מתוך "דרך ישרה" מסכת שקלים
פרשת ויצא דפים טז  -כב
דרך ישרה תמצית הדף
פרק ששי -שלשה עשר
æè óã
 .àמקום הארון  .1דיר העצים ,והכהן סיפר או הקיש .2 .גנוז במקומו .3 .גלה לבבל עם צנצנת
המן שמן המשחה מטה אהרן וארגז הדורון .והשברי לוחות פליגי אם היו בארון נפרד או
לא.
 .áשמן המשחה  .1בשמן לר''מ שלקו את העיקרין ,ולר''י קודם שלק במים והעבירן.2 .
מושחין כה''ג אף בן כה''ג ,ומלך בתחילה ,או מפני המחלוקת כגון שלמה יואש יהואחז
ויהוא ,ולמסקנא היו באפרסמון .3 .הנמשח בפך מלכותו עוברת ובקרן מתקיימת ,מושחין
ע''ג המעיין ,ואסור לכהנים להיות מלכים.
 .âמדות הארון  .1לר''מ דאמת כלים ו' טפחים ,ט''ו טפחים והס''ת בפנים .2 .לר''י ה' טפחים,
הארון י''ב ומחצה ,והס''ת בצד על מדף.
 .ãהארון והלוחות  .1צפוי זהב ,פליגי אי עשו ג' תיבות ופנימי מעץ ,או דציפה את העץ.2 .
מס' הדברות על כל לוח ,חמשה ,עשרה ,עשרים ,ארבעים ,ונאמר ממולאים בתרשיש.
æé óã
 .àהשערים  .1פליגי אי ז' או י''ג ,ד' בדרום עליון דלק בכורות מים ,ובצפון יכניה קרבן נשים
ושיר ,במזרח ניקנור ,וב' במערב .2 .י''ג השתחויות ,נגד השערים או כנגד י''ג פירצות.
 .áמים חיים  .1מקה''ק לפרוכת כקרן שבלול .2 .מזבח הזהב כקרני חגבים .3 .למפתן כשתי.
 .4לעזרה כערב .5 .כמלא פך .6 .אלף אמה ,מי אפסיים .7 .ברכיים .8 .מתנים  .9נחל
שא''א לעבור.
 .âהנחל  .1פליגי אי כשרים לנדה כמי תערובת ,או פסולים דקטפריסאות .2 .טיהרו המים ,ים
סמכו ,טבריא ,ים המלח ,והים הגדול ,ונרפאו המים  .3התבואה חודש או שבועים ,ואילן
חדשיים או חדש .4 .עלהו לתרופה ,למזון ,פה שלמעלן ולמטן ,פה עקרות ואלמים.
 .ãי''ג שלחנות  .1ח' של שיש בבית המטבחים להדחת הקרבים .2 .במערב הכבש ,של שיש

לאברים וכסף לכלי שרת .3 .באולם מבפנים ,שיש ללחם הפנים בכניסתו וזהב ביציאתו.4 .
זהב מבפנים ללחם תמיד.
 .äהכלים שעשה שלמה  .1י' שלחנות ,פליגי אי מזרח ומערב או צפון ודרום לשלחן משה,
ופליגי אם סידר לחם על כולם או רק על הא' .2 .י' מנורות כנ''ל.
הדרן עלך פרק ששי
פרק שביעי -מעות שנמצאו
çé óã
 .àי''ג שופרות  .1תקלין חדתין .2 .עתיקין ,למי שלא שקל .3 .קינין ,לחכמים חטאת ועולה,
ולר''י עולות בלבד שמא נדע שמתו בעליה ואין ברירה .4 .גוזלי עולה ,עולות .5 .עצים ,ב'
גזירין ,אמה על אמה או אמה על כל שהוא .6 .לבונה ,קומץ כהן או בעלים  .7זהב ,מטבע
דינר ,ובלא הזכיר יביא צינורא.
 .áששה שופרות לנדבה כנגד  .1ששה בתי אבות .2 .שש בהמות ,פר עגל שעיר איל גדי
וטלה .3 .ו' קרבנות ,ג' קינים חטאות אשמות ועשירית האיפה.
èé óã
 .àמעות שנמצאו מחצה למחצה  .1בין שקלים לנדבה לנדבה ,שמא יפלו לשיריים או
כהפריש שקלו ומת .2 .עצים ללבונה ,ללבונה דקרבן .3 .קינין וגוזלי עולה לעולה ,ותנאי
ב''ד על המותרות ,וישלם מספק הקינים .4 .חולין ומע''ש למע''ש  .5בין שקלים לקינים
א''א שיפול .6 .בשאר אזלינן לחומרא.
 .áמציאה  .1מעות ,לפני הסוחרים מעשר ,בהר הבית חולין ,בירושלים חולין וברגל מעשר.2 .
בשר ,בעזרה איברים עולות חתיכות חטאות ,בירושלים שלמים וישרפו משום היסח הדעת,
ובגבולין איברים נבילות וברגל שרי וחתיכות מותרות ,ומחרוזות שרי .3 .בהמה ,בירושלים
זכרים ונקבות שלמים ,ולפני פסח פסחים ,מחלל וקונה שלמים או הולכים אחר הרוב ותנאי
ב''ד הוא.
 .âמציאת בשר  .1ט' חנויות שנתחלפו חושש ובמוצא אזלינן בתר רובא .2 .נמצא ביד נכרי
שרי אם יצא מחנות של ישראל .3 .רב אסר בשר שנתעלם מהעין ,ע''י נהר או עוף .4 .גדי
התירו מפני מציאה שנתיאשו ,ורוב הולכי דרכים דשחוטה.
ë óã
 .àתנאי ב''ד  .1מוצא בהמה נסכיה משל צבור .2 .וכן בנכרי ששלח עולה ולא נסכים .3 .גר
שמת והניח זבחים .4 .כה''ג שמת מנחתו משל צבור ,ולר''י מהיורשין .5 .כהנים ניאותין
מהמלח ומהעצים  .6מעילה באפר פרה ,כיון שנתנו ע''ג מכותיהן .7 .קינין פסולות משל
צבור ,ולר''י על מספק הקינין.
 .áעשירית האיפה של כה''ג  .1פליגי אי קודם חוצה או מקדש .2 .לא הביא חינוכו פסול,
ובנתמנה מיד לכה''ג מביא שתים .3 .תופיני תאפה נא ,נאה ,או רבה ,ופליגי אי קודם אופה
או מטגן.

 .âהאיבעיות  .1אי בין הערבים שלימה או בטילה ,ופשט שלימה  .2ג' לוגין פעמיים או לוג
ומחצה ,ופשט ג' לוגין מתמיד .3 .ב' קמצין או קומץ חצוי ,ופשט מלחם הפנים ב' קמצים.
הדרן עלך פרק שביעי
פרק שמיני -כל הרוקין
àë óã
 .àמציאות  .1רוקין ,לר''מ הכל טהור חוץ משוק העליון ,ולר''י טמא כל השנה באמצע וברגל
בצדדין .2 .כלים ,דרך ירידה טמאין ועליה טהורין ,ולר''י כולן טהורין חוץ ממיוחד לקבר.
 .3סכין ,בי''ד שוחט מיד ,ובי''ג מטביל .4 .קופיץ ,אף בי''ד מטביל ,חל י''ד בשבת שוחט
מיד ,מצא בט''ו שוחט .5 .קופיץ קשור לסכין ,למתני' כסכין ולברייתא בקופיץ.
 .áהפרוכת  .1נטמאת בולד הטומאה מטבילין בפנים ומכניס מיד ,ובאב מטביל בחוץ וצריך
הערב שמש .2 .המידות ,עביה טפח ,ע''ב נימין ,כ''ד חוטין בנימא ,מ' על כ' אמה ,פ''ב
רבוא דינרים ,ב' בכל שנה ,ג' מאות כהנים מטבילין .3 .מספר החוטים ,כ''ד דכפול ב' שזור
ג' משזר ו' ,ל''ב דשזור ד' ,מ''ח דקליעה ג' שזור ו' משזר י''ב וכפול ד' חוטין .4 .מעשה
חושב ,בצד השני חלק או ארי ,מעשה רוקם שבצד השני ארי או נשר.
áë óã
 .àבשר שנטמא  .1לב''ש הכל בפנים חוץ מאב הטומאה בחוץ ,ואה''ט בפנים לאפוקי מר''א.
 .2לב''ה הכל בחוץ חוץ מולד בפנים ,ולא מכניסים ולד בפנים כמאכל מצורע שג''כ
משתלח .3 .לר''א אב בפנים ולד בחוץ .4 .לר''ע נשרף במקום שנטמא .אב הוי דאורייתא,
וולד הוי מדרבנן וי''א מדאורייתא.
 .áהנחת האיברים  .1תמיד מחצי הכבש ולמערב .2 .מוספין במזרח .3 .בר''ח בכרכוב למעלה
מאמת הילוך הכהנים .ומוספי שבת ור''ח להו''א ר''ח קודם כדי לפרסמו ,ולמסקנא שבת
דתדיר ומפרסם בשיר דר''ח.
 .âבפני הבית  .1נוהג בזמן הבית שקלים ובכורים ,ושלא בזמן הבית מעשר דגן בהמה
ובכורות .2 .מקדיש שקלים וביכורים ,לת''ק קדש ,לר''ש ביכורים לא קדש ,ובברייתא
תרוייהו אינם קדש .3 .קינו של גר בזה''ז לא יפריש מפני התקלה ,ואם הפריש קודש דשונה
משקלים דבעיא תרומה חדשה.
הדרן עלך מסכת שקלים
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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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שע -על תרי"ג
בחקותייך אשתעש
מצוות ,לשיטטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

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