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כא:
מ

בית שמאי:♦▀
בשר קדשי קדשים שנטמא בין באב הטומאה בין בולד הטומאה בין בפנים בין בחוץ בש"א הכל ישרף 

בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץ

הכל ישרף בחוץ חוץ משנטמא בולד הטומאה בפניםבית הלל:♦▀כא:

כב.
רבי אליעזר:♦▀

שנטמא באב הטומאה בין בפנים בין בחוץ ישרף בחוץ שנטמא בולד הטומאה בין בחוץ בין בפנים ישרף 

בפנים

מקום טומאתו שם שריפתו:רבי עקיבא:♦▀כב.

כב.
ג

אב הטומאה דבר תורה ולד הטומאה מדבריהםבר קפרא:♦▀◊

בין זה בין זה דבר תורהרבי יוחנן:♦▀◊כב.

וקשיא דר' יוחנן על דב"ש¿◊כב.

הכל ישרף בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץדבית שמאי אומרים:▀¿◊כב.

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

ואפי' על דב"ה לא מקשייא¿◊כב.

הכל ישרף בחוץ חוץ מה שנטמא בולד הטומאה בפניםדבית הלל אומרים:▀¿◊כב.

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

לא הוו בה רבנן אלא על דבר קפרא▀כב.

וקשיא דבר קפרא על דבית שמאי¿◊כב.

הכל ישרף בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץדבית שמאי אומרים:▀¿◊כב.

מה בין אב הטומאה בין בחוץ בין בפנים זה וזה לא ד"ת הוא?¿כב.

בגין דר"ע אמר:!כב.

מקום טומאתו שם תהא שריפתו[רבי עקיבא]!◊כב.

ואפי' על דבית הלל לא מקשייא¿◊כב.

הכל ישרף בחוץ חוץ משנטמא בולד הטומאה בפניםדבית הלל אומרים:▀¿◊כב.

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

בגין דר"ש אמר:▀!כב.

מאכלו ומשקו של מצורע אין מביאין לג' מחנות:[רבי שמעון]!◊כב.

כב.
מ

▀
איברי התמיד ניתנין מחצי כבש ולמטה במערב של מוספין ניתנין מחצי כבש ולמטה במזרח של ראשי 

חדשים ניתנין על כרכוב המזבח מלמעלן

▀כב.
השקלים והביכורים אינן נוהגין אלא בפני הבית אבל מעשר דגן ומעשר בהמה ובכורות נוהגין בין בפני 

הבית ובין שלא בפני הבית

המקדיש שקלים וביכורים הרי זה קודש[ת"ק]♦▀כב.

האומר ביכורים קודש אינן קודש:רבי שמעון:♦▀כב.

כב.
ג

איזהו כרכוב המזבח^◊

אמה בין קרן לקרן מקום הילוך רגלי כהנים!◊כב.

מוספי שבת מוספי ר"ח מי קודם^כב.

מוספי שבת ומוספי ר"ח מוספי ר"ח קודמיןר' ירמיה סבר מימר:!◊כב.

Talmud Navigator עמוד 1 שקלים כב



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-כל הרוקין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

חייליה דר' ירמיה מן הדא■כב.

שירו של שבת ושירו של ר"ח שירו של ר"ח קודם▀■◊כב.

שנייא היא תמןרבי יוסה:¿כב.

▀¿◊כב.
דאמר ר' חייא בשם רבי 

יוחנן
כדי לפרסמו ולהודיע שהוא ר"ח כיצד היה עושה שוחט מוספי שבת ואומר עליהן שירו של ר"ח

ברם הכא מוספי שבת ומוספי ר"ח מוספי שבת קודמין על שם כל התדיר מחבירו קודם את חבירו:▀כב.

שקלים וביכורים וכו':▀>כב.

הא שקלים קדשו[ת"ק]♦▀◊כב.

♦▀◊כב.
רבי שמעון בן יהודה 

משום רבי שמעון:
בין אלו ובין אלו לא קדשו

גר בזמן הזה צריך להביא קינו ריבעת כסףתני:[ת"ק]♦▀◊כב.

ביטלה ר' יוחנן בן זכרי מפני התקלהרבי שמעון:♦▀◊כב.

מהו מפני התקלה^כב.

כהדא דתני:▀!◊כב.

אין מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מגביהין תרומות ומעשרות בזמן הזה ואם הקדיש או העריך 

או החרים או הגביה הכסות תשרף הבהמה תיעקר כיצד נועל בפניה הדלת והיא מתה מאיליה והמעות ילכו 

לים המלח:

עבר והקדיש^כב.

מן מה דאמר ר"ש ביטלה ר' יוחנן בן זכאי מפני התקלה, הדא אמרה עבר והקדיש קדשו!◊כב.

¿◊כב.
רבי יודה ענתודרייא בעי 

קומי רבי יוסי:
הכא את אמר קדשו והכא את אמר לא קדשו

כב:
א"ל:[רבי יוסי]!◊

תמן אין מקדש ויניח עד שיבנה בית המקדש שמא יבנה הבית כבראשונה ותתרם תרומת הלישכה מן החדש 

בזמנה באחד בניסן והכא מאי אית לך

▀◊כב:
רב המנונא ורב אדא בר 

אהבה בשם רב:
הלכה כר"ש:

הדרן עלך כל הרוקין והדרן עלך מסכת שקלים◊
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