
 

  

ֶאָחד ֲאָדר ּבְ  פירוש: ּבַ

ִמיִעין  ַמׁשְ

 ______ַעל הַ 

בא' אדר בית דין ______ שליחים לכל ערי ישראל להכריז 

כיון   ומדוע דווקא אז?ש_______ מחצית ה_____.    

שב___ בניסן צריך להקריב קרבנות _____ מתרומה 

______ של הציבור, ולכן מקדימים ___ יום קודם א' 

 ניסן להכריז שיביאו _________.

 "ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה ְּבָחְדׁשוֹ ֹזאת עֹוַלת ֹחֶדׁש שנא' " :המקור לכך

 קרבנות ציבור מתרומה _____.ְלַחֵּדׁש שצריך כלומר:  -

" וכתוב בפרשת  ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהשכתוב כאן " שזה בניסן?ומנין 

 " (ג"ש)ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהִראׁשֹון הּוא ָלֶכם קידוש החודש "

ַעל  )משמיעין(וְ 

 ______הַ 
 

 "מושג בכלאיים"
יש דין שאם מתערב קצת מין 

זרע בזרע אחר ורוצה לזרוע את 
 למעטהזרעים באדמה, צריך 

את התערובת עד שיהיה פחות 
_____ הקב על כל  ____, -מ

ואז מתבטל הזרע המועט 
) 24חלקי  1ומותר לזרעו (שזה 

[ומדאורייתא: מספיק ביטול 
של "חד בתרי", אבל בכלאיים 

החמירו שיהיה שיעור גדול 
 מפני מראית העין.] -יותר  

בית דין מכריזים שבעל השדה ______ את הזרע  :להרע"ב

 שנזרע שיהיה פחות מ______ הקב ל______.

 שכבר נזרע מועיל ל_____ אחרישגם  מפני שסובר:

 ומתבטל המועט במרובה.

 

 בית דין מכריזים שבעל השדה  רבותיו של רע"ב:ל

את הזרע המעורב [וכבר לא מועיל רק  לגמרי_____ 

 ל_____ אותו]

 שנזרע קודםשמה שמועיל למעט זה רק  שסוברים:מפני 

 אבל אם כבר נזרע באיסור צריך ל______ אותם לגמרי.
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ר ּבוֹ  ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ  פירוש: :ּבַ

 ______ קֹוִרין ֶאת הַ 

 ______. בַּ 

בט"ו באדר קוראים את ה______ בערים ה____ 

 חומה מימות _____________.

ִנין ֶאת הַ  _______ ּוְמַתּקְ

 לעיר)שמחוץ (

 _______ ְוֶאת הַ 
 (שבתוך העיר)

לאחר שהתקלקלו הדרכים והרחובות מהגשמים 

תיקנום עבור  :פירוש א' -שבימות ה______

תיקנום עבור  :פירוש ב'____________.  

(שרציחה בשוגג מצויה ____________________.  

 יותר בימות הקיץ שאז אנשים שוהים יחד בחוץ, תפא"י)

ִים_________  ְוֶאת  ַהּמַ

מנקים את ה______ שהתרבה במקוואות.  וכן אם 

נחסר שיעור המקווה של ___ סאה מוסיפים מים 

ומשלימים אותו לשיעור  ][באופן המועיל ע"י "המשכה"

 הנצרך.

ין   ְועֹוׂשִ

ל  ּכָ

ָצְרֵכי 

 ____הָ 

 (מה 
 שלא גמרו

 עד עכשיו  
הזדרזו 
 לגמרם 

לפני תחילת 
חודש ניסן 

למהר  –
בהשלמתם 
כדי שתכלה 

שנה עם 
 עונשיה 

 )מאירי - 

 דנים דיני ________. דיני ______

 דנים דיני _______. דיני ______

 דיני ______
דנים אנשים שעברו על אחד מאיסורי תורה שחייבים 

 _______.עליו 

ופדיית _____ 
ו______ 
 ו______

(שאמר "ערך פלוני עלי") גזברי ההקדש גובים את הערכים 

 ") חפץ פלוני יהיה חרם(שאמר "ואת החרמים 

 וכן פודים את החפצים שהקדישום לבדק ה____.

 "מים המאררים" -משקים את האשה ה_____  והשקאת _____

 ושריפת _____
כדי להכין מאפרה "מי  שורפים פרה ______

 חטאת" להזות על טמאי _____ כדי לטהרם.

 ורציעת _____
 (עברי)

רוצעים את ______ של עבד _____ שרוצה להישאר 
 ונקנה לאדונו עד שנת ה____. -אחרי שש שנים 

 כפי סדר טהרתו. -מטהרים את ה_____ שהיה טמא  וטהרת _____

ושולחים ל____ 
בורות של מים 

 ה______.

בורות של מי גשמים שהיו נעולים בימות ה_____ 
 ופותחים אותם לשתיית הרבים למשך

 כל ימות ה_____. 
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ִנין ֶאת  ּוְמַצּיְ

 _______הַ 

 –שופכים ___ (לבן) מסביב לקברים כדי לסמנם 

 שהכהנים והעוסקים בטהרות לא ______ מהם.

(ובימות הגשמים היה הסיד מתקלקל ולכן הוצרכו 

 לשפוך ____ חדש)

 ְויֹוְצִאין 

 ______ַאף ַעל הַ 

אעפ"י שבית דין כבר הכריזו בא' אדר על ה______, 

בעצמם לא היו סומכים על הכרזתם והיו יצאים 

לראות האם הבעלים עקרו את ה______ ואם לא, 

 היו ______ בעצמם את הכלאיים.

 (ויבואר אופן העקירה במשנה הבאה)

 

הדין  אגבנ.ב. כל הדינים הללו אע"פ שאינם שייכים למסכת שקלים, נכתבו במשנה 

 שכתוב במשנה ג' שהיו מושיבים שלחנות לפריטת השקלים בחמשה עשר באדר.
 

מפני שאין בתאריך  –[ולכן גם לא כתוב במשנה שבי"ד אדר קורין את המגילה בעיירות 

 זה דינים לענין השקלים]
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 מה היו עושים שלוחי בי"ד כשראו אדם שלא עקר את הכלאיים כנדרש?
 

 כדי: ? מה עשו 

ִראׁשֹוָנה"  "ּבָ

______________ 

______________ 

 [בתוך השדה]

 כדי ש_______.

ַרּבּו עֹוְבֵרי  ֶ ִמׁשּ

 ֲעֵבָרה
 

 ש____א. והיו שמחים 

________________. 

 _______________. ב.

 התקינו:

________________ 

כדי שיתקלקלו 

הזרעים ע"י 

 שהאנשים _____

 על זה.

 ועדיין היו שמחים

 ש_______________

 ":ִהְתִקינוּ "

 התקינו:

 

_______________ 

(מבלי לעקור 

 הכלאיים...)

כדי שיזהרו בפעמים 

 הבאות ל_____

 בזמן...את הכלאיים 

 (או לא לזרוע כלאיים...)

 (ומועיל מפני שהפקר

(____________ 

 



שקלים פרק א' משנה ג'                                                                               -1-                                     בס"ד 
                     

 החלפנים  –היכן היו יושבים השולחנות 

 לצורך מה? כדי לגבות את מחצית השקל מישראל?

ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ

ר ּבוֹ   ָעׂשָ
 (ט"ו באדר)

 היו יושבים ב______.

 : "במדינה"פירוש 

 לרע"ב:____________.

 לרמב"ם:__________.

_____________ 

_____________ 

_____________ 

ִרים  ֶעׂשְ ּבְ

ה ָ  ַוֲחִמׁשּ
 באדר) ה"כ(

 ישבו ב______.

 : "במקדש"פירוש 

 לרע"ב:____________.

 לרמב"ם:__________.

כדי ש______ להביא 

 את _____ השקל.

כי כבר התקרב א' 

שצריך לקנות  –בניסן 

 קרבנות ______

 מתרומה חדשה.
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 מה התחילו לעשות מכ"ה אדר לאלו שעדיין לא הביאו את שקליהם?

 אפי' בע"כ. -_______________. פירוש:________________________ 

 במחצית השקל? חייביםהם כיון ש – את מי ממשכנים

 )_________. 2     (התנא כאן סובר כמ"ד שחייבים) )_________. 1

 (שלאחר שחרורם הם ישראלים גמורים))_________________. 4)_________  3

 במחצית השקל? לא חייביםהם כיון ש – ממשכנים לא את מי

 ולא _____. איש –" ֹּכֶפר ַנְפׁשוֹ ____ ְוָנְתנּו שנאמר: " –)________.   1     

 כי חייבים רק במצוות שה_____ חייבות בהן. –. (כנענים))_______ 2     

ָׁשָנה ָוָמְעָלה _____ ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן שנא': " – )20(פחות מבני )______. 3

 _____ ממחצית השקל. -שלא מלאו לו ___ שנה   קטןה'" ולכן ִיֵּתן ְּתרּוַמת 

 חייב לתת עבורו מחצית השקל? באיזה מקרה אביו של הקטן

 ואם מת אביו הוא ______ ע"י עצמו. -_________________________ 

 אותם? לא ממשכנים ולמרות זאת מחצית השקל מי הם האנשים החייבים ב

 _______. מדוע? ________________________________________.

 בי"ד עושים תנאי  –ואם יהיו כהנים שבכל זאת לא יתנו מחצית השקל 

 ומזכין להם מחצית השקל מכספי ה_________.

כך יש להם  [כמו שיש לבי"ד רשות לשלם מתרומת הלשכה את שכר עושי מלאכת ה____

 רשות לזכות לכהנים ששכחו לתת מחצית השקל מפני שגם הם עובדים בבית המקדש.]
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 מקבלים מנשים, קטנים, נכרים וכותים:האם 

 מחצית השקל, קיני זבין, זבות ויולדות, וכן חטאות, אשמות, נדרים ונדבות?
 

 מה הפירוש:

 תורים או בני _____ –שני עופות   ויולדות": (שראו טומאה בגופם) "קיני זבין זבות

 לטהרתם. –שמביאים זבים, זבות ו_____ (יולדת עניה) להקרבה 

 גויים שהביא מלך אשור אל ערי שומרון וכיון שעבדו ע"ז באו אריות  "כותים":

 וטרפו בהם, והתגיירו מפחד ה______. אבל לא קיימו את מצוות ה' בשלימות.

 חייבים כרת. זדונובדבר שעל  ___בכגון שחטא  -קרבנות "_____"   "חטאות":

 כגון גזל את חברו וכפר בזה, ו____ על כך לשקר. -קרבנות "____"   "אשמות":

 כגון שאמר: –קרבנות שאדם _____ להביאם (מבלי שהיה חייב בהם)   "נדרים":

 ולא נדב בהמה מסוימת. –שלמים"  \"הרי ____ קרבן עולה 

שלמים"  \קרבן עולה  זושאמר: "הרי  -קרבנות שאדם ____ להביאם   ":נדבות"

 כלומר שנדב דווקא את ה______ הזאת. –
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האם 

מידי מקבלים 

–  /  

מחצית 
 השקל

קיני זבים 
זבות 
 ויולדות

חטאות 
 ואשמות

 נדרים ונדבות
 –למזבח 

 להקרבה.
 לבדק הבית

 ולא להקרבה.

 

__ 

בתנאי 
 שימסרום

 ____לציבור
 כדי 

 שיחשב שזה
 כספי _____  

 ולא כספי יחיד

__ __ __ __ 

 __ 
 

 כנ"ל.בתנאי 
    

 

__ 

כיון שאינם 

נאמנים 

למסור כספם 

לציבור 

 ל_____.
 (תפא"י)

__ 

אין טומאת 

 ____זבין ,_

 ויולדות

בעובדי 

 כוכבים.

 (תפא"י)

__ 
שנא' "דבר 

אל בני 

נפש  ישראל

 –" תחטאכי 

שדווקא בני 

ישראל 

מביאים קרבן 

._____ 

"כחטאת ונא' 

 – "כאשם

קרבן שדין 

הוא  _____

 כמו חטאת.

___ 

 שנאמר 

"___ איש 

אשר 

 יקריב"...

 לרבות

 .________ 

___ 

 

שהרי אפילו 

על כותים 

אמר עזרא לא 

לכם ולנו וכו' 

אז כ"ש על 

 נכרים.

 

__ 

כיון שאינם 

נאמנים 

למסור כספם 

לציבור 

 ל_____.

 כדי שלא

 נתחבר אתם.

 (תפא"י)

 

 לר"ב: ___.
 כדי ש___

 נתחבר עמהם
 לרמב"ם: __
כיון שהם 
 מתכוונים

על  לכפר
עצמם 

 בקרבנות אלו
אולי יחזרו 
 ב______.

.__ 

שלא גזרו 

שיהיה דינם 

חמור 

 מנכרים...

__ 

שכן הוא 

מפורש ע"י 

 עזרא

 שנאמר: "לא

____ ולנו 

 לבנות ____

 לאלוקינו".
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 ____________________.____________________מה הפירוש "קלבון"?

 _._____לפי חכמים:___.  ____לפי רבי מאיר:  (עיין סוף משנה ז') מהו השיעור של "קלבון"?

 

אלו חייבין ואלו 
 פטורים?

 פירוש:
האם 

חייבים 
 מדוע? בקלבון?

 לויים, ישראלים,

 גרים ועבדים

 (כנעניים)
 משוחררים

 שני אנשים
המחויבים במחצית 

(כגון לויים וכו')  השקל 

 יחדשנתנו 
 שקל עבור שניהם.

 

(ע"פ תוי"ט שגם ברישא 
שהביאו  בשניםמדובר 

 )שקל עבור שניהם יחד

 
.______ 

 

 

להכרע.  [כלומר: מפני 
ששני חצאי שקלים 
שווים קצת יותר 
מ____ שלם לכן 
 צריכים להוסיף 

 וזה ה"קלבון"] –מעט 

 כהנים

 שני ______

 יחדששקלו 

 ____ שלם

 עבור שניהם. 

.______ 

 אעפ"י שהם חייבים 

 השקל ב____

הם פטורים 

 מ"_____" 

 _ אותם.כי אין _____

 ,נשים

 (כנעניים) עבדים

 וקטנים

 שני נשים וכו'

 ____ששקלו 

 שקל שלם

 עבור שניהם. 

.______ 
כי אינם חייבים 

 ב____________.

ֹוֵקל  (הנותן ַהׁשּ

 )בהלוואה מחצית השקל
, ּכֵֹהן (עבור) ע"י

הע"י  ָ , ע"י ִאׁשּ

 .ָקָטן, ע"י ֶעֶבד

שקל אדם שנתן 

שלם, חצי עבור 

עצמו, ו____ שקל 

עבור אחד  בהלוואה

 מקלבון הפטוריםמן 

 
 

.______ 
 

 

  שהםמפני 
 ______ מקלבון.

בלבד אינו  ועל עצמו
 חייב ב_______.
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לשון 
 המשנה

 פירוש:
האם 

חייבים 
 מדוע? בקלבון?

ַקל ַעל  ׁשָ

 ָידוֹ 

ְוַעל ְיֵדי  

 ֲחֵברוֹ 

 

אדם שנתן 

, חצי שקל שלם

עבור עצמו, 

ו____ שקל 

  בהלוואה נתן

 עבור אחד מן 

  החייבים

 בקלבון.

לפי 
תנא 
 קמא:

______ 
.______ 

ששניים ששקלו ביחד שקל  – להכרע
שלם אז חייבים להוסיף "______" 

 אחד לשניהם להכרע.
 -אך אדם שנותן מחצית השקל  

 סובר ת"ק –הקצוב בתורה  כמטבע
 מן ה_____. שנא': פטורשהוא 

 ולא ____ כזה - "ִיְּתנּו"___ 

רבי לפי 
 :מאיר

______ 
.______ 

השוקל מחצית  שכל כי הוא סובר:
בקלבון _____, ולכן ה____ חייב 

(שיש בו שתי שנים ששקלו ____ שלם 

  חייבים ___ קלבונות. מחציות השקל)

(וסובר שמהמילים "זה יתנו" למדים 
שצריכים לתת מטבע מדויק כמו המטבע 

מאש שהראה ה' למשה וכיון שמטבעות לא 
 –כ"כ מדויקים לכן צריך להוסיף קלבון 

 להשלים החיסרון)

 ַהּנֹוֵתן ֶסַלע 
 שקל)(

ֶקל   ְונֹוֵטל ׁשֶ
 (מחצית השקל)

שנתן שקל 

שלם ולקח 

של  עודף

._________ 

 לכו"ע:

______ 

______. 

כי נעשו כאן שתי פעולות המחייבות 
) שלקח 1כל אחת קלבון אחד: 

מההקדש עודף של ______ השקל 
ויכול להיות שזה קצת יותר ממשקל מחצית [

, לכן מוסיף ]השקל ויוצא שמועל בהקדש
 "______" אחד להכרע. 

