מתוך "דרך ישרה" מסכת שקלים
פרשת חיי שרה דפים ב  -ח
דרך ישרה תמצית הדף
á óã
 .àט''ו אדר  .1מגילה בכרכין .2 .מתקנין דרכים רחובות מקוואות .3.ציון קברות .4.יוצאין
לעקור כלאים .5 .צרכי רבים ,דיני ממונות נפשות מכות .6 .פודין ערכין חרמין והקדישות.
 .7משקין סוטה .8 .שורפין פרה .9.עריפת עגלה .10 .רציעת עבד .11 .מטהרין מצורע.12 .
שלחנות במדינה.
 .áתרומת הלשכה בר''ח ניסן  .1כתחילתה .2 .גז''ש חדשי .3 .חדש בחדשו בר''ח ,לחדשי
בחדש אחד בשנה.
 .âמה בין ב' אדרים  .1מקרא מגילה .2 .מתנות לאביונים .3 .שמוע שקלים .4 .כלאים.5 .
שוין בהספד ותענית .6 .פליגי אי אדר סתם הוא שני או ראשון.
 .ãהוו ג' תרומות ,שנאמר תרומה ג' פעמים בפרשת תרומה וכן בכי תשא .והתרומות .1
תרומת המשכן למשכן ,כמה שרוצים .2 .שקלים לקרבן ,שיעור שוה לכולם כמה
שמחליטים .3 .לאדנים מחצית השקל ,העשיר לא ירבה.
â óã
 .àציון ילפינן שנא' טמא יקרא או וראה עצם ,ומפרשינן  .1עצם ,ציון לעצמות .2 .אדם,
שדרה וגולגלת .3 .בנה ,אבן קבועה .4 .אצלו ,במקום טהרה .5 .ציון ,מכאן לציון.
 .áבכלאים  .1השליכו לפניהם ,לדרכים ,ולבסוף הפקירו כל השדה דהפקר ב''ד הפקר.2 .
פטור ממעשרות ,עיבור שנה שביעית ,גדיש שלא נלקט הכל לעניים.
 .âעיבור שנה לכתחילה לא בשביעית ,וכן מוצאי שביעית דמרבה באיסור חדש .והאידנא
שרי  .1דמביאים ירק מחו''ל .2 .אין השנים כתקנן וגדל באיחור  .3שמור את חודש האביב.
 .ãמי שוקל  .1פשיטא לויים ,ישראלים ,גרים ,עבדים משוחררים .2 .נשים עבדים וקטנים
פטורים ,ואם אביו שקל עבורו חייב ,ובגיל י''ג תובעין .3 .כהנים לבן בוכרי פטורים דמנחת
כהן כליל ,ולר''י חייבים דנמסר לציבור.
ã óã

