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מסכת ערכין פרק ב' – " ֵאין נֶ ֱע ָרכִ ין "
 .1ז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין נֶ ֱע ָר ִכיןָ ּ :פחוּת ִמ ֶּס ַלע,
וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ֶס ַלע.
יצד?
ֵ ּכ ַ
נָ ַתן ֶס ַלע ,וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר ֵ -אינוֹ נוֹ ֵתן ְ ּכלוּם.
ּ ָפחוּת ִמ ֶּס ַלע ,וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר  -נוֹ ֵתן ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ֶס ַלע.
ָהי ּו ְ ּביָ ָדיו ָח ֵמ ׁש ְס ָל ִעים:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ נוֹ ֵתן ֶא ָ ּלא ַא ַחת.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ֵתן ֶאת כּ ו ָ ּּלן.
ֵאין נֶ ֱע ָר ִכין ּ ָפחוּת ִמ ֶּס ַלע,
וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ֶס ַלע.

ְ ּג ָמ ָרא
" ֵאין נֶ ֱע ָר ִכין ּ ָפחוּת ִמ ֶּס ַלע".
ְמנָלַ ן?
דִּ כְ ִתיב" :וְ כָ ל ֶע ְר ְּכ ָך יִ ְהיֶ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש") 49ויקרא כז ,כה(,
ָּכל ֲע ָרכִ ין ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ֲע ִר ְיך  -לֹא יְ ה ּו ּ ְפחו ִּתין ִמ ׁ ּ ֶש ֶקל.
"וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ְס ָל ִעים".
דִּ כְ ִתיבֲ " :ח ִמ ּׁ ִשים") 50ויקרא כז ,ג(.

ש ִרים ֵ ּג ָרה יִ ְהיֶ ה ַה ׁ ּ ָש ֶק
 49וְ כָ ל ֶע ְר ְּכ ָך יִ ְהיֶ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש ֶע ְ ׂ
ָ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה וְ ַעד ֶ ּבן ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש
 50וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ִמ ֶ ּבן ֶע ְ ׂ

רש"י
מתי'
אין ערכין פחות מסלע .שאפי'
עי הדור בהשג יד לא יתן פחות
מסלע:
ולא יותר על חמשים .דזהו גדול
שבערכין הכתובין בפרשה:
תן סלע .בן עשרים שערכו
חמישים והיה עי ותן סלע
לערכו דעי ידון בהשג יד
והעשיר פטור:
ותן חמשים .דבתיה קמייתא
לא יצא ידי ערכו ועדיין ערכו
עליו ועי המעריך את עצמו
והעשיר קודם תיה ותן ערך
עשיר כדילפין לקמן בפ' השג יד
)דף יז:(:
היו בידיו חמש סלעים .עי בן
עשרים שהעריך עצמו והיה לו ה'
סלעים:
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 .2ז ,ב
" ָהי ּו ְ ּביָ ָדיו ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְס ָל ִעים:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ נוֹ ֵתן ֶא ָ ּלא ַא ַחת.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ֵתן ֶאת כּ ו ָ ּּלן".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ְּכ ִתיבֲ " :ח ִמ ּׁ ִשים") 51ויקרא כז ,ג(,
וּכְ ִתיבֶ ׁ " :ש ֶקל") 52ויקרא כז ,כה(,
אוֹ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ,אוֹ ׁ ֶש ֶקל.
וְ ַר ָ ּבנַן?
ַההוּא ,לְ ָּכל ֲע ָרכִ ין ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ֲע ִר ְיך לֹא יְה ּו ּ ְפחו ִּתים ִמ ׁ ּ ֶש ֶקל הוּא דְּ ָא ָתא.
שגֶ ת.
שיג יַ ד ַהנּוֹ ֵדר") 53ויקרא כז ,ח( ,וַ ֲה ֵרי יָדוֹ ַמ ּ ֶ ׂ
ֵהיכָ א דְּ ִאית לֵ ּיהָ ,א ַמר ְק ָראֲ " :א ׁ ֶשר ַּת ִ ׂ
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ַההוּא ,יַד ַהנּוֹ ֵדר וְ לֹא יַ ד ַה ִּנידָּ ר הוּא דְּ ָא ָתא.
וְ ַר ָ ּבנַן?
לָ או ִמ ֵּמילָ א ׁ ָש ְמ ַע ְּת ִמי ּנ ָּה,
ֵיה.
דְּ ֵהיכָ א דְּ יָדוֹ ַמ ּ ֶ ׂ
שגֶ ת ְ ׁ -שקוֹ ל ִמי ּנ ּ

ש ִרים ׁ ָשנָ ה וְ ַעד ֶ ּבן ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש
 51וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ִמ ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
ש ִרים ֵ ּג ָרה יִ ְהיֶ ה ַה ׁ ּ ָש ֶק
 52וְ כָ ל ֶע ְר ְּכ ָך יִ ְהיֶ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש ֶע ְ ׂ
ְ
שיג יַ ד ַה ּנ ֵֹדר יַ ֲע ִריכֶ ּנ ּו ַהכּ ֵֹהן
 53וְ ִאם ָמ ְך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶּכ ָך וְ ֶה ֱע ִמידוֹ לִ ְפנֵ י ַהכּ ֵֹהן וְ ֶה ֱע ִריך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַעל ּ ִפי ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִ ׂ

רש"י
גמ'
ההוא לכל ערכין שאתה מעריך
הוא דאתא .שאפי' עי שבעיים
לא יתן פחות ומיהו היכא דאית
ליה טפי יהיב דכתיב על פי אשר
תשיג:
יד הודר ולא יד הידר .שעי
שהעריך את העשיר ותן ערך
עי:
לאו ממילא שמעין מיה כו'.
אע''ג דקרא להכי אתא ולא יד
הידר מיהו על פי אשר תשיג
כתיב וממילא שמעת דהיכא
דידו משגת שקול מייה:
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 .3ז ,ב – ח ,א
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
ָהי ּו ְ ּבי ָָדיו ָח ֵמ ׁש ְסלָ ִעים,
"ע ְר ִּכי ָעלַ י",
"ע ְר ִּכי ָעלַ י" ,וְ ָחזַ ר וְ ָא ַמר ֶ
וְ ָא ַמרֶ :
אשוֹ נָה  -יָצָ א יְ ֵדי ׁ ְש ֵּת ֶיהן.
וְ נ ַָתן ַא ְר ַ ּבע לַ ׁ ּ ְש ִנ ּיָה ,וְ ֶא ָחד לַ ִר ׁ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַ ּב ַעל חוֹ ב ְמאו ָּחר ׁ ֶש ָ ּק ַדם וְ גָ ָבה ַ -מה ׁ ּ ֶש ָ ּג ָבה ָ ּג ָבה.
אשוֹ נָה,
ְ ּב ִעידָּ נָא דְּ י ֵָהיב לַ ׁ ּ ְש ִנ ָ ּיה ְמ ׁ ַש ְע ַ ּבד לָ ִר ׁ
אשוֹ נָה ּת ּו לֵ ית לֵ ּיה.
ְ ּב ִעידָּ נָא דְּ י ֵָהיב לָ ִר ׁ
ח,א

אשוֹ נָה וְ ַא ַחת לַ ׁ ּ ְש ִנ ָ ּיה  -יְ ֵדי ׁ ְש ִנ ָ ּיה יָצָ א,
נ ַָתן ַא ְר ַ ּבע לָ ִר ׁ
אשוֹ נָה  -לֹא יָצָ א.
י ְֵדי ִר ׁ
אשוֹ נָה.
כּ ו ְּּלה ּו ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ָדן לָ ִר ׁ
ָ ּב ֵעי ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
"שנֵי ֶע ְר ִּכי ָעלַ י" ְ ּב ַבת ַא ַחתַ ,מהוּ?
ָהי ּו ְ ּביָדוֹ ָח ֵמ ׁש ְסלָ ִעים וְ ָא ַמרְׁ :
ֵּכיוָ ן דִּ ְב ַבת ַא ַחת נָ ַדר ִּ -כי ֲה ָד ֵדי ָּת ְפ ָסן,
י ֵָהיב ַּת ְר ֵּתי ו ַּפלְ ָ ּגא לְ ַהאי וְ ַת ְר ֵּתי ו ַּפלְ ָ ּגא לְ ַהאי,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
כּ ו ְּּלה ּו ַחזְ יָא לְ ַהאי ,וְ כו ְּּלה ּו ַחזְ יָא לְ ַהאי?
ֵתיק ּו.

רש"י
ותן ד' לשיה .על פי כהן יצא
ידי שיהן ואפי' לרבן הואיל
ויהב לשיה ברישא:
מה שגבה גבה .והילכך כי יהיב
לראשוה כל מה דאית ליה יהיב
לה ולשיה ליכא למימר אמאי
לא יהב כולהו חמש משום
דבעידא דיהב לשיה משתעבד
לה לראשוה דהא אפילו מאי
דיהיב לה לאו דידה הוא:
תן ארבע לראשוה .שהעריכו
הכהן על הראשוה תחילה לא
יצא ידי ראשוה דבעי למיתב כל
מה דבידיה כרבן ואם חזר
והעשיר ותן את כל הערך
דתיה קמייתא לאו כלום היא:
כולהו חזיא להאי כו' .ועדיין
אחד מן הערכין עליו:
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 .4ח ,א
" ֵאין ַ ּב ֲע ָר ִכין ּ ָפחוּת ִמ ֶּס ַלע וְ לֹא יָ ֵתר".
ָהא ּת ּו לָ ָּמה לִ י?
ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ּ ָפחוּת ִמ ּ ֶסלַ ע הוּא דְּ לֵ ָּיכא,
ָהא י ֵָתר ַעל ֶסלַ ע – ִא ָּיכא.
י ֵָתר ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ִשים  -הוּא דְּ לֵ ָּיכא,
ָהא ּ ָפחוּת ֵמ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים – ִא ָּיכא.
ו ְּס ָת ָמא ְּכ ַר ָ ּבנַן.

רש"י
הא יותר על סלע איכא .אף על גב
דליכא חמשים סלע דאם היו
בידו חמש סלעים ותן כולם
דהייו יותר על סלע ופחות
מחמשים וסתמא כרבן דלר'
מאיר ליכא השג יד שיהא יותר
על סלע ופחות מחמשים במי
שערכו חמשים ]אלא או חמשים[
או סלע:
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 .5ח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ּ ֶפ ַתח ַ ּב ּטוֹ ָעה ָפחוּת ִמ ׁ ּ ִש ְב ָעה,
וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ׁ ִש ְב ָעה ָע ָ ׂ
שר.

ְ ּג ָמ ָרא

ח,ב

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
שר.
יתי" ִ ּ -פ ְת ָח ּה ׁ ִש ְב ָעה ָע ָ ׂ
"טוֹ ָעה ׁ ֶש ָא ְמ ָרה" :יוֹ ם ֶא ָחד ָט ֵמא ָר ִא ִ
שר.
יתי" ִ ּ -פ ְת ָח ּה ׁ ִש ְב ָעה ָע ָ ׂ
"שנֵ י יָ ִמים ָט ֵמא ָר ִא ִ
ְׁ
שר.
יתי" ִ ּ -פ ְת ָח ּה ׁ ִש ְב ָעה ָע ָ ׂ
"של ׁ ָֹשה יָ ִמים ָט ֵמא ָר ִא ִ
ְׁ
ּ
שר.
יתי" ִ -פ ְת ָח ּה ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
"א ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים ָט ֵמא ָר ִא ִ
ַ
שר.
יתי" ִ ּ -פ ְת ָח ּה ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
"ח ִמ ׁ ּ ָשה יָ ִמים ָט ֵמא ָר ִא ִ
ֲ
ּ
שר.
יתי" ִ -פ ְת ָח ּה ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
"ש ׁ ּ ָשה יָ ִמים ָט ֵמא ָר ִא ִ
ִׁ
שר.
לשה ָע ָ ׂ
יתי" ִ ּ -פ ְת ָח ּה ׁ ְש ׁ ָ
"ש ְב ָעה יָ ִמים ָט ֵמא ָר ִא ִ
ִׁ
שר.
יתי" ִ ּ -פ ְת ָח ּה ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
"שמוֹ נָ ה יָ ִמים ָט ֵמא ָר ִא ִ
ְׁ
שר.
יתי" ִ ּ -פ ְת ָח ּה ַא ַחד ָע ָ ׂ
"ת ׁ ְש ָעה יָ ִמים ָט ֵמא ָר ִא ִ
ִּ
ּ
ש ָרה.
יתי" ִ -פ ְת ָח ּה ֲע ָ ׂ
"ע ָ ׂ
ש ָרה יָ ִמים ָט ֵמא ָר ִא ִ
ֲ
שר" ִ ּ -פ ְת ָח ּה ִּת ׁ ְש ָעה.
"א ַחד ָע ָ ׂ
ַ
ּ
שר" ִ -פ ְת ָח ּה ׁ ְשמוֹ נָ ה.
"שנֵ ים ָע ָ ׂ
ְׁ
שר" ִ ּ -פ ְת ָח ּה ׁ ִש ְב ָעה.
"של ׁ ָֹשה ָע ָ ׂ
ְׁ
ּ
שר".
ׁ ֶש ֵאין ּ ֶפ ַתח ַ ּב ּטוֹ ָעה ָפחוּת ִמ ׁ ּ ִש ְב ָעה וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ׁ ִש ְב ָעה ָע ָ ׂ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה לְ ַר ָ ּבה:
לָ ָּמה לִ י כּ ו ֵּּלי ַהאי?
ִּת ְימנֵי ׁ ִש ְב ָעה וְ ִת ׁ ְש ְּת ִרי!
ָא ַמר לֵ ּיה:
לְ ַת ּק ּונ ָּה לִ ֵידי ִנדָּ ה ו ִּפ ְת ָח ּה ָק ָא ְמ ִרינַן.

רש"י
מתי'
פתח .תחילת דות שזה דין דה דאורייתא ראתה היום מוה
ששה והוא ראתה שים מוה חמשה והן ואפילו ראתה כל
שבעה ופסקה לערב טובלת ומשמשת ומיום שביעי ואילך הויין
ימי זיבה אחד עשר יום שאם ראתה בהן יום אחד או שים
שומרת יום כגד יום וטובלת ואם ראתה בהן ג' רצופין הויא
זבה גמורה וטעוה ספירה ז' קיים וקרבן ואם משכו ימי זובה
חדש או שה איה חוזרת לתחילת דות עד שתשב שבעה קיים
ישבה ז' קיים וראתה הויא תחילת דה ומוה ששה והוא
חוזרת לעייה ככל המפורש ואם לא ראתה באותן י''א יום ג'
רצופין איה זבה וכשתראה אחרי כן בין ראתה סמוך בין
שהרחיקה ראייתה הויא תחילת דה ואפילו תראה שלשה
רצופין איה מוה אלא ארבעה והן שאין ימי זוב אלא באותן
י''א יום שבין סוף דה זה לתחלת דה הבאה וכן מפורש
בהלכה אחרוה של מסכת דה )דף עב:(.
אין פתח בטועה פחות משבעה .טועה שראתה היום ואיה
יודעת אם בימי דתה עומדת אם באותן אחד עשר יום של זיבה
אין חוזרת לפתח דותה בפחות מז' קיים:
ולא יותר על י''ז .קיים כדמפרש בגמ':
גמ'
תו רבן טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי .היום ואיה
יודעת אם בימי תחילת דות הוא וצריכה למות ששה והוא
אם באותן אחד עשר ימי הזוב הוא ואיה צריכה לשמור אלא
יום כגד יום:
פתחה שבעה עשר .שאם לא תראה עד לאחר י''ז לבד מיום זה
אז חוזרת לפתח דותה למות ששה והוא דממה פשך לאחר
י''ז לבד מיום זה יצתה מספק של ימי הזוב דאם יום זה
שראתה מתחילת ימי זיבה היה כיון שכלו י''א יום יצתה ימי
הזוב והרחיקה ראייתה שלא ראתה עד לאחר י''ז ותחילת דה
היא ואפילו אם תאמר שיום זה תחילת דה היא אעפ''כ יצתה
ימי הזוב שהרי עברו ששה להשלמת ימי דותה ואחד עשר שבין
דה לדה הרי י''ז ולאחר י''ז כשראתה תחילת דה היא אבל
אם תראה ביום י''ז לא יצתה מן הספק אם יום דה הוא או
יום זיבה דיש לומר שמא יום זה שבאת לפיו כשראתה ראשון
לימי דה היה ויום י''ז שראתה בו סוף אחד עשר יום שבין דה
לדה הוא ואיה צריכה שימור או שמא יום ראשון שבאתה
לפיו מימי זיבה הוא וכשכלו י''א יום יצתה מימי הזוב ויום
י''ז שראתה בו תחילת דה הוא וצריכה למות ששה והוא וכל
שכן אם תראה קודם י''ז ובספיקא זו תעמוד לעולם עד שתשב
י''ז קיים וכל זמן שהיא בספיקה זו מקולקלת היא מאד
שלעולם חמיר עליה מספק שכשתראה יום אחד בתוך אלו ימי
שבעה עשר אמר תחילת דה וצריכה ששה והוא וכשתראה
שלשה רצופין אמר ימי זוב הן וצריכה שבעה קיים וקרבן
מספק ואיו אכל אבל לאחר י''ז אין להחמיר דודאי תחילת
דה ואם תראה שלשה רצופין תמה ארבעה והן ולבסוף שבעה
אם תראה תשמור יום כגד יום ויום שלשה תהא זבה:

שי ימים טמא ראיתי פתחה י''ז .לבד משי ימים הללו שאם לא תראה עד לאחר י''ז תחילת דה היא ממה פשך אם שי ימים הללו מימי הזוב הרי
כלו להם ימי הזוב לתשעה ימים אחר השים וכשהרחיקה וראתה לסוף י''ז תחילת דה ואם תחילת דה היא הרי כלו להם ימי דות וזוב לסוף ששה
עשר אחר השים שימי דות וזוב אין אלא י''ח וזו שלא ראתה עד לאחר י''ז שהוא יום עשרים לתחילת ראיית הספק דה היא אבל אם תראה ביום
י''ז וכל שכן קודם לכן לא יצתה מן הספק דשמא אלו שי ימים תחילת דה היו ולסוף ששה עשר אחר השים כלו ימי דות וזוב וזו שראתה ביום י''ז
תחילת דה היא או שמא אחד משי הימים סוף י''א של זיבה היה והשי תחילת דה ולא כלו ימי דות וזיבות עד לאחר י''ז וזו שראתה ביום י''ז סוף
זיבה היא והרי היא בספק וכל שכן אם תראה קודם כגון אם תראה ביום י''ג וי''ד עומדת בספק דשמא ב' ימים הללו שבאתה לפיו סוף ימי זוב היו
וזו שלא ראתה שוב עד יום י''ג תחילת דה היא או שמא שי הימים תחילת דה היו ויום י''ג זה שמיי של ימי הזוב הוא ותשמור יום כגד יום וכן
בספק זה היא לעולם עד שתשב י''ז קיים:
שלשה ימים טמא ראיתי פתחה י''ז .כמו שפירשתי אבל קודם לכן כגון י''ז עצמו עומדת בספק וי''ל שמא שי ימים מהשלשה היו סוף זיבה והשלישי
תחילת דה ויום י''ז זה סוף זיבה הוא או שמא כולן השלשה תחילת דה היו ולסוף ט''ו לבד מהשלשה כלו ימי דות וזוב ויום י''ז זה תחילת דה הוא
אבל ליום י''ח יצתה מן הספק ממה פשך:
ארבעה ימים וכו' פתחה ששה עשר .שאם לא תראה עד לאחר ששה עשר לבד מהך יצתה מן הספק ממה פשך אם תחלת דה היו הרי כלו ימי דות
וזוב לסוף י''ד אחר ד' הללו ואם ימי זוב היו כל שכן שכלו קודם ששה עשר ועכשיו תחילת דה היא וא''ת שים מהן היו סוף זיבה והשים תחלת דה
אעפ''כ לסוף ששה עשר כלו ימי דות וזוב והא ליכא למימר שמא השלשה סוף זיבה היו והרביעי תחילת דה ולא כלו עד סוף י''ז דאם השלשה היו
סוף זיבה כשראתה בד' איה תחילת דה דכיון שראתה ג' רצופין בימי זיבה זבה היא ולא תצא לעולם מידי זיבה להיות תחילת דה עד שתשב שבעה
קיים כדכתיב )ויקרא טו( ואם טהרה מזובה וספרה וגו' ולאחר שישבה שבעה קיים חזרה לתחילת דותה אבל אם תראה קודם לכן אפילו ביום ששה
עשר איכא לספוקה בסוף זיבה ותחילת דה דשמא שים מהארבעה היו סוף זיבה והשים תחילת דה ויום ששה עשר סוף זיבה או שמא הארבעה היו
תחילת דה או סוף זיבה וכבר יצתה מימי דות וזוב:
ה' ימים טמא ראיתי פתחה ט''ו .ממה פשך לאחר ט''ו תחילת דה היא אם תראה אבל יום ט''ו עצמו אם תראה בו הויא ספק דשמא שים מהחמשה
היו סוף זיבה והשלשה ימי דות ועדיין יום ט''ו זה סוף ימי הזוב הוא וכן כולה ברייתא מספקין לה שים הראשוים בסוף זיבה והאחרוים מן הדות
אבל טפי מהכי ליכא לספוקי דאי אמרת ג' מהן סוף זיבה תו לא הוו אחריי ימי דות כל זמן שלא ישבה ז' קיים והשתא כי חזיא לאחר שישבה את
ז' הימים הקיים תחילת דה היא:
שים עשר פתחה שמוה .דלאחר שישבה שמוה קיים יצתה מן הספק ממה פשך אפילו תאמר שים הראשוים סוף זיבה היו הרי כלו לה ממין
האחרון י''ח ימים ויצאו ימי דות וזוב ותחילת דה היא אבל יום שמיי עצמו ספק הוא דיש לומר שים מן הי''ב היו סוף זיבה והעשרה שבעה מהן
לדות והשלשה לזוב והויא זבה וז' קיים ישבה ושמיי זה שראתה בו עדיין מן האחד עשר הוא ואיה תחילת דה שאין בין סוף דה לתחילת דה
פחות מי''א יום דכלו הי''ב ימים ממין האחרון או שמא תחילת דה היא שיום ראשון של שים עשר תחילת דה היה ולסוף שבעה כלו להם ימי דות
והתחילו בשמיי ימי זיבה וליום שים עשר הלכו להם מימי זוב חמשה מצא שיכלו להם ימי זוב לסוף ששה ולסוף ששה כלו ימי דה וזוב והרי ישבה
]שבעה[ קיים לזיבה ושמיי זה תחילת דה הוא והייו ספק וקלקול גדול שלא תחזור לפתח דתה עד לאחר י''ז יום דהדרא והויא לה טועה שאמרה
יום אחד טמא ראיתי ואיי יודעת אם בימי דה ואם בימי זיבה ואם תפסוק לאחר ראיית שמיי זה שבעה ימים ותראה ותרצה לשמור יום כגד יום
חמיר עליה ואמר שמא יום שראתה בו סוף זיבה היה ועכשיו תחילת דה הוא או אם תראה ג' ותרצה למות ארבעה ימים חמיר עליה ואמר שמא
אותו יום שמיי שראתה בו תחילת דה היה ועכשיו בימי זוב היא וזבה היא וכן בספק זה היא לעולם עד שתשב שבעה קיים:
שלשה עשר פתחה שבעה .ב' )ימים( קמאי מספקין לסוף זיבה פשו להו י''א וז' קיים הרי י''ח:
שאין פתח בטועה פחות משבעה .שאפילו ראתה ארבעה עשר איה חוזרת לפתחה בפחות מז' קיים דממה פשך זבה היא כל זמן שלא ישבה ז' קיים
לא תצא מידי זיבה:
א''ל רב אדא וכו' .רב אדא טעי וסבר דכל הך י''ז וט''ז וט''ו למשרייה לגברא קאמרי .דה ופתחה .שתדע מאימת תמה ימי דה שאם תראה שלשה
או ארבעה ימים לא תמה אלא שלשה והם ואיך יהיו לה ימי זוב שאם תראה אחר תהא שומרת יום:

"אין נֶ ֱע ָר ִכין"
מסכת ערכין פרק ב' – ֵ
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ָ ּכל ַה ּטוֹ עוֹ ת – זָ בוֹ ת.
ְמ ִביאוֹ ת ָק ְר ָ ּבן  -וְ ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל,
חוּץ ִמִ ּ :פ ְת ָח ּה ׁ ִש ְב ָעה,
ו ּ ִּפ ְת ָח ּה ׁ ְשמוֹ נָ ה ֶ ׁ -ש ְמ ִביאוֹ ת ָק ְר ָ ּבן וְ נֶ ֱא ָכל".
ַא ּט ּו " ָ ּכל ַה ּטוֹ עוֹ ת  -זָ בוֹ ת"?!
וְ ת ּו יוֹ ם ֶא ָחד ּו ׁ ְשנֵי י ִָמים ַ ּבת ִאית ּויֵי ָק ְר ָ ּבן ִהיא?!
ֶא ָּלאָּ " :כל זָ בוֹ ת ַה ּטוֹ עוֹ ת ְ -מ ִביאוֹ ת ָק ְר ָ ּבן וְ ֵאינוֹ נ ֱֶאכָ ל.
חוּץ ִמִ ּ :פ ְת ָח ּה ׁ ִש ְב ָעה,
ו ּ ִּפ ְת ָח ּה ׁ ְשמוֹ נָה ֶ ׁ -ש ְּמ ִביאוֹ ת ָק ְר ָ ּבן וְ נ ֱֶאכָ ל.

