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

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .ג ד� שקלי�
  ?כיצד היו מתנהגי� ע� מי שמצאו כלאי� בשדהו

  
  ?מה החסרו� בהנהגה זו  ?כיצד היו מתנהגי�  

  ד עוקרי� את הכלאי�"היו ב  .א
   ומניחי�  אות� בשדה

  שהיו שמחי� שהיו מנכשי� שדותיה�. א
  ושהיו שמחי� שנהני� מ% הכלאי� שנשאר. ב

  ד עוקרי� את הכלאי� "היו ב  .ב
  ר שידרס"רהומשליכי� ל

  היו שמחי� שהיו מנכשי� שדותיה�
  לא היו עוקרי� אלא היו מפקירי�   .ג

  1את כל השדה
&&&&&  

  
  :שקלי� ד� ג

  ?� באחד באדרהמה די� הכהני� לעני� לשקול שקלי
  

  כה� שאינו שוקל  כה� ששוקל  לכתחילה מה יעשה הכה�  
  עשה כהוג%  אינו חוטא  2לא ישקול  לב� בוכרי
  חוטא  עשה מצוה  ישקול  זכאילרב� יוחנ� ב� 

  
  ?מה חילוק הגילאי� בעני� השקלי�

  
  אחר גיל עשרי�  שערות' כשהביא ב  שערות' כשלא הביא ב  

  ממשכני� אותו  תובעי� לו ואי% ממשכני�  פטור ולא תובעי� לו  ?מה הדי�
  

  ?חטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת מה דינה
  

  בחטאת ציבור  בחטאת יחיד  
  מתהאינה   מתה  לרבנ�

  מתה  מתה  יהודה' לר
  

                                                           
שהיו מפקירי� את כל יבול השדה למי , כתב) ה ומבואר"ז ד"אות ט' כלאי� סימ% א(א "בחזו 1

  .וא� הבעלי� קדמו ועקרו זכו ה� בו, ומי שעקר זכה בכל היבול, שיעקור את הכלאי� ממנה
והיינו " כל העובר על הפקודי�) "יג:שמות ל(מדכתיב ' דכיו% שהוא פטור מלתת כמו שדרשו בגמ 2

וכיו% שכ% יש . ישראלי� ולא כהני� שלא באו אצל משה להמנות אלא הוא הל. אצל� למנות�
כי , ל שבכל אופ% שא� שקל אינו חוטא"וקמ, לחוש שאנחנו מערבי� מתנת יחיד ע� מתנת ציבור

 הדי% שמנחת כה% אלא שיש להקשות הרי. אנחנו אומרי� שהוא יודע למסור יפה את שקלו לציבור
ואי. , כ תהיה המנחה ג� של הכה%"וא� כה% נות% שיקלו ויהיה לו חלק במנחות א, כליל תהיה

קוני� במעות הלשכה שמעורב בה� מעות שתרמו הכהני� את שתי הלח� ולח� הפני� שה� 
שכיו% שמוסר את התרומה שלו ללשכה מה שיקנו בה� יש לה� ', ומתרצת הגמ. מנחות הנאכלות

  .ולכ% אי% לחוש לזה, של מנחת ציבור ולא של מנחת יחידדי% 


