
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שקלים-באחד באדר
מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

היך עבידא^ה.

חלקו הנכסים ולא חלקו הבהמה חייבין בזה ובזה חלקו הבהמה ולא חלקו את הנכסים פטורים מזה ומזה!◊ה.

הדא דאת אמר בשלא היתה הבהמה רוב אבל אם היתה הבהמה רוב הן הן עיקר נכסיםרבי מנא:▀◊ה.

ר' אבין אמר ר' שמי בעי:¿◊ה.
מפני שעשיתן כאדם אחד אצל מעשר בהמה את פוטרו מן הקלבון א"ל לא שניא היא שהוא נותן סלע אחת 

שלימה מעתה אפילו חלקו וחזרו ונשתתפו פטורים מן הקלבון ותנינן חייבין בקלבון ופטורין ממעשר בהמה

▀◊ה.
ר' בא בשם אבא בר רב 

הונא:
היא שני אחין שירשו את אביהן היא שני גיסין שירשו את חמיהן

לאיכן היו הקלבנות נופלין^◊ה.

לשקליםרבי מאיר:♦!◊ה.

לנדבהרבי לעזר:♦!◊ה.

ריקועי זהב וצפוי לבית קודש הקדשיםרבי שמעון שזורי:♦!◊ה.

שולחנין היו נוטלין אותן בשכרןבן עזאי:♦!◊ה.

להוצאת דרכים:יש אומרים♦!◊ה.

הדרן עלך באחד באדר
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שקלים-מצרפין שקלים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

ה.
מ

מצרפין שקלים לדרכונות מפני משוי הדרך▀

כשם שהיו שופרות במקדש כך היו שופרות במדינה▀ה.

▀ה.
בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו אם נתרמה התרומה נשבעין לגיזברין ואם לאו נשבעין 

לבני העיר ובני העיר שוקלין תחתיהן

נמצאו או שהחזירום הגנבים אלו ואלו שקלים ואין עולין להן לשנה הבאה:▀ה.

ה.
ג

ויעשו אותן מרגליות¿◊

שמא תזיל המרגליות ונמצא ההקדש מפסיד!◊ה.

וכלן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ מן השקלים ואין פודין בכליםכההיא דתנינן תמן:▀!ה.

▀!ה.
ואמר ר' שמואל בר רב 

יצחק:
שמא יזילו הכלים ונמצא ההקדש מפסיד

אוף הכא נמי שמא תזיל המרגליות ונמצא ההקדש מפסיד!ה.

מתניתא בתקלין חדתין אבל בתקלין עתיקין לא בדא▀◊ה.

עתיקין במקדש ואין עתיקין במדינהותני כן:▀ה.

מתני' בש"ח אבל בשומר שכר לא בדא▀◊ה.

ואפי' תימר בש"ש נגנבו בלסטים מזויין אבדו שטבעה ספינתו ביםרבי אבא:▀◊ה.

רבי יוסטי ב"ר סימון:▀◊ה.
אתיא כמאן דאמר תורמין על הגבוי ועל העתיד לגבות ברם כמ"ד אין תורמין לא על הגבוי ועל העתיד 

לגבות לא בדא:

בני העיר ששלחו את שקליהם כו':▀>ה.

דר' שמעון היארבי אלעזר:♦▀◊ה.

קדשים שהוא חייב באחריות כנכסיו הןדר' שמעון אומר:▀▀◊ה.

ד"ה היא משום שבועת תקנה.רבי יוחנן:♦▀◊ה.

¿◊ה.
ע"ד דרבי יוחנן ניחא נשבעים לגזברים ואם לאו נשבעים לבני העיר ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהן 

משום שבועת תקנה אלא לרבי לעזר נשבעים לבני העיר הדא היא דר' שמעון נשבעים לגזברים גיזברים 

ה:
נשבעים לבני העיר במעמד גיזברים כי היכי דלא לחשדינהו אי נמי דלא נשוו להו פושעים!◊

 אע"פ שקבלו בני העיר לשלם אין ההקדש יוצא בלא שבועה:▀◊ה:

הפריש שקלו ואבד ר' יוחנן אמר חייב באחריותו עד שימסרנו לגיזבר[רבי יוחנן]♦▀◊ה:

הקדש ברשות הגבוה בכל מקום שהוארבי שמעון בן לקיש:♦▀◊ה:

מתניתא פליגא על ר"ש בן לקיש¿ה:

נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלין תחתיהןדתני:¿◊ה:

לא, עוד היא משום שבועת תקנה:!◊ה:

הראשונים נופלים לתיקלין חדתין והשניים נופלים לתיקלין עתיקין.תני:▀◊ה:

אלו הן הראשונים ואלו הן השניים^ה:

♦!◊ה:
רבי פנחס בי ר' חייא 

חנניא/ ר' אבא מרי - חד 
אלו ששלחו בני העיר תחילה

♦!◊ה:
וחרנה אמר:[רבי פנחס בי 

ר' חייא חנניא/ ר' אבא 
אלו שהגיעו לידי גזברין תחילה:

ה:
מ

הנותן שקלו לחבירו לשקול על ידו ושקלו על ידי עצמו אם נתרמה התרומה מעל▀

השוקל שקלו מן ההקדש ונתרמה התרומה וקרבה הבהמה מעל▀ה:

ממעשר שני ודמי שביעית יאכל כנגדן:▀ה:
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ה:
ג

השוקל כו'▀

אם קרבה הבהמהאנן תנינן:♦▀◊ה:

אם נתרמה התרומהותני דבי רבי:♦▀◊ה:

מאן תנא אם נתרמה התרומה^ה:

רבי שמעון היא!ה:

מיד היה מקבל מעותיו והכהנים זריזים הןדאמר רבי שמעון:▀!◊ה:

וקשיא אילו הגונב עולתו של חבירו ושחטה סתם סתמה לא לשם בעלים הראשונים מכפרת¿◊ה:

תיפתר במסויים משל בית רבן גמליאל שהיה מתכוין ודוחפו לתוך הקופהר' יודן:!◊ה:

וחש לומר שמא לשיריים הן נופלין וכי יש מעילה בשיריים¿ה:

אלא כרבי מאיר!ה:

מועלין בשירייםדרבי מאיר אומר:▀!◊ה:

עוד היא במסויים של בית רבן גמליאל שהיה מתכווין ותורמו לשמו:!◊ה:

מה נהנה¿◊ה:

מכיון שב"ד ראוין למשכן ולא מישכנו כמי שנהנה:רבי אבין בשם רבנן דתמן:!◊ה:

ממעשר שני וכו'▀>ה:

דכתיב אך בכור אשר יבכר לה' בבהמה לא יקדיש איש אותו כל שהוא קודש אין קדושה חלה עליו▀◊ה:

כיצד הוא עושה^ה:

!◊ה:
מביא סלע של חולין ואומר מעות מעשר שני בכל מקום שהן יהו מחוללין על סלע זו ואותה סלע נתפס 

לשם מעשר שני והשאר נעשו שקלים:
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