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שקלי ד ד.
המשנה שאמרה שאי מקבלי שקלי ולא קיני זבי וזבות ,הא מיירי בנכרי או בכותי?
לר' בא
בי בכותי ובי בנכרי

לר' לעזר
2
בי בכותי ובי בנכרי

בי בכותי ובי בנכרי

בנכרי

1

הבבא שאמרה
"אי מקבלי שקלי"
הבבא שאמרה
"אי מקבלי קיני"

4

למסקנא
3
בי בכותי ובי בנכרי
בכותי

5

הא מקבלי מנכרי נדבה לבדק הבית?
בתחלת הבני
כשכבר נבנה הבני

בדבר שאינו מסוי
אי מקבלי
לר' יוחנ :מקבלי
לריש לקיש :אי מקבלי

בדבר המסוי
אי מקבלי
אי מקבלי

הנות סלע )שיש בו ב' חצאי שקלי( ,בעדו ובעד חברו כמה קלבו צרי לתת ,ומדוע?
לר' מאיר
לחכמי

כמה קלבו צרי לתת?
שתי
אחד

ומדוע?
מה"ת צרי& לתת חצי שקל וקלבו
7
משו שהוא שכר פריטה ,ויש כא רק פריטה אחת
6

 1ר' בא מעמיד את משנתנו כרבי שסובר שהכותי דינו כנכרי ,ולכ אי מקבלי מה לא שקלי ולא קיני
זבי וזבות .אול אליבא דרשב"ג שסובר שכותי ה גרי אמת וכשאר כל הגרי ,לא יתכ די משנתנו
אלא בגוי ,אבל בכותי מקבלי מה שקלי וג מקבלי מה קיני.
 2לדעת ר' לעזר המשנה תתכ ג למ"ד כותי גרי אמת ,ורק הרישא של המשנה מדברת על כותי ,וא
שהכותי גרי אמת אליבא דרשב"ג  בכל אופ לא היו מקבלי מה שקלי ,משו הפסוק )עזרא ד:ג(
"לא לכ ולנו לבנות בית לאלהינו" ,והיינו שרק לעני שקלי ה נתמעטו הג שה גרי אמת .אול
לעני קרבנות אה"נ מקבלי מה ,והסיפא שאמרה אי מקבלי מה קיני זבי ,מיירי רק בנכרי.
 3והג שלשו הגמ' הוא "רישא בנכרי"  הכוונה בי בכותי ובי בנכרי ,דשפיר אפשר להעמיד את
הרישא ג בכותי וג למ"ד כותי גרי אמת וכנ"ל.
 4הגמ' מקשה על ר' לעזר ממשנתנו ,דאי אפשר להעמיד את הסיפא רק בנכרי ,דאי שו משמעות לדי
ש"אי מקבלי מה קיני" וכו' ,כיו שבי כה הנכרי אינו בתורת זיבה.
 5ובאה לחדש שאפי' שה נוהגי בדיני זיבה לפי שיטת שחושבי שגרי ה ,מ"מ באמת דינ כנכרי
ולכ אי מקבלי מה.
 6ר"מ ס"ל שאי הקלבו שכר פריטה ,אלא מטבע של אש הראה הקב"ה למשה ,וכיו שדר" המטבעות
להחסר א יתנו מחצית השקל בלבד יש לחוש שמא לא יתנו מספיק כהמטבע שהראה הקב"ה למשה,
לכ מה"ת חייב לתת עוד קלבו כדי שלא יחסר ,וא נות שני חצאי שקלי עליו ועל חברו ,ודאי שצרי"
שתי קלבנות.
 7לפי שיטת חכמי )אליבא דר' אלעזר ,וע' לקמ( א נת חצי שקל בדיוק אי צרי" לתת קלבו ,אלא רק
א נות שקל )סלע( שאז צרי" לפורטו לשני חצאי שקלי כדי שאחד ית ואחד ישאר לו כעוד ,או
שאחד ית בשביל עצמו והשני בשביל חברו ,הרי שיש כא פריטה ,וצרי" לתת את השכר פריטה לשולחני.
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שקלי ד ד:

כמה קולבנות צרי לתת למי שנת סלע וקיבל עוד חצי שקל?

לר' אלעזר
2
לרב

1

אליבא דחכמי
קלבו אחד
שני קולבנות

אליבא דר' מאיר
שני קולבנות
שלשה קולבנות

האחי השותפי ,במקרי דלהל הא חייבי בקלבו והא חייבי במעשר בהמה?
כשלא חלקו את הירושה " תפוסת הבית
4
כשחלקו את הירושה " ושוב השתתפו

3

לעני מעשר בהמה
חייבי במעשר בהמה
פטורי ממעשר בהמה

לעני קלבו
פטורי מהקלבו
חייבי בקלבו

האחי שחלקו את הירושה וחזרו והשתתפו באופני דלהל ,מה דינ לגבי מעשר בהמה?
גדיי כנגד תיישי ותיישי כנגד גדיי
פטורי
לר' לעזר
פטורי
לר' יוחנ

גדיי כנגד גדי ותיישי כנגד תיישי
5
חייבי
6
פטורי

 1דס"ל לר' אלעזר אליבא דחכמי שאי צרי" לתת קלבו כשנות חצי שקל בדיוק ,וכא שפורט צרי"
לתת קלבו אחד ,ואילו לר' מאיר שכל מי שנות חצי שקל צרי" לתת קלבו ,ממילא כשפורט צרי" לתת
שתי קולבנות.
 2רב סובר שג אליבא דחכמי צרי" לתת קלבו אחד על כל מחצית השקל שהוא נות ,וממילא כשהוא
נות ומקבל עוד צרי" לתת שתי קולבנות ,אחד על החצי שנות ועל החצי שמקבל כעוד .ולפ"ז בדעת ר'
מאיר ,היכא שהוא נות סלע ומקבל שקל בעוד צרי" לתת שלשה קולבנות ,א' כדי להשלי למחצית
השקל של תורה ,וא' בשביל פריטה כשנות חצי שקל ,וא' בשביל פריטה על מה שמקבל חצי שקל עוד.
 3א שבכל שותפות פטורי ממעשר בהמה ,מ"מ כא לא נחשב שותפות ,אלא המש" הבעלות האחידה
של האבא ,ולכ חייבי במעשר בהמה .אול א ה נותני סלע לשני אחי כדי שיעלה לשניה שני
מחציות השקל  פטורי מהקלבו ,דכיו שהנכסי עדיי ב"תפוסת הבית" נחשב כאילו אביה נות
בשביל שבאופ זה היה פטור מלתת קלבו.
 4דכיו שחלקו את הירושה  א שחזרו והשתתפו הרי ה כשני זרי שהשתתפו בנכסי ,שהדי
שפטורי ממעשר בהמה דכתיב )שמות יג:יב( "אשר יהיה ל"" ודרשינ שרק בהמות שה "של"" לבד
בלא שותפות חייבות במעשר בהמה .ולעני קלבו ה חייבי ,כיו שאינו חשוב כאבא שנת בשביל שני
בניו ,אלא חשוב כשני שותפי שנתנו בשביל עצמ שלא נפטרי בזה מהקלבו.
 5כיו שעשו את החלוקה בצורה כזו ,יש לנו לומר שבאמת אי כא חלוקה  הנחשבת שכל אחד מוכר את
חלקו לחברו ,אלא רק מבררי את הדבר כיצד היתה הירושה ,שזה ירש כ" וכ" בגדיי וכ" וכ" בתיישי
וכ השני .ולכ בכה"ג כשחזרו והשתתפו  חזרו למצב הראשו של תפוסת הבית ,וכדי כל יורשי שכל
עוד שלא חלקו חייבי במעשר בהמה .ודוקא א חלקו שזה קיבל את כל הגדיי וזה את כל התיישי,
שאחד מכר את חלקו בגדיי תמורת התיישי ,והשני מכר חלקו בתיישי תמורת הגדיי ,שזו חלוקה
גמורה ,בזה הדי שא אח"כ חזרו והשתתפו לא חזרו לתפוסת הבית אלא ה שותפי רגילי הפטורי
ממעשר בהמה.
 6סובר ר' יוחנ שבכל אופ שחלקו נחשב חלוקה גמורה ,ולא אמרינ ברירה שזה חלקו שהיה לו בירושה,
ולכ כשחוזרי ומשתתפי  זו שותפות גמורה הפוטרת ממעשר בהמה.