) שנתן ____ שלם ולא מטבע 2
של מחצית השקל  –הקצוב בתורה 

 ולכן חייב עוד "______" אחד.

ֹוֵקל ַעל  ַהׁשּ

 וע"י ְיֵדי ָעִני

ֵכנוֹ   וע"י ׁשְ

ן ִעירוֹ   ּבֶ

 ,אדם שנתן שקל
 מחצית השקל
עבור עצמו 

 ומחצית השקל
עבור  במתנה

 אחר החייב בכך

 
 

.______ 
 

 

____________________ 

 ...ְוִאם ִהְלָום

אדם שנתן שקל, 
מחצית עבור 
עצמו ומחצית 

 בהלוואההשקל 
 עבור אחר החייב

.______ 

כיון שהם אמורים להחזיר לו את 
שניים כאילו לכן זה נחשב  ה_____

ולכן מתחייבים  את ה_____ הביאו
 ב_____.
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השותפים לגבי חיוב דין האחים 

 -כיון ש "קלבון" וחיוב "מעשר בהמה"
 

שני אחים 

ביניהם  שחלקו

את הנכסים 

 שירשו מאביהם

ואחר כך 

 נהיו שוב

שותפים 

  ברכושם
ונתנו ביחד סלע 

עבור שתי 

מחציות שקל 

 . לשניהם

 חייבים 
 _______.-ב

_________________ 

_________________ 

 (ולא אומרים כיון שנשתתפו

כאילו לא חלקו את הירושה 

 ויהיו פטורים מקלבון) - מעולם

כשחייבים 

  בקלבון

מפני שכבר 

 ואח"כחלקו 

 נשתתפו

 פטורין - אז

 ממעשר בהמה

מפני  -

שנחשבים שני 

 שותפים

אך פטורים 

 ________ -מ

____________. 

 (לעשר אחת 

 בהמות) 10מתוך 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 שני אחים שעדיין

 חלקולא  
ביניהם את 

הנכסים שירשו 

 מאביהם

אלא הנכסים 

 נשארו 

  ב"תפוסת הבית"

 חייבים 
 _______-ב

._______ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

כשחייבים ו
  במעשר בהמה

כי עוד לא חלקו 
ונחשבים כיחיד 

 פטורין ממילא
  מקלבון

כי  אינם 
נחשבים 

שותפים אלא 
 כאדם אחד.

אך פטורים 
 _______.-מ

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

ופירוש 
 המשנה
 לפי זה:
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 ____________________._________________?, מי""מצרפין שקלים לדרכונות

 _____________________________________ מדוע?

 ____________________._________________"?מה הם "הדרכונות

 

 

 ____________________._____________?מה הם "השופרות" המדוברים כאן

 ____________________._____________?מדוע היו עשויים בצורה כזו

 ______________._______________?מה היו מניחים בהם

 _____.ב___  ?היכן היו ממוקמים השופרות חוץ מבמקדש

 _____.לרמב"ם: ___  _____.לרע"ב: ___  ?מה הפירוש "במדינה"

 

 

 

 (שומר שכר) -בני העיר ששלחו את שקליהם ע"י _____  הסבר את המקרה:

 (טבעה ספינתו בים)  או _______    (ע"י לסטים מזוין)והשקלים _______ 

 מה הדין?
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 מדוע? הדין: פירוש: 

ִאם 

ִנְתְרָמה 

רּוָמה  ַהּתְ

 

לפני שנגנבו או אם 

ש____, כבר נתרמה 

" הלשכה תרומת"

במקדש מהקופות 

_____. ההקרבת  עבור

 והיו תורמים גם 

על השקלים ש____ 

וגם על השקלים 

 -ה______ לבוא 

כדי שגם לאלו שעדיין 

לא הביאו את 

שקליהם יהיה חלק 

 בה______ הקרבנות.

 חיםוהשל
 נשבעים ל________

 ש___________________

מלשלם עבור  ונפטרים

 השקלים שנאבדו או נגנבו...

כי משעה שנתרמה 
תרומה נחשב שהכסף 
 נמצא ברשות ה_____

ואם כך נחשב 
שמרשותם הם נגנבו 
או נאבדו ולכן הם 

 נשבעים להם ו_____.

 ובני העיר
 פטורים מ____________

כי יצאו ידי חובה 

 ב__________

כי זה נחשב שהכסף 

הגיע לידי 

 ה________. 

ְוִאם לֹא 

ִנְתְרָמה 

רּוָמה  ַהּתְ

 

ואם כשנגנבו או 

 כשאבדו עדיין

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 חיםוהשל
 נשבעים ל____________

 ש___________________

מלשלם עבור  ונפטרים

 השקלים שנאבדו או נגנבו...

ון שעוד לא נתרמה כי
ה_______ נחשב 

 עדיין נמצאשהכסף 
 ________ברשות 

ואם כך נחשב 
שמרשותם הם נגנבו 

או נאבדו ולכן נשבעים 
 לבני העיר ו______.

 ובני העיר
 שוקלים _________ (שוב)

כי לא יצאו ידי חובה 
 בשקלים הראשונים
 כי הם _______. 

 

מדוע השלוחים נשבעים שלא פשעו בשמירת השקלים שנגנבו או שנאבדו, הרי 

 ההקדשות?________________________________ מדאורייתא אין נשבעים על

ִבים ּנָ ֶהֱחִזירּום ַהּגַ גם השקלים  -" אלו ואלו"   הדין:  ...ִנְמְצאּו אֹו ׁשֶ

 ______________. -ה________ וגם השקלים ה_______ 
אלא עם השקלים הראשונים ואין עולים להם עבור השקלים של ___________.  

:_____________ ועם האחרונים ישתמשו עבור:_____________. ישתמשו עבור
שנשלחו ע"י  הראשוניםהם השקלים  –". חד אמר הראשונים(ונחלקו האמוראים מהם "השקלים 

 )תוי"ט לגזבר אחרי שנאבדו האחרים... ראשוניםוחד אמר אלו שהגיעו , נאבדו או ______השליח ו
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 מתי מעל? –אדם שהוציא מעות הקדש   הקדמה קצרה:

 הקדש.מפני שנהנה מן ה מעל מיד – לחוליןאם הוציא מהקדש 

, מפני שנשאר ברשות ההקדש, לא מעלמההקדש עדיין  נהנהגם אם  – להקדשאם הוציא מהקדש 

בהקדש שהוקדש בתחילה (כגון נתרמה תרומה גם על העתיד להגבות  נעשה מעשהורק אם 

 בהקדש. מעלאז  -מתרומה זו)  והקריבו קרבן
 

 הסבר את שני המקרים הראשונים בהם נהנה מן ההקדש:

 ___________________________________________________א.

 ___________________________________________________ב.

 ________________________ איזו הנאה יש לו מההקדש בשני המקרים?

 האם מעל בהקדש וצריך להביא "קרבן מעילה"?

  הדין: 
 מדוע? לא מעל \מעל 

 לאעדיין אם 

 תרומהנתרמה 
._______ 

______________________ 

______________________ 

  ______________________ 

אם נתרמה 

ועדיין  תרומה

 בהמה נקרבה לא
 מכסף התרומה

._______ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

  ______________________ 

אם כבר 
 תרומהנתרמה 

 (גם על העתיד לגבות)
 בהמה ונקרבה

 מכסף התרומה

._______ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

  ______________________ 
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 ,וקרבה בהמהאם בשני המקרים מעל רק אחרי שנתרמה תרומה 

 ?מדוע זה כתוב רק במקרה ב' ולא גם במקרה א'

.________________________________________________ 

 מקרים ג' וד':

 פירוש: מה יעשה? 
 בטעות נתןאם 

 מחצית השקל 

  מדמי

  מעשר שני

 "יאכל ________"

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

  __________________ 

 בטעות נתןאם 

 מחצית השקל 

  מדמי

 שביעית
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 "?_________________________________ַהְמַכֵּנס ָמעֹותמה הפירוש "

 _____.מה הוא גילה כשגמר לאסוף את המעות?____________________

 מה הספק לגבי הכסף שנשאר?_______________________________.

דין הכסף  המקרה:
 מדוע? הנותר

מחצית 
 השקל

 אמר: 

  ֲהֵרי ֵאּלּו "

ְקִלי   "ְלׁשִ

 (למחצית השקל)

 :שמאילפי בית 

.___________ 
 (לעולות קיץ למזבח)

______________________ 

______________________ 

 הלל: לפי בית

.___________ 

______________________ 

______________________ 

אמר: "הרי  
 אלו בשביל

ָאִביא ֵמֶהן   ׁשֶ
ְקִלי   "ְלׁשִ

 ("שווין") :לכו"ע

.___________ 

______________________ 

______________________ 

 חטאת

  ֵאּלּו "אמר:  

את   "ְלַחּטָ

  :לכו"ע

.___________ 

בית הלל יודו לבית  כאן גם
 -______ שהמֹותר ______ 
 כי זה שונה ממחצית השקל.

 יש להם _____ מחצית השקל:
ברור שלא ולכן  (סכום קצוב לכולם)

התכוון לתת יותר ממחצית 
וממילא הכסף הנותר השקל 

הוא _____ כי הוא _____ 
להם  אין :אבל חטאתבטעות.   

כי כל אחד יכול להביא חטאת (_____  

ולכן הכסף   )באיזה סכום שירצה
 הנותר הוא גם _____.

אמר: "הרי  
 אלו בשביל

ָאִביא ֵמֶהן   ׁשֶ
את   "ְלַחּטָ

  :לכו"ע

.___________ 

______________________ 

______________________ 
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 :אמר רבי שמעון
 

 _______:הְלמוָֹתר  - שקליםה מוָֹתררבי שמעון מסביר את השוני בין 

" אמרו בית הלל ְלִׁשְקִליֲהֵרי ֵאּלּו ואמר " למחצית השקלמדוע כשאדם אסף מעות 

ֲהֵרי ֵאּלּו ואמר " לחטאתהוא _____.  ואילו כשאסף מעות  (הכסף שנשאר)שהמותר 

 " אמרו בית הלל שהמותר הוא ______. ? ְלַחָּטאת

 אלא, שלפי בית הלל שקלים וחטאת שונים זה מזה:

 
יש / אין 
 להם קצבה
(סכום קצוב 

 שצריכים להביא)

הסבר 

  מדוע?

 ית הללולכן לב

 הנותר
 :הוא

 -כיון ש

 שקלים
(מחצית 

 השקל)

___________ 

 שנאמר:___

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

__________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

  _______________

 ___________ חטאת

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

.__________ 

(גם לב"ה וגם 

 לב"ש)

_______________ 

_______________ 

_______________ 

  _______________
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 רבי יהודה אומר:                     

 

 אין תמיד סכום קבוע. -אין קצבה   -גם ל______ ?    מה אמר רבי יהודה לרבי שמעון

כי המטבעות השתנו בתקופות השונות של עם ישראל והביאו מחצית השקל משווי 

 , שלפעמים היה שווה יותר ולפעמים פחות...השקל שהיה באותו זמן
  

התקופות שוני 

 הביאו: -שקלו  והמטבעות:

 כשעלו ישראל מן הגולה

(של מלכות מדי שהעלו  מטבע של _____השתמשו ב

 שהיה שווה __________ עמהם מן הגולה) 

 ומזה הביאו מחצית ה_____ (חצי דרכון).

ולאחר שבטלה מלכות מדי 

 ומטבע ה"דרכון" התבטל

כמו  השתמשו ב________ (שהוא שוה

 ה"שקל" שהיה בבית ______)

 והביאו ממנו מחצית ה_____ כבתחילה.

ולאחר תקופה חזרו 

 -להשתמש ב
 שזה סכום של ___________. –"_______" 

 

 וביקשו (רצו) לשקול "_______" למחצית השקל (שזה חצי מחצי שקל)

 ולא נתנו להם כי זה פחות מ______ השקל של התורה.

שהרי סכום מחצית  –רואים שגם לשקלים "אין _______"  יהודה:ואם כן, אומר רבי 

 השקל משתנה מתקופה לתקופה... 

 כמו לחטאת? אין להם קצבהאז מדוע לבית הלל מותר השקלים הוא ______, הרי 

 :אמר רבי שמעון
 

 עונה רבי שמעון לרבי יהודה: שקלים וחטאת עדיין שונים זה מזה:

 "יד כולן _____". פירוש:_________________________________ "שקלים":

כי  -___________________________ ולכן לב"ה מֹותר השקלים הוא ______ 

 יודע מתחילה עד כמה רוצה להקדיש ואת השאר לא התכוון להקדיש...

וזה מביא ב______, וזה מביא  (חטאת בשווי זה)"זה מביא ______  ":חטאת"אבל 

מותר החטאת הוא  גם לב"הולעולם אין סכומיהם _____. ולכן   -ב______" 

 ______ כי סכום החטאת משתנה מאדם לאדם ואולי רוצה להביא קרבן יותר יקר.
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 מעות לצורך קרבן מסוים או מצווה מסוימת מה דין הכסף הנותר? שצבראדם 

 דין הנותר:  פירוש: :מֹותַר

ָקִלים  מֹוַתר ׁשְ
אדם שאסף לעצמו מעות עבור 

"______ השקל" ואמר: "הרי אלו 
ואסף יותר מן הסכום ל_____" 

  הנצרך מה דין הכסף הנותר?

___________ 

 (כבית _____)

יִרית  מֹוַתר ֲעׂשִ

 ____________הָ 

דל (דלי דלות) החייב בקרבן  אדם
"עולה ויורד" שצבר כסף כדי להביא 

מנחת  –"_______ האיפה סולת" 
 חוטא. ו_____ לו כסף מיותר.

._______ 

כל שהוא  זה הכלל:
 ______,ְלֵׁשם בא 

 ולשם ______
הכסף  – "מֹוָתָרן"

שנשאר, הולך 
 ל____

בו קרבנות קונים ו -
 –ל"____ המזבח" 
קרבנות עולה 

להקריבן על המזבח 
כשהמזבח בטל 

 מהקרבה.

 מֹוַתר

י   ____________, ִקּנֵ

י   _____________, ִקּנֵ

י   ___________.ְוִקּנֵ

אדם שאסף כסף עבור קניית שני 
 לטהרת –תורים או שני בני יונה 

היולדת, ה______ והזבות, ולאחר  
שספר את הכסף, ראה שאסף יותר 

 מן הנצרך.

מֹוַתר 

אֹות  ַחּטָ

 ____________וְ 

 אדם שאסף כסף עבור קניית 
 קרבנות _______ ו_______

 ונותר _____. 

 מֹוַתר עֹוָלה
אדם שצבר כסף עבור קניית קרבן 

______ ונותר _____ לאחר קניית 
 הקרבן. 

__________ 

 ____________מֹוַתר 
אדם שצבר כסף עבור קניית קרבן 

 ______ (סולת שמן ולבונה) 
 ו_____ כסף לאחר קניית הקרבן.

__________ 

 ____________מֹוַתר 
אדם שצבר כסף עבור קניית קרבן 

 ______ ונותר _____ כנ"ל. 
__________ 
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 דין הנותר:  פירוש: :מֹותַר

 

 ___________מֹוַתר 

 כסף עבור קנייתאדם שצבר 
 קרבן ______  

 ונותר כסף לאחר קניית הקרבן.

.___________ 

ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַלה' שנא' "
_____" ּו____ ֱא�ֶקי� 
קרבן פסח וכי : וקשה

אלא קרב מן ה____? 
 באה התורה ללמדנו:

ה_____ יהיה ֶׁשּמֹוַתר 
 לקרבן הבא גם מן 

 ה____ וגם מן ה____
 _______.שזה קרבן  -

 מֹוַתר

 ְנִזיִרים
 אם גבו מעות לקרבנות ______

(עניים) עבור _____ (שקיבלו על 
עצמם נזירות יותר מל' יום או 
 שנטמאו באמצע ימי נזירותם...)

___________ 

 (אחרים)

 ָנִזיר
נזיר _____ שהפריש מעותיו 

 ונותר - עבור קרבנות ____

 שאסף. מהכסף
__________ 

 

 מֹוַתר
ים  ֲעִנּיִ

אם גבו מעות עבור _____ (לא 
מסויימים) כדי לקנות להם 

 ____, מלבושים וכו'
 ונשאר כסף.

___________ 

 (אחרים)

 ָעִני
 אם גבו מעות עבור מלבוש

ונותר  – אחד מסויםל___  
._____ 

__________ 

 מֹוַתר

בּוִיים  ׁשְ
 אם גבו צדקה לצורך פדיון ____

 ולא לצורך שבוי אחד מסוים
 ו_____ כסף לאחר פדייתם.

