ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת שקלי

דפי עזר ללימוד ד היומי

Introduction to מסכת שקלי
 מסכת שקליis devoted to the obligation to bring a  מחצית השקלto the  ;מקדשwho is liable, how it is brought and the use and status
of the coins. Because there is no  בבליon this 8-chapter מסכת, the  ד יומיengages the  תלמוד ירושלמיfor this study. We will find a
different style, with a different dialect of Aramaic being used – many of the key terms, cue-words etc. that we are familiar with from
the  שקלא וטריאof the  בבליwill be missing. Since this is the only formal foray into  ירושלמיin our cycle, we will only note some of
the unique features of the text and its style – but, hopefully, enough to get a taste of the less-studied תלמוד אר ישראל.
4a.1.1
2a (  )באחד באדר3a ()מוטב שיתקלקלו בו לשעה ואל יתקלקלו בו לעול
 יז, שמות מ: &ָ ְ 'ִ ַק ה%ה
ַ  ֶנִית ְ אֶ חָ ד לַחֹ ד#ֵ ַנָה ה#ָ ַ וַ י ְִהי ַ חֹ דֶ  הָ ִרא ֹו
 ָי ִי זֹאת ֹעלַת חֹ דֶ  ְ חָ ְד ֹו לְ חָ ְדֵ י/ ֶיעת הַ ִהי ַל&ֶב
ִ ִרב%ְ יִל.ָית הַ ִהי ל
ִ ִל%
ְ ָ ר-ַוְ נִ ְס&ֵיהֶ  חֲ ִצי הַ ִהי י ְִהיֶה ל
 ב, שמות יב:נָה#ָ ַא ָלכֶ לְ חָ ְדֵ י ה%ֶה ָלכֶ רֹא חֳ ָד ִי ִרא ֹו ה1 ַהַ חֹ דֶ  ה
 ט, דהי"ב כד: ָראֵ ל ַ ִ' ְדָ ר/ִ
ְ הי עַ ל י7
ִ ֱת מֹ ֶה עֶ בֶ ד הָ א./ְ ַ ִ ַל לְ הָ בִ יא ַלה' מ%יר
ָ
ִב% דה%יה
ָ
ִ  קוֹל%נ4ְִ 5 ַו
 כב, שמות לה:'פַ ת זָהָ ב ַלה%נ4ְ מָ ז &ָל &ְ לִ י זָהָ ב וְ כָל ִאי אֲ ֶר הֵ נִ י% חָ ח וָ ֶנזֶ וְ טַ ַ עַ ת וְ כ%ָי &ֹל נְ ִדיב לֵב הֵ בִ יא
ִ ; ַ הָ אֲ נ ִָי עַ ל ה%ָבֹ א5 ַו
 ג, שמות לב: הֲ ֹר.  אֶ ל%ָבִ יא5 ַָהָ ב אֲ ֶר ְ >זְ נֵיהֶ  ו1 ַ &ָל הָ עָ  אֶ ת נִ זְ מֵ י ה%ָ ְרק-ִת
ְ 5 ַו
 יז, שמות יט:ית הָ הָ ר4ִ  ְ ַת ְח%בAְַ  ְִתי5 ַהי ִמ הַ 'ַ חֲ נֶה ו7
ִ ֱוֹצֵ א מֹ ֶה אֶ ת הָ עָ  לִ ְק ַראת הָ א5 ַו
 כב, דברי א: ֶאֲר נָבֹא אֲ לֵיה
ֶ  וְ אֵ ת הֶ עָ ִריG ָ אֲר נַעֲ לֶה
