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  .ב ד� שקלי�
  ?בניס�' מהיכ� יודעי� שתרומת הלשכה היא דוקא בא

  
  ?מהיכ�  

  ניס  ואז תרמו את הלשכה' ילפינ  לה מהקמת המשכ  שהיתה בא  שמואל בר יצחק' לר
  1"חדשי" "חדשי"ש "מגז  יאשיה' טבי בר' לר

  
  ?מאימתי משמיעי� על השקלי�

  
  לבני בבל  י "לבני א  

  מתחילת החור�  מנא' לחזקיה ולר
  לעולא

  

  מאחד באדר  2רמאחד באד
  

  :שקלי� ד� ב
  , איזה פסוקי� כשאנו קוראי� אות� יש לנו להבעת

  ? ולעומת זאת הזדרזו בעבירות משו� שה� מראי� שלא היו מזדרזי� במצות 
  

  לרעה  לטובה  
   )" כל נדיב לב"  .א

  רק מי שהיה נדיב לב תר� למשכ 
   )" ויתפרקו כל הע�"

  כול� נתנו לעגל
   )" ויוצא משה את הע�"  .ב

  הוצרכו להוציא� לקבלת התורה
   )" ותקרבו  אלי כולכ�"

  באו מעצמ� לבקש את המרגלי�
   )" אז ישיר משה ובני ישראל"  .ג

  רק אחר שפתח משה שרו איתו
   )" ותשא כל העדה ויתנו את קול� ויבכו"

  בכו מעצמ� במרגלי�
  

  ?והא� היו כול� שוי� בה�, למה שימשוו, תרומות דלהל�' איזה פסוקי� מורי� על ג
  

  ?כיצד וכמה הביאו  ?איזה פסוק מדבר בזה  
 "2ֵ5ַר ֶאל 2ְֵני ִי1ְָרֵאל ְוִיְקח, ִלי ְ.ר,ָמה"  תרות האדני�

  ֵמֵאת ָ:ל ִאי8 ֲא8ֶר ִי5ְֶב7, ִל62 "  תרומת השקלי�
 "ִ.ְקח, ֶאת ְ.ר,ָמִתי

  יביאו מחצית השקל
  ויד כול  שוה

  , מה שירצו יביאו  "ְוזֹאת ַהְ.ר,ָמה ֲא8ֶר ִ.ְקח, ֵמִאָ.�"  תרומת מלאכת המשכ�
  וכמה שירצו יביאו

  

                                                           
, "זאת עולת חדש בחדשו לחדשי השנה) "יד:במדבר כח(ח "נאמר גבי קרבנות מוספי ר', פי 1

החדש הזה לכ� ראש חדשי� ראשו  הוא לכ� ) "ב:שמות יב(ונאמר על ניס  שהוא ראש חדשי� 
 ". לחדשי השנה

 .ולא מאדר הראשו , שניוג� בשנה מעוברת משמיעי� מאחד באדר ה 2



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  :שקלי� ד� ב
  ?ו"הא� צריכי� לחזור ולקרות בט, ד באופני� דלהל�"קראו את המגילה ביו� י

  
  ד"לכתחילה קראו בי  באקראי  

  2צרי? לחזור ולקרות  1צרי? לחזור ולקרותאינו   ד"שקרא בי) ו"שקורא בט(ב� כר" 
  צריכי� לחזור ולקרות  )))))  ו"ד או בט"עיר שמסופקת א� זמנה בי

  
  ?הא� נוהגי� ג� באדר הראשו� או רק בשני, דברי� דלהל�

  
  לעני� איסור הספד ותענית  3הדברי� המוזכרי� במשנה  
  ג" הלכה כרשב)ג� בראשו    רק בשני  ל "לריב

  4נוהגי� לאסור ג� בראשו   רק בשני  א דציפורי�חנינ' להנהגת ר
  
  

                                                           
ג שעדיי  "בכה' את דבריו אפי) לפי גירסת התקלי  חדתי (' והעמידה הגמ, חלבו' וזהו הדי  של ר 1

כיו  שנעשה הדבר , ובכל אופ  לא צרי? לחזור ולקרות וכבר יצא ידי חובה, ו"עומד הוא לפני יו� ט
  .באקראי

  . בידי�)ו " בט)אה של הכרכי� אתה עוקר את זמ  הקרי, דא� אתה שומע לו לנוהג כ  2
ומתקני� את הדרכי� ואת הרחובות , וקוראי� את המגילה, משמיעי  על השקלי� ועל הכלאי� 3

ושאר דיני , פרשיות' וכ  קריאת ד.  את הקברותומצייני�, ועושי� צרכי רבי�, ואת המקואות
 .הפורי�

 מנהג אי  וואיל, ורשי� ברבי�דהלכה ד, ויש חילוק בי  א� הוא רק מנהג לבי  א� הוא הלכה 4
 .דורשי� אלא רק מורי  כ  לבא לשאול