___________ 

 (אחרים)

בּוי  ׁשָ
 אם גבו צדקה לצורך פדיון 

 אחד מסוים -____ 
 ו_____ כסף לאחר פדייתו. 

__________ 
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 דין הנותר:  פירוש: :מֹותַר

 מֹוַתר

ִתים  ַהּמֵ

אם גבו צדקה לצורך 
קניית צרכי קבורת 

לא מת  -ה____ 
 מסוים,

 ו_____ מהכסף שגבו. 

___________ 

 (אחרים)

 

 מֹוַתר

ת  ַהּמֵ

 אם גבו צדקה 
 לצורך קניית

מת  -צרכי ה____  
 מסוים,

 ונשאר _____, 
 מה דין הנותר?

 מדוע? דין הנותר: 

לפי תנא 

  קמא:
________ 

כי המת מוחל על 
(שאספו עבורו בזיונו 
אם ______ צדקה) 

נהנים מהכסף 
(ובעבור טובה שנשאר. 

 זו מוכן למחול על בזיונו)

לפי רבי 

 ____ מאיר:

_________ 
_________ 

ספק אם כי יש לו 
_____________ 
_____________ 

ולכן הנותר ישאר עד 
 ש_________

 ויכריע את הענין. 

לפי רבי 

 ______ נתן:
_________ 

 (מצבה)

שפשוט לרבי נתן 
_____________ 
_____________ 
ומקפיד שישתמשו 
במעות אלו עבור 

עצמו ולכן יעשו לו 
 בכסף זה _____.

 
אם גבו כסף לצרכי קבורת מת ונשאר כסף, ואח"כ נתגלה שהיה לו כסף ולא  מה הדין

 היו צריכים לגבות עבורו כלל, מה דין הנותר? ______________.  

 מדוע?______________________________________.

באיזה מקרה אפשר להשתמש עם הכספים הנותרים גם לא לצורך הדברים 

 ____________________________המפורטים במשנה?__________
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 מהי "הלשכה"?____________________________________________

 מהי "תרומת הלשכה"?_______________________________________

 כמה פעמים בשנה תרמו את הלשכה? ___.

 אחת?_______________________מדוע לא תרמו את "תרומת הלשכה" בפעם 

ואפילו שהיו תורמים את "תרומת הלשכה" גם עבור אלו שעדיין _____________________. 

, כיון שיש ממשלא תרמו את שקליהם... מכל מקום רצו שיהיה להם חלק בקרבנות מהשקלים שתרמו 

 (תפא"י) מעלה יותר גדולה שיקנו קרבנות ציבור משקליהם ממש.
 

דברי ר"ע. 

 

 ________________________________.מהו "מעשר בהמה"?___

 : ___ הזמנים של ___________,   "והן"מה הכוונה "והן גרנות למעשר בהמה"?  

 : __________________________________"גרנות למעשר בהמה" -הם גם  

  "____ כך זמן זה קובע ל"מעשרקובע למעשר דגן ," ____כמו ש""? גורןלמה זה נקרא "

 האם מותר למכור ולאכול בהמות לפני שעישרו מהם "מעשר בהמה"?

 אחד מג' הזמנים של מעשר בהמה:________ שהגיעאחרי 

 אחד מג' הזמנים של מעשר בהמה:________ שהגיע לפני

  הסמוכים ל__ רגלים.ג' זמנים מהם הזמנים שקבעו חכמים שיהיו "גרנות למעשר"? 

 סיבת התקנה:

 למעשר בהמה?______________________ דווקא זמנים אלומדוע קבעו חז"ל 

מדוע מוכרי הבהמות לא היו רוצים למכור בהמות לעולי רגלים לפני שעישרום, הרי 

 מותר למכור גם לפני מעשר בהמה?_________________________________

.___________________________________________________ 

 מדוע במעשר בהמה "אין חסר בו כלום"?___________________________

כדי שהמוכרים יעשרו הבהמות ויהיה  לכן תיקנו חכמים ג' זמנים אלו למעשר בהמה

 ... כי בלי זה היו הרבה נמנעים מלמכור בהמותיהם -מספיק בהמות לעולי _______ 
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 ונחלקו רבי עקיבא, בן עזאי, רבי אלעזר ורבי שמעון 

  מהם ג' הפרקים שתיקנו חכמים שיעשרו בהם את בהמותיהם: 
 על פי הרע"ב במסכת בכורות ט,ה) ההסברים( 

 

 זמן ג' זמן ב' זמן א' 

לפי 

רבי 

 עקיבא

 ________. בפרוס
ולא פירט מהו התאריך 

יום לפני חג  15שיוצא 
כי לפעמים חודש   פסח,ה

ואז חסר (כ"ט)  הוא אדר
יום קודם הפסח יוצא  15

ולפעמים בכ"ט  אדר, 
 _____ הוא חודש אדר

ואז זה יוצא בל' (ל') 
לכן לא כתב את אדר, 

 שזה יוצא... התאריך

 ________. בפרוס
ולא פירט מהו התאריך 

יום לפני חג  15שיוצא 
השבועות כי בזמנם לא 
היה תאריך קבוע לחג 

היו כי   בועות,הש
מקדשים ע"פ הראיה 

ולא ידעו מתי ייצא יום 
יום  15-לספירה ו 50-ה

ולכן לא כתב את  שלפניו
 ...התאריך

 ________. בפרוס
אפילו שחודש אלול תמיד 

 היה חסר (כ"ט),
גם כאן לא פירט את 

התאריך כיון שכמו שפסח 
ובעצרת כתב "בפרוס"... כך 

גם לגבי חג הסוכות לא 
 ך...פירט התארי

לפי בן 

 עזאי

._____________ 

כי הוא סובר שחודש 
 15ולכן  חסר מידתאדר 

יום לפני חג הפסח יוצא 
 תמיד ב___________.

._____________ 

יום לפני החג)  15(ולא 
כיון שבין אדר לשבועות 

נולדות מעט בהמות 
ואם זמן המעשר יהיה 

יום לפני חג  15
ה_______ יקנו את כל 
הבהמות ויאכלום קודם 
החג... ולכן הסמיכו את 

זמן המעשר לחג כדי 
שלא יגמרו הבהמות 

 ויהיה מספיק 
 לעולי ________. 

._____________ 

ה כי יש מחלוקת מתי ר"
למעשר ______, האם  בא' 
אלול או בא' תשרי, ואסור 
לעשר מהבהמות שנולדו 
לפני ר"ה עם אלו שנולדו 

לאחר ר"ה, ומפני ספק זה 
הקדים בן עזאי את זמן 

ל____ אב  –מעשר בהמה 
כדי שאת אלו שנולדו מא' 

 בפנ"ע. –אלול יעשרו בנפרד 
 (האלוליין מתעשרין בפני עצמן")

לפי 
רבי 

אלעזר 
ורבי 
 שמעון

._____________ 

כי הם סוברים 
שמתחילים לעסוק 

יום  30בהלכות החג, לא 
יום  14קודם החג, אלא 

קודם החג וסוברים 
שזמן מעשר בהמה הוא 

יום ולא  14-מתחילת ה
 במחציתם.

 וזה יוצא ב____ בניסן.

._____________ 

 בן עזאי.כ

._____________ 

יום קודם חג סוכות (ולא  15
בפסח) כיון שלא כמו  14

יכולים לעשר ב__ תשרי כי 
 אז זה יוצא ______ (ר"ה)
 שאסור לעשר בו הבהמות.
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 ___.בכמה קופות היו שמים את השקלים של "תרומת הלשכה"?

 כל אחת,סאין  9קופות של  3(ולרמב"ם: בתחילה מילאו _________. כמה מכילה כל קופה?

 שזה ביחד __ סאין.) כל אחת,קופות קטנות של __ סאין  3-שזה ביחד ___ סאין, ומהם תרמו ל

 לת"ק:______, לרבי ישמעאל:_____________________.  מה כתוב על הקופות?

כדי לדעת באיזו _____ נתרמה התרומה  מדוע מציינים על הקופות אותיות א' ב' ג'? 

וממנה היו קונים ______ ציבור בתחילה, ואח"כ קונים קרבנות ציבור  –בתחילה 

 מהקופה ה_______ ואח"כ קונים קרבנות ציבור מהקופה ה______.

 ?______________________.ביווניתמדוע לפי רבי ישמעאל מציינים על הקופות 
 

 באיזה אופן 
  הלשכהאת אסור לתורם 

 להיכנס לבית המקדש?
 מדוע?

ַפְרּגֹוד   ______.לֹא ּבְ
 

 פירוש:_______________

_______________________  

 _________________כדי שלא 

________________________ 

 ______.ְולֹא בְּ ______ ְולֹא בְּ 

מדיני "מורא מקדש", שאסור להיכנס 

 וכו'להר הבית ב_______ או בסנדלו 

  .(תוי"ט)

ין ְולֹא בְּ  ְתִפּלִ  ______.ְולֹא ּבִ
 _________________ יאמרו שלא

________________________ 
 

 וכל זה כי אנו חוששים:

 ______ (יהא עני) ויאמרו "____________________________" שמא

 נהיה _____. –בגלל שלקח _____ מהלשכה  פירוש:

 ______,  ויאמרו "____________________________" שמאאו 

שלא יחשדו בו חלילה, כמו שצריך להיות  - בעיני בני _____כי צריך להתנהג בנקיות 

 ______"ּוִמ  -___ ִוְהִייֶתם ְנִקִּים מֵ "(במדבר לב, כב)  שנאמר:  בעיני הקב"ה.נקי מחטא 

 ______" וְ  -_____ ֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ּוְמָצא ֵחן ְוׂשֵ " (משלי ג,ד)  ועוד אומר הכתוב:
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 באיזה אופן השליח של בית רבן גמליאל תרם את שקליהם?

 ת ה______השליח הביא את שקליהם בזמן שה_____ תרם את תרומ

 וזרקם לפני ה______

 והתורם לוקח שקלים מהמקום שה_____ זרקם לשם

 ______.ומכניסם לתוך ה

 _____________________________ מדוע השליח הביא שקליהם בצורה זו?

, גם עבור אלו ששקליהם לא נכנסו עבור כולם תרומת הלשכה עשו שאת(אפילו 

רצו שהתרומה בית רבן גמליאל  , בכ"זהביאו שקליהם][וגם עבור אלו שעדיין לא לקופות 

 ).תרם משקליהם ממשית

 ומה אומרים לו? -מה אומר התורם לפני שתורם את "תרומת הלשכה" 

 _______! :ואומרים לו  "________"?התורם אומר: 

 וכסדר הזה אמר __ פעמים. 

לפני קיום המצווה?    (כעין כאן) באלו עוד מצוות ראינו שתיקנו חכמים לומר ג' פעמים 

 _____________________________. א.

 _____________________________. .ב
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 ________________ מתי תרם את תרומת הלשכה הראשונה?

  ?עבור מי תרם את התרומות

 ומה עשה לאחר שתרם את התרומה הראשונה והשניה?
 

 את 
 ולאחר שתרם:   התרומה:

 הראשונה
 שתרם 

 _בפרוס ה_____

 לֵשם ______________
 

להביא לפני  שהספיקו
 פסח.

כיסה את המעות שנשארו 
שיתנו עליו בלשכה כדי 

 את השקלים שיביאו
אלו מהמדינות הסמוכות 

ולא ישכח  -לארץ _____ 
ויתרום שוב מהשקלים 

 שניתנו בתחילה...

 השניה
 שתרם 

 _בפרוס ה_____

 לֵשם _______________
 

להביא  שלא הספיקו
 שקליהם לפני פסח.

כיסה את המעות שנשארו 
בלשכה כדי שיתנו עליו 

את השקלים שיביאו אלו 
שגרים  -הרחוקים יותר 

 ּוְבָמַדיב_____ 
 ובשאר ה____ הרחוקות.

 השלישית
 שתרם 

 _בפרוס ה_____

________________ 

________________ 

 לאחר תרומה שלישית
 _____ את ה_____ לא

כי אין לאחריה תרומה 
 נוספת...

 

 ומכל מקום בכל תרומה ותרומה היו תורמים על שם כל _______

 על הגבוי ועל העתיד ל_______. אלא ש______________________________

 "?____________________ְקַטְבָלאֹותמה הפירוש: 
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 יו קונים בכסף תרומת הלשכהמה ה

 שנתנו לתוך ג' הקופות?            
 

 פירוש: 

 תמידין )1
 לתמיד של _____ 1שני כבשים, 

 והשני לתמיד של __________.

2( ___________ 
קרבנות ____ שמוסיפים על התמיד 

 במועדים ובראשי _____ בשבתות,

 ו___________ )3
מנחות ו___ שמקריבים עם 

 התמידים והמוספים.

 ה___________ )4
מנחת ה_____ מהתבואה החדשה 

  השעוריםשל 
 שהקריבו ביום ____ בניסן.

 ושתי ה_______ )5

שתי ככרות ____ העשויות מסולת 
מהתבואה החדשה,   -חיטים 

 שמביאים בחג ה_______.

 ו___________ )6
 לחמים שערכו על ה______ 12

 (ושילמו בזה גם את שכר האופים, מאירי)שבהיכל. 

 וכל קרבנות ה______. )7
 לרבות גם את ה_____

 שנקנתה מכספי תרומת ה______.
 



  

'              א' משנה דפרק         שקלים               -2-                                                  בס"ד    
                     

 
 
 
 
 

 ___________________________________.מה הפירוש "ספיחים"?

 מדוע צריכים להעמיד שומרים כדי לשמור עליהם בשנה השביעית?

 שמקריבים בט"ז בניסן צריכים להביא סולת -כי בשביל מנחת ה______ 

 ודווקא מארץ ______. - שעוריםמתבואה _____ של  

 המובאים בחג ה______ צריכים להביא סולת  -וכן בשביל שתי ה______ 

 ודווקא מארץ ______. - חיטיםמתבואה _____ של 

 ובשנת השמיטה הרי _____ לזרוע 

 אלא בשדות, שנזרעהולכן אין תבואה חדשה 

 מה_______  -יו היחידה היא מה שצמח מאל החדשההתבואה 

 שהם הפקר לכולם.

 וכדי לשמרם עבור מנחת ה______ ושתי ה_______

 " שלא יקחום אחרים מן ההפקר._____________ שישמרו על "ה מינו

 ___________________.מהיכן שילמו את שכרם של השומרים?

 _______________________________________________.?מדוע



 להקריב בשביעית את שתי הלחם ומנחת           העומרהאם אפשר 

 הוא לא              "שומר מתבואה של ספיחים כשהשומר על הספיחים

 אלא "שומר חינם"? (מתרומת הלשכה)שכר" 
 

 מדוע? 

 לפי 

 :רבי יוסי

___________ 

___________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 לפי 

 חכמים:

___________ 

___________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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 ?ַהִּלְׁשָּכה ָּבִאיןאלו דברים נוספים  

 מדוע? פירוש: 
 הרי אינם נקרבים בעזרה?

1_______________( 
____________ 

____________ 

___________________ 

___________________ 

2_______________( 
____________ 

____________ 

___________________ 

___________________ 

3_______________( 
____________ 

____________ 

___________________ 

___________________ 

 ולא מתרומת הלשכה  ?ַהִּלְׁשָּכה ָּבִאיןאלו דברים  

 פירוש: 
 מדוע

אינם נקנים מתרומת 
 ?הלשכה

1_______________( 
____________________ 

____________________ 

___________ 

___________ 

2_______________( 
____________________ 

____________________ 

3_______________( 
____________________ 

____________________ 

4_______________( 
____________________ 

____________________ 

5_______________( 
____________________ 

____________________ 

6_______________( 
____________________ 

____________________ 

 _______________________________________________מה סובר אבא שאול?
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 מה היו עושים עם הכסף שנשאר בלשכה לאחר שגמרו 

 קון צרכי העיר?להשתמש בכסף לתי
 

 

 במותר שיירי הלשכה היו 

 :__________________________קונים

 :__________________________ומוכרים

 :__________________________הרווח -והשכר 

 

 

 אין משתכרין (עושים רווח) משל __________

 ?________________________________________מדוע

 וגם לא משתכרין משל ______ (מצדקה שגבו עבור עניים)

 ?________________________________________מדוע
 

 עם מותר שיירי הלשכה? -אלא מה היו עושים לר"ע 

 שהיו ממתינים עד שיצטרכו כסף נוסף לתיקון _____ העיריש הסוברים: 

 (כמובא במשנה ד') . מותר תרומת ה_______שדינם כדין ים: ויש הסובר

 (מאירי)
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 מה הפירוש:

 ":_____________________________________________.תרומה"מותר 

 ":_____________________________________________.הפירותמותר 

 : ________________________________________.א'  סוג": נסכיםמותר 

 : ________________________________________.'ב  סוג            

 "קיץ המזבח":______________________________________________.