ֶ Fֶ ֶרE ַָ בָ ר אֶ ת הE % א ָֹתנ%>ר וְ י ִָב
ֶ ָ אֶ ת ה% לָנ%ְ ר- וְ י ְַח% נ ְִלְחָ ה אֲ נ ִָי לְפָ נֵינ%ֹאמר
ְ 4 ְַ כֶ וCD&  אֵ לַי% ְק ְרב4ַו
ִ
 א, שמות טו:ָ5 ַס וְ רֹכְ ב ֹו ָרמָ ה ב%ָ>ה סI ירה ַלה' &ִ י גָאֹ ה
ָ ִ ָ לֵאמֹ ר א%ֹאמר
ְ 5 ַֹאת ַלה' ו1 ַ ָירה ה#ִ ַ ָראֵ ל אֶ ת ה/ְִ בְ נֵי י% >ז י ִָיר מֹ ֶה
 א, במדבר יד:א% ְילָה הַ הCַ ַ  ָ הָ ע%& ְִב5 ַ אֶ ת ק ֹולָ ו%נ4ִ
ְ 5 ַא &ָל הָ עֵ ָדה וKָ 4ִ ַו
 ז, צפניה ג:ֹת
ָ  &ֹל עֲ לִ ילו% ִה ְ ִחית%י עָ לֶיהָ > ֵכ ִה ְ&ִ ימ4ִ ָ ַק ְד-  &ֹל אֲ ֶרGָא ִי& ֵָרת ְמע ֹונ7 ְסָ ר ו% ְק ִחי מ4ִ  ְיר ִאי או ִֹתי4ִ F ַי א4ִ >מַ ְר
 יז, שמות כה:G ָ וְ אַ 'ָ ה וָ חֵ ִצי ָר ְחGָ&>ר
ְ ֹ ֶרת זָהָ ב טָ הוֹר אַ 'ָ ַתיִ וָ חֵ ִצי-ַית כ
ָ /ִ ָוְ ע
 ב, שמות כה:מָ ִתי%ר4ְ  אֶ ת% ְקח4ִ  לִ  ֹו%; ֶבEְִ מָ ה מֵ אֵ ת &ָל ִאי אֲ ֶר י%ר4ְ  לִ י% ָראֵ ל וְ י ְִקח/ִ
ְ ֵ ר אֶ ל ְ נֵי יEַ
 ג, שמות כה:חֹת
ֶ ְנ%  ֶ זָהָ ב וָ כֶס4ָ  מֵ ִא% ְקח4ִ מָ ה אֲ ֶר%ר4ְ ַוְ ֹזאת ה
 טו, שמות ל:ֵֶ ר עַ ל נַפְ ֹתֵ יכ-ַמַ ת ה' לְ כ%ר4ְ  ֶקל לָתֵ ת אֶ ת#ָ ַא י ְַמ ִעיט ִמ'ַ חֲ ִצית ה7 לEַ ַא י ְַרֶ ה וְ ה7 הֶ עָ ִיר
 יג, שמות ל:'מָ ה ַלה%ר4ְ  ֶקל#ֶ ַ ֶקל מַ חֲ ִצית ה#ֶ ַ ֵָרה הI  ִרי/ְ ֶֹדֶ  עL ַ ֶקל ְ ֶ ֶקל ה#ֶ ַ ִדי מַ חֲ ִצית הDְ ק- ַ &ָל הָ עֹבֵ ר עַ ל ה%נ4ִ
ְ זֶה י
 יד, שמות ל:'מַ ת ה%ר4ְ ֵ4ִ ִרי ָנָה וָ מָ ְעלָה י/ְ ֶ ִדי ִמֶ עDק-ְ ַ&ֹל הָ עֹבֵ ר עַ ל ה
 מה, ויקרא יג:פָ  י ְַעטֶ ה וְ טָ מֵ א טָ מֵ א י ְִק ָרא/ָ עַ וְ עַ ל% ִמי וְ רֹא ֹו י ְִהיֶה פָ רD פְ ר%עַ אֲ ֶר  ֹו הַ ֶ;גַע ְ ג ָָדיו י ְִהי%ָ רA ַוְ ה
 טו, יחזקאל לט:וֹגI ֵיא הֲ מ ֹוI  אֹ ת ֹו הַ ְמ ַקְ ִרי אֶ ל% עַ ד ָקבְ ר%5 ִבָ נָה אֶ צְ ל ֹו צ%  ָ>ר וְ ָר>ה עֶ צֶ  >ד
ֶ ָ  הָ עֹבְ ִרי%וְ עָ בְ ר
 יד, במדבר כח:נָה#ָ ַה

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16
(17
(18
(19

I. משנה א: calendar of public works/announcements in אדר
a. 1st ()ר"ח: reminder about  משמיעי ( שקליmeans “announce”, per v. 4)
i.
