 

וקופיץ שנמצאו בירושלים, פרוכת של מקדש , סכין שנמצאו בירושלים כליםורוק  :חפרק 

 בשר קודשי קודשים שנטמא,דיני שריפת עשית פרוכת למקדש,  רתיאושנטמאת, 

הנחת איברי הקרבנות כאשר מעלים אותם למזבח, דברים הנוהגים רק בזמן מקום 

 הבית, ודברים הנוהגים אף שלא בזמן הבית,
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 :פרק א
העונשים שהוטלו על מי שלא , יש לעשותם בחודש אדרצרכי ציבור ש :הנושאים העקריים בפרק

מכותי מקבלים ש קרבנות, גבית מחצית השקל, הקפיד על כלאיים
 .מי חייב להביא קלבון ומי פטור ,מנכריו

 
 :מושגים

מחצית השקל לצורך קרבנות ציבור. הנתינה מתבצעת החל  כל שנה כל אחד מישראל חייב לתת :מחצית השקל
בכל זמן  היא מיועדת לשנה שמתחילה בראש חודש ניסן. ערך מחצית השקלו  ,מראש חודש אדר

ת היה כערך מחצישלם בזמן המשנה ערך שקל בזמן התורה. שהיה כערך מחצית השקל  צריך להיות
 תורה, וכשני שקלים של משנה. בזמן המשנה כערך שקל שלערך הסלע ו השקל של תורה,

של השקל. מי שנותן מחצית השקל למקדש נותן גם  1/24ו של הסלע א 1/48מטבע קטנה שערכה  :קלבון
יש מחלוקת האם כל מי  כדי לפרוט את השקל לשני חצאי שקלים.  הדרושקלבון הוא הסכום  קלבון.

ההלכה . אנשים נותן קלבון 2חצאים יחד עבור  2שנותן מחצית השקל נותן קלבון, או רק מי שמצרף 
  שמביא שקלים שלמים חייב בקלבון. ינו חייב בקלבון. ומהיא שמי שמביא מחצית השקל במדויק אי

 קלבונים 24= מחצית הסלע של משנה= שקל של משנה =  מחצית השקל של תורה השוואת מטבעות:
 

 צרכי ציבור שיש לעשותם בחודש אדר משנה א:
 ,ְּבֶאָחד ַּבֲאָדר

 ַמְׁשִמיִעין ַעל ַהְּׁשָקִלים ְוַעל ַהִּכְלַאִים.
 ,ָעָׂשר ּבוֹ ַּבֲחִמָּׁשה 

 קֹוִרין ֶאת ַהְּמִגָּלה ַּבְּכַרִּכין,
 ּוְמַתְּקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים ְוֶאת ָהְרחֹובֹות

 ְוֶאת ִמְקְואֹות ַהַּמִים,
 ְועֹוִׂשין ָּכל ָצְרֵכי ָהַרִּבים, 

 ּוְמַצְּיִנין ֶאת ַהְּקָברֹות,
 .יֹוְצִאין ַאף ַעל ַהִּכְלָאִיםוְ 
 באחד באדר: 1

 שקל לצורך קרבנות צבור.ה תחצימ מכריזים שיש לתרום 1.1
 מכריזים שיש לנקות את השדות והגינות מכלאיים. 1.2

 בחמישה עשר באדר: 2
 קוראים מגילת אסתר בערים המוקפות חומה. 2.1
 מתקנים את הדרכים והרחבות עבור עולי רגלים. 2.2
 מנקים את המקואות ומשלימים את שיעורם. 2.3
 עושים את כל צרכי הרבים. 2.4
 מציינים את הקברים בסיד. 2.5
 בי"ד שולח שליחים לבדוק שהוציאו את גידולי הכלאיים. 2.6

 
 על מי שלא הקפיד על כלאיים שהוטלו במהלך התקופות השונותהעונשים  משנה ב':

 ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו עֹוְקִרין ּוַמְׁשִליִכין ִלְפֵניֶהם.: ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה
 ִליִכין ַעל ַהְּדָרִכים,ִמֶּׁשַרּבּו עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, ָהיּו עֹוְקִרין ּוַמְׁש 

 .ַהָּשֶדה ֻּכָּלּהִהְתִקינּו ֶׁשְּיהּו ַמְפִקיִרין ָּכל 
 רבי יהודה:

 עקרו השליחים את גידולי הכלאיים והשליכו אותם לפני בעלי השדות. בתחילה: 1
 עקרו את הכלאיים והשליכו אותם בדרכים. :כשרבו עוברי עבירה 2
 ה כלאיים.הפקירו את כל השדה שמצאו ב מאוחר יותר: 3
 

 תהליך גבית מחצית השקל משנה ג':
 ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ֻׁשְלָחנֹות ָהיּו יֹוְׁשִבין ַּבְּמִדיָנה.

 ְּבֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה, ָיְׁשבּו ַּבִּמְקָּדׁש. ִמֶּׁשָּיְׁשבּו ַּבִּמְקָּדׁש, ִהְתִחילּו ְלַמְׁשֵּכן.
 ְרֵאִלים, ֵּגִרים ַוֲעָבִרים ְמֻׁשְחָרִרים,ְלִוִּים ְוִיְׂש  ? ֶאת ִמי ְמַמְׁשְּכִנין

 ֲאָבל �א ָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּנים.
 ָּכל ָקָטן ֶׁשִהְתִחיל ָאִביו ִלְׁשקֹול ַעל ָידֹו, ׁשּוב ֵאינֹו ּפֹוֵסק.

 .ִמְּפֵני ַּדְרֵּכי ָׁשלֹום ,ִניםְוֵאין ְמַמְׁשְּכִנין ֶאת ַהֹּכהֲ 
 מטבעות.ולהחליף ם בירושלים לפרוט בחמישה עשר באדר מושיבים חלפני 1
 תרם.מי שלא  למשכן אתבעשרים וחמישה באדר מושיבים חלפנים במקדש, ומתחילים  2
 וממי לא ? ,ממי לוקחים משכון 3

 עבדים כנעניים משוחררים.מגרים ומישראלים, מלויים, לוקחים משכון מ 3.1
 קטנים.מו עבדים כנענייםמנשים, לוקחים משכון מאין  3.2

 מחצית השקל עבור בנו הקטן, שוב אינו פוסק מלתת לשנה הבאה. אב שהתחיל לתת 4
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 .מפני דרכי שלום כהניםלוקחים משכון מאין  5
 

 בים במחצית השקל ?יהאם כהנים חי משנה ד':
 ֵהִעיד ֶּבן ּבּוְכִרי ְּבַיְבֶנה, ָּכל ֹּכֵהן ֶׁשּׁשֹוֵקל ֵאינֹו חֹוֵטא. :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה

 �א ִּכי, ֶאָּלא ָּכל ֹּכֵהן ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵקל חֹוֵטא, :ָנן ֶּבן ַזַּכאיֹו ַרָּבן יֹוחָ ָאַמר ל
 :ֹוְרִׁשים ִמְקָרא ֶזה ְלַעְצָמןֶאָּלא ֶׁשַהֹּכֲהִנים ּד

 ,"ְוָכל ִמְנַחת ֹּכֵהן ָּכִליל ִּתְהֶיה �א ֵתָאֵכל"(ויקרא ו) 
 ? ֵהיָא� ֶנֱאָכִלים ֶׁשָּלנּו, הֹוִאיל ְוֹעֶמר ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ְוֶלֶחם ַהָּפִנים

 :(ואין הלכה כמותו) רבי יהודה 1
 כהן אינו חייב במחצית השקל. 1.1
 כהן שנתן מחצית השקל אינו חוטא. 1.2

 רבן יוחנן בן זכאי: 2
 כהן חייב לתת מחצית השקל. 2.1
 כהן שלא נותן הוא חוטא. 2.2
 מחצית השקל:דורשים מהמקרא שהם אינם חייבים בהכהנים  2.3

 .כתוב שמנחת כהן נשרפת ולא נאכלת 2.3.1
 העומר, שתי הלחם ולחם הפנים נאכלים ע"י כהנים. 2.3.2
 אם הכהנים מחויבים במחצית השקל, היה אסור לכהנים לאכול אותם. 2.3.3
 כיון שהכהנים אוכלים מהם סימן שאינם מחויבים במחצית השקל. 2.3.4

 
 , האם מקבלים מהם ?מי שנותן מחצית השקל למרות שהוא פטור משנה ה':

 ְמַקְּבִלין ִמָּיָדן. ,ְמַמְׁשְּכִנין ָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּנים, ִאם ָׁשְקלּוֵאין  :ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאְמרּו
 ַהָּנְכִרי ְוַהּכּוִתי ֶׁשָּׁשְקלּו, ֵאין ְמַקְּבִלין ִמָּיָדן.

 
 ִקֵּני ָזִבין ְוִקֵּני ָזבֹות ְוִקֵּני יֹוְלדֹות, ְוַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות. ,ְוֵאין ְמַקְּבִלין ִמָּיָדן

 .ל ְנָדִרים ּוְנָדבֹות, ְמַקְּבִלין ִמָּיָדןֲאבָ 
 

 ָּכל ֶׁשִּנָּדר ְוִנָּדב, ְמַקְּבִלין ִמָּיָדן. :ֶזה ַהְּכָלל
 ֵאין ְמַקְּבִלין ִמָּיָדן. ,ָּכל ֶׁשֵאין ִנָּדר ְוִנָּדב

 ."◌ִּית ֵלא�ֵהינונּו ִלְבנֹות ּבַ �א ָלֶכם ְולָ "(עזרא ד)  :ְוֵכן הּוא ְמֹפָרׁש ַעל ְיֵדי ֶעְזָרא, ֶׁשֶּנֱאַמר
 נשים ,עבדים וקטנים, מקבלים מהם. 1
 נכרי וכותי אין מקבלים מהם. 2

 שמביאים קרבנות האם מקבלים מהם ?ונכרים כותים  כותרת נוספת:
 אין מקבלים מהם. מותת או אשוחטאקיני יולדות,  ,הביאו קני זבים, קני זבותאם  1
 הביאו, נדרים או נדבות, מקבלים מהם.אם  2

 מנכרי ומה לא ?מכותי ומה מקבלים  פת:כותרת נוס
 כל מה שאפשר לנדב או לנדור למזבח (כגון עולות), מקבלים מהם. 1
 ), אין מקבלים מהם.לבדק הביתכל מה שאי אפשר לנדור או לנדב למזבח (כגון  2
 עזרא.ספר במפורש הכלל הזה  3
 

 ומי פטור ?(ראה מושגים) מי חייב להביא קלבון  משנה ו':
 ְלִוִּים ְוִיְׂשְרֵאִלים ְוֵגִרים ַוֲעָבִדים ְמֻׁשְחָרִרים,: ָּיִבין ַּבָּקְלּבֹוןּלּו ֶׁשחַ ְואֵ 

 ֲאָבל �א ֹּכֲהִנים ְוָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּנים.
 ַהּׁשֹוֵקל ַעל ְיֵדי ֹּכֵהן, ַעל ְיֵדי ִאָּׁשה, ַעל ְיֵדי ֶעֶבד, ַעל ְיֵדי ָקָטן, ָּפטּור.

 ל ַיד ֲחֵברֹו, ַחָּיב ְּבָקְלּבֹון ֶאָחד.ְוִאם ָׁשַקל ַעל ָידֹו ְועַ 
 ְׁשֵני ָקְלּבֹונֹות. :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 .ֶקל, ַחָּיב ְׁשֵני ָקְלּבֹונֹותַהּנֹוֵתן ֶסַלע ְונֹוֵטל ׁשֶ 
 , ישראלים, גרים ועבדים משוחררים, חייבים בקלבון.לויים 1
 .אינם חייבים בקלבון כהנים, נשים, עבדים וקטנים 2
 ל שלם עבורו, וגם עבור כהן או אשה או עבד משוחרר או קטן, פטור מקלבון.מי שנותן שק 3
 :חברועבורו ועבור  שקל שלםמי שנותן  4

 חייב בקלבון אחד. תנא קמא: 4.1
 חייב בשני קלבונים. (ואין הלכה כמותו):רבי מאיר  4.2

 .חילופים) 2(עבור  , חייב שני קלבוניםשקל, ולוקח עודף )ראה מושגים(סלע  הנותן 5
 

 מי חייב להביא קלבון ומי פטור ? ז': משנה
 ַהּׁשֹוֵקל ַעל ְיֵדי ָעִני, ְוַעל ְיֵדי ְׁשֵכנֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶּבן ִעירֹו, ָּפטּור.
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 ַחָּיב. ,ְוִאם ִהְלָום
 ָהַאִחין ְוַהֻּׁשָּתִפין ֶׁשַחָּיִבין ַּבָּקְלּבֹון, ְּפטּוִרין ִמַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה.

