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שקלים-אלו הן הממונים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

טו.
או לאיל למה נאמר¿

!◊טו.
שהיה בדין אם מצאנו שחלק בין ניסכי בן שנה לניסכי בן שנתיים לכך נחלוק בין נסכי שנתיים לניסכי 

שלש ת"ל או לאיל האחד

או לשה בכשבים למה נאמר¿טו.

!◊טו.
שהיה בדין אם מצאנו שחלק בין ניסכי כבש לנסכי איל לכך נחלוק בין ניסכי כשבה לניסכי רחל ת"ל או 

לשה בכשבים

או בעזים למה נאמר¿טו.

!◊טו.
שהיה בדין אם מצאנו שחלק בין ניסכי כבש לניסכי איל לכך נחלוק בין נסכי גדי לניסכי תיש ת"ל או 

בעזים הקיש קטן שבעיזים לגדול שבתישים מה זה בשלשת לוגין אף זה בשלשת לוגין:

ושם היום כתוב כו':▀◊>טו.

הגע בעצמך שזיוג אותו היום¿טו.

שם משמר היה כתוב עליו!◊טו.

הגע בעצמך שזיוג אותו המשמר¿טו.

שם היום שם שבת שם חודש היה כתוב עליהן אפילו רוצה לזייג אין מצוי לזייג:!◊טו.

טו.
מ

שתי לשכות היו במקדש אחת לשכת חשאין ואחת לשכת הכלים▀

לשכת חשאין יראי חטא נותנין לתוכה בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי▀◊טו.

▀◊טו.
לשכת הכלים כל מי שהוא מתנדב כלי זורקו לתוכה ואחת לשלשים יום הגיזברין פותחין אותה וכל כלי 

שמצאו בו צורך לבדק הבית מניחין אותו והשאר נמכרין ודמיהן נופלין ללשכת בדק הבית:

О◊טו.
ר' יעקב בר אידי ורב יצחק בן נחמן הוון פרנסים והוון יהבין לר' חמא אבוי דר' יהושעיה דינר והוא יהיב 

ליה לחורנין

О◊טו.
רבי זכריה חתניה דר' לוי היו הכל מליזין עליו אמרין דלא צריך והוא נסב. מן דדמך בדקין ואשכחין דהוה 

מפליג ליה לחורנין

О◊טו.
רבי חיננא בר פפא הוה מפליג מצוה בליליא חד זמן פגע ביה רבהון דרוחייא א"ל לא כן אלפן ר' לא תשיג 

גבול רעך א"ל ולא כן כתיב מתן בסתר יכפה אף והוה מסתפי מיניה וערק מן קומוי

אשרי נותן לדל אין כתיב כאן אלא אשרי משכיל אל דל זה שהוא מסתכל במצוה היאך לעשותהרבי יונה:▀◊טו.

О◊טו.
כיצד היה רבי יונה עושה - כשהיה רואה עני בן טובים שירד מנכסיו היה אומר לו בני בשביל ששמעתי 

שנפלה לך ירושה ממקום אחר טול ואת פורע מן דהוה נסיב הוה א"ל מתנה היא לך

חייא בר אדא:О◊טו.
אית הוה סבין ביומינון מאן דהוה יהיב להון מבין ריש שתא לצומא רבא הוון נסבין מן בתר כן לא הוון 

נסבין אמרין דשתן גבן

О◊טו.
נחמיה איש שיחין פגע בו ירושלמי אחד א"ל זכה עמי חדא תרנגולתא א"ל הא לך טומיתי דקופד וזבין 

קופר ואכיל ומית והיה צווח ואמר בואו וספדו להרוגו של נחמיה

О◊טו.

נחום איש גם זו היה מוליך דורון לבית חמיו פגע בו מוכה שחין אחד א"ל זכה עמי ממה דאית גבך אמר 

ליה מיחזור חזר ואשכחיה מית והוה אמר לקיבליה עינייא דחמינך ולא יסבון לך יסתמיין ידיה דלא פשטן 

מיתן לך יתקטעון רגלייא דלא רהטן למיתן לך יתברון ומטתיה כן.

אי לי שאני רואה אותך בכךסליק לגביה ר"ע אמר ליהО◊טו.

אי לי שאין אני רואה אותך בכךא"ל:[נחום איש גם זו]Оטו.

מה את מקללניא"ל:[ר"ע]Оטו.

ומה את מבעט ביסוריןא"ל:[נחום איש גם זו]О◊טו.

О◊טו.

רבי הושעיה רבה הוה רביה דבריה חד סגי נהורא והוה יליף אכול עימיה בכל יום חד זמן הוה ליה אורחין 

ולא מטא מיכול עימיה ברמשא סליק לגביה א"ל לא יכעוס מרי עלי בגין דהוה לי אורחין יומא דין דאמרית 

דלא ליבזוי ביקרא דמרי יומא דין בגין כן לא אכלית עם מרי יומא דין

א"ל אתה פייסתה למאן דמתחמי ולא חמי דין דחמי ולא מתחמייא יקבל פיוסךО◊טו.

א"ל הדא מנא לךОטו.

א"ל מר"א בן יעקבОטו.
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О◊טו.

דר"א בן יעקב עאל חד דסגי נהורא לקרתיה יתב ליה ר"א בן יעקב לרע מיניה דיימרון דאילולי דהוה בר 

נשא רבא לא יתב ליה ר"א בן יעקב לרע מיניה עבדין ליה פרנסא דאיקר אמר לון מהו הכין אמרון ליה 

ר"א בן יעקב יתב לרע מינך

וצלוי עלוי הדא צלותא אתה גמלתה חסד למאן דמתחמי ולא חמי דין דחמי ולא מתחמי יגמול יתך חסד:О◊טו.

חמא בר חנינה ורבי הושעיא רבה הוו מטיילין באילין כנישתא דלודО◊טו.

Оטו.
רבי חמא בר חנינה לרבי 

הושעיא:
כמה ממון שיקעו אבותי כאן

כמה נפשות שיקעו אבותיך כאן, לא הוה אית בני נש דילעון באורייתא?אמר ליה:[רבי הושעיה]¿◊טו.

רבי אבון עבד אילין תרעייה דסדרא רבא אתא ר' מנא לגביהО◊טו.

טו:
О[רבי אבון]:חמי מאי עבדיתא"ל

וישכח ישראל את עושהו ויבן היכלות, לא הוה בני נש דילעון באורייתא?:א"ל:[רבי מנא]¿◊טו:

תנן התם:▀◊טו:
קדשי המזבח מוציאין את הראוי להן מקדשי בדק הבית אין קדשי בדה"ב מוציאין את הראוי להן מקדשי 

מזבח ולא קדשי בדק הבית מקדשי בדק הבית

כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית מניחין אותו והשאר נמכרין ודמיהן נופלין לבדק הביתוהא תנינן:▀¿◊טו:

כיני מתני' ללשכת בדק הבית:רבי חזקיה:!◊טו:

הדרן עלך אלו הן הממונים◊
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שקלים-שלשה עשר שופרות

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

טו:
מ

שלשה עשר שופרות שלשה עשר שולחנות שלש עשרה השתחוויות היו במקדש▀

▀טו:
של בית ר"ג ושל בית רבי חנניה סגן הכהנים היו משתחוים בארבע עשרה והיכן היתה יתירה כנגד דיר 

העצים שכן מסורת בידן מאבותיהן ששם הארון נגנז

О▀טו:
מעשה בכהן א' שהיה מתעסק וראה את הרצפה שהיא משונה מחברותיה בא ואמר לחבירו לא הספיק 

לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו בייחוד ששם הארון גנוז:

טו:
ג

השופרות הללו עקומות היו צרות מלמעלן ורחבות מלמטן מפני הרמאיןתני:▀◊

תני בשם ר"א:♦▀◊טו:

הארון גלה עמהן לבבל. מ"ט, לא יוותר דבר אמר ה' אין דבר אלא שהדיברות לתוכו וכן הוא אומר 

ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר ויביאהו בבלה עם כלי חמדת בית ה' איזהו כלי חמדת בית ה' זה 

הארון

רבי שמעון בן לקיש:♦▀◊טו:
במקומו היה הארון נגנז הדא הוא דכתיב ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים אל הקדש אל פני הדביר ולא 

יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה

כתיב ויראו ואת אמרת ולא יראו¿טו:

אלא נראין ולא נראין בולטין ויוצאין כשני דדי האשה!◊טו:

בלישכת דיר העצים היה הארון גנזורבנן:♦▀◊טו:

Оטו:

מעשה בכהן אחד בעל מום שהיה עומד ומפצל עצים בלשכת דיר העצים וראה את הריצפה שהיא משתנה 

מחברותיה בא ואמר לחבירו בא וראה את הרצפה הזאת שהיא משתנה מחברותיה לא הספיק לגמור את 

הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו בייחוד ששם הארון גנוז:

הקיש עליה בקורנס ויצאת אש ושרפתותני רבי הושעיא:▀Оטו:

תני רבי יהודה בן לקיש:♦▀◊טו:

ב' ארונות היו מהלכין עם ישראל במדבר א' שהיו לוחות נתונות לתוכו ואחד שהיו שברי לוחות נתונות 

לתוכו: זה שהיתה התורה נתונה בתוכו היה מונח באהל מועד הדא הוא דכתיב וארון ברית ה' ומשה לא 

משו מקרב המחנה. זה שהיו שברי לוחות נתונין בתוכו היה נכנס ויוצא עמהן.

ארון א' היה ופעם אחת יצא בימי עלי ונשבהרבנן:♦▀◊טו:

קרייא מסייע להו לרבנן:■טו:

אוי לנו מי יצילנו מיד האלהים האדירים האלה▀■◊טו:

מילה דלא חמון מן יומיהון▀■טו:

קרייא מסייע לר' יודה בן לקיש:■טו:

ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון האלהים▀■◊טו:

והלא ארון בקרית יערים היה¿■טו:

מה עבדון ליה רבנן¿◊טו:

הגישה אלי הציץ!◊טו:

קרייא מסייע לרבי יודא בן לקיש:■טו:

הארון וישראל ויהודה יושבין בסוכות▀■◊טו:

טז.
והלא ארון בציון היה¿■
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