
 

 

 

 

                                
                                       

 

 ?. מדוע לא העיד ושיקבלו צום'ביו"כ של ארץ ישראל  'אכלו לחם מעדניםואמר  למנינםלוי הזדמן לבבל בי"א תשרי  .1

 מקודש. ,כיון שלא שמע בפירוש מפי בי"ד

 

 ניסן, אבל בתשרי לא מגיעים. מה דינם?במקום שמגיעים שלוחי  .2

 ינהגו יו"ט שני אף בניסן, גזירה אטו תשרי. ור' אייבו בר נגרי ור"ח בר אבא לא מיחו במקום שנהגו יו"ט אחד והקפיד עליהם ר' יוחנן.

 

 ?כיצד נהגו האמוראים לגבי יום הכפורים בגולה .3

 ובערב הגיע אדם והעיד שיוה"כ יהיה רק מחר ובגללו היה  ,על יוה"כבא התענה יומיים ופעם אחת נמצא כמוהו. רב נחמן התענה ר

 .'וצריך ר"נ לצום יומיים, ואמר לו ע"ש מקומו 'דמהריא' דם תהא אחריתו. ו'קלים היו רודפנ

 

 ? איזה כלל מצינו לעיבור שנה .4

כך תיפול תקופת ניסן באמצע תעבר השנה ו ,ם תקופת טבת בחמישה עשר בניסן ובשישה עשר בניסן מתחיל תקופת ניסןיסתייכש

 יום תחילת תקופת ניסן, - שמור אביב של תקופה - "שמור את חודש האביב"אדר שני. והלכה כך ואע"פ שזו דעת יחיד כיון שכתוב 

 .שעד אז הלבנה בחידושה ניסן דהיינו עד י"דחודש ש ודישיהיה בח

 

 יורדי הים שאינם יודעים יום קביעות החודש, מתי יבערו חמץ? .5

 רואים כך בי"ד.ולה האופק וכשיראו שהירח מאיר כל הלילה ואינו מחשיך בנץ. ואע"פ שאצלנו רואים כך בט"ו אבל ליורדי הים מג

 

 על איזה חודשים עדים מחללים שבת כדי להעיד? .6

על כולם מפני תקנת  משום שבהן שלוחין יוצאין לסוריא ובהן מתקנים את המועדות. וכשהיה ביהמ"ק קיים מחללין ,על ניסן ותשרי

החורבן. ואע"פ ששנינו ששה חודשים השלוחים יוצאים היינו בערב כשניתן להניח שבי"ד יקדשו ביום המחרת אך בניסן תשרי לא 

 סומכים על הנחה זו. ואינם יוצאים עד שישמעו מפי בי"ד מקודש. 

  אבל השלוחים לא.   דווקא על הקריאה מחללים.ו במועדם" "אלה מועדי וכו' אשר תקראו אותם –המקור שמחללין העדים שבת 

 

 , האם מחללים עליו שבת?ולם{ לכ' כלשון הפסוקעליל'אם הירח נראה באופן גלוי } .7

מעכבם בפעם  הור"ג שלח לו שאם את .זוג ועכבם ר"ע 04-אין מחללין שאין צורך. ומעשה שעברו יותר מ - לר' יוסימחללין.  - ת"קל

 הורידו מגדולתו{ גדר עכבן ור"גפר ראשה של זשאלא  ,"ו שר"ע עכבןח -תא אחרת לא יבואו }ובברי

 

 האם שלמה המלך הגיע לדרגת משה רבינו? .8

 שנבראו. "ותחסרהו מעט מאלוקים" וכשבקש קהלת  04-שמשה קיבל מ"ט שערי בינה וחסר אחד ל חד אמר:רב ושמואל נחלקו: 

 . 'ולא קם נביא עוד בישראל כמשה'בת קול אמרה לו: וכתוב יושר דברי אמת  להיות כמשה יצתה

 הכוונה שבקש לדון דינין שבלב  'בקש קוהלת למצוא דברי חפץ': בנביאים לא קם אבל במלכים קם שלמה. ולפ"ז הפירוש וחד אמר

 ר.שלא בעדים והתראה ויצאה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ע"פ שנים יקום דב
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