 הפירות והנסכים?מה דין מותר התרומה, 
 

 
 מותר 

 

מותר 

 

 מותר

  

 לפי

 תנא קמא 

_____________ 

_____________ 

  

לפי רבי 

 ישמעאל

____________ 

 שנאמר: "______

"____________ 

____________  

 לפי 

 עקיבארבי 

____________ 
 כיון שלצורך 

 _____ הופרשה.__
 

____________ 
שהנסכים כיון 

 מתקדשים 
 .__בכלי __

 לפי 
 רבי חנניה
 סגן הכהנים

____________ 
  רבי ישמעאל)(כ

____________ 
 כלילשהנסכים 

לה', ועולה ____ 
 לה'.

 

 וזה"?__________________.מי זה, "זה .   "ֶזה ָוֶזה �א ָהיּו מוִֹדים ַּבֵּפרוֹת"
 פירוש:____________________________________. - בפרות" מודים היו "לא

 דתנאי בי"ד הוא על המותרות שיהיו כולן קרבין _____.: ומסקנא רע"ב:
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 ֶמה ָהיּו עֹוִׂשין ָּבּה?        
 מתי נותר קטורת?______________.

 ל שנה ושנה?יהיה "מותר הקטורת" בסוף כשבוודאי מהם ב' ההסברים 

 של קטורת.ָמִנים הלכה למשה מסיני שצריך להכין כל שנה _____  א.

 ______ מנים כמנין ______ ימות החמה 

ולא היו נכנסים  -מנים מהם מכניס כהן ______ מלא חפניו ביום ה_______  3-ו

 וזה "מותר ה______" –בחפניו אלא נשאר קצת ______. ָמִנים כל הג' 

 _____ (לא מעוברת) יש רק ______ ימים (ולא שס"ה)בכל שנה _  ב.

 וזה "מותר ה_______"

 עם "מותר הקטורת" להקטיר בזה קטורת (לכתחילה) מדוע לא משתמשים 

 _________________________________. בשנה החדשה?

 של כל שנה ושנה? "ולכן מה היו עושים עם "מותר הקטורת

 פירוש: 

ַכר  ין ׂשְ ַמְפִריׁשִ

ִנין  ָהֻאּמָ
 הפכו את הכסף לחולין

אחד מן הגזברים מפריש מעות מתרומת ה______ 
 (מפטמי ה______) –ומזכה אותם עבור האומנים 

 שנוטלים שכרם מתרומת ה______
 וכסף זה שהופרש נהפך ל_____.

ִלין אֹוָתּה ַעל  ּוְמַחּלְ

ִנין ַכר ָהֻאּמָ  ׂשְ
הפכו את הקטורת לחולין 

 ישנהואת הכסף לתרומה 

 לאחר שהגזבר זיכה מעות אלו עבור ה______
את "מותר ה_____" על אותן המעות,  מחללים

 נהיו קדושים ושייכים לתרומה _____ המעותואז: 
 נהייתה ______.הקטורת  ואילו

ְונֹוְתִנין אֹוָתּה 

ָכָרן ׂשְ ִנין ּבִ  ְלֻאּמָ
 שילמו לאומנים

 משכורת ע"י קטורת

 את ה_______ (חולין)
 ים ל_______ בשכרםנותנ 

 )הקטורת ]הכנת(על פיטום [ 
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 ְוחֹוְזִרין

 ְולֹוְקִחין אֹוָתּה 

ה רּוָמה ֲחָדׁשָ  ִמּתְ
 קנו את הקטורת 

 בכסף של תרומה חדשה

 בשכרן –אחרי שנתנו את ה_______ לאומנים 
 חוזרים ו______ אותה מהם

 וכך "מותר הקטורת" -ממעות של _____________ 
 נהפך לקנוי מתרומה ______.

 

 ֶהָחָדׁש ִּבְזַמּנֹו"..."ִאם ָּבא 
 תרומה החדשההקטורת מכסף של  חזרה אתמהאומנין בכל מה שראינו שקונים 

 פירוש:_________________________ – "ִּבְזַמּנוֹ _____ ִאם ָּבא הֶ "זה רק 

 כבר את הקטורת  לאחר שחיללואבל אם 

  גילו שעדיין ____________________ 

 (כי אין עדיין תרומה חדשה)______.  מכסף של תרומהאז קונים בחזרה את הקטורת 

 את "מותר הקטורת" על שכר האומנים עדיין לא חיללומה הדין אם 

 ________________________. ועדיין לא הגיעו כספים מתרומה חדשה?

 מדוע פדו את "מותר הקטורת" בצורה כה מסובכת?

 הרי יכלו לפדותה בצורה פשוטה:

 (והכסף היה נהיה קדוש בקדושת תרומה ישנה...)היו מוכרים לאדם רגיל את מותר הקטורת 

  ?חדשהבכסף של תרומה  –והיו קונים ממנו בחזרה את הקטורת 

 (רע"ב סוף ד"ה שכר האמנין)

._________________________________________________ 
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" מזבחכדי שקרבן יקרב על המזבח צריך שיהיה  קדוש ב"קדושת  הקדמה קצרה:

 כלומר: שיקדישו אותו לשם קרבן. 

ובתוך נכסיו היו גם דברים  (וסתם הקדש לבדק הבית) אבל אם אדם הקדיש נכסיו סתם 

 הראויים להקרבה על המזבח כגון: קטורת, שמנים וסלתות וכד', 

בדק בכזה מקרה הם לא יכולים להקרב על המזבח כיון שהם נתקדשו ב"קדושת 

 " ולא ב"קדושת המזבח".הבית

  הביתשהוקדשו לבדק משנתינו דנה איך פודים את הדברים הראויים למזבח 

 יחד עם עוד נכסים...

 "המקדיש נכסיו והיו בהם דברים ראויים לקרבנות הציבור"

 , תוי"ט)בקטורת(וכאן משנתנו מדברת . _________________:____כגון

 איך פודים את הקטורת 

  שהוקדשה לבדק הבית?

 לפי 

רבי 

 עקיבא:

 נותנים את ה______
 בשכרן -ל______ 

 חוליןוהיא נהיית 
ואח"כ קונים מהם בחזרה 

 את ה______
 בכסף של תרומה _____.

סובר: שהקדש כי ר"ע 
 מתחלל על ה________

 לאומנים בשכרן) (כשנותנם

 שנאמר: "___________
שתהיה  –_______" 

המלאכה נעשית מן 
 (מכסף של הקדש) ה_____.

 לפי 

 בן עזאי:

דין הקטורת כאן כדין "מותר 
 (שבמשנה הקודמת)ה_______" 

עבור  מעותכלומר: מפרישין 
 שכר ה______

ואת הקטורת מחללים על 
ה_____ (חולין), ולאחר 

 שחיללו אותה
 נותנים אותה ל______

בשכרן וחוזרים וקונים מהם 
 את ה_______

 בכסף של תרומה חדשה.

 כי בן עזאי סובר:
ש___ הקדש מתחלל על 

 ה_______
ואי אפשר לתת את הקטורת 
 שהוקדשה בשכר האומנים 

 כי אינה מתחללת בכך.
אלא ניתנת להם רק לאחר 

 על שמחללים אותה 
 ה____ שהפרישו עבורם.

 



  

 ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָהְיָתה ָּבֶהן

 

 נכסים שהוקדשו לבדק הבית ובתוכם 

 היו בהמות הראויות להקרבה ע"ג המזבח, 

 מה דין הבהמות?
 

 לפי 

רבי 

 :אליעזר

 זכרים:
 ___________ 

 :נקבות
 ___________ 

 הכסף( ודמיהן

 מהמכירה)
 עם יפלו 

 שאר נכסים
 ל________.

  _ה___שסתם הקדש לבדק כי סובר 
 וראוייםשהיו בתוכם  הדברים ואפילו

 בדקקדושים ב"קדושת  - למזבח
ראויים הם אבל כיון ש[  ."הבית

א"א לפדותן לחולין אלא למזבח 
  לצורך קרבנותימכרו אותם 

 ]אבל דמיהם יפלו ל______.

 לפי 

רבי 

 :יהושע

 ___________:____זכרים

 _____כי סובר שמה שראוי ל
וקדושים  -מסתמא הוקדש ל_____ 

  (ולא בקדושת בדק הבית) בקדושת מזבח
  ולכן

 יקרבו ל_______ עצמם הזכרים

 ___________נקבות:____

_________________ 

לא גם נקבות כיון שגופן ראוי למזבח 
"קדושת בדק ה____"  חל עליהם

אבל הם  -אלא "קדושת ה____" 
כיון  עצמן לא קרבות לשלמים

 –לצורך גבוה  הכלשהתכוון להקדיש 
, והרי אין נקבות קרבות לעולה

לעולה, לכן ימכרו לצורך _____ 
 יקריבו _____ . ובדמיהן

 כי סתם הקדש ל"בדק ה_____" _________שאר נכסים:__

 

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר"      :"ַרּבִ

  מדוע? דברי מי נראים יותר בעיני ר"ע?_______________.  

 – שאר הנכסיםהשווה את דין  פירוש:______".  ִהְׁשָוה ֶאת " שרבי אליעזר

 ששניהם הולכים לבדק ה_____. –הראויים למזבח  לקרבנות 

שקרבים  –שהיו בתוך הנכסים  הקרבנותחילק בין  פירוש: ". ָחַלק"רבי יהושע אילו ו

 שהם לבדק ה_____. – שאר הנכסיםל______, לבין 
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 ופעמים שהלכה כרבי יהושע. –פעמים שהלכה כרבי אליעזר 

  כלומר: 

 הלכה

 כדברי

 רבי 

 :אליעזר

כשהמקדיש 
הקדיש 
 ב_____

 שאמר בפירוש:

 ______"- 

 ו______

 להקדש"

כיון שבדבריו פירש והבדיל 
  בהמהבין 

 _____לשאר  -
 ובכל זאת לא אמר

 ל_____ – בהמה
 ל_______ - םושאר נכסי

 שמע מינה
שדעתו היתה שגם ה______ 

 וגם _______
לבדק  –ילכו למקום אחד 
 ה_____,

בכזה מקרה דינו כדברי 
____________ 

ימכרו  שהבהמותשסובר 
 נכסים שארודמיהם יפלו עם 

 לבדק ה_____.

 הלכה

 כדברי

 רבי 

 :יהושע

 כשהמקדיש
 הקדיש
______ 

 שהקדיש ____

נכסיו בלי 

לפרט מה 

 הקדיש.

 כיון שכשהקדיש 
בין בהמה  הבדילו פירש לא

 לשאר ______
 שמע מינה

שדעתו היתה להקדיש כל 
 .למה שהוא ראוידבר 

 

בכזה מקרה דינו כדברי ו
____________ 

 שכל הבהמותשסובר 
יקרבו לעולה, הזכרים יקרבו 

יקנו  –בעצמם, והנקבות 
 בדמיהם עולות.

יפלו לבדק  ושאר נכסים
 ה_____.
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 ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָהיּו ָּבֶהן ְּדָבִרים ְראּוִיין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח    

 
 

 הראויים ל________. -  יינות

 הראויים ל________. -  (וסלתות) שמנים

 חטאת העוף וכד' \שני תורים או שני בני _____ הראויים לעולת  -  עופות
  

 רבי אלעזר אומר:

 מה סובר רבי אלעזר שצריך לעשות עם מינים אלו שהוקדשו עם שאר נכסים?

 _________________. יָמכרו:

 _________________. ויביאו בדמיהם:

 _________________. ושאר נכסים:

 שנמכרים ובדמיהם מקריבים עולות? -אלעזר  רבי מהיכן לומד

 ל______". –שנאמר: "לכל _______ ולכל _______ אשר יקריבו לה' 

אפילו יינות,  – יקריבו לה'מדברים אשר  ונודבים נודריםכלומר: כל מה שהם 

 .עולות יקריבויָמכרו ומדמיהם  –יהיו ל______.  -_____ ו______ 

 

 ,העוףומהיכן לומדים שלא מקריבים בדמיהם עולת 

  יָמכרו אלא - "העוףאו שכשהקדיש עוף לא יקריבו אותו בתור "עולת 

 בלבד? בהמהובדמיהם יקנו עולת 

 שמקריב בכל מה שהתנדב רק –" ּוָבִעִּזים______ ַּבָּבָקר שנאמר: "

 בלבד!  ולא "עולת ה____". –"עולת ______" 
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 יום?___________________________________. 30מה היו עושים כל 

 מה הפירוש "שער"?_____________________.

ופה היו הגזברים נותנים דמי מקדמה לחנווני שקיבל על עצמו לספק יינות, באיזו תק

 למקדש?________________________________________ - סלתות ושמנים

 לכמה זמן קיבל החנווני על עצמו לספק למקדש סלתות, שמנים ויינות?_______.

 המחירים יותר) זלוהושמא  מחדשהשער כל חודש את (ואע"פ שקבעו לשנה, היו קובעים 

 מה הדין אם:
 ולאחר 

 מדוע? הדין: זמן:

א'
ה 

קר
מ

 

 החנווני קיבל
 על עצמו

 לספק סלתות 
__ סאין  -

 בסלע

 התייקרו
 הסלתות

והמחיר עמד על ___ 

 בסלע -סאין 

_______ 

_______ 

_______ 

"דהקדש קונה 
 ב______"
כסף  (פירוש: שקנין

מועיל בהקדש והרי 
הגזבר שילם כבר 

 ל______)
ב'

ה 
קר

מ
 

 החנווני
 קיבל ע"ע

 לספק סלתות 
__ סאין  -

 בסלע

 הוזלו
 הסלתות

והמחיר עמד על ___ 

 בסלע -סאין 

_______ 

_______ 

_______ 

כי הגזבר עדיין לא 
 עשה קנין "_____"

אפילו ששילם) לסלתות, (

 -ולא גרע הקדש 
 מהדיוט שלא קונה עד

 שעשה משיכה.

ג'
ה 

קר
מ

 

 אם התליעה ה_____

 ואם החמיץ ה____

_______ 

_______ 

_______ 

כי החנווני לא זכה 
ב____ שקיבל 

ִיְהֶיה עד ש" -מהגזבר 
", ְמַרֶּצהַה_____ 

ולכן אם ה______ 
או היין התקלקלו 

 - (שאז אסור להקריבן)
אחריותן על 
 ה______.
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 כמה סוגים של פקידּות ושררה מפרטת המשנה שהיו תמיד במקדש?____

 פקידים מנו כאן?את אלו 

 שבכל הדורות. -_______ ההמשנה כתבה כאן את הפקידים   פירוש א':

 (תוי"ט)__________________________  כיון ש לא מצוי שכולם יהיו באותו דור שהרי

 תמידהמשנה כתבה כאן את שמות הפקידים שהיו   פירוש ב':

 נים ה_______.של הממו באותם שמותשהרי בכל דור ו___  נקראו הממונים 
 

שם 
 :הממונה

היה ממונה 

  -על

 יוחנן בן 1
______ 

_________ 

היה אחראי על מסירת פיסות קלף 
(כמות שהיה כתוב עליהם סוג הנסכים 

המובאים יחד עם הקרבן  השמן, סולת, יין)
 והיה מוסרם לאדם ששילם על כך. –

2 ______ _________ 
 היה אחראי על מסירת ה______ 
 לפי הסוגים הכתובים בחותמות.

3 ______ 
 בן שמואל

_________ 
אחראי על ה______ של הכהנים 

 בעבודת המקדש.
 ... יומא ב,ב)ַאְרָּבָעה ְּפָיסֹות ָהיּו ָׁשם(

4 ______ 
 

_________ 

אחראי להבאת התורים ובני ה____ 
המובאים  -של זבים, זבות ויולדות 

מהמעות הנמצאות בקופות המיוחדות 
 לכך, וצריך לכך חכם _____ ובקי.

 

 מי זה פתחיה? ________.

 ?_________________________________________פתחיהולמה נקרא שמו 

 __________________."?___________בלשןומדוע נקרא מרדכי "
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שם 
 :הממונה

היה ממונה 

  -על
 _________ בן _____ 5

היה רופא לכהנים כיון שהמעיים שלהם 
מתקלקלים כי אוכלים הרבה ___, ושותים 

 הרבה ___ והולכים ____ על רצפת שיש.

6 ______ _________ 
 -היה ממונה לחפור ____, שיחין ו_____ 
 כדי שיהיה ____ לשתיה לעולי ______.

7 ______ _________ 
 היה ______ כל בוקר במקדש
 "עימדו ______ לעבודתכם"...

 _________ בן _____ 8
 בערב היה _____ השערים

 ובבוקר היה ______.