רש"י
כל הטועות זבות .לקמן מפיך לה
ומפרש אלא כל זבות הטועות
כלומר כל הך דאיכא בהך
דלעיל דמצין לספוקין בזבות
כגון כולהו בר מיום אחד טמא
ושי ימים טמא דבציר מתלתא
יומי טמא ליכא לספוקה בזבה:
מביאות קרבן .לסוף שבעה
קיים שתי תורים אחד לחטאת
ואחד לעולה כדין זבה דשמא
זבות היו:
ואיו אכל .החטאת איה
אכלת דשמא לא ימי זיבה היו
וחטאת זו חולין ומליקתה בילה
דחולין מלוקין אין אלא בילה
והעולה קריבה על תאי אם זבה
היא תהא לחובתה ואם לאו
תהא לדבה אבל חטאת דבה
ליכא:
חוץ מפתחה ז' ופתחה ח'
שמביאות קרבן ואכל .דממה
פשך כיון דראתה י''ב רצופין
זבות יהו דאי מי אמרת שי
קמאי לסוף זיבה אפ''ה הויא
תחלת דות וזיבה ממין האחרון
דהא פשו להו י' ימים ז' לדות וג'
לזוב וכ''ש אי קמאי הוו תחלת
דות או ג' מיייהו סוף זיבה
ממה פשך זבות הן אבל כולהו
קמייתא ספק זבות הן דאיכא
למימר ג' ימים מהך זיבה הוו
וזבה היא ואיכא למימר לאו זבה
היא דב' יומי קמאי מסוף זבות
ותו לא הויא זבה ממין
האחרון:
אטו כל הטועות זבות .והא
חששא בעלמא הוא ולאו ודאי
זבות יהו:
אלא כל זבות הטועות .דמשמע
כל שיש לספקו בזוב מחמת
טעותו דהייו משלשה ימים
טמא ראיתי ואילך:
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 .7ח ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ַ ּב ְ ּנ ָג ִעים ּ ָפחוּת ִמ ׁ ּ ָשבו ַּע ֶא ָחד,
לשה ׁ ְשבוּעוֹ ת.
וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ׁ ְש ׁ ָ

ְ ּג ָמ ָרא
" ּ ָפחוּת ִמ ׁ ּ ָשבו ַּע"  -נִגְ ֵעי ָא ָדם.
לשה ׁ ְשבוּעוֹ ת"  -נִגְ ֵעי ָב ִּתים.
"וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ׁ ְש ׁ ָ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֵ ּ ִגְ ֵעי ָא ָדם.
"צ ְד ָק ְת ָך ְּכ ַה ְר ֵרי ֵ
ִ
"מ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָיך ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבה" ֵ -אלּ ּו נִגְ ֵעי ָב ִּתים.
ִ
אל") 54תהילים לו ,ז(  -אלּ ו נ

ּ ְפ ׁ ָש ֵט ּיה דִּ ְק ָרא ְ ּב ַמאי ְּכ ִתיב?
ָא ַמר ַרב ְיהו ָּדה:
ָ
ָ
ִאלְ ָמלֵ א " ִצ ְד ָק ְתך ְּכ ַה ְר ֵרי ֵאל" ִמי יוּכַ ל לַ ֲעמוֹ ד לִ ְפנֵי " ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶטיך ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבה".
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
" ִצ ְד ָק ְת ָך ְּכ ַה ְר ֵרי ֵאל" ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש" ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָיך ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבה".
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ִ ּבדְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִינָא,
דְּ ִא ְּית ַמר:
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר:
כּ וֹ ֵב ׁש.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:
נוֹ ֵׂשא.
ַר ָ ּבה ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
וְ ַרב יְהו ָּדה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִינָא.

ִ 54צ ְד ָק ְת ָך ְּכ ַה ְר ֵרי ֵאל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָך ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבה ָא ָדם וּבְ ֵה ָמה תו ׁ ִֹש ַיע ה'

רש"י
מתי'
אין טוהר בגעים בפחות משבוע
אחד .להסגר:
גמ'
געי אדם .יש בהם בשבוע אחד
כדכתיב בפרשה:
געי בתים .שלש שבועות
כדתיא בתורת כהים ושב הכהן
ובא הכהן זו היא שיבה זו היא
ביאה מה ביאה חולץ וקוצה וטח
וותן לו שבוע אף שיבה כו' ומין
שאם עמד הגע בעייו בזה ובזה
בשבוע ראשון ושיה מין שחולץ
וקוצה וטח וותן לו שבוע והייו
שבוע שלישי ת''ל ובא הכהן ואם
בא יבא הכהן מה מציו וכו':
אלו געי אדם .שבררין בשבוע
אחד אם לטהר אם ליחלט
וצדקה גדולה היא זו:
אלמלא צדקתך כו' .כדמפרש
לקמן:
במאי קמיפלגי ]וכו'[ .רבי
אלעזר אמר כובש .הקב''ה כובש
ומסתיר עוות תחת מחילת כסא
הכבוד כדי שיכריעו הזכיות:
ושא .ושא ומגביה כף העוות
למעלה כדי שיכריעו הזכיות:
רבה כר' אלעזר .והכי קאמר
צדקתך כהררי אל שאתה
מצדיקו במה שאתה כובש
ומסתיר משפטיך דהייו עוות
בתהום רבה:
ורב יהודה כר' יוסי ]בר''ח[.
והכי קאמר אלמלא צדקתך
כהררי אל שאתה עושה לו
צדקה שאתה מגביה עוות מי
יוכל לעמוד מפי משפטיך שיהו
מכריעין עד תהום רבה:

"אין נֶ ֱע ָר ִכין"
מסכת ערכין פרק ב' – ֵ
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 .8ח ,ב – י ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ֳח ָד ׁ ִשים ַה ְמעו ָ ּּב ִרים ְ ּב ׁ ָשנָ ה,
וְ לֹא נִ ְר ָאה יָ ֵתר ַעל ׁ ְשמוֹ נָ ה.
ׁ ְש ֵּתי ַה ֶ ּל ֶחם ֵ -אין נֶ ֱא ָכ ִליןָ ּ :פחוּת ִמ ׁ ְשנַ יִ ם,
לשה.
וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ׁ ְש ׁ ָ
ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ֵ -אין נֶ ֱא ָכלָ ּ :פחוּת ִמ ִּת ׁ ְש ָעה.
שר.
וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ַא ַחד ָע ָ ׂ
ימוֹ ל ּ ָפחוּת ִמ ׁ ּ ְשמוֹ נָ ה,
ֵאין ָק ָטן נִ ּ
וְ לֹא יָ ֵתר ַעל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
שר.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי "וְ לֹא נִ ְר ֶאה יָ ֵתר ַעל ׁ ְשמֹנָ ה"?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
לֹא נ ְִר ֶאה לַ ֲחכָ ִמים לְ ַע ֵ ּבר יָ ֵתר ַעל ׁ ְשמוֹ נָה.
ט,א

ַמאי ׁ ְשנָא ִּת ׁ ְש ָעה דְּ לֹא?
ִאם ֵּכן ^ ָק ֵדים ָא ֵתי ִס ֲיה ָרא ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי,
ָה ׁ ְש ָּתא נ ִַמי ָקא ָק ֵדים ָא ֵתי ְּת ֵרי יוֹ ֵמי!
ִּכ ְד ָא ַמר ַרב ְמ ׁ ָש ְר ׁ ִש ּיָא:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיְ ָתה ׁ ָשנָה ְמעו ֶ ּּב ֶרת,
ָהכָ א נ ִַמיְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ָה ְי ָתה ׁ ָש ָנה ׁ ֶש ְּל ָפ ֶנ ָיה ְמעו ֶ ּּב ֶרת ,וְ ִעיבּ וּר ׁ ָש ָנה חוֹ ֶד ׁש.
דַּ ל י ְַר ָחא ָמלְ יָא ַ ּב ֲה ֵדי י ְַר ָחא ַח ּ ִס ָירא.
וְ ַא ַּכ ִּתי ַחד יוֹ ָמא!
לָ א ַאדַּ ְע ַּתיְיה ּו דֶּ ֱאינ ׁ ֵָשי.
עו ָּּלא ָא ַמר:
לֹא נ ְִר ֶאה לַ ֲחכָ ִמים לְ ַח ּ ֵסר יָ ֵתר ַעל ׁ ְשמוֹ נָה,
ו ַּמאי ַט ְע ָמא ָק ָא ַמר:
ַמה ּ ַט ַעם ֵאין ּפוֹ ֲח ִתים ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ֳח ָד ׁ ִשים ַה ְמעו ָ ּּב ִרים ְ ּב ׁ ָש ָנה?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא נ ְִר ֶאה לַ ֲחכָ ִמים לְ ַח ּ ֵסר י ֵָתר ַעל ׁ ְשמוֹ נָה.
ַמאי ׁ ְשנָא ִּת ׁ ְש ָעה דְּ לָ א?
דְּ ִאם ֵּכן ְמ ַי ְּית ָרא ִס ֲיה ָרא ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי,
ַית ָרא ְּת ֵרי יוֹ ֵמי!
ָה ׁ ְש ָּתא נ ִַמי ָקא ְמי ְּ
ִּכ ְד ָא ַמר ַרב ְמ ׁ ָש ְר ׁ ִש ּיָא:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיְ ָתה ׁ ָשנָה ְמעו ֶ ּּב ֶרת,
ּ
ָהכָ א נ ִַמיְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ָה ְי ָתה ׁ ָש ָנה ׁ ֶש ְל ָפ ֶנ ָיה ְמעו ֶ ּּב ֶרת,
דַּ ל י ְַר ָחא ַח ּ ִס ָירא ַ ּב ֲה ֵדי י ְַר ָחא ָמלְ יָא.
וְ ַא ַּכ ִּתי ִא ָּיכא ַחד יוֹ ָמא!
ָס ְב ִריִ :א ְית ֲחז ּויֵי ִא ְית ֲחזִ י וַ ֲאנַן לָ או ַאדַּ ְע ִּתין.

ט,ב

ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ְ ּב ִעיבּ וּר ׁ ָשנָה.
דְּ ַת ְניָא:
" ַ ּכ ָמה ִעיבּ וּר ׁ ָשנָ ה?

רש"י
מתי'
אין פוחתין מארבעה חדשים מעוברין .של שלשים יום בשה
ועולא מפרש טעמא בגמ':
פחות משים .ליום שי לאפייתן ולא יותר על שלש .ליום שלש
לאפייתן אכלין ותו לא חל יום טוב של עצרת להיות באחד
בשבת אפות בערב שבת שאין אפייתן דוחה לא שבת ולא י''ט
ואכלות בי''ט לאחר תופתן דהייו ליום שלישי וכשחל עצרת
באחד משאר ימי השבת אפות ערב י''ט ואכלות בי''ט שהוא
שי לאפייתן:
לחם הפים כו' .כיצד אפין בערב שבת ואכלין לשבת האחרת
שהוא יום תשיעי לאפייתן חלו שי ימים טובים של ראש השה
להיות חמישי בשבת וששי בשבת אפה לחם הפים ברביעי
בשבת וסדר בשבת ואכל בשבת שיה שהוא אחד עשר
לאפייתו:
קטן ימול לשים עשר .כיצד ולד בין השמשות של ערב שבת
איו ימול בשבת דשמא תשיעי הוא דבין השמשות ספק יום
ספק לילה ואם יום הוא מצא שבת יום תשעה ומילה שלא
בזמה איה דוחה לא שבת ולא יו''ט ואם חלו שי ימים טובים
של ר''ה אחר אותו שבת איו ימול עד יום שלישי שהוא שים
עשר ללידתו:
גמ'
לא ראה לחכמים לעבר יותר על שמוה כו' .ורישא דמתיתין
דקתי אין פוחתין מד' חדשים מעוברין דלא עבדין חסירין
יותר על שמוה אבל שמוה עבדין ולא מפרש השתא ועולא
מפרש לה לקמן ורב הוא אית ליה דעולא:
דאם כן .דעבדין תשעה מליאים קדים אתי סיהרא חדתא
תלתא יומא קודם ר''ה שבין מולד תשרי זה למולד תשרי הבא
ד' ימים וח' שעות ותתע''ו חלקים ואם מולד תשרי זה בתחילת
ליל שבת מצא מולד תשרי הבא בשמוה שעות ליום ארבע
בשבת וכשאו מסדרין החדשים אחד מלא ואחד חסר קבע
ראש השה ביום המולד שסדר תולדות הלבה אחד מלא ואחד
חסר שחדש לבה תשעה ועשרים יום וחצי ושתי ידות שעה
וע''ג חלקים הרי לשי חדשים ''ט ימים הייו חודש אחד
מתשעה ועשרים וחדש אחד משלשים יום וכשאו עושין שבעה
מליאים דחה ראש השה יום אחד לאחר המולד ואם שמוה
מליאים דחה שי ימים ואם תשעה מליאים דחה שלשה
ימים:
קדים ]אתי[ סיהרא .חדתא ג' ימים קודם ראש השה שהמולד
ביום ד' וראש השה בשבת ומרי עלמא בתר רבן למימר כל
מה דבעו עבדי:
כדאמר רב משרשיא .לקמן גבי עצרת כגון שהיתה שה
מעוברת הכא מי כגון שהיתה שה שלפיה מעוברת:
עיבור שה חדש .ובידיו לעשות חדש של תוספת השה בין
מלא ובין חסר ואת עיבור של שה של אשתקד עשיו חסר
ומצא שהקדמו תשרי שעבר לפי מולדו כמדת חסרון חדש
אחד לפיכך או יכולין לאחר תשרי זה כמדת מילוי חדש אחד
כדקאמר דל ירחא מליא לבהדי חסירא:
ואכתי חד יומא .ואע''ג דיומא ופלגא היא חד יומא קרי ליה
והוא הדין מי אם היתה זו מעוברת הוה מצי מי לתרוצי
דראה לעבר שמוה חדשים והאי דקט שה שלפיה משום
דלא מיתוקמא מתי' בשה מעוברת דקתי אין פוחתין מד'
חדשים מעוברין הא בארבעה מעוברים סגי ואי במעוברת פשו
להו ט' חסירין ובין לרב הוא בין לעולא אפילו שמוה חסירין
ליכא לאוקמא אלא במעוברת אבל תשעה לא בפשוטה ולא
במעוברת כדלקמן:
לא אדעתייהו דאישי .אחד יומא לא תמהי ולא מרי:
מייתרא סיהרא .עתיקא שלש יומי אחר ראש השה דסדר
תולדות החדשים למולד הלבה אחד מלא ואחד חסר
כדפרישית וכי עבדת תלתא חסירין טפי מקדמת ליה לראש
השה ג' יומי:
שהיתה שה שלפיה .של אשתקד מעוברת וחדש העיבור
שלשים יום ולמין הלבה לא הוי אלא כ''ט ופלגא אשתכח
דמאחרת לראש השה פלגא יומא והשתא לא קדים לראש
השה אלא יומא ופלגא וכיון דלא הוו ב' שלימים חד קא חשיב
ליה והייו דקא פריך ואכתי איכא חד יומא:
איתחזויי איתחזי .לבה לב''ד ואן הוא דלאו אדעתין
למימסר פשין ולמיחזייה הילכך לא מרי:
במאי קמיפלגי .רב הוא דמוקי למתי' בתרתי מילי .סבר לה
כרשב''ג דזימין כ''ט וזימין שלשים והכי מיפרשא מתי' אין
פוחתין מד' חדשים מעוברין דלא עבדין טפי מח' חסירין הא
ח' חסירין עבדין ולא משכחת לה אלא במעוברת ועיבורה ל'
וכדעולא ולא ראה לעבר יותר על שמוה הא שמוה מליאין
עבדין ובמעוברת ועיבורה כ''ט וכדלעיל והייו כרבן שמעון
ועולא סבר לה כת''ק דלעולם שלשים הלכך לא .מיתוקמא
מתי' אלא בחד טעמא ולא ראה לחסר יותר מח' קתי הא ח'
עבדין ובמעוברת ועיבורה שלשים אבל לעבר אפילו ח' מליאין
מי לא עבדין דקדים סיהרא שי יומי דמעוברת ועיבורה כ''ט
ליכא לאוקומיה כרב הוא דאין עיבור שה בציר משלשים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
לשים.
ׁ ְש ׁ ִ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
חוֹ ֶד ׁש".
ֵמ ִית ֵיבי:
" ֵאין ֲע ֶצ ֶרת ָח ָלה ֶא ָ ּלא ְ ּביוֹ ם ֶהנֶ ף.
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ָח ָלה ֶא ָ ּלא :אוֹ ְ ּביוֹ ם ֶהנֶ ף,
וְ ֵאין ר ׁ
אוֹ ְלאוֹ ר ִעיבּ וּרוֹ ".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ עוּלָ א ,דִּ ׁ ְשמוֹ נָה ֲח ֵס ִירין ָע ְב ִדינַן,
ֵיהן ָח ֵסרּ ְ ,ביוֹ ם ֶה ֶנף.
ְמעו ָ ּּב ִרין לָ א ָע ְב ִדינַןַ ,מ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ׁ ְשנ ֶ
ֶא ָחד ָמלֵ א וְ ֶא ָחד ָח ֵסר  -לְ אוֹ ר ִעיבּ וּרוֹ .
ֶא ָּלא לְ ַרב ה ּו ָנא,
דְּ ָא ַמרָ :ע ְב ִדינַן ְמעו ָ ּּב ִרין –
ָהא זִ ְימנִין דְּ ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לְ אוֹ ר אוֹ ר ִעיבּ וּרוֹ !
ָא ַמר לָ ְך ַרב ה ּונָא:
ִיחא?!
וּלְ עו ָּּלא ִמי נ ָ
ׁ ְשמוֹ נָה  -הוּא דְּ לָ א ָע ְב ִדינַ ן,
ָהא ׁ ִש ְב ָעה ָ -ע ְב ִדינַן.
ְיטא,
ׁ ִש ְב ָעה ,זִ ְימנִין דְּ לָ א ָע ְב ִדינַן ְ ּב ִס ְיתוָ א וְ ָע ְב ִדינַן ְ ּב ַקי ָ
וְ ָהא ֲהוָ ה לְ אוֹ ר אוֹ ר ִעיבּ וּרוֹ !
ֶא ָּלא ָהא ַמ ּנִי?
ֲא ֵח ִרים ִהיא,
דְּ ַת ְניָא:
" ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ֵ ּבין ֲע ֶצ ֶרת ַל ֲע ֶצ ֶרת,
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֶ -א ָ ּלא ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים ִ ּב ְל ָבד,
אש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ְלר ׁ
וְ ֵאין ֵ ּבין רֹ ׁ
וְ ִאם ָהיְ ָתה ׁ ָשנָ ה ְמעו ֶ ּּב ֶרת ֲ -ח ִמ ׁ ּ ָשה".
סוֹ ף סוֹ ף ,לְ ֲא ֵח ִריםּ ְ ,ביוֹ ם ֶה ֶנף לָ א ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה!
ָא ַמר ַרב ְמ ׁ ָש ְר ׁ ִש ּיָא:
לשים יוֹ ם,
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיְ ָתה ׁ ָשנָה ְמעו ֶ ּּב ֶרת ,וְ ִעיבּ וּר ׁ ָשנָה ׁ ְש ִׁ
דַּ ל י ְַר ָחא לְ ַב ֲה ֵדי י ְַר ָחא.
דְּ ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ְ ּביוֹ ם ֶה ֶנף.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה לְ ָר ָבא:
"א ֵח ִרים"ִ ,מ ְנ ָינָא ֲא ָתא לְ ַא ׁ ְשמו ִּעינַן?!
ֲ
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ לָ א ָ ּב ֵעינַן ִמצְ וָ ה לְ ַקדֵּ ׁש ַעל ּ ִפי ָה ְר ִא ּיָה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָר ִבינָ א:
וְ ָה ִא ָּיכא יוֹ ָמא דְּ ׁ ָש ֵעי,
וְ יוֹ ָמא דִּ ְתלָ ִתין ׁ ְשנֵי!
ֵּכיוָ ן דְּ לֵ ֵית ּיה ְ ּבכָ ל ׁ ַש ָּתא לָ א ָקא ָח ׁ ֵשיב.
וְ ַאף ׁ ְשמו ֵּאל ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַרב ה ּונָא,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לש ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ו ׁ ְּש ַּתיִם יוֹ ם,
ֵאין ׁ ְשנַת לְ ָב ָנה ּ ְפחו ָּתה ִמ ׁ ּ ְש ׁ
לש ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה יוֹ ם,
וְ לֹא י ְֵת ָירה ַעל ׁ ְש ׁ
ָהא ֵּכיצַ ד?
ֵיהם ְמלֵ ִאין ִ ׁ -ש ׁ ּ ָשה.
ׁ ְשנ ֶ
ֵיהם ֲח ֵס ִירין ְ ׁ -ש ַניִ ם.
ׁ ְשנ ֶ
ֶא ָחד ָמלֵ א וְ ַא ַחד ָח ֵסר ַ -א ְר ָ ּב ָעה.

