
 

  מסכת שקליםסיום  – בשקלים כ
  משנה

נטמא באב   
  הטומאה בחוץ

נטמא באב 
  הטומאה בפנים 

נטמא בולד 
  בחוץ הטומאה

נטמא בולד 
  הטומאה בפנים

  בית שמאי
  

  בפנים  בחוץ

  בית הלל
  

  בפנים  בחוץ

  ר' אליעזר
  

  בפנים  בחוץ

  ר' עקיבא
  

  בפנים  בחוץ  בפנים  בחוץ

  
   

  ר' יוחנן  בר קפרא  
    דבר תורה  אב הטומאה

  דבר תורה
 ראשון לטומאה

  שני לטומאה  מדבריהם  ולד הטומאה
  

דבש"א הכל ישרף וקשיא דר' יוחנן על דב"ש ר' יוחנן בשיטת בית שמאי: קושי על הבנת 
   בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץ

  ?מה בין אב הטומאה בחוץ מה בין ולד הטומאה בחוץ זה וזה לא דבר תורה הוא
 

 :הללר' יוחנן בשיטת בית קושי על הבנת 
 ומאה בפנים דב"ה אמר הכל ישרף בחוץ חוץ מה שנטמא בולד הטואפי' על דב"ה לא מקשיי' 

  ?מה בין ולד הטומאה בפנים מה בין אב הטומאה בפנים זה וזה לא דבר תורה הוא
  

לא הוו בה רבנן אלא על דבר קפרא וקשיא  בשיטת בית שמאי: בר קפראקושי על הבנת 
הכל ישרף בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה דבית שמאי אומרים דבר קפרא על דבית שמאי 

  ?הוא בר תורהוץ בין בפנים זה וזה לא דמה בין אב הטומאה בין בח בחוץ
  

  בגין דר"ע אמר מקום טומאתו שם תהא שריפתו : ירוץת
  

דב"ה אמר הכל ואפי' על דבית הילל לא מקשייא : בשיטת בית הלל בר קפראקושי על הבנת 
   ישרף בחוץ חוץ משנטמא בולד הטומאה בפנים

   ?מה בין ולד הטומאה בין בפנים בין בחוץ זה וזה לא מדבריהם הוא
  

 אמר מאכלו ומשקו של מצורע משתלחין חוץ לשלש מחנות: ' שמעוןבגין דר: ירוץת
 

  משנה
 איברי ראשי חדשים איברי מוספים  איברי התמיד  

איפה שמו 
  אותם?

  מחצי כבש ולמטה 
 במערב

מחצי כבש ולמטה 
  מזרחב

על כרכוב המזבח 
 מלמעלן

 
   שלא בזמן הבית  בזמן הבית  

     השקלים
  כן

  לא
  הביכורים

  מעשר דגן 
 מעשר בהמה   כן

   בכור



 

  ר' שמעון  תנא קמא  
  האומר ביכורים קודש אינן קודש  הרי זה קודש  המקדיש שקלים וביכורים

  
  ?איזהו כרכוב המזבח: שאלה

 אמה בין קרן לקרן מקום הילוך רגלי כהנים  :תשובה    
 

  ?מוספי שבת מוספי ר"ח מי קודם  :שאלה
 ר' ירמיה סבר מימר מוספי שבת ומוספי ר"ח מוספי ר"ח קודמין: 1תשובה 
ר"ח שירו של שבת ושירו של ר"ח שירו של חייליה דר' ירמיה מן הדא : תשובתולק חיזו
 קודם

רבי יוחנן כדי  א"ר יוסה שנייה היא תמן דאמר ר' חייא בשם: דחיית החיזוק
 לפרסמו ולהודיע שהוא ר"ח 

שוחט מוספי שבת ואומר עליהן שירו של ר"ח  ?כיצד היה עושה: (של ר' יוסה) 2תשובה 
ברם הכא מוספי שבת ומוספי ר"ח מוספי שבת קודמין על שם כל התדיר מחבירו קודם 

 את חבירו: 
 

 שו.הא שקלים קד: דיוק ממשנתינו
 

 רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון בין אלו ובין אלו לא קדשו  דעה אחרת:
 

אר"ש ביטלה ר' יוחנן בן זכאי  גר בזמן הזה צריך להביא קינו ריבעת כסףתני : בזמן הזה דין בגר
  מפני התקלה

 
   ?מפני התקלהמהו : שאלה בירור

אין מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מגביהין תרומות כהדא דתני : תשובה
ומעשרות בזמן הזה ואם הקדיש או העריך או החרים או הגביה הכסות תישרף הבהמה 

 : בפניה הדלת והיא מתה מאיליה והמעות ילכו לים המלחתיעקר כיצד נועל 
  

  ?עבר והקדיש: שאלה
והקדיש הדא אמרה עבר  ר"ש ביטלה ר' יוחנן בן זכאי מפני התקלהמן מה דאמר : תשובה
 קדשו 

 
רבי יודה ענתודרייא : וברייתא שציטטנו מקודם לביןזו סתירה בעקבות תשובה 

  בעי קומי רבי יוסי הכא את אמר קדשו והכא את אמר לא קדשו
שמא יבנה הבית כבראשונה ותתרם תרומת הלישכה מן א"ל תמן : פתרון

 והכא מאי אית לך החדשה בזמנה באחד בניסן
 

 גר -ברייתא   
 ר"ש ביטלה ר' יוחנן בן זכאי מפני התקלה

  והקדיש קדשוהדא אמרה עבר 

 שקלים -ברייתא 
משום רבי רבי שמעון בן יהודה 

  שמעון בין אלו ובין אלו לא קדשו
  לא מוקדשים  מוקדשים  סתירה

יוכלו להשתמש כשיבנה בית המקדש   פתרון
  בהם

כשיבנה בית המקדש לא יוכלו 
  להשתמש בהם

 
 פסיקת הלכה בעניין ביכורים

 (שלא מוקדשים) רב אדא בר אהבה בשם רב הלכה כר"שרב המנונא ו
 
 