 _________ בן _____ 9

שהיה אחראי על השוט שהיו  א':פירוש 
 מכים בו את ה_____ שנרדמו במשמרתם

שהיה אחראי להכנת הפתילות  ':בפירוש 
 של ה______ ושל שמחת בית ה______.

 _________ בן _____ 10
אחראי לעשות קול חזק בכלי ששמו 
"_______" וכשהיו שומעים קולו, 

 ה_____ התחילו לשיר.

11  ______
 בן לוי

_________ 
היה מתחיל את ה____ בפה וכולם אחריו 

 וכשמסיים כולם היו ______.

בית  12
_____ 

_________ 
 שהיו אומנים בהכנת ואפיית לחם ה____

שלא יתעפש ולא _____ כי היה עשוי כמין 
.____________ 

בית  13
______ 

_________ 
שהיו שמים בתוך הקטורת עשב הנקרא 

והיה מעלה את  –"___________" 
 ה_____ כמין מקל.

14 ______ _________ 
היה אחראי לעשות ______ חדשות 

 כשהישנות נקרעו.

15 ______ _________ 
היה ממונה לה______ ולהפשיט את  

הכהנים לפני ואחרי עבודתם ולשמור את 
 ה______ בלשכות המיוחדות לכך.

 

 



   

 אלו חמשה דרגות של שררה היו במקדש?  עיין ברע"ב:

1  .________(2  ._________(3  ._________(4 .__________(5.__________( 

 ___________________________.  מה היה תפקידם? _____כמה גזברים היו?

 מי היו בדרגה מעל הגזברים? "_________", כמה הם היו? _____.

 "?_____________________________________מה היו עושים ה"אמרכלין

__________________________________________________________ 

 "...ַהֵּלִויְנִׂשיֵאי  _____ּואיך מתוארים האמרכלין בתורה?  "

כלומר: שכל מה שאומר האמרכל נעשה ולא (______  -ולשון "אמרכל" ______ 

 מושל. –ף: מלשון "אמיר" ) פירוש נוסשואלים על דבריו...

 _______מי הם שני הממונים על ה"אמרכלין" שלא מוזכרים במשנה?
 (שרים כלליים, תפא"י) 

 

 "ַעל ַהִּצּבּור ְּבָממוֹן ָּפחּות ִמְּׁשַנִים  (מינוי)ְוֵאין עוִֹׂשין ְׂשָרָרה "

 _________________________.__________פירוש:________

 מיעוט רבים _____. –מהיכן זה נלמד? שנאמר: "________________" 

 ?שניםולא של  יחידיםאלו שני מינויים היו של 

 ) _______ שהיה ממונה על _________ (לקניית סממני רפואה)1

 ) _______ שהיה ממונה על _________ (לקניית צמר לפרוכות)2

מדוע במינוים אלו הממונים היו 

 יחידים?______________________________.

 ולא הוזכרו כאן? יחידיםאלו מינויים נוספים היו של  עיין בתוי"ט:

.____________________________________________ 
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 " ומה הצורך בהם?__________________________חותמותמה הפירוש "

_______________________________________________________ 

 

סוגי 
 פירוש: החותמות:

 כמות הנסכים

 למנחות

 
 בלילהל

 
לניסוך ע"ג 

 לפי תנא קמא: המזבח

 "עגל" 1
נסכים לקרבנות ממין 

 ה_____.
_______ ______ ______ 

2 ___"" 

נסכים של קרבנות 
 ממין ה_____ 

__) ____(כבש מעל גיל __
 ואיל נקרא "____" 

_______ ______ ______ 

3 ___"" 
נסכים של קרבנות 

 ממין ה_____ 
 .או עזגיל ____)  עד(

_______ ______ ______ 

4 
 __"_"__ 

 מצורע

 עשיר

נסכים של _____ 
(שמביא ג' כבשים  עשיר

לטהרתו: חטאת, עולה, 
 אשם)

רק שמביא  - עני(ולמצורע 
  –ושני עופות  חדכבש א

היתה חותמת נפרדת אלא לא 
הביאו לו חותמת שכתוב 

 עליה "______")

________ 
 3-ל

 הקרבנות
(עשרון אחד 

 לכל כבש)

 לוגין 3הין = ¼ 

 .___ לוג
 ___-ל 9

 הכבשים
 נוסף 1-ו

 ל______
_______ 
_______ 

______ 
(רביעית 

ההין לכל 
 קרבן)

  לפי בן עזאי:

4   "____ 
 "דל  

   ענינסכים של _____ 
(שבן עזאי סובר שאם תהיה 

רק חותמת אחת למצורע 
יתנו גם למצורע עני חותמת 

 של עשיר...) 

_______ 

______ 
 + לוג __

על  לנתינה(
 תנוך ובהונות)

______ 

5   "____ 
 "עשיר  

נסכים של _____ 
(שמביא ג' כבשים  עשיר
 אשם)חטאת, עולה,  :לטהרתו

_______ ______ ______ 

 

 



  

                                     ג' ' משנההפרק שקלים                 -2-                            בס"ד 
                     

 לת"ק:___________.         באיזו לשון כתבו על החותמות?

 ______________________ (רע"ב, תוי"ט)לבן עזאי:____________.  מדוע? 

_____________________________________________._______ 

 מדוע מצורע נקרא "חוטא"?___________________________________.

 באלו סוגי קרבנות צריך להביא נסכים? ______ ו_______. עיין בסוף רע"ב:

 שרק בהם יש נסכים. –"_____ אֹו ______"  (במדבר ט"ו,ג)שנאמר לגבי הבאת נסכים 

 גם -ביא נסכים עבור כל ג' הקרבנות שמביא ורק לגבי מצורע יש חידוש מיוחד שצריך לה(

 על קרבנות אשם וחטאת שבהם אין נסכים) 

 
 נסכי קרבנות ניתנו חותמות אלו?עבור אלו 

 חוָתם שרשום עליו 

 ֵעֶגל      

 _____ ניתן עבור נסכי

 ______.זכרים ו______, גדולים ו
 

המובאות רק מן ה_____  עולות(כלומר: בין לנכסי 
המובאים גם מן ______ וגם  שלמיםובין לנכסי 

 מן הנקבה.)

 חותם שרשום עליו 

ִדי       ּגְ

 _____ ניתן עבור נסכי

 ______.זכרים ו______, גדולים ו
 זכרים -חוץ משל _____ (

 )שלהם יש חותם בנפרד.

 חותם שרשום עליו 

 ָזָכר        

 איל               

  איל -"_____"  ניתן עבור נסכי
 )עד גיל שנתיים (שזה כבש מעל גיל שנה

 בלבד!

 חותם שרשום עליו 

 חֹוֵטא

 ________  ניתן עבור נסכי

 (במצורע עשיר)קרבנותיו  3-שמביא נסכים ל

 

 כבש                          עז
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...מְבַּקֵׁש נְסָכִים    מִי ׁשֶהּוא 
 

 חֹותָםוקבלת  תשלום עבור הנסכים -'שלב א
 

 עבור קרבנו? (שמן סולת יין) הרוצה לקנות נסכים –אל מי הולך בעל הקרבן 

 ______.שהיה ממונה על ה -______  אל

 

 בסכום הנסכים שהוא צריך להביא.  -_______  :נותן ליוחנןבעל הקרבן 

שרשום עליו סוג הנסכים ששילם  –"______" לבעל הקרבן:  נותןיוחנן  ובתמורה

 עבורם. 

 הנסכים קבלת -'בשלב 
 

 אל מי הוא הולך? -אחרי שבעל הקרבן שילם וקיבל "חותם" 

 ______.שהיה ממונה על ה -______  אל

 

 __________  :מוסר לאחיהבעל הקרבן 

 לפי מה שרשום בחותם.  –______ : לו נותן ואחיה
 

 ______________________.לא יצטרך כדי שואת כל זה עשו עבור בעל הקרבן 

 ...ְוָלֶעֶרב ָּבִאין ֶזה ֶאל ֶזה
 

 מה עשו יוחנן ואחיה כל ערב לאחר סיום עבודת ההקרבה בבית המקדש?

 _____________________ (שנתן עבורם נסכים) אחיה:

 _______________________ (שקיבל עבור החותמות) :יוחנן

 המעות תמורת החותמות נשאר כסף מיותר?_________.מה הדין אם לאחר קבלת 

 ולא אומרים:________________________________.

 כנגד החותמות?________________ –מה הדין אם חסר כסף  – "ְוִאם ָּפֲחתּו"

 ________"ַעל הָ _______ ֶּׁשַּיד "
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 _______מחכים עד מה עושים עם אדם שנאבד לו ה"חותם"?                            

 _____ ואחיה יושבים יחד ומחשבים את הכסף מול החותמות... שאז

 _____________________לו בחזרה את כספו? נותניםבאיזה מקרה 

 שהרי המעות הנותרות הם אלו ששולמו -דובר _____ (שאז זה הוכחה שהוא 

 כי החותם שלו נאבד)  -על ידו ולא מומשו  

 _____________________לו בחזרה את כספו? לא נותניםבאיזה אופן 

 (כי אם לא נשאר _____ זה סימן שכל החותמות מומשו ולא נאבד אף _____)

והיה אפשר  -_________. ________איזה דבר נוסף היו כותבים על החוַֹתם?

 לממש את החותם רק באותו היום שנקנה.

 ________".ִמְּפֵני הָ "  ?תיקנו לכתוב זאת מדוע

 _____________________________________________פירוש א':

  באותושאז כשרושמים את התאריך של אותו יום, אין חשש שישתמש בחותם 

 ויכול לגלותו... –____ שנאבד כיון שהמאבד ___________ יום

שאם לא יכתבו את התאריך על החותם יש חשש שאדם יקנה חותם  ':בפירוש 

כ"שער ה_____" (כשהמחיר זול) ויחביא אותו בביתו על מנת להשתמש בו 

ואז יוצא שמפסידים את ההקדש (שהרי  -כשהמחיר ______  –כש"יתייקר השער" 

 יר זול...)ההקדש קנה את הנסכים ביוקר והם שילמו מח

 

 



 

   

                                     ו' ' משנההפרק שקלים                                                   בס"ד 
                     

     

 
            

 _________".לִׁשְּכַת : אַחַת"                 
                

 יראי חטא:______________________. פירוש:                                             

 ועניים בני טובים:_________________.                    

 "?______ֲחָׁשִאיןמדוע היא נקראת לשכת "       

       _______________________________ 

"? שהיו פעם  בני טוביםמה הפירוש "עניים                                                         

 ומתביישים מאוד לקחת _____ כיון שלא הורגלו לכך. -_____  וירדו מנכסיהם 

שהנותן לא  –שזה "מתן _____"   ?באופן זהצדקה בנתינת המעלה הגדולה ש ימה

 ולא מתבייש ממנו -, והמקבל לא יודע ממי _____ (ולא יודעים על נתינתו)יודע למי _____ 

 שזה "מצוה לשמה"!
 

 __________".לִׁשְּכַת הַ: וְאַחַת" 
 

 מה היו שמים בלשכת הכלים?_______________________________

 כל כמה זמן הגזברים פתחו את הלשכה?_____.

 עם הכלים שנדבו? מה היו עושים

 לבדק הבית:___________________. שיש בו צורךכלי 

 לבדק הבית:         בו צורך שאיןוכלי                                                            

                     ________________________ 

                                                                      ._____________________ 

.______ 

 

 מתן בסתר



  

ב'                                     -שקלים פרק ו' משנה א'                                     בס"ד             
                     

 היו במקדש?___.   מה הפירוש "שופרות" ומדוע נקראים כך?_____  שופרותכמה 

.___________________________________________________________ 

 היו במקדש?___ שולחנותכמה 

 יו במקדש? ____.ה השתחוויותכמה 

 ובית רבן גמליאל ובית רבי חנניא סגן הכהנים היו משתחווים:_____ השתחוויות.

 ?______________.14-כנגד איזה מקום הם היו משתחווים את ההשתחוויה ה

 לכבוד מה השתחוו שם?_______________________________

 ___________מי ציווה לגנזו שם ומדוע?____________________________

 מה עוד גנזו שם?__________________________________

 (תוי"ט)השתחוויות אין השתחוויה גם כנגד מקום גניזת הארון?  13מדוע לסוברים שיש 

._________________________________________ 

 ...ַמֲעֶׂשה ְּבֹכֵהן ֶאָחד ֶׁשָהָיה ִמְתַעֵּסק

 כהן?_________________________________________במה התעסק אותו 

 תוי"ט) \(רע"ב "? עובד" ולא כותבת "שהיה מתעסקמדוע המשנה כותבת: "שהיה 

._______________________________________________ 

 מה הבחין אותו כהן?____________________________

 ש___________________________________.והבין מכך 

 מה קרה לאותו כהן שרצה לגלות את הדבר?_____________________________

 מדוע? כיון שהקב"ה לא רצה עדיין שיתגלה מקום גניזת ה_______ וכו'

 ובגלל מעשה זה ידעו בבירור ש_________________________.



  

שקלים פרק ו' משנה ג'                                                             -1-                               בס"ד 
                     

 ההשתחוויות שראינו במשנה א'? 13היכן היו 

 ____.   במערב:____.   במזרח:____.   בדרום:____.   בצפון:

 שתחווים שם ומודים על נוי הבנין.שהיו מ -כנגד ___ שערים 
 

(שכל הנכנסים להר הבית הולכים דרך ימין ומקיפים ויוצאים דרך שמאל ובדרך היקפם היו משתחווים י"ג 

 וכל השתחוויה היתה בפישוט ידיים ורגליים. תפא"י) בי"ג השערים השתחוויות הללו

 מדוע נקראו כך? פירוט השערים:

שערים  4

 דרומיים
 

 למערבסמוכים 

שער  )1
 ה_____

___________________________ 

___________________________ 

שער  )2
 ה_____

___________________________ 

 על המזבח נקרא שער ה____ שדולקיםוכיון 

שער  )3
 ה_____

___________________________ 

 מפני שנשחטים בצד _____.

שער  )4
 ה_____

 :____________________פירוש א'
___________________________ 

 לרבי אליעזר בן יעקב:_____פירוש ב' 
___________________________ 
___________________________ 

שערים  4

 צפוניים
 

 סמוכים למערב

שער  )1
______ 

___________________________ 

שער  )2
______ 

___________________________ 

 מפני ששחיטתן ב____.

שער  )3
______ 

 _____________________לרבי יוסי:

 ________________:יהודה ור"שלרבי 

שער  )4
 ה_____

___________________________ 
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 מדוע נקראו כך? פירוט השערים:

שערים  3

 במזרח

 שער ______ )1

 על שם מי שנדב שערים אלו

 ששמו היה ______  
כשהביאם בספינה (ונעשו ניסים לדלתותיו 

 ). כמובא ביומאמאלכסנדריה שבמצרים

 _____ 2ועוד  )2
(שערים קטנים 

 בשער הגדול)

 אחד ב_____ ואחד ב______
 וגם הם ממנין ___ השערים.

3( 

שערים  2

 במערב

1( 
שלא היה להם 

._____ 

כי שימושם היה מועט, והיו יוצאים 
בהם לרחבה שמאחורי המקדש. 

 )2 (מאירי)

 .שערים __סה"כ = 
 

 מחשיבים את שני הפשפשין בתור שערים,  בשער ניקנורמדוע רק 

 - שגם היה לו שער קטן) (הקרוי במשנתנו "שער השיר". תפא"י מדות ב,ו לשער בית המוקדואילו 

 ___________________________________.  לא מחשיבים אותו לשער נוסף?

 שערים 13השתחוויות כנגד  13משנתנו שסוברת שהיו 

 שסובר שהיו לעזרה ___ שערים. -__ ___ היא כאבא יוסי בן

 אבל לפי חכמים: 

 (גדולים, והשאר קטנים וחכמים לא מחשבים אותם ואילו ר"י כן מחשב אותם. מפרשים) היו לעזרה רק ____ שערים,

 ______________________________ההשתחוויות הן כנגד  13-ו

.__________________________________________________ 
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 :השולחנות, מקומם ותפקידםפירוט 

פרטי השימוש  -עשויים מ מיקומם: 
 בהם:

  ותשולחנ
 

בבית 
 ה_____

(בצפון 
 העזרה)

._____ 

 

__________ 

__________ 

  ותשולחנ
 

במערב 
 ה_____.

