
 

 

 

 

                                
                                       

 חג השבועות. מהו המקור הנוסף בדף זה?של בדף הקודם למדנו שתי מקורות לדין תשלומין  .1

  .תשלומיןה הכוונה בימי אלא אסור לקצור ט"ביו עצרת. והרי –ביכורים  בו וקוצרמקריב חגיגה  שאתה חג 'הקציר וחג' – לקיש ריש

 אלא בתקופה. בחוה"מ. אין מדובר שאוסף ביו"ט או ,סוכות – 'האסיף חגשכוונת הפסוק לחג הבא בתקופה של קצירה כשם שב' – ר' יוחנן דחהו

 

 אלו מקורות למדנו לאיסור מלאכה בחוה"מ? .2

  .ימים' שבעת תשמור המצות חג 'את - יאשיה רבי .א

   .אסורש ק"ו ולאחריהן לפניהן קדושה שיש חוה"מ ,אסור ולאחריהן לפניהן קדושה שאין ושביעי ראשון ומה וחומר קל - יונתן רבי .ב

  .מוסף קרבן בהן שאין כיון ,מלאכה בעשיית ומותרין]השבתות[  ולאחריהן לפניהן קדושה שיש השבוע ימי ששתמ ואין לפרוך

  .משא"כ חוה"מ קדש מקרא קרוי אינו חדש ראשכיון ש ,מלאכה בעשיית ומותר מוסף קרבן בו שיש חדש ראשמ להוכיחואין 

 ... .. שבעת ימים' תעשו לא עבודה מלאכת כל' - ר' יוסי הגלילי .ג

  .מלאכה בעשיית שאסור ללמדך מועד של בחולו אלא 'שבתון' נאמר הריאו בשביעי ש בראשון מדבר ואינו' 'וגו' ה מועדי אלה' - עקיבא רבי .ד

  עצור הוארק ש ' מלמדהשביעי וביום' אמנם .ימים ששת כך ממלאכה עצור שביעיש כשם ''לה עצרת השביעי וביום מצות תאכל ימים ששת' .ה

  .הראיה פ"ע קדוש יום איזהו אסורה מלאכהאי זו  לומר לחכמים הכתוב מסרו ,מלאכה בכל עצורין ימים ששה ואין מלאכה בכל

 

  ? את אלכסא בלוד כדי להוציא מהצדוקין, מדוע א"כ לא הרשה ר' טרפון להספיד ותענית בהספד שביום טבוח מותרין שנינו .3

 שיטענו שחג שבועות הוא.ביום א' וא"כ יום טבוח לא ביום א', ובאופן זה אין חשש  שחל ט"ביו היה זה

 

 חולין, מעשר, תרומה, קודשים, מי חטאת. אלו מעלות יש לדרגות הקדושה זו למעלה מזו? .4

 שופך רביעית מכלי. – ותרומה מעשר ,חוליןהתעסק בל .א

 במקוה כשר.  מטבילין -לאכילת קדשים 

  .גופוצריך לטבול כל  ידיו נטמאו אם - חטאתנגיעה במי ל

  .טבל לא כאילו ן לטהרה,נתכוו ולא טבל לקל. מועיל לדרגה קלה לא מועיל לו לחמור. אבל כוונה לחמור ן להטהרוהטובל ומתכו .ב

  וכן הלאה. .תרומה לאוכלי מדרסכ ובגדי פרושין האוכלין חולין בטהרה. לפרושין מדרסנחשבים טמאים  הארץ עם בגדי .ג

  .לקודש מדרס מטפחתו היתהבטהרה עבור תרומה ומ"מ  ונזהר להשמר שבכהונה חסיד היה יועזר בן יוסף

 .לחטאת מדרס מטפחתו והיתה ימיו כל הקודש טהרת על אוכל היה גודגדא בן יוחנן

  

 לצורך חולין ומעשר?  יםייד נטילת האם צריך .5

  .כהן נכסי והן .וחומשבידי שמים  מיתה עליהן חייב ביכוריםו תרומהזר האוכל , וכמו ששנינו: נוטלין אין -לברייתא דלהלן ולר"מ  -מעשר 

 ובחולין.  במעשר כן שאין מה - שמש והערב יםייד נטילת וטעונין ומאה באחד אם נתערבו בחולין מתבטליןו

 מאיר רבי דברי .ולמעשר לחולין ומותר התרומה את ופוסל הקודש את מטמא -נחשב שני לטומאה  סופרים מדברי טבילה הטעון כל - לרבנן בברייתא

  .במעשר אוסרים וחכמים

  .הרוח מגסי נחשבשהנוטל לפירות  נחמן רבאמר ו ,ות אינו נוטלפיר תבאכיללחם נוטלין,  תבאכיל - חולין

 

 או המטביל ידיו האם צריך כוונה לשם טהרה?  ידיו, הנוטל .6

 לחולין אין צריך. למעשר שני וכ"ש לתרומה צריך.

 

 

 

 

        ' דראש השנה תשע"הבליום  בס"ד

 ח"י – חגיגה

 .  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"  

mailto:n101@okmail.co.il

