
  
  אשקלים דף כ

  
  ברייתא  משנתינו  
כהן ... דברים התקינו בית דין' שמעון ז' אמר ר  

 –גדול שמת שתהא מנחתו קריבה משל צבור 
  משמע שלפני תקנת בית הדין היה משל יורשים

  מתנאי בית דין –א "גירסת הגר

שמעון אומר אינה באה אלא ' ר
  חק עולם משל צבור שנאמר

דבר משל צבור  –א "גירסת הגר
  תורה

היו  -תירוץ 
  שלבים שונים

אבל היינו חושבים שבגלל שזה לא היה קרבן  – עולם חקמ –דבר תורה משל צבור   
אלא גבו במיוחד ) או שנגבה מהיורשים(זה לא ניקח מכספי תרומת הלשכה , צבור

ולכן תקנו בית דין שיבואו מתרומת הלשכה ולא יגבו מכל יחיד .  מכולם בשביל זה
  ויחיד

  
  ושלימה היתה קריבה

   בעי יוחנן רבי :אמר יוסה רבי: שאלה על דברי המשנה
  

  ?'הערבי בין ובטילה שחריתב שלימה     או          הערבים בין ושלימה בשחרית שלימה מה
  

  מנחת תמידדכתיב  ליה פשיטא תהא כד: 1לפי אפשרות  1 שאלה
  ?)כי עיקר המנחה הוא הסולת ולא השמן( לוגין שלשת

  
  בשחרית ומחצה לוג  או          תבשחרי לוגין' שלש הן מה

   םהערבי בין ומחצה ולוג     הערבים בין לוגין ושלשת
  

  של מנחת חביתין קמצין שני ליה צריכה הדא אוף חזקיה רבי אמר: 1לפי אפשרות  2 שאלה
  

   הערבים בין אחד וקומץ בשחרית אחד קומץ     או      הערבים בין קמצין ושני בשחרית קמצין שני
  

 כאן אף קמצין שני להלן מה חוטא ממנחת לא לקומץ למדו כלום יוסה רבי אמר: 2תשובה לשאלה 
  ) מכפילים גם את כמות הלבונה, כשמכפילים את המידות( קמצין שני

  כמו שהוא מסופק  – ליה צריכה הכא אף ליה צריכה) חזקיה' ר( תמן מה :דחיית התשובה    
  ולא ברור לחזקיה שמכפילים גם אצל  – מסופק בעניין זה אצל מנחת חוטא גם הוא, אצלינו    
  מנחת חוטא    

  
 בין של מנחת התמידמ לא לוגין שלשת למדו כלום חזקיה רבי אמר:  1חזקיה לשאלה ' התייחסות ר

   לוגין שלשת כאן אף, לעשרון סולת לוגין שלשת להלן מה הערבים
  ולכן אי אפשר ללמוד  – ליה צריכה כאן אף ליה צריכה) יוחנן' ר( תמן ומה :דחיית התשובה    
   תמיד כי גם שם הוא מספוק  ממנחת    

  
  ועל הפרה שלא יהיו מועלים באפרה

   בה ימעלו שלא גזרו והן בה שימעלו היה בדין יונתן רבי בשם נחמן בר שמואל רבי: קביעה
   באפרה מועלין ואין מועלין בה -  בה שמועלין מלמד היא חטאת תני והא: קושי    
  :אבהו רבי אמר: תירוץ    
   בה שימעלו וגזרו מכותיהן גבי אותה ונותנין בה משתקשקין היו בראשונה :1שלב       
   בה ימעלו שלא גזרו שנגדרו כיון :2שלב       

  ועל הקינין
  ?מתכפרת היא במה הזאת האשה: קושי על משנה א לגבי כסף שנמצא ספק קינים ספק גוזלי עולה

   האובדות ואת הפסולות את מספק הוא הקינים את המספק הוא דין בית תניי יצחק רבי אמר: תירוץ
  

  רוק בירושלים
  יוסי' ר  רבי מאיר

טהור חוץ מבשוק 
  העליון

  ברגל  בשאר כל ימות השנה
  בצדדים טמאים  באמצע טהורים  בצדדים טהורים  באמצע טמאים



   שם היה גוים של קצרן לוי בן יהושע רבי בשם אבין רבי' כו הרוקין כל:מה היה בשוק העליון
 עד בדם משתקעין רגלים עולי והיו בירושלם נוחרין היו ערודות חנינה רבי אמר :מעשה להוכיח
 רבי? איפה זה קרה –כי דם נבילה לא מטמא  דבר להם אמרו ולא חכמים לפני ובאו ארכובותיהן

  .שם היה גוים של קצרן חנינה רבי בשם אבא בר שמעון
   שמתה רבי בית משל בפרדה מעשה לוי בן יהושע רבי בשם סימון רבי: ין דם נבלהיעוד בענ    
   נבילה משם דמיה את וטיהרו    
   שאיל .אגיביה ולא כמה עד סימון לרבי שאיל אלעזר רבי: שאלת בירור על דם נבלה      
   דלא לעזר לרבי ובאש טמא מיכן יותר טהור רביעית עד ליה אמר לוי בן יהושע לרבי      
   שמועתא סימון רבי ליה חזר      
   ליה אמר עובדא הדין מתני יתיב הוה ביבי רבי :אותה שאלה נשאלה במקום אחר      
   זריקן רבי ליה אמר ביה ובעט טמא מיכן יותר טהור רביעית עד ביסנא בר יצחק רבי      
   חנין רבי דאמר בי דעתי הוות דלא בגין ליה אמר ?ביה בעיט את לך שאיל דהוא בגין      
   זה ויומם לילה ופחדת לשנה חטים לו לוקח שהוא זה מנגד לך תלויים חייך והיו      
   סמיך ואנא הפלטר מן לוקח שהוא זה בחייך תאמין ולא הסידקי מן לוקח שהוא      
   לפלטירא      
   טהור שהוא נבילות דם על פתירא בן יהושע רבי העיד כדון מאי: הלכהניסיון להכריע ל      
   מטמא לטמות הא מלהכשיר טהור טהור מהו: דחייה        
   ואינו מטמא כבשרו מטמא השרץ דם תנינן תמן: קושי על הדחייה          
   בו כיוצא לנו ואין מכשיר          
 מטמא דמו אבל) כעדשה( טומאתו שיעור בו כיוצא לנו אין: תירוץ לקושי          
   כבשרו          
 כרבי טמא דאמר מאן.  סי פליגי בה תריו אומראיןיו רב אמר: מחלוקת אמוראים בנושא      
   בתירה בן יהושע כרבי טהור דאמר ומאן יהודה      
 דבי  ייניהרמו יודה רבי ויאות נחותא אבודמא רב ליה אמר:חיזוק לדברי רב יוסי        
   הוה דנשייא        

  
  כל הרוקין

   שבירושלם הרוקים על גזרו לא חנינה בן יוסי' ר בשם אבהו ר"א כן לא: קושי
   שם היה' גוי של קצרן לוי בן יהושע רבי בשם אבין' ר עליה' איתמ הא: תירוץ

  
  

  הרגל בשעת  השנה ימות בשאר  
  , שיבולת מהלכין  טמאים

  סתם מהלכין
  , הצד מן מהלכין
   פרושו להן אומרים

  , הצד מן מהלכין  טהורים
  פרושו להם אומרים

  , שיבולת מהלכין
  סתם מהלכין

  "פרושו"גם קיים נוסח הפוך לגבי מי אומר ** 
   וכל הכלים הנמצאים

   שבירושלם הכלים על גזרו לא יוחנן רבי בשם אבהו רבי אמר כן לא: קושי
   הוכיח נעשו טבילה לבית ירידה דרך שנמצאו מכיון :תירוץ

  
  מריצה
   צפורן אותן קורא היה שאול אבא

 האבן את מריצה שהיא מריצה דאמר מאן לציפורן דומה שהוא צפורן דאמר מאן: הבדל בין הכינויים האלו
   הקברות לבית

  
יש מפרשים שזה בא לחלוק על המשנה שקופיץ קשור  – כמותה זו הרי לו קשורה הסכין תני: הבאת ברייתא

אם ידוע סטטוס של אחד  –יש מפרשים שמדובר בשני סכינים קשורים .  דין הסכין כמו הקופיץ, לסכין
הברייתא מוסיפה על משנתיונ , לפי דעה זו).  טהור, טמא ואם טהור, אם טמא(ני נחשב כמותו גם הש, מהם

  .  ולא חולקת עליה
  

   



  דרשות לגבי כמה חוטים היו
אילו היה 

  :כתוב
  3פירוש   2פירוש   )תואם משנתינו( 1פירוש 

  1  1  1  חוט
  2  2  2  כפול

  3  4    קליעה
  6  8  3  שזור
, תכלת –סוגי חוטים  4( 4*6  משזר

 24)= ושש, תולעת שני, ארגמן
8*4=32  12*4=48  

  
  
  

פרוכת בין הקודש (משעה חושב   )מסך בפתח המשכן(מעשה רוקם   
  )לקודש הקדשים

  מכאן חלקארי מכאן ו  מכאן ואריארי מכאן   דעה אחת
  ארי מכאן ונשר מכאן  מכאן  חלקארי מכאן ו  דעה שנייה

  
  

  משנה
  נשרף בפנים  נשרף בחוץ  

  נטמא באב הטומאה בחוץ  בית שמאי
  בחוץ+טומאה חמורה

  הכל חוץ מנטמא באב הטומאה בחוץ

  ולד הטומאה שנטמא בפנים  הכל חוץ מולד הטומאה שנטמא בפנים  בית הלל
  בפנים כבר+טומאה קלה

  נטמא באב הטומאה בין בפנים בין בחוץ  אליעזר' ר
  החומרה קובע ולא המיקום

  נטמא בולד הטומאה בין בפנים בין בחוץ

  מה שנטמא בפנים  עקיבא' ר
  המיקום קובע ולא החומרה

  מה שנטמא בחוץ

   
  