1( .______ __________ 

2( 
.______ 

 
__________ 

 ___ _וקשה: הרי אין עניות במקום __(
 ? של זהבאו  של כסףוא"כ מדוע לא עשו אותם  -

_________________________ 
 ____________)____ולא סמכו על הנס ש____

  ותשולחנ
 

 ב____
 מבפנים

 על
._______ 

1( 
.______ 

 (תוי"ט, י) ? כסףמדוע לא בשל 
.___________________ 

__________ 

2( 

.______ 
 

? כסףמדוע לא בשל 
___________________ 
___________________ 

__________ 

 שולחן

 

ב______. 
 (בתוך ההיכל)

.______ 

__________ 

__________ 

 



   

 הקופות, ומה היו קונים במעות שהוכנסו בהן? –השופרות  13מה היה רשום על 

 אלו מעות היו מכניסים בהם? וכתוב עליהם:

1( 
 __"_ִּתְקִלין "

 [שקלים_______]

_________________________________ 

  -והגזבר מוציא את השקלים ומניחם ב_____ 

 ותורמים מהם "תרומה חדשה"

 _______ (תוי"ט) כתוב בארמית?ל כאן לכו"ע צריך[מדוע 

____________________________________ 

כי שם  בחותמות סבר ת"ק שכותבים בלשה"קלעיל אבל 

 ]נותן לו נסכים ואין חשש שמא _____. הממונה

 _"__ִּתְקִלין " )2
 [שקלים______]

_______________________________ 

 והגזבר מוציאם ונותנם ב"_____ הלשכה"

 "ִקִּנין" )3

 לפי חכמים: לפי רבי יהודה:

שני  מביאים בהם מעות רק לצורך

 _____ _____   לקרבן -תורים 

 י _____""קינֵ  מעות עבור אבל
של זב, זבה, יולדת עניה, או (כגון: קרבן 

שמביאים עוף אחד לעולה ואחד  -מצורע עני 

אלא  לא מכניסים בהם, )לחטאת

 ומדוע? מביאים אותם לידי ה____.

 שר' יהודה "מפני ה________":

אחד מבעלי  חושש שמא ימות

ה____ ואז מעות חטאתו יהיו 

וכל  -מעורבבים עם שאר ה_____ 

שמתו (כי במקרה . ________המעות 

 המעות) \החטאת  לאבדצריך הבעלים 

  לא חוששיםרבנן 

 שמא ____ 

 "בעלי קינין"אחד מ

 ולכן סוברים: 

 שמביאים בהם

 מעות עבור  

 "קיֵני _____"

 שני תורים,  -

 אחד ל_____

 ואחד ל______.

 _"___גוְֹזֵלי " )4
שני בני  לצורך מכניסים בהם מעות

 לקרבן _____. - _____ –יונה 

 מכניסים בהם מעות
עופות לקרבן לצורך 

._____ 

 

שקלים פרק ו' משנה ה'                                                          -1-               בס"ד       
                     

 ׁשֹוָפרֹות   ָהיּו  ַּבִּמְקָּדׁש...

 



 

שקלים פרק ו' משנה ה'                                                             -2-                             בס"ד 
                     

 

 אלו מעות היו מכניסים בהם? וכתוב עליהם:

 _____________________________ "ֵעִצים" )5

6( "______" _____________________________ 

7( 

"______" 
" כפורת"ל

 פירוש:____________.
 

 כפורי(והמזרקות נקראים "
זהב" מפני שבין הזאה 

(מקנח)  מכפרלהזאה הכהן 
 אצבעו מהדם על המזרק.)

 

_____________________________ 

 

 וכתוב עליהם: -השופרות הנותרים הם לנדבה ששה  ":ִׁשָּׁשה ִלְנָדָבה"

 _"___מוַֹתר  " )8

  קנייתאדם שהפריש מעות לצורך 

 אלו, מקרבנות אחד

 ולאחר שקנה את הקרבן

 הבחין כי נשאר _____ מהסכום שהפריש,

 הנותר לתוך ה______ הללו ישליך את

 לפי סוג הקרבן שהפריש.

 (ולא ניתנים כולם בשופר אחד כי דיניהם שונים זה מזה)

 _"___מוַֹתר " )9

10( 
 מוַֹתר ִקֵּני"

 _____"וְ ____, ____ 

 ____"מוַֹתר ָקְרָּבנוֹת " )11

 _____"מוַֹתר ָאָׁשם " )12

13( "_______" _____________________________ 

 



 :הָאֹומֵר   
 ..."הֲ�י עָלַי עֵצִים"    

 ":זהב", "לבונה", "עצים" שלהקשורים לשופרות נוספים דינים                                
 

 מדוע? יביא: הנודר להביא:

 ֵעִצים

ֲהֵרי ָעַלי אם אמר "
 "ֵעִצים

 (בלשון רבים)
 ___. מיעוט _____ = ________

אם לא אמר 
או שרוצה "עצים" 

 מעט.להביא 
________ 

. שכל ____ הוא בפני עצמו
כמו שמובא ביומא: "ושנים 

 ___ גזירי _____" -בידם 

 ְלבֹוָנה

ֲהֵרי ָעַלי אם אמר "
 "ְלבוָֹנה

________ 

שזהו שיעור ה_____ 
 שמביאים עם המנחה, שנא':
"והרים ממנו ב____ מסלת 

כל  ואתהמנחה ומשמנה 
ולומדים: כמו  ה______"

היא  הסולתשהרמתה מן 
מובאת  הלבונה_____, כך 

.______ 

אם לא אמר 
"לבונה" או 

 שרוצה להביא
 .מעט לבונה

________ 

כי לא נדר להביא כמות 
מסוימת לכן יכול להביא 

 כמה ש______.
(והגזברים מחכים שיצטרף שיעור 

 קומץ ואז ישתמשו בזה)

 ָזָהב

ֲהֵרי ָעַלי אם אמר "
 "ָזָהבַמְטֵּבַע 

________ 
הקטן כי זהו מטבע ה____ 

 .ביותר

ֲהֵרי ָעַלי אם אמר "
ולא הזכיר  "ָזָהב

את המילה 
 "מטבע"

________ 
________ 

 כי יכול לנדוב כמה ש____.
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 הרי עלי
 עצים...     
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 ...ׁשִּׁשָה לִנְדָבָה

 

 הקופות של נדבה? 6-המעות שהוכנסו בם עם מה היו עושי

 :_________.העורות:_________.  הבשר  -קונים בה קרבנות ______.   

 "ַלה' ___ ָאֹׁשם, הּוא ___"פסוק דרש את זה יהוידע כהן גדול?  מאיזה 

 מה הסתירה (לכאורה) בתוך פסוק זה?

 שהבשר נאכל גם ל______. –שדינו כמו אשם רגיל  -____" ָאָׁשם כתוב " שמצד אחד

 שהבשר ל____. -__"  ָאֹׁשם ָאַׁשם לַ כתוב " שני ומצד
 

 שהפסוק לא עוסק בקרבן _____ ממש אלא מוכרח להיות

 בכסף שנשתייר ממעות שהופרשו לצורך קרבנות _____ ו______ – בנותראלא 

 " מלמדת גם על מותר חטאת]ָאֹׁשם ָאַׁשם[הכפילות של "

 שצריך לקנות מהמעות הנותרות _____ ולהקריבם.

 שני החלקים [הסותרים] בפסוק: מתקיימיםשאז  

 והבשר ל___. – "ה'ָאֹׁשם ָאַׁשם לַ "ה____ לכהנים.     – "ָאָׁשם הּוא" 

 ואשם לכהנים. -אשם לה' 

 (מלכים ב', י"ב י"ז)שנאמר:    היכן מצינו את המדרש של יהוידע כהן גדול?

 כסף שנותר מקניית _____ או ______ – "ְוֶכֶסף ַחָּטאוֹת ____ֶּכֶסף "

 לא יובא הכסף לבדק ה____.   – ה'"ֵּבית  ____�א "

 שהכהנים יכולים להנות ממנויקנו בו דבר  – "ִיְהיּו ____לַ "אלא...  

 ניתן ל______! שהעור -ומהו?___________ 

כי הרי אסור להם להנות מכסף  -(וא"א לומר שפס' זה מדבר על כסף של קרבן חטאת ואשם ממש שינתן לכהנים 
לנדבה אלא  שהוקדש לקרבן וגם לא יכול להיות שמדובר שיתנו לכהנים את כסף הנותר בעצמו כי גם זה הולך

 מוכרח להיות שמדובר בנותר שקונים בו עולות והכהנים נהנים מהעור שלהם)
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 מה דין מעות שנמצאו במקדש בין שתי קופות 

 ולא יודעים להיכן שייכים?

 מעות שנמצאו:
 )במקדש(

 מדוע? דינם:

ין  ּבֵ

ָקִלים ְ  ַהׁשּ

של שופר בין (

 "תקלין חדתין")

 ִלְנָדָבה

(לשופר של נדבות 

 –ר" וכו' "מותַ  -

שהולך לקרבנות 

 קיץ המזבח)

קרוב 
 לשקלים

_____ 
שהולכים אחר ה______, שנאמר: 

 "ֶהָחָלל ֶאל ______הַ  ָהִעיר ְוָהָיה"

הולכים אחר הרוב  ,וקרוב –(ולסובר שכשיש רוב 

שווים ואין המעות השופרות  שבשנימדובר כאן 

 ...)מחברו באחד מהם רוב
קרוב 
 _____ לנדבה

מחצה 
 למחצה
 (באמצע)

_____ 

 כיון שבספק הולכים אחר ה_____

שהרי  -______ מ חמורה ונדבה

כולה נקרבת ל_____ (גם שייריה) 

פעמים שמביאים מהם  אבל שקלים

_____ שנאכלים לכהנים. וגם 

הולכים לחיזוק  השקלים שיירי

 חומות ה____ ומגדליה.

ין  ּבֵ

 ֵעִצים

של שופר בין (

 ")עצים"

 ִלְלבֹוָנה

 של(לשופר 

 )"לבונה"

קרוב 
 לעצים

_____ 

 כיון שהולכים אחר ה______.

קרוב 
 _____ ללבונה

מחצה 
 למחצה
 (באמצע)

_____ 

 -______ מ חמורה שלבונהכיון 

שהרי לבונה _______ בעצמה. 

 הם רק ______ קרבן. עצים ואילו

 (אמצעי להקרבת קרבן)
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 מדוע? דינם: מעות שנמצאו:

ין  ִקיִנין ּבֵ
(בין שופר של "קיני 

אחד לחטאת  -חובה" 

 )ואחד לעולה

 עֹוָלה ְלגֹוְזֵלי

" גוזלי עולהשופר של "ל(

 )כחכמים לעילשהכל לעולה  –

קרוב 
 לקינין

______ 
כיון שהולכים אחר 

 קרוב ה______.
לגוזלי 
 עולה

______ 

מחצה 
 למחצה
 (באמצע)

______ 

 ריםחמו שגוזלי עולהכיון 
שהרי מביאים  -_____ מ

(שנקטרים מהם רק _______ 

מביאים  קינין ואילו כליל לה')
 –יני חובה מהם גם ק

 ועולות. _______
 (וחטאת אינה כולה לה')

 

 לחומרההולכים  מחצה על מחצה נמצאוכשהמעות  - ספקאיך במקרה של  :וקשה

, הרי יכול להיות שאלו מעות של הקרבים כולן עולות" עולהומניחים אותן ב"גוזלי 

ואם  לעולהוהשני  לחטאתאשה שהביאה לכפרתה, שאז צריך להקריב עוף אחד 

אלא שממוני הרי יוצא שלא הביאה חטאת?    -יניחום ב"גוזלי עולה" איך תתכפר בזה 

 ___________________________________________________. בי"ד היו

 :מחוץ לבית המקדשה דומה של מעות שנמצאו המשנה מביאה מקר

 מעות שנמצאו:
 )מחוץ למקדש(

 מדוע? דינם:

ין ין ּבֵ  ֻחּלִ
 )מעות חולין כלי עם(

ר ִני ְלַמֲעׂשֵ  ׁשֵ

 לכלי עם מעות מע"ש)(

כיון שהולכים אחר  _____ לחוליןקרוב 

 קרוב ה______.
 _____ למעשר שני

מחצה 
 למחצה
 (באמצע)

_____ 
יותר ש_________ כיון 

מ______ ובספק  חמור
 הולכים אחר ה_____.

 

 קרובנמצאו  המעותאם  כלומר: – ְל____" (אפילו) ַהָּקרוֹב ַאַחר "הוְֹלִכים"זה הכלל": 

  אפילו אם המעות ניתנות לדבר יותר ___. -לאחד מן השופרות, הולכים אחר ה____ 
נמצאו בין שני השופרות  המעותאם  כלומר: – ְל____" –ְלֶמֱחָצה  "ֶמֱחָצהאבל... 

 .ומניחים את המעות בשופר שקונים במעותיו משהו יותר ______ מחמירים באמצע,



   

 שלמים
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 איך נוהגים במעות שנמצאו בשוק הבהמות, או בהר הבית או בשווקי ירושלים.

מעות 
 שנמצאו:

 בשעת הרגל בכל ימות השנה

לפני 
סוחרי 
 בהמה

 
(בשוק 

 הבהמות)

 
.__________ 

 

כי עולי רגלים משאירים את 
לקרוביהם מעות "מעשר ___" 

שיאכלו בדמיהם במשך כל 
ה_____. ועיקר מצוות אכילת 

"מעשר שני" היא ע"י קרבן 
וא"כ רוב הבהמות  -_____ 

הנמכרות בשוק נקנות מכסף 
________ לכן הכסף שנמצא 

 הוא ________.
 נפלוואין לומר שמא מעות אלו 

 לאחר שנתחללו,  _______מה
 ...הרובהם  הקוניםכי 

.__________ 

 

כי אז בוודאי המעות הם 

"_________" של עולי רגלים 

שבאים לקנות בדמיהם בהמות 

 לשלמים. 

בהר 
 הבית

._______ 
 

כיון שהולכים אחר רוב המעות 
 במשך השנההמובאים שם 

  כולה
 שהם ______

 לכן המעות שנמצאו הם _____.

._______ 

אפילו שברגל רוב המעות שבידי 

, בכל _______בני אדם הם של 

הם  המעות שנמצאוזאת 

כי הולכים אחר רוב  -_____ 

המעות המובאות שם כל ה___ 

 שהם ______

 וכנראה זה נפל מלפני ה____.
 (המשך ההסבר בהרחבה בעמ' הבא)
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מעות 
 שנמצאו:

בכל ימות 

 השנה
 בשעת הרגל

בשווקי 

 ירושלים
(לא בשוק 
 הבהמות)

._______ 
 

כיון שהולכים אחר 

רוב המעות המצויים 

 - במשך השנהשם 

 שהם ______

 לכן המעות שנמצאו

 הם _____. 

 
._______ 

 
המעות של אנשי  רוב - יםברגלכי 

ירושלים ועולי הרגלים הם של 

שבאים לקנות  - "_____ שני"

 בדמיהם בהמות לשלמים.

 לא אומרים  הר הבית)בשונה מ( וכאן

כיון  -שזה נפל מלפני ה_____ 

שמנקים את שווקי ירושלים בכל 

___ והמעות שנפלו לפני הרגל 

 בוודאי מצאום כבר המנקים...

לכן מוכרח להיות שהמעות שנמצאו 

, וברגלים רוב "רגל"ב – מהיוםהם 

 המעות הם של _________. 
 

   עוד לפני הרגלמצויים מעות שנפלו  אבל בהר הבית

 (וא"כ רוב המעות זה חולין) וממילא נשארים המעות שנפלו בו.  לא מנקיםכיון שאת הר הבית 

 ומדוע לא מנקים את הר הבית? 

 _______________________________________. א.
 _______________________________________.ב.

 מדוע בהר הבית המעות "לעולם חולין" הרי..... :וענה עיין בתוי"ט

ואם כן מוכרח להיות [בכיס של מעות] הרי א"א להיכנס להר הבית באפונדתו   שאלה א':

 שהמעות שנפלו שם הם של _____ המובאים ללשכה ולא של חולין?

