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    """"ָרִכין ָרִכין ָרִכין ָרִכין ֵאין ֶנֱע ֵאין ֶנֱע ֵאין ֶנֱע ֵאין ֶנֱע """"    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק     ערכיןערכיןערכיןערכיןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        ב ב ב ב ז, ז, ז, ז,  .1

   ַמְתִניִתין

ַלע,    :ֵאין ֶנֱעָרִכין חּות ִמסֶּ   ּפָ
ים ֶסַלע.  ִ   ְולֹא ָיֵתר ַעל ֲחִמׁשּ

יַצד    ?ּכֵ
יר  לּום. -ָנַתן ֶסַלע, ְוֶהֱעׁשִ   ֵאינֹו נֹוֵתן ּכְ

יר  ַלע, ְוֶהֱעׁשִ חּות ִמסֶּ ים ֶסַלע.  -ּפָ ִ   נֹוֵתן ֲחִמׁשּ
ָיָדיו ָחֵמׁש ְסָלִעים   :ָהיּו ּבְ

  אֹוֵמר:  י ֵמִאירַרּבִ 
א ַאַחת   .ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאּלָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ן.    נֹוֵתן ֶאת ּכּוּלָ

ַלע,  חּות ִמסֶּ   ֵאין ֶנֱעָרִכין ּפָ
ים ֶסַלע ִ         .  .  .  .  ְולֹא ָיֵתר ַעל ֲחִמׁשּ

            

ָמָרא     ּגְ

ַלע" חּות ִמסֶּ   . . . . "ֵאין ֶנֱעָרִכין ּפָ
  

   ?ְמָנַלן
  

ְכִתיב ָך ִיְה  :ּדִ ֶקל ַהּקֶֹדׁש""ְוָכל ֶעְרּכְ ׁשֶ   , (ויקרא כז, כה) 49ֶיה ּבְ
ה ַמֲעִריְך  ַאּתָ ל ֲעָרִכין ׁשֶ ֶקל.  -כָּ ֶ חּוִתין ִמׁשּ   לֹא ְיהּו ּפְ

  
ים ְסָלִעים" ִ    ."ְולֹא ָיֵתר ַעל ֲחִמׁשּ
  

ְכִתיב ים" :ּדִ ִ   .  ג) ויקרא כז,( 50"ֲחִמׁשּ
   

  
  

                                                        
ֶק  49 ָ ָרה ִיְהֶיה ַהׁשּ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ָך ִיְהֶיה ּבְ   ְוָכל ֶעְרּכְ
ִרים ׁשָ  50 ן ֶעׂשְ ָכר ִמּבֶ ָך ַהּזָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוָהָיה ֶעְרּכְ ׁשֶ ֶסף ּבְ ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ָך ֲחִמׁשּ ָנה ְוָהָיה ֶעְרּכְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ   ָנה ְוַעד ּבֶ

 רש"י
  מתי' 

. שאפי' אין ערכין פחות מסלע
עי הדור בהשג יד לא יתן פחות 

   מסלע:
. דזהו גדול ולא יותר על חמשים

   שבערכין הכתובין בפרשה:
. בן עשרים שערכו תן סלע

שים והיה עי ותן סלע חמי
לערכו דעי ידון בהשג יד 

   והעשיר פטור:
. דבתיה קמייתא ותן חמשים

לא יצא ידי ערכו ועדיין ערכו 
עליו ועי המעריך את עצמו 
והעשיר קודם תיה ותן ערך 
עשיר כדילפין לקמן בפ' השג יד 

   (דף יז:):
. עי בן היו בידיו חמש סלעים

היה לו ה' עשרים שהעריך עצמו ו
  סלעים:
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        ז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .2
ה ְסָלִעים" ָ ָיָדיו ֲחִמׁשּ   :ָהיּו ּבְ

י ֵמִא    אֹוֵמר:  ירַרּבִ
א ַאַחת   .ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאּלָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ן   ."נֹוֵתן ֶאת ּכּוּלָ

  
י ֵמִאיר? ּדְ ַמאי ַטְעָמא    ַרּבִ

  
ִתיב:  ים"כְּ ִ   , (ויקרא כז, ג) 51"ֲחִמׁשּ
ֶקל"" :ּוְכִתיב    ,(ויקרא כז, כה) 52ׁשֶ

ֶקל.  ים, אֹו ׁשֶ ִ   אֹו ֲחִמׁשּ
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

ל ֲע  ָאָתאַההּוא, ְלכָּ ֶקל הּוא ּדְ ֶ חּוִתים ִמׁשּ ה ַמֲעִריְך לֹא ְיהּו ּפְ ַאּתָ    .ָרִכין ׁשֶ
ִאית ֵליּה  יג ַיד ַהּנֹוֵדר" :ָאַמר ְקָרא ,ֵהיָכא ּדְ ׂשִ ר ּתַ ֶגת. ח) ויקרא כז,( 53"ֲאׁשֶ ֶ   , ַוֲהֵרי ָידֹו ַמׂשּ

  
י ֵמִאיר    ?ְוַרּבִ

  
ָא  ר הּוא ּדְ יּדָ    .ָתאַההּוא, ַיד ַהּנֹוֵדר ְולֹא ַיד ַהּנִ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ּה,  ְמַעּתְ ִמיּנָ יָלא ׁשָ   ָלאו ִמּמֵ

ֵהיָכא  ֶגת ּדְ ּדְ ֶ יּה  -ָידֹו ַמׂשּ קֹול ִמיּנֵ    .ׁשְ
  
  

                                                        
ֶסף בְּ  51 ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ָך ֲחִמׁשּ ָנה ְוָהָיה ֶעְרּכְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ ָנה ְוַעד ּבֶ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ָכר ִמּבֶ ָך ַהּזָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוָהָיה ֶעְרּכְ   ׁשֶ
ךָ  52 ֶק ְוָכל ֶעְרּכְ ָ ָרה ִיְהֶיה ַהׁשּ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ    ִיְהֶיה ּבְ
יג ַיד ַהּנֵֹדר יַ  53 ִ ׂשּ ר תַּ י ֲאׁשֶ ָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַעל ּפִ   ֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהןְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ

 רש"י
  גמ' 

ההוא לכל ערכין שאתה מעריך 
. שאפי' עי שבעיים הוא דאתא

לא יתן פחות ומיהו היכא דאית 
ליה טפי יהיב דכתיב על פי אשר 

   תשיג:
. שעי יד הודר ולא יד הידר

שהעריך את העשיר ותן ערך 
   עי:

. לאו ממילא שמעין מיה כו'
יד אע''ג דקרא להכי אתא ולא 

הידר מיהו על פי אשר תשיג 
כתיב וממילא שמעת דהיכא 

  דידו משגת שקול מייה:
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        ח, אח, אח, אח, א    ––––ז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .3
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ָיָדיו ָחֵמׁש ְסָלִעים,    ָהיּו ּבְ
י ָעַלי",  :ְוָאַמר י ָעַלי", ְוָחַזר ְוָאַמר "ֶעְרכִּ   "ֶעְרכִּ

ע וְ  ה, ְוֶאָחד לַ ָנַתן ַאְרּבַ ִנּיָ ְ יֶהן.  -ִראׁשֹוָנה לַ ׁשּ ּתֵ   ָיָצא ְיֵדי ׁשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ַדם ְוָגָבה  ּקָ ַעל חֹוב ְמאּוָחר ׁשֶ ָבה -ּבַ ָבה ּגָ ּגָ ֶ   .ַמה ׁשּ
ד ָלִראׁשֹוָנה ְעּבַ ה ְמׁשַ ִנּיָ ְ ָיֵהיב ַלׁשּ ָנא ּדְ ִעיּדָ    ,ּבְ

