
  
  דשקלים דף 

 
  מידן מקבלין אין שקלואם   מידם מקבלין שקלו אם אבל ממשכנין אין
  נכרי   נשים
  כותי  עבדים
    קטנים

 
  

  פטורים מקלבון  בקולבון חייבין
  כהנים  לויים

  נשים  ישראלים
  עבדים  גרים
  קטנים  משוחררין עבדים

, אחדקלבון  –ק "ת – חבירו יד ועל ידו עלהשוקל 
  נותלבוק 2מאיר ' ר

  

 יד על הכהן יד על האשה יד על העבד יד על השוקל
  הקטן

לא ברור ( קולבנות שני חייב שקל ליטול סלע תןונה
  )מאיר' ק או ר"אם זה לדעת ת

  עירו בן יד על שכינו יד על עני יד על השוקל

    אם הלוון
 ממעשר פטורין בקולבון שחייבין השותפין האחין
  בהמה

  הקולבון מן פטורין במעשר ושחייבין

  
  משנה קודמת ודיוק שם בגמרא          משנתינו:סתירה

  אבל לא קטנים... ?את מי ממשכנין      שקלו אם אבל קטנים ממשכנין אין
  מידם מקבלין

  
  

  הא לתבוע תובעין              תובעין אינן לתבוע הא
  

  מי שהביא שתי שערות      מי שלא הביא שתי שערות: תירוץ
  
  

   מידן מקבלין אין ששקלו והכותי הנכרי
 רבי דברי כגוי כותי דאיתפלגון כגוי כותי דאמר כמאן תיפתר בא רבי אמר: ת רבידעשיוך משנתינו כ

   דבר לכל כישראל כותי אומר גמליאל בן שמעון רבן
 הא בגוים) המשפט על קני זבים( מתניתא לעזר רבי אמר: שניהם כדעת – שיוך משנתינו בדרך אחרת

   לא בכותים
כן מקבלים קני ( המשומדים את להוציא מכם הגרים את לרבות אדם כן ותני: הוכחה לדבריו  
  )מכותים שהם גרי אמת' וכו, זבים  
 קיני זבות וקיני זבין קיני מידם מקבלין אין אלעזר רבי על פליגא מתניתא: וירקושי על דב  
    ?בגוים וזבות זבין קיני יש וכי יולדות  
   ?)בלבד( בכותים וסיפא) ובכותים( בגוים רישא אלא: דחיית הקושי    
   בכותים וסיפא בגוים רישא כיני והא: תירוץ לדחייה    

  
   



  : מחלוקת בעניין קבלת תרומות הנכרים
  לקיש בן שמעון' ר  יוחנן רבי  

 שאינו דבר ולא מסויים דבר לא  בתחילה
  מסויים

  מסויים שאינו דבר ולא מסויים דבר לא

  מסויים שאינו דבר ולא מסויים דבר לא  מסויים דבר מהן מקבלין  בסוף 
 אין יוחנן רבי על פליגא מתניתא  קושי על פירושו

 לבדק נדבה הקדש מהן מקבלין
  הבית

  ונידרין נודרין שהן שוין הכל

 בסוף בין בתחילה בין .1  תירוץ לקושי
 שאינו דבר ובלבד
 מסויים

בתחילה שאפילו  .2
מעותיו יוליכם לים 

  המלח

  עולה מדובר בקרבן
  ?עולה נידרים ,עולה נודרים ניחא: קושי
 גוי ושמעו עולה עלי הרי ישראל כשאמר :תירוץ
  עלי זה שאמר מה ואמר

 לכלי לא נסכים ומותר נסכים עמה מביא ואינו    עוד קושי 
  ?מסויים דבר מביא נמצא אינון שרת

 לכלי באין הן ומאיליהן מתכוין הוא לשמים    תירוץ
  שרת

  לאלהינובית לבנות ולנולכםלא    מקור לדבריו
  
    