 _________________________________________________.תשובה:

אולי נאמר שהמעות שנמצאו נפלו מהגזבר של הקדש והן של תרומת   שאלה ב':

 ___________________________________________תשובה:הלשכה? 

._______________________________________________________ 
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 משנתנו מביאה עוד דיני מציאה:

 מדוע? דין הבשר: בשר שנמצא:

 בעזרה

 אברים
 שלמים)(גדולים 

________ 
_________________ 

_________________ 

 חתיכות
 )(קטנות

________ 

(וגם אשמות 

 שדיניהם שווים)

_________________ 

_________________ 

 ________ בירושלים

_________________ 

(ואע"פ שיש עוד סוגי שלמים כגון 
 מעשר בהמה, בכור וכו',

 המצוי ביותר)קרבן שלמים הוא 

 

 נפסלו ואסורים ב______ שבירושליםוגם הבשר  שבעזרהגם הבשר באמת אבל 

 ______" ְּתֻעַּבר ָוֶזה ֶזהאלא " -.  כי הסיחו _______ משמירתם ושמא נטמאו

 ַה_______" כי אסור ְלֵבית יניחו הבשר עד שיהיה "_____" ואז... "ְוֵיֵצא פירוש:

 –(וא"כ מה שהמשנה אומרת שדין חתיכות שנמצאו בעזרה  ספק. שהרי נפסל רק מ מידלשורפו  

 עולות וכו' זה לא כדי להתיר אכילתו אלא כדי לדעת מה דין אדם שעבר ואכלם. מאירי) -חטאות, ודין אברים 

 בגבולין
 ___)_(פירוש:____

 

 בכל השנה

 ________ אברים
_________________ 

______________________ 

 חתיכות
________ 

 

._________________ 

 _____ שכולהוכל זה רק בעיר 
אפילו מיעוט אבל עיר שיש בה 

 :_______________נכרים
.____________________ 

 בגבולין
 בשעת הרגל

 בין
 חתיכות

ובין 
 אברים

________ 
_________________ 

______________________ 
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 שיצאה מירושלים) שמסתמא(מה דין בהמה שנמצאה בשטח שמירושלים ועד מגדל עדר 

 או שנמצאה בתוך מרחק כזה מירושלים לכל רוח...?
 

 מדוע? הרי הן בחזקת: אם נמצאו שם:
 בהמות

 זכרים 
_____________ 

___________________ 

___________________ 

 בהמות 
 נקבות

_____________ 
___________________ 

___________________ 

 לרבי יהודה

 זכר בן שנה
או מן מן הכבשים 

 30קודם לפסח  העיזים
 יום

._____________ 
___________________ 

__________________ 

 והמוצא ______ אותו לפסחו, 
 ואם יבוא בעליו אח"כ, יתן לו:______.

 

 אבל בגמ' מבואר (קדושין נה)(

לחשוש לכל אפשרויות ההקרבה שלה, כגון: אם נמצא זכר יש  שכשמוצאים בהמה יש

 לחשוש שמא הקדישוהו לאחד מכל סוגי הקרבנות הבאים מן הזכר, ובנקבה כנ"ל.

 כי אולי הוקדשה למשהו אחר. הבהמה עצמהואם כן א"א להקריב את 

 אלא ימתין עד שיפול בה מום ואז יפדו אותה על מספר בהמות כפי מספר אפשרויות 

 ההקרבה שיש לחשוש בבהמה זו... 

ומה שהמשנה שלנו אמרה זכרים עולות אין הכוונה שיקריבום עולות אלא שבזכרים 

 אלא רק לשלמים...)יש לחשוש גם לעולות ובנקבות אין חוששים לעולות 
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 פירוט התקנה: 

1( 
(משנה 

 ה')

 נסכים

של 

בהמה 

 שנמצאה

עד שיביאו את  -את __________  בי"ד מישכנו בראשונה:

 המובאים יחד עם הבהמה. -ה________ 

 ש_____________________ לאחר שראו בית דין

 (כיון שלא רצו להוציא מכספם את הוצאות הנסכים)

 שהכסף לקניית הנסכים יובא מ__________. התקינו

2( 
(משנה 

 ')ו

 נסכים

של 

עולת 

 נכרי

 ששלח ______ ממדינת הים (שנא' "___ ____") נכרי

 ________________. לקניית נסכים:אם שלח גם כסף 

 לקניית נסכיםואם הנכרי לא שלח כסף 

 שהכסף לקניית הנסכים יובא מ_______. התקינו חכמים

3( 
(משנה 

 ')ו

 נסכים

גר של 

 שמת

 שמת והשאיר ________. גר

 _______________. נסכים: עבוראם הפריש בחייו כסף 

 התקינו חכמים נסכים: עבורואם לא הפריש בחייו כסף 

(כי לאחר מותו כספו הפקר  שהכסף לקניית הנסכים יובא מ_______.

 כי אין לו קרובים)

4( 
(משנה 

 ')ו

מנחת 

חביתין 

של כה"ג 

שמת עד 

שימנו 

 אחר

חדש, צריכים להמשיך  ולא מינו עדיין כה"ג כהן גדול ש____

 להקריב את "מנחת חביתין" שהכהן גדול מקריב כל ___.

  לפי רבי שמעון:   ומהיכן לוקחים כסף עבור מנחת חביתין?

כמו עיקר הדין  -היתה המנחה קרבה משל _____  בתחילה

 "...ָּתְקָטר ָּכִליל' ַלה_____  ֹחק" , שנאמר: מדאורייתא

" זה של ק"חֹ  -תחת הכהן שמת  כלומר: אם לא מינו כה"ג

כלומר  עולםיהיה משל  –" עוָֹלםהבאת "_____ חביתין",  "

 מכסף של ______.

 -  הלשכהשזה גורם לדוחק בכספי (בבית שני)  וכשראו חכמים
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 פירוט התקנה: 

 המשך
 4( 

 שהכסף לקניית הנסכים יובא מן ה_______. התקינו:

לא היו  ה______ של הכה"גש ולאחר שראו חכמים

 כסף עבור "מנחת ______" מביאים

 החזירו את המנחה על עיקר דינה מדאורייתא:

 משל _____. מביאים - ג שמתשמנחת חביתין של כה"

(ויוצא שאין זו תקנה חדשה, אלא ביטול תקנתם 

 הראשונה והחזרת עיקר הדין מדאורייתא)

  :רבי יהודהלפי אבל 

ה_____  חייבים בהבאת "מנחת חביתין"  :מדאורייתא

 ִמָּבָניו_____  ַהָּמִׁשיחַ  ְוַהֹּכֵהן"של כה"ג שמת. שנאמר: 

כלומר: כשהכהן המשיח מת, אחד מ_____  ."ֹאָתּה ַיֲעֶׂשה

יביאה מכספו ומכאן לומדים שחיוב  –יעשה אותה 

 הבאתה הוא על היורשים.

 

 ְקֵרָבה". ָהְיָתה "ּוְׁשֵלָמה
 

 כמו בימי חייו של לחצאיןאת מנחת החביתין של כה"ג שמת לא היו מקריבים 

 שהיה מקריבה מחציתה ב____ ומחציתה ב______ . - הכה"ג 

 ______ בבין הערביים ועשרוןב______  שלם עשרון -אלא מקריבים אותה ______

 ומהיכן זה נלמד?

 (כשהכ"ג מת)כשמביאים משל עולם  – עוָֹלם" "ֹחקשנאמר:   :לרבי שמעון

 ולא ______. כולהצריך שיקטירוה  –" ָּתְקָטר"_____  - 

 - אותהשאחד מבניו יעשה  –" _____ ַיֲעֶׂשה ִמָּבָניו "ַּתְחָּתיושנאמר:   :יהודהלרבי 

 ולא ______. בשלימות
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 פירוט התקנה: 

5( 
(משנה 

 ')ז

היתר 

 השימוש

במלח 

ובעצים 

 לכהנים

 לכהנים להשתמש עם ה_____ ועם ה______  חכמים התירו

 הנאכלים להםעבור בישול ואכילת הקרבנות 

 ואין זה _______ בהקדש!

להשתמש עם ה______ אפילו אם הוא  אסור חוליןאבל עבור 

 נאכל בעזרה עם הקרבנות כדי שיהיו נאכלים על השובע.

6( 
(משנה 

 ')ז

היתר 

 השימוש

באפר 

פרה 

 אדומה

 מותר להשתמש באפר שריפת _____________ מדאורייתא

 והמשתמשים בה אינם מועלין ב________.

 ______נחשבת (הפרה עצמה) רק היא  – ____" ַחָּטאת"שנאמר: 

 ואין בו דין מעילה. -אינו כ______  אפרהאבל 

(שמורחים אותה על פצעיהם) שמזלזלים באפרה  וכשראו חכמים

[וצריך להביא קרבן  ______ בהקדש! -שהמשתמשים באפר  התקינו

 מעילה]
שבגלל תקנתם פרשו אנשים  אבל כשראו חכמים לאחר מכן:

 טומאת מת ספקכשהיה להם  -מהזאות ֵמי אפר פרה אדומה 

והעמידו את דין התורה על  חזרו חכמיםכיון שחששו למעילה,  

  שאין מעילה ב__________. –מקומו 

7( 
(משנה 

 ')ז

קינין 

 שנפסלו

מהיכן 

מביאים 

כסף 

עבור 

קינים 

 אחרים

מכניס את   (שני עופות לכפרתו) –"קיני חובה"  הצריך להביאאדם 

" לתוך השופר ובית דין לוקחים המעות וקונים דמי ה"קינין

 שני עופות ומקריבים אותם עבורו. -עבורו "_____"  

 אומר רבי שמעון:

 במקרה שהקינים נמצאו פסולים או שהעופות _____ להם

מתרומת  -שמביאים קינים אחרים משל _____בית דין  תיקנו

 הלשכה ומקריבים אותם תחתם.

 רבי יוסי חולק ואומר:

 ______ לבית המקדש שהאדם ַהְמַסֵּפק דין תיקנו בית

 גם את ה______ שנפסלו או פרחו. ְמַסֵּפק

 ואין מביאים אותם משל _____.

הקינין חייב להביא קינים  למד רבי יוסי ֶׁשְּמַסֵּפק מאיזה דין

 ____________________________________? אחרים

_______________________________________ 



   

 שמטמאים אדם וכלים. -רוק של _________  א.  רוק של מי מטמא?                   

 שחכמים גזרו שיהיו כזבים ורוקן טמא. -רוק של ______  ב.               

 מירושלים חוץ[וחכמים גזרו שרוק הנמצא בשאר מקומות 

 יהיה _____ מחשש שמא בא מזב או מנכרי] 

 מדוע? ?שבירושליםקין מה דין הרּו

 לפי

רבי 

 מאיר

 _______. הרוקין בירושלים:
כי רוב האנשים בירושלים ______,   

 והזבים וה______ הם רק מיעוט.

 הרוקין
 שבשוק העליון:

._______ 

כי מצויים שם כובסים ______  א.
שחכמים גזרו עליהם שיהיו 

 כ_____ ורוקן טמא.
כי בשוק ה_____ לא היתה כ"כ  ב.

 דריסת ה____ מצויה שם
וזבים ו_____ היו מתבודדים שם 

 ומתרחקים מבני ______.

 לפי

רבי 

 יוסי

בכל 
 השנה

 

(חוץ מן 
 הרגל)

רוקין 
 שבאמצע
 הדרכים:

._______ 
כיוון שבכל ה____ מצויים _____ 

ה______  באמצעוזבות שהולכים 
 הרוק הוא שלהם.חוששים שו

רוקין 
 שבצידי

 הדרכים:
._______ 

 כי הטהורים מסתלקים
ומזהירים לכל טמא  ל___ הדרכים

 שלא _____ בהם
 ולכן הרוק שם _____.

בשעת 
 הרגל

רוקין 
 שבאמצע
 הדרכים:

._______ 
רוב ישראל ______ ולכן  ברגלכי 

 באמצעה_______ הולכים 
 והרוק שם _____. הדרכים

רוקין 
 שבצידי

 הדרכים:
._______ 

הטהורים מרובים  ,כיון שברגל
שהם  הטמאיםווהולכים באמצע, 

מסתלקים  ל___ הדרכים  מועטים
 .____ולכן הרוק שם __

 

א'               ' משנהחפרק שקלים                                 בס"ד                    
                     



 

  

   

ב'               ' משנהחפרק שקלים                                                               בס"ד 
 ָּכל ַהֵּכִלים                          

 ַהִּנְמָצִאין    

 ...ִּבירּוָׁשַלִים        
 

 מדוע? הדין: :שליםכלים שנמצאו בירו

 לפי

רבי 

 מאיר

כלים שנמצאו 

במדרגות 

 היורדות
 מקווהה לא 

.______ 
____________________ 

____________________ 

כלים שנמצאו 

  העולות במדרגות

 מקווהמן ה

.______ 
____________________ 

____________________ 

 לפי

רבי 

 יוסי

כל הכלים 
 בירושלים

 הכלים)(חוץ מג' 

.______ 

____________________ 

____________________ 

גם כלים שנמצאו בדרך הירידה סובר ש(ו
___ __כיוון שאין זו _ ,למקווה טהורים

 תוי"ט) מספיקה שהם כלים טמאים. 

 ג' הכלים
א. "הסל":  

שמכניסים בו עצמות 
ה_____ להוליכם 

 ממקום למקום.

": _______ב. ו"ה
בו  כלי שגורפין

______ המתים 
 המפוזרות.

: _______"ג. ו"ה
שרוצצים ומשברים 
 בו עצמות ה_____

 להכניסם בסל.

.______ 

____________________ 

____________________ 

 

 

 ______ מפני שחכמים -[כלים שנמצאו בשאר המקומות חוץ לירושלים 
 גזרו על ספק הכלים] 



  

 הקדמה:

 אחד מישראל.על כל  חובהוהוא  -קרב ב___ ניסן  – "קרבן פסח"   .א

 על ומביאים אותו רק כאשר יש ______ מנויים –קרב ב___ ניסן  – "חגיגת י"ד"      

 שובע.צריך שקרבן פסח יאכל על הכי  –קרבן פסח אחד        

 על כל  חובהוהוא (שזה יו"ט ראשון של פסח) קרב ב___ ניסן בבוקר  – ["חגיגת ט"ו"       

 ]שראלאחד ואחד מי         

 

 מיועד ל________. – סכין    .ב

 ___ ולשבור בו ________ [ואפשר גם ל_____ בו].מיועד לחתוך ___ – קופיץ       
 

 ______ בו עצמות. שאסור______. מפני  -מיועד לקרבן  סכין   ג.

 ______ בו עצמות. שמותר__________. מפני  -מיועד לקרבן  קופיץ      
 

צריך להזות עליו מֵמי אפר פרה [   מת (כגון סכין או _____) בטומאתכלי שנטמא  לטהרכדי    .ד

רק [כלומר:    ולהמתין ל_____ שמש ו_____ אותו במקווה   __]___הוביום  השלישיאדומה ביום 

 - בניסן  י"דלתאריך  קופיץאו  סכין: אם רוצים להכין ולכן - בצאת הכוכבים הכלי טהור לקודש]

 בניסן, צריך להטבילו ב___ ניסן. ט"ולתאריך (קופיץ) ואם רוצים  ב___ ניסן. צריך להטבילו

 

 קרב בטומאה.   וחגיגת י"ד לא קרב בטומאה. – פסחקרבן   -אם כל הציבור טמא    .ה
 

 הגמ' בפסחים מסבירה: 

ויש דין שאם ימות הנשיא כל  -שמשנתנו מדברת בזמן שה_____ היה גוסס בי"ג בניסן 

 ואז יש הבדל בין סכין לקופיץ :  ___ להתעסק בקבורתו)___(כי מצווה על כל הציבור יהיו ______ 

   כי...  מדוע?   .(אלא בי"ד) לא יטבילו בי"ג הקופיץואת עבור י"ד,    יטבילוהו בי"ג  סכיןש 

 

ג'               ' משנהחפרק שקלים                        -1-                     בס"ד              
                     



   
 

ג'               ' משנהחפרק שקלים                      -2-                                  בס"ד 
                     

 ימותהנשיא  אולי -(האם יצטרכו אותו בטהרה בי"ד או לא...) ספק ___ יש לאנשים רק : בסכין

 לטהר את הסכין, ואין צריך, (כי טומאה הותרה בציבור)ויעשו את הפסח בטומאה 

 ויצטרכו סכין טהורה. -ואז יעשו את ה____ בטהרה  לא ימות... הוא ואולי

 כדי שיוכלו לשחוט בו את הפסח ב____. זקה שהטבילו את ה_____ בי"גח ,ולכן 

 יש לאנשים ___ ספיקות (אם יצטרכו אותו בטהרה): אבל בקופיץ

 שמא _____ הנשיא ויעשו את הפסח ב______ ואז לא מביאים קרבן ______: ספק א'

 (המיועד לקרבן חגיגה).  -(בי"ד) וא"כ לא יצטרכו את ה_____ 

אפילו אם בסוף לא ימות ה____, עדיין לא בטוח שיצטרכו להביא קרבן חגיגה כי : 'בפק ס

(כי אז אוכלים הפסח על השובע שמא יהיו בחבורה מעט אנשים ולא יקריבו קרבן חגיגת י"ד 

 וא"כ אין צורך בטהרת הקופיץ. ואין צורך בחגיגה)

 מחמת שתי ______ אלו.את ה_____  עדיין לא הטבילובכזה מקרה ולכן חזקה ש

 מדוע? הדין: המקרה:

 סכין שנמצאה

 ניסןבי"ד 

__________ 
 ואין צריך 

 ל____ אותה.

דוודאי ______ אותה בעליה מאתמול כדי 

 -שתהיה טהורה עבור שחיטת קרבן _____ 

א נפלה לפני כמה שמ ולא חוששים(  בי"ד.

