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מעות שנמצאו בין שקלים לנדבה – בין השופרות של

שקלים לשופרות של נדבה )משנה לעיל פרק ו הלכה
ה( - ,קרוב לשקלים – אם נמצאו קרוב לשופרות של
שקלים ,יפלו לשקלים – יינתנו לשופרות של שקלים,
שיש לשער שהן נפלו מהשופרות של שקלים ,קרוב
לנדבה – אם נמצאו קרוב לשופרות של נדבה ,יפלו
לנדבה – שהולכים אחר הקרוב ,מחצה למחצה – אם
נמצאו בדיוק באמצע בין השופרות של שקלים לשופרות
של נדבה ,יפלו לנדבה – הטעם מבואר בירושלמי להלן.
בין עצים ללבונה – אם נמצאו מעות בין השופר של
עצים לשופר של לבונה - ,קרוב לעצים יפלו לעצים,
קרוב ללבונה יפלו ללבונה – שהולכים אחר הקרוב,
מחצה למחצה – אם נמצאו בדיוק באמצע ביניהם ,יפלו
ללבונה – מפני שהולכים להחמיר ,ולבונה חמורה
מעצים ,שלבונה היא עצמה קורבן ,ועצים אינם אלא
מכשירי קורבן )משמשי קורבן(.
בין קינים לגוזלי עולה – אם נמצאו מעות בין השופר של
קינים לשופר של גוזלי עולה - ,קרוב לקינים יפלו
לקינים ,קרוב לגוזלי עולה יפלו לגוזלי עולה – שהולכים
אחר הקרוב ,מחצה למחצה יפלו לגוזלי עולה – מפני
שהולכים להחמיר ,וגוזלי עולה חמורים מקינים ,שגוזלי

עולה כולם עולות ,אבל קינים אחד חטאת ואחד עולה,
כדעת חכמים במשנה לעיל פרק ו הלכה ה )עולה חמורה
מחטאת ,שעולה נשרפת כולה על המזבח ,וחטאת
נאכלת על ידי הכוהנים(.
בין חולין למעשר שני – אם יש לאדם שתי קופות ,אחת
של מעות חולין ,ואחת של מעות מעשר שני שחילל
עליהן פירותיו כדי להעלותן לירושלים ,ונמצאו מעות
בין שתי הקופות הללו - ,קרוב לחולין יפלו לחולין,
קרוב למעשר שני יפלו למעשר שני – ויעלן לירושלים,
שהולכים אחר הקרוב ,מחצה למחצה – אם נמצאו בדיוק
באמצע בין שתי הקופות הללו ,יפלו למעשר שני – מפני
שהולכים להחמיר.
זה הכלל – :כך הוא סיכום הדברים :הולכין אחר הקרוב
– אפילו להקל ,מחצה למחצה להחמיר – שאם אי אפשר
לקבוע לפי קירוב מקום ,הולכים להחמיר ,כדין כל ספק
בדבר תורה.
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תלמוד
במשנה שנינו" :מעות שנמצאו בין שקלים לנדבה"
כול'.
)=דאלּא( :בין שקלים לקינים!
דלּא ְ ֶ ָ
תמהים :לא צורכה ¨ ¤
– אין צורך )לומר( אלא )לא היתה צריכה המשנה לומר

אלא(' :מעות שנמצאו בין שקלים לקינים'! שהרי
השופרות היו מונחים לפי הסדר שבו נמנו במשנה לעיל
פרק ו הלכה ה )"תקלין חדתין ותקלין עתיקין ,קינים
וגוזלי עולה ,עצים ,לבונה ,זהב לכפורת ,שישה
לנדבה"( ,ונמצא שהשופרות של שקלים והשופר של