rationale: make sure that  תרומת הלשכהcomes from the new fund on its proper date – ר"ח ניס
ii.
or: v. 1 – just as the  משכwas erected on ר"ח ניס, so too, every year, the  תרומת המשכis taken then
iii.
or: vv. 2-3 – חדשי:: חדשיgoes to ר"ח ניס
1. rejection: that was from  סיפאof  – ברייתאbut  רישאindicates that it limited which month ניס
b. And: reminder about כלאי
c. 15th:  מגילהis read in walled cities; roads, plazas and  מקוואותrepaired, graves marked
i.
And:  בי"דgoes out to attend to כלאי
II. Constrast with ב: – מגילה אno difference between ' אדר אand ' אדר בexcept for ( מקרא מגילהand )מתנות לאביוני
a. ריב"ל: announcing  שקליand  כלאיare also exclusive to 'אדר ב
i.
Support ()ר' יוסה: both announcements are to ensure timeliness of gifts ( )שקליand uprooting ()כלאי
ii.
Conclusion ()ר' חזקיה: then  בני בבלshould give their  שקליmuch earlier (in winter months)
1. Challenge ()עולא: א: – שקלי גthe  תרומת הלשכהis taken at 3 dates - 15 days before each רגל
a. Assumption: 1st is for those who are close, 2nd for those further away and 3rd for those in בבל
b. Rejection: all are brought together, done 3 times to make it a public act
b. ר' חייא: all are  יוצאon 14th
i.
Note: this is a challenge to our ( משנהand א: )מגילה אwhich indicates 15th for בני כרכי
1. Answer: he meant to exclude ' אדר אbut not to set the specific date
2. ר' יוסה: suggested that בדיעבד, if he read on  ידand not on טו, he is  ;יוצאab initio, should read on יד
a. Challenge: where they read on both days ( – מספקe.g.  – )טבריהthat is the proper מנהג
b. However: if we ask them read again, they won’t attend to it – and the reading of  טוwill be forfeit
3. Note:  רשב"ג- only ( הספד ותעניתon 14/15) are practiced in ' – ר' חנינה ;הלכה – ריב"ל ;אדר אproper practice
a. Note: for שטרות, both are ""אדר, but 1st is "  ארד שני – ר' יודה ;"אדר ראשוis marked “”שני
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III. Aggadic tangent – contrasting ’ע ישראלs merit (vv. 5,7,9) with their disgrace (vv. 6,8,10); vv. 11-12
IV. General overview of obligation of תרומת המשכ
a. ר' שמואל בר נחמ: vv. 13-14 mentions 3 תרומות
i.
תרומת אדני: for board-plugs (silver) – set amount ( – )מחצית השקלper v. 15
ii.
תרומת שקלי: voluntary donation for  – משכper each person’s generosity – for public קרבנות
iii.
תרומת המשכ: for the contrusction and upkeep of the  – משכper each person’s generosity
b. ר' אבו: same three found in “our” ( פרשהvv. 15-17)
V. Analysis of end of  – משנהrepairing roads etc.
a. Question: what are ?צרכי רבי
i.
Answer: hearing court cases, redeeming  הקדשותof all sorts
1. And: completing rituals of סוטה, פרה, עגלה ערופה, רציעת ע"ע, מצורע
2. And: removing shoes from mold, but not putting back
3. And: marking graves and going out to uproot כלאי
a. Challenge: graves were marked on ר"ח אדר, as  כלאיwere already uprooted
b. Answer: in both cases – if it rained and the markings were illegible
i.
And: the year had late blooming and the plants couldn’t be discerned earlier
1. Note: sources for  – ציו קברותvv. 18-19
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