
 

 

 

 

                                
                                       

 

 ?נחשב ערלה איזה תאריךעד . חשוב שנה ,נטע ל' יום לפני ר"ה .1

 רבעי. כ  דינםוכן אלו שחנטו לפני ט"ו בשבט שבשנה החמישית עדין   ערלה. ,אלו שחנטו לפני ט"ו בשבט שבשנה הרביעית

  ר"ה שלו בט"ו בשבט. אילן תשרי ר"ה לנטיעה כיון שנעשית"פ שעשא והטעם:

   -" בשנה החמישית תאכלו את פריווקודש  בשנה הרביעית וכו'ושלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל " המקור לזה:

 .ובחמישית עדין רבעי ערלה עדין הרביעית שבשנה פעמיםש משמע

 סיפה לערלה את שנה רביעית, ולרבעי את שנה חמישית. והאות ו' מו

 

 סתם פר האמור בתורה, בן כמה הוא? .2

 יום.  33+  לר' מאיר: שנתיים + יום. לר"א: שנתיים – 3. והזמן שנחשב בן 3בן 

 וסתם בן בקר בן שנתיים.  .בן שנה סתם עגל

 

 לגבי נדה, האם חלק מהיום נחשב כולו? .3

 צריך להמתין בשביל לטבול עד הערב שאחריו. - היום השביעי מקצתו עולה למנין שבעת הימים.  - היום הראשון

 

 עד מתי מותר לנטוע בערב שביעית? .4

 לתוספת. 33-לקליטה ו 33 –יום לפני שביעית  03ת"ק: 

 לתוספת. 33-לקליטה ו 3 -  יום 33יהודה: ר' 

 לתוספת.  33-קליטה  ול 44  - יום 44ר' יוסי ור"ש: 

 ן השנים כמו יזה רק בסוף מנ ,שיום אחד בשנה חשוב שנהאע"פ כדעת ר' מאיר }לגבי פר{ היא  33הברייתא לעיל שנקטה  - להו"א 

היום לא מועיל בסופה ואעפ"כ מועיל דינה שמקצת ש 'נדה'מ ונדחה:אבל בתחילת מנין השנים כגון נטיעה אין נחשב שנה.  פר. 

  .ה שיועיל בתחילתהפשמועיל בסו ה'שנ'ב  , ק"ו,בתחילתה

 לענין ערלה. לשנהאף עולה  33יום לקליטה. ויום ה 33וצריך  ,כדעת ר' מאיר שיום חשוב שנה  - ולמסקנא

 

 , מה מקורותיהם?חשוב שנה ולר"א חודש .לר"מ יום חשוב שנה .5

 "ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחודש"  שניהם מקרא אחד דרשו:

  ונה להתחלה'באחת' הכו. וולא לשש מאות ואחד .השנה מתיחסת לשש מאות - ור"א דחהונקרא שנה.  ,רק יום אחד התחיל ר' מאיר:

 נחשבת ככל הזמן{ומכך שיום נחשב חודש משמע שאף חודש נחשב שנה }שיחידת זמן  . נחשב חודשיום  –לחודש" : "אחד ר' אלעזר

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     תשע"ד    באייר חי" ראשוןיום  בס"ד

 'י – ראש השנה

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