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  .ה ד� שקלי�
  ?מה הדי� לגבי מעשר בהמה וחיוב קלבו�, חילקו רק את הנכסי� או רק את הבהמות

  
  לעני� קלבו�  לעני� מעשר בהמה  

  חייבי�  2 ולא את הבהמות1כשחילקו רק את הנכסי�
  פטורי�  כשחילקו רק את הבהמות ולא את הנכסי�

  
  ? הדי� מה3בני העיר ששלחו את שקליה� ונגנבו או אבדו מהשלוחי�

  
  ?מה די� בני העיר  ?מה די� השלוחי�  

  פטורי�  5נשבעי� לגזברי�  4היכא שכבר נתרמה הלשכה
  חייבי� לשוב ולשקול  נשבעי� לבני העיר  היכא שלא נתרמה הלשכה

  
  ? למה היו משמשי�,שופרות שהיו במקומות דלהל�ה

  
  שופרות במקדש  שופרות במדינה  

  נותני� לתוכ�  וכ�נותני� לת   של שנה זו�תקלי� חדתי� 
  נותני� לתוכ�  אי$ נותני� לתוכ�   של שנה שעברה�תקלי� עתיקי� 

  
  , בני העיר ששלחו את שקליה� א� לא נתרמה התרומה נשבעי� השלוחי� לבעלי�

  ?ע"הא� די� זה הוא אליבא דכו
  

  אליבא דחכמי�  שמעו�' אליבא דר  
   6נשבעי� שבועת תקנהע ו"לכו  יוחנ�' לר
  אינ� נשבעי�  1בעי�נש  אלעזר' לר

                                                           
ג שאי$ "הוא רק בכה, מנא מתי אמרינ$ שא� חילקו את הנכסי� חייבי� להוסי� קלבו$' אמר ר 1

הבהמות רוב הנכסי� אבל א� הבהמות ה� רוב הנכסי� ה� נחשבי� עדיי$ שותפי� ברוב 
 . את כל מיעוט הנכסי�שחילקו' אפי, ופטורי� מהקלבו$

ומצד מה , בת חיוב הקלבו$דמצד מה שחילקו את הנכסי� זה ס, זה מקרה שחייבי� בזה ובזה 2
  .שלא חילקו את הבהמות זה סיבת חיוב המעשר בהמה

א� ' או אפי, נ�וכגו$ שהיו השלוחי� שומרי ח, באופ$ שא� האמת שאבדו או שנגנבו ה� פטורי� 3
או שהיתה האבידה באונס כגו$ , י לסטי� מזוי$"ג שהיתה הגניבה באונס ע"היו שומרי שכר ובכה

 .שטבעה ספינת$ בי�
וזאת כדי , ד היו תורמי� את הלשכה באופ$ שה� מזכי� לכל ישראל את השקלי� שנתרמו"ב 4

, לשכה משקליה� ג� לאלה שבאמיתות לא נתרמה עתה ה*שיהיה לכל ישראל חלק בתרומה 
א� , וכיו$ שכ+ היו עושי�. ה שהתרומה מועילה על אלה שעדיי$ לא הגיעו שקליה� ללשכה"וה

 .תרמו ולא הגיע ללשכה ה� פטורי� מלתרו� שוב
 .דבני העיר כבר נפטרו בשעת תרומת הלשכה, דהבעלי הדי$ ע� השלוחי� עתה ה� הגזברי� 5
 .די שלא יזלזלו בשמירה כ*שתיקנו חכמי� להשביע את שומרי ההקדש  6
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  :שקלי� ד� ה
  , המקדיש את שקלו ואבד קוד� שבא ליד גזבר מה דינו

  ?ומפני מה בני העיר שוקלי� שוב כשלא נתרמה התרומה
  

  'מפני מה בני העיר שוקלי� וכו  'הקדיש את שקלו ואבד וכו  
  דחייבי� באחריות *מ$ הדי$    ושוקל שוב*חייב באחריותו   יוחנ�' לר

  משו� התקנה שלא יבואו לזלזל בשקלי�   הוא בהקדש*דכל היכא שהוא , פטור  לריש לקיש
  

  ?מה הדי�, ונמצאו השקלי�, ושקלו שוב, בני העיר שאבדו שקליה� קוד� שנתרמה התרומה
  

  � לתקלי� עתיקי�שקלי� שניי�    לתקלי� חדתי��שקלי� ראשוני�   
  תחת האבודי�השקלי� ששקלו   השקלי� ששלחו בני העיר תחילה  פנחס ' לר

  השקלי� האבודי�  2השקלי� שבאו ליד גזבר תחילה  אבא מרי' לר
  
  

                                                                                                                                                                                                   
 כגו$ נדרי� שכל זמ$ שלא הקריב� *שמעו$ וחכמי� גבי קדשי� שהוא חייב באחריות$ ' נחלקו ר 1

ש שא� הפקיד� אצל שומר חנ� "וסובר ר, א� הפריש� ואבדו צרי+ להפריש אחרי� תחתיה�
ו$ שחייב אלו כי, דא� שאי$ נשבעי� על ההקדשות, ונגנבו או אבדו צרי+ השומר להשבע עליה�

ואי$ נשבעי� , ואילו חכמי� סוברי� שאינ� כנכסי בעלי�. באחריות$ חשובי� ממו$ בעלי�
דאילו , ש"אלעזר שמשנתנו שהזכירה שבועת השלוחי� לבעלי� סוברת כר' ז אמר ר"ועפ. עליה�

אלעזר מהסיפא של המשנה שא� כבר ' לר' תקשה הגמ' לקמ$ בעמוד ב. [לחכמי� לא שיי+ שבועה
ועל , ש לא שייכת שבועה על הקדש"וש� ג� לר, תרומה נשבעי� השלוחי� לגזברי�נתרמה ה

 ].אלעזר' את דברי ר' ומכח זה דוחה הגמ. יוחנ$ שזו שבועת תקנה' כרח+ מוכח כסברת ר
 . ובמציאות אלו ה� השקלי� שנשקלו בפע� השניה 2


