מתוך "דרך ישרה" מסכת שקלים
פרשת תולדות דפים ט  -טו
דרך ישרה תמצית הדף
è óã
 .àשעור לטומאה בדם  .1דם פרידה פליגי אי טהור רק פחות מרביעית או לגמרי ,ומיהו
לכו''ע לא מכשיר .2 .דם שרץ בבשרו ,מטמא ולא מכשיר.
 .áמנין שיש לצאת י''ח הציבור  .1בתורה ,והיתם נקיים ,וזה המחוור .2 .בנביאים ,אל
אלוקים ה' .3 .בכתובים ,ומצא חן בעיני אלקים ואדם.
 .âאופן התרומה א .חיפה רק אחרי הראשונה והשניה כדי שלא יתרום מהתרום.2 .
ראשונה לשם א''י ,שניה לכרכים ושלישית למדינות הרחוקות .3 .שלמה שלישית נוטל
משניה ,ראשונה ,ואח''כ פליגי או חוזר ושוקל או לשירים.
 .ãמעלות ר''פ בן יאיר  .1זריזות .2 .נקיות .3 .טהרה .4 .קדושה .5 .ענוה .6 .יראת חטא.
 .7חסידות .8 .רוה''ק .9 .תחה''מ .10 .אליהו ז''ל.
הדרן עלך פרק שלישי
פרק רביעי -התרומה
é óã
 .àתרומה  .1תמידין .2 .מוספין .3 .נסכיהם .4 .עומר .5 .שני הלחם .6 .לחם הפנים.7 .
קרבנות צבור .8 .י''א שומרי ספיחין .9 .פרה .10 .שעיר המשתלח .11 .לשון זהורית.
 .12מלמדי הכהנים .13 .מבקרי מומי קדשים .14 .ב' דיני גזילות .15 .אורגות פרוכת
למ''ד כבנין .16 .קטורת.
 .áשיירי הלשכה  .1כבש פרה ושעיר .2 .לשון שעיר .3 .אמת המים .4 .חומות ומגדלי
וצרכי העיר ,והבניה חוץ לעזרות ולכו''ע מועלין ,ולרי''ש מותר שיירי הלשכה לשכר
ההקדש אא''כ ההפסד שלו.
 .âמותרות  .1התרומה ,ריקועי זהב לקה''ק ,כלי שרת ,קיץ המזבח .2 .מותר נסכים וזה
גודש או התייקרות סאה רביעית כלי שרת או קיץ המזבח .3 .מותר פירות ,לרי''ש

שמשתכרין לקיץ המזבח ,או ההתיקרות ,וכר''ח סגן הכהנים .4 .מבדק הבית ,מזבח
העולה ההיכל והעזרות.
 .ãקרבן יחיד  .1לר' יוסי יחיד יכול להביא ולהקדיש העומר .2 .לחכמים משל צבור ,ופליגי
בגוף הקרבן ,ובמכשירי קרבן ככתונת ועצים י''ל דרבנן מודו דהיחיד יכול להקדיש.
 .äהעומר  .1לרי''ש בא רק מא''י ולא מסוריא .2 .שומרי ספיחין ,כרי''ש דבא רק מא''י,
או ככו''ע דאם לא מצא משמור בסוריא יביא מספיחין שבא''י .3 .בעינן מהו לזרוע
בשביעית לעומר ,דלא נאכל.
 .åעיכוב קרבן  .1בעבודות חוץ ,לר''מ שלחן מנורה פרוכת ומזבחות ,ולחכמים רק כרכוב
וזהו כיור או סובב וקרן .2 .בעבודות פנים ילפינן נוכח מנורה ,צלע שלחן ,שימה הכל.
àé óã
 .àכיצד מותר הקטורת יוצאת לחולין  .1מביא מעות הקדש .2 .מחלל על הבנין .3 .מחלל
קטורת על המעות והולכים לקיץ המזבח ,והאיבעיא כיון דלא קדש בכלי ,ובירוצי יבש
פשיטא כיון דקדשי בכלי .4 .נותן הקטורת לאומנין .5 .קונין הקטורת מהאומנין.
 .áבקטורת נאמר קדש היא ,ופטמה בחולין  .1פסולה דאינה בכלי קודש .2 .כשירה ,רק
דאתי מתרומת הלשכה.
 .âהותירו  .1תמימין ,נחלקו אי נפדין תמימין או בע''מ .2 .שעירי ר''ח למ''ד נפדין ה''נ
נפדין ,ולמ''ד ירעו הכא ירעו או לקיץ המזבח כיון דבקרבן צבור שחיטה קובעת ,או
דתנאי ב''ד.
áé óã
 .àמקדיש נכסיו ובהם בהמה הראויה למזבח  .1לר''א זכרים ונקבות ימכרו והדמים לבדק
הבית ,ואיש כי יקדיש ביתו קדש .2 .לר''י זכרים עצמן עולות והדמים לעולות ,שנא'
בבקר לרבות .3 .לר''פ המקדיש בפירוש כר''א וסתם כר''י .ופליגי רק במקדיש נכסיו
אבל עדרו לכו''ע למזבח ,או בעדרו ונכסיו לכו''ע לבד''ה ,או בבבל.
 .áהמקדיש  .1דברים ראוין למזבח ,ימכרו לצריכים והדמים עולות .2 .דברים הראוין
לקרבנות צבור וזה קטורת ,לר''ע ינתנו לאומנין ,ולבן עזאי מחללין דהקדש מתחלל
רק על המעות.
 .âתמורה בנקיבה  .1לת''ק עושה בעולה פסח ואשם .2 .לר''ש רק בעולה ,דאיכא עולת
העוף נקיבה .3 .לרשב''י לא עושה כלל תמורה ,מאשם בן שתים דמינו .4 .לרבי ,פסח
עושה דמותרו שלמים משא''כ אשם ,ופליג על ר''ש אי הקדיש גופו או דמים.
 .ãיד הקדש על העליונה  .1התחיב בד' בסלע והתיקרו לג' ,יספק ד' .2 .ג' לסלע והוזל
לד' ,יספק ד' .3 .התליעה והחמיץ ,למוכר .4 .מקבל מעותיו אחר הרצוי.
הדרן עלך פרק רביעי
פרק חמישי -אלו הן הממונין

âé óã
 .àאלו הממונים ,ונקראו של שם הכשרים או הראשונים  .1חותמות ,לשלם .2 .נסכים,
למכור  .3פייסות .4 .פתחיה על הקינין  .5חולי מעים ,שהלכו יחפין אכלו בשר ושתו יין.
 .6חופר שיחין לעולים .7 .כרוז ששמעו עד ח' פרסאות ,להעמיד לדוכן .8 .נעילת
שערים .9 .פקיע ,פתילות .10 .צלצל .11 .שיר ,נעימה יתירה .12 .לחם הפנים.13 .
קטורת .14 .אורגי פרוכת .15 .להלביש.
 .áפתחיה  .1גגות צריכפין ,לעומר כשיבשה א''י .2 .עין סוכר ,שהיה שדפון .3 .קן לעינתי,
שהסתכנה במעיין .4 .לימתי ,הסתכנה בים .5 .לזיבתי זאב לבנה ,והיו עולות לנדבה
ולא לזיבה שאחד לחטאת.
ãé óã
 .àבית גרמו ואבטינס  .1בית גרמו היו בקיאין בלחם הפנים שלא יתעפש וברדייתו שלא
ישבר ,ובית אבטינס במעלה עשן .2 .הביאו אומנים מבחוץ לא הצליחו וכפלו שכרן,
ולא לימדו מפני שיחרב ביהמ''ק .3 .לא נמצא מעולם פת נקיה או כלה מבושמת ,מפני
והייתם נקיים .4 .בסוף מסרו המגילה לחכמים לכן אין רשאין להזכירן לגנאי.
 .áסוגי המינויים  .1ז' אמרכולין .2 .ג' גזברין .3 .ב' כתליקין .4 .כה''ג .5 .מלך .ואין שררה
פחות מב' ,אא''כ הציבור קבלו.
 .âהחותמות  .1עגל לבקר ,דאין בו חילוק שנא' לשור האחד .2 .איל משנתים ואילך שוה,
לאיל האחד .3 ,גדי לצאן ,לשה בכבשים או בעזים .4 .חוטא ,ג' של מצורע  .5לבן עזאי
אף חוטא דל ללוג מצורע ,וא''א לזייג שם היום השבוע החודש והמשמר.
åè óã
 .àהלשכות  .1חשאין ,מיראי חטא לעניים בני טובים .2 .כלים ,קדשי מזבח מוציאין,
והשאר נמכרין ודמיהן לבדק הבית.
 .áמעשי צדקה  .1פרנס שנתן לעניים בסתר .2 .השד ברח בגלל מתן בסתר .3 .משכיל
אל דל ,נתן הלואה על סמך ירושה ונתן במתנה אח''כ .4 .לקחו מתנות רק בעשי''ת.5 .
נחמיה שנתן בשר ומת העני .6 .נחום איש גמזו גזר יסורין על עצמו כיון שמת העני.7 .
ר''ה אכל אצל העוור ופייסו .8 .ראב''י נתן עצמו תחת העוור .9 .עדיף כסף ללומדי
תורה מהיכלות.
הדרן עלך פרק חמישי
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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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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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