
 

 

 

 

                                
                                       

 ?מנין שכורש נעשה רשע .1

  ו.אבל כוונתו היתה להנאתו כדי שיתפללו עלי ,ו להם משלייתנשאע"פ שנתנדב ואמר כל מה שחפצים הכהנים  .א

 ם אבל בישראל האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני ה"ז צדיק גמור."אמנם כל זה בעכו

הבנין באש. ואע"פ שגם שלמה  שלש שורות של שיש והרביעי של עץ, שאם ימרדו בו היהודים ישרוף ,כתב שיבנו בחומות הבית .ב

 שלמה סד העץ בסיד. ג.שלמה שיקע העץ בבנין.   ב.וכורש למטה.  ,עץ למעלההניח שלמה  א.עשה כך, יש ג' חילוקים: 

 ובני נח מוזהרין ע"ז. ,שכתוב: "והשגל יושבת לצידו" הכוונה כלבה למשכב .ג

 שבתחילה נתן בלי קצבה ולבסוף קצב מאה כיכר כסף, מאה כור חיטים, מאה בתי יין ושמן וכו'.  .ד

 ודחינן: שיתכן שבתחילה לא קצב כיון שלא ידע כמה יצטרכו.

 

 ?קים שמשמע בהם ש'שגל' היא מלכהוכיצד מיישבים הפס שגל היא כלבה'ש תפרשלמ .2

 שאפשר לאלפה שתשתה. –פסוק שמשמע ששתתה יין ה .א

 בנות מלכים מיקרות אותך ו'שגל' לימינך בכתם אופיר. אין הבשורה על כלבה אלא  ,לישראל שלעתיד לבאשהנביא מבשר  .ב

למד ניתכן שתמיד שגל הכוונה למלכה, וכאן  :פירוש שנים זכיתם לכתם אופיר" ""בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעכו

 מקום מלכה.בשהושיבה  ב.שחביבה עליו כמלכה.   א.ראת שגל קונ ,במסורת שהייתה זו כלבה

 

 מה כוונת משנתנו ר"ה לרגלים? .3

 נתנו כר' שמעון שעובר רק אם עברו ג' שבא' בניסן נכנס החודש שיש בו את הרגל הראשון. ונפק"מ לענין לעבור ב'בל תאחר'. ומ

 אם נדר לפני חג העצרת{ רגלים, 5}ולפ"ז יהיה פעמים שיעבור רק אחר  .רגלים כסדרן שחג המצות הראשון

 

  ?על אלו התחיבויות עוברים ב'בל תאחר' .4

 , הקדשות, חטאות, אשמות, עולות, שלמים, צדקות, מעשרות, בכור, מעשר, פסח, לקט, שכחה, פאה.חרמין ,עלי, ערכי ליאמר: דמי ע

 

 רותיהם?ואלו שיטות מצינו במספר החודשים שעובר בל תאחר ומה מק .5

  עובר.לומר שבג' רגלים  'בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות'  נכפלכיון שכתוב פסוקים על  הרגלים ואח"כ  - ג' רגלים –ת"ק 

 .בסדר מר שסוכות הוא האחרוןו. לסוכות סוכות ומדוע נאמרבהרי אותו פסוק עוסק ש -  כסדרן רגלים ג' –ר' שמעון 

  "שמה םובאת שמה והבאת" – רגל אחד –ר' מאיר 

 הרי הוא מאחר{ ,מביא בזמן העשה' מאיר עונה שאם לא ראך  ,בו בעשהיעליו סוברים שהפסוק רק בא לחי}והחולקים 

 , "אלה תעשו לה' במועדיכם" מיעוט מועדים שנים. שני רגלים  –ר' אליעזר בן יעקב  

 ללמד שכולם מכפרים על טומאת מקדש וקודשיו{}והחולקים סוברים שהפסוק מקיש המועדות 

 ללמד שהוא הגורם.ונאמר היה צריך להאמר חג הסוכות שהרי בו הפרשה עוסקת שלא  – אם עבר עליו חג הסוכות – שמעון ר"ב ר"א

  

 ומנין? .אם לא הקריב שלמי חגיגה בעצרת עד מתי יש לו תשלומין .6

  מקיש חג השבועות לחג המצות שיש תשלומין 'חג המצות חג השבועות וחג הסוכות' מאיר וראב"י{ }לדעת ר' :והמקור .שבעה ימים

 . ה ימים כיון שתפסת מרובה לא תפסתואין להקיש לחג הסוכות ויהיו שמונ ,כל שבעה

 שהוא טעון לינה כמש"כ שם ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. חג הסוכות להקיש לחג המצות שאף  בונכת

 רכה.ביר, שרבן, קגל, רמן, זיס, פהיינו לענין  , שנאמר "שמיני רגל בפנ"ע הואכן בסוכות יש תשלומין כל שמונה ומ

 

     תשע"ד    באייר י"ב שנייום  בס"ד
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