רש"י
אלא ביום הף .באותו יום שאירע בו ט''ז ביסן
לפי שבט''ז ביסן או מתחילין למות חמשים
ויום חמשים איקלע ביום ראשון להתחלת המין
דיום מ''ט הוי סוף שבת שביעית וביום חמשים
מתחיל השבוע:
ואין ר''ה כו' או לאור עיבורו .לאור עיבורו של
יסן ביום שאירע בו ל''א של יסן כגון אם יסן
בא' בשבת הוי אור עיבורו שלישי בשבת להכי
קרי ליה אור עיבורו שהוא לילה שבו מתעבר
החדש שכשעושים ר''ח יום ל''א הוי חדש שעבר
מעובר:
שיהם חסירין .כסליו וסיון וכיון דהוו להו ד'
חסירין בסתווא וד' חסירים בקייטא הוי ר''ה
ביום הף דהא האידא עבדין לעולם חדשי ימות
החמה כסדרן ויש לו סימן קבוע א''ת ב''ש ג''ר
לשלישי של פסח הוי ר''ה דהייו לאור עיבורו וכי
עבד חד חסר טפי מקדמת ליה לר''ה חד יומא
דהייו ליום הף אלא לרב הוא דאמר מעוברין
מי עבדין הא כיון דעבדין בימות החמה ד'
מליאין מאחרת לר''ה חד יומא דה''ל לאור אור
עיבורו של יסן ליום רביעי של פסח:
הא שבעה עבדין .אפילו לעולא דהא דלא עבדין
שמה מליאין משום דקדים אתי סיהרא תרי
יומי אבל שבעה דלא קדים אלא חד יומא עבדין
והא זימין ]דלא[ עבדין בסתווא ועבדיא לחדשי
החורף כסדרן ומעבריא ליה בקייטא ועבדין ד'
מלאים וה''ל מי לאור אור עיבורו:
אלא .הא דקתי לעולם לאור עיבורו ולא יותר
אחרים הוא דלית להו מליאין וחסירין דלדידהו
כל החדשים ]כולהו[ כסדרן:
אלא ארבעה ימים .אם אירע ר''ה ביום ראשון
יבא לשה הבאה ליום חמישי דהייו כולהו
כסדרן:
ביום הף לא משכחת לה .דהא בכסדרן מקלע
לאור עיבורו:
דל ירחא .דקייטא ועביד ליה חסר לבהדי ירחא
דעיבור דעבדת ליה מלא דכי היכי דעבדין שבט
ואדר הראשון מליאין ביחד עבדין מי יסן
ואייר חסירין יחד דהא אמרין אם היתה שה
מעוברת חמשה וכיון דעיבור שה שלשים אי לא
עבדין תרי חסירין בהדי הדדי הוו להו שיתא בין
ראש השה לר''ה דהא כי מוספת חד חדש מלא
על ירחי שתא מאחרת ליה לר''ה תרי יומי הילכך
הוו להו בקייטא ארבע חסירין ומיקלע ביום הף:
אחרים מיא אתא לאשמועין .בתמיה כיון
דכסדרן אית להו פשיטא דאין בין זה לזה אלא
ארבעה והכי איבעי להו למימר אין מעברין את
החדש לצורך וממילא ידעא דאין בין זה לזה
אלא ארבעה:
]הא קמשמע לן[ .אי הוה אמרי אין מעברין את
החדש לצורך הוה אמיא ה''מ בחדש שראה
בזמו אבל היכא דלא אתו סהדי ביום שלשים
ע''כ תעברהו משום דמצוה לקדש על פי עדים:
קמ''ל כו' .דהכי משמע דהאי סימא קוט בידך
ארבעה ימים בין זה לזה ואפילו לא ראית
הלבה:
והאיכא יומא דשעי .כלומר הי מי דבתר
מולדות הלבה אזלי אחרים מיהו זימין דאיכא
חמשה ימים בשה פשוטה בין פסח לפסח דהא
איכא יומא דשעי דלשלש שים טפי חד יומא
טופייא דבין מולד זה למולד שה הבאה איכא
ארבעה ימים ושמוה שעות ותתע''ו חלקים צא
לשלש שים לכל שה שמוה שעות תמצא יום
אחד:
ויומא דתלתין שין .שהרי מן התתע''ו צא
תתס''ד מכל תתע''ו תמצא יום לשלשים שה
שהרי תתר''ף חלקים בשעה חשוב חמשה תתס''ד
ארבע שעות הרי לשלשים תתס''ד כ''ד שעות שהן
יום אחד:
ואף שמואל סבר להא דרב הוא .דשמוה מליאין
מי עבדין:
שיהם מליאים .שיהם מן החסירין )שים( כגון
מרחשוון ואייר אם תעשה מליאים מצא שה
עודפת שי ימים על כסדרן והרי היא ש''ו:
שיהם חסירין .שים מן המליאין כגון כסליו
וסיון אם תעשה חסירין מצאת שה חסירה שי
ימים מכסדרן והרי היא ש''ב וכסדרן ש''ד
אלמא עבדין תמיא מליאין:

"אין נֶ ֱע ָר ִכין"
מסכת ערכין פרק ב' – ֵ

ֵמ ִית ִיבי:
לש ֵמאוֹ ת וְ ׁ ִש ׁ ּ ִשים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה יָ ִמים,
"ה ֵרינִ י נָ זִ ירּ ִ :כימוֹ ת ַה ַח ָּמה"  -מוֹ נֶ ה נְ זִ ירוּת ׁ ְש ׁ
" ֲ
ְ ּכ ִמנְ יַ ן יְ מוֹ ת ַה ַח ָּמה.
לש ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים,
" ִ ּכימוֹ ת ַה ְ ּל ָבנָ ה"  -מוֹ נֶ ה נְ זִ ירוּת ׁ ְש ׁ
ְ ּכ ִמנְ יַ ן יְ מוֹ ת ַה ְ ּל ָבנָ ה".
וְ ִאם ִא ָיתא ,זִ ְימנִין דְּ ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ׁ ִש ׁ ּ ָשה!
ִ ּבנ ְָד ִרים ַה ֵּל ְך ַא ַחר לְ ׁשוֹ ן ְ ּבנֵי ָא ָדם וְ רוֹ ב ׁ ָשנִים.

י,א

וְ ַאף ַר ִ ּבי ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַרב ה ּונָא,
דְּ ַת ְניָא:
שה ַר ִ ּביִּ 55ת ׁ ְש ָעה ֲח ֵס ִירים ,וְ נִ ְר ָאה חוֹ ֶד ׁש ִ ּבזְ ַמנּ וֹ ,
שה וְ ָע ָ ׂ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
שינ ּו ִּת ׁ ְש ָעה ֲח ֵס ִירין ,וְ נִ ְר ָאה חוֹ ֶד ׁש ִ ּבזְ ַמ ּנוֹ !
יה וְ אוֹ ֵמרָ :ע ִ ׂ
וְ ָהיָ ה ַר ִ ּבי ָּת ֵמ ַּ
ָא ַמר ְל ָפנָ יו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר ַר ִ ּבי:
ׁ ֶש ָּמאָ ׁ :שנָ ה ְמעו ֶ ּּב ֶרת ָהיְ ָתה,
לשים,
וְ ִעיבּ וּר ׁ ָשנָ ה ׁ ְש ׁ ִ
יהם ְמ ֵל ִאין,
יש ַּת ַקד ָע ִ ׂ
שינ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ֶא ׁ ְ
יה.
יה ְ ּבדו ְּכ ֵת ּ
דַּ ל ְּת ָל ָתא ְל ַב ֲה ֵדי ְּת ָל ָתא ,וְ ָקם ֵל ּ
ש ָר ֵאלּ ֵ ,כן ֲהוָ ה".
יה :נֵ ר יִ ְ ׂ
ָא ַמר ֵל ּ

 55גירסת וילאְּ ) :כ ַרב ה ּונָא(
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רש"י
הריי זיר כימות החמה) .או(
שאמר כמין ימות החמה מוה
זירות שס''ה:
ואף רבי סבר לה כרב הוא.
דאמר עבדין שמוה מליאים:
וראה חדש .לבה תשרי בזמו
ביום קביעות ראש השה:
והיה רבי תמה .לפי שהיה לאחר
הלבה שלשה ימים שהרי
הקדימו הקביעות שלשה ימים:
ועיבור שה שלשים .הרי לך א'
מלא ואשתקד עשיו שיהן
מליאים מרחשון ואייר והרי לך
שלשה מלאין יותר על כסדרן
הלכך כי חסרה השתא לבהדייהו
שלשה קם ליה בדוכתיה:
ר ישראל .שאתה מאיר עיי
חכמים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9י ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יפין ַעל ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמֹנֶ ה.
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ַא ַחת ְּת ִקיעוֹ ת ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ לֹא מוֹ ִס ִ
יפין ַעל ׁ ִש ׁ ּ ָשה.
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ִמ ׁ ּ ְשנֵ י נְ ָב ִלים ,וְ לֹא מוֹ ִס ִ
שר.
יפין ַעל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ֲח ִל ִילין ,וְ לֹא מוֹ ִס ִ
אשוֹ ן,
יטת ּ ֶפ ַסח ִר ׁ
ו ִּב ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
שר יוֹ ם ַ ּב ׁ ּ ָשנָ ה ֶה ָח ִליל ַמ ֶ ּכה ִל ְפנֵ י ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחּ ִ :ב ׁ ְש ִח ַ
יטת ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י,
ח
ש
ׁ
ּב
ו
ִ ְ ִ ַ
אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח,
וְ יוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
ו ְּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶשל ֲע ֶצ ֶרת,
ו ִּב ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֶה ָחג.
וְ לֹא ָהיָ ה ַמ ֶ ּכה ְ ּב ַאבּ וּב ׁ ֶשל נְ ח ׁ ֶֹשת,
ֶא ָ ּלא ְ ּב ַאבּ וּב ׁ ֶשל ָקנֶ ה,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּקוֹ לוֹ ָע ֵרב.
וְ לֹא ָהיָ ה ְמ ַח ֵ ּלק ֶא ָ ּלא ְ ּב ַאבּ וּב יְ ִח ִידי,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲח ִליק יָ ֶפה.
וְ ַע ְב ֵדי כּ ֲֹהנִ ים ָהיוּ,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יאין ְ ּכה ּו ָ ּנה.
יפ ָרא ֵמ ֵע ַמאוֹ םָ ,הי ּו ַמ ּ ִ ׂ
ש ִ
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ֵ ּבית ּ ְפ ָג ִרים ו ֵּבית ִצ ּ ָ
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר:
ְלוִ ִ ּים ָהי ּו.

ְ ּג ָמ ָרא
ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ַמ ְתנ ִ
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ֵרה".
לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ֶש ַבע ,וְ לֹא יוֹ ִסיף ַעל ׁ ֵש ׁש ֶע ְ ׂ
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַברְּ :ת ִק ָיעה ְּתרו ָּעה ו ְּת ִק ָיעהֲ ,ח ָדא ִהיא.
וְ ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִריְּ :ת ִק ָיעה לְ חוּד ,ו ְּּתרו ָּעה לְ חוּד ,ו ְּּת ִק ָיעה לְ חוּד.
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ְּכ ִתיב" :ו ְּת ַק ְע ֶּתם ְּתרו ָּעה") 56במדבר י ,ה(,
"תרו ָּעה יִ ְת ְקע ּו לָ כֶ ם") 57במדבר י ,ו(.
וּכְ ִתיבְּ :
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהְּ :ת ִק ָיעה ְּתרו ָּעה ו ְּת ִק ָיעה ֲח ָדא ִהיא.
וְ ַר ָ ּבנַן?
ֶיה ו ְּפ ׁשו ָּטה לְ ַא ֲח ֶר ָיה ה ּוא דְּ ָא ָתא.
ַההוּא ,לִ ְפ ׁשו ָּטה לְ ָפנ ָ
וְ ַר ָ ּבנַן ַמאי ַט ְע ָמא?
דִּ כְ ִתיב" :ו ְּב ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָ ּק ָהל ִּת ְת ְקע ּו וְ ל ֹא ָת ִריעוּ" )במדבר י ,ז(,
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ְּת ִק ָיעה ְּתרו ָּעה ו ְּת ִק ָיעה ֲח ָדא ִהיא,
ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא ֲע ֵביד ּ ַפלְ ָ ּגא דְּ ִמצְ וָ ה?!
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ִס ָימנָא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא.
 56ו ְּת ַק ְע ֶּתם ְּתרו ָּעה וְ נָ ְסע ּו הַ ַּמ ֲחנוֹ ת ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה
ימנָ ה ְּתרו ָּעה יִ ְת ְקע ּו לְ ַמ ְס ֵע ֶיהם
 57ו ְּת ַק ְע ֶּתם ְּתרו ָּעה ׁ ֵשנִ ית וְ נָ ְסע ּו הַ ַּמ ֲחנוֹ ת הַ חֹנִ ים ֵּת ָ

רש"י
מתי'
כ''א תקיעות ומ''ח תקיעות
מפרש להו במס' סוכה בפ'
החליל )דף ג:(:
משי בלים .לשי לוים:
ולא מוסיפין על ששה .לא
אתפרש טעמא:
משי חלילין .חליל קלמייל''ש
בלע''ז:
ולא מוסיפין על י''ב .אם היו
רוצין היו עושין י''ב כגד י''ב
ימים שהחליל מכה לפי
המזבח:
מכה .שהיו קבים בחליל ומכה
באצבעו על הקב להעים את
הקול:
בשחיטת פסח ראשון .בי''ד
ביסן שהיו קורין ההלל בעזרה
בשעת שחיטה כדאמרין בתמיד
שחט )פסחים סד:(.
אבוב .הייו חליל ובגמרא מפרש
הכי:
ולא היה מחלק .מסיים אלא
באבוב יחידי כשהיה מגיע לסיום
העימה היה האחד מן החלילים
מאריך לאחר שתיקת האחר
שזהו חילוק יפה יותר משיסיימו
שיהם כאחד חילוק הייו סיום
שמחלק בין עימה לעימה
ובשעת הקרבה היה שיר זה והיו
הלוים משוררים בפה את ההלל
באותן י''ב ימים והחלילים
מחללים ובשאר ימים היו בלים
וצלצל וכיורות והשיר היה אותו
שיר המפורש בר''ה )דף לא(.
אחד בשבת לה' הארץ ומלואה
וכל המזמור ובשי גדול ה'
ומהולל וכן כולם:
ועבדי כהים היו .אותם המכים
בחליל:
בית הפגרים ובית צפריא .שם
המשפחה:
מעמאום .שם המקום:
ומשיאין לכהוה .כהים היו
ושאין בותיהן שישראלים
מיוחסין היו:
גמ'
מתי' .דקחשיב כ''א תקיעות
ומ''ח תקיעות דלא כר' יהודה
דמתי' קא חשיב לכל תקיעה
ולכל תרועה באפי פשה ואין לך
כל תרועה שאין תקיעה פשוטה
לפיה ולאחריה ורבי יהודה לא
קא חשיב תקיעה ותרועה
ותקיעה אלא חדא הרי לך כ''א
דתא דידן ז' לר' יהודה ומ''ח
דתא דידן ט''ז לרבי יהודה:
ותקעתם תרועה .אלמא לתרועה
קרי תקיעה ולתקיעה תרועה:
לפשוטה לפיה ולאחריה.
דמהכא פקא פשוטה לפיה
דכתיב ותקעתם והדר תרועה
ופשוטה לאחריה דכתיב )במדבר
י( תרועה והדר יתקעו ולעולם כל
חדא מצוה באפי פשה:
סימא בעלמא .לסימן שיקהלו
ולאו לשום מצוה:

"אין נֶ ֱע ָר ִכין"
מסכת ערכין פרק ב' – ֵ

ְּכ ַמאן ָאזְ לָ א ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ אֵ :אין ֵ ּבין ְּת ִק ָיעה לִ ְתרו ָּעה וְ לֹא כְ לוּםְּ ,כ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֲ :א ִפילּ ּו ְּכ ַר ָ ּב ַנן ָא ְתיָא וּלְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן דְּ ָא ַמר:
ׁ ָש ַמע ֵּת ׁ ַשע ְּת ִקיעוֹ תּ ְ ,ב ֵת ׁ ַשע ׁ ָשעוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם  -יָצָ א,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ֵא ָימא ָהכִ י נ ִַמי?
ִאם ֵּכןַ ,מאי "וְ לֹא ְכלוּם"?
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רש"י
ולא כלום .שלא ישהא ויפסיק
בין פשוטה שלפיה לתרועה ובין
התרועה לפשוטה שלאחריה
אלא בבת אחת סמוכות זו לזו:
כר' יהודה .דאמר חדא מצוה
יהו ולא בעי אפסוקי:
אפי' כרבן .והאי אין בין לאו
דיעשה סמוכות כל כך אלא שלא
ישהה ביתיים יותר מדאי:
ולאפוקי מדרבי יוחן .דאמר גבי
ר''ה שמע תשע תקיעות שלש של
מלכיות וג' של זכרוות וג' של
שופרות בתשע שעות ששהה
שעה בין כל אחת ואחת יצא:
ולא כלום .משמע כלל לא
יפסיק:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .10י ,א-ב
שר יוֹ ם ַ ּב ׁ ּ ָשנָ ה ַמ ֶ ּכה ֶ ּב ָח ִליל".
" ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ַמאי ׁ ְשנָא ָהנֵי?
הוֹ ִאיל ,וְ י ִָחיד גּוֹ ֵמר ָ ּב ֶהן ֶאת ַה ַה ֵּלל.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הוֹ ָצ ָדק:
ׁ ְשמוֹ נָה ָע ָׂשר י ִָמים ׁ ֶש ַה ּי ִָחיד גּוֹ ֵמר ָ ּב ֶהן ֶאת ַה ַה ֵּללְ ׁ :שמוֹ נָה י ְֵמי ֶה ָחג,
ו ׁ ְּשמוֹ נָה י ְֵמי ֲחנו ָּּכה,
אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח,
וְ יוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶשל ֲעצֶ ֶרת.
וְ יוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
ו ַּבגּוֹ לָ ה ֶ -ע ְׂש ִרים וְ ֶא ָחדִּ :ת ׁ ְש ָעה י ְֵמי ֶה ָחג,
ו ׁ ְּשמוֹ נָה י ְֵמי ֲחנו ָּּכה,
ו ׁ ְּשנֵי י ִָמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח,
ו ׁ ְּשנֵי י ִָמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ֲעצֶ ֶרת.
י,ב

ַמאי ׁ ְשנָא ֶ ּב ָחג דְּ ָא ְמ ִרינַן ָּכל יוֹ ָמא ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא ַ ּב ּ ֶפ ַסח דְּ לָ א ָא ְמ ִרינַן ^ ָּכל יוֹ ָמא?
ַחג ֲ -חלו ִּקין ְ ּב ָק ְר ְ ּבנוֹ ֵת ֶיהן,
ּ ֶפ ַסח ֵ -אין ֲחלו ִּקין ְ ּב ָק ְר ְ ּבנוֹ ֵת ֶיהן.
ׁ ַש ָ ּבת דַּ ֲחלו ָּקה ְ ּב ָק ְר ְ ּבנוֹ ֶת ָיה  -לֵ ָימא!
לָ א ִא ְיק ִרי "מוֹ ֵעד".
ֹאש חוֹ ֶד ׁש דְּ ִא ְיק ִרי "מוֹ ֵעד"  -לֵ ָימא!
ר ׁ
לָ א ִא ְיקדִּ ׁיש ַ ּב ֲע ִׂש ּיַית ְמלָ אכָ ה,
"ה ּׁ ִשיר יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ְּכלֵ יל ִה ְת ַקדֶּ ׁש ָ
דִּ כְ ִתיבַ :
לַ יְלָ ה ַה ְמקוּדָּ ׁש לֶ ָחג ָ -טעוּן ׁ ִש ָירה,
וְ לַ יְלָ ה ׁ ֶש ֵאין ְמקוּדָּ ׁש לֶ ָחג ֵ -אין ָטעוּן ׁ ִש ָירה.

חג") 58ישעיה ל ,כט(.

ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה וְ יוֹ ם ַה ִּכי ּפו ִּרים דְּ ִא ְיקר ּו "מוֹ ֵעד" וְ ִא ְיקדּ ו ּׁש ַ ּב ֲע ִׂש ּיַית ְמלָ אכָ ה  -לֵ ָימא!
ר ׁ
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבהוּ,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ָא ְמר ּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת לִ ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םִ ,מ ּ ְפנֵי ָמה ֵאין ִי ְׂש ָר ֵאל אוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה לְ ָפנ ָ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה ו ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים?
ֶיך ְ ּבר ׁ
ָא ַמר לָ ֶהןֶ :א ְפ ׁ ָשרֶ ,מלֶ ְך יוֹ ׁ ֵשב ַעל ִּכ ּ ֵסא ַהדִּ ין,
וְ ִס ְפ ֵרי ַח ּיִים וְ ִס ְפ ֵרי ֵמ ִתים ּ ְפתו ִּחין לְ ָפנָיו,
וְ ִי ְׂש ָר ֵאל אוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה לְ ָפנַי?!
וְ ָהא ֲחנו ָּּכה דְּ לָ א ָהכִ י וְ לָ א ָהכִ י ,וְ ָק ָא ַמר!
ִיסא.
ִמ ׁ ּשוּם נ ּ ָ
ִיסא  -לֵ ָימא!
ּפו ִּרים דְּ ִא ָּיכא נ ּ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה ַעל נֵ ס ׁ ֶש ְ ּבחו ָּצה לָ ֶא ֶרץ.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
וַ ֲה ֵרי יְצִ ַיאת ִמצְ ַריִם דְּ נֵ ס ׁ ֶש ְ ּבח ּוצָ ה לָ ֶא ֶרץ הוּא ,וְ ָא ְמ ִרינַן ַה ֵּלל!
ש ָר ֵאל
ש ְמ ַחת לֵ בָ ב ַּכה ֹולֵ ְך ֶ ּב ָחלִ יל לָ בוֹא בְ ַהר ה' ֶאל צוּר יִ ְ ׂ
ַ 58ה ׁ ּ ִשיר יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ְּכלֵ יל ִה ְת ַקדֶּ ׁש ָחג וְ ִ ׂ

רש"י
שמוה ימי חוכה .לא חשיב
במתי' משום דליכא קרבן:
ימי החג חלוקין בקרבותיהם.
דפרי החג מתמעטין והולכין:
ראש חדש איקרי מועד .דכתיב
)איכה א( קרא עלי מועד ובפ''ד
דמסכת תעית )דף כט (.תמוז
דההוא שתא מלויי מליוה דכתיב
קרא עלי מועד:
השיר .הלל:
מקודש .בעשיית מלאכה:

"אין נֶ ֱע ָר ִכין"
מסכת ערכין פרק ב' – ֵ

ִּכ ְד ַת ְניָא:
ש ָר ֵאל ָל ָא ֶרץ  -הו ְּכ ׁ ְשר ּו ָ ּכל ָה ֲא ָרצוֹ ת לוֹ ַמר ׁ ִש ָירה,
" ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְכנְ ס ּו יִ ְ ׂ
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ָל ָא ֶרץ  -לֹא הו ְּכ ׁ ְשר ּו ָ ּכל ֲא ָרצוֹ ת לוֹ ַמר ׁ ִש ָירה".
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ָית ּה זוֹ ִהיא ַה ֵּלילָ א.
ְק ִר ּי ָ
ָר ָבא ָא ַמר:
"הלְ ל ּו ַע ְב ֵדי ה'") 59תהלים קיג,א( וְ לֹא ַע ְבדֵּ י ַפ ְרעֹה,
ם
ת
ה
ַ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ָ ָ
ָהכָ א – " ַהלְ ל ּו ַע ְב ֵדי ה'" וְ לֹא ַע ְב ֵדי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש?! ַא ַּכ ִּתי ַע ְב ֵדי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ֲאנַן!
ָית ּה זוֹ ִהיא ַה ֵּלילָ א" -
וּלְ ַרב נ ְַח ָמן דְּ ָא ַמרְ " :ק ִר ּי ָ
ָה ַת ְניָא:
" ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ָל ָא ֶרץ  -לֹא הו ְּכ ׁ ְשר ּו ָ ּכל ֲא ָרצוֹ ת לוֹ ַמר ׁ ִש ָירה"!
אשוֹ ן.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּגל ּו ָ -חזְ ר ּו לְ ֶה ֵּית ָירן ָה ִר ׁ

ַ 59הלְ לוּיָ ּה ַהלְ ל ּו ַע ְב ֵדי ה' הַ לְ ל ּו ֶאת ׁ ֵשם ה'
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רש"י
קרייתה .קריאת המגילה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11י ,ב
"לֹא ָהיָ ה ַמ ֶ ּכה ְ ּב ַאבּ וּב ׁ ֶשל נְ חוֹ ׁ ֶשת,
ֶא ָ ּלא ְ ּב ַאבּ וּב ׁ ֶשל ָקנֶ ה,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּקוֹ לוֹ ָע ֵרב".
ּ ָפ ַתח ְ ּב ָחלִ יל ו ְּמ ַס ּיֵים ְ ּב ַאבּ וּב!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַהיְינ ּו ֲחלִ יל ַהיְינ ּו ַאבּ וּב.
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה ָחלִ יל?
דַּ ֲחלִ י ָקלֵ ּיה.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַאבּ וּב ָהיָ ה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
ָח ָלק ָהיָ ה,
דַּ ק ָהיָ ה,
ׁ ֶשל ָקנֶ ה ָהיָ ה,
ו ִּמימוֹ ת מ ֶֹשה ָהיָ ה,
וְ קוֹ לוֹ ָע ֵרב.60
ִצ ָּוה ַה ֶּמ ֶל ְך וְ ִצ ּיפוּה ּו זָ ָהב,
וְ לֹא ָהיָ ה קוֹ לוֹ ָע ֵרב,
נָ ְטל ּו ֶאת ִצ ּפוּיוֹ  -וְ ָהיָ ה קוֹ לוֹ ָע ֵרב ְ ּכמוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה.
ִצ ְלצוּל ָהיָ ה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
ׁ ֶשל נְ חוֹ ׁ ֶשת ָהיָ ה,
וְ ָהיָ ה קוֹ לוֹ ָע ֵרב,
וְ נִ ְפ ַ ּגם,
וְ ׁ ָש ְלח ּו ֲח ָכ ִמים וְ ֵה ִביא ּו או ָּמנִ ין ֵמ ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ ְד ִר ָ ּיא ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִּת ְ ּקנוּהוּ,
וְ לֹא ָהיָ ה קוֹ לוֹ ָע ֵרב,
נָ ְטל ּו ֶאת ִּת ּ
יקוּנוֹ  -וְ ָהיָ ה קוֹ לוֹ ָע ֵרב ְ ּכמוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה.
ַמ ְכ ֶּת ׁ ֶשת ָהיְ ָתה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
ׁ ֶשל נְ חוֹ ׁ ֶשת ָהיְ ָתה,
משה ָהיְ ָתה,
ו ִּמימוֹ ת ֶ
ש ִמים,
וְ ָהיְ ָתה ְמ ַפ ֶּט ֶמת ֶאת ַה ְ ּב ָ ׂ
נִ ְת ּ ַפ ְ ּג ָמה וְ ֵה ִביא ּו או ָּמנִ ין ֵמ ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ ְד ִר ָ ּיא ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִת ְ ּ
יקנו ָּה,
וְ לֹא ָהיְ ָתה ְמ ַפ ֶּט ֶמת ְ ּכמוֹ ׁ ֶש ָהיְ ָתה,
נָ ְטל ּו ֶאת ִּת ּ
יקוּנָ ּה  -וְ ָהיְ ָתה ְמ ַפ ֶּט ֶמת ְ ּכמוֹ ׁ ֶש ָהיְ ָתה.
אשוֹ ן ,וְ נִ ְת ּ ַפ ְ ּגמ ּו וְ לֹא ָהיָ ה ָל ֶהם ֲארו ָּכה,
ֵאלּ ּו ׁ ְשנֵ י ֵכ ִלים נִ ׁ ְש ַּת ְ ּייר ּו ִמ ִּמ ְקדָּ ׁש ִר ׁ
חשת ְממוֹ ָרט") 61מלכים א ז ,מה(,
וַ ֲע ֵל ֶ
יהם ָא ַמר דָּ וִ ד" :נְ ׁ ֶ
"נְ חוֹ ׁ ֶשת ְממוֹ ָרק") 62דברי הימים ב ד ,טז(,
יהם הוּא אוֹ ֵמר" :וּכְ לֵ י נְ ח ׁ ֶֹשת ֻמ ְצ ָהב ׁ ְשנַ יִ ם ֲחמוּדוֹ ת ַּכ ָּז ָהב") 63עזרא ח ,כז(".
וַ ֲע ֵל ֶ

 60שיטה מקובצת
ְ
שה ִח ָירם לַ ֶּמלֶ ך ׁ ְשלֹמ ֹה ֵ ּבית ה' נְ ח ׁ ֶֹשת ְממ ָֹרט
 61וְ ֶאת ַה ִּסירוֹ ת וְ ֶאת ַה ָ ּי ִעים וְ ֶאת ַה ִּמזְ ָרקוֹ ת וְ ֵאת ָּכל ַה ֵּכלִ ים הָ ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ְ
שה חו ָּרם ָא ִביו לַ ֶּמלֶ ך ׁ ְשלֹמ ֹה לְ ֵבית ה' נְ ח ׁ ֶֹשת ָמרוּק
 62וְ ֶאת ַה ִּסירוֹ ת וְ ֶאת ַה ָ ּי ִעים וְ ֶאת ַה ִּמזְ לָ גוֹ ת וְ ֶאת ָּכל ְּכלֵ ֶיהם ָע ָ ׂ
ש ִרים לַ ֲא ַד ְרכֹנִ ים ָאלֶ ף וּכְ לֵ י נְ ח ׁ ֶֹשת ֻמצְ הָ ב טוֹ בָ ה ׁ ְשנַ יִ ם ֲחמ ּודֹת ַּכ ָּז ָהב
 63וּכְ פ ֵֹרי זָ ָהב ֶע ְ ׂ

רש"י
דחלי קליה .מתוק קולו לשמוע:
חלק .קלוף:
דק .טיב''ש גילדו דקה:
צלצל .שי כלים מכין זה ע''ג זה
וקולם דקה וקורין להן צב''ש:
מפטמת את הבשמים .שבה היו
כותשין סממי הקטרת והיה
קולה צלול ומפטמת הבשמים
יפה וותת בהן ריח כדאמרי'
בכריתות )דף ו (:השוחק אומר
היטב הדק הדק היטב שהקול
יפה לבשמים:
שי כלים .צלצל ומכתשת
חושת:
ממורט .דק שיכולין לקפלו:
ממורק .קלל לוייש''ט:
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 .12י ,ב

]"וּכְ לֵ י נְ ח ׁ ֶֹשת ֻמ ְצ ָהב ׁ ְשנַ יִ ם ֲחמוּדוֹ ת ַּכ ָּז ָהב") 64עזרא ח ,כז([.
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל:
ַחד ָא ַמרָּ :כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ׁ ָשקוּל ִּכ ׁ ְשנַים ׁ ֶשל זָ ָהב,
ֵיהם ׁ ְשקוּלִ ין ְּכ ֶא ָחד ׁ ֶשל זָ ָהב.
וְ ַחד ָא ַמרְ ׁ :שנ ֶ
ָּתנֵי ַרב יוֹ ֵסף:
יהם ׁ ְשקו ִּלין ְ ּכ ֶא ָחד ׁ ֶשל זָ ָהב".
" ׁ ְשנֵ ֶ

ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ׁ ְשנִ ִ ּיים ָהיוּ,
"שנַ יִ ם" ֶא ָ ּלא ' ׁ ְשנִ ִ ּיים'".
יק ֵרי ׁ ְ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ׁ " :שנַ יִ ם" )עזרא ח ,כז( ַ -אל ִּת ְ

ש ִרים לַ ֲא ַד ְרכֹנִ ים ָאלֶ ף וּכְ לֵ י נְ ח ׁ ֶֹשת ֻמצְ הָ ב טוֹ בָ ה ׁ ְשנַ יִ ם ֲחמ ּודֹת ַּכ ָּז ָהב
 64וּכְ פ ֵֹרי זָ ָהב ֶע ְ ׂ

רש"י
שיים.
מכתשות:

שי

צלצלים

ושי
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13י ,ב
ָּתנֵי:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יסר,
ׁ ִשילוֹ ַח ָהיָ ה ְמ ַק ֵ ּל ַח ַמיִ ם ִ ּב ְכ ִא ָּ
ימיו ,וְ נִ ְת ַמ ֲעטוּ,
ִצ ָּוה ַה ֶּמ ֶל ְך וְ ִה ְר ִחיבוּה ּו ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ַרבּ ּו ֵמ ָ
יעטוּה ּו  -וְ ָהיָ ה ְמ ַק ֵ ּל ַח ַמיִ ם,
וְ ָחזְ ר ּו ו ִּמ ֲ
"אל יִ ְת ַה ֵּלל ָחכָ ם ְ ּב ָחכְ ָמתוֹ וְ ַאל יִ ְת ַה ֵּלל גִ בּ וֹ ר ִ ּבגְ בו ָּרתוֹ ") 65ירמיה ט ,כב(.
ְל ַק ֵ ּיים ַמה ׁ ּ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
יאל אוֹ ֵמר:
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִה ְרדַּ וְ ִלים  -לֹא ָהיָ ה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש".
ַמאי " ִה ְרדַּ וְ ִלים"?
ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַט ְבלָ א ּגו ְּר ְ ּג ָדנָא.
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּקוֹ לוֹ ָע ֵרב ו ְּמ ַע ְר ֵ ּבב ֶאת ַה ּנ ְִע ָימה.

 65כּ ֹה ָא ַמר ה' ַאל יִ ְת ַה ֵּלל ָחכָ ם ְ ּב ָחכְ ָמתוֹ וְ ַאל יִ ְתהַ ֵּלל ַה ִ ּגבּ וֹ ר ִ ּבגְ בו ָּרתוֹ ַאל יִ ְת ַה ֵּלל ָע ׁ ִשיר ְ ּב ָע ׁ ְשר ֹו

רש"י
בכאיסר .פי המעיין שהוא ובע
שם רחב כאיסר:
אל יתהלל חכם .שחכמתו איה
אלא מקלקלת לפי שכלי מקדש
ראשון ע''פ הגבורה עשו דכתיב
)ד''ה א כח( הכל בכתב מיד ה'
עלי השכיל כל מלאכת התבית:
הרדווליס טבלא גורגדא .זוג
ועיבל שקורים אישקליט''א:
ומערבב את העימה .כשהיה
קול זה מסיים:
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 .14י ,ב – יא ,א
ָא ַמר ָר ָבא ַ ּבר ׁ ֵשילָ א ָא ַמר ַרב ַמ ָּתנָ ה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמגְ ֵר ָיפה ָהיְ ָתה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
יא,א ֲע ָׂש ָרה נ ְָק ִבים ָהי ּו ָ ּב ּה,
ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד מוֹ צִ יא ֲע ָׂש ָרה ִמינֵי זֶ ֶמר,
נ ְִמצֵ את כּ ו ָּּל ּה מוֹ צִ ָיאה ֵמ ָאה ִמינֵי זֶ ֶמר.
ִיתא ָּתנָא:
ְ ּב ַמ ְתנ ָ
" ִהיא ַא ָּמה,
וְ ָגבוֹ ַּה ַא ָּמה,
ימ ָ ּנה,
וְ ַק ָּתא יוֹ ֵצא ֵה ֶ
ש ָרה נְ ָק ִבים ָהי ּו ָ ּב ּה,
וַ ֲע ָ ׂ
ָ ּכל ֶא ָחד מוֹ ִציא ֵמ ָאה ִמינֵ י זֶ ֶמר,
יאה ֶא ֶלף ִמינֵ י זֶ ֶמר".
נִ ְמ ֵצאת כּ ו ָ ּּל ּה מוֹ ִצ ָ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
וְ ִס ָימנ ְ
ִיתא ּ -גוּזְ ָמא.
ֵיךַ :מ ְתנ ָ

רש"י
מגריפה .שבה גורפין את דשן
המזבח וודי''ל והוא כעין כף:
עשרה קבים היו בה .ובכל קב
היה קה אחד ובכל קה וקה
היו בו י' קבים ובכל קב של
קה הוציא מין זמר מצאת
כולה מוציאה מאה מיי זמר:
וסימיך .שלא תטעה מי אמר
מאה מי אמר אלף:
מתיתא גוזמא .דרך משיות
לשות גוזמא כגון הך דאמר
בשחיטת חולין בפרק גיד השה
)דף צ:(:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15יא ,א
"וְ ַע ְב ֵדי כּ ֲֹהנִ ים ָהי ּו,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יאין ְ ּכה ּו ָ ּנה.
יפ ָרא ֵמ ֵע ַמאוֹ םָ ,הי ּו ַמ ּ ִ ׂ
ש ִ
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ֵ ּבית ּ ְפ ָג ִרים ו ֵּבית ִצ ּ ָ
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר:
ְלוִ ִ ּים ָהי ּו".
לֵ ָימא ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
דְּ ַמאן דְּ ָא ַמרֲ " :ע ָב ִדים ָהי ּו"ָ ,ק ָס ַברִ :ע ַ ּיקר ׁ ִש ָירה ַ ּב ּ ֶפה,
וּכְ לִ י  -לְ ַב ּסוֹ ֵמי ָקלָ א הוּא דַּ ֲע ִב ָידא.
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרְ " :לוִ ִ ּים ָהי ּו"ָ ,ק ָס ַברִ :ע ַ ּיקר ׁ ִש ָירה ַ ּב ְּכלִ י.
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?!
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיַ ,מאי ָק ָס ַבר?
ִאי ָק ָס ַברִ :ע ַ ּיקר ׁ ִש ָירה ַ ּב ּ ֶפה ֲ -ע ָב ִדים ַסגְ יָא!
ִאי ָק ָס ַברִ :ע ַ ּיקר ׁ ִש ָירה ִ ּבכְ לִ י  -לְ וִ ּיִם ָ ּב ֵעינַן!
לְ עוֹ לָ ם ָק ָס ַברִ :ע ַ ּיקר ׁ ִש ָירה ַ ּב ּ ֶפה,
וְ ָהכָ א ְ ּב ַמ ֲעלִ ין ִמדּ וּכָ ן לְ יוֹ ֲח ִסין וּלְ ַמ ַע ְׂשרוֹ ת ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
ַמאן דְּ ָא ַמרֲ " :ע ָב ִדים ָהי ּו" ָ -ק ָס ַברֵ :אין ַמ ֲעלִ ין ִמדּ וּכָ ן לֹא לְ יוֹ ֲח ִסין וְ לֹא לְ ַמ ַע ְׂשרוֹ ת.
ַמאן דְּ ָא ַמרְ " :לוִ ִ ּים ָהי ּו" ָ -ק ָס ַברַ :מ ֲעלִ ין ִמדּ וּכָ ן ֵ ּבין לְ יוֹ ֲח ִסין ֵ ּבין לְ ַמ ַע ְׂשרוֹ ת,
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ ' :י ְׂש ְר ֵאלִ ים ָהי ּו'ָ ,ק ָס ַברַ :מ ֲעלִ ין ִמדּ וּכָ ן לְ יוֹ ֲח ִסין ,וְ לֹא לְ ַמ ַע ְׂשרוֹ ת.

רש"י
רבי יוסי .דאמר ישראלים
מיוחסים היו מאי קסבר אלא
דכ''ע עיקר שירה בפה:
בין למעשרות .דמחזקין ליה
בחזקת לוי:
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 .16יא ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַה ׁ ּ ִשיר ְמ ַע ֵ ּכב ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ ְמ ַע ֵ ּכב".

רש"י
הלוים.

ואתה את
משוררים הם:
שבשם .שמזכירין בו שם שמים:
אין אדם שר שירה אלא מתוך
שמחה וטוב לבב דכתיב )ישעיהו
סה( הה עבדי ירוו מטוב לב:

ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:66
ש ָר ֵאל ...
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וָ ֶא ְּתנָ ה ֶאת ַהלְ וִ ִ ּים נְ ֻתנִ ים לְ ַא ֲהרֹן וּלְ ָבנָ יו ִמ ּתוֹ ְך ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל") 67במדבר ח ,יט(,
וּלְ כַ ּ ֵפר ַעל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ַמה ַּכ ּ ָפ ָרה – ְמ ַע ֶּכ ֶבת,
ַאף ׁ ִש ָירה ְ -מ ַע ֶּכ ֶבת.
וְ ַר ָ ּבנַן?
ַההוּא לְ ִא ָיד ְך דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַמה ַּכ ּ ָפ ָרה ּ ַ -ב ּיוֹ ם,
ַאף ׁ ִש ָירה – ַ ּב ּיוֹ ם.

 66מסורת הש"ס
ְ
ש ָר ֵאל נֶ גֶ ף
ש ָר ֵאל וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ִ ּב ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ ּבא ֹהֶ ל מוֹ ֵעד וּלְ כַ ּ ֵפר ַעל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לַ ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
 67וָ ֶא ְּתנָ ה ֶאת הַ לְ וִ ִ ּים נְ ֻתנִ ים לְ ַא ֲהרֹן וּלְ ָבנָ יו ִמ ּתוֹ ך ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֶאל הַ ּק ֶֹד ׁש
ְ ּבגֶ ׁ ֶשת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

ולוים
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17יא ,א-ב
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִמ ַּניִן לְ ִע ַ ּיקר ׁ ִש ָירה ִמן ַה ּתוֹ ָרה?
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ׁ ֵש ֵרת ְ ּב ׁ ֵשם ה' ֱאל ָֹהיו") 68דברים יח ,ז(,
ֵאיזֶ ה ּו ׁ ֵשירוּת ׁ ֶש ְ ּב ׁ ֵשם ה'?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר :זֶ ה ׁ ִש ָירה.
וְ ֵא ָימאְ :נ ִׂשיאוּת ַּכ ּ ַפיִם!
ִמדִּ כְ ִתיב" :לְ ׁ ָש ְרתוֹ וּלְ ָב ֵר ְך ִ ּב ׁ ְשמוֹ ") 69דברים י ,ח(,
ִמ ְּכלָ לּ ִ :ב ְר ַּכת כּ ֲֹהנִים ,לָ או ׁ ֵשירוּת ִהיא.
ַרב ַמ ָּתנָ ה ָא ַמר:
ָ
"ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָע ַב ְד ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹהיך ְ ּב ִ ׂ
ש ְמ ָחה ו ְּבטוּב לֵ ָ
ֵמ ָהכָ אַּ :
ש ְמ ָחה ו ְּבטוּב לֵ ָבב"?
ֵאיזוֹ ִהיא ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש" ְ ּב ִ ׂ
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר :זֶ ה ׁ ִש ָירה.