 ְּבֵהָמה, ְּפטּוִרין ִמן ַהָּקְלּבֹון. ּוְכֶׁשַחָּיִבין ְּבַמֲעַׂשר
 .ֵחִצי :יר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִריםָמָעה ֶּכֶסף, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמאִ  ? ְוַכָּמה הּוא ָקְלּבֹון

 עבור שכן, או עבור בן עירו:או גם עבור עני, עבורו וגם נותן מחצית השקל ה 1
 .יבו חכמים בקלבון)(עבור מתנה לא חי פטור מקלבון ,בתורת מתנהעבורם אם נתן  1.1
  , חייב בקלבון.ההלוואבתורת עבורם אם נתן  1.2

 :מחצית השקליחד , ונותנים האחים שירשו את נכסי אביהם וחזרו ונהיו שותפים 2
 .(כדין שאר שותפים) חייבים בקלבון 2.1
 .(כדין שותפים) פטורים ממעשר בהמה 2.2

 לא חלקו עדיין את הירושה:אביהם ו האחים שירשו את נכסי 3
 מעשר בהמה.חייבים ב 3.1
 .(כדין אב הנותן מנכסיו עבור בניו) פטורים מקלבון 3.2

 כמה הוא קלבון שמוסיפים לשקל ? 4
 מעה כסף. (ואין הלכה כמותו): רבי מאיר 4.1
 .בסלע) 48חצי מעה (אחד חלקי  חכמים: 4.2

 
 פרק ב

אדם שנותן "מחצית השקל"  ,צורת העברת כספי השקלים למקדש :קהנושאים העקריים בפר
, שנאסף לצורך מחצית השקלעודף , כסף שאינם שלולמקדש מכספים 

או  לצרכי עניים ףשנאסעודף  כסף לצורך קרבן, שנאסףעודף כסף 
 .קבורת מתים או פדיון שבויים

 
 :מושגים

את הכסף שאספו מ"מחצית השקל" הביאו למקדש, ושמו אותו בלשכה מיוחדת. היו ממלאים  :תרומת הלשכה
קופות, שמהם היו קונים קרבנות ציבור. את הקופות היו  3 -פעמים בשנה ל מלשכה זו שלוש

לקופות נקראת הכסף ת ממלאים בראש חודש ניסן, לפני חג השבועות ולפני חג הסוכות. העבר
תרומת הלשכה. כשהיו תורמים את הכסף היו מתכוונים לתרום גם על מה שנמצא בידי השליחים 

 הם חלק בקרבנות הצבור.לגם שעדיין לא הספיקו להגיע למקדש, כדי שיהיה 
 שקלים של משנה. 4סלעים או  2מטבע של זהב שערכו    :דרכון

 
 צורת העברת כספי השקלים למקדש, ומה הדין אם הכסף נגנב או אבד בדרך משנה א:

 ְמָצְרִפין ְׁשָקִלים ְלַדְרּכֹונֹות ִמְּפֵני ַמּשֹוי ַהֶּדֶר�.
 ָּכ� ָהיּו ׁשֹוָפרֹות ַּבְּמִדיָנה. ְּכֵׁשם ֶׁשָהיּו ׁשֹוָפרֹות ַּבִּמְקָּדׁש,

 ְּבֵני ָהִעיר ֶׁשָּׁשְלחּו ֶאת ִׁשְקֵליֶהן ְוִנְגְנבּו אֹו ֶׁשָאָבדּו,
 ִאם ִנְתְרָמה ַהְּתרּוָמה, ִנְׁשָּבִעין ַלִּגְזָּבִרים.

 ִנְׁשָּבִעין ִלְבֵני ָהִעיר, ּוְבֵני ָהִעיר ׁשֹוְקִלין ַּתְחֵּתיֶהן. ,ְוִאם ָלאו
 אֹו ֶׁשֶהֱחִזירּום ַהַּגָּנִבים, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ְׁשָקִלים, ִנְמָצאּו,

 .עֹוִלין ָלֶהן ְלָׁשָנה ַהָּבָאהְוֵאין 
 .)ראה מושגים(מותר להחליף את השקלים שנגבו לדרכונות צורך העברת הכסף לירושלים, ל 1
 .שנקראו שופרותבמקדש ובכל עיר היו תבות לקבלת הכסף,  2
 ה תרומת הלשכה,לאחר שנתרמהשקלים אם נגנבו  3

 רים.טנשבעים השליחים לגבאי ההקדש שלא פשעו בכסף ונפ
 נגנבו או אבדו לפני שנתרמה תרומת הלשכה:השקלים אם  4

 ובני העיר צריכים לתרום מחדש. ,נשבעים השליחים לבני העיר 4.1
 :לאחר שנתרמו כספים חדשים אם הוחזרו או נמצאו השקלים הישנים 4.2

 ניתנים למקדש. ,יםשקלים, גם החדשים וגם הישנהכל  4.2.1
 .אינם עולים לשקלי השנה הבאה כל השקלים, גם החדשים וגם הישנים, 4.2.2

 
 ם שאינם שלואדם שנותן "מחצית השקל" למקדש מכספי משנה ב':

 ַהּנֹוֵתן ִׁשְקלֹו ַלֲחֵברֹו ִלְׁשֹקל ַעל ָידֹו, ּוְׁשָקלֹו ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו,
 ָמַעל. ,ִאם ִנְתְרָמה ְּתרּוָמה

 ִׁשְקלֹו ִמְּמעֹות ֶהְקֵּדׁש, ַהּׁשֹוֵקל
 ָמַעל. ,ִאם ִנְתְרָמה ְתרּוָמה ְוָקְרָבה ַהְּבֵהָמה

 .ְׁשִביִעית, ֹיאַכל ְּכֶנְגָּדן ִמְּדֵמי ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ִמְּדֵמי
 נתן עבור עצמו:השליח ו"מחצית השקל" העושה את חברו שליח לתת עבורו  1

 .גבות כאילו גבוי, והכסף שייך להקדש)(שכל העומד לה אם נתרמה כבר הלשכה מעל השליח
 מחצית השקל" מכספי הקדש שיש ברשותו:"מי שנותן  2
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 .(המוציא מהקדש להקדש לא מעל) כל עוד לא קנו מכספים אלה בהמה לקרבן, לא מעל 2.1
 .(שלא משכנו אותו על מחצית השקל)לאחר שקנו בכספים אלה בהמה לקרבן, מעל,  2.2

 שני, או מכספי שביעית, יעשה את הדברים הבאים:מי שנתן "מחצית השקל" מכספי מעשר  3
 מחצית שקל אחר את דמי המעשר השני או את דמי השביעית: ליחלל ע 3.1

 אוכל ויאכלם בירושלים.זה בכסף מעשר שני, יקנה מ נתןאם  3.1.1
 ויאכלם בקדושת שביעית. פירותמכספי שביעית, יקנה בכסף  נתןאם  3.1.2

 
 ? אם נשאר מה דין העודף,ו לצורך חטאת, האוסף מעות לצורך "מחצית השקל" א משנה ג':

 ,"ֲהֵרי ֵאּלּו ְלִׁשְקִלי" :ַהְמַכֵּנס ָמעֹות ְוָאַמר
 מֹוָתָרן ְנָדָבה. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 מֹוָתָרן ֻחִּלין. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 , ָׁשִוין ֶׁשּמֹוָתָרן ֻחִּלין."ֶׁשָאִביא ֵמֶהן ְלִׁשְקִלי"
 , ָׁשִוין ֶׁשַהּמֹוָתר ְנָדָבה."ֵאּלּו ְלַחָּטאת"
 ., ָׁשִוין ֶׁשַהּמֹוָתר ֻחִּלין"תֶׁשָאִביא ֵמֶהן ְלַחָּטא"
 :, ונשאר עודףאם אמר "הרי מעות אלו לשקלי" 1

 העודף ינתן לעולות נדבה. בית שמאי: 1.1
 העודף חולין. בית הלל: 1.2

 לין.העודף חומודים בית שמאי לבית הלל, שאם אמר "ממעות אלו אביא את שקלי",  2
 העודף ינתן לעולות נדבה.מודים בית הלל לבית שמאי ש, "חטאתלמעות הרי אם אמר: " 3
 העודף חולין.מודים בית שמאי לבית הלל שאם אמר: "ממעות אלה אביא קרבן חטאת",  4
 

אלו מעות אלו לשקלי" או אמר " הרי מעות אם אמר "הרי  הסבר ההבדל במשנה הקודמת משנה ד':
 לחטאת" ?

 ? ַמה ֵּבין ְׁשָקִלים ְלַחָּטאת :י ִׁשְמעֹוןָאַמר ַרּבִ 
 ְׁשָקִלים ֵיׁש ָלֶהם ִקְצָבה, ְוַחָּטאת ֵאין ָלּה ִקְצָבה.

 ַאף ִלְׁשָקִלים ֵאין ָלֶהן ִקְצָבה, :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 ֶׁשְּכֶׁשָעלּו ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהּגֹוָלה ָהיּו ׁשֹוְקִלים ַּדְרּכֹונֹות,

 ְסָלִעים,ָחְזרּו ִלְׁשקֹול 
 ָחְזרּו ִלְׁשקֹול ְטָבִעין,

 ּוִבְּקׁשּו ִלְׁשֹקל ִּדיָנִרים.
 :ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון

 ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַיד ֻּכָּלן ָׁשָוה.
 .ְוֶזה ֵמִביא ְּבָׁש�ׁש ,ַּתִיםְוֶזה ֵמִביא ִּבְׁש  ,ֲאָבל ַחָּטאת, ֶזה ֵמִביא ְּבֶסַלע

 ל במשנה הקודמת).(מסביר את דעתם של בית הל רבי שמעון: 1
 ., וסביר שלא רצה להוסיףמחצית השקל הסכום קבוע וידוע מראש 1.1
 .וסביר שיחד את כל הכסף לחטאת חטאת ערך הקרבן אינו מוגדר מראשב 1.2

 רבי יהודה: 2
 גם לשקלים אין קצבה. במהלך הדורות ערכו השתנה כדלהלן: 2.1

 .(ראה מושגים) כשעלו ישראל מהגולה נתנו עבור מחצית השקל דרכון 2.1.1
 ).שקלים של משנה, שהוא שקל של תורה 2(סלע לאחר מכן, נתנו  2.1.2
 .חצי סלע ("טבעין", שהוא חצי שקל של תורה)אח"כ נתנו  2.1.3
 ולא הסכים בית הדין לכך. (חצי שקל של משנה) אח"כ ביקשו לתת דינר 2.1.4

 במהלך הדורות:מחצית השקל ל שלמרות השינוי בערך  רבי שמעון: 2.2
 .מטבעותו ל"מחצית השקל", כולם נתנו את א 2.2.1
 .לקרבן חטאת, כל אחד יכול היה לתת  כמה שירצה 2.2.2

 
 מעות שנאספו לצורך קרבן, ונשאר מהם עודף. מה דינו ? משנה ה':

 מֹוַתר ְׁשָקִלים, ֻחִּלין.
 ֶהן ְנָדָבה.ִקֵּני ָזבֹות, ִקֵּני יֹוְלדֹות, ְוַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות, מֹוְתֵרי ,מֹוַתר ֲעִׂשיִרית ָהֵאָפה, מֹוַתר ִקֵּני ָזִבין

 ָּכל ֶׁשהּוא ָּבא ְלֵׁשם ַחָּטאת ּוְלֵׁשם ַאְׁשָמה, מֹוָתָרן ְנָדָבה. :ֶזה ַהְּכָלל
 מֹוַתר עֹוָלה, ָלעֹוָלה.

 מֹוַתר ִמְנָחה, ַלִּמְנָחה.
 מֹוַתר ְׁשָלִמים, ַלְּׁשָלִמים.

 מֹוַתר ֶּפַסח, ַלְּׁשָלִמים.

 , ַלְּנָדָבה.מֹוַתר ָנִזיר מֹוַתר ְנִזיִרים, ַלְּנִזיִרים.
 

 מֹוַתר ָעִני, ְלאֹותֹו ָעִני. מֹוַתר ֲעִנִּיים, ָלֲעִנִּיים.
 מֹוַתר ָׁשבּוי, ְלאֹותֹו ָׁשבּוי. מֹוַתר ְׁשבּוִיים, ַלְּׁשבּוִיים.
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 מֹוַתר ַהֵּמת, ְליֹוְרָׁשיו. מֹוַתר ַהֵּמִתים, ַלֵּמִתים.
 ֶׁשָּיֹבא ֵאִלָּיהּו.מֹוַתר ַהֵּמת, ְיֵהא ֻמָּנח ַעד  :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 .ִקְברוֹ מֹוַתר ַהֵּמת ּבֹוִנין לֹו ֶנֶפׁש ַעל  :ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר
 , הולך לחולין."מחצית השקל" -כסף שהיה מיועד לשנשאר מ עודף 1
 קרבנות הבאים:מעות המיועדים ל העודף של 2

 עשירית האיפה סולת. •
 בני יונה). 2תורים או  2קני זבים וזבות וקני יולדות ( •
 חטאת ואשם. •

 לקנית עולות למזבח. ודהיינהולך לנדבה, 
 כלל: 3

 העודף ממעות שנאספו לקרבן הבא משום חטא או אשם, הולך לעולות נדבה. 3.1
 עולה יביא עולה אחרת.כספים שנאספו ל בעודף של 3.2
 בעודף של מנחה יביא קרבן מנחה. 3.3
 בעודף של שלמים יביא קרבן שלמים. 3.4
 ם.בעודף של קרבן פסח יביא קרבן שלמי 3.5
 ינתן לקרבנות נזירים אחרים. ,עודף של קרבנות של נזירים ענייםה 3.6
 בעודף של קרבן נזיר מסוים יקנו עולה לנדבה. 3.7

 מה דינו ? ,עניים, פדיון שבויים וקבורת מתיםמעות שנאספו לצרכי העודף מ כותרת נוספת:
 ינתן לעניים אחרים. ,העודף של צורכי עניים 1
 לאותו עני. ינתן ,העודף של צרכי עני מסוים 2
 העודף של פדיון שבויים, ינתן לפדיון שבויים אחרים. 3
 העודף של פדיון שבוי מסוים, ינתן לאותו שבוי. 4
 העודף של צורכי קבורת מתים, ינתן לקבורת מתים אחרים. 5
 העודף של צורכי קבורת  מת מסוים: 6

 ינתן ליורשיו. תנא קמא: 6.1
 אין משתמשים בו. (ואין הלכה כמותו):רבי מאיר  6.2
 לקברו.("נפש") בונים מצבה  (ואין הלכה כמותו): בי נתן ר 6.3

 
 פרק ג'

צורת  ,זמנים הקובעים למעשר בהמה ,תורמים את הלשכהוכיצד מתי  הנושאים העקריים בפרק:
 .הלשכה תרומת 

 
 ? (ראה מושגים פרק ב) מתי תורמים את הלשכה משנה א':

 :ַהִּלְׁשָּכהה, ּתֹוְרִמין ֶאת ִּבְׁש�ָׁשה ְּפָרִקים ַּבָּׁשנָ 
 ִּבְפרֹוס ַהֶּפַסח, ִּבְפרֹוס ֲעֶצֶרת, ִּבְפרֹוס ֶהָחג,

 
 ְוֵהן ְּגָרנֹות ְלַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא.

 ְּבֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ַּבֲאָדר, ּוְבֶאָחד ְּבִסיָון, ּוְבֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ְּבָאב. :ֶּבן ַעַזאי אֹוֵמר
 ְּבֶאָחד ְּבִניָסן, ְּבֶאָחד ְּבִסיָון, ְּבֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ֶּבֱאלּול.: ר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִריםַרִּבי ֶאְלָעזָ 

 ? א ָאְמרּו ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵריִמְּפֵני ָמה ָאְמרּו ְּבֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ֶּבֱאלּול, ְו�
 .ֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ֶּבֱאלּוליֹום טֹוב, ְלִפיָכ� ִהְקִּדימּוהּו לְ ִמְּפֵני ֶׁשהּוא יֹום טֹוב, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַעֵּׂשר ּבְ 

 שלוש פעמים בשנה תורמים את הלשכה. ואלו מועדי התרומה: 1
 יום לפני חג הפסח. 15 1.1
 יום לפני חג השבועות. 15 1.2
 יום לפני חג הסוכות. 15 1.3

 זמנים הקובעים למעשר בהמה כותרת נוספת:
   :מהשלושה זמנים קובעים למעשר בה 1

 שלושת הזמנים לתרומת הלשכה הם גם הזמנים למעשר בהמה. רבי עקיבא: 1.1
 הזמנים למעשר בהמה הם: עזאי: ןב 1.2

 כט' באדר. 1.2.1
 אחד בסיון. 1.2.2
 עשרים ותשעה באב. 1.2.3

 רבי אלעזר ורבי שמעון: 1.3
 ר"ח ניסן. 1.3.1
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 ר"ח סיון. 1.3.2
 עשרים ותשעה באלול. 1.3.3

 .יו"טר באי אפשר לעשמפני ש ,שמעון לא אמרו אחד בתשרי רבי אליעזר ורבי 2
 

 כיצד תורמים את הלשכה ? משנה ב':
 ְּבָׁש�ׁש ֻקּפֹות ֶׁשל ָׁש�ׁש ָׁש�ׁש ְסִאין ּתֹוְרִמין ֶאת ַהִּלְׁשָּכה,

 גימ"ל. ,בי"ת ,אל"ף :ְוָכתּוב ָּבֶהן
 גמל"א. ,בית"א ,אלפ"א :ְיָוִנית ָּכתּוב ָּבֶהן :ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר

 ַפְרּגֹוד ָחפּות,ֵאין ַהּתֹוֵרם ִנְכָנס �א ּבְ 
 ְו�א ְּבִמְנָעל, ְו�א ְּבַסְנָּדל, ְו�א ִּבְתִפִּלין, ְו�א ְּבָקִמיַע,

 ר.ֶׁשָּמא ַיֲעִני, ְוֹיאְמרּו ֵמֲעֹון ַהִּלְׁשָּכה ֶהֱעִני, אֹו ֶׁשָּמא ַיֲעִׁשיר, ְוֹיאְמרּו ִמְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה ֶהֱעִׁשי
 :ְּכֶדֶר� ֶׁשָּצִרי� ָלֵצאת ְיֵדי ַהָּמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר  ,י ַהְּבִרּיֹותְלִפי ֶׁשָאָדם ָצִרי� ָלֵצאת ְידֵ 

 ".טֹוב ְּבֵעיֵני ֱא�ִהים ְוָאָדםּוְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל " (משלי ג) :ְואֹוֵמר, "ִוְהִייֶתם ְנִקִיים ֵמְיָי ּוִמִּיְׂשָרֵאל" (במדבר לב)
 סאים. 3 שכל אחת מכילה ")קופותסלים (" 3-לתורמים את הלשכה  1
 סימון של הקופות הוא: 2

 מסומנות באותיות: א,ב,ג. תנא קמא:  2.1
 .מסומנות באותיות: אלפא, ביתא, גמא רבי ישמעאל: 2.2

 .או ביטנה שוליים מקופליםבבגדים שאין בהם  כנסנהתורם  3
 .לים, בסנדלים, בתפילין או בקמיעהתורם לא יכנס בנע 4
 :נוקטים בזהירות הזו כדי 5

 א יאמרו מעוון הלשכה נהיה עני.ל ,יהיה עני התורם אםש 5.1
 לא יאמרו מהשקלים שגנב מהלשכה נהיה עשיר. ,אם יהיה עשירש 5.2

 צריך אדם להזהר לא להיות חשוד בעיני הבריות כשם שהוא נזהר במעשיו כלפי שמים. 6
 

 מעניני תרומת הלשכה משנה ג':
 עֹוָתיו,ִנְכָנס ְוִׁשְקלֹו ֵּבין ֶאְצּבְ  ָהָיהֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ַּגְמִליֵאל 

 ְוזֹוְרקֹו ִלְפֵני ַהּתֹוֵרם,
 ְוַהּתֹוֵרם ִמְתַּכֵּון ְודֹוֲחקֹו ַלֻּקָּפה.

 ., ָׁש�ׁש ְּפָעִמים"ְּתֹרם", "ֹרםּתְ ", "ְּתֹרם" :ְוֵהן אֹוְמִרים לוֹ  ? ֶאְתֹרם :ם ּתֹוֵרם ַעד ֶׁשֹּיאַמר ָלֶהםֵאין ַהּתֹורֵ 
 נהג כך:שליח של רבן גמליאל כשהיה מביא את השקלים למקדש  1

 את הלשכה. מיםתור היוהיה בא ביום שבו  1.1
 לפני התורם.היה זורק את הכסף  1.2
 שלתוכה נותנים את השקלים מהלשכה.התורם היה דוחף את השקלים לקופה  1.3

 :לפני שנכנס התורם את הלשכה, פונה אל השומרים 2
 אומר להם: "האתרום מהלשכה" ? 2.1
 הם עונים לו: "תרום, תרום, תרום". 2.2

 
 תאור צורת תרומת הלשכה ךשהמ משנה ד':

 ָּתַרם ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוְמַחֶּפה ִּבְקַטְבָלאֹות,
 ּוְמַחֶּפה ִּבְקַטְבָלאֹות. ,ְׁשִנָּיה

 �א ָהָיה ְמַחֶּפה, ,ְׁשִליִׁשית
 ֶׁשָּמא ִיְׁשַּכח ְוִיְתֹרם ִמן ַהָּדָבר ַהָּתרּום.

 ָּתַרם ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ְלֵׁשם ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,
 ה ְלׁשּום ְּכַרִּכים ַהֻּמָּקִפין ָלּה,ּוְׁשִנּיָ 

 .ּוְלׁשּום ְמִדינֹות ָהְרחֹוקֹותְלׁשּום ָּבֶבל ּוְלׁשּום ָמַדי  ,ְוַהְּׁשִליִׁשית
 .את השקלים שנשארובכיסוי של עור הראשונה, מכסה בפעם לאחר תרומת הלשכה  1
 .בכיסוי של עורלאחר תרומת הלשכה בפעם השניה, מכסה את השקלים  2
 .יותר תרומת הלשכה בפעם השלישית לא היה מכסהלאחר  3
 כדי שלא לתרום מהשקלים שכבר תרמו מהם. הוהשניימכסים בפעם הראשונה  4
 כל אחת מהתרומות:לשם מי נתרמת  5

 התרומה הראשונה היא לשם תושבי ארץ ישראל. 5.1
 התרומה השניה היא לשם המקומות הסמוכים לארץ ישראל. 5.2
 די, והמקומות הרחוקים מארץ ישראל.התרומה השלישית, היא לשם בבל ומ 5.3

 
 פרק ד'
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שיירי הלשכה, מה ב, השימוש שקלים שתרמו לקופותב השימוש שעשו הנושאים העקריים בפרק:
מותר עשו עם  מותר התרומה (הכסף שנותר בקופות), הכשרת 

יש ש לבדק הבית נכסיםלהיות קטורת לשנה הבאה,  הקטורת משנה זו
קביעת המחיר , שמנים ועופות או יינות בתוכם דברים הראויים למזבח

 .ושמנים שהלשכה משלמת לספקים ,סלתות ,ליינות
 

 :מושגים
בשנת השמיטה קרבן העומר ושתי הלחם באים מהתבואה החדשה שגדלה בארץ ישראל.  :שומרי ספיחים בשביעית

הספיחים האלה  ל. היה צורך לשמור עקרבנות אלו עבור ספיחיםהשתמשו בתבואה שגדלה מ
די שהבהמות לא יאכלו אותם, וכדי להודיע לבני האדם שהם לצורך המקדש. שומרים אלה כ

 שכרו למלאכתם ע"י בית דין.נו ,היו נקראים שומרי ספיחים בשביעית
 כסף זה נקרא שיירי הלשכה.לאחר שתרמו את הקופות מהלשכה, נשאר עדיין כסף בלשכה.   :שיירי הלשכה
שנשאר משנה קודמת ה, צריך להשתמש בשקלים החדשים. הכסף כשהתחילה שנה חדש :מותר התרומה

 בקופות כשמתחילה שנה חדשה, נקרא מותר התרומה.
משופע, מהר הבית להר המשחה, שעליו היו מעבירים את הפרה האדומה, מחשש  כבשעשו  :כבש פרה אדומה

 לקבר התהום.
כבש זה את השעיר המשתלח ואת  עשו כבש מהעזרה עד לחוץ לעיר, כדי להוציא על :כבש שעיר המשתלח

כיון שאנשים היו תולשים את שערו כדי שימהר  ,משלחו. עשו זאת כדי להגן על המשלח
 לשלח את השעיר ולא ישהה את עוונותיהם של ישראל.

 עולות שמביאים כאשר אין עולות חובה או נדבה להקריב על המזבח.   :קיץ המזבח
עבור סאים  3ין, שמן וסולת למקדש. אם התחיבו הספקים לתת גזברי ההקדש היו קונים י :מותר נסכים

סאים בסלע. ואותה הסאה  4סאים בסלע, חייבים הם לתת  4סלע, והוזלו המוצרים ונמכרים 
היא מותר הנסכים. כמו כן כאשר הספקים מספקים את הסחורה, צריכים הם לתת מנה 

 הוא מותר הנסכים.גם כאשר מקריבים, מקריבים מנה מחוקה. הגודש  אולםגדושה, 
מנות  365מנות לכל השנה,  368הכינו בתחילת השנה פעמים בכל יום היו מקטירים קטורת.  מותר הקטורת

מנות נוספות הכינו עבור הכהן הגדול  3עבור ימות השנה, חצי מנה לבוקר וחצי מנה לערב. 
דף, כיון שהכהן יום הכפורים לקודש הקודשים. בכל שנה היה נשאר עוב קטורת שהיה מכניס

. עודף ימים 354נס ל"מלוא חפניו". בנוסף בשנה רגילה היו רק כהכניס קטורת רק מה שנ
 הקטורת שנשאר בסוף השנה נקרא מותר הקטורת.

 
 שקלים שתרמו מהלשכה לקופות ?במה עשו  משנה א':

 ? רּוָמה ֶמה ָהיּו עֹוִׂשין ָּבּהַהּתְ 
 ן ְוִנְסֵּכיֶהם,לֹוְקִחין ָּבּה ְּתִמיִדין ּומּוָסִפי

 ָהֹעֶמר ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ְוֶלֶחם ַהָּפִנים,
 ְוָכל ָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור.

 ׁשֹוְמֵרי ְסִפיִחים ַּבְּׁשִביִעית, נֹוְטִלין ְׂשָכָרן ִמְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה.
 ב ׁשֹוֵמר ִחָּנם.ִמְתַנּדֵ  ַאף ָהרֹוֶצה :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 .רה אֹוֵמר, ֶׁשֵאיָנן ָּבִאין ֶאָּלא ִמֶּׁשל ִצּבּוַאף ַאּתָ  :ָאְמרּו לוֹ 
 קנו בכסף את הקרבנות הבאים: 1

 כבשים לעולת התמיד שהקריבו בכל יום. 1.1
 קרבנות לקרבן מוסף של שבתות, ראשי חודשים ומועדים. 1.2
 מנחות ונסכים הקרבים עם הקרבנות הנ"ל. 1.3
 ט"ז בניסן. -ביאים בממנחת העומר ש 1.4
 השבועות.שתי הלחם שמביאים בחג  1.5
 על השולחנות בכל שבת.שמים לחם הפנים ש 1.6
 מה שנדרש עבור הקטורת. כל שאר קרבנות הצבור, כולל 1.7

 שומרי ספיחים בשביעית ?ל כתשלוםת הלשכה מהאם השתמשו בתרו 2
 השתמשו. תנא קמא: 2.1
 בחינם. הספיחים שומרי ספיחים שמרו על :)(ואין הלכה כמותורבי יוסי  2.2
 ואין זה קרבן ציבור. ,שומר זוכה בספיחיםאם זה יהיה בחינם, ה חכמים: 2.3

 
 המשך פרוט דברים הבאים מתרומת הלשכה, ודברים הבאים משיירי הלשכה משנה ב':

 ָּפָרה ְוָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ְוָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית, ָּבִאין ִמְּתרּוַמת ַהִלְׁשָּכה.
 ָלׁשֹון ֶׁשֵּבין ַקְרָניו,וְ  ,ֶּכֶבׁש ָּפָרה, ְוֶכֶבׁש ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלחַ 

 ְוַאַּמת ַהַּמִים, ְוחֹוַמת ָהִעיר ּוִמְגְּדלֹוֶתיָה, ְוָכל ָצְרֵכי ָהִעיר, ָּבִאין ִמְּׁשָיֵרי ַהִּלְׁשָּכה.
 .עֹוִׂשין אֹותֹו ִמֶּׁשל ַעְצָמןֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים  ,ֶּכֶבׁש ָּפָרה :ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר

 מתרומת הלשכה הביאו גם: 1
 תוך שריפת הפרה.לחוט תולעת השני שמשליחים ו ,שעיר המשתלחה אדומה, ופר 1.1

 דברים הבאים משיירי הלשכה: 2
 .)(ראה מושגים כבש שעיר המשתלחו (ראה מושגים),כבש פרה  2.1
 לשון של זהורית שהיו קושרים בין קרניו של השעיר המשתלח. 2.2
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 תקון של אמת המים העוברת בעזרה. 2.3
 .ומגדליה תיקון של חומת העיר 2.4
 כל צרכי העיר הנוספים. 2.5

 לגבי עשיית הכבש להעברת הפרה האדומה, יש מחלוקת: 3
 גם זה בא משיירי הלשכה. תנא קמא: 3.1
 כהנים גדולים בונים אותו מכספם. (ואין הלכה כמותו):אבא שאול  3.2

 
 מה עושים בשיירי הלשכה לאחר שעשו אתם את המוזכר במשנה הקודמת ? משנה ג':

 ? ָּכה ֶמה ָהיּו עֹוִׂשין ָּבֶהןמֹוַתר ְׁשָיֵרי ַהִּלְׁש 
 לֹוְקִחין ָּבֶהן ֵיינֹות, ְׁשָמִנים ּוְסָלתֹות, ְוַהָּׂשָכר ַלֶהְקֵּדׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל.

 .ְקֵּדׁש ְו�א ִמֶּׁשל ֲעִנִּייםֵאין ִמְׂשַּתְּכִרין ִמֶּׁשל הֶ  :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר
 ים בהם יין , שמן וסולת ומוכרים, והרווח להקדש.קונ רבי ישמעאל (ואין הלכה כמותו): 1
 אין עושים מסחר במעות הקדש ולא במעות עניים. רבי עקיבא: 2
 

 מה עושים במותר התרומה (עודף הכסף בקופות) שנשאר משנה הישנה ? ':דמשנה 
 ? רּוָמה ֶמה ָהיּו עֹוִׂשין ָּבּהמֹוַתר ּתְ 

 ֳּקָדִׁשים.ִרּקּוֵעי ָזָהב ִצּפּוי ְלֵבית ָקְדֵׁשי הַ 
 מֹוַתר ַהֵּפרֹות ְלַקִיץ ַהִּמְזֵּבַח, ּומֹוַתר ַהְּתרּוָמה ִלְכֵלי ָׁשֵרת. :ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר

 מֹוַתר ַהְּתרּוָמה ְלַקִיץ ַהִּמְזֵּבַח, ּומֹוַתר ְנָסִכים ִלְכֵלי ָׁשֵרת. :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר
 מֹוַתר ְנָסִכים ְלַקִיץ ַהִּמְזֵּבַח, ּומֹוַתר ַהְּתרּוָמה ִלְכֵלי ָׁשֵרת. :ְנָיא ְסַגן ַהֹּכֲהִנים אֹוֵמרַרִּבי ֲחנַ 

 .ה �א ָהיּו מֹוִדים ַּבֵּפרֹותֶזה ָוזֶ 
 ולרצפה של קודש הקודשים. לתקרה קונים בו ריקועי זהב, ציפוי לקירות תנא קמא: 1
  רבי ישמעאל: 2

(ראה אים עולות לקיץ המזבח שקונים ממותר שיירי הלשכה, מביהיין והשמן והסולת כירת ממ 2.1

 .מושגים)
 , עושים ממנו כלי שרת.(ראה מושגים) מותר התרומה 2.2

 רבי עקיבא: 3
 .(ראה מושגים) מותר התרומה לקיץ המזבח 3.1
 כלי שרת. קונים (ראה מושגים), מותר נסכיםממכירת  3.2

 רבי חנינא: 4
 .(ראה מושגים) לקיץ המזבחקונים עולות  מותר נסכיםממכירת  4.1
  לכלי שרת.ושים עתרומה המותר מ 4.2

(בניגוד לר' ישמעאל במשנה  אסור לעשות מסחר בכספי הקדש רבי חנינא ורבי עקיבא: 5
 .הקודמת)

 
 ? כיצד מכשירים את מותר הקטורת משנה זו, להיות קטורת של השנה הבאה משנה ה':
 ? ֹטֶרת ֶמה ָהיּו עֹוִׂשין ָּבּהמֹוַתר ַהּקְ 

 ין,ַמְפִריִׁשין ִמֶּמָּנה ְׂשַכר ָהֻאָּמנִ 
 ּוְמַחְּלִלין אֹוָתּה ַעל ְׂשַכר ָהֻאָּמִנין,

 ְונֹוְתִנין אֹוָתּה ָלֻאָּמִנין ִּבְׂשָכָרן,
 ְוחֹוְזִרין ְולֹוְקִחין אֹוָתּה ִמְּתרּוָמה ֲחָדָׁשה.

 ִאם ָּבא ֶהָחָדׁש ִּבְזַמּנֹו,
 .ִמן ַהְּיָׁשָנה ,ה. ְוִאם ָלאולֹוְקִחין אֹוָתּה ִמְּתרּוָמה ֲחָדׁשָ 

 ת.מתרומת הלשכה, בערך של מותר הקטורמעות ם מפרישי 1
 .ע"י כך המעות יוצאות לחוליןו ר עבודתם,, עבו("האומנין") ומזכים את הכסף למפטמי הקטורת 2
 מפטמי הקטורת. בהםמחללים את מותר הקטורת על המעות שזכו  3
 מותר הקטורת יצא לחולין, וניתן למפטמי הקטורת, והמעות חזרו לקדושתם הישנה. 4
 ים וקונים את מותר הקטורת מהתרומה של השנה החדשה.חוזר 5
 אם השקלים החדשים באו בזמנם (לפני ראש חודש ניסן): 6

 קונים את מותר הקטורת מהשקלים החדשים.
 אם עדיין לא הגיעו השקלים החדשים ? 7

 קונים אותה במעות התרומה הישנה.
 

 למזבח. המקדיש נכסיו לבדק הבית, ויש בתוכם דברים הראויים ':ומשנה 
 ֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא.ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָהיּו ָּבֶהן ְּדָבִרים ְראּוִיין ְלָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור, ִיָּנְתנּו ָלֻאָּמִנין ִּבְׂשָכָרן, ִּדבְ 

 ֵאיָנּה ִהיא ַהִּמָּדה, :ָאַמר לֹו ֶּבן ֲעַזאי
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 ִלין אֹוָתן ַעל ָמעֹות ָהֻאָּמִנין,ֶאָּלא ַמְפִריִׁשין ֵמֶהן ְׂשַכר ָהֻאָּמִנין, ּוְמַחּלְ 
 ְונֹוְתִנין אֹוָתן ָלֻאָּמִנין ִּבְׂשָכָרן,

 .ין אֹוָתן ִמְּתרּוָמה ֲחָדָׁשהְוחֹוְזִרין ְולֹוְקחִ 
 רבי עקיבא (ואין הלכה כמותו): 1

 נותנים את הנכסים לאומנים בשכר עבודתם. 1.1
 אח"כ חוזרים וקונים את הנכסים מהם מהתרומה כחדשה. 1.2

 אי:עזבן  2
 התהליך שלך כאן רבי עקיבא שונה מהתהליך שנוקטים במותר הקטורת. אלא: 2.1

 פרישים שכר מתרומת הלשכה, בערך של הנכסים הראויים למזבח.מ 2.1.1
 ע"י כך המעות יוצאות לחולין.ומזכים כסף זה לאומנים,  2.1.2
 .נכסים הראויים למזבח על מעות אלהמחללים את ה 2.1.3
 המעות חוזרות לקדושתם הישנה.הנכסים יוצאים לחולין וניתנים לאומנים, ו 2.1.4
 בכסף של התרומה החדשה, וראויים הם לעלות למזבח.מיד האומנים חוזרים וקונים את הנכסים  2.1.5

 
 המקדיש נכסיו לבדק הבית ויש בתוכם בהמות הראויות לקרבנות משנה ז':

 ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות,ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָהְיָתה ָּבֶהן ְּבֵהָמה ְראּוָיה ְלַגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, 
 :רַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹומֵ 

 ְזָכִרים ִיָּמְכרּו ְלָצְרֵכי עֹולֹות, ּוְנֵקבֹות ִיָּמְכרּו ְלָצְרֵכי ִזְבֵחי ְׁשָלִמים,
 ִית.ּוְדֵמיֶהן ִיְּפלּו ִעם ְׁשָאר ְנָכִסים ְלֶבֶדק ַהּבָ 

 :ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר
 ,ְזָכִרים ַעְצָמן ִיָּקְרבּו עֹולֹות

 ּוְנֵקבֹות ִיָּמְכרּו ְלָצְרֵכי ִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ְוָיִביא ִּבְדֵמיֶהן עֹולֹות,
 ּוְׁשָאר ְנָכִסים ִיְּפלּו ְלֶבֶדק ַהָּבִית.

 :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר
 רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע,

 ֶאת ִמָּדתֹו, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָחַלק.ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִהְׁשָוה 
 :ר ַרִּבי ַּפְּפַיסָאמַ 

 ָׁשַמְעִּתי ְּכִדְבֵרי ְׁשֵניֶהן,
 ֶׁשַהַּמְקִּדיׁש ְּבֵפרּוׁש, ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר.

 ., ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ ְוַהּמְקִּדיׁש ְסָתם
 עזר: ירבי אל 1

 ות למי שצריך שלמים.נקב זכרים ימכרו למי שזקוק לעולות, 1.1
 הכסף ילך לבדק הבית. 1.2

 (ואין הלכה כמותו): רבי יהושע 2
 כעולות.עצמם יוקרבו  הזכרים 2.1
 בדמיהם יקנו עולות.והנקבות, ימכרו למי שצריך שלמים,  2.2
 שאר הנכסים ילכו לצרכי בדק הבית. 2.3

 נראים לו דברי רבי אליעזר יותר מדברי רבי יהושע. רבי עקיבא: 3
 שרבי אליעזר קבע הלכה שווה לכל הנכסים, שכולם לבדק הבית. 3.1
 שאר נכסים.הלכה שונה לבהמות ול מסוימתורבי יהושע קבע הלכה  3.2

 רבי יהושע:ההלכה כש מקרים שירבי אליעזר, ושההלכה כיש מקרים  רבי פפיס: 4
 אם אומר אדם בפרוש: "בהמתי ונכסי להקדש", הלכה כר' אליעזר. 4.1
 ושי להקדש", הלכה כר' עקיבא."כל רכ אם אומר סתם: 4.2

 
 המקדיש נכסיו לבדק הבית ויש בהם יינות, שמנים ועופות משנה ח':

 ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכִסים ְוָהיּו ָּבֶהן ְּדָבִרים ְראּוִיין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ֵיינֹות, ְׁשָמִנים ְועֹופֹות,
 ַהִּמין ְוָיִביא ִּבְדֵמיֶהן עֹולֹות,ִיָּמְכרּו ְלָצְרֵכי אֹותֹו  :ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר

 ּוְׁשָאר ְנָכִסים ִיְּפלּו ְלֶבֶדק ַהָּבִית, 
 רבי אלעזר:

 שמנים ועופות (תורים ובני יונה): ,יינות 1
 ימכרו למי שצריך אותם לצורך קרבן. 1.1
 בכסף יקנו עולות. 1.2

 שאר הנכסים ילכו לבדק הבית. 2
 

 לשכה משלמת לספקיםיעת המחיר ליינות, סלתות ושמנים שהקב משנה ט':
 ַאַחת ִלְׁש�ִׁשים יֹום, ְמַׁשֲעִרין ֶאת ַהִּלְׁשָּכה.
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 ָּכל ַהְמַקֵּבל ָעָליו ְלַסֵּפק ְסָלתֹות ֵמַאְרַּבע, ָעְמדּו ִמָּׁש�ׁש, ְיַסֵּפק ֵמַאְרַּבע.
 ִמָּׁש�ׁש ְוָעְמדּו ֵמַאְרַּבע, ְיַסֵּפק ֵמַאְרַּבע,

 ֶׁשַּיד ֶהְקֵּדׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה.
 ְוִאם ִהְתִליָעה ֹסֶלת, ִהְתִליָעה לֹו.