ָיֵהיב ָלִראׁשֹוָנה ָנא ּדְ ִעיּדָ   ּתּו ֵלית ֵליּה.   ּבְ
  

ה    ח,א ִנּיָ ְ ע ָלִראׁשֹוָנה ְוַאַחת ַלׁשּ ה ָיָצא,  -ָנַתן ַאְרּבַ ִנּיָ   ְיֵדי ׁשְ
  .לֹא ָיָצא -ְיֵדי ִראׁשֹוָנה 

ָדן ָלִראׁשֹוָנה.  ְעּבְ הּו ְמׁשַ   ּכּוּלְ
  
  

ֵעי  ר ַאֲהָבהּבָ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ָידֹו ָחֵמׁש ְסָלִעים ְוָאַמר ֵני ֶע  :ָהיּו ּבְ ַבת ַאַחת, ַמהּו? "ׁשְ י ָעַלי" ּבְ   ְרכִּ

  
יָון  ְפָסן,  -ְבַבת ַאַחת ָנַדר ּדִ כֵּ י ֲהָדֵדי ּתָ   כִּ

א ְלַהאי,  י ּוַפְלּגָ א ְלַהאי ְוַתְרּתֵ י ּוַפְלּגָ ְרּתֵ   ָיֵהיב ּתַ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

הּו ַחְזָיא ְלַהאי הּו ַחְזָיא ְלַהאי?  ,ּכּוּלְ   ְוכּוּלְ
  

   .ֵתיקוּ 
   

  
  

 רש"י
. על פי כהן יצא ותן ד' לשיה

ידי שיהן ואפי' לרבן הואיל 
   ויהב לשיה ברישא:

. והילכך כי יהיב מה שגבה גבה
לראשוה כל מה דאית ליה יהיב 
לה ולשיה ליכא למימר אמאי 

שום לא יהב כולהו חמש מ
דבעידא דיהב לשיה משתעבד 
לה לראשוה דהא אפילו מאי 

  דיהיב לה לאו דידה הוא:
. שהעריכו תן ארבע לראשוה

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:

עדיין . וכולהו חזיא להאי כו'
  אחד מן הערכין עליו:
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        ח, אח, אח, אח, א .4
ַלע ְולֹא ָיֵתרֵאין " חּות ִמסֶּ ֲעָרִכין ּפָ   . "ּבַ
  

ה ִלי?    ָהא ּתּו ָלּמָ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקַמׁשְ
א,  ֵליכָּ ַלע הּוא ּדְ חּות ִמּסֶ   ּפָ

א –ָהא ָיֵתר ַעל ֶסַלע     .ִאיכָּ
ים  ִ א,  -ָיֵתר ַעל ֲחִמׁשּ ֵליכָּ   הּוא ּדְ

ים  ִ חּות ֵמֲחִמׁשּ א –ָהא ּפָ    .ִאיכָּ
ַנן. ַרּבָ     ּוְסָתָמא כְּ

   
  
  

 רש"י
. אף על גב הא יותר על סלע איכא

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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        בבבב----ח, אח, אח, אח, א .5
            ַמְתִניִתין

ְבָעה,  ִ ּטֹוָעה ָפחּות ִמׁשּ ַתח ּבַ   ֵאין ּפֶ
ר ְבָעה ָעׂשָ   .  ְולֹא ָיֵתר ַעל ׁשִ

  

ָמָרא                 ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָאְמָרה" ר.  -"יֹום ֶאָחד ָטֵמא ָרִאיִתי"     :טֹוָעה ׁשֶ ְבָעה ָעׂשָ ְתָחּה ׁשִ   ּפִ

ֵני ָיִמים ָטֵמא ָרִאיִתי"  ְתָח  -"ׁשְ ר. ּפִ ְבָעה ָעׂשָ   ּה ׁשִ
ה ָיִמים ָטֵמא ָרִאיִתי"  לֹׁשָ ר -"ׁשְ ְבָעה ָעׂשָ ְתָחּה ׁשִ    .ּפִ

ָעה ָיִמים ָטֵמא ָרִאיִתי"  ר.  -"ַאְרּבָ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ְתָחּה ׁשִ   ּפִ
ה ָיִמים ָטֵמא ָרִאיִתי"  ָ ר.  -"ֲחִמׁשּ ה ָעׂשָ ָ ְתָחּה ֲחִמׁשּ   ּפִ

ה ָיִמים ָטֵמא ָרִאיִתי"  ָ ׁשּ ְת  -"ׁשִ רּפִ ָעה ָעׂשָ   .ָחּה ַאְרּבָ
ְבָעה ָיִמים ָטֵמא ָרִאיִתי"  ר.  -"ׁשִ ה ָעׂשָ לׁשָ ְתָחּה ׁשְ   ּפִ
מֹוָנה ָיִמים ָטֵמא ָרִאיִתי"  ר.  -"ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ְתָחּה ׁשְ   ּפִ
ָעה ָיִמים ָטֵמא ָרִאיִתי"  ׁשְ ר -"תִּ ְתָחּה ַאַחד ָעׂשָ    .ּפִ
ָרה ָיִמים ָטֵמא ָרִאיִתי"  ְתָחּה  -"ֲעׂשָ ָרהּפִ    .ֲעׂשָ

ר"  ָעה -"ַאַחד ָעׂשָ ׁשְ ְתָחּה תִּ  .ּפִ

ר                             ח,ב ֵנים ָעׂשָ מֹוָנה - ""ׁשְ ְתָחּה ׁשְ   .ּפִ
ר ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְבָעה.  - ""ׁשְ ְתָחּה ׁשִ   ּפִ

ר ְבָעה ָעׂשָ ְבָעה ְולֹא ָיֵתר ַעל ׁשִ ִ חּות ִמׁשּ ּטֹוָעה ּפָ ַתח ּבַ ֵאין ּפֶ   . "ׁשֶ
  

א ּבַ ָאַמר ֵליּה  הלְ  ר ַאֲהָבהַרב ַאּדָ   : ַרּבָ
י ַהאי?  ה ִלי ּכּוּלֵ   ָלּמָ

ִרי!  ּתְ ְבָעה ְוִתׁשְ יְמֵני ׁשִ   ּתִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ה ּוִפְתָחּה ָקָאְמִריַנן.    ְלַתּקּוָנּה ִליֵדי ִנּדָ

  
  
  
  

 רש"י
  ' מתי
. תחילת דות שזה דין דה דאורייתא ראתה היום מוה פתח

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 

ויא שומרת יום כגד יום וטובלת ואם ראתה בהן ג' רצופין ה
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' 

תה סמוך בין רצופין איה זבה וכשתראה אחרי כן בין רא
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.):
. טועה שראתה היום ואיה אין פתח בטועה פחות משבעה

בימי דתה עומדת אם באותן אחד עשר יום של זיבה יודעת אם 
   אין חוזרת לפתח דותה בפחות מז' קיים:

   . קיים כדמפרש בגמ':ולא יותר על י''ז
  

  גמ' 
. היום ואיה תו רבן טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי

יודעת אם בימי תחילת דות הוא וצריכה למות ששה והוא 
וא ואיה צריכה לשמור אלא אם באותן אחד עשר ימי הזוב ה