ימים ועדיין לא הטבילוה כיוון ש_______ 

 _______________________ . תוי"ט)

 סכין שנמצאה

 בי"ג ניסן

 שונה ו_____.
 
 שונה(ביאור "

 ומטביל" 
 בעבודה הבאה)

שמא הבעלים לא ______ אותה עדיין כי 

 היה להם זמן להטבילה עד סמוך לליל ___.

(מדוע צריכים להטבילה, הרי לא גזרו על 

 שצריכים טבילה?  –ספק כלים בירושלים 

(___________________________ 

  קופיץנמצא 

( _____ גדולה העשויה 
לחתוך בשר ולשבור בה 

 ה_____)
בין בי"ג ובין 

 בי"ד ניסן

 שונה ו_____.

כי הקופיץ ששוברים בו עצמות הבהמה 

לשבור בו  שמותר –ראוי רק לקרבן ______

שאסור  –(אך לא ראוי לקרבן פסח בי"ד עצם. 

וחוששים אולי הבעלים לא   לשבור בו עצם)

(כיון שיש להם ב' ספיקות כפי  הטבילוהו עדיין

 "ט"ו חגיגתל" ולשימוש בקופיץ  שראינו...)

הרי יש להם שהות להטביל הקופיץ עד ליל 

צריך או בי"ד לשימוש בי"ג ולכן  - ____

 לשנות ולהטבילו.



  
  2ומטביל"? שונהמה הפירוש " 

 שונה ומטביל להרע"ב
 הטבילו הבעלים אעפ"י שיתכן שכבר

 ה ו_____" פעם שניה."שונ – אותו
 )הטבילה(כלומר: "שונה" מדבר על  

 להרמב"ם
 שונה

 היזה ממי פרהמסתמא הבעלים 
אדומה רק ביום השלישי ולכן שונה 

 ו____ שוב ביום השביעי.
 )ההזאה(כלומר: "שונה" הולך על 

 ואח"כ _____ כמו כל טהרת כלים. ומטביל

 

 מדוע? הדין: המקרה:

 חל י"ד

 להיות

 בשבת

 לרע"ב:

ומצא 

 סכין

 בי"ד

_______ 

_______ 

אמרה שאם נמצא ואעפ"י שהמשנה כבר 

באה כאן , שוחט בה מיד -סכין בי"ד 

שהסכין מותרת בשימוש  המשנה להוסיף

 ולא אמרינןגם אם י"ד חל בשבת  -מיד 

שאם י"ד יוצא בשבת לא _____ בה 

שמא היא טמאה ויוצא שהפסח  מספק

שלא במקום  ומחלל את השבתטמא 

 ___._ אלא ישחט בהה_____, 

לרבותיו 
של 

 רע"ב:

ומצא 
 קופיץ

 ד"בי

_______ 

 מיד.
 

גם (אפשר 

 לשחוט

 בקופיץ)

גם לחגיגת ט"ו  שאפילו שקופיץ מיועד

ולא לי"ד מכל מקום חזקה שבעליה 

 הטביל אותה כבר מערב _____ (בי"ג)

 לשימוש עבור "חגיגת ט"ו" 

 (כי הרי בשבת אסור להטביל כלים)

 נמצא 
 ](תוי"ט)הקופיץ [

 בט"ו ניסן

(אפילו כשלא חל י"ד 
 בשבת)

_______ 

_______ 

 שאסור ביו"טכי כל העם יודעים 

 י אפר פרה אדומה)(ממֵ ל_____ 

 ול________,

 ____.ומטבילים הכל לפני _

 - ולכן חזקה שהקופיץ הוטבל לפני יו"ט

 ולכן _____ בו מיד.

  

ג'               ' משנהחפרק שקלים                       -3-                                בס"ד 
                     



 

   

ג'               ' משנהחפרק שקלים                           -4-                                בס"ד 
                     

 "...ִנְמֵצאת ְקׁשּוָרה ְלַסִּכין"
 מי נמצאה קשורה לסכין?

 נמצאת ה______ קשורה ל_______ בתאריך ___ בניסן.   :להרע"ב

 ______________. הדין:

 _______________________________________________________. הטעם:

 
 –יא טהורה או לא אם השאינו יודע נמצאת ______    :להרמב"ם

 שהיא ______.שיודע שהיא _______ או שיודע כין אחרת קשורה לס 

 גם הסכין השניה _____. – טהורהאם נמצאת קשורה לסכין ש_____ שהיא    הדין:

 גם הסכין השניה _____. – טמאהאם נמצאת קשורה לסכין ש_____ שהיא       

 



ד'               ' משנהחפרק שקלים                                                              בס"ד 
                     

 הקדמה קצרה:

 כגון שהכלי נגע בשרץ או בנבלה,  "אב הטומאה"כלי נטמא רק מ מדאורייתא

מדבר שנטמא מ"אב הטומאה" שהוא  -" ולד הטומאהאבל כלים לא נטמאים מ"

 דרגה אחת פחות. -"ראשון לטומאה" 

ויעשו אותם "שני לטומאה"  שכן יטמאו כלים –אך חכמים גזרו על ______ טמאין 

 .(שבאופן רגיל לא מטמא כלים)הטומאה"  ולדאפילו שמשקין אלו הם רק "

 שהם "אב הטומאה" ומטמאים  משום שיש משקין כגון: ____ של זב ?מדוע

 "ולד הטומאה"בולכן חכמים גזרו על כל משקין טמאים  מדאורייתא_____ 

די שלא יבואו להקל במשקין שהם כ –ויעשו אותם "___ לטומאה".  שיטמאו כלים

 "אב הטומאה" מדאורייתא.
 

 המקרה:
היכן 

מטבילים 
 ?אותה

 האם היא צריכה

 "הערב שמש"
 (להמתין עד שתחשך)

 מדוע?

פרוכת שנטמאת 

 "ולד הטומאה"ב
(במשקין שהם "ראשון 

לטומאה", שמדרבנן מטמאים 
 כלים והם 

 נהיים "שני לטומאה")

________._ 
 

(כגון: במקווה 
שעל גג בית 

הפרווה שהיה 
בתוך שטח 

 העזרה)

_____ 
אלא מכניסים 

 אותה מיד.

כיוון שנטמאה 

 – קלהבטומאה 

 מ_______.

פרוכת שנטמאת 

 הטומאה" אב"ב
 (משרץ מת או מנבלה

ונעשית מדאורייתא "ראשון 
 לטומאה")

________._ 
[כי יש דין 

להוציא טומאה 
 מבית המקדש]

_____ 
 
 שוטחיםובינתיים 

 __._אותה ב__
 10ברוחב של (בשטח 
מקיף את ה אמות

 העזרות)

כיוון שנטמאה 

 – חמורהבטומאה 

 מ_______.

 היכן היו שוטחים את הפרוכת לייבוש אם היתה חדשה?__________________.
 (כעין גגות על מקומות ישיבה בהר הבית)

(ויבואו לנדב לפרוכת חדשה כפי שמפורט מדוע?_____________________________. 
 במשנה הבאה שבכל שנה היו עושים שתי פרוכות חדשות. ר"ש סירילאו הובא במלאכת שלמה)



   

 
 
 
 
 

 ...ְטָמאֶׁשִנִ
 

 הקדמה קצרה:        

 צריך לשרפו, ואם שנפסלבשר קדשים 

 (חטאת, עולה קדשי קדשיםהבשר הוא של 

 שנאמר: בעזרהיש לשרפו  אשם ואימורים) 

 (ויקרא ו,כג)  "ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף... ַּבֹּקֶדׁש"   

, מעיקר דין תורה גם צריך לשרפו בעזרה כשאר שנטמאבשר קדשי קדשים 

קדשי קדשים שנפסלו, אך חכמים תיקנו שבמקרים מסוימים לא ישרפו את 

 בעזרה. שלא להשהות את הטומאההקדשים שנטמאו בתוך העזרה כדי 

 

בב' המשניות שלפנינו נחלקו התנאים באלו מקרים קדשי קדשים 

 פו מחוץ לעזרה.שנטמאו ישרפו בתוך העזרה ובאלו מקרים ישר

 

 

ז             -יות ו' משנחפרק שקלים                 -1-                                  בס"ד 
                     

. 



   

ז             -יות ו' משנחפרק שקלים                    -2-                                  בס"ד 
                     

 
 
 
 
 

 .מדאורייתא – טומאה חמורה –" אב הטומאהנטמא ב"

 .מדרבנן – טומאה קלה –" הטומאה ולדנטמא ב"

היכן 
 ישרף?

  -ב נטמא

 "אב הטומאה"

  -ב נטמא

 הטומאה" ולד"

 בפנים

 (בתוך העזרה)

 בחוץ

 לעזרה)(מחוץ 
 בחוץ בפנים

 לפי

 בית שמאי
לעולם שורפים 

אלא רק  בפנים

ב' סיבות  אם יש

. נטמא א: להחמיר

 הטומאה.  באב

 .בחוץנטמא  ב.

ישרף 
 ב_____.

 
כיון שכל 

 שפסולו ב_____
 (קדשי קדשים) 

שורפים אותו 
 ב______.

 __.ישרף ב__
 

כי יש בו ב' 
 :חמוריםצדדים 

נטמא ב___  א.
 הטומאה.  

 נטמא ב____. ב.
 ולכן 

 מכניסים לא
 אותו לעזרה.

ישרף 
 ב_____.

 
כיון שכל שפסולו 

 ב_____ 
שורפים אותו 

 ב______.

ישרף 
 ב_____.

 
 כנ"ל

[ומקילים 
להכניס טומאה 

מפני  –למקדש 
שזה רק 
 מדרבנן])

 לפי

 הללבית 
לעולם שורפים 

אלא רק אם  בחוץ

ב' סיבות  יש

. נטמא א: להקל

 הטומאה.  בולד

 .בפניםנטמא  ב.

ישרף 
 ב_____.

 

כי אסור 
 להשהות _____
בתוך העזרה עד 

שתשרף אלא 
יוציאוה מיד 

 וישרפוה ב____.

ישרף 
 ב_____.

 

אם אסור 
להשהות טומאה 

כ"ש שאסור  -
טומאה  להכניס

 לעזרה.

ישרף 
 ב_____.

 

כי יש בו ב' צדדים 
 :לקולא

נטמא ב___  א.
 הטומאה. (דרבנן) 

 נטמא ב____. ב.
 משאיריםולכן 

אותו להישרף 
 בעזרה.

ישרף 
 ב_____.

 

כי אסור להכניס 
_____ בתוך 
העזרה לכן 

 ישרפוה ב____.
(ואפילו שזה רק 
טומאה מדרבנן 

 מחמירים) –

רבי  לפי

 אליעזר
הכל תלוי 

 הטומאה. בחומרת

    

 ישרף ב_____.
 

 מ_____ - בטומאה חמורהכי נטמא 
או להכניסו בתוך  ולכן אין להשהותו

 ה______ אלא ישרפו אותו ב____.

 ישרף ב_____.
 

 מ______ - קלהבטומאה כי נטמא 
 ולכן יש לשרפו בתוך ה______

(כמו עיקר הדין מדאורייתא שקדשי 
 קדשים נשרפים בפנים)

    

רבי  לפי

 עקיבא
 במקוםהכל תלוי 

 שנטמא.

ישרף 
 ב_____.

 

כי נטמא 
 ב______.

ישרף 
 ב_____.

 

כי נטמא 
 ב______.

 ולא מכניסים טומאה

ישרף 
 ב_____.

 

כי נטמא 
 ב______.

ישרף 
 ב_____.

 

כי נטמא 
 ב______.

ולא מכניסים 
 טומאה



   

ח'               ' משנהחפרק שקלים                  בס"ד 
                     

 ___________________________מי היו מעלים את אברי התמיד על המזבח?

 ולא היו מקריבים אותם בפעם אחת אלא מניחים אותם על ה______

 והולכים ל____________ כדי לקרוא __________

 ואחר כך חוזרים ו________ את האברים על גבי ה_________.

 ________________הכבש? אורךמה 

 ________________הכבש? רוחבמה 

 

 היכן ניתנים:

ִמיד  ֵאָבֵרי ַהּתָ
 __מחצי כבש ו____

 לכיוון צד _______ (רע"ב)
 _____)צד משנה: לכיוון יש גורסים ב(

 ֵאָבֵרי מּוָסִפין
 __מחצי כבש ו____

 לכיוון צד _______ (רע"ב)
 _____)צד משנה: לכיוון יש גורסים ב(

נֹות  ֵאָבֵרי ָקְרּבָ

ים י ֳחָדׁשִ  ָראׁשֵ

 __מחצי כבש ו____
 על ______ המזבח 

 שהוא הסובב. -
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 ִגיןַהְּׁשָקִלים ְוַהִּבּכּוִרים ֵאין נֹוהֲ 

 ...ֶאָּלא ִּבְפֵני ַהַּבִית
 

 
 

 מדוע? מתי נוהג? 
ָקִלים ְ  ַהׁשּ

 )מחצית השקל(
_________ 

כיון שהשקלים הם לצורך 
וכשאין  ה_______

 ________ אין גם _____.

ּכּוִרים  _________ ַהּבִ

 ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי"שנאמר: 
___ ה' ַאְדָמְת� ָּתִביא 

"____" כשיש  – "ֱא�ֶקי�
יש לך ביכורים וכשאין לך 

 ____ אין לך "______"

ָגן ר ּדָ  ַמְעׂשַ

 )תרומות ומעשרות(
_________ 

מפני שקדושת ___ ישראל 
לאחר  לא בטלה גם

 ______ בית המקדש
 לכן צריך להפריש

תרומות ו______ גם 
 לאחר שנחרב ________.

ֵהָמה ר ּבְ  ַמְעׂשַ

הפרשת בהמה (

 )עשירית

_________ 

כיון שאין מצווה זו תלויה 
בבית ה_____ וכיוון 

שלאחר שחרב ה_____ אי 
אפשר להקריב את הבהמה 

העשירית לכן יחכה עד 
שיפול בה _____ ותאכל 

 י בעליה.ע"
 

שבתקופה מאוחרת יותר ביטלו חכמים את מעשר  :מובאובגמ' במסכת בכורות 
 .בהמה בזמן הזה כדי שלא יבואו לידי _____

 (שמא בטעות יעבוד איתה או ישחט אותה ויאכלנה לפני שיפול בה ___)
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 מדוע? מתי נוהג? -המשך-
כֹורֹות  ַהּבְ

(לנהוג קדושה 

בבכור בהמה 

 טהורה)

_________ 

כיון שהבכור קדוש מאליו כשנולד 
ראשון לאמו, לכן קדושתו קיימת גם 

ומביאים  -לאחר חורבן ה______ 
אותו לכהן.  ובגלל שאי אפשר 

שיפול בו ___ ויפסל להקריבו מחכים 
 ויוכלו ל_____ אותו.

 

 (כמו שביטלו את מעשר בהמה)בזמן הזה לא יכלו לבטל  את קדושת בכורות חכמים(
 כי קדושתו לא תלויה בנו, ומיד כשנולד הוא קדוש. 

כך שלא תחול  לפני שתלדאולם הנהיגו חכמים להקנות חלק מהבהמה לנכרי 
 קדושת בכור על הוולד כי יש שותפות של נכרי בבהמה.)

 

 
 
 

 

קדיש שקלים אם ה
וביכורים בזמן הזה 

 (שאין בית המקדש)
 מדוע? הדין:

 לפי תנא 

 קמא
_________ 

שאעפ"י שמצוות אלו לא נוהגות בזמן 
מכל מקום אם הקדישם דבריו  -ה___ 

(ומה יעשה בהם? את המעות קיימים.  
שהפריש למחצית השקל יוליך לים המלח, ואת 

 הפירות שהקדיש לביכורים יניח עד שירקבו.)

 לפי 

 רבי שמעון

הפריש 
 :ביכורים

________ 

רק  – "ֱא�ֶקי�___ ה' ָּתִביא "שנאמר: 
ולכן אם הקדישן  -כשבית ה' קיים 

 כשאין "בית ה'" קיים 
 אפילו בדיעבד אינם ________.

הפריש מעות 
 :השקל למחצית

__________ 
 כת"ק.

 

  בזמן הזה(לפי הרמב"ם לא מדובר כאן באדם שהקדיש ביכורים ומחצית השקל 
והקדישם אח"כ שוב לבדק  בזמן הביתבאדם שהקדיש ביכורים ומחצית השקל  אלא

 ה_____, ונחלקו ת"ק ור"ש האם אפשר להקדישם לאחר שכבר הוקדשו או לא?...)

 
 
 
 
 

 ...ַהַּמְקִּדיׁש ְׁשָקִלים ּוִבּכּוִרים
 