רש"י
אימא ביכורים .וה''ק קרא תחת
אשר לא הבאת ביכורים:
מין לביכורים שטעוין שירה.
שאומרים ארוממך ה' כי דליתי
כדתן במס' ביכורים )פ''ג מ''ד(:
טוב טוב .כתיב הכא בכל הטוב
וכתיב בשירה )דברים כח(
בשמחה ובטוב לבב:
פרי .בביכורים כתיב )שם כו(
מראשית פרי:
הביא עבים .לעזרה לביכורים
ודרכן מין שיצא ת''ל אשר
תביא מארצך מ''מ:
)ישור במשא( חזקיה אמר
מהכא .אשכחן שירת לוים מן
התורה ישור במשא שיאות קול
בשיר:

בב") 70דברים כח ,מז(,

וְ ֵא ָימא :דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה,
ש ּ ְמ ֵחי לֵ ב") 71תהילים יט ,ט(!
"פ ּקו ֵּדי ה' יְ ׁ ָש ִרים ְמ ַ ׂ
דִּ כְ ִתיבִ ּ :
ש ּ ְמ ֵחי לֵ ב" ִ -א ְ ּיק ִרי,
"מ ַ ׂ
ְ
'טוֹ ב'  -לָ א ִא ְ ּיק ִרי.
וְ ֵא ָימאּ ִ :בכּ ו ִּרים,
ש ַמ ְח ָּת ְ ּבכָ ל ַה ּטוֹ ב") 72דברים כו ,יא(!
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָ ׂ
"טוֹ ב" ִ -א ְ ּיק ִרי,
'טוֹ ב לֵ ָבב'  -לָ א ִא ְ ּיק ִרי.
ָא ַמר ַרב ַמ ָּתנָ ה:
ִמ ַּניִן לְ ִביכּ ו ִּרים ׁ ֶש ּ ְטע ּונִין ׁ ִש ָירה?
ָא ְתיָא "טוֹ ב" )דברים כו ,יא( "טוֹ ב" )דברים כח ,מז( ֵמ ָהכָ א.
ִאינִי?!
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
ִמ ַּניִן ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּי ִין?
73
ש ּ ֵמ ַח ֱאל ִֹהים וַ ֲאנָ ׁ ִשים" )שופטים ט ,יג(,
ֹאמר לָ ֶהם ַה ֶ ּג ֶפן ֶה ֳח ַדלְ ִּתי ֶאת ִּתירוֹ ִשי ַה ְמ ַ ׂ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ּת ֶ
ִאם " ֲאנָ ׁ ִשים" ְמ ַׂש ֵּמ ַחֱ " ,אל ִֹהים" ַ ּב ֶּמה ְמ ַׂש ֵּמ ַח?
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּייִן!
ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ִּכ ְד ָת ֵני ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
"" ּ ְפ ִרי") 74דברים כו ,ב( ַ -א ָּתה ֵמ ִביא,
וְ ִאי ַא ָּתה ֵמ ִביא ַמ ׁ ְש ִקין.
ֵה ִביא ֲענ ִָבים ו ְּד ָרכָ ן – ִמ ַּניִן?
"ת ִביא" )דברים כו ,ב(.
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרָּ :
ִחז ְִק ּיָה ָא ַמר:
 68וְ ׁ ֵש ֵרת ְ ּב ׁ ֵשם ה' ֱאל ָֹהיו ְּככָ ל ֶא ָחיו ַהלְ וִ ִ ּים ָהע ְֹמ ִדים ׁ ָשם לִ ְפנֵ י ה'
ְ
לְש ְרתוֹ וּלְ ָב ֵרך ִ ּב ׁ ְשמוֹ ַעד ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה
ּ ָ 69ב ֵעת ַההִ וא הִ ְבדִּ יל ה' ֶאת ׁ ֵש ֶבט הַ ֵּלוִ י לָ ֵ ׂ
שאת ֶאת ֲאר ֹון ְ ּב ִרית ה' לַ ֲעמֹד לִ ְפנֵ י ה' ׁ ָ
ש ְמ ָחה ו ְּבטוּב לֵ בָ ב ֵמרֹב כּ ֹל
ַּ 70ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָע ַב ְד ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ְ ּב ִ ׂ
ש ְּמ ֵחי לֵ ב ִמ ְצוַ ת ה' ָ ּב ָרה ְמ ִא ַירת ֵעינָ יִ ם
ִ ּ 71פ ּקו ֵּדי ה' יְ ׁ ָש ִרים ְמ ַ ׂ
ש ַמ ְח ָּת ְבכָ ל ַה ּט ֹוב ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לְ ָך ה' ֱאל ֶֹה ָיך וּלְ ֵב ֶית ָך ַא ָּתה וְ ַה ֵּלוִ י וְ ַה ֵ ּגר ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְר ֶ ּבךָ
 72וְ ָ ׂ
ש ֵּמ ַח ֱאל ִֹהים וַ ֲאנָ ׁ ִשים וְ ָהלַ כְ ִּתי לָ נו ַּע ַעל ָה ֵע ִצים
ֹאמר לָ ֶהם ַה ֶ ּגפֶ ן ֶה ֳח ַדלְ ִּתי ֶאת ִּתירוֹ ׁ ִשי הַ ְמ ַ ׂ
 73וַ ּת ֶ
ָ
ְ
ָ
ָ
ש ְמ ָּת ַב ֶּטנֶ א וְ ָהלַ כְ ָּת ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר ה' ֱאל ֶֹהיך לְ ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם
אשית ָּכל ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ָּת ִביא ֵמ ַא ְר ְצך ֲא ׁ ֶשר ה' ֱאל ֶֹהיך נ ֵֹתן לָ ך וְ ַ ׂ
 74וְ לָ ַק ְח ָּת ֵמ ֵר ׁ ִ
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שא ִּכי ֵמ ִבין הוּא") 75דברי הימים א' טו ,כב(,
שר ַה ְּלוִ ִ ּים יָ שׂוֹ ר ַ ּב ּ ַמ ּ ָ ׂ
ֵמ ָהכָ א" :וּכְ נַ נְ יָ ה ּו ַ ׂ
ַאל ִּת ְיק ֵרי " ָישׂוֹ ר" ֶא ָּלא" :י ׁ ִָשיר".
ָ ּבלְ וָ ֵוטי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵמ ָהכָ א" :לַ ֲעבוֹ ד ֲעב ַֹדת ֲעבוֹ ָדה") 76במדבר ד ,מז(,
ֵאיזֶ ה ּו ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ְ ּצ ִריכָ ה ֲעבוֹ ָדה?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר :זוֹ ׁ ִש ָירה.
ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר:
שא ּו זִ ְמ ָרה ו ְּתנ ּו תֹף ִּכנּוֹ ר נָ ִעים ִעם נָ ֶבל" )תהילים פא ,ג(.
ֵמ ָהכָ אׂ ְ " :
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
ּ
ּ
ּ
שא ּו קוֹ לָ ם יָ רֹנ ּו ִבגְ אוֹ ן ה' ָצ ֲהל ּו ִמ ָים" )ישעיה כד ,יד(.
"ה ּ ָמה 77יִ ְ ׂ
ֵמ ָהכָ אֵ :
שאוּ" )במדבר ז ,ט(,
ְיתי לָ ּה ֵמ ָהכָ א" :וְ לִ ְבנֵ י ְק ָהת ל ֹא נָ ָתן ִּכי ֲעבוֹ ַדת ַה ּק ֶֹד ׁש ֲעלֵ ֶיהם ַ ּב ָּכ ֵתף יִ ּ ָ ׂ
וְ ַת ּנָא ָמי ֵ
ִמ ַּמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ַ :
שאוּ"?
"ב ָּכ ֵתף"ֵ ,אינִי יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש" ִ ּי ּ ָ ׂ
שאוּ"?
ַמה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר "יִ ּ ָ ׂ
שאוּ" ֶא ָּלא לְ ׁשוֹ ן ׁ ִש ָירה,
ֵאין "יִ ּ ָ ׂ
78
שא ּו זִ ְמ ָרה ו ְּתנ ּו תֹף" )תהילים פא ,ג(,
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמרׂ ְ " :
שא ּו קוֹ לָ ם יָ רֹ ּנ ּו") 79ישעיה כד ,יד(.
וְ אוֹ ֵמר" :יִ ְ ׂ
ֲחנַ נְ יָא ֶ ּבן ֲא ִחי ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָא ַמר:
ּ
יא,ב ֵמ ָהכָ א" :מ ֶֹשה יְ ַד ֵ ּבר וְ ָה ֱאל ִֹהים יַ ֲענֶ נ ּו ְ

בקוֹ ל") 80שמות יט ,יט( ^ -על עסקי קוֹ ל.
ַ

ִ ְ ֵ

ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :וַ יְ ִהי ְּכ ֶא ָחד לַ ְמ ַח ְצ ְצ ִרים וְ לַ ְמ ׁש ֲר ִרים לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע קוֹ ל ֶא ָחד") 81דברי הימים ב ה ,יג(.
ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :וְ ל ֹא יָ מוּת ּו ַ ּגם ֵהם ַ ּגם ַ ֶּ
ָמה " ַא ֶּתם" ּ ַ -ב ֲעבוֹ ַדת ִמזְ ֵ ּב ַח,
ַאף " ֵהם" ּ ַ -ב ֲעבוֹ ַדת ִמזְ ֵ ּב ַח.

אתם") 82במדבר יח ,ג(,

רש"י
בלווטי .שם חכם:
שירה .צריך עבודת קרבן שאיו
אמר אלא על היין של סכי
קרבן כדכתיב )במדבר י(
על
בחצוצרות
ותקעתם
עולותיכם:
צהלו מים .יצהלו בשיר בית
המקדש יותר מצהלת ים סוף:
מייתי לה מהכא .לעיקר שירה
מן התורה:
על עסקי קול .שהיה מצוהו
לשורר לפי שמשה לוי היה:
אף הם .הלוים בעבודת מזבח
ולא משכחת לוים כשרים
בעבודת מזבח אלא בשיר:
מה אתם .אכהים קאי קרא:
אתם בשלהם .הכהים שכסו
בעבודת לוים כגון ששררו:
והם בשלכם .לוי שעבד על
המזבח ככהן:
הם בשלהם .כגון לוי משורר
שהגיף דלתות ולוי משוער
שאמר שיר שהרי הלוים היו
חלוקים זה למשוער וזה
למשורר:
אלא באזהרה .לא אתפרש לן:
אביי .לית ליה הא מתי' דקתי
לעיל הם בשלהם איו במיתה
דהא משכחת תא אחריא דקאי
כוותיה:
זר ממש .כגון ישראל:
הא כתיב חדא זימא .בההיא
פרשתא גופה וקאי מי אעבודת
לוים :רבי יהושע ויוחן בן
גודגדא לוים היו יוחן בן גודגדא
סבר משורר ששוער במיתה
כשהוא מגיף לבדו וגזרו רבן
במסייע דלא ליתי למעבד
לחודיה ור' יהושע סבר אפילו כי
עביד לחודיה איו אלא באזהרה
ולא גזרו רבן במסייע:

ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
""וְ ל ֹא יָ מוּת ּו ַ ּגם ֵהם ַ ּגם ַא ֶּתם" )במדבר יח ,ג(,
ָמה " ַא ֶּתם" ּ ַ -ב ֲעבוֹ ַדת ִמזְ ֵ ּב ַח,
ַאף " ֵהם" ּ ַ -ב ֲעבוֹ ַדת ִמזְ ֵ ּב ַח.
יתה.
מ
ב
ּ
ם
כ
ל
ּ
ש
ְ ִ ָ
" ַא ֶּתם" ְ ּב ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ,וְ " ֵהם" ְ ּב ׁ ֶ ָ ֶ
יתה ֶא ָ ּלא ְ ּב ַאזְ ָה ָרה".
ֵהם ְ ּב ׁ ֶש ָ ּל ֶהם ֵ -אינָ ן ְ ּב ִמ ָ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
נ ְִק ִיטינַןְ :מ ׁשוֹ ֵרר ׁ ֶש ׁ ּ ִש ֵיער ְ ּב ׁ ֶשל ֲח ֵבירוֹ ּ ְ -ב ִמ ָיתה,
83
ּ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ַהחֹנִ ים לִ ְפנֵ י ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן ֵק ְד ָמה לִ ְפנֵ י א ֶֹהל מוֹ ֵעד  ...וְ ַה ָּזר ַה ָק ֵרב יו ָּמת" )במדבר ג ,לח(.
ַמאי "זָ ר"?
ִאילֵ ָימא :זָ ר ַמ ָּמ ׁש ָ -הכְ ִתיב ֲח ָדא זִ ְימנָא!
ֶא ָּלא לָ או זָ ר דְּ אוֹ ָת ּה ֲעבוֹ ָדה.
שא ִּכי ֵמ ִבין הוּא
שא יָ סֹר ַ ּב ַּמ ּ ָ ׂ
שר ַהלְ וִ ִ ּים ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
 75וּכְ נַ נְ יָ ה ּו ַ ׂ
שא ְ ּבאֹהֶ ל מוֹ ֵעד
ִ 76מ ֶ ּבן ׁ ְשל ׁ ִֹשים ׁ ָשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה וְ ַעד ֶ ּבן ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה ָּכל הַ ָ ּבא לַ ֲעבֹד ֲעב ַֹדת ֲעב ָֹדה וַ ֲעב ַֹדת ַמ ּ ָ ׂ
 77מסורת הש"ס .גירסת וילאֵ ) :הם(
שא ּו זִ ְמ ָרה ו ְּתנ ּו תֹף ִּכ ּנוֹ ר נָ ִעים ִעם נָ ֶבל
ׂ ְ 78
שא ּו קוֹ לָ ם יָ רֹ ּנ ּו ִ ּבגְ א ֹון ה' ָצ ֲהל ּו ִמ ָ ּים
ֵ 79ה ָּמה יִ ְ ׂ
ְ
 80וַ יְ ִהי קוֹ ל ַה ׁ ּש ֹ ָפר ה ֹולֵ ך וְ ָחזֵ ק ְמאֹד מ ׁ ֶֹשה יְ ַד ֵ ּבר וְ הָ ֱאל ִֹהים יַ ֲענֶ ּנ ּו ְבקוֹ ל
 81וַ יְ ִהי כְ ֶא ָחד לַ ְמ ַח ְ ּצ ִרים וְ לַ ְמ ׁש ֲֹר ִרים לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע ק ֹול ֶא ָחד לְ ַה ֵּלל וּלְ הֹדוֹ ת לַ ה' וּכְ ָה ִרים קוֹ ל ַ ּב ֲחצ ְֹצרוֹ ת וּבִ ְמצִ לְ ַּתיִ ם ו ִּבכְ לֵ י ַה ׁ ּ ִשיר ו ְּבהַ ֵּלל לַ ה' ִּכי טוֹ ב ִּכי לְ עוֹ לָ ם
ַח ְסדּ וֹ וְ הַ ַ ּביִ ת ָמלֵ א ָענָ ן ֵ ּבית ה'
 82וְ ׁ ָש ְמר ּו ִמ ׁ ְש ַמ ְר ְּת ָך ו ִּמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ָּכל ָהאֹהֶ ל ַא ְך ֶאל ְּכלֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש וְ ֶאל הַ ִּמזְ ֵ ּב ַח ל ֹא יִ ְק ָרב ּו וְ ל ֹא יָ ֻמת ּו גַ ם ֵהם ַ ּגם ַא ֶּתם
ש ָר ֵאל וְ ַה ָּזר הַ ָּק ֵרב יו ָּמת
 83וְ ַהחֹנִ ים לִ ְפנֵ י הַ ִּמ ׁ ְש ָּכן ֵק ְד ָמה לִ ְפנֵ י א ֶֹהל מוֹ ֵעד ִמזְ ָר ָחה מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ׁש ְֹמ ִרים ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַה ִּמ ְקדָּ ׁש לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֵמ ִית ֵיבי:
יער,
" ְמ ׁשוֹ ֵרר ׁ ֶש ׁ ּ ִש ֵ
יתה,
מ
ב
ּ
ן
א
ר
ר
ֵ ינָ ְ ִ ָ
ו ְּמ ׁשוֹ ֵער ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֵ
ֶא ָ ּלא ְ ּב ַאזְ ָה ָרה"!
ַּתנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַת ְניָא:
יע ַ ּב ֲה ָג ַפת דְּ ָלתוֹ ת ֵא ֶצל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ּגו ְּד ְ ּג ָדא,
" ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ַר ִ ּבי יְ ה ּו ׁ ֻש ַע ַ ּבר ֲחנַ נְ יָ ה ׁ ֶש ָה ַל ְך ְל ַס ֵ ּי ַ
ָ
ָא ַמר לוֹ ּ ְ :בנִ יֲ ,חזוֹ ר ַל ֲאחוֹ ֶריךֶ ׁ ,ש ַא ָּתה ִמן ַה ְמ ׁשוֹ ְר ִרים וְ לֹא ִמן ַה ְמ ׁשוֹ ֲע ִרים".
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ּ
דְּ ָמר ָס ַברִ :מ ָיתה ִהיא ,וְ ָגזַ ר ּו ָ ּב ּה ַר ָ ּבנַ ן.
ו ָּמר ָס ַברַ :אזְ ָה ָרה ִהיא ,וְ לֹא ָ ּגזְ ר ּו ָ ּב ּה.
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ַאזְ ָה ָרה ִהיא,
ֵיע ָ ּגזְ ר ּו ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנַן,
ָמר ָס ַברְ :מ ַס ּי ַ
ו ָּמר ָס ַבר :לָ א ָ ּגזְ ר ּו ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנַן.

"אין נֶ ֱע ָר ִכין"
מסכת ערכין פרק ב' – ֵ
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 .18יא ,ב – יב ,א
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ָא ִבין:
עוֹ לַ ת נ ְִד ַבת צִ יבּ וּר:
ְטע ּונָה ׁ ִש ָירה,
אוֹ :
ֵאינָה ְטע ּונָה ׁ ִש ָירה?
"עֹל ֵֹתיכֶ ם") 84במדבר י ,י( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא:
ַא ַחת עוֹ לַ ת חוֹ ָבה וְ ַא ַחת עוֹ לַ ת נ ְָד ָבה?
אוֹ דִּ לְ ָמא:
"עוֹ לוֹ ֵתיכֶ ם"  -דְּ כו ְּּלה ּו ִי ְׂש ָר ֵאל ָק ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
ֹאמר ִחזְ ִק ָיה ּו לְ ַה ֲעלוֹ ת ָהעוֹ לָ ה לְ ַה ּ ִמזְ ֵ ַ
"וַ ּי ֶ
ו ְּב ֵעת ֵה ֵחל ָהעוֹ לָ ה,
86
ְ
ש ָר ֵאל" )דברי הימים ב כט ,כז(.
ֵה ֵחל ׁ ִשיר ה' וְ ַה ֲחצוֹ ְצרוֹ ת וְ ַעל יְ ֵדי ְּכלֵ י דָּ וִ ד ֶמלֶ ך יִ ְ ׂ
ּבח,85

ַהאי ' ׁ ִש ָירה' ַמאי ֲע ִב ְיד ָת ּה?
ִאילֵ ָימא :עוֹ לַ ת חוֹ ָבה  -לָ ָּמה לִ י ִא ְימלוּכֵ י!
ֶא ָּלא לָ או דְּ עוֹ לַ ת נ ְָד ָבה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֹאש ח ֶֹד ׁש ִ ּבזְ ַמנּוֹ  ,דְּ לִ ְיק ַרב,
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֲהוָ ה ,וְ ָקא ִמ ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו ִמי הו ְּק ַ ּבע ר ׁ
לֹא ,עוֹ לַ ת ר ׁ
אוֹ  :לֹא.

