שקלים דף יב
קושי על שמואל :דבר שקדש בכלי שרת נפדה? בדרך כלל דברים שיש בהם קדושת הגוף לא נפדים.
תירוץ :ולא דשמואל היא דשמואל אמר קל הוא במותר  -שאפשר לפדותם למרות שיש בהם קדושת הגוף
מקור לכך :דאיתפלגון  -הותירו תמימים
ורבי יוחנן אמר נפדין כפסולי המוקדשין

שמואל אמר נפדים כתמימים

הותירו שעירי חטאת
על דעתיה דרבי יוחנן

על דעתיה דשמואל אם עולה נפדית
לא כל שכן חטאת
אמ' רבי זעורא ירעו

אמר רבי שמואל בר רב יצחק
מקייצין בהן את המזבח

קושי על רבי שמואל בר רב יצחק :יש חטאת קריבה עולה? )קיץ המזבח=עולת נדבה(
תירוץ  :1אמר רבי יוסה שנייא היא שאין קרבנות ציבור נקבעין אלא בשחיטה
תירוץ  :2אמר ר' חנניה תניי בית דין הוא על המותרות שיקרבו עולות

המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראויין לכל קרבנות ציבור
בן עזאי
ר' עקיבא
ינתנו כמשכורת לאומנים ויקנו מהם חזרה
מתרומת הלשכה

אי אפשר לשלם משכורת מהקדש ולכן קודם
מחללים על מעות ואז כר' עקיבא

המקדיש נכסיו והיה בהן בהמה
ר' אליעזר
ימכרו לצרכי עולות
ימכרו לצרכי
שלמים ודמיהם
בדק הבית

זכרים
נקבות
שאר נכסים
ר' עקיבא תומך בשיטת ר"א

ר' פפייס תומך בשניהם

ודמיהם
לבדק
הבית

כי השוה מידותיו:
 2פירושים – או
.1כל הנכסים לבדק הבית
 .2כל הבהמות )זכרים ונקבות(
דמיהם לבדק הבית
המקדיש בפירוש כר"א כי כלל
בהמות יחד עם שאר נכסים
ולכן משמע שכוונתו שכולם
יגיעו לאותו מקום

ר' יהושע
יקרבו עולות
ימכרו לזבחי שלמים ויביא
מדמיהם עולות
בדק הבית

מקדיש סתם כר"י כי סתם
נכסים לבדק הבית וסתם
בהמות לקרבן

המקדיש נכסיו והיו בהן דברים הראויין לגבי מזבח יינות ושמנים ועופות
ר' אלעזר או ר' ימכרו לצרכי אותו המין ויביא בדמיהם עולות ושאר נכסים יפלו לבדק הבית
אליעזר
ר' זעירא בשם רב
חונה אמר רב
ר' בא בשם רב
חונה אמר רב
ר' יוחנן

מקדיש נכסיו
מחלוקת ר"א ור"י

מקדיש עדרו
כולי עלמא למזבח

כולי עלמא לבדק הבית

מחלוקת ר"א ור"י

מחלוקת ר"א ור"י

מחלוקת ר"א ור"י