 ְוִאם ֶהְחִמיץ ַיִין, ֶהְחִמיץ לֹו.
 .ֶׁשְּיֵהא ַהִּמְזֵּבַח ְמַרֶּצהְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ֶאת ְמעֹוָתיו, ַעד 

 יום נקבע המחיר עם הספקים. 30 -אחת ל 1
 . דהינו:העליונהעל  ההקדשיד  ,יום 30 -במהלך ה 2

 .4סאים בסלע, יספק  3 -ל רוהתייק סאים בסלע, 4אם נקבע מחיר של  2.1
 .4סאים בסלע, יספק  4 -סאים בסלע והוזל ל 3אם נקבע מחיר של  2.2

 אם נמצאו תולעים בסולת לפני שהוקרבה כמנחה, הסוחר חייב לתת אחרת במקומה. 3
 אם החמיץ היין לפני שהוקרב כנסך, הסוחר חייב לתת אחר במקומו. 4
 קרבו המוצרים על גבי המזבח.ו, עד לאחר שהוהמעות שמקבל הסוחר אינן נחשבות כמעותי 5
 

 פרק ה'
מספר הממונים , בעלי תפקידים שהיו במקדש 15של שמותם ותפקידם  הנושאים העקריים בפרק:

, תהליך רכישת הנסך, סוגי חותמות שהיו במקדש, על כספי המקדש
 .דיני לשכת חשאין ודיני לשכת הכלים

 
 מושגים:

, קרבן שלמים, חטאת ואשם של מצורע. מנחת נסכים כוללת: יחד עם קרבן עולה אהזו מנחה שהיתה ב :מנחת נסכים
תלויה בעיקר  הכמותאינה שווה בכל הקרבנות. שיש להביא סולת בלולה בשמן ויין לנסך. כמות השמן והיין 

 סוגי נסכים: מספרישנם  .שאותה מקריביםבסוג הבהמה 
 ברביעית ההין שמן, ויין לנסך רביעית ההין.כולל עשרון סולת בלול  נסך הבא עם כבש או עז, •
 בשלישית ההין שמן, ויין לנסך שלישית ההין. יםבלול ,עשרונים סולת 2כולל  נסך הבא עם איל, •
 בחצי ההין שמן, ויין לנסך חצי ההין. יםבלול ,עשרונים סולת 3כולל  נסך הבא עם פר או עגל, •
עשרונים  3וכבשה, ומנחת נסכים הכוללת:  כבשים 2מביא  רע עשיר לאחר שנתרפא וטהר,נסך מצו •

 בלול בתשעה לוגין שמן, תשעה לוגין יין ולוג שמן נוסף. ,סולת
 ולוג נוסף של שמן. ,מביא כבש אחד, ומנחת נסכים של כבש ורע עני לאחר שנתרפא וטהר,נסך מצ •

 
מתואר דש. תהליך הקניה פתק עליו רשום סוג הנסך שהמקריב צריך. את מנחת הנסכים היו קונים במק זה : חותם

 : ה-במשניות ד
 

 , בעלי תפקידים שהיו במקדש 15של שמותם ותפקידם פרוט  משנה א':
 :ֻמִּנין ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁשֵאּלּו ֵהן ַהמְ 

 ַתְחָיה ַעל ַהִּקִּנין.יֹוָחָנן ֶּבן ִּפְנָחס ַעל ַהחֹוָתמֹות, ֲאִחָּיה ַעל ַהְּנָסִכים, ַמִּתְתָיה ֶּבן ְׁשמּוֵאל ַעל ַהְּפָיסֹות, ּפְ 
 ֶׁשָהָיה ּפֹוֵתַח ִּבְדָבִרים ְודֹוְרָׁשן, ְויֹוֵדַע ִׁשְבִעים ָלׁשֹון. ? ָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ְּפַתְחָיהְּפַתְחָיה, ֶזה ָמְרְּדָכי. לָ 

 ְנִעיַלת ְׁשָעִרים,ֶּבן ֲאִחָּיה ַעל חֹוֵלי ֵמַעִים, ְנחּוְנָיא חֹוֵפר ִׁשיִחין, ְּגִביֵני ָּכרֹוז, ֶּבן ֶּגֶבר ַעל 
 ָּפִנים,ֶּבן ֵּבָבי ַעל ַהָּפִקיַע, ֶּבן ַאְרָזה ַעל ַהִּצְלָצל, ֻהְגַרס ֶּבן ֵלִוי ַעל ַהִּׁשיר, ֵּבית ַּגְרמּו ַעל ַמֲעֵׂשה ֶלֶחם הַ 

 .ת, ּוִפְנָחס ַעל ַהַּמְלּבּוׁשֵּבית ַאְבִטיָנס ַעל ַמֲעֵׂשה ַהְּקֹטֶרת, ֶאְלָעָזר ַעל ַהָּפרֹוכוֹ 
 

 מספר הממונים על כספי המקדשפרוט  שנה ב':מ
 ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמְּׁש�ָׁשה ִּגְזָּבִרין ּוִמִּׁשְבָעה ֲאַמְרָּכִלין,

 ְוֵאין עֹוִׂשין ְׂשָרָרה ַעל ַהִּצּבּור ְּבָממֹון ָּפחּות ִמְּׁשַנִים,
 .ְּבלּו רֹוב ַהִּצּבּור ֲעֵליֶהןת, ֶׁשאֹוָתן קִ ְוֶאְלָעָזר ֶׁשַעל ַהָּפרֹוכוֹ  ,חּוץ ִמֶּבן ֲאִחָּיה ֶׁשַעל חֹוֵלי ֵמַעִים

 . 3לפחות  ממוניםהיו ("הגזברים") על ממון ההקדש 1
 .7לפחות ממונים היו  ("אמרכלין") על אוצרות בית המקדש 2
 .2 -יעשה בפחות מחיוב כספים שמטילים על הציבור לא  3

 מקרים הסתפקו בממונה יחיד, כיוון  שרוב הציבור הסכים לכך: 2ב  3.1
 על תרופות לחולי מעיים במקדש.יחיד ן אחיה שהיה ממונה ב 3.1.1
 על קנית דברים הנדרשים לעשית פרוכות.יחיד אלעזר שעל הפרוכות, שהיה ממונה  3.1.2

 
 סוגי חותמות שהיו במקדש משנה ג':

 ."חֹוֵטא", "ְּגִדי", "ָזָכר", "ֵעֶגל" :ִּמְקָּדׁש, ְוָכתּוב ֲעֵליֶהןַאְרָּבָעה חֹוָתמֹות ָהיּו ּבַ 
 ."חֹוֵטא ָעִׁשיר"◌ְ, ו"חֹוֵטא ַּדל", "ְּגִדי", "ָזָכר", "ֵעֶגל" :ּו, ַוֲאָרִמית ָּכתּוב ֲעֵליֶהןֲחִמָּׁשה ָהי :ן ַעַּזאי אֹוֵמרּבֶ 
 ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות. ,ְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי ָּבָקר "ֵעֶגל"
 דֹוִלים ּוְקַטִּנים, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות, חּוץ ִמֶּׁשל ֵאיִלים.ּגְ  ,ְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי ֹצאן "ְּגִדי"
 ְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי ֵאיִלים ִּבְלָבד. "ָזָכר"
 .ׁש ְּבֵהמֹות ֶׁשל ְמצֹוָרִעיןְמַׁשֵּמׁש ִעם ִנְסֵּכי ָׁש� "חֹוֵטא"
 סוגי חותמות, ואלה שמותם: 4היו  תנא קמא: 1
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 עגל, זכר, גדי, חוטא.
 :ה שמותםסוגים של חותמות, והיו כתובים בשפה ארמית. ואל 5 בן עזאי: היו 2

 עגל, זכר, גדי, חוטא דל וחוטא עשיר.
 המשמעות של כל אחד מהסוגים: 3

 ., בין גדולים ובין קטנים, בין זכרים ובין נקבותמיועד לנסכים של בקר עגל: 3.1
 נקבות.מיועד לנסכים של כבש ועז, בין גדולים בין קטנים, בין זכרים ובין  גדי: 3.2

 וקטן משנתיים. ,חודש 13 -שהוא כבש הגדול מ ,אילחוץ מ
 .אילמיועד לנסכים של   :זכר 3.3
 חותם שכתוב עליו "חוטא". מיועד לנסכים של מצורע עשיר. 3.4

 
 תהליך רכישת הנסך משנה ד':

 הֹוֵל� לֹו ֵאֶצל יֹוָחָנן ֶׁשהּוא ְמֻמֶּנה ַעל ַהחֹוָתמֹות, ,ִמי ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ְנָסִכים
 נֹוֵתן לֹו ָמעֹות ּוְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו חֹוָתם.

 ָּבא לֹו ֵאֶצל ֲאִחָּיה ֶׁשהּוא ְמֻמֶּנה ַעל ַהְּנָסִכים,
 ְונֹוֵתן לֹו חֹוָתם ּוְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ְנָסִכים.

 ְוָלֶעֶרב ָּבִאין ֶזה ֵאֶצל ֶזה,
 ּוְמַקֵּבל ְּכֶנְגָּדן ָמעֹות. ,ַוֲאִחָּיה מֹוִציא ֶאת החֹוָתמֹות

 הֹוִתירּו ַלֶהְקֵּדׁש. ,ְוִאם הֹוִתירּו
 .ַּיד ֶהְקֵּדׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנהְוִאם ָּפֲחתּו, ָהָיה ְמַׁשֵּלם יֹוָחָנן ִמֵּביתֹו, ׁשֶ 

 .(ראה מושגים) קנית חותם :שלב ראשון 1
 הקונה הולך אל יוחנן הממונה על החותמות. 1.1
 נותן לו מעות ומקבל ממנו חותם. 1.2

 .קבלת הנסך :שלב שני 2
 הולך אל אחיה הממונה על הנסכים.ה הקונ 2.1
 .הנסךנותן לו את החותם ומקבל את  2.2

 החלפת החותמות במעות בין אחיה ויוחנן: 3
 בערב יוחנן ואחיה נפגשים. 3.1
 החותמות ומקבל תמורתם מעות.את אחיה נותן ליוחנן  3.2
 להקדש (לאחיה).ניתנים אם יש עודף של מעות, הם  3.3
 אם יש חוסר במעות, יוחנן משלם מכספו. 3.4

 
 מי שאבד לו חותם משנה ה':

 ִמי ֶׁשָאַבד ִמֶּמּנּו חֹוָתמֹו, ַמְמִּתיִנין לֹו ַעד ָהֶעֶרב.
 �א ָהָיה לֹו. ,ִאם מֹוְצִאין לֹו ְּכֵדי חֹוָתמֹו, נֹוְתִנין לֹו. ְוִאם ָלאו

 .ב ֲעֵליֶהן ִמְּפֵני ָהַרָּמִאיןְוֵׁשם ַהּיֹום ָּכתּו
 וממתין עד הערב. ,הממונה על החותמות מודיע על כך ליוחנן 1
 בערב, כאשר יוחנן ואחיה מחליפים ביניהם חותמות במעות: 2

 אם נשאר עודף של מעות בסכום של החותם, נותנים למאבד את הנסכים. 2.1
 קבל המאבד דבר.מאם לא נשאר עודף, לא  2.2

 ., מחשש לרמאותעל כל חותם כתוב היה התאריך בו נמכר 3
 הנסכים. ל אתברק בתאריך הרשום על החותם אפשר היה לק 4
 

 דיני לשכת חשאין ודיני לשכת הכלים משנה ו':
 ִלְׁשַּכת ַהֵּכִלים, ,ִלְׁשַּכת ֲחָׁשִאים, ְוַאַחת ,ַאַחת :י ְלָׁשכֹות ָהיּו ַּבִּמְקָּדׁשְׁשּתֵ 

 :ִלְׁשַּכת ֲחָׁשִאים
 ים ִמּתֹוָכּה ַּבֲחַׁשאי.ִיְרֵאי ֵחְטא נֹוְתִנים ְלתֹוָכּה ַּבֲחַׁשאי, ַוֲעִנִּיים ְּבֵני טֹוִבים ִמְתַּפְרְנסִ 

 :ִלְׁשַּכת ַהֵּכִלים
 ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ִמְתַנֵּדב ֶּכִלי, זֹוְרקֹו ְלתֹוָכּה.

 ְוַאַחת ִלְׁש�ִׁשים יֹום, ִּגְזָּבִרין ּפֹוְתִחין אֹוָתּה.
 ְוָכל ְּכִלי ֶׁשּמֹוְצִאין ּבֹו ֹצֶר� ְלֶבֶדק ַהַּבִית, ַמִּניִחין אֹותֹו.

 .תְונֹוְפִלין ְלִלְׁשַּכת ֶּבֶדק ַהַּביִ ָּכִרין ִּבְדֵמיֶהן ִנמְ  ,ְוַהְּׁשָאר
 ולשכת כלים. לשכת חשאין :שתי לשכות היו במקדש 1
 לשכת חשאים: 2

 יראי חטא היו נותנים צדקה לתוכה בחשאי. 2.1
 נוטלים משם בחשאי מפני הבושה. ,יים בני טוביםנע 2.2
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 לשכת הכלים: 3
 כל מי שמנדב כלי זורקו לשם. 3.1
 ברים פותחים את הלשכה ובודקים את הכלים:יום גז 30 -אחת ל 3.2

 אם הכלי יכול לשמש לצורכי בדק הבית, נותנים אותו לצורך שימושו. 3.2.1
 ללשכת קדשי בדק הבית. דמיו ניתניםבדק הבית, מוכרים אותו ושימושי לאם הכלי אינו  3.2.2

 
 'ופרק 

ים בהם המקומות שהיו משתחוו 13, מקום גניזתו של ארון הקודש הנושאים העקריים בפרק:
סוגי תרומות שהיו , שהיו במקדש תהשולחנו 13מקומם של , במקדש
 תתיבו 6 -כספים שהיו ב, מי שתרם למקדש מבלי לנקוב בסכום, במקדש

 .הנדבה במקדש
 

 :מושגים
שהיו קונים בהם עולות נדבה. על הקופות היה כתוב: "מותר  ,היו במקדששש קופות מיוחדות  :שש קופות נדבה

אשם", "מותר קיני זבים וזבות ויולדות", מותר קרבנות נזיר", מותר אשם מצורע", חטאת", "מותר 
בהמה לחטאת, ולאחר הקניה נשאר עודף מעות, נותן נדבה". אם הפריש אדם מעות לצורך קנית "

אותם לקופה שכתוב עליה "מותר חטאת". בצורה דומה "מותר אשם" וכד'.מי שנדב דבר למזבח 
 פה שרשום עליה "נדבה"באופן סתמי, נותן לקו

 
 של הפרק נושאים שיפורטו במשניות הבאות משנה א:

 ְׁש�ָׁשה ָעָׂשר ׁשֹוָפרֹות, ְׁש�ָׁשה ָעָׂשר ֻׁשְלָחנֹות, ְׁש�ׁש ֶעְׂשֵרה ִהְׁשַּתֲחָויֹות, ָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש.
 ָהיּו ִמְׁשַּתֲחִוין ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה. ,יםֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוֶׁשל ֵּבית ַרִּבי ֲחַנְנָיא ְסַגן ַהֹּכֲהנִ 

 .יֶהם ֶׁשָּׁשם ָהָארֹון ִנְגַנזָּכֶנֶגד ִּדיר ָהֵעִצים, ֶׁשֵּכן ָמֹסֶרת ְּבָיָדם ֵמֲאבֹותֵ  ? ְוֵהיָכן ָהְיָתה ְיֵתָרה
 

 מעשה הקשור במקום גניזתו של ארון הקודש לאחר חורבן בית ראשון משנה ב':
 ֶׁשָהָיה ִמְתַעֵּסק, ְוָרָאה ָהִרְצָּפה ֶׁשִהיא ְמֻׁשָּנה ֵמֲחֵברֹוֶתיָה.ַמֲעֶׂשה ְּבֹכֵהן ֶאָחד 

 ָּבא ְוָאַמר ַלֲחֵברֹו.
 �א ִהְסִּפיק ִלְגֹמר ֶאת ַהָּדָבר ַעד ֶׁשָּיְצָתה ִנְׁשָמתֹו,

 .חּוד ֶׁשָּׁשם ָהָארֹון ִנְגַנזְוָיְדעּו ְביִ 
 שונה מחברותיה.כהו אחד שהיה עסוק במלאכתו, ראה שרצפה במקום מסוים  1
 ספר את הדבר לחבירו. 2
 לא הספיק לגמור את דבריו ויצאה נשמתו. 3
 הבינו כולם ששם נגנז הארון (ולכן הרצפה שונה). 4
 

 המקומות שהיו משתחווים בהם במקדש 13פרוט  משנה ג':
 ? ְוֵהיָכן ָהיּו ִמְׁשַּתֲחִוים

 ְזָרח, ּוְׁשַּתִים ַּבַּמֲעָרב, ְּכֶנֶגד ְׁש�ָׁשה ָעָׂשר ְׁשָעִרים.ַאְרַּבע ַּבָּצפֹון, ְוַאְרַּבע ַּבָּדרֹום, ָׁש�ׁש ַּבּמִ 
 ַׁשַער ָהֶעְליֹון, ַׁשַער ַהֶּדֶלק, ַׁשַער ַהְּבכֹורֹות, ַׁשַער ַהָּמִים. :רֹוִמִּיים ְסמּוִכין ַלַּמֲעָרבְׁשָעִרים ּדְ 

 ? ִנְקָרא ְׁשמֹו ַׁשַער ַהַּמִיםְוָלָּמה 
 ִחית ֶׁשל ַמִים ֶׁשל ִנּסּו� ֶּבָחג.ֶׁשּבֹו ַמְכִניִסין ְצלוֹ 

 ּבֹו ַהַּמִים ְמַפִּכים ַוֲעִתיִדין ִלְהיֹות יֹוְצִאין ִמַּתַחת ִמְפַּתן ַהַּבִית. :ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר ַרִּבי
 ַׁשַער ַהִּׁשיר.ַׁשַער ְיָכְנָיה, ַׁשַער ָקְרָּבן, ַׁשַער ָנִׁשים,  :ָרבְלֻעָּמָתן ַּבָּצפֹון ְסמּוִכין ַלַּמעֲ 

 ֶׁשּבֹו ָיָצא ְיָכְנָיה ְּבָגלּותֹו. ? ִנְקָרא ְׁשמֹו ַׁשַער ְיָכְנָיהְוָלָּמה 
 ֶאָחד ִּביִמינֹו ְוֶאָחד ִּבְׂשֹמאלֹו. :ְׁשֵני ִּפְׁשְּפִׁשין ָהיּו לוֹ ַׁשַער ִניָקנֹור, ּו :ַּבִּמְזָרח

 .ֲעָרב ֶׁש�א ָהָיה ָלֶהם ֵׁשםּוְׁשַנִים ַּבּמַ 
 

 השלחנות שהיו במקדש 13פרוט מקומם של  ד': משנה
 :ֻׁשְלָחנֹות ָהיּו ַּבִּמְקָּדׁשְׁש�ָׁשה ָעָׂשר 

 ְּבֵבית ַהִּמְטְּבַחִים, ֶׁשֲעֵליֶהן ְמִדיִחין ֶאת ַהְּקָרַבִים. ְׁשמֹוֶנה ֶׁשל ַׁשִיׁש
 :ב ַהֶּכֶבׁשּוְׁשַנִים ְּבַמֲערַ 

 ֶׁשל ַׁשִיׁש ָהיּו נֹוְתִנים ֶאת ָהֵאָבִרים, ַעל ֶׁשל ֶּכֶסף ְּכֵלי ָׁשֵרת.ַעל  .ֶאָחד ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוֶאָחד ֶׁשל ֶּכֶסף
 :ִמִּבְפִנים ַעל ֶּפַתח ַהַּבִיתּוְׁשַנִים ָּבאּוָלם 

 ,ַעל ֶׁשל ַׁשִיׁש נֹוְתִנין ֶלֶחם ַהָּפִנים ִּבְכִניָסתֹו, ְוַעל ֶׁשל ָזָהב ִּביִציָאתוֹ  .ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוֶאָחד ֶׁשל ָזָהבֶאָחד 
 ֶׁשַּמֲעִלין ַּבֹּקֶדׁש ְו�א מֹוִריִדין.

 .ָעָליו ֶלֶחם ַהָּפִנים ָּתִמידְוֶאָחד ֶׁשל ָזָהב ִמִּבְפִנים, ׁשֶ 
 

 שהיו במקדשתיבות ("שופרות") סוגי  משנה ה':
 :ִּמְקָּדׁש, ְוָכתּוב ֲעֵליֶהםְׁש�ָׁשה ָעָׂשר ׁשֹוָפרֹות ָהיּו ּבַ 

 ."ִלְנָדָבה". ִׁשָּׁשה, "ָזָהב ַלַּכֹּפֶרת", "ְלבֹוָנה"◌ּ, ו"ֵעִצים", "גֹוְזֵלי עֹוָלה"וְ  "ִקִּנין", "ַעִּתיִקיןִתְקִלין "וְ  "ִּתְקִלין ַחְדִּתין"
 , ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה."ִּתְקִלין ַחְדִּתין"
 , ִמי ֶׁש�א ָׁשַקל ֶאְׁשָּתַקד, ׁשֹוֵקל ְלָׁשָנה ַהָּבָאה."ַעִּתיִקין"
 , ֵהן ְּבֵני יֹוָנה."גֹוְזֵלי עֹוָלה"ים. וְ , ֵהם ּתֹוִר "ִקִּנין"
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 ְוֻכָּלן עֹולֹות, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.
 ., ֻּכָּלן עֹולֹות"ְזֵלי עֹוָלהגוֹ ", ֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאָחד עֹוָלה. וְ "ִקִּנין" :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 :והיה כתוב עליהם ,שלוש עשרה תיבות בצורת שופר היו במקדש 1
 ), "תקלין עתיקין" (שקלים ישנים), שקלים חדשים" (תקלים חדשים"
 תיבות). 6( "נדבה", "זהב לכפורת", "לבונה", "עצים", "גוזלי עולה", "קינים"

 עבור שקלים חדשים של שנה נוכחית. :שקלים חדשים 2
 עבור שקלים שלא ניתנו בשנים קודמות. "שקלים ישנים": 3
 ותיבת גוזלי עולה הם בני יונה קטנים. עבור קיני יונים, שהם תורים גדולות. קינים: 4

 , שקונים בהם עולות.ותיבת גוזלי עולה, הם קיני נדבהתיבת הקינים  רבי יהודה: 4.1
 חכמים: 4.2

  אחד שיש בו אחד לחטאת ואחד לעולהתיבת הקינים מיועדת לקיני חובה, וקונים בהם קן  4.2.1
 ולות.עבור גוזלות יונים של נדר או נדבה, וקונים בהם ע "גוזלי עולות": 4.2.2

 
 מי שתרם למקדש מבלי לנקוב בסכום, מה יתן ? משנה ו':

 , �א ִיְפחֹות ִמְּׁשֵני ִּגְזִרין."ֲהֵרי ָעַלי ֵעִצים" :ָהאֹוֵמר
 , �א ִיְפחֹות ִמֹּקֶמץ."ְלבֹוָנה"
 , �א ִיְפחֹות ִמִּדיַנר ָזָהב,"ָזָהב"
 

 ? ָדָבה ֶמה ָהיּו עֹוִׂשין ָּבּה, נְ "ִלְנָדָבה"ִׁשָּׁשה 
 ֹוְקִחין ָּבּה עֹולֹות, ַהָּבָׂשר ַלֵּׁשם, ְוָהעֹורֹות ַלֹּכֲהִנים.ל

 (ויקרא ה). "◌ָָאָׁשם הּוא ָאֹׁשם ָאַׁשם ַלְיי" :ַרׁש ְיהֹוָיָדע ֹּכֵהן ָּגדֹולֶזה ִמְדָרׁש ּדָ 
 ָׂשר ַלֵּׁשם, ְוָהעֹורֹות ַלֹּכֲהִנים.ָּכל ֶׁשהּוא ָּבא ִמּׁשּום ֵחְטא ּוִמּׁשּום ַאְׁשָמה, ִיָּלַקח ּבֹו עֹולֹות, ַהּבָ  :ֶזה ַהְּכָלל

 :אּו ְׁשֵני ְּכתּוִבים ַקָּיִמיםִנְמצְ 
 ".ֶּכֶסף ָאָׁשם ְוֶכֶסף ַחָּטאֹות �א יּוָבא ֵּבית ה' ַלֹּכֲהִנים ִיְהיּו" (מלכים ב יב) :ָאָׁשם ַלה', ְוָאָׁשם ַלֹּכֲהִנים, ְואֹוֵמר

 ים שהיו עורכים על המזבח., לא יפחות משני גזרי עצ"הרי עלי עצים"האומר  1
 , לא יפחות מקומץ לבונה."הרי עלי לבונה"האומר  2
 , לא יפחות מדינר זהב."הרי עלי זהב"האומר  3

 תבות הנדבה במקדש ? 6 -כותרת נוספת: מה עשו בכספים שהיו ב
 העור ניתן לכהנים. הבשר נשרף כולו. קונים בהמות המיועדות לעולה. 1
 ממנו לומדים את הכלל:מדרש שדרש יהוידע כהן גדול ו 2

 בו עולות שבהם: וכסף שנותר מקורבנות שהופרשו לחטאת או אשם יילקח 2.1
 נשרף כולו על המזבח.הבשר  2.1.1
 .והעורות לכהנים 2.1.2

 
 פרק ז'

או בהמה דין בשר ו בירושלים או במקדש, דינם של מעות שנמצא הנושאים העקריים בפרק:
 7של ציבור, נסכים  שיש להביא עם בהמה שנמצאה יביאו מ. ושנמצא
 .דיןהתקינו בית שתקנות 

 
 מושגים:

עשירית  ההייתכל יום מנחה, הנקראת מנחת חביתין. מנחה זו הביא משלו. המנחה  הקריבכהן גדול  :מנחת חביתין
האיפה סולת, מחציתה הקריב בבקר ומחציתה בערב. הכהן היה מביא עשרון שלם בבקר, ומחלקו 

הנותרות הקריב בערב.  6 -חלות הקריב בבקר ואת ה 6מצות.  חלות 6לשנים. מכל חצי עשרון הכין 
אם מת הכהן הגדול באמצע היום לאחר שהקריב את המחצית הראשונה בבקר, ומינו כהן אחר 
במקומו באותו יום, הוא אינו משתמש במחצית המנחה שנותרה, אלא מביא עשרון שלם ומחלקו 

חצית השניה של הכהן שמת והמחצית השניה חלות ומקריבם. המ 6 מאחד החצאים לשניים, ומכין
אם לא מינו כהן אחר,  של הכהן שהחליפו אינם מוקרבים, אלא מונחים עד שיפסלו בלינה וישרפו.

 מקריבים עבור מנחת חביתין של הערב, עשרון שלם, הבא משל צבור.
 

 סוגים שונים של שופרות 2בין  ודינם של מעות שנמצא משנה א':
 :אּו ֵּבין ַהְׁשָקִלים ִלְנָדָבהָמעֹות ֶׁשִּנְמצְ 

 ִיְּפלּו ַלְּנָדָבה. ,ִיְּפלּו ַלְּנָדָבה, ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ,ִיְּפלּו ַלְּׁשָקִלים, ַלְּנָדָבה ,ָקרֹוב ַלְּׁשָקִלים
 :ֵּבין ֵעִצים ִלְלבֹוָנה

 ִיְּפלּו ַלְּלבֹוָנה. ,ֶמֱחָצהִיְּפלּו ַלְּלבֹוָנה, ֶמֱחָצה לְ  ,ִיְּפלּו ָלֵעִצים, ַלְּלבֹוָנה ,ָקרֹוב ָלֵעִצים
 :ֵּבין ִקִּנין ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה

 ִיְּפלּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה. ,ִיְּפלּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ,ִיְּפלּו ַלִּקִּנין. ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה ,ָקרֹוב ַלִּקִּנין
 :ֵּבין ֻחִּלין ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני

 ִיְּפלּו ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני. ,ִיְּפלּו ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ,ַלֻחִּלין, ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ִיְּפלּו ,ָקרֹוב ַלֻחִּלין
 .ְלַהְחִמיר ,ְלָהֵקל. ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ,הֹוְלִכים ַאַחר ַהָּקרֹוב :ֶזה ַהְּכָלל
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 נמצאו בין שופר של שקלים לשופר של נדבה: 1
 חר, ינתן לקרוב.אם קרוב לאחד מהם יותר מאשר לא 1.1
 אם באמצע, ינתנו לנדבה. 1.2

 נמצאו בין שופר של עצים לשופר של לבונה: 2
 אם קרוב לאחד מהם יותר מאשר לאחר, ינתן לקרוב. 2.1
 אם באמצע, ינתנו ללבונה. 2.2

 נמצאו בין שופר של קינים לשופר של גוזלי עולה: 3
 אם קרוב לאחד מהם יותר מאשר לאחר, ינתן לקרוב. 3.1
 זלי עולה.אם באמצע, ינתנו לגו 3.2

 :קופה של חולין לקופה של מעשר שניבין בביתו של אדם, נמצאו  4
 אם קרוב לאחד מהם יותר מאשר לאחר, ינתן לקרוב. 4.1
 אם באמצע, ינתנו למעשר שני. 4.2

 כלל מסכם: 5
 אם קרוב לאחד מהם ינתן לו, ואפילו אם ע"י כך הולכים להקל. 5.1
 אם באמצע, ינתן למי שמעותיו חמורות יותר. 5.2

 
 ין מעות שנמצאות בירושליםד משנה ב':

 ָמעֹות ֶׁשִּנְמְצאּו ִלְפֵני סֹוֲחֵרי ְּבֵהָמה, ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשר.
 ְּבַהר ַהַּבִית, ֻחִּלין.

 ִּבְׁשַעת ָהֶרֶגל, ַמֲעֵׂשר. :ִּבירּוָׁשַלִים
 .ּוִבְׁשָאר ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה, ֻחִּלין

 י.נמצאו המעות בשווקים של סוחרי בהמות, דינם כמעשר שנ 1
 נמצאו בהר הבית, דינם כחולין. 2
 :, ולא בהר הביתלא בשווקים של סוחרי בהמותבירושלים, אך  נמצאו 3

 בשעת הרגל, נחשבים כמעשר שני. 3.1
 לא בשעת הרגל, נחשבים כחולין. 3.2

 
 דין בשר שנמצא משנה ג':

 :ָּבָׂשר ֶׁשִּנְמָצא ָּבֲעָזָרה
 ֵאָבִרים, עֹולֹות. ַוֲחִתיכֹות, ַחָּטאֹות.

 ָׁשַלִים, ִזְבֵחי ְׁשָלִמים.ִּבירּו
 ֶזה ָוֶזה ְּתֻעַּבר צּוָרתֹו ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה.

 :ִנְמָצא ַּבְּגבּוִלין
 ֵאָבִרים, ְנֵבלֹות. ֲחִתיכֹות, ֻמָּתרֹות.

 .ּוִבְׁשַעת ָהֶרֶגל ֶׁשַהָּבָׂשר ְמֻרֶּבה, ַאף ֵאָבִרים ֻמָּתִרין
 אם נמצא בעזרה: 1

 לה.ועא שייך לקרבן הואם הבשר חתוך לאיברים,  1.1
 .חזקתו שהוא של חטאת או אשםאם הבשר חתוך לחתיכות הראויות לאכילה,  1.2

 זבחי שלמים.חזקתו שהוא מאם נמצא בירושלים מחוץ לעזרה,  2
 :נמצא העזרה ובין אם נמצא מחוץ לעזרהבין אם  3

 .מניחים אותו עד שתעובר צורתו, ויפסל משום נותר 3.1
 .ושורפים אותו 3.2

 :("בגבולין") מערי ישראל אחדבם הבשר נמצא א 4
 דינו כחולין.חתוך לחתיכות, הוא אם  .דינו כנבלה, חתוך לאיברים הואאם  4.1
 .מותר לאכול ולא חוששים שזה נבלהחתוך לאיברים הבשר שעת הרגל, אף אם ב 4.2

 
 דין בהמה שנמצאה משנה ד':

 :ְלָכל רּוחַ  ֶדר, ּוְכִמָּדָתּהְּבֵהָמה ֶׁשִּנְמֵצאת ִמירּוָׁשַלִים ְוַעד ִמְגַּדל עֵ 
 ְזָכִרים, עֹולֹות. ְנֵקבֹות, ִזְבֵחי ְׁשָלִמים.

  .ֹקֶדם ָלֶרֶגל ְׁש�ִׁשים יֹום ,םָהָראּוי ִלְפָסִחים, ְּפָסִחי :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 בירושלים וסביבתה, כמרחק של ירושלים ממגדל עדר:אם נמצאה 

 .ות, נקבות כשלמיםכעולזכרים יש להקריב  תנא קמא: 1.1
 (ואין הלכה כמותו): יהודה רבי 1.2

 יום קודם החג, יקריבוה כקרבן פסח. 30אם הבהמה ראויה לקרבן פסח ונמצאה 
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 שנמצאה יביאו משל ציבור התקנת חכמים שאת הנסכים שיש להביא עם הבהמ משנה ה':
 ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו ְמַמְׁשְּכִנין ֶאת מֹוְצֶאיָה, ַעד ֶׁשהּוא ֵמִביא ְנָסֶכיָה.

 ִלְהיֹות ַמִּניִחין אֹוָתּה ּובֹוְרִחין. ָחְזרּו
 .ָסֶכיָה ָּבִאין ִמֶּׁשל ִצּבּורִהְתִקינּו ֵּבית ִּדין ֶׁשְּיהּו נְ 

 :בראשונה מי שמצא בהמה 1
 .האת נסכיגם היו ממשכנים אותו עד שהביא 

 כשראו הבריות שיש להם הפסד ממון, התעלמו מהבהמה שנמצאה. 2
 .בורהתקינו שיהיו הנסכים באים משל צי 3
 

 במשנתנו תמהם מנויו 4-התקינו בית דין ו תקנות 7 משנה ו':
 ִׁשְבָעה ְּדָבִרים ִהְתִקינּו ֵּבית ִּדין, ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן, :ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון

 ֵרִבין ִמֶּׁשל ִצּבּור.ְוִאם ָלאו, קְ  ,ּה ְנָסִכים, ְקֵרִבין ִמֶׁשּלוֹ ָנְכִרי ֶׁשִּׁשַּלח עֹוָלתֹו ִמְּמִדיַנת ַהָּים ְוִׁשַּלח ִעּמָ 
 :ר ֶׁשֵּמת ְוִהִּניַח ְזָבִחיםְוֵכן ּגֵ 

 ִאם ֵיׁש לֹו ְנָסִכים, ְקֵרִבין ִמֶּׁשּלֹו. ְוִאם ָלאו, ְקֵרִבין ִמֶּׁשל ִצּבּור.
 ּוְתַנאי ֵּבית ִּדין הּוא ַעל ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשֵּמת,

 ֶׁשְּתֵהא ִמְנָחתֹו ְקֵרָבה ִמֶּׁשל ִצּבּור.
 ִמֶּׁשל יֹוְרִׁשין. :ּוָדה אֹוֵמרַרִּבי ְיה

 .ּוְׁשֵלָמה ָהְיָתה ְקֵרָבה
 משל ציבור.ינתנו המוצא בהמה בירושלים ובסביבתה, נסכיה  תקנה ראשונה: 1
 נוכרי ששלח עולתו לבית המקדש: תקנה שניה: 2

 נסכיה, מקריבים את הנסכים ששלח.דמי אם שלח גם את  2.1
 אם לא שלח נסכים, מביאים משל צבור. 2.2

 גר שמת והשאיר קרבנות: לישית:תקנה ש 3
 אם השאיר גם נסכים, יקריבו את נסכיו. 3.1
 אם לא השאיר נסכים יביאו נסכים משל צבור. 3.2

 תקנה רביעית: 4
 :ראה מושגים)( בבקר חצי ראשון של מנחת חביתין כהן גדול שמת לאחר שהקריב 4.1
 באה משל ציבור. של הערבמנחת חביתין   :תנא קמא 4.2
 ל הערב באה משל יורשיו של הכהן.מנחת חביתין ש  יהודה:ר'  4.3
 היו מקריבים בערב, מקריבים עשרון שלם.ל מנחת חביתין ששהשני במקום חצי עשרון  4.4

 
 תקנות נוספות שתיקנו בית דין 3פרוט  משנה ז':

 ֶׁשִּיְהיּו ַהֹּכֲהִנים ֵנאֹוִתים ָּבֶהן,, ַעל ַהֶּמַלח ְוַעל ָהֵעִצים
 ִלין ְּבֶאְפָרּה,ֶׁש�א ְיהּו מֹועֲ  ,ְוַעל ַהָּפָרה

 ֶׁשְּיהּו ָּבאֹות ִמֶּׁשל ִצּבּור. ,ְוַעל ַהִּקִּנין ַהְּפסּולֹות
 .ין, ְמַסֵּפק ֶאת ַהְּפסּולֹותַהְמַסֵּפק ֶאת ַהִּקּנִ  :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 בשר קרבנות הניתן לכהנים: חמישית:תקנה  1
 יכולים למלוח אותו במלח של הקדש. 1.1
 ש לצורך בישולו.יכולים להשתמש בעצים של הקד 1.2

 אין מעילה באפר פרה אדומה. תקנה שישית: 2
 :)שמהם מקריבים אחד לחטאת ואחד לעולה(אם נמצאו קינים פסולות  תקנה שביעית: 3

 קינים אחרות מכספי תרומת הלשכה. בית דין קונים במקומם תנא קמא: 3.1
 נפסלו.אם לספק אחרים מי שמספק להקדש את הקינים חייב  רבי יוסי: 3.2

 

 פרק ח
, סכין וקופיץ שנמצאו בירושלים, פרוכת שנמצאו בירושלים כליםורוק  נושאים העקריים בפרק:ה

בשר דיני שריפת עשית פרוכת למקדש,  רתיאושל מקדש שנטמאת, 
הנחת איברי הקרבנות כאשר מעלים מקום  קודשי קודשים שנטמא,

אותם למזבח, דברים הנוהגים רק בזמן הבית, ודברים הנוהגים אף שלא 
  זמן הבית,ב

 
 מושגים:

מאה. ישנם אבות טומאה נוספים המת הוא אבי אבות הטומאה. מה שנטמא ע"י המת הוא אב הטו :דרגות בטומאה
נבלה, זב ומצורע. הנוגע באב הטומאה נעשה ראשון לטומאה. מה שנטמא מראשון  שרץ מת,  והם:

ה. כל הדרגות מתחת לאב שלישי לטומאה ורביעי לטומא ,לטומאה, הוא שני לטומאה, וכך הלאה
 הטומאה נקראות גם ולד הטומאה.
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אב הטומאה מטמא אדם וכלים להיות ראשון לטומאה. ראשון לטומאה מטמא רק אוכלים ומשקים 
להיות שני לטומאה. שני לטומאה מטמא רק תרומה וקודשים להיות שלישי לטומאה. שלישי 

 לטומאה מטמא רק קודשים להיות רביעי לטומאה.
חכמים גזרו על משקים שנטמאו אפילו ע"י ולד הטומאה (ראשון ושני לטומאה), שמטמאים הם אדם  משקים:גזירת 

וכלים להיות ראשון לטומאה, כמו שמטמא אב הטומאה. הגזירה היא משום משקים של זה וזבה, 
 כגון רוק שלהם שהוא אב הטומאה.

הבחנה בין הדרך שיורדת לבית הטבילה לבין  הגדולות, הייתבמקוואות  דמסוימות, במיוח ת: במקוואועליה וירידה למקווה
 טמאין היורדין אליה.בכדי שלא יגעו הטהורים העולים מהמקווה  אתוז, הדרך שעולה ממנה

 
 שנמצא בירושלים דין רוק משנה א:

 ֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.ְטהֹוִרין, חּוץ ִמֶּׁשל ׁשּוק ָהֶעְליֹון, ִּדבְ  ,ָּכל ָהֻרִּקין ַהִּנְמָצִאים ִּבירּוָׁשַלִים
 :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 ְטהֹוִרין. ,ְטֵמִאין ְוֶׁשַּבְּצָדִדין ,ֶׁשָּבֶאְמַצע :ָנהִּבְׁשָאר ְימֹות ַהּׁשָ 
 .ִטין ִמְסַּתְּלִקין ַלְּצָדִדיןְטֵמִאין, ֶׁשִּמְּפֵני ֶׁשֵהן ֻמעָ  ,ְוֶׁשַּבְּצָדִדין ,ְטהֹוִרין ,ֶׁשָּבֶאְמַצע :ּוִבְׁשַעת ָהֶרֶגל

 רבי מאיר (ואין הלכה כמותו): 1
 של זב או זבה כי הולכים אחר הרוב.בירושלים אין חוששים לרוק  1.1
 הרוק טמא. ,בשוק העליון (בירושלים) שמצויים שם כובסים נוכרים 1.2

 רבי יוסי: 2
 כל ימות השנה מלבד ימות הרגל: 2.1

 .(שרוב העם הולכים שם) באמצע הדרך טמאנמצא רוק ש 2.1.1
 .)ורים שנזהרים הולכים שםטהור (הטהרוק שבצידי הדרך  2.1.2

 בימות הרגל: 2.2
 .(רוב העם טהורים) טהורבאמצע הדרך, נמצא רוק ש 2.2.1
 רוק שבצידי הדרך, טמא. מפני שהטמאים מועטים והולכים בצידי הדרך. 2.2.2

 
 דין כלים שנמצאים בירושלים משנה ב':

 ֶּדֶר� ֲעִלָּיה, ְטהֹוִרין, ,יָלה ְטֵמִאיןָדה ְלֵבית ַהְּטבִ ֶּדֶר� ְיִרי :ָּכל ַהֵּכִלים ַהִּנְמָצִאים ִּבירּוָׁשַלִים
 ֶׁש�א ְּכֶדֶר� ְיִריָדָתן ֲעִלָּיָתן, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 .ִרָּצה ַהְמיָֻחִדין ַלְּקָברֹותֻּכָּלן ְטהֹוִרין, חּוץ ִמן ַהַּסל ְוַהַּמְגֵרָפה ְוַהּמְ  :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר
 (ואין הלכה כמותו): רבי מאיר: .1

 טמאים. (ראה מושגים)שנמצאים בדרך הירידה לבית הטבילה כלים  .1.1
 מבית הטבילה (וכן בכל העיר) טהורים. הכלים שנמצאים בדרך העליי .1.2
 מהמקווה. השונה מדרך העליי הדרך הירידה למקוו .1.3

 חוץ מהכלים הבאים שמשתמשים בהם בליקוט עצמות: ,כל הכלים טהורים רבי יוסי: .2
 סל שמשתמשים בו לליקוט עצמות. .2.1
 מגרפה שמקבצים אתה את העצמות המפוזרות. .2.2
 מריצה (שהוא מכשיר ברזל), שמנפצים בו אבנים לצורך קבורה. .2.3

 
 ת בהמות, וקופיץ לקצוץ בשר ועצמות, שנמצאו בירושליםטדין סכין לשחי משנה ג':

 ,ַסִּכין
 ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ׁשֹוֵחט ָּבּה ִמָּיד.

 ֹוֶנה ּוַמְטִּביל.ִּבְׁש�ָׁשה ָעָׂשר, ׁש
 ְוקֹוִפיץ,

 ֵּבין ָּבֶזה ּוֵבין ָּבֶזה ׁשֹוֶנה ּוַמְטִּביל.
 ָחל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, ׁשֹוֵחט ָּבּה ִמָּיד.

 ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר, ׁשֹוֵחט ָּבּה ִמָּיד.
 .ַסִּכין, ֲהֵרי זֹו ַּכַּסִּכיןִנְמֵצאת ְקׁשּוָרה לְ 

 סכין 1
 אחרים. תאת קרבן פסח או קרבנובה עשר בניסן, מותר לשחוט  בארבעהנמצאת  1.1
 לפני שמשתמשים בה.מספק בשלושה עשר בניסן, יש להטבילה נמצאת  1.2

 קופיץ: 2
 בין אם מצאה בשלושה עשר ובין אם בארבע עשר ( שחל ביום חול) יש להטבילה. 2.1
 , יכול להשתמש בה מיד.שחל להיות בשבתמצאה בארבעה עשר  2.2
 יכול להשתמש בה מיד. מצאה בחמישה עשר 2.3
 בארבעה עשר שחל ביום חול. גםאם הקופיץ קשורה לסכין, דינה כסכין. מותר להשתמש בה  2.4

 
 דין פרוכת של מקדש שנטמאת משנה ד':

 ָּפֹרֶכת ֶׁשִּנְטֵמאת ִּבְוַלד ַהֻּטְמָאה, ַמְטִּביִלין אֹוָתּה ִּבְפִנים ּוַמְכִניִסין אֹוָתּה ִמָּיד.
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 ,ְּבַאב ַהֻּטְמָאה, ַמְטִּביִלין אֹוָתּה ַּבחּוץ ְוֶאת ֶׁשִּנְטֵמאת
 ְוׁשֹוְטִחין אֹוָתּה ַּבֵחיל.

 .ֶאת ְמַלאְכָּתּה ֶׁשִהיא ָנָאה ְוִאם ָהְיָתה ֲחָדָׁשה, ׁשֹוְטִחין אֹוָתּה ַעל ַּגג ָהִאְצַטָּבא, ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ָהָעם
 :בוולד הטומאהאם נטמאת  1

 אפשר להטבילה במקוה שבעזרה. 1.1
 ר להחזירה מיד למקומה (טומאתה רק מדרבנן, ואינה צריכה הערב שמש).אפש 1.2

 אם נטמאת באב הטומאה: 2
 .)אמדאוריית(טומאתה  מטבילים אותה מחוץ לעזרה 2.1
 יש לחכות עד שיעריב שמשה. 2.2

 היכן שוטחים אותה ליבוש? 3
 .(בין סורג לעזרת נשים) וטחים אותה בחילישנה, שפרוכת  3.1
 :אם הפרוכת חדשה 3.2
 .)ה, (להראות את יופייבהר הבית השהייתעל האצטבא (אכסדרה של עמודים)  שוטחים אותה 3.3

 
 תאור עשית פרוכת למקדש משנה ה':

 :ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ַהְּסָגן
 ל ָּכל ִניָמא ְוִניָמא ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה חּוִטין.ָּפֹרֶכת ָעְבָיּה ֶטַפח, ְוַעל ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים ִניִמין ֶנֱאֶרֶגת, ְועַ 

 ָאְרָּכּה ַאְרָּבִעים ַאָּמה ְוָרְחָּבּה ֶעְׂשִרים ַאָּמה, ּוִמְּׁשמֹוִנים ּוְׁשֵּתי ִרּבֹוא ַנֲעֵׂשית.
 ּוְׁשַּתִים עֹוִׂשין ְּבָכל ָׁשָנה,

 .ֹּכֲהִנים ַמְטִּביִלין אֹוָתּהּוְׁש�ׁש ֵמאֹות 
 

 בשר קודשי קודשים שנטמאיני שריפת ד משנה ו':
 ,ים, ֵּבין ַּבחּוץְּבַׂשר ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶׁשִּנְטָמא, ֵּבין ְּבַאב ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ִּבְוַלד ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ִּבְפנִ 

 ַהֹּכל ִיָּשֵרף ִּבְפִנים, חּוץ ִמֶּׁשִּנְטָמא ְּבַאב ַהֻּטְמָאה ַּבחּוץ. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 .ַהֹּכל ִיָּשֵרף ַּבחּוץ, חּוץ ִמֶּׁשִּנְטָמא ִּבְוַלד ַהֻּטְמָאה ִּבְפִנים :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 בית שמאי: 1
 מחוץ לעזרה. ףיישר, (ראה מושגים) באב הטומאה מחוץ לעזרה אם נטמא 1.1
 , ישרף בתוך העזרה.מקרה אחרבכל  1.2

 בית הלל: 2
 בתוך העזרה. ףיישרה, בתוך העזר (ראה מושגים)אם נטמא בולד הטומאה  2.1
 בכל מקרה אחר ישרף מחוץ לעזרה. 2.2

 
 בשר קודשי קודשים שנטמאדיני שריפת המשך  משנה ז':

 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 ֶאת ֶׁשִּנְטָמא ְּבַאב ֻהֻּטְמָאה, ֵּבין ִּבְפִנים ֵּבין ַּבחּוץ, ִיָּשֵרף ַּבחּוץ.

 ְפִנים ֵּבין ַּבחּוץ, ִיָּשֵרף ִּבְפִנים.ְוֶאת ֶׁשִּנְטָמא ִּבְוַלד ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ּבִ 
 .ָׁשם ְׂשֵרָפתו ,ְמקֹום ֻטְמָאתוֹ  :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): 1
 בחוץ. ףאם נטמא באב הטומאה, בין אם נטמא בעזרה ובין אם נטמא מחוץ לעזרה, יישר 1.1
 ים.בפנ ףנטמא בוולד הטומאה, בין בפנים ובין בחוץ, יישר 1.2

 רבי עקיבא: 2
 הטומאה): דב הטומאה ובין נטמא בוולבמקום שנטמא שם ישרף (בין נטמא בא  2.1

 אם נטמא מחוץ לעזרה ישרף בחוץ. 2.1.1
 אם נטמא בתוך המקדש ישרף בעזרה. 2.1.2

 
 ? כאשר מעלים אותם למזבח היכן מניחים את איברי הקרבנות משנה ח':

 ָּטה ַּבִּמְזָרח,ֵאָבֵרי ַהָּתִמיד, ִנָּתִנין ֵמֲחִצי ֶּכֶבׁש ּוְלמַ 
 ְוֶׁשל מּוָסִפין ִנָּתִנין ֵמֲחִצי ֶּכֶבׁש ּוְלַמָּטה ַּבַּמֲעָרב,

 ,ַעל ַּכְרֹּכב ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַמְעָלהְוֶׁשל ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ִנָּתִנין 
 

 ֵאין נֹוֲהִגין ֶאָּלא ִּבְפֵני ַהַּבִית, ,ַהְּׁשָקִלים ְוַהִּבּכּוִרים
 נֹוֲהִגין ֵּבין ִּבְפֵני ַהַּבִית ֵּבין ֶׁש�א ִּבְפֵני ַהַּבִית. ,ּוַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ְוַהְּבכֹורֹותֲאָבל ַמֲעַׂשר ָּדָגן 

 ַהַּמְקִּדיׁש ְׁשָקִלים ּוִבּכּוִרים, ֲהֵרי ֶזה ֹקֶדׁש.
 ., ֵאיָנן ֹקֶדׁש"ּכּוִרים ֹקֶדׁשּבִ " :ָהאֹוֵמר :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 בצידו המזרחי. ,חצי התחתון של כבש המזבחאיברי קרבן התמיד ניתנים ב 1
 איברי קורבנות מוסף: 2

 .ימערבה ודיבצ ,מלבד בראשי חדשים, ניתנים בחצי הכבש בתחתון  2.1
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 .אשי חודשים, ניתנים על כרכב המזבח (בין קרנות המזבח, מקום הלוך רגלי הכהנים)בר 2.2
 בזמן הבית דברים הנוהגים רק בזמן הבית, ודברים הנוהגים אף שלא כותרת נוספת:

 דין מחצית השקל ודין ביכורים נוהג רק בזמן הבית. 1
 נוהג אף שלא בזמן הבית.ובכורות  , מעשר בהמהתרומות ומעשרותדיני  2
 .]א בזמן הבית, מחשש שיכשלו בקיומוו מעשר בהמה שללטיחכמים ב[ 3
 הקדיש שקלים שלא בזמן הבית: 4

 שקליו הם קודש. 4.1
 יש לגנזם או להשליכם לים המלח. 4.2

 ביכורים שלא בזמן הבית: הקדיש 5
 חלה עליהם קדושה (ומניח את הביכורים עד שירקבו). תנא קמא (ואין הלכה כמותו): 5.1
 אין שם ביכורים עליהם.  רבי שמעון: 5.2
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