 .àנכרי וכותי  .1אין מקבלין מגויים שקלים קינים חטאות ואשמות אלא הנידר והנידב.2 .
כותי לרבי כנכרי ולרשב''ג כישראל ,ולדידיה רישא דשקלים בנכרי וסיפא דקיני זבים
בכותים.
 .áאין מקבלין מגויים דבר המסוים ,ודבר שאינו מסוים בסוף ר''י שרי ור''ל אסר  .1אין
מקבלין מהן הקדש ,לר''י במסוים .2 .נודרין ,לר''ל עולה .3 .נידרין ,לר''ל בנכרי שהתחיב
עולת ישראל שהתחיב .4 .נסכים לא מביא דמותרן לכלי שרת ומסוים ,כיון דמכון לשמים
ומאליו בא לבדק הבית וכמו נערכין.
 .âקלבון  .1חייבים ,לוים ישראלים גרים ומשוחררים .2 .פטורים כהנים נשים עבדים וקטנים,
והשוקל להם ולקטנים .ג .שוקל לעצמו ולחבירו חייב א' .4 .לעני פטור ובמלוהו חייב.5 .
נותן סלע ונוטל שקל חייב ב' .6 .לר''מ חייב ב' קלבנות דבר תורה ולהכרע ,והנותן סלע
ונוטל שקל חייב ג' ,ב' הכרעים וד''ת.
 .ãאחין ושותפין  .1חלקו ונשתתפו ,חייבין בקלבון ופטורים ממעשר בהמה .2 .בלא חלקו
פטורין מקלבון וחייבין במע''ב ,וחלקו גדים כנגד גדים ונשתתפו פליגי אי חזר לתפוסת
הבית או חשיבי כשותפין ופטירי ממע''ב .3 .חלקו רק הנכסים ,חייבים בזה ובזה .4 .חלקו
רק הבהמה פטורים מהכל ,ובבהמה רוב הנכסים הויא כנכסים.
 .äלהיכן הולכים הקלבונות  .1לשקלים .2 .לנדבה .3 .ציפוי לקה''ק .4 .שכר שלחנין.5 .
הוצאת דרכים.
הדרן עלך פרק קמא
פרק שני -מצרפין שקלים
ä óã
 .àחשש הפסד  .1מצרפין שקלים לדרכונות ,ולא למרגליות שמא יוזלו .2 .אין פודין הקדש
על כלי ,שמא יוזל ויפסיד ההקדש.
 .áדיני גניבה  .1פטור השומר ,שומר חנם ,או ש''ש באונס כליסטים מזוין .2 .הראשונים
לחדתין ,ששלחו תחילה ,או שהגיעו לגזברין תחילה .ג .אבד שקלו ,לר''י חייב עד שיבא
לגזבר ,ולר''ל הקדש ברשות גבוה.
 .âהשבועה  .1כר''ש דקדשים שחב באחריותן כנכסיו ,ונשבעין במעמד הגזברין מפני החשד.
 .2ככו''ע ונשבעים משום תקנה דהקדש ,ולכן נשבעין לגזברים.
 .ãשוקל באיסור  .1נתן לחבירו ושקל לעצמו מעל בתרומה או בהקרבה ,ואיירי למ''ד מועלין
בשירים ,או במסויים לשמו כר''ג .2 .שוקל מהקדש מעל ,דנהנה שלא משכנו .3 .ממע''ש
ודמי שביעית ,יאכל כנגדן.
å óã
 .àדין המותר במכנס מעות  .1אלו לשקלי בפרוטרוט מותרן לב''ש נדבה ולב''ה חולין ,ובידו
מלאה נחלקו אי לכו''ע נדבה או חולין .2 .שאביא מהן לשקלי חולין .3 .אלו לחטאתי,
נדבה .4 .שאביא מהן ,חולין .5 .הפריש ונמצא שפטור ,חולין .6 .הפריש ב' ונמצא שחיב

