
 

 

 

 

                                
                                       

 ולר"ש שזורי אף בחול אין מטבילין בבין השמשות,  אין מטבילים כלי טמא בבין השמשות של כניסת יו"ט. לת"ק .1

 חלקו?   נאיזה אדם ב . שחוששים שלא ימתין להערב שמש של מחר

שיודע שצריך ניכר  :סמוך לבין השמשות. וחולקים אם מתוך מעשיו נכרת מחשבתו. לת"ק ,מדובר שממהר לרוץ רבנן דבי רב:

 . לא ימתיןו ,שיתכן שרץ מחמת מלאכתו ,אינו ניכר :. לר"ש שזורילמחר בערב ואם לא יספיק ימתין ,הערב שמש

 . כלי שנטמא משרץ בפחות מכעדשה מה דיןומחלוקתם עוסקת כשבא לפנינו לשאול  .ניכר מחשבתולכו"ע  ,ץכשר רבא:

                           הערב שמש גם אינו יודע.  דין זה, וחולקים האם יתכן שמכך שאינו יודע דין 

 

 חבורה"?לגב ומחבורה למה הביאור בדברי המשנה: "מטבילין מגב  .2

 אינו נראה כמתקן. – שמן, מחמיר על עצמו להטבילן לגתעבור  הכלים שהטביל יאחר מגב אל גב:

 אינו נראה כמתקן. –אחרת מזו שהטביל עבורה בתחילה ן שוב על דעת לאכול הפסח בחבורה להטבילמחמיר  מחבורה לחבורה:

 

 אלו קרבנות מקריבים ביו"ט ואלו מותרים לסמוך? .3

 . לב"ש אסורה משום שמשתמש בבע"חסמיכה ו .חובת היום, לכו"ע קרבים –שלמי חגיגה  א. עולא:

 לכו"ע אינם קרבים.  –נדרים ונדבות  ב.

 ה'.לכל  –ב"ש לא מקריבים ורק חגיגה שכתוב בה "וחגתם אותו חג לה'" וב"ה סוברים "לה'" ל –עולת ראיה  ג.

  .לפיכך רצתה לשנות הגירסא 'בית הלל יקריבו. והגמלשל שלמים שנדרים ונדבות משמע  ברייתא בשם ר' שמעון בן אלעזר:מה

 נדבות לכו"ע אין מקריבים.רץ שאכן זו מחלוקת תנאים ועולא סובר כהברייתא שנדרים ויאך רב יוסף ת

 

 האם מביאים קרבן תודה בחג? .4

 מביאים.  –בחול המועד סוכות  תנא קמא:

 ו"ט. יאין מביאים נדרים ב –בעצרת 

שיתכן שלא יספיק לסיים  ,אין מביאים מפני החמץ שבחלות התודה. ונתחדש שאפילו בערב פסח לא יביא –חול המועד פסח 

 אכילתו ויביא קדשים לפסול נותר. 

 סוכות. שהרי אפילו מלקטים עצים מן המחובר בחוה"מ. ה"מ בחו הקרבה מודה לתנא קמא שמותר עניןל ' שמעון:ר

 בר ואפילו שלא כסדר האמור בתורה ושלתנא קמא בשלש רגלים ע ,ונחלק עליו לענין איסור 'בל תאחר'

 ל שבא בחג המצות, בא בחג השבועות וחג הסוכות.' שמעון רק בשלש רגלים כסדרם. וזה כוונתו 'כ  'ולר

 לטעמו שנדרים ונדבות קרבים ביו"ט.  .ויוצא בו יד"ח שלמי שמחה ,ר להביא אפילו ביו"טותמ :ר' אלעזר בן ר' שמעון

 בלבד. סוכותחר יונקט יו"ט של סוכות לשיטתו שחג בסוכות הוא הגורם ל'בל תאחר' אפילו אם א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        בניסן תשע"ד ח"י -פסח  ' דחוה"מג בס"ד

   ט"י – ביצה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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