ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת שקלי

דפי עזר ללימוד ד היומי
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I. ( משנה הin printed בבלי, marked as  )הלכה ד13 collection boxes in the ( מקדשreferenced in )משנה א, each one marked:
a. <תקלי< חדתי: from the new fund
b. <תקלי< עתיקי: if he didn’t bring last year, has to bring שקל
c. קיני< וגוזלי עולה: dispute חכמי/ ר' יהודהas to how they are used
i.
ר' יהודה: < קיניare used to buy “older” birds; < – קיניto buy younger – and all are עולות
ii.
חכמי: < קיניare used to buy “nest” (חטאת+ )עולהand  – גוזלי עולהall עולות
1. )ברייתא( ר' יהודה: they wouldn’t have box for קיני חובה, lest a  חטאת מתהget mixed in
2. ברייתא: if a woman declares <הרי עלי ק, she puts money into "  "קיניand may eat ( קדשיimmediately?)
a. Reason: we know that the < כהis zealous and will bring her offering right away
b. Note: the < כהdoes not have to be concerned about possibility of  חטאת מתהbeing mixed in (<)כרבנ
d. עצי: used to buy wood for מערכה
e. לבונה: used to buy לבונה
f. זהב לכפורת: gold to replate ( קדש קדשיreferred to as ")"כפורת
g. נדבה: 6 boxes for נדבה
II. ( משנה וin printed בבלי, marked as continuation of )משנה ד: minimal gifts and use of funds put into 6  נדבהboxes
a. If: someone declares  – הרי עלי עציmust bring at least two logs
i.
proposal: if someone declares =( הרי עלי עsingular) – brings one log
1. ר"א: support – 1 log is a <קרב, as in re פייס, we learn that 2  כהניbring 2 logs (1 each) to increase wood
a. In other words: a single log is a <קרב
ריב"ל: size of logs was the thickness of storekeeper’s eraser, the width was a “short” אמה
ii.
1. Reason: there was only 1  אמהfor each of יסוד, סביב, כרכוב, < קרand מערכה
b. If: he declares that he will bring לבונה, minimum is a =קומ
i.
Source: vv. 4-5 (אזכרה::)אזכרה
1. Challenge: in v. 5 – there are 2 ( קמצי1 of flour, 1 of  – )לבונהso here, too, should be 2
2. Answer()ר' אילא:  קומ= לבונהfor  לח הפניinferred from ( מנחת חוטאwhere there is no  לבונהonly 1 =)קומ
a. Application: just as in מנחת חוטא, if the = קומis deficient, it is פסול, so too if 1 G בזis underfilled, פסול
b. Application of ר' אילא: if someone offers to bring מנחה, must bring enough  לבונהfor biggest <’כהs =קומ
i.
ר' חזקיה: even the size of the owner’s = קומis considered satisfactory
c. If: he commits to bring gold, must bring at least a דינר זהב
i.
ר"א: only if he mentioned a minted coin; else, can bring the smallest piece of gold available
d. נדבה: was used to buy  ;עולותpelts would go to כהני
i.
Based on:  מדרשof < יהוידע הכהon vv. 1-2 – anything that comes for  – )אש ( חטאthe funds are used for עולות
1. So that: both principles are fulfilled – '( להmeat) and ( לכהניpelts)
ii.
Note: symbolism of 6  – שופרותcorresponds to  בתי אבof each משמר, or different kinds of animals offered
1. Or: to 6 offerings where  מותרgoes to קיני זבי ( נדבה, קיני יולדות, חטאות, אשמות, מנחות, )עשירית האיפה
2. Perhaps: reason for so many boxes is that this the greatest fund
iii.
Tangent: dispute in interpretation of v. 7 – if there was 1  נדבהgiven at that time or 2
iv.
Note: v. 6 indicates that they put that collection box “outside” – for the  טמאי מתto be able to contribute
1. Alternatively: collection boxes were not made from collected silver placed outside (not )כלי שרת
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