א' ,כמחלוקת בידו מלאה.
 .áשלישית השקל ,מכאן  .1לתרום ג' פעמים בשנה ,ואין מטריחין יותר .2 .ג' סאין .3 .ג'
קופות .4 .ג' הפרשות.
 .âזה יתנו  .1מחצית השקל ,דחטאו בחצי היום .2 .ו' שעות ,שווי ו' גרמסין .3 .עשרת
הדברות ,י' גרה .4 .עשרים כסף מכירת יוסף ,לכן ה' סלעים  .5דינר לכ''א מהשבטים ,לכן
מחצית השקל.
 .ãדין מותר  .1שקלים חולין .2 .עשירית האיפה של כה''ג או מנחת חוטא ,וכן קנים חטאות
ואשמות ,לנדבה .ג .עולה מנחה שלמים נזירים ,ילך להם .4 .פסח ,לשלמים .5 .נזיר
לנדבה.
 .äמותרות לשלמים מאם מן הצאן  .1עולה ,גם מהבקר .2 .אשם ,רק מאילים .3 .מן תמיד
למעט ,ה''נ מנקיבה ומשתי שנים .4 .אין המותר לעולה ,דכליל וקדשי קדשים.
 .åשנוי פסח  .1פליגי בשחט לשם עולה .2 .לשמו ושלא לשמו בשאר השנה כשר ,כיון דאין
לו שם והוי בשתיקה .3 .שחט לשמו ע''מ לזרוק שלא לשמו פסול ,דפסח בשתיקה פסול.
æ óã
 .àמותר נזיר  .1בקרבו שלמים לבסוף פליגי אם המותר שלמים או נדבה .2 .מותר לחמו
ירקב ,דא''א להקריבו בפ''ע ולא לנזיר אחר .3 .מותר נסכיו להו''א ירקב ,ולמסקנא אמרי
מותר קק''ד לנדבה ,וכן הפריש שקלו ומת ,וכן מותר עשירית האיפה של כה''ג לנדבה.
 .áמותר  .1שבויים ,שבוי ,עניים ,עני מתים ,למי שגבו או כדעת הפרנסים שגבו .2 .מותר
המת ליורשיו ,עד שיבא אליהו ,נפש על קברו ,זילוף על מטתו.
 .âפיוס ר''י  .1לא שאל בשלומו ונחבא ,ראוני נערים ונחבאו דכבוד הוא משא''כ בפסל.2 .
לא אמר הלכה משמו ,קרעו ס''ת בחמתן ,דורש ויודעים שהוא משמך והתפייס.
 .ãאמירת הלכה  .1בשם אומרה ,שדוד בקש אגורה באהלך עולמים ,ושפתיו רוחשות בקבר
ונהנה .2 .יראה בעל שמועה כנגדו ,וזה חסרון שיש לסומא.
הדרן עלך פרק שני
פרק שלישי -בשלשה פרקים
ç óã
 .àמעשר בהמה  .1פרוס הפסח עצרת והחג ,וכן אז תורמין הלשכה .2 .כ''ט אדר א' סיון כ''ט
אב .3 .א' ניסן א' סיון כ''ט אלול .והטעם בל תאחר ,בהמה מצויה ברגל ,פרקי לידה.
 .áר''ה למעשר בהמה  .1א' אלול דעד אז יולדות  .2א' תשרי דעד אז האפילות ,ומתעשרות
יחד .3 .האלוליין בפ''ע מפני הספק.
 .âמצטרפין  .1ה' ימים .2 .חנט במעוברת לא אמרינן .3 .שליש ,דעת ר''ש דאם ראוי למזבח,
אחר ח' ימים.
 .ãללמוד שיעורין סתום מהמפורש  .1תרומת הלשכה ,ג' קופות של ג' סאין .2 .מפנין ,ד' וה'
קופות של ג' סאין .3 .יין כדי מזיגת הכוס ,כד' כוסות רביעית .4 .שיעור כוס ,אצבעים על

ומחצה ושליש.
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באהבתה תשגגה תמיד -שיחות
באההבת תורה ודררכי זכירתה ממהגאון
שרייבר שליט"א.
ר
רבי בונים
שרה -כיצד ללמוד
איזזוהי דרך יש
לשננן ולזכור ,עם הכנה למסכת מכות.
שגים -סדר קקדשים,
הקדדמות ומוש
ובקררוב בס"ד על סדרי זרעים וטהרות.

אל -סוגיות מסכת ב"ק.
שירת ישרא
קיצור חרדים מנוקד ומססודר.

שיך רות
קיצור אלש
שיך אסתר
קיצור אלש
שיך איכה
קיצור אלש

בקרוב בס"ד עעל שה"ש וקהללת.
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הממערכת

בחוקיך  12270מצוות לפפי
נשיח ב
כל השיטוות של מוני תררי"ג המצוות.
שע -על תרי"ג
בחקותייך אשתעש
מצוות ,לשיטטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

לתורה -לוחוות ללימוד יוממי
עתים ל
לכל יהודי ,עם הרב מרדככי גנוט שליט"א.
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