   יום כגד יום:
. שאם לא תראה עד לאחר י''ז לבד מיום זה פתחה שבעה עשר

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 

קה ראייתה שלא ראתה עד לאחר י''ז ותחילת דה הזוב והרחי
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 

דה הוא וצריכה למ ות ששה והוא וכל י''ז שראתה בו תחילת
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 

עה קיים וקרבן שלשה רצופין אמר ימי זוב הן וצריכה שב
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:

מה פשך אם שי ימים הללו מימי הזוב הרי . לבד משי ימים הללו שאם לא תראה עד לאחר י''ז תחילת דה היא משי ימים טמא ראיתי פתחה י''ז
ה 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 שש

ראיית הספק דה היא אבל אם תראה ביום  עשר אחר השים שימי דות וזוב אין אלא י''ח וזו שלא ראתה עד לאחר י''ז שהוא יום עשרים לתחילת
ם י''ז 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 ביו

ות וזיבות עד לאחר י''ז וזו שראתה ביום י''ז סוף תחילת דה היא או שמא אחד משי הימים סוף י''א של זיבה היה והשי תחילת דה ולא כלו ימי ד
ב היו 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 זו

י''ג זה שמיי של ימי הזוב הוא ותשמור יום כגד יום וכן  וזו שלא ראתה שוב עד יום י''ג תחילת דה היא או שמא שי הימים תחילת דה היו ויום
   בספק זה היא לעולם עד שתשב י''ז קיים:

. כמו שפירשתי אבל קודם לכן כגון י''ז עצמו עומדת בספק וי''ל שמא שי ימים מהשלשה היו סוף זיבה והשלישי שלשה ימים טמא ראיתי פתחה י''ז
וא או שמא כולן השלשה תחילת דה היו ולסוף ט''ו לבד מהשלשה כלו ימי דות וזוב ויום י''ז זה תחילת דה הוא תחילת דה ויום י''ז זה סוף זיבה ה

   אבל ליום י''ח יצתה מן הספק ממה פשך:
דות  . שאם לא תראה עד לאחר ששה עשר לבד מהך יצתה מן הספק ממה פשך אם תחלת דה היו הרי כלו ימיארבעה ימים וכו' פתחה ששה עשר

חלת דה 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 ת
השלשה היו  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

עה 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 שב
ביום ששה  קיים כדכתיב (ויקרא טו) ואם טהרה מזובה וספרה וגו' ולאחר שישבה שבעה קיים חזרה לתחילת דותה אבל אם תראה קודם לכן אפילו

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:

ל יום ט''ו עצמו אם תראה בו הויא ספק דשמא שים מהחמשה . ממה פשך לאחר ט''ו תחילת דה היא אם תראה אבה' ימים טמא ראיתי פתחה ט''ו
מן הדות  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

מי דות כל זמן שלא ישבה ז' קיים והשתא כי חזיא לאחר שישבה את אבל טפי מהכי ליכא לספוקי דאי אמרת ג' מהן סוף זיבה תו לא הוו אחריי י
  ז' הימים הקיים תחילת דה היא:

ו תאמר שים הראשוים סוף זיבה היו הרי כלו לה ממין . דלאחר שישבה שמוה קיים יצתה מן הספק ממה פשך אפילשים עשר פתחה שמוה
ה מהן 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 שבע

ד עשר הוא ואיה תחילת דה שאין בין סוף דה לתחילת דה לדות והשלשה לזוב והויא זבה וז' קיים ישבה ושמיי זה שראתה בו עדיין מן האח
דות 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 

להם ימי זוב לסוף ששה ולסוף ששה כלו ימי דה וזוב והרי ישבה  והתחילו בשמיי ימי זיבה וליום שים עשר הלכו להם מימי זוב חמשה מצא שיכלו
מרה [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 שא

חר ראיית שמיי זה שבעה ימים ותראה ותרצה לשמור יום כגד יום יום אחד טמא ראיתי ואיי יודעת אם בימי דה ואם בימי זיבה ואם תפסוק לא
 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

   בספק זה היא לעולם עד שתשב שבעה קיים:אותו יום שמיי שראתה בו תחילת דה היה ועכשיו בימי זוב היא וזבה היא וכן 
   . ב' (ימים) קמאי מספקין לסוף זיבה פשו להו י''א וז' קיים הרי י''ח:שלשה עשר פתחה שבעה

. שאפילו ראתה ארבעה עשר איה חוזרת לפתחה בפחות מז' קיים דממה פשך זבה היא כל זמן שלא ישבה ז' קיים שאין פתח בטועה פחות משבעה
   א מידי זיבה:לא תצ

. 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 א''ל רב אדא וכו'
   או ארבעה ימים לא תמה אלא שלשה והם ואיך יהיו לה ימי זוב שאם תראה אחר תהא שומרת יום:
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        ח, בח, בח, בח, ב .6
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל ַהּטֹועֹות "    .ָזבֹות –ּכָ
ן    ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל,  -ְמִביאֹות ָקְרּבָ

ְבָעה,   :ִמ    חּוץ ְתָחּה ׁשִ   ּפִ
מֹוָנה ְתָחּה ׁשְ ן ְוֶנֱאָכל - ּוּפִ ְמִביאֹות ָקְרּבָ   . "ׁשֶ

  
ל ַהּטֹועֹות "ַאּטּו     !?"ָזבֹות -ּכָ

  
ן ִהיא?וּ ְותּו יֹום ֶאָחד  ת ִאיתּוֵיי ָקְרּבָ ֵני ָיִמים ּבַ    !ׁשְ

  
א:  ל ָזבֹות ַהּטֹועֹות"ֶאּלָ ן ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל - כָּ   . ְמִביאֹות ָקְרּבָ

ְבָעה,   :חּוץ ִמ  ְתָחּה ׁשִ   ּפִ
מֹוָנה ְתָחּה ׁשְ ן ְוֶנֱאָכל.   - ּוּפִ ִביאֹות ָקְרּבָ ּמְ   ׁשֶ

   
  

  רש"י
ה . לקמן מפיך לכל הטועות זבות

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:

. לסוף שבעה מביאות קרבן
קיים שתי תורים אחד לחטאת 
ואחד לעולה כדין זבה דשמא 

   זבות היו:
החטאת איה  .ואיו אכל

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' 

. דממה שמביאות קרבן ואכל
פשך כיון דראתה י''ב רצופין 

ות יהו דאי מי אמרת שי זב
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 

יא ואיכא למימר לאו זבה וזבה ה
היא דב' יומי קמאי מסוף זבות 
ותו לא הויא זבה ממין 

   האחרון:
. והא אטו כל הטועות זבות

חששא בעלמא הוא ולאו ודאי 
   זבות יהו:

. דמשמע אלא כל זבות הטועות
כל שיש לספקו בזוב מחמת 
טעותו דהייו משלשה ימים 

  טמא ראיתי ואילך:
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בּוַע ֶאָחד,  ָ חּות ִמׁשּ ָגִעים ּפָ ּנְ   ֵאין ּבַ
בּועֹות ה ׁשְ לׁשָ   .  ְולֹא ָיֵתר ַעל ׁשְ

   

ָמָרא                 ּגְ

בּוַע " ָ חּות ִמׁשּ    .ִנְגֵעי ָאָדם - "ּפָ
בּועֹות" ה ׁשְ לׁשָ ים.  - "ְולֹא ָיֵתר ַעל ׁשְ   ִנְגֵעי ָבּתִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַהְרֵרי ֵאל"   .ֵאּלּו ִנְגֵעי ָאָדם - (תהילים לו, ז) 54"ִצְדָקְתָך ּכְ

ה" הֹום ַרּבָ ֶטיָך ּתְ ּפָ ים.  - "ִמׁשְ   ֵאּלּו ִנְגֵעי ָבּתִ
  

ִתיב?  ַמאי כְּ ְקָרא ּבְ ֵטיּה ּדִ ׁשָ   ּפְ
  

  : הּוָדהַרב יְ ָאַמר 
ַהְרֵרי ֵאל"ִאְלָמֵלא  ה"ִמי יּוַכל ַלֲעמֹוד ִלְפֵני  "ִצְדָקְתָך ּכְ הֹום ַרּבָ ֶטיָך ּתְ ּפָ   . "ִמׁשְ

  
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

ַהְרֵרי ֵאל" ֵני ׁשֶ  "ִצְדָקְתָך ּכְ ה"ִמּפְ הֹום ַרּבָ ֶטיָך ּתְ ּפָ ׁשְ   . "ּמִ
  

ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ
  
יּדְ ּבִ  י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ י ֲחִניָנא,   ַרּבִ ַרּבִ   יֹוֵסי ּבְ

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
י ֶאְלָעָזר   ָאַמר:  ַרּבִ

  .ּכֹוֵבׁש 
י יֹוֵסי  י ֲחִניָנאּבְ ַרּבִ   ָאַמר:  ַרּבִ

א   .נֹוׂשֵ
  

י ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ ה כְּ   ַרּבָ
י ֲחִניָנא.   ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ   ְוַרב ְיהּוָדה כְּ

   
  
  

                                                        
ֶטָך תְּ  54 ּפָ ַהְרֵרי ֵאל ִמׁשְ יַע ִצְדָקְתָך ּכְ ה ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוׁשִ   ה'הֹום ַרּבָ

 רש"י
  מתי' 

אין טוהר בגעים בפחות משבוע 
   . להסגר:אחד

  
  גמ' 

. יש בהם בשבוע אחד געי אדם
   כדכתיב בפרשה:

. שלש שבועות געי בתים
כדתיא בתורת כהים ושב הכהן 

היא שיבה זו היא  ובא הכהן זו
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':
. שבררין בשבוע אלו געי אדם

ם לטהר אם ליחלט אחד א
   וצדקה גדולה היא זו:
. כדמפרש אלמלא צדקתך כו'

   לקמן:
. רבי במאי קמיפלגי [וכו']

אלעזר אמר כובש. הקב''ה כובש 
ומסתיר עוות תחת מחילת כסא 

   הכבוד כדי שיכריעו הזכיות:
. ושא ומגביה כף העוות ושא

   למעלה כדי שיכריעו הזכיות:
. והכי קאמר רבה כר' אלעזר

דקתך כהררי אל שאתה צ
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 ֶנֱעָרִכין –מסכת ערכין פרק ב' 
41

        י, אי, אי, אי, א    ––––ח, ב ח, ב ח, ב ח, ב  .8
            ַמְתִניִתין

ָנה, ֵאין ּפֹוֲח  ׁשָ ִרים ּבְ ים ַהְמעּוּבָ ָעה ֳחָדׁשִ   ִתין ֵמַאְרּבָ
מֹוָנה.    ְולֹא ִנְרָאה ָיֵתר ַעל ׁשְ

ֶחם י ַהּלֶ תֵּ ַנִים,  :ֵאין ֶנֱאָכִלין - ׁשְ חּות ִמׁשְ   ּפָ
ה.                              לׁשָ   ְולֹא ָיֵתר ַעל ׁשְ

ִנים  ָעה.   :ֵאין ֶנֱאָכל -ֶלֶחם ַהּפָ ׁשְ חּות ִמתִּ   ּפָ
ר. ְולֹא ָיֵתר ַע    ל ַאַחד ָעׂשָ

מֹוָנה,   ֵאין ָקָטן ִניּמֹול ְ חּות ִמׁשּ   ּפָ
ר ֵנים ָעׂשָ   . ְולֹא ָיֵתר ַעל ׁשְ

  

ָמָרא                 ּגְ

מָֹנה"ַמאי    ? "ְולֹא ִנְרֶאה ָיֵתר ַעל ׁשְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
מֹוָנה.  ר ָיֵתר ַעל ׁשְ   לֹא ִנְרֶאה ַלֲחָכִמים ְלַעּבֵ

  
ָעה  ׁשְ ָנא ּתִ    ?לֹאּדְ ַמאי ׁשְ

ן    אט, ָלָתא יֹוֵמי^ִאם כֵּ    ,ָקֵדים ָאֵתי ִסיֲהָרא ּתְ
ֵרי יֹוֵמי!  א ַנִמי ָקא ָקֵדים ָאֵתי ּתְ ּתָ   ָהׁשְ

  
ְדָאַמר  אכִּ ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

ֶרת,  ָנה ְמעּוּבֶ ָהְיָתה ׁשָ גֹון ׁשֶ   כְּ
נָ  ֶרת, ְוִעיּבּור ׁשָ ָפֶניָה ְמעּוּבֶ ּלְ ָנה ׁשֶ ָהְיָתה ׁשָ גֹון ׁשֶ   ה חֹוֶדׁש. ָהָכא ַנִמי: כְּ

יָרא.  ֲהֵדי ַיְרָחא ַחּסִ ל ַיְרָחא ָמְלָיא ּבַ   ּדַ
  

י ַחד יֹוָמא!  ּתִ   ְוַאכַּ
  

י.  ֱאיָנׁשֵ ְייהּו ּדֶ ְעּתַ   ָלא ַאּדַ
  

א   ָאַמר:  עּוּלָ
מֹוָנה,  ר ָיֵתר ַעל ׁשְ   לֹא ִנְרֶאה ַלֲחָכִמים ְלַחּסֵ

  ּוַמאי ַטְעָמא ָקָאַמר: 
ַעם ֵאין ּפֹוֲחִתים ֵמַאְרּבָ  ָנהַמה ּטַ ׁשָ ִרים ּבְ ים ַהְמעּוּבָ    ?ָעה ֳחָדׁשִ

ּום  מֹוָנה. ּדְ ִמׁשּ ר ָיֵתר ַעל ׁשְ   לֹא ִנְרֶאה ַלֲחָכִמים ְלַחּסֵ
  

ָלא ָעה ּדְ ׁשְ ָנא ּתִ    ?ַמאי ׁשְ
ָלָתא יֹוֵמי, ּדְ  ָרא ִסיֲהָרא ּתְ ן ְמַייּתְ   ִאם כֵּ

ֵרי יֹוֵמי!  ָרא ּתְ א ַנִמי ָקא ְמַייּתְ ּתָ   ָהׁשְ
  

ְדָאַמר  אַרב ְמ כִּ ּיָ ְרׁשִ   : ׁשָ
ֶרת,  ָנה ְמעּוּבֶ ָהְיָתה ׁשָ גֹון ׁשֶ   כְּ

ֶרת,  ָפֶניָה ְמעּוּבֶ ּלְ ָנה ׁשֶ ָהְיָתה ׁשָ גֹון ׁשֶ   ָהָכא ַנִמי: כְּ
ֲהֵדי ַיְרָחא ָמְלָיא.  יָרא ּבַ ל ַיְרָחא ַחּסִ   ּדַ

  
א ַחד יֹוָמא!  י ִאיכָּ ּתִ   ְוַאכַּ

  
ין.  ָסְבִרי: ִאיְתֲחזּוֵיי ִאיְתֲחִזי ַוֲאַנן ָלאו ַאּדַ    ְעּתִ

  
ְלִגי?    ט,ב ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ

  
ָנה ִעיּבּור ׁשָ    .ּבְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָנה? " ָמה ִעיּבּור ׁשָ   ּכַ

 רש"י
  מתי' 

. של שלשים יום בשה ה חדשים מעובריןאין פוחתין מארבע
   ועולא מפרש טעמא בגמ':

. ליום שי לאפייתן ולא יותר על שלש. ליום שלש פחות משים
לאפייתן אכלין ותו לא חל יום טוב של עצרת להיות באחד 
בשבת אפות בערב שבת שאין אפייתן דוחה לא שבת ולא י''ט 

שלישי וכשחל עצרת ואכלות בי''ט לאחר תופתן דהייו ליום 
באחד משאר ימי השבת אפות ערב י''ט ואכלות בי''ט שהוא 

   שי לאפייתן:
. כיצד אפין בערב שבת ואכלין לשבת האחרת לחם הפים כו'

שהוא יום תשיעי לאפייתן חלו שי ימים טובים של ראש השה 
להיות חמישי בשבת וששי בשבת אפה לחם הפים ברביעי 

ואכל בשבת שיה שהוא אחד עשר  בשבת וסדר בשבת
   לאפייתו:

. כיצד ולד בין השמשות של ערב שבת קטן ימול לשים עשר
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 

אחר אותו שבת איו ימול עד יום שלישי שהוא שים  של ר''ה
   עשר ללידתו:

  
  גמ' 

. ורישא דמתיתין לא ראה לחכמים לעבר יותר על שמוה כו'
דקתי אין פוחתין מד' חדשים מעוברין דלא עבדין חסירין 
יותר על שמוה אבל שמוה עבדין ולא מפרש השתא ועולא 

   עולא:מפרש לה לקמן ורב הוא אית ליה ד
. דעבדין תשעה מליאים קדים אתי סיהרא חדתא דאם כן

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 

 ו מסדרין החדשים אחד מלא ואחד חסרקבע בשבת וכשא
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:
. חדתא ג' ימים קודם ראש השה שהמולד קדים [אתי] סיהרא

ביום ד' וראש השה בשבת ומרי עלמא בתר רבן למימר כל 
   מה דבעו עבדי:

. לקמן גבי עצרת כגון שהיתה שה כדאמר רב משרשיא
   מעוברת: מעוברת הכא מי כגון שהיתה שה שלפיה

. ובידיו לעשות חדש של תוספת השה בין עיבור שה חדש
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:
. ואע''ג דיומא ופלגא היא חד יומא קרי ליה יומאואכתי חד 

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 

סירין ובין לרב הוא בין לעולא אפילו שמוה חסירין להו ט' ח
ליכא לאוקמא אלא במעוברת אבל תשעה לא בפשוטה ולא 

   במעוברת כדלקמן:
   . אחד יומא לא תמהי ולא מרי:לא אדעתייהו דאישי

. עתיקא שלש יומי אחר ראש השה דסדר מייתרא סיהרא
תולדות החדשים למולד הלבה אחד מלא ואחד חסר 

ישית וכי עבדת תלתא חסירין טפי מקדמת ליה לראש כדפר
   השה ג' יומי:

. של אשתקד מעוברת וחדש העיבור שהיתה שה שלפיה
שלשים יום ולמין הלבה לא הוי אלא כ''ט ופלגא אשתכח 
דמאחרת לראש השה פלגא יומא והשתא לא קדים לראש 

ב השה אלא יומא ופלגא וכיון דלא הוו ב' שלימים חד קא חשי
   ליה והייו דקא פריך ואכתי איכא חד יומא:

. לבה לב''ד ואן הוא דלאו אדעתין איתחזויי איתחזי
  למימסר פשין ולמיחזייה הילכך לא מרי:

. רב הוא דמוקי למתי' בתרתי מילי. סבר לה במאי קמיפלגי
כרשב''ג דזימין כ''ט וזימין שלשים והכי מיפרשא מתי' אין 

ים מעוברין דלא עבדין טפי מח' חסירין הא פוחתין מד' חדש
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 

לא בחד טעמא ולא ראה לחסר יותר מח' קתי הא ח' מתי' א
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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ים לׁשִ    .ׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

  ."חֹוֶדׁש 
  

   :ֵמיִתיֵבי
יֹום ֶהֶנף. " א ּבְ   ֵאין ֲעֶצֶרת ָחָלה ֶאּלָ

ָנה ָחָלה  ָ אְוֵאין רֹאׁש ַהׁשּ יֹום ֶהֶנף,   :ֶאּלָ   אֹו ּבְ
  . "אֹו ְלאֹור ִעיּבּורוֹ 

ָלָמא ְלעּוָלא,  ׁשְ מֹוָנה ֲחֵסיִרין ָעְבִדיַנןּדִ ּבִ    ,ׁשְ
ִרין ָלא ָעְבִדיַנן יֹום ֶהֶנף.  ,ְמעּוּבָ ֵניֶהן ָחֵסר, ּבְ ַחּתְ ָלּה ׁשְ כַּ   ַמׁשְ

  ְלאֹור ִעיּבּורֹו.  -ֶאָחד ָמֵלא ְוֶאָחד ָחֵסר 
א ְלַרב הּונָ     ,אֶאּלָ

ִריןּדְ     – ָאַמר: ָעְבִדיַנן ְמעּוּבָ
ַחת ְלאֹור אֹור ִעיּבּורֹו!  כַּ ַמׁשְ   ָהא ִזיְמִנין ּדְ

  
  

  ָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא: 
א ִמי ִניָחא?    !ּוְלעּוּלָ

מֹוָנה  ָלא ָעְבִדיַנן,  -ׁשְ   הּוא ּדְ
ְבָעה    ָעְבִדיַנן.  -ָהא ׁשִ

ִסיְתָוא ְוָע  ָלא ָעְבִדיַנן ּבְ ְבָעה, ִזיְמִנין ּדְ ַקְייָטא, ׁשִ   ְבִדיַנן ּבְ
   !ְוָהא ֲהָוה ְלאֹור אֹור ִעיּבּורוֹ 

י?  א ָהא ַמּנִ   ֶאּלָ
   ,ֲאֵחִרים ִהיא

ַתְנָיא    :ּדְ
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"

ין ֲעֶצֶרת ַלֲעֶצֶרת,    ֵאין ּבֵ
ין רֹ ָנהְוֵאין ּבֵ ָ ָנה ְלרֹאׁש ַהׁשּ ָ ְלָבד,  - אׁש ַהׁשּ ָעה ָיִמים ּבִ א ַאְרּבָ   ֶאּלָ

ֶרת ְוִאם ָהיְ  ָנה ְמעּוּבֶ ה -ָתה ׁשָ ָ   . "ֲחִמׁשּ
  

ַחּתְ ָלּה!  כַּ יֹום ֶהֶנף ָלא ַמׁשְ   סֹוף סֹוף, ְלֲאֵחִרים, ּבְ
  

אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ
ים יֹום,  לׁשִ ָנה ׁשְ ֶרת, ְוִעיּבּור ׁשָ ָנה ְמעּוּבֶ ָהְיָתה ׁשָ גֹון ׁשֶ   כְּ

ל ַיְרָחא ְלַבֲהֵדי ַיְרָחא.    ּדַ
ַחּתְ ָלּה  כַּ ַמׁשְ יֹום ֶהֶנף.  ּדְ   ּבְ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר ֵליּה  א ּבַ   : ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ
מּוִעיַנן?! , "ֲאֵחִרים"   ִמְנָיָנא ֲאָתא ְלַאׁשְ

  
ַמע ָלן ה.  :ָהא ָקא ַמׁשְ י ָהְרִאּיָ ׁש ַעל ּפִ ֵעיַנן ִמְצָוה ְלַקּדֵ ָלא ּבָ   ּדְ

  
  : ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 

ֵעי,  ׁשָ א יֹוָמא ּדְ   ְוָהִאיכָּ
ֵני! ְויֹוָמ  ְתָלִתין ׁשְ   א ּדִ

  
יב.  א ָלא ָקא ָחׁשֵ ּתָ ָכל ׁשַ ֵליֵתיּה ּבְ יָון ּדְ   כֵּ

  
ַרב הּוָנא,  מּוֵאל ָסַבר ָלּה כְּ   ְוַאף ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ִים יֹום,  ּתַ ים ּוׁשְ ִ לׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ ְ חּוָתה ִמׁשּ ַנת ְלָבָנה ּפְ   ֵאין ׁשְ

לׁש ֵמאֹות וַ  ה יֹום, ְולֹא ְיֵתיָרה ַעל ׁשְ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ ִ   ֲחִמׁשּ
יַצד?    ָהא כֵּ

ֵניֶהם ְמֵלִאין  ה.  -ׁשְ ָ ׁשּ   ׁשִ
ֵניֶהם ֲחֵסיִרין  ַנִים.  -ׁשְ   ׁשְ

ָעה.  -ֶאָחד ָמֵלא ְוַאַחד ָחֵסר    ַאְרּבָ

 רש"י
 . באותו יום שאירע בו ט''ז ביסןאלא ביום הף

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:
. לאור עיבורו של ואין ר''ה כו' או לאור עיבורו

יסן ביום שאירע בו ל''א של יסן כגון אם יסן 
י בשבת להכי בא' בשבת הוי אור עיבורו שליש

קרי ליה אור עיבורו שהוא לילה שבו מתעבר 
החדש שכשעושים ר''ח יום ל''א הוי חדש שעבר 

   מעובר:
. כסליו וסיון וכיון דהוו להו ד' שיהם חסירין

חסירין בסתווא וד' חסירים בקייטא הוי ר''ה 
ביום הף דהא האידא עבדין לעולם חדשי ימות 

א''ת ב''ש ג''ר  החמה כסדרן ויש לו סימן קבוע
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 

   סח:עיבורו של יסן ליום רביעי של פ
. אפילו לעולא דהא דלא עבדין הא שבעה 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:
דקתי לעולם לאור עיבורו ולא יותר  . האאלא

אחרים הוא דלית להו מליאין וחסירין דלדידהו 
   כל החדשים [כולהו] כסדרן:

. אם אירע ר''ה ביום ראשון אלא ארבעה ימים
יבא לשה הבאה ליום חמישי דהייו כולהו 

   כסדרן:
. דהא בכסדרן מקלע ביום הף לא משכחת לה

   לאור עיבורו:
ועביד ליה חסר לבהדי ירחא . דקייטא דל 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 

וספת חד חדש מלא ראש השה לר''ה דהא כי מ
על ירחי שתא מאחרת ליה לר''ה תרי יומי הילכך 
   הוו להו בקייטא ארבע חסירין ומיקלע ביום הף:

. בתמיה כיון אחרים מיא אתא לאשמועין
דכסדרן אית להו פשיטא דאין בין זה לזה אלא 
ארבעה והכי איבעי להו למימר אין מעברין את 

זה לזה  החדש לצורך וממילא ידעא דאין בין
   אלא ארבעה:

. אי הוה אמרי אין מעברין את [הא קמשמע לן]
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:
. דהכי משמע דהאי סימא קוט בידך קמ''ל כו'

ת ארבעה ימים בין זה לזה ואפילו לא ראי
   הלבה:

. כלומר הי מי דבתר והאיכא יומא דשעי
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 

לכל שה שמוה שעות תמצא יום לשלש שים 
   אחד:

. שהרי מן התתע''ו צא ויומא דתלתין שין
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:
. דשמוה מליאין ואף שמואל סבר להא דרב הוא

   מי עבדין:
. שיהם מן החסירין (שים) כגון שיהם מליאים

מרחשוון ואייר אם תעשה מליאים מצא שה 
   עודפת שי ימים על כסדרן והרי היא ש''ו:

. שים מן המליאין כגון כסליו שיהם חסירין
וסיון אם תעשה חסירין מצאת שה חסירה שי 
ימים מכסדרן והרי היא ש''ב וכסדרן ש''ד 

   תמיא מליאין: אלמא עבדין
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   :ֵמיִתיִבי

ה"  :"ֲהֵריִני ָנִזיר" ימֹות ַהַחּמָ ה  -ּכִ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לׁש ֵמאֹות ְוׁשִ   ָיִמים,  מֹוֶנה ְנִזירּות ׁשְ

ה ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ   . ּכְ
ָבָנה" " ימֹות ַהּלְ ָעה ָיִמים  -ּכִ ים ְוַאְרּבָ ִ לׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ    ,מֹוֶנה ְנִזירּות ׁשְ

ָבָנה ִמְנַין ְימֹות ַהּלְ   . "ּכְ
ה!  ָ ׁשּ ַחּתְ ָלּה ׁשִ כַּ ַמׁשְ   ְוִאם ִאיָתא, ִזיְמִנין ּדְ

  
ְך ַאַחר ְלׁשֹון ּבְ  ְנָדִרים ַהּלֵ ִנים. ּבִ   ֵני ָאָדם ְורֹוב ׁשָ

  
ַרב הּוָנא,  י ָסַבר ָלּה כְּ   ְוַאף ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה " ה ְוָעׂשָ יַמֲעׂשֶ ְזַמּנֹו,  55ַרּבִ ָעה ֲחֵסיִרים, ְוִנְרָאה חֹוֶדׁש ּבִ ׁשְ   תִּ

יְוָהָיה  ְזַמּנוֹ  ַרּבִ ָעה ֲחֵסיִרין, ְוִנְרָאה חֹוֶדׁש ּבִ ׁשְ ינּו תִּ ֵמיהַּ ְואֹוֵמר: ָעׂשִ   ! תָּ
יָאַמר ְלָפָניו  ר ַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   : ַרּבִ

א ּמָ ֶרת ָהְיָתה,   :ׁשֶ ָנה ְמעּוּבֶ   ׁשָ
ים,              י,א לׁשִ ָנה ׁשְ   ְוִעיּבּור ׁשָ

ֵניֶהם ְמֵלִאין,  ינּו ׁשְ ַקד ָעׂשִ תַּ   ֶאיׁשְ
דּוְכֵתיּה.  ָלָתא, ְוָקם ֵליּה ּבְ ָלָתא ְלַבֲהֵדי תְּ ל תְּ   ּדַ

ן ֲהָוהָאַמר ֵליּה: ֵנר ִיׂשְ     ."ָרֵאל, ּכֵ
   

  
  

                                                        
ַרב הּוָנא(((( גירסת וילא: 55 ַרב הּוָנאכְּ ַרב הּוָנאכְּ ַרב הּוָנאכְּ   ))))כְּ

 רש"י
. (או) הריי זיר כימות החמה

שאמר כמין ימות החמה מוה 
  זירות שס''ה:

. ואף רבי סבר לה כרב הוא
   דאמר עבדין שמוה מליאים:

. לבה תשרי בזמו וראה חדש
   ביום קביעות ראש השה:

. לפי שהיה לאחר והיה רבי תמה
הלבה שלשה ימים שהרי 

  שלשה ימים:הקדימו הקביעות 
. הרי לך א' ועיבור שה שלשים

מלא ואשתקד עשיו שיהן 
מליאים מרחשון ואייר והרי לך 
שלשה מלאין יותר על כסדרן 
הלכך כי חסרה השתא לבהדייהו 

   שלשה קם ליה בדוכתיה:
. שאתה מאיר עיי ר ישראל

  חכמים:
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        י, אי, אי, אי, א .9
   ַמְתִניִתין

ׁש  ְקּדָ ּמִ ִקיעֹות ּבַ ִרים ְוַאַחת תְּ מֶֹנה ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶעׂשְ ִעים ּוׁשְ    .ְולֹא מֹוִסיִפין ַעל ַאְרּבָ
ה.  ָ ׁשּ ֵני ְנָבִלים, ְולֹא מֹוִסיִפין ַעל ׁשִ ְ   ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשּ

ֵני ֲחִליִלין ְ ר. ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשּ ֵנים ָעׂשָ   , ְולֹא מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ
ַח: ְזּבֵ ה ִלְפֵני ַהּמִ ָנה ֶהָחִליל ַמּכֶ ָ ׁשּ ר יֹום ּבַ ֵנים ָעׂשָ ַסח ִראׁשֹון,   ּוִבׁשְ ִחיַטת ּפֶ ׁשְ   ּבִ

ִני,  ַסח ׁשֵ ִחיַטת ּפֶ   ּוִבׁשְ
ַסח, ם יוֹ וְ  ל ּפֶ   טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ל ֲעֶצֶרת,    ּוְביֹום טֹוב ׁשֶ
מֹוַנת יְ    ֵמי ֶהָחג.ּוִבׁשְ

ת,  ל ְנחֹׁשֶ ַאּבּוב ׁשֶ ה ּבְ   ְולֹא ָהָיה ַמּכֶ
ל ָקֶנה,  ַאּבּוב ׁשֶ א ּבְ   ֶאּלָ

ּקֹולֹו ָעֵרב ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
ַאּבּוב ְיִחיִדי,  א ּבְ ק ֶאּלָ   ְולֹא ָהָיה ְמַחּלֵ

הּוא ַמֲחִליק ָיֶפה.  ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

  ְוַעְבֵדי ּכֲֹהִנים ָהיּו, 
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסיַר    אֹוֵמר:  ּבִ
ה הּוּנָ יִאין ּכְ ִ ָרא ֵמֵעַמאֹום, ָהיּו ַמׂשּ ָגִרים ּוֵבית ִציּפָ ית ּפְ ַחת ּבֵ ּפַ    .ִמׁשְ

ן ַאְנִטיְגנֹוס י ֲחִניָנא ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם ָהיוּ     .ְלִוּיִ

   

ָמָרא     ּגְ

י ְיהּוָדה, ּדְ ַמְתִניִתין  ַרּבִ   לֹא כְּ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"   ֵמר: אוֹ  ַרּבִ
ֵרה ׁש ֶעׂשְ ַבע, ְולֹא יֹוִסיף ַעל ׁשֵ ֶ   . "לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ

  
ְלִגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ

  
רּוָעה ּוְתִקיָעה, ֲחָדא ִהיא ִקיָעה ּתְ י ְיהּוָדה ָסַבר: ּתְ    .ַרּבִ

ַנן ָסְבִרי ִקיָעה ְלחּוד.  :ְוַרּבָ רּוָעה ְלחּוד, ּוּתְ ִקיָעה ְלחּוד, ּוּתְ   ּתְ
  

י ְיהּוָדה? ּדְ ַמאי ַטְעָמא    ַרּבִ
  

ִתיב:  רּוָעה"כְּ ם ּתְ   , (במדבר י, ה) 56"ּוְתַקְעּתֶ
רּוָעה ִיְתְקעּו ָלֶכם" :ּוְכִתיב    .ו)במדבר י, ( 57"ּתְ

ּה  ַמע ִמיּנָ רּוָעה ּוְתִקיָעה ֲחָדא ִהיא.  :ׁשְ ִקיָעה ּתְ   ּתְ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

ָאָתאַההּוא, ִלְפׁשּוָטה ְלָפֶניָה ּוְפׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה הוּ     .א ּדְ
  

ַנן ַמאי ַטְעָמא?    ְוַרּבָ
  

ְכִתיב ְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו" :ּדִ ָהל ּתִ   , ז) במדבר י,( "ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהּקָ
רּוָעה ּוְתִקיָעה ֲחָדא ִהיא,  ִקיָעה ּתְ ְך ּתְ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

ִמְצָוה? א ּדְ ְלּגָ    !ָאַמר ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ּפַ
  

י ְיהּוָדה    ?ְוַרּבִ
  

ָעְלָמא הּוא.    ִסיָמָנא ּבְ

                                                        
ֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה 56 רּוָעה ְוָנְסעּו ַהּמַ ם תְּ   ּוְתַקְעתֶּ
רּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם 57 יָמָנה תְּ ֲחנֹות ַהחִֹנים תֵּ ִנית ְוָנְסעּו ַהּמַ רּוָעה ׁשֵ ם תְּ   ּוְתַקְעתֶּ

 רש"י
   מתי'

כ''א תקיעות ומ''ח תקיעות 
 מפרש להו במס' סוכה בפ'

  החליל (דף ג:): 
   . לשי לוים:משי בלים

. לא ולא מוסיפין על ששה
   אתפרש טעמא:

. חליל קלמייל''ש משי חלילין
   בלע''ז:

. אם היו ולא מוסיפין על י''ב
רוצין היו עושין י''ב כגד י''ב 
ימים שהחליל מכה לפי 

   המזבח:
. שהיו קבים בחליל ומכה מכה

באצבעו על הקב להעים את 
   קול:ה

. בי''ד בשחיטת פסח ראשון
ביסן שהיו קורין ההלל בעזרה 
בשעת שחיטה כדאמרין בתמיד 

   שחט (פסחים סד.):
. הייו חליל ובגמרא מפרש אבוב
   הכי:

. מסיים אלא ולא היה מחלק
באבוב יחידי כשהיה מגיע לסיום 
העימה היה האחד מן החלילים 
מאריך לאחר שתיקת האחר 

ותר משיסיימו שזהו חילוק יפה י
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 

המזמור ובשי גדול ה' וכל 
   ומהולל וכן כולם:
. אותם המכים ועבדי כהים היו

   בחליל:
. שם בית הפגרים ובית צפריא

   המשפחה:
   . שם המקום:מעמאום

. כהים היו ומשיאין לכהוה
ושאין בותיהן שישראלים 

   מיוחסין היו:
  

  גמ' 
. דקחשיב כ''א תקיעות מתי'

ומ''ח תקיעות דלא כר' יהודה 
י' קא חשיב לכל תקיעה דמת

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:
. אלמא לתרועה ותקעתם תרועה

   ועה:קרי תקיעה ולתקיעה תר
. 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:
. לסימן שיקהלו סימא בעלמא

  ולאו לשום מצוה:
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ַמאן ָאְזָלא ָהא  ֲהָנאָאַמר ּדְ כְּ ַמאן? ַרב ּכָ ִקיָעה ִלְתרּוָעה ְולֹא ְכלּום, כְּ ין ּתְ   : ֵאין ּבֵ

  
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   כְּ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ַנן ָאְתָיא ּוְלַאּפּוֵקי ִמ  ַרּבָ ֵתיָמא: ֲאִפיּלּו כְּ י יֹוָחָנן ּדְ ַמהּו ּדְ   ר: ָאַמ ּדְ ַרּבִ

ּיֹום עֹות ּבַ ע ׁשָ ֵתׁשַ ִקיעֹות, ּבְ ע ּתְ ׁשַ ַמע ּתֵ   ָיָצא,  - ׁשָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
   ?ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי

  
ן, ַמאי    ? "ְולֹא ְכלּום"ִאם כֵּ

  
  
  
  

 רש"י
. שלא ישהא ויפסיק ולא כלום

 בין פשוטה שלפיה לתרועה ובין
התרועה לפשוטה שלאחריה 

   אלא בבת אחת סמוכות זו לזו:
. דאמר חדא מצוה כר' יהודה

   יהו ולא בעי אפסוקי:
. והאי אין בין לאו אפי' כרבן

דיעשה סמוכות כל כך אלא שלא 
   ישהה ביתיים יותר מדאי:

. דאמר גבי ולאפוקי מדרבי יוחן
ר''ה שמע תשע תקיעות שלש של 

ות וג' של מלכיות וג' של זכרו
שופרות בתשע שעות ששהה 

   שעה בין כל אחת ואחת יצא:
. משמע כלל לא ולא כלום

  יפסיק:
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        בבבב----י, אי, אי, אי, א .10
ָחִליל" ה ּבֶ ָנה ַמּכֶ ָ ׁשּ ר יֹום ּבַ ֵנים ָעׂשָ   ."ׁשְ
  

ָנא ָהֵני?    ַמאי ׁשְ
  

ל.  הֹוִאיל, ְוָיִחיד ּגֹוֵמר ֶהן ֶאת ַהַהּלֵ   ּבָ
  
י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ  ּום  ַרּבִ ן ְיהֹוָצָדקִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ל: ֶהן ֶאת ַהַהּלֵ ִחיד ּגֹוֵמר ּבָ ַהּיָ ר ָיִמים ׁשֶ מֹוָנה ָעׂשָ מֹוָנה ְיֵמי ֶהָחג,   ׁשְ   ׁשְ
ה,  מֹוָנה ְיֵמי ֲחנּוכָּ   ּוׁשְ

ַסח,  ל ּפֶ   ְויֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ל ֲעֶצֶרת ְויֹום    .טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ִרים ְוֶאָחד: - ּוַבּגֹוָלה ָעה ְיֵמי ֶהָחג,     ֶעׂשְ ׁשְ   ּתִ
ה,  מֹוָנה ְיֵמי ֲחנּוכָּ   ּוׁשְ

ַסח,  ל ּפֶ ֵני ָיִמים טֹוִבים ׁשֶ   ּוׁשְ
ל ֲעֶצֶרת.  ֵני ָיִמים טֹוִבים ׁשֶ   ּוׁשְ

  
ל יֹוָמא, ּוַמאי    י,ב ָאְמִריַנן כָּ ָחג ּדְ ָנא ּבֶ ָלא ָאְמִריַנן ַמאי ׁשְ ַסח ּדְ ּפֶ ָנא ּבַ ל יֹוָמא? ^ׁשְ   כָּ

  
נֹוֵתיֶהן,  -ַחג  ָקְרּבְ   ֲחלּוִקין ּבְ

ַסח  נֹוֵתיֶהן -ּפֶ ָקְרּבְ    .ֵאין ֲחלּוִקין ּבְ
  

ת  ּבָ נֹוֶתיָה ּדַ ׁשַ ָקְרּבְ   ֵליָמא!  -ֲחלּוָקה ּבְ
  

  ָלא ִאיְקִרי "מֹוֵעד". 
  

ִאיְקִרי "מֹוֵעד"     ֵליָמא! -רֹאׁש חֹוֶדׁש ּדְ
  

יׁש  ית ְמָלאָכה, ּבַ ָלא ִאיְקּדִ ּיַ   ֲעׂשִ
ְכִתיב ׁש ָחג" :ּדִ ֵליל ִהְתַקּדֶ יר ִיְהֶיה ָלֶכם ּכְ ִ   . (ישעיה ל, כט) 58"ַהׁשּ

ׁש ֶלָחג  יָרה,  -ַלְיָלה ַהְמקּוּדָ   ָטעּון ׁשִ
ׁש ֶלָחג  ֵאין ְמקּוּדָ יָרה.  -ְוַלְיָלה ׁשֶ   ֵאין ָטעּון ׁשִ

  
י ָנה ְויֹום ַהכִּ ָ ית ְמָלאָכהרֹאׁש ַהׁשּ ּיַ ֲעׂשִ ִאיְקרּו "מֹוֵעד" ְוִאיְקּדּוׁש ּבַ   ֵליָמא!  - ּפּוִרים ּדְ

  
ּום  הּו, ּדְ ִמׁשּ י ַאּבָ   ַרּבִ

הוּ ָאַמר ּדְ  י ַאּבָ    :ַרּבִ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ֵרת ִלְפֵני ַהּקָ ָ   ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ָרֵאל אֹוְמ  ֵני ָמה ֵאין ִיׂשְ ל עֹוָלם, ִמּפְ ּפּוִרים? ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָנה ּוְביֹום ַהכִּ ָ רֹאׁש ַהׁשּ יָרה ְלָפֶניָך ּבְ   ִרים ׁשִ
ין,  א ַהּדִ ּסֵ ב ַעל כִּ ר, ֶמֶלְך יֹוׁשֵ   ָאַמר ָלֶהן: ֶאְפׁשָ

תּוִחין ְלָפָניו,  ים ְוִסְפֵרי ֵמִתים ּפְ   ְוִסְפֵרי ַחּיִ
יָרה ְלָפַני? ָרֵאל אֹוְמִרים ׁשִ    !ְוִיׂשְ

  
ָלא ָהִכי  ה ּדְ   ְוָקָאַמר!  ,ְוָלא ָהִכיְוָהא ֲחנּוכָּ

  
א ּום ִניּסָ    .ִמׁשּ

  
א  א ִניּסָ ִאיכָּ   ֵליָמא!  -ּפּוִרים ּדְ

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

חּוָצה ָלֶאֶרץ.  ּבְ יָרה ַעל ֵנס ׁשֶ ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ   ְלִפי ׁשֶ
  

ר ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
חוּ ּדְ ַוֲהֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים  ּבְ ל! ֵנס ׁשֶ   ָצה ָלֶאֶרץ הּוא, ְוָאְמִריַנן ַהּלֵ

                                                        
יר יִ  58 ִ ָחִליל ָלבֹוא ְבַהר ַהׁשּ הֹוֵלְך ּבֶ ְמַחת ֵלָבב ּכַ ׁש ָחג ְוׂשִ ֵליל ִהְתַקּדֶ ָרֵאל ה'ְהֶיה ָלֶכם ּכְ   ֶאל צּור ִיׂשְ

 רש"י
. לא חשיב שמוה ימי חוכה

  במתי' משום דליכא קרבן:
. ימי החג חלוקין בקרבותיהם

   דפרי החג מתמעטין והולכין:
. דכתיב ראש חדש איקרי מועד

(איכה א) קרא עלי מועד ובפ''ד 
תעית (דף כט.) תמוז  דמסכת

דההוא שתא מלויי מליוