
 

 

 

 

 

 

 ?בחולין שלישי עושה שני איןשוסוברים בא על רבי עקיאלו שיטות תנאים מצינו שחולקים  .1

 .התרומה את ופוסלשיטמא קודש רביעי,  הקודש את מטמאוהחשיבהו כשני  –שטהור מהתורה וחכמים הזקיקהו להטהר  כל -ר' מאיר  .א

 [ .או שיאכל מעשר שני. ]ואף חכמים עליו רק לגבי אכילת מע"ש חוליןאך מותר שיגע ב

 . בקודש חמישילו בתרומה לרביעימכך שלא עשה עוד קל וחומר  ,למד לעיל ק"ו ששלישי עושה רביעי בקודש, ומוכח - יוסי' ר .ב

 ,סבר, שהאוכל 'ראשון' נעשה בעצמו ראשון ומגעו עושה שני וכן האוכל 'שני נעשה שני וכו' שנינו: שר"א -ר' יהושע  .ג

 גופו שני לטמא רק קודש ולא תרומה. - שלישיהאוכל , שנינעשה גופו  - שני ואוכל ראשון אוכל האוכלחלק וסבר  יהושע רביו

 משמע חולין אחרים לא יהיו שלישי., תרומה טהרת על שנעשו בחוליןרק  - האופן שהעמיד שלישי בחוליןו

 וכו' ומבואר שם להדיא., שוין שלשתן - אלעזר' ר .ד

 

 אם טימא החלה במזיד, כיצד יפריש עליה? - אליעזר' רל .2

 יפריש על הטמאה מטהורה חדשה באופן שלא תטמא וכדלהלן: 

 עיסה טהורה שרק תחבר אך לא תעביר טומאה.  מכביצה פחות נותןמניחה בסמוך לעיסה הטמאה, וו, חלתה הורמה שלא מעיסה חלה כדינוטל 

 ובברייתא שנינו שאפילו כביצה אפשר, ולא תטמא.

 

 במה נחלקו עם ר' אליעזר?, אוסרין חכמים .3

 . בחולין שלישי עושה שני: לחכמיםו, בחולין שלישי עושה שני איןאף בברייתא מדובר בעיסה שהיא 'ראשון'. לר"א  -להו"א  .א

 , האם נחשבים כחלה, או לא.לחלה הטבולין בחוליןנחלקו ו, בחולין שלישי עושה שני איןלכו"ע  -דוחה  מרי בר .ב

 .ישראל שבארץ לחולין טומאה לגרום מותרנחלקו האם ו, בחולין שלישי עושה שני ואין כחלה לכו"ע אינם - אימא איבעית .ג

 

 האם האלפים אמה בערי הלווים באו ללמד תחום שבת? ור' אליעזר בן ריה"ג עקיבאבמה נחלקו ר'  .4

 האם דין תחומין הוא מדאורייתא או מדרבנן. - נחלקו

 

 ? שירה אמרו וכיצד .שירה לומר עיניהם נתנו הים מן ישראל שעלו בשעה -ברייתא  .5

  .וכו' 'לה אשירה :והן ,גאה גאה כי :משה', לה אשירה :והן ,'לה אשירה :משה, פרקים ראשי אחריו עונין והן הלל את המקרא כגדול -עקיבא  רבי .א

 .גאה כי :והן גאה כי :משה', לה אשירה :והן' לה שירהא :משה, אומר שהוא מה כל אחריו עונין והן הלל את המקרא כקטן -בן ריה"ג  אליעזר רבי .ב

 . אחריום ממשיכים וה תחילה פותח שהואכמלמד תינוקות  - נחמיהרבי  .ג

 

 מתייחס 'לאמר'. כיצד פירשו?שורש מחלוקם על מה  .6

 על הדבר הראשון שאמרו. – עקיבא רבי .א

 על כל משפט ומשפט. – ריה"גב אליעזר רבי .ב

 שפתח משה בתחילה. – 'לאמר'שאמרו כולם ביחד ע"י ששרתה עליהם שכינה 'ויאמרו'  – נחמיה ר' .ג

 

 אלו עוד אמרו שירה? –ברייתא  .7

 , אמו משדי יונק ותינוק אמו ברכי על מוטל עולל - הגלילי יוסי ביר .א

 . עוז יסדת ויונקים עוללים מפי: שנאמר, ואנוהו ליק זה ואמרו, מפיו דד שמט ותינוק צוארו הגביה עולל, השכינה את שראו כיון

 . ישראל ממקור' ה םוקיאל ברכו במקהלות: שנאמר - שירה אמרו אמן שבמעי עוברים אפילו - מאיר רבי .ב

 . .וראו, שקופה, המאירה כאספקלריא להן נעשה כרס -כיצד יכלו לראות 
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