
 

 

 

 

                                
                                       

 

 בניסן. מה מקורותיהם?לר' יהושע  .לר' אליעזר בתשרי נברא העולם .1

זמן ירידת  תשרי. ועוד שהיה זה –"תדשא הארץ וכו' עץ פרי" החודש שהארץ מלאה דשאים ואילן מלא בפירות גמורים  ר' אליעזר:

  ."ואד יעלה וכו'"שנא' גשמים 

ועוד שאותו זמן ניסן.  –פרי" החודש שהארץ מוציאה דשאים והאילן מתחיל להוציא פירות עושה עץ ו"ותוצא הארץ וכו'  ר' יהושע:

"עץ פרי " ברכה לדורות . ור' יהושע יענה על ניסן. ור' אליעזר יענה ש"עץ עושה פרי" נאמר כ -בע"ח הזדווגו שנא' "לבשו כרים הצאן" 

 'אל תקרי צבאם אלא צביונם'.   -שמשמע גמור, כר' יהושע בן לוי שכל מעשה בראשית נבראו בקומתן המושלמת ולדעתם ולצביונם 

 

 מה מקורותיהם? .ולר' יהושע בניסן .לר' אליעזר בתשרי נולדו אבות .2

לשון חוזק  –איתן  א. וכדלהלן החודש השביעי ירח שנולדו בו איתני עולם. ""ויקהלו אל המלך שלמה וכו' בירח האיתנים וכו' :ר' אליעזר

 קול דודי וכו' מדלג על ההרים בזכות  –אבות  הרים הם ג.איתן לשון הרים "שמעו הרים וכו' והאיתנים.  ב.איתן מושבך  כדכ'

 אייר. ונולדו  –תני העולם ושמונים שנה וכו' בחודש זיו ירח שנולדו בו זיבויהי  - ר' יהושע אבות מקפץ על הגבעות בזכות אמהות.

 ו לאילנות ישיש בו ז רור' אליעזר על 'חודש זיו' עונה שבא לומ .כבר בניסן. ועל ירח האיתנים יענה שהכוונה שתקיף בהרבה מצוות

. שהקב"ה ממלא שנותם של צדיקים מיום ובחודש שנולדו אף מתוכל אחד לשיטתו יהודה שמברכים בתקופת ניסן על האילנות  כר'

  את מספר ימיך אמלא. - ליום כמש"כ אצל משה 'בן מאה ועשרים שנה אנכי היום' 

 

 נולד יצחק?מנין שבפסח  .3

 יום לא תלד.  05-ק. אין לומר שבישר בפסח שתלד בעצרת שבחלד יצוהמלאך בישר: "למועד אשוב אליך וכו'" בחג הקרוב יו

 חדשים לא תלד.  0-לד בתשרי שבתשבישר בעצרת ש אין לומר

שבעה יולדת בהיולדת  -בישר בתשרי שתלד בפסח ואותה שנה הייתה שנה מעוברת ואע"פ שירדו ממנין זה ימי הטומאה   אלא

 יומיים. –חודשים, מיעוט ימים  6 –מיעוט תקופות   -לתקופת הימים" ה: "ויהי מצינו אצל חנכדלמקוטעין }חודשים שאינם מלאים{ 

 

 מנין שבראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה? .4

 . 'זכרון תרועה של 'שבתוןה' וג"ש מזכירה  וחנה : "ויזכור אלוקים את רחל" ויזכרה רחל

 רה: "וה' פקד את שרה" וג"ש פקידה מ"כי פקד ה' את חנה" ש

 

 מנין שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורין, בטלה עבודה מאבותינו במצרים? .5

 "עדות ביהוסף שמו וכו'"  " ובהמשך"תקעו בחודש שופר וכו' יוסף:

 "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים " ובר"ה נאמר "הסירותי מסבל שכמו" :בטלה העבודה

 

 . מה מקורותיהם?בניסן :לר' יהושע .תשריב :לר"א - עתידין להגאל בניסן נגאלו.  .6

 גדול" שופר"  "ביום ההוא יתקע בשופרג"ש תקעו בחודש  בתשרי:

 הכוונה לילה המשומר מן המזיקין.  ולר"אלילה המשומר לגאולה מששת ימי בראשית.  –ליל שימורים  בניסן:

כיון שהעולם נברא בניסן מדובר על י"ז  לר' יהושע:ונחלקו.  -' בחודש השני בשבעה עשר יום לחודש' המבול היה –והלכו לשיטתם 

 שהעלה המבול ירד ביום ע"י   א.שינו מעשיהן שינה הקב"ה שני דברים: ששמזל כימה שוקע ביום ומעינות מתמעטין ומתוך  ,באייר

 כיון שהעולם  לר' אליעזרהמעינות נתגברו ושטפום.  ב.ונעשה נקב ודרכו חדרו המים. כימה ביום ונטל ממנו שני כוכבים, את מזל 

 יום שמזל כימה עולה ביום ומעינות מתגברים ועשה הקב"ה נקב בכימה ודרכו הביא מבול. ,נברא בתשרי מדובר על י"ז חשון

 

     תשע"ד    באייר טי" שנייום  בס"ד

 א'י – ראש השנה

 .  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"  
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