רש"י
עולת דבת ציבור .כגון קיץ
המזבח הבא מן השופרות
שותין בהן מעות מותר חטאת
ומותר אשם:
עולותיכם .ותקעתם בחצוצרות
על עולותיכם )במדבר י( והייו
שירה:
ויאמר חזקיהו .משמע שהיה
מלך:
אלא לאו דבה .ומלך אם
ישוררו וכתיב החל שיר ה'
שהורו לו ב''ד לשורר:
עולת ר''ח .דמוסף הואי:
כבש הבא עם העומר .דהוא
עולת חובה בי''ו ביסן:
אלא אמר רב אשי .הא דמימלך
לאו משום דמספקא ליה דודאי
הוקבע ר''ח בזמו אלא רשותא
הוא דקא סיב:
מידי דהוה אשליח דציבורא
דמימליך .וסיב רשותא אם
יתפלל:
אפילו תימא עולת חובה .עולת
תמיד שבכל יום ויום הואי:
זכות ליום זכאי .ביסן גאלו
ביסן עתידין להיגאל:
מוצאי שבת .אחד בשבת:
ומוצאי שביעית .שמיית:

ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
ו ִּמי ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּת ָהכִ י?!
וְ ָהכְ ִתיבּ ְ :
אשוֹ ן" 87וגו' )דברי הימים ב כט ,יז(.
שר לַ ח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
"ביוֹ ם ׁ ִש ּׁ ָשה ָע ָ ׂ
אמר ִחזְ ִק ָ ּיה ּו לְ ַה ֲעלוֹ ת ָהעוֹ לָ ה לְ ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח" )דברי הימים ב כט ,כז(!
"וַ ּי ֶ
ֵיבא:
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ִמי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב י ָ
ש ַה ָ ּבא ִעם ָהעוֹ ֶמרָ ,ק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לְ הוּ.
ֶּכ ֶב ׂ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ִ ּבזְ ַמנּוֹ ,
ִמי ָק ַבע ר ׁ
דְּ לִ ְיק ִריב ,אוֹ לָ א.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ָאוְ יָ א:
וְ לֶ ְיחזֵ י ּ ֶפ ַסח ֵהיכִ י ָע ֵביד?
ַמ ָ ּצה ֵהיכִ י ָאכֵ יל?
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ִמ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ׁ ְשלִ ָיחא דְּ צִ יבּ ו ָּרא דְּ ִמ ְמלִ יךְ.
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ֵתית לְ ָהכִ יֲ ,א ִפילּ ּו ֵּת ָימא :עוֹ לַ ת חוֹ ָבהִ ,מ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ׁ ְשלִ ָיחא דְּ צִ יבּ ו ָּרא דְּ ִמ ְמלִ ְיך.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְמ ַג ְל ְ ּג ִלין זְ כוּת ְליוֹ ם זַ ַ ּכאי וְ חוֹ ָבה ְליוֹ ם ַח ָ ּייב.
אשוֹ נָ ה ,אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ָהיָ ה,
ָא ְמרוּּ ְ :כ ׁ ֶש ָח ַרב ַה ַ ּביִ ת ָ ּב ִר ׁ
וּמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ָהיָ ה,
יעית ָהיְ ָתה,
וּמוֹ ָצ ֵאי ׁ ְש ִב ִ
ּ
ו ִּמ ׁ ְש ַמ ְר ּתוֹ ׁ ֶשל יְ הוֹ יָ ִריב ָהיְ ָתה ,וְ ָהי ּו כּ ֲֹהנִ ים ו ְּלוִ ִים עוֹ ְמ ִדים ַעל דּ ו ָּכנָ ן וְ אוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה,
ו ַּמה ׁ ּ ִש ָירה ָא ְמרוּ?
אשי ָח ְד ׁ ֵשכֶ ם ו ְּת ַק ְע ֶּתם ַ ּב ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹתיכֶ ם וְ ַעל זִ ְב ֵחי ׁ ַשלְ ֵמיכֶ ם וְ ָהי ּו לָ כֶ ם לְ זִ ָּכרוֹ ן לִ ְפנֵ י ֱאל ֵֹהיכֶ ם ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם
 84ו ְּביוֹ ם ִ ׂ
ש ְמ ַח ְתכֶ ם ו ְּבמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם ו ְּב ָר ׁ ֵ
 85וילאַ ) :על ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח(
ְ
ש ָר ֵאל
ֹאמר ִחזְ ִק ָ ּיה ּו לְ ַה ֲעלוֹ ת ָהעֹלָ ה לְ ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ו ְּב ֵעת ֵה ֵחל ָהע ֹולָ ה ֵה ֵחל ׁ ִשיר ה' וְ ַה ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ַעל יְ ֵדי ְּכלֵ י דָּ וִ יד ֶמלֶ ך יִ ְ ׂ
 86וַ ּי ֶ
אשוֹ ן ִּכלּ ּו
שר לַ ח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן לְ ַקדֵּ ׁש ו ְּביוֹ ם ׁ ְשמוֹ ָנה לַ ח ֶֹד ׁש ָ ּבא ּו לְ אוּלָ ם ה' וַ יְ ַקדְּ ׁש ּו ֶאת ֵ ּבית ה' לְ יָ ִמים ׁ ְשמוֹ נָ ה ו ְּביוֹ ם ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
 87וַ ָ ּי ֵחלּ ּו ְ ּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"וַ ָ ּי ׁ ֶשב ֲעלֵ ֶיהם ֶאת אוֹ נָ ם ו ְּב ָר ָע ָתם יַ ְצ ִמ ֵיתם") 88תהלים צד ,כג(,
וְ לֹא ִה ְס ּ ִפיק ּו לוֹ ַמר "יַ ְצ ִמ ֵיתם ה' ֱאל ֵֹהינוּ" ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ּו ּגוֹ יִ ם ו ְּכ ָב ׁשוּם.
וְ ֵכן ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה".
ַהאי " ׁ ִש ָירה" ַמאי ֲע ִב ְיד ֵּת ּיה?
ִאילֵ ָימא :עוֹ לַ ת חוֹ ָבה ִ -מי ֲהוַ אי?! ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ָע ָׂשר ְ ּב ַת ּמוּזּ ָ ,ב ַטל ַה ָּת ִמיד!
ֶא ָּלא לָ או עוֹ לַ ת נְ ָד ָבה!
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?
ַמאי ׁ ְשנָא עוֹ לַ ת חוֹ ָבה דְּ לָ א ֲהוַ אי ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא עוֹ לַ ת נ ְָד ָבה דַּ ֲהוַ אי?
ָהא לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ֶ ּבן ָ ּב ָקר ַא ְק ַראי ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא דְּ ִא ְית ַר ְמיָא לְ הוּ.
ָא ַמר ָר ָבא וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא? ׁ ִש ָירה דְּ יוֹ ֵמ ּיה "לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה") 89תהילים כד ,א(,
"וַ ָ ּי ׁ ֶשב ֲעלֵ ֶיהם ֶאת אוֹ נָ ם" ְ ּב ׁ ִשיר דְּ ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת הוּא!
ֶא ָּלא ֵאילִ ּיָיא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא דִּ נ ְַפל לְ ה ּו ְ ּבפו ַּמיְיהוּ.
וְ ָהא "עוֹ ְמ ִדין ַעל דּ ו ָּכנָ ן" ָק ָתנֵי!
ִּכדְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ,דְּ ָא ַמר :אוֹ ֵמר ׁ ֶשלּ ֹא ַעל ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.
ִאי ָהכִ י,
ְ ּבעוֹ לַ ת ְנ ָד ָבה נ ִַמי לֵ ָימא!
נ ֵָפיק ִמי ּנ ָּה חו ְּר ָבא.
ַמאי ֲהוָ ה ֲעלָ ּה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָתנֵי ַרב ָמ ִרי ְ ּב ֵרי ּה דְּ ַרב ָּכ ֲהנָ א:
"" ַעל עֹל ֵֹתיכֶ ם וְ ַעל זִ ְב ֵחי ׁ ַשלְ ֵמיכֶ ם") 90במדבר י ,י( –
ָמה עוֹ ָלה  -קוֹ ֶד ׁש ָק ָד ׁ ִשים,
ַאף ׁ ְש ָל ִמים  -קוֹ ֶד ׁש ָק ָד ׁ ִשים.
ו ַּמה ׁ ּ ְש ָל ִמים ָ -קבו ַּע ָל ֶהם זְ ָמן,
ַאף עוֹ ָלה ָ -קבו ַּע ָל ּה זְ ָמן".

רש"י
וישב עליהם את אום .פסוק
הוא בתהלים במזמור אל קמות
ה':
בטל התמיד .שלא היו להם
כבשים מחמת שהיו צרים על
ירושלים ואין יוצא ובא:
ומ''ש עולת דבה דהואי .הלא
לא היו כבשים מצויים:
הא לא קשיא בן בקר בעלמא
אתרמי להו .שאיו ראוי לתמיד
וראוי לעולת דבה:
ותסברא .דשירה גמורה הויא
ההיא שירה על קרבן והא שירה
דאחד בשבת לה' הארץ ומלואה
כדאמר בראש השה דף לא(.
והאי קרא במזמור אל קמות ה'
שהוא שיר של רביעי בשבת:
אילייא .קיה כדמתרגמין ושאי
על שפים קיה וטלי על גדין
אילייא )ירמיהו ז(:
דוכן .כמין אצטבא היה:
אי הכי .דאפילו שלא על הקרבן
אומר שירה בעולת דבה מי
לימא ותפשוט בעיא דר' אבין:
פקא מייה חורבא .דהא דר''ל
רשות הוא דאי אית ליה לעולת
דבה ברשות אתי למימר עולת
חובה מי רשות הלכך לא
אמרין שיר לגמרי בדבה:
מאי הוי עלה .דבעיא דר' אבין:
על
בחצוצרות
ותקעתם
עולותיכם ועל זבחי שלמיכם.
מקיש עולה לשלמים ושלמים
לעולה לעין שיר:
מה עולה האמורה כאן קדשי
קדשים .דאין לך עולה קדשים
קלים אף שלמים האמורים כאן
טעוים שיר בשלמים קדשי
קדשים משתעי ואין לך שלמים
קדשי קדשים אלא כבשי עצרת
דשלמי ציבור הן וכתיב בהו
)ויקרא כג( קדש יהיו לה' לכהן
ומה שלמים האמורים כאן לגבי
שיר קבוע להן זמן דהא
אוקימא בכבשי עצרת אף עולה
האמורה כאן שקבוע לה זמן
לאפוקי דבת ציבור דאין קבוע
לה זמן:

 88וַ ָ ּי ׁ ֶשב ֲעלֵ ֶיהם ֶאת אוֹ נָ ם ו ְּב ָר ָע ָתם יַ ְצ ִמ ֵיתם יַ ְצ ִמ ֵיתם ה' ֱאל ֵֹהינ ּו
 89לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה ֵּתבֵ ל וְ י ׁ ְֹש ֵבי ָבהּ
אשי ָח ְד ׁ ֵשכֶ ם ו ְּת ַק ְע ֶּתם ַ ּב ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹתיכֶ ם וְ ַעל זִ ְב ֵחי ׁ ַשלְ ֵמיכֶ ם וְ ָהי ּו לָ כֶ ם לְ זִ ָּכרוֹ ן לִ ְפנֵ י ֱאל ֵֹהיכֶ ם ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם
 90ו ְּביוֹ ם ִ ׂ
ש ְמ ַח ְתכֶ ם ו ְּבמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם ו ְּב ָר ׁ ֵ

"אין נֶ ֱע ָר ִכין"
מסכת ערכין פרק ב' – ֵ
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 .19יב ,א
יב,א ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
נ ְָסכִ ים ַה ָ ּב ִאים ִ ּב ְפנֵי ַעצְ ָמןְ ,טע ּונִין ׁ ִש ָירה אוֹ ֵאין ְטע ּונִין ׁ ִש ָירה?
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
ִמ ַּניִן ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּי ִין? וכו' ָא ְמ ִרינַן,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ַעל ֲאכִ ילָ ה ו ׁ ְּש ִת ּיָה ָא ְמ ִרינַן,
ׁ ְש ִת ּיָיה לְ חו ָּד ּה  -לָ א ָא ְמ ִרינַן?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְמ ַג ְל ְ ּג ִלין זְ כוּת ְליוֹ ם זַ ַ ּכאי וְ חוֹ ָבה ְליוֹ ם ַח ָ ּייב.
אשוֹ נָ ה ,אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ָהיָ ה,
ָא ְמרוּּ ְ :כ ׁ ֶש ָח ַרב ַה ַ ּביִ ת ָ ּב ִר ׁ
וּמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ָהיָ ה,
יעית ָהיְ ָתה,
וּמוֹ ָצ ֵאי ׁ ְש ִב ִ
ּ
ו ִּמ ׁ ְש ַמ ְר ּתוֹ ׁ ֶשל יְ הוֹ יָ ִריב ָהיְ ָתה ,וְ ָהי ּו כּ ֲֹהנִ ים ו ְּלוִ ִים עוֹ ְמ ִדים ַעל דּ ו ָּכנָ ן וְ אוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה,
ו ַּמה ׁ ּ ִש ָירה ָא ְמרוּ?
91
"וַ ָ ּי ׁ ֶשב ֲעלֵ ֶיהם ֶאת אוֹ נָ ם ו ְּב ָר ָע ָתם יַ ְצ ִמ ֵיתם" )תהלים צד ,כג(,
וְ לֹא ִה ְס ּ ִפיק ּו לוֹ ַמר "יַ ְצ ִמ ֵיתם ה' ֱאל ֵֹהינוּ" ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ּו ּגוֹ יִ ם ו ְּכ ָב ׁשוּם.
וְ ֵכן ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה".
ַהאי " ׁ ִש ָירה" ַמאי ֲע ִב ְיד ֵּת ּיה?
ִאילֵ ָימא :עוֹ לַ ת חוֹ ָבה ִ -מי ֲהוָ ה? ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ָע ָׂשר ְ ּב ַת ּמוּז ָ ּב ַטל ַה ָּת ִמיד!
וְ ֶא ָּלא עוֹ לַ ת נ ְָד ָבה
וְ ָהא ָּתנֵי ַרב ָמ ִרי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ָּכ ֲהנָ א דְּ לָ א צְ ִריכָ א!
ֶא ָּלא לָ או דְּ נְ ָסכִ ין!
ָא ַמר ָר ָבא וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?! ׁ ִש ָירה דְּ יוֹ ֵמ ּיה" :לַ ה' ָה ָא ֶרץ ְ ָ ּ
"וַ ָ ּי ׁ ֶשב ֲעלֵ ֶיהם ֶאת אוֹ נָ ם") 93תהלים צד ,כג( ְ ּב ׁ ִש ָירה דְּ ַא ְר ָ ּב ָעה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבא הוּא!
וּמלוֹ אה") 92תהלים כד ,א(.

ֶא ָּלא ֵאילִ ּיָיא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא דִּ נ ְַפל לְ ה ּו ְ ּבפו ַּמיְיהוּ.
וְ ָהא "עוֹ ְמ ִדים ַעל דּ ו ָּכנָ ן" ָק ָתנֵי!
ִּכ ְד ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש,
דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ּ
לּ
אוֹ ֵמ ִרים ׁ ִש ָירה ׁ ֶש ֹא ַעל ַה ָק ְר ָ ּבן.
ִאי ָהכִ יּ ִ ,ב ְנ ָסכִ ים נ ִַמי לֵ ָימא!
ֵיה חו ְּר ָבא.
נ ֵָפיק ִמי ּנ ּ

 91וַ ָ ּי ׁ ֶשב ֲעלֵ ֶיהם ֶאת אוֹ נָ ם ו ְּב ָר ָע ָתם יַ ְצ ִמ ֵיתם יַ ְצ ִמ ֵיתם ה' ֱאל ֵֹהינ ּו
 92לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה ֵּתבֵ ל וְ י ׁ ְֹש ֵבי ָבהּ
 93וַ ָ ּי ׁ ֶשב ֲעלֵ ֶיהם ֶאת אוֹ נָ ם ו ְּב ָר ָע ָתם יַ ְצ ִמ ֵיתם יַ ְצ ִמ ֵיתם ה' ֱאל ֵֹהינ ּו

רש"י
סכים הבאין בפי עצמן .כגון
שהביאו היום קרבן ציבור ולא
הביאו סכים עמו והביאום
למחר דאמר מר )מחות דף מד(:
מחתם וסכיהם בלילה מחתם
וסכיהם אפי' למחר:
אכילה ושתיה .קרבן וסכים:
והא תי רב מרי בריה דרב
כהא .לעיל דאין עולת דבה
טעוה שיר שהרי אין זמה
קבוע:
ותסברא .דלשם שירה אמרו
באחד בשבת:
פיק מייה חורבא .דאתי
למימר כי היכי דסכים הבאים
בפי עצמן רשות סכים הבאין
עם הקרבן מי רשות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20יב ,א-ב
ּגו ָּפא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְמ ַג ְל ְ ּג ִלין זְ כוּת ְליוֹ ם זַ ַ ּכאי וְ חוֹ ָבה ְליוֹ ם ַח ָ ּייב.
אשוֹ נָ ה ,אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ָהיָ ה,
ָא ְמרוּּ ְ :כ ׁ ֶש ָח ַרב ַה ַ ּביִ ת ָ ּב ִר ׁ
וּמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ָהיָ ה,
יעית ָהיְ ָתה".
וּמוֹ ָצ ֵאי ׁ ְש ִב ִ
יעית" ִ -מי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה?!
" ָ ּב ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ּ ְ ...במוֹ ָצ ֵאי ׁ ְש ִב ִ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ֶ ּב ָעשׂוֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש,
ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה לְ גָ לו ֵּתנ ּו ְ ּבר ׁ
וְ ָהכְ ִתיבּ ְ :ב ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ַא ַחר ֲא ׁ ֶשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר ְ ּב ֶע ֶצם ַה ּיוֹ ם ַה ֶּזה,
ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
ָהיְ ָתה ָעלַ י יַ ד ה' וַ ָ ּי ֵבא א ִֹתי ׁ ָש ּ ָמה.
ש ָר ֵאל,
ְ ּב ַמ ְראוֹ ת ֱאל ִֹהים ֱה ִב ַיאנִ י ֶאל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
וַ יְ נִ ֵיחנִ י ֶאל ַהר ָ ּגב ַֹּה ְמאֹד,
וְ ָעלָ יו ְּכ ִמ ְבנֵ ה ִעיר ִמ ֶּנגֶ ב" )יחזקאל מ ,א-ב(.
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֶ ּב ָעשׂוֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש?
ֵאיזוֹ ִהיא ׁ ָשנָה ׁ ֶשר ׁ
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר :זֶ ה יוֹ ֵבל.
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךּ ְ :ב ַחד ַ ּב ׁ ּ ָשבו ַּע ַחרוּבֵ ,מ ַחד ְ ּב ׁ ָשבו ַּע לְ ַחד ְ ּב ׁ ָשבו ַּע ְּ -ת ָמנֵי!
לְ ַחד ְ ּב ׁ ָשבו ַּע ַא ֲח ִרינָא ֲ -ח ֵמ ׁש ֶע ְׂש ֵרה ָהוְ ויָין!
ָא ַמר ָר ִבינָ א:
ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ֶע ְׂש ֵרה ׁ ָשנָה ַא ַחר ׁ ָשנָה ׁ ֶשהו ְּּכ ָתה ָה ִעיר.
ִאי ָהכִ יּ ְ ,
ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה"?! ֶע ְׂש ִרים וְ ׁ ֵש ׁש ָהוְ יָין!
"ב ֶע ְ ׂ
דְּ ָא ַמר ָמרּ ָ " :גל ּו ְ ּב ׁ ֶש ַבע,
ָ ּגל ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ נֶ ה,
ש ֵרה,
ָ ּגל ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
ש ֵרה".
ָ ּגל ּו ִ ּב ְת ׁ ַשע ֶע ְ ׂ
ִמ ׁ ּ ַשב וְ ַעד ְּת ָמנֵי ְס ֵרי ַ -חד ְס ֵרי,
וַ ֲח ֵמ ׁש ֶע ְׂש ֵרה ֶ -ע ְׂש ִרים וְ ׁ ִשית ָהוְ יָא!
ָא ַמר לָ ְך ָר ִבינָ א:
ִיחא?
וּלְ ִד ָיד ְך ִמי נ ָ
ִמ ְּכ ֵדי ָ ּגל ּו נ ִַמי ִ ּב ְת ׁ ַשע ֶע ְׂש ֵרה,
ִמ ׁ ּ ַשב וְ ַעד ְּת ׁ ַש ְס ֵרי ַּ -ת ְר ֵּתי ְס ֵרי ,וְ ַא ְר ַ ּבע ְס ֵרי ֶ -ע ְׂש ִרים וְ ׁ ִשית ָהוְ יָין!
ֶא ָּלא ַמאי ִאית לָ ְך לְ ֵמ ַימר?
לְ ַבר ִמ ׁ ּ ַש ָּתא דְּ ָ ּגל ּו ָ ּב ּה,
לְ ִד ִידי נ ִַמי לְ ַבר ִמ ׁ ּ ַש ָּתא דְּ ָ ּגל ּו ָ ּב ּה.
ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ְּת ׁ ַש ְס ֵרי לְ ָר ִבינָא ַק ׁ ְשיָא!
לש ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ָהוֵ י?!
ִמי ָס ְב ַר ְּת ׁ ָש ׁ
ָ ּגל ּו ְ ּב ׁ ֶש ַבע לְ כִ יבּ ו ּׁש יְהוֹ י ִָקיםֶ ׁ ,ש ִהיא ׁ ְשמוֹ נֶה לִ נְ בוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר,
ָ ּגל ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה לְ כִ יבּ ו ּׁש יְהוֹ י ִָקיםֶ ׁ ,ש ִהיא ְּת ׁ ַשע ֶע ְׂש ֵרה לִ נְבוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר.
יב ׁש נִ ינְ וֵ ה,
אשוֹ נָ ה ּ ִ -כ ֵ ּ
דְּ ָא ַמר ָמרָ ׁ " :שנָ ה ִר ׁ
יב ׁש יְ הוֹ יָ ִקים".
ׁ ְשנִ ָ ּיה ָ -ע ָלה וְ ִכ ֵ ּ
יב,ב

רש"י
לגלותו .גלות יהויכין והחרש והמסגר ויחזקאל
היה מהם:
יובל .ראש השה שלה ביום הכפורים דתוקעין
ב''ד בשופר ופטרים עבדים לבתיהן ושדות
חוזרות לבעליהן ואז ראית שהיא יובל אלמא
שת היובל הוה בשת י''ד לחורבן הבית וקס''ד
בהדי שתא דחורבן קאמר ויובל הוא לעולם
במוצאי שביעית דשת מ''ט שביעית היא:
ואי ס''ד במוצאי שביעי' חרוב .היכי משכחת לה
י''ד לבהדי דתיהוי במוצאי שביעית אחד בשבוע
וכו':
אחר שה .וכי חשבת ט''ו שים משת היובל
למפרע משכחת חורבן במוצאי שביעית שהיא
שת ל''ו למין יובל זה:
אי הכי .דבשת ט''ו לחורבן הוי ההיא בואה כ''ו
לגלות יהויכין הואי:
דאמר מר גלו .ישראל עם יהויכין:
בשבע .בשה שביעית לכיבוש יהויקים:
גלו בשמוה .כלומר שאותה גלות היתה בשה
שמיית למלכות בוכדצר דשה שיה למלכותו
כיבש יהויקים כדמפרש לקמן:
גלו בי''ח .עם צדקיהו והיא היתה חרבות
ירושלים והיא היתה שת י''ח לכיבוש יהויקים
והיא שת י''ט לבוכדצר:
משב ועד תמי סרי .משה שביעית שהוא גלות
יחזקאל עד תמי סרי שהוא חורבן הבית חד סרי
לבהדי שתא דגלה בה יחזקאל ולבר משת
החורבן דמיו לה בהדי הך דמחורבן ועד יובל
וחמיסר דמחורבן ועד יובל עם שת החורבן ושת
היובל אשתכח דכ''ו הוו מהשתא דגלו בה ועד
יובל והיכי אמר יחזקאל בעשרים וחמש לגלותו
היה יובל וס''ד דבהדי שתא דגלו קאמר:
ולדידך .דבעית למימי לשת החורבן בהך
ארבעה עשר מי יחא:
מכדי גלו מי בי''ט .דס''ד דהאי מתרץ דג' גליות
הוו דהא דתי גלו בי''ח ובי''ט הוו שי גליות
וסבר דבשמוה עשר הוה חורבן וכי מית מי
ארביסר לבהדי שת חורבן ושת היובל משכחת
לה עשרין ושית בגלות יהויכין שהיתה בשת שבע
ולבהדי שתא דגלו בה .אלא מאי אית לך למימר.
האי דקאמר יחזקאל בעשרים וחמש לגלותו:
לבר משתא דגלו בה .יהויכין ויחזקאל:
מ''מ תשסרי לרביא קשיא .דהא ודאי בגלות
האחרון היה החורבן וכיון דאמר רביא חמיסרי
שים עד היובל ומגלות יהויכין ועד שת חורבן
שהוא בי''ט הוו חד סרי לבר משתא דגלו בה ולבר
שת החורבן וחמיסרי הא עשרין ושית:
מי סברת ג' גליות הוו .הש''ס הוא דקא מתרץ
דהאי דאמרן לעיל גלו מי בתישסרי לאו מלתא
היא דחד גלות הוה דבשמוה עשר לכיבוש
יהויקים הוו חרבות ירושלים שהיא תשעה עשר
לבוכדצר הלכך משב ועד תשעה עשר לבר
משתא דגלו בה יהויכין ויחזקאל ולבר שת
החורבן וט''ו עם שת החורבן ושת היובל הרי
כ''ה:
דאמר מר .בסדר עולם:
כיבש יהויקים .לאו גלות הוא דלא הגלה שום
אדם אלא כבשו לעבד תחתיו ועבדו שלש שים
כדכתיב )מלכים ב כד( ויהי לו יהויקים עבד שלש
שים וישב וימרד בו ג' שים כדכתיב בדיאל
בתחלתו בשת שלש למלכות יהויקים )עלה(
בוכדצר ירושלים ותיא בסדר עולם אפשר
לומר כן והלא לא מלך בוכד צר עד שה רביעית
ליהויקים כדכתיב )בירמיהו כה( הדבר אשר היה
על ירמיהו על כל עם יהודה בשה הרביעית
ליהויקים היא השה הראשוית לבוכדצר אם
כן מה תלמוד לומר בשת שלש למרדו שהיא
ששית לכיבושו והילוכו לבבל והמליך יהויכין
תחתיו וכתיב בסוף דברי הימים ולתשובת השה
וגו' אלמא בשת שבע לכיבוש ראשון של יהויקים
גלה יהויכין וכתיב בסוף מלכים ויצא אליו
יהויכין מלך יהודה וגו' אלמא שביעית לכיבוש
יהויקים היא שמיית למלכות בוכדצר והייו
דאמרי' שה שיה כיבש יהויקים:

"אין נֶ ֱע ָר ִכין"
מסכת ערכין פרק ב' – ֵ
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 .21יב ,ב – יג ,א
"וְ ֵכן ַ ּב ׁ ּ ְשנִ יָ ּה".
ו ׁ ְּש ִנ ּיָה ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ְש ִב ִיעית ִ -מי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה?!
ִמ ְּכ ִדי ַ ּב ִית ׁ ֵשנִי ַּכ ָמה ָקם? ַא ְר ַ ּבע ְמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים,
ַא ְר ַ ּבע ְמ ָאה ְּת ַמ ְניָא יוֹ ְבלֵ יַ ,א ְר ַ ּב ְס ֵרי ְּ -ת ֵרי ׁ ָשבו ַּע,
ּ ָפ ׁש ּו לְ ה ּו ׁ ִשיתֲ ,הוָ ה לֵ ּיה ְ ּב ׁ ִש ָיתא ַ ּב ׁ ּ ָשבו ַּע!
ָהא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא,
דְּ ָא ַמרְ ׁ :שנַת ֲח ִמ ׁ ּ ִשים עוֹ לָ ה לְ כָ אן וּלְ כָ אן.
ְיתי ְּת ַמ ְניָא ִמ ְּת ַמ ְניָא יוֹ ְבלֵ י ,וְ ָהנֵי ׁ ִשית ָ -הוֵ י ַא ְר ֵ ּב ַיסר
ַאי ֵ
יש ַּת ַּכח דִּ ְבמוֹ צָ ֵאי ׁ ְש ִב ִיעית ַחרוּב.
ִא ׁ ְ
אשוֹ נָה  -לָ א ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה!
ִאי ַר ִ ּבי יְהו ָּדהּ ַ ,ב ִר ׁ
דְּ ַת ְניָא:
ש ָר ֵאל ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ָל ָא ֶרץ וְ ַעד ׁ ֶש ָ ּי ְצאוּ,
שר יוֹ ְבלוֹ ת ָמנ ּו יִ ְ ׂ
" ׁ ִש ְב ָעה ָע ָ ׂ
וְ ִאי ַא ָּתה יָ כוֹ ל לוֹ ַמר ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ָמנוּ,
ילת יוֹ ֵבל,
ׁ ֶש ִאם ַא ָּתה אוֹ ֵמר ֵ ּכן  -נִ ְמ ָצא ַ ּביִ ת ָח ֵרב ִ ּב ְת ִח ַ ּ
וְ ִאי ַא ָּתה מוֹ ֵצאּ ְ :
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ַא ַחר ֲא ׁ ֶשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר" )יחזק' מ ,א(.,
"ב ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
ילק ּו,
יב ׁש ּו ,וְ ׁ ֶש ַבע ׁ ֶש ִח ְ ּ
ֶא ָ ּלא ֵצא ֵמ ֶהם ׁ ֶש ַבע ׁ ֶש ִ ּכ ְ ּ
וְ ַא ָּתה מוֹ ֵצאּ ְ :
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ַא ַחר ֲא ׁ ֶשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר"".
"ב ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
וְ ִאי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ְיתי ׁ ַש ְב ְס ֵרי ִמ ׁ ּ ַש ְב ְס ֵרי יוֹ ְבלֵ י ׁ ְש ֵדי ַא ֲהנֵיֲ ,הוָ ה לֵ ּיה ִ ּב ְתלָ ָתא ַ ּב ׁ ּ ָשבו ַּע!
ַאי ֵ
ָהנ ְָך ׁ ְשנֵי דְּ ַאגְ לִ ינְה ּו ַסנ ְֵח ִריב ַעד דַּ ֲא ָתא י ְִר ְמיָה ַא ַה ְד ִרינְ ה ּו  -לָ א ָק ָח ׁ ֵשיב לְ הוּ.
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם ַר ָ ּבנַן ,וְ כִ י ָק ָתנֵי" :וְ ֵכן ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה" ַא ׁ ּ ְש ָא ָרא.

יג,א

ָהכִ י נ ִַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
ּ
ּ
דְּ ִאי לָ א ֵּת ָימא ָהכִ יִ " :מ ׁ ְש ַמ ְר ּתוֹ ׁ ֶשל יְ הוֹ יָ ִריב" ַ ּב ׁ ְש ִניָה ִמי ֲהוַ אי?!
וְ ָה ַת ְניָא:
ּ
" ַא ְר ַ ּבע ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ָעל ּו ִמן ַהגוֹ ָלה:
ימר.
יְ ַד ְעיָ ה וְ ָח ִרים ּ ַפ ׁ ְשחוּר וְ ִא ֵּ
ש ִרים וְ ַא ְר ַ ּבע ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת,
יהם וְ ִח ְ ּלקוּם ְל ֶע ְ ׂ
יאים ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
ָע ְמד ּו נְ ִב ִ
ְ ּב ָללוּם וּנְ ָתנוּם ְ ּב ַק ְל ּ ִפי,
ָ ּבא יְ ַד ְעיָ ה וְ נָ ַטל ֶח ְלקוֹ וְ ֵח ֶלק ֲח ֵב ָיריו – ׁ ֵש ׁש.
ָ ּבא ָח ִרים וְ נָ ַטל ֶח ְלקוֹ וְ ֵח ֶלק ֲח ֵב ָיריו ֵ ׁ -ש ׁש,
ימר.
וְ ֵכן ּ ַפ ׁ ְשחוּר ,וְ ֵכן ִא ֵּ
יהם:
יאים ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
ִה ְת ִקינ ּו נְ ִב ִ
ֹאש ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת עוֹ ֶלה ,לֹא יִ דָּ ֶחה יְ ַד ְעיָ ה ִמ ְּמקוֹ מוֹ ,
ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו יְ הוֹ יָ ִריב ,ר ׁ
ֶא ָ ּלא יְ ַד ְעיָ ה ִ -ע ָ ּ
יקר ,וִ יְ הוֹ יָ ִריב ָ -ט ֵפל לוֹ "!
ֶא ָּלא ַא ׁ ּ ְש ָא ָרא.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ָהנ ְָך ׁ ִשית ׁ ְשנֵי ַעד דְּ ָסלֵ יק ֶעזְ ָרא ו ַּמ ְקדִּ ׁיש  -לָ א ָקא ָח ׁ ֵשיב לְ ה ּו,
דִּ כְ ִתיבּ ֵ :
אדיִ ן ְ ּב ֵטלַ ת ֲע ִב ַידת ֵ ּבית ֱאלָ ָהנָ א דִּ י ִ ּבירו ׁ ְּשלֶ ם") 94עזרא ד ,כד(.
"ב ַ
וּכְ ִתיב" :וְ ׁ ֵש ִיציא ֵ ּבי ָתא דְּ נָ א ַעד יוֹ ם ְּתלָ ָתא לִ ַירח ֲא ָדר,
דְּ ִהיא ׁ ְשנַ ת ׁ ִשית לְ ַמלְ כוּת דָּ ְריָ וֶ ׁש ַמלְ ָּכא" )עזרא ו ,טו(.
וְ ָתנָא:
" ְ ּבאוֹ תוֹ זְ ָמן ַל ׁ ּ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה ָע ָלה ֶעזְ ָרא וְ ָגלוּתוֹ ִע ּמוֹ ",
ישי,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ָ ּיבֹא יְ רו ׁ ָּש ִַלם ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ִהיא ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְש ִב ִיעית לַ ּ ֶמלֶ ְך" )עזרא ז ,ח(.

רש"י
ארבע מאה ועשרים .שלמין לבד שה שחרב בו:
הוה ליה בשיתא בשבוע .כלו ת''כ שים ובשביעית עצמה חרב:
שת חמשים עולה .לשת יובל והיא תחילת יובל הבא הלכך לר'
יהודה לא הוי בכל יובל אלא מ''ט שים:
אי כר' יהודה .מוקמת לה להא דר' יוסי בראשוה לא משכחת
דחרב בית ראשון במוצאי שביעית:
י''ז יובלות .פקי מקראי דכתיב )מלכים א ו( ויהי בשמוים שה
וארבע מאות שה וגו' דל ארבעים דמדבר אשתכח דכסו לארץ
קודם בין הבית ארבע מאות וארבעים ובית ראשון עמד ת''י הרי
תת'' הרי י''ז יובלות של חמשים:
ואי אתה יכול לומר משעה שכסו .לארץ מו שמיטין ויובלות
דא''כ בית חרב בתחילת היובל כלומר בשת היובל עצמה דהא
ליכא למימר שלא חרב עד חמשים ואחת דא''כ לא מיתוקמא
שמעתין דכי מדלית שבע שכיבשו ושבע שחילקו משכחת חורבן
בשת ל''ז של יובל והייו שיה לשמיטה ואן בעין במוצאי
שביעית הלכך אתפרש לן האי תחילת היובל שת היובל עצמה
ואי אתה מוצא שיהא יובל בי''ד שה אחרי אשר הוכתה העיר
כדכתיב ביחזקאל )סי' מ(:
צא מהן שבע שכיבשו וכו' .ולא מו שמיטין ויובלות עד לאחר
י''ד ]ואי[ אתה מוצא שת היובל י''ד שה אחר שהוכתה העיר
וכדתריץ רביא לעיל דכי מדלית י''ד מחמשים פשו להו תלתין
ושית אשתכח דבשת שלשים ושש חרב הבית והיא מוצאי
לשביעית ושת היובל בי''ד שה לבד משת החורבן ואי הך דר'
יוסי לעיל אליבא דר' יהודה אייתי שבסר שין משבסר יובלי שדי
אהי כלומר שדיהו על היובלות ודל י''ד מהך שבסרי לשבע
שכיבשו וז' שחילקו פשו להו תלת אשתכח דבג' בשבוע חרוב:
ומשי הך תלת שין דאגליהו סחריב עד דאתא ירמיה
ואהדריהו כו' .כלומר הך שלש שים שצר סחריב עליהן
כדכתיב )במלכים ב יז( ויעל מלך אשור )על כל( ]בכל[ הארץ ויעל
שומרון ויצר עליה שלש שים ולא היה להם פאי לחרוש ולזרוע
ולא מו שמיטין ויובלות לא קא חשיב להו והאי דקט עד דאתא
ירמיהו אהדריהו לאו דווקא דהא יותר מתשעים שה היה
מחזקיהו שהגלה אותן סחריב עד שהחזירן ירמיהו בימי
יאשיהו אלא ה''ק תלת שי דאגליהו סחריב והיו באותו גלות
עד שהחזירן ירמיהו לא חשיב להו להך שלש שים כך שמעתי
והרבה תשובות בדבר חדא דכי מדלית תלת שי משכחת חורבן
בשת ארבעים ותשע והיא שביעית ואן בעין מוצאי שביעית
ועוד י''ד שה אחרי אשר הוכתה העיר דליהוי יובל לא משכחת
לה והא ליכא למימר לר' יהודה לית ליה הך דרשא דהא קרא
כתיב ולקמן לא משכחין ז' שחילקו אלא מהך דרשא די''ד אחרי
אשר הוכתה העיר הוה יובל ועוד קשיא לי היכי לא מדלין אלא
הך תלת שי והאמרי' בפ' בתרא )לקמן לב (:משגלו שבט ראובן
וגד בטלו היובלות עד שהחזירן ירמיהו ואע''ג דמתרצין התם
מו יובלות לקדש שמיטין הי מילי לרבן אבל לר' יהודה
מוקמין התם דלא מו יובלות כלל ועוד היאך יתכן ליטול שלש
שים לבדם אם כשעלה סחריב עליהם כבר מו י' שים או י''ב
ליובל ועלה עליהם שלש שים היאך יתכן להפסיק אותן שלש
שים ולחזור למיים הראשון ולמות י''ג י''ד לקדש יובל שת
החמשים ושלש בעל כרחך אז התחילו למות א' ב' ג' ד' ומתוך
הוויות אלו ראה בעיי דהאי תלת דכתב בספרים שיבוש הוא
ופירוש משובש היה וכתב בספרים והכי גרסין הך שי
דאגליהו סחריב עד דאתא ירמיהו אהדריהו לא חשיב ודוקא
קט דכל אותן השים שהיו בגלות לא חשיב רבי יהודה במין
שמיטין ויובלות וכדאמרי' בפרק בתרא אלא באותה שה שחזרו
בימי יאשיהו התחילו למות ליובל וצא וחשוב מאותה שה עד
שת הת''י החורבן ותמצא חשבוך סדור כמין חומר דבשת
שלשים ושש ליובל חרב הבית והיא מוצאי שביעית ומשכחת
ארבע עשרה שה אחר אשר הוכתה העיר הוה שת היובל שהרי
חזרו בשת י''ח ליאשיהו כדכתיב )במלכים ב כב( דבשת י''ח
ליאשיהו מצא הספר בבית המקדש ועל דברי הספר שלח המלך
אל חולדה הביאה ואמרי' במגילה )דף יד (:היכי שבקיה
לירמיהו ושדר לחולדה ואמרין ירמיה לא הוה התם שהלך
להחזיר עשרת השבטים ומלן דהדור דכתיב מה הציון הלז וגו'
ודבר זה שפיה יאשיה את העבודת כוכבים באותה שה היה וכך
מצאתי בסדר עולם בי''ח ליאשיהו היה תחלת היובל ויאשיהו
מלך ל''א שה מי''ח עד ל''א כמה הוו ארבסרי וחד סרי ליהויקים
ויהויכין וחד סרי לצדקיהו כדכתיב )במלכים ב כה( הרי שלשים
ושש ואז חרב הבית ומיתוקמא שפיר כר' יהודה כך הבתי מלבי
וישרה בעיי אבל לא שמעתיה ואחרי כן מצאתי ספר ישן מוגה
שכתוב בו כן והודעתיו לרבותי וישרה בעייהם:
איבעית אימא לעולם אליבא דרבן .אמרה ר' יוסי למילתיה
ודקא קשיא לך לעיל הוה ליה בשיתא בשבוע:
כי קתי וכן בשיה אשארא .אתשעה באב ומוצאי שבת:
עלו מן הגולה .בימי עזרא:
ידעיה חרים פשחור ואימר .שבמקדש ראשון היתה משמרת
ידעיה קודם לחרים ומשמרת חרים קודם לפשחור ושל פשחור
לאימר:
חלקום לארבע ועשרים משמרות .ולא היו יודעין כיצד יסדרן מי
יעבוד אחר מי:
בללום .שכתבו שם הכ''ד משמרות בכ''ד פתקין:
ותום בקלפי .וכוון ידעיה ברוח הקודש ועלתה איגרתו בידו
וחזר והכיס ידו וטל איגרת וכן עד שש פעמים ובאותו סדר
שעלו האיגרות בידו כך עשו אחריו אותן הכתובין באיגרות זו
אחר זו:
וכן חרים וכן פשחור וכן אימר .ויהויריב שוב לא עלה:
רב אשי אמר .לעולם וכן בשיה אמוצאי שביעית קאי ורבן היא
ודקא קשיא לך לעיל דבשביעית חרוב לא קשיא דשית שי קמאי
מבין הבית עד דסליק עזרא וקידש ארץ ישראל לא מו שמיטין
ויובלות דל שית שין משי הבית משכחת שת ת''כ בשביעית
כיצד ארבע מאה )ושית שין( תמיא יובלי וארבע סרי שי תרי
שבועי ובשת תכ''א שהיה מוצאי שביעית חרב:
ומלן דעד שית שי לא סליק עזרא דכתיב באדין בטילת וגו'.
אלמא בשת שתים לדריוש התחיל הבין:
וכתיב ושיציא ביתא וגו' .אלמא בשת שש שלם הרי חמש שים
ובאותו זמן לשה הבאה שהיא שה ששית לבין עלה עזרא ובא
לירושלים בחדש אב ועד תשרי שהוא שבע לבין לא התחיל
למות:

אדיִ ן ְ ּב ֵטלַ ת ֲע ִב ַידת ֵ ּבית ֱאלָ הָ א דִּ י ִ ּבירו ׁ ְּשלֶ ם וַ ֲהוָ ת ָ ּב ְטלָ א ַעד ׁ ְשנַ ת ַּת ְר ֵּתין לְ ַמלְ כוּת דָּ ְריָ וֶ ׁש ֶמלֶ ְך ּ ָפ ָרס
ּ ֵ 94ב ַ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .22יג ,א
ּגו ָּפא:
ש ָר ֵאל ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ָל ָא ֶרץ וְ ַעד ׁ ֶש ָ ּי ְצאוּ,
שר יוֹ ְבלוֹ ת ָמנ ּו יִ ְ ׂ
" ׁ ִש ְב ָעה ָע ָ ׂ
וְ ִאי ַא ָּתה יָ כוֹ ל לוֹ ַמר ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ָמנוּ,
ׁ ֶש ִאם ַא ָּתה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ָמנוּ ,נִ ְמ ָצא ַ ּביִ ת ָח ֵרב ִ ּב ְת ִח ַ ּלת יוֹ ֵבל,
וְ ִאי ַא ָּתה מוֹ ֵצאּ ְ :
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ַא ַחר ֲא ׁ ֶשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר") 95יחזקאל מ ,א(,
"ב ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
ׁ ֶש ַבע ׁ ֶש ִּכ ְ ּיב ׁש ּו ְ -מנָלַ ן?
דְּ ָק ָא ַמר ָּכלֵ בּ ֶ :
משה ֶע ֶבד ה' ִמ ָ ּק ֵד ׁש ַ ּב ְרנֵ ַע לְ ַר ֵ ּגל ֶאת ָה ָא ֶרץ ...
"בן ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ִ ּב ׁ ְשל ַֹח א ִֹתי ׁ ֶ
96
וְ ַע ָּתה ָאנֹכִ י ַה ּיוֹ ם ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש ו ׁ ְּשמוֹ נִ ים" )יהושע יד ,ז-י(.

רש"י
בר תמן כי תרתי .דמשילוח
מרגלים עד שכסו לארץ איו
אלא ל''ח לבד משת השילוח
דהא בשיה ליציאת מצרים
שתלחו:
מדלא משכחת ארבע עשרה
שה אחרי אשר הוכתה העיר.
דליהוי יובל אי לא מדלית ארבע
עשרה לכיבוש ולחילוק:

וְ ָא ַמר ָמר:
משה ִמ ׁ ְש ָ ּכן,
אשוֹ נָ ה ָ -ע ָ ׂ
" ׁ ָשנָ ה ִר ׁ
שה ׁ ֶ
ׁ ְשנִ ָ ּיה  -הו ָּקם ַה ִּמ ׁ ְש ָ ּכן,
וְ ׁ ָש ַלח ְמ ַר ְ ּג ִלים.
ִּכי ֲעבוּר י ְַרדֵּ ן,
ָּכלֵ ב ַ ּבר ַּכ ָמה ָהוֵ י?
ַ ּבר ְּת ָמנָן נְכִ י ַּת ְר ֵּתיןִּ ,כי ָקא ְמ ַפ ֵּליג ְנ ָחלוֹ ת ָק ָא ַמרּ ֶ :
"בן ָח ֵמ ׁש ו ׁ ְּשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה ָאנֹכִ י" )יהושע יד ,י(,
יש ַּת ַּכח ֶ ׁ -ש ַבע ִּכ ְ ּיב ׁשוּ.
ִא ׁ ְ
וְ ׁ ֶש ַבע ׁ ֶש ִח ְּילק ּו ְ -מנָלַ ן?
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמדְּ ׁ ֶש ַבע ִּכ ְ ּיב ׁש ּו ׁ ֶש ַבע ִח ְּילקוּ.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ַא ַחר ֲא ׁ ֶשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר") 97יחזקאל מ ,א(.
"א ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
:
ו
ה
ִמדְּ לָ א ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לְ ּ ַ

ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ַא ַחר ֲא ׁ ֶשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר ְ ּב ֶע ֶצם ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה ָהיְ ָתה ָעלַ י יַ ד ה' וַ ָ ּי ֵבא א ִֹתי
שוֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֶ ּב ָע ׂ
ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה לְ גָ לו ֵּתנ ּו ְ ּבר ׁ
ּ ְ 95ב ֶע ְ ׂ
ׁ ָש ָּמה
 96ז ֶ ּבן ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ָאנֹכִ י ִ ּב ׁ ְשל ַֹח מ ׁ ֶֹשה ֶע ֶבד ה' א ִֹתי ִמ ָּק ֵד ׁש ַ ּב ְרנֵ ַע לְ ַר ֵ ּגל ֶאת ָה ָא ֶרץ וָ ָא ׁ ֵשב אֹתוֹ דָּ ָבר ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִעם לְ בָ ִבי .ח וְ ַא ַחי ֲא ׁ ֶשר ָעל ּו ִע ִּמי הִ ְמ ִסיו ֶאת
אתי ַא ֲח ֵרי ה' ֱאל ָֹהי .ט וַ ִ ּי ׁ ּ ָש ַבע מ ׁ ֶֹשה ַ ּביּוֹ ם הַ הוּא לֵ אמֹר ִאם ל ֹא הָ ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר דָּ ְרכָ ה ַרגְ לְ ָך ָ ּב ּה לְ ָך ִת ְהיֶ ה לְ נַ ֲחלָ ה וּלְ ָבנֶ ָיך ַעד עוֹ לָ ם ִּכי
לֵ ב ָה ָעם וְ ָאנֹכִ י ִמ ֵּל ִ
ש ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר
את ַא ֲח ֵרי ה' ֱאל ָֹהי .י וְ ַע ָּתה ִה ֵּנה ֶה ֱחיָ ה ה' אוֹ ִתי ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֵ ּבר זֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה ֵמ ָאז דִּ ֶ ּבר ה' ֶאת ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֲא ׁ ֶשר הָ לַ ְך יִ ְ ׂ
ִמ ֵּל ָ
וְ ַע ָּתה ִה ֵּנה ָאנֹכִ י ַהיּוֹ ם ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש ו ׁ ְּשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ַא ַחר ֲא ׁ ֶשר ֻה ְּכ ָתה ָה ִעיר ְ ּב ֶע ֶצם ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה ָהיְ ָתה ָעלַ י יַ ד יְ הוָ ה וַ ָ ּי ֵבא
שוֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֶ ּב ָע ׂ
ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה לְ גָ לו ֵּתנ ּו ְ ּבר ׁ
ּ ְ 97ב ֶע ְ ׂ
א ִֹתי ׁ ָש ָּמה
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 .23יג ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ִמ ׁ ּ ִש ׁ ּ ָשה ְט ָל ִאים ַה ְמבו ָ ּּק ִרין ְ ּב ִל ׁ ְש ַ ּכת ַה ְּט ָל ִאים,
ְ ּכ ַדי ְלַ ׁ :ש ָ ּבת,
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה,
ו ְּליָ ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ר ׁ
יפין ַעד עוֹ ָלם.
וּמוֹ ִס ִ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ִמְ ּ ׁ :ש ֵּתי ֲחצוֹ ְצרוֹ ת,
ִמ ִּת ׁ ְש ָעה ִ ּכנּוֹ רוֹ ת,
יפין ַעד עוֹ ָלם.
וּמוֹ ִס ִ
וְ ַהצִּ ְל ָצל ְל ָבד.

ְ ּג ָמ ָרא
ְּת ִמ ִידין וּמו ָּס ִפין  -טו ָּבא ָהווּ!

יג,ב

ַּת ּנָא ְ ּב ָעלְ ָמא ָק ֵאי,
וְ ַא ְּת ִמ ִידין לְ חו ֵּד ּיה ָק ֵאי,
"כ ַדי ְל ׁ ַש ָ ּבת ו ְּליָ ִמים טוֹ ִבים"?
ו ַּמאי ְ ּ
ִס ָימנָא ְ ּב ָעלְ ָמא.
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אין ּפוֹ ֲח ִתין ִמ ׁ ּ ִש ׁ ּ ָשה ְטלָ ִאים ^ ַה ְמבו ָ ּּק ִרים ְ ּבלִ ׁ ְש ַּכת ַה ּ ְטלָ ִאים,
ַא ְר ָ ּב ָעה י ִָמים קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה.
ו ַּמ ּנִי?
ֶ ּבן ַ ּבג ַ ּבג ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
" ֶ ּבן ַ ּבג ַ ּבג אוֹ ֵמר:
ִמ ַ ּניִ ן ַל ָּת ִמיד ׁ ֶש ָּטעוּן ִ ּב ּ
יטה?
יקוּר ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִּ " :ת ׁ ְש ְמר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְ ּבמוֹ ֲעדוֹ ") 98במדבר כח ,ב(,
ו ְּל ַה ָ ּלן ,הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת,
אשוֹ ן") 99שמות יב ,ג-ו(,
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
ַעד ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ָ -טעוּן ִ ּב ּ
יטה,
יקוּר ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָ
ַאף ָ ּכאן ָ -טעוּן ִ ּב ּ
יטה".
יקוּר ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָ
דַּ י ְָקא נ ִַמי,
"כ ַדי ְל ׁ ַש ָ ּבת" ,וְ לֹא ָק ָתנֵי" :לְ ׁ ַש ָ ּבת".
דְּ ָק ָתנֵיּ ְ :
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
מתי'
מתשעה כורות .לא אתפרש
טעמא:
והצלצל לבדו .צלצל אחד היה
שם ולא יותר וטעמא מפרש
בגמ' :גמ' קס''ד כדי לשבת
ולשי ימים טובים דווקא קאמר
דלהכי בעין ששה שאם יבאו
יחד שבת ושי ימים טובים של
ראש השה ולא יוכלו לבקר יהו
להם אילים מזומים:
בעלמא קאי .דבכל ימות השה
מי בעין ששה ולאו משום שבת
וראש השה אלא משום דבן בג
בג וכדמפרש בסמוך:
סימא בעלמא .שלא תטעה
בגירסא שלא תשה ארבעה או
חמשה משום הכי קט הך
שלשה ימים דבעו ששה תמידין:
ארבעה ימים קודם שחיטה.
ומשום הכי בעין ששה לעולם
דבשעת חיוך תו שם ששה
מבוקרין ד' ימים קודם לכן
וטלו יום ראשון שים לתמידים
ותו שים תחתיהם ויבקרום
ביום שי טלו שים מן הארבעה
הותרים ותו שים תחתיהם
ויום שלישי טלו שים הותרים
מן הראשוים ותו שים
תחתיהן וכן לעולם וטלים שים
וותים שים ואותן שתבקרו
ותו שם יום ראשון ראויים
ליום רביעי ואותן שיתו בשי
ראויין בחמישי וכן חוזרין
חלילה לעולם ומצאו כל
התמידין השחטין מבוקרין  .ד'
ימים קודם שחיטה עם יום
הביקור ויום השחיטה כך
שמעתי .וקשיא לי הא לא דמי
לארבעה ימים דפסח דביקורו
בעשור ושחיטתו בי''ד הרי
ארבעה ימים לבד מיום השחיטה
ולכך ראה בעיי דשמוה יתו
שם ביום חיוך וששה דקתי
במתי' הכי משמע אין פוחתים
מששה כלומר שאפילו כשיטלו
השים שבכל יום שתיירו שם
ששה מבוקרין ולאחר כך קודם
הלילה יבקרו שים ויתו שם
והך הואיל וליתהו אכתי בשעת
טילת השים לא קחשיב להו
ל''א סימא בעלמא דכי היכי דכי
מקלעי שבת ור''ה גבי הדדי
מיבקר ההוא דשלישי בשבת
בע''ש דהא לא מצו היום לילך
ולבקש טלה ולבקרו השתא הוי
ארבעה ימים קודם שחיטה הכי
מי לעולם בעין ד' ימים קודם
שחיטה:
דיקא מי .דסימא בעלמא הוא
ולאו משום טעמא דשבת וראש
השה קא בעי להו מדלא קתי
לשבת ולשי ימים כו' דהוי
משמע לצורך שבת ור''ה מדקתי
כדי ש''מ כפי חשבון הראוי
לשבת ולראש השה דהייו ששה
וסימא בעלמא הוא:

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ֶאת ָק ְר ָ ּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ׁ ּ ַשי ֵר ַיח נִ יח ִֹחי ִּת ׁ ְש ְמר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְ ּבמוֹ ֲעד ֹו
ַ 98צו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
שה וְ לָ ַקח הוּא ו ׁ ְּשכֵ נוֹ
שה לַ ָ ּביִ ת .ד וְ ִאם יִ ְמ ַעט ַה ַ ּביִ ת ִמ ְהיוֹת ִמ ּ ֶ ׂ
שה לְ ֵבית ָאבֹת ֶ ׂ
שֹר לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה וְ יִ ְקח ּו לָ ֶהם ִא ׁיש ֶ ׂ
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר ֶ ּב ָע ׂ
 99ג דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ָּכל ֲע ַדת יִ ְ ׂ
שים ו ִּמן ָה ִע ִּזים ִּת ָּקח ּו .ו וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם
שה ָת ִמים זָ כָ ר ֶ ּבן ׁ ָש ָנה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ִמן ַה ְּכ ָב ִ ׂ
שה .ה ֶ ׂ
ַה ָּקרֹב ֶאל ֵ ּביתוֹ ְ ּב ִמכְ ַסת נְ ָפ ׁש ֹת ִא ׁיש לְ ִפי ָאכְ לוֹ ָּתכ ֹּס ּו ַעל ַה ּ ֶ ׂ
ש ָר ֵאל ֵ ּבין ָה ַע ְר ָ ּביִ ם
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה וְ ׁ ָש ֲחט ּו אֹתוֹ כּ ֹל ְקהַ ל ֲע ַדת יִ ְ ׂ
לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַעד ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
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 .24יג ,ב
יפין ַעד עוֹ ָלם".
" ִמ ׁ ּ ְש ֵּתי ֲחצוֹ ְצרוֹ ת  ...וּמוֹ ִס ִ
וְ ַעד ַּכ ָמה?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָא ַמר ַרב ז ְַבדִּ י ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ַעד ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים,
100
ש ִרים ַמ ְח ְצ ִרים ַ ּב ֲחצוֹ ְצרוֹ ת" )דברי הימים ב ה ,יב(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ִע ּ ָמ ֶהם כּ ֲֹהנִ ים לְ ֵמ ָאה וְ ֶע ְ ׂ

רש"י
מה''מ .דצלצל לבד ותו לא:
ואסף .שם הלוי:
עבידתא חד עבדי .דאין אחד
מועיל בלא חבירו שהן ב'
חתיכות רחבות של מתכת ומכין
זו על זו וקורין ציב''ש:

יפין ַעד עוֹ ָלם.
" ִמ ִּת ׁ ְש ָעה ִ ּכנּוֹ רוֹ ת ,וּמוֹ ִס ִ
וְ ִצ ְל ָצל ְל ָבד".
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב ַא ִסי:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָא ָסף ַ ּב ְמ ִצלְ ַּתיִ ם ַ ְ ִ ַ

מ ׁשמיע") 101דברי הימים א טז ,ה(.

ְמצִ לְ ַּתיִם ְּת ֵרי ָהו ּו!
ֵּכיוָ ן דַּ ֲח ָדא ֲע ִב ְיד ָּתא ָע ְב ִדי,
וְ ַחד ַ ּג ְב ָרא ָע ֵביד ְ ּבהוּ,
ָק ֵרי לְ ה ּו ַחד.

ימן לִ ֻידתוּן וְ לִ ְבנֵ ֶיהם וְ לַ ֲא ֵח ֶיהם ְמלֻ ָ ּב ׁ ִשים בּ וּץ ִ ּב ְמ ִצלְ ַּתיִ ם ּו ִבנְ בָ לִ ים וְ כִ ּנֹרוֹ ת ע ְֹמ ִדים ִמזְ ָרח לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ִע ָּמ ֶהם כּ ֲֹהנִ ים
 100וְ ַהלְ וִ ִ ּים ַה ְמ ׁש ֲֹר ִרים לְ כֻ ָּלם לְ ָא ָסף לְ ֵה ָ
ש ִרים ַמ ְח ְצ ִרים ַ ּב ֲחצ ְֹצרוֹת
לְ ֵמ ָאה וְ ֶע ְ ׂ
ֹאש ו ִּמ ׁ ְש ֵנה ּו זְ כַ ְריָ ה יְ ִע ֵיאל ו ׁ ְּש ִמ ָירמוֹ ת וִ ִיח ֵיאל ו ַּמ ִּת ְתיָ ה וֶ ֱאלִ ָיאב ו ְּבנָ יָ ה ּו וְ ע ֵֹבד ֱאדֹם וִ ִיע ֵיאל ִ ּבכְ לֵ י נְ בָ לִ ים ו ְּבכִ ּנֹרוֹ ת וְ ָא ָסף ַ ּב ְמצִ לְ ַּתיִ ם ַמ ׁ ְש ִמ ַיע
ָ 101א ָסף ָהר ׁ
בוילא) :לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע(
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 .25יג ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שר ְלוִ ִ ּים עוֹ ְמ ִדין ַעל ַהדּ ו ָּכן,
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ִמ ׁ ּ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
יפין ַעד עוֹ ָלם.
וּמוֹ ִס ִ
ֵאין ַה ָ ּק ָטן נִ ְכנָ ס ַל ֲעזָ ָרה ַל ֲעבוֹ ָדה,
ֶא ָ ּלא ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ְלוִ ִ ּים אוֹ ְמ ִרים ַ ּב ׁ ּ ִשיר.
ימה.
יתן ְּת ַבל ַ ּב ְ ּנ ִע ָ
וְ לֹא ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ְ ּבנֵ ֶבל ו ְּב ִכנּוֹ רֶ ,א ָ ּלא ַ ּב ּ ֶפהּ ְ ,כ ֵדי ִל ֵּ
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֵאין עוֹ ִלין ַל ִּמנְ יַ ן,
וְ ֵאין עוֹ ִלין ַלדּ ו ָּכן,
ֶא ָ ּלא ָ ּב ָא ֶרץ ָהי ּו עוֹ ְמ ִדין,
יהן ֵ ּבין ַר ְג ֵלי ַה ְלוִ ִ ּים,
אש ֶ
וְ ָר ׁ ֵ
וְ "צ ֲֹע ֵרי ַה ְלוִ ִ ּים" ָהי ּו נִ ְק ָר ִאין.

ְ ּג ָמ ָרא

רש"י
מתי'
אין לוי קטן כס לעזרה .לשום
עבודה כגון לכבד את העזרה
ולהגיף את הדלתות אלא בשעה
שהלוים עומדים על הדוכן בשיר
אז כסים לוים קטים לשורר
עמהן:
ולא היו .אותן קטים:
אומרים בבל וכור אלא בפה
ליתן תבל בעימה .ליתן תבלין
בעימות הלוים לפי שקול הלוים
הקטים דק ומתבל את קול
הלוים הגדולים:
]ואין עולין למין[ .דלא מו
אותן לוים למין שים עשר לוים
הצריכין לדוכן:
ולא עולין .על האצטבא המוכת
לדוכן אלא בארץ היו עומדין:
וצוערי הלוים .שמצערין את
הלוים כדמפרש בגמרא:

ָהנֵי ְּכנֶ גֶ ד ִמי?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְּכנֶגֶ ד ִּת ׁ ְש ָעה ִּכנּוֹ רוֹ ת ו ׁ ְּשנֵי נ ְָבלִ ים וְ ִצלְ צָ ל ֶא ָחד.
שר") 102דברי הימים א כה ,ז-ט(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :הוּא ו ָּבנָ יו וְ ֶא ָחיו ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ

אתיִ ם ׁ ְשמוֹ נִ ים ו ׁ ְּשמוֹ ָנה .ח וַ ַ ּי ּ ִפיל ּו גּ וֹ ָרלוֹ ת ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת לְ ֻע ַּמת ַּכ ָּקטֹן ַּכ ָ ּגד ֹול ֵמ ִבין ִעם ַּתלְ ִמיד.
 102ז וַ יְ ִהי ִמ ְס ּ ָפ ָרם ִעם ֲא ֵח ֶיהם ְמלֻ ְּמ ֵדי ׁ ִשיר לַ יהוָ ה ָּכל ַה ֵּמ ִבין ָמ ַ
שר
אשוֹ ן לְ ָא ָסף לְ יוֹ ֵסף ְ ּג ַדלְ יָ ה ּו הַ ׁ ּ ֵשנִ י הוּא וְ ֶא ָחיו ו ָּבנָ יו ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ט וַ ֵ ּיצֵ א ַהגּ ָוֹרל ָה ִר ׁ
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" ֵאין ַה ָ ּק ָטן נִ ְכנָ ס ַל ֲעזָ ָרה ַל ֲעבוֹ ָדה ֶא ָ ּלא ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ְלוִ ִ ּים אוֹ ְמ ִרים ַ ּב ׁ ּ ִשיר".
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וַ ַ ּי ֲעמֹד יֵ ׁשו ַּע ָ ּבנָ יו וְ ֶא ָחיו ַק ְד ִמ ֵיאל ו ָּבנָ יו ְ ּבנֵ י יְ הו ָּדה ְּכ ֶא ָחד,
לְ נַ ֵ ּצ ַח ַעל ַה ּ ְמלָ אכָ ה ה' ֲעבוֹ ַדת ֵ ּבית ה'") 103עזרא ג ,ט(.

שה הַ ְּמלָ אכָ ה ְ ּב ֵבית ָה ֱאל ִֹהים ְ ּבנֵ י ֵחנָ ָדד ְ ּבנֵ ֶיהם וַ ֲא ֵח ֶיהם ַהלְ וִ ִ ּים
 103וַ ַ ּי ֲעמֹד יֵ ׁשו ַּע ָ ּבנָ יו וְ ֶא ָחיו ַק ְד ִמ ֵיאל ו ָּבנָ יו ְ ּבנֵ י יְ הו ָּדה ְּכ ֶא ָחד לְ ַנ ֵ ּצ ַח ַעל עֹ ֵ ׂ

רש"י

"אין נֶ ֱע ָר ִכין"
מסכת ערכין פרק ב' – ֵ
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ימה".
יתן ְּת ַבל ַ ּב ְ ּנ ִע ָ
"לֹא ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים לֹא ְ ּבנֵ ֶבל וְ לֹא ְ ּב ִכנּוֹ רֶ ,א ָ ּלא ַ ּב ּ ֶפה ְ ּכ ֵדי ִל ֵּ
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ "נֵ ֶבל" לְ חוּד ,וְ " ִכנּוֹ ר" לְ חוּד.
ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ימין ָהיָ ה,
ִ ּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ִמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶשל ׁ ִש ְב ַעת נִ ִ
יק ֵרי "שׂוֹ ַבע" ֶא ָ ּלאֶ ׁ ' :ש ַבע'.
ש ַֹבע ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרׂ " :
ש ָמחוֹ ת ֶאת ּ ָפנֶ ָיך") 104תהלים טז ,יא( ַ -אל ִּת ְ
יח ְ ׁ -שמוֹ נָ ה,
וְ ׁ ֶשל יְ מוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ימא ׁ ְש ִמינִ ית.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ַה ּׁ ְש ִמינִ ית") 105תהילים יב ,א( ַעל נִ ָ
שר,
ׁ ֶשל עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ֶ -ע ֶ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ " :עלֵ י ָעשׂוֹ ר וַ ֲעלֵ י נָ ֶבל ֲעלֵ י ִה ָ ּגיוֹ ן ְ ּבכִ נּוֹ ר" )תהילים צב ,ד(.
וְ אוֹ ֵמר" :הוֹ ד ּו לַ ה' ְ ּבכִ נּוֹ ר ְ ּבנֵ ֶבל ָעשׂוֹ ר זַ ּ ְמר ּו לוֹ ׁ ִשיר ּו לוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש") 106תהילים לג ,ב-ג("!
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ִימין דִּ ֵיד ּיה ,נָ ֵפ ׁיש ָקלֵ ּיה ִּכי ֵנ ֶבל,
ישי נ ִ
לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבאַ ,א ְ ּי ֵידי דִּ נְ ִפ ׁ ִ
ָק ֵרי לֵ ּיה ֵנ ֶבל.

ימינְ ָך נֶ ַצח
ש ַֹבע ְ ׂ
ּ 104תוֹ ִד ֵיענִ י א ַֹרח ַח ִ ּיים ׂ
ש ָמחוֹ ת ֶאת ּ ָפנֶ ָיך נְ ִעמוֹ ת ִ ּב ִ
 105לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ַה ׁ ּ ְש ִמינִ ית ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד
שוֹ ר זַ ְּמר ּו לוֹ  .ג ׁ ִשיר ּו לוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ֵה ִיטיב ּו נַ ֵ ּגן ִ ּב ְתרו ָּעה
 106ב הוֹ ד ּו לַ יהוָ ה ְ ּבכִ ּנוֹ ר ְ ּבנֵ בֶ ל ָע ׂ

רש"י
גמ'
בבל עשור .של עשר ימין
ולעולם הבא משתעי מדכתיב
שיר חדש לשון זכר דשירות
העולם הזה לשון קבה כדאמר
במכילת' כשם שקבה זו יולדת
כך תשועות הללו סופן לילד
צרות אבל שיר של עולם הבא ל'
זכר שאיו יולד :מדמפיק ר'
יהודה כור בבל עשור אלמא
כור הייו בל:
דפיש קליה כי בל .ובל עשוי
כמפוח של פחים ומוציא קול
ע''י רוח:
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יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֵאין עוֹ ִלין ִמן ַה ִּמנְ יָ ן וְ ֵאין עוֹ ִלין ַלדּ ו ָּכן,
ֶא ָ ּלא ָ ּב ָא ֶרץ ָהי ּו עוֹ ְמ ִדין,
יהן ֵ ּבין ַר ְג ֵלי ַה ְלוִ ִ ּים,
אש ֶ
וְ ָר ׁ ֵ
ּ
וְ "צ ֲֹע ֵרי ַה ְלוִ ִים" ָהי ּו נִ ְק ָר ִאין".
ָּתנָא:
"וְ סוֹ ֲע ֵדי ַה ְלוִ ִ ּים ָהי ּו נִ ְק ָר ִאין".
וְ ַת ּנָא דִּ ָידן?
ֵּכיוָ ן דְּ ָהנֵי ַק ּ ִטין ָקלַ יְיה ּו ,וְ ָהנֵי ָעב ָקלַ יְיהוָּ ,ה ֵני ְמ ַק ְט ִטי וְ ָהנֵי לָ א ְמ ַק ְט ִטי,
ָק ֵרי לְ ה ּו "צ ֲֹע ֵרי".

הדרן עלך אין נערכין

רש"י
וסועדי .עוזרי :לויים עבו קלייהו
קטים קטין קלייהו דק קולם:
מקטטי .כלומר מקטיין ועושים
קולם דק דק ויפה ומצערין
הלוים שאין יכולים לבסם קולם
כמותן:

