
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שקלים-באחד באדר
מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

ואלו שחייבין בקלבון לוים וישראלים וגרים ועבדים משחוררים אבל לא כהנים ונשים ועבדים וקטנים▀ד.

השוקל על יד כהן על יד האשה על יד עבד על יד קטן פטור▀ד.

ואם שקל על ידו ועל יד חבירו חייב בקלבון אחד[ת"ק]♦▀ד.

שני קולבנותר' מאיר:♦▀ד.

הנותן סלע ונוטל שקל חייב שני קולבנות▀ד.

השוקל על יד עני ועל יד שכינו ועל יד בן עירו פטור ואם הלוום חייב▀ד.

האחין השותפין שחייבין בקלבון פטורין ממעשר בהמה וכשחייבין במעשר בהמה פטורין מן הקלבון▀ד.

וכמה הוא קלבון מעה כסף דברי ר"מ[ר"מ]♦▀ד.

וחכ"א חצי מעהחכמים:♦▀ד.

אע"פ שאמרו כו'.▀גד.

הא לתבוע אין תובעין▀ד.

הכא את אמר תובעין והכא את אמר אין תובעין¿◊ד.

כאן בשהביא ב' שערות וכאן בשלא הביא ב' שערות:!◊ד.

הנכרי והכותי כו'.▀>ד.

תיפתר כמ"ד כותי כנכריר בא (ביבא):¿◊ד.

דאתפלגון▀¿ד.

כותי כנכרי דברי רבי[רבי]♦▀¿◊ד.

כותי כישראל לכל דבררשב"ג:♦▀¿◊ד.

מתני' בנכרים הא בכותים לאר' לעזר:!◊ד.

אדם לרבות את הגרים להוציא את המומריםותני כן:▀!ד.

מתני' פליגא על ר' אלעזר¿ד.

אין מקבלין מידם קיני זבין וזבות קיני יולדות[תני]▀¿◊ד.

וכי יש קיני זבין וזבות בעכו"ם¿ד.

אלא רישא בעכו"ם וסיפא בכותים!◊ד.

כן הוא רישא בעכו"ם וסיפא בכותים▀ד.

ר' יוחנן:♦▀◊ד.
בתחילה אין מקבלין מהם לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסוים ובסוף מקבלין מהן דבר שאינו מסוים ואין 

מקבלין מהן דבר מסוים

בין בתחילה בין בסוף אין מקבלין מהן לא דבר מסוים ולא דבר שאינו מסויםרשב"ל:♦▀◊ד.

מתני' פליגא על רבי יוחנן¿ד.

אין מקבלין מהן הקדש ונדבה לבדק הבית▀¿◊ד.

פתר לה בין בתחלה בין בסוף ובלבד דבר מסוים, פתר לה בתחילה שאפילו מעותיו יוליכם לים המלח!◊ד.

בין בתחילה ובין בסוף אין מקבלין מהם לא דבר מסוים וכו':ר"ש בן לקיש:▀◊>ד.

מתני' פליגא על רשב"ל¿ד.

הכל שווין שהן נודרין ונידריןדתני:▀¿◊ד.

פתר לה עולה!◊ד.

ניחא נודרין עולה נידרי' עולה מה¿ד.

כשאמר ישראל הרי עלי עולה ושמע נכרי ואמר מה שאמר זה עלי:!◊ד.

לא הביא עמו נסכים והביא אחר כך מקבלין הימנו▀¿◊ד.
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ולא לכלי שרת אינון מותר נכסים נמצא מביא דבר מסויים¿ד.

▀!◊ד.
התיב רבי יוסי בי רבי בון 

והא תנינן:
נערכין ועורכין

לא לבדק הבית אינון¿!ד.

היך מה דאת אמר תמן לשמים הוא מתכוין ומאיליהן הן באין לבדק הבית!!ד.

כן את אמר אף הכא לשמים הוא מתכוין ומאיליהן הן באין לבד"ה!◊ד.

לא לכם ולנו לבנות בית לאלהינורשב"ל פתר לה:▀◊ד:

▀◊ד:
רבי חלקיה א"ר סימון 

שאל:
מעתה אין מקבלין מהן לאמת המים ולחומות העיר ומגדלותיה על שם ולכם אין חלק וגו':

אלו חייבין בקלבון.▀>ד:

מאי טעמא דרבי מאיר^ד:

השוקל שקלו שלם שהוא חייב שני קלבונותסבר רבי מאיר:!◊ד:

כשם  ששקלו תורה כך קלבנו תורהדאמר רבי מאיר:▀!◊ד:

כמין מטבע של אש הוציא הקב"ה מתחת כסא כבודו והראהו למשה ואמר לו זה יתנו כזה יתנו:דאמר רבי מאיר▀!◊ד:

נתן סלע ליטול שקל חייב שני קולבונות.▀>ד:

דר' מאיר היא אחד שקל שהוא נותן ואחד לדברי תורהר' אלעזר:♦▀◊ד:

ד"ה היא, אחד שקל שהוא נותן ואחד שקל שהוא נוטלרב:♦▀◊ד:

לר"מ ג' קולבנות אינוןעל דעתיה דרב:▀ד:

▀◊ד:
אתא ר' ירמיה ר' שמואל 

בר רב יצחק בשם רב:
שלשה קולבנות אינון א' שקל שהוא נותן וא' שקל שהוא נוטל ואחד לדבר תורה:

▀◊ד:
האחים והשותפים שחייבין בקלבון ופטורין ממעשר בהמה בשחלקו וחזרו ונשתתפו. שחייבין במעשר 

בהמה ופטורין מן הקלבון בשלא חלקו

רבי לעזר:♦▀◊ד:
והן שחלקו גדיים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדיים אבל אם חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים 

הוא חלקו משעה הראשונה

אפילו חלקו גדיים נגד גדיים ותיישים נגד תיישים כלקוחות הן ופטורין מן המעשררבי יוחנן:♦▀◊ד:

הלקוח ושניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה.כההוא דתנינן תמן:▀▀ד:

¿◊ד:
ר' חייא אמר רבי ירמיה 

בעי:
ולמה לית נן אמרין פעמים שהן חייבין בזה ובזה ופעמים שהן פטורים בזה ובזה
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