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מט:
▀

התרומה מה היו עושין בה לוקחין בה תמידין ומוספין ונסכיהם העומר ושתי לחם ולחם הפנים וכל קרבנות 

הציבור

שומרי ספיחין בשביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה[חכמים]♦▀ט:

אף הרוצה מתנדב שומר חנםרבי יוסי:♦▀ט:

אף אתה אומר שאין באין אלא משל ציבור:אמרו לו:[חכמים]▀◊ט:

י.
זמן עצי הכהנים והעם תשעה[תמן תנינן]▀

מה ראה זמן עצי כהנים והעם להימנות¿◊י.

!◊י.

אלא בשעה שעלו ישראל מן הגולה ולא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמן ומכרום 

לצבור וקרבו מהן קרבנות ציבור והתנו עמהן נביאים שביניהן שאפי' לשכה מליאה עצים ועמדו אלו 

ונתנדבו עצים משל עצמן שלא יהא קרבן מתקרב אלא משלהן תחילה

דרבי יוסה היארבי אחא:♦▀◊י.

אף הרוצה מתנדב ש"חדרבי יוסה אומר:▀▀◊י.

ר' יוסי בשם רבי אילא:♦▀◊י.
דברי הכל היא מה פליגין בגופו של קרבן אבל במכשירי קרבן כל עמא מודיי שהוא משתנה קרבן יחיד 

לקרבן ציבור

אשה שעשתה כתונת לבנה כשירה ובלבד שתמסרנה לציבורתני:▀◊י.

דרבי יוסי היארבי אחא:♦▀◊י.

אף הרוצה מתנדב ש"חדרבי יוסי אומר:▀▀י.

רבי יוסי בשם ר' אילא:♦▀◊י.
דברי הכל היא מה פליגין בגופו של קרבן אבל במכשירי קרבן כל עמא מודיי שהוא משתנה קרבן יחיד 

לקרבן ציבור

מתני' פליגא על רבי אחא▀י.

אותן הימים נוהגין בשעת קרבן ושלא בשעת קרבן[מתני' - חכמים]♦▀◊י.

אינן נוהגין אלא בשעת קרבן בלבדרבי יוסי:♦▀◊י.

▀◊י.
ועוד מן הדא דתניא אמר 

רבי אליעזר בי רבי צדוק:

אנו היינו מבני סנאה בן בנימין וחל תשעה באב להיות בשבת ודחינו אותו למוצאי שבת והיינו מתענין ולא 

משלימין:

העומר ושתי לחם ולחם הפנים וכל קרבנות הציבור:▀>י.

תמן תנינן:▀◊י.
כל קרבנות היחיד והציבור באין מן הארץ ומן חוצה לארץ מן החדש ומן הישן חוץ מן העומר ושתי לחם 

שאין באין אלא מן החדש ומן הארץ

דרבי ישמעאל היארב חונה בשם רבי ירמיה:▀◊י.

אין העומר בא מן הסוריאדרבי ישמעאל אומר:▀▀◊י.

תמן תנינן:▀◊י.
עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאין ממנה העומר והביכורים 

ושתי לחם מה שאין מביאין כן מכל הארצות

דרבי ישמעאל היאר' חייא בשם רבי ירמיה▀י.

אין העומר בא מן הסוריאדרבי ישמעאל אומר:▀▀י.

מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהוא מצוהתמן תנינן ר' ישמעאל:▀◊י.

אין העומר בא מן הסוריאר' ישמעאל כדעתיה דאמר:▀י.

מאן תנא שומרי ספיחין בשביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה ר' ישמעאל היא[ת"ק]♦▀◊י.

דברי הכל היא לא מצאו בסוריא מביאין אותן ספיחין שבא"ירבי יוסה:♦▀◊י.

ההן עומר מהו שיזרע בתחילה^◊י.

¿י.
רב חייא בר אדא בעי 

קומי רבי מנא:
לא נמצא כקומץ על השיריים שאינן נאכלין
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עשה כחמשה דברים שהן באין בטומאה ואין נאכלין בטומאהאמר ליה [רבי מנא]!◊י.

▀◊י.
כיצד הוא עושה נוטל מעות מן השולחני ונותן לקוצרין ולשומרין עד שלא יקרב העומר ומביא מעות 

מתרומת הלשכה ומחללין עליו

וטבות כן¿י.

כל מה שיתן הן הן דמיו משעה הראשונהרבי אחא בשם רבי בא:!◊י.

תנא:▀◊י.
אף בפתחי אבנים כן כיצד הוא עושה נוטל מעות משולחני ונותן לחוצבין ולסתתין עד שלא תינתן על גבי 

הדימוס ומשניתן על הדימוס מביא מעות מתרומת הלשכה ומחללין עליה

וטבת כן¿י.

!◊י.
ר' יוסי בי רבי בון בשם 

שמואל:
כל מה שיתן הן הן דמיה משעה הראשונה:

מי:
פרה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית באין מתרומת הלשכה▀

[ת"ק]♦▀י:
כבש פרה וכבש שעיר המשתלח ולשון שבין קרניו ואמת המים וחומת העיר ומגדלותיה וכל צרכי העיר 

באין משירי הלשכה

כבש פרה כהנים גדולים עושין משל עצמןאבא שאול:♦▀י:

מותר שירי לשכה מה היו עושין בהן לוקחין בהן יינות שמנים וסלתות והשכר להקדש דברי רבי ישמעאל[רבי ישמעאל]♦▀י:

אין משתכרין בשל הקדש אף לא משל ענייםרבי עקיבא:♦▀י:

מותר התרומה מה היו עושין בה - רקועי זהב ציפוי לבית קודש הקדשים[ת"ק]♦▀י:

מותר הפירות קיץ המזבח מותר תרומה לכלי שרתרבי ישמעאל:♦▀י:

מותר תרומה לקיץ המזבח מותר נסכים לכלי שרתרבי עקיבא:♦▀י:

מותר נסכים קיץ המזבח מותר התרומה לכלי שרתרבי חנינה סגן הכהנים▀י:

לא היו מודים בפירות:זה וזה[ר"ע ור"ח]▀◊י:

י:
ג

כבש פרה כו'.▀

♦▀◊י:
ר' ישמעאל בר נחמן בשם 

רבי יונתן:
ג' לשונות הן של שעיר בסלע של מצורע בשקל של פרה בשתי סלעים

♦▀◊י:
רבי חוניה דברת חוורין 

רבי בא בר זבדא בשם 
של פרה בשתי סלעים ומחצה

בעשרה זוזואית דמפקין לישנא:▀י:

ר' יהודא בשם ר' שמואל:▀◊י:
תלמידי חכמים המלמדין את הכהנים הלכות שחיטה הלכות קבלה הלכות זריקה נוטלין שכרן מתרומת 

הלשכה

▀◊י:
רבי יצחק בר רדיפה בשם 

רבי אימי:
מבקרי מומי קדשים נוטלין שכרן מתרומת הלשכה

▀◊י:
רבי אחא ר' תנחום בר 

חייה בשם ר' שמלאי:
מגיהי ספר העזרה נוטלין שכרן מתרומת הלשכה

▀◊י:
גידל בר בנימין בשם ר' 

אסי:
שני דייני גזילות נוטלין שכרן מתרומת הלשכה

נשים האורגות בפרוכת נוטלין שכרן מתרומת הלשכהשמואל:♦▀◊י:

מתרומת בדק הביתרב חונה:♦▀◊י:

מה פליג^י:

עבד ליה ככליםשמואל:♦▀!◊י:

עבד ליה כבנייןרב חונה:♦▀!◊י:

▀◊י:
רבי חזקיה תנא ר' יהודה 

גרוגרות:

הקטרת וכל קרבנות הציבור באין מתרומת הלשכה, מזבח הזהב וכל כלי שרת באין ממותר נסכים, מזבח 

העולה וההיכל והעזרות באין מבדק הבית, חוץ לעזרות באין משירי הלשכה
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אבני ירושלים מועלין בהןוהא תני:▀¿◊י:

וכי יש מעילה בשיריים¿י:

אלא כרבי מאיר!י:

מועלין בשירייםדרבי מאיר אמר:▀!◊י:

כלום אמר ר"מ אלא בתוך שנתו והכא חוץ לשנתו אנן קיימיןרבי חייא:¿◊י:

♦▀◊י:
רבי חזקיה תנא רבי יהודה 

גרוגרות [ר"מ]:
השלחן והמנורה והמזבחות והפרוכת מעכבים את הקרבנות דברי ר"מ

אין לך מעכב את הקרבן אלא כרכוב וקרן בלבדחכמים:♦▀◊י:

▀¿◊י:
[רבי אלעזר ורבי יוסי בן 

חנינה]
ולא כן א"ר אלעזר ור' יוסי בן חנינה תריהון אמרין כל הן דכתיב נכח מעכב צלע אינו מעכב

▀¿◊י:
רבי שמואל בר נחמן בשם 

רבי יונתן:
ואפילו צלע מעכב

יא.
◊¿▀

רבי אילא בשם רבי 

שמואל בר נחמן:
ואפי' שימה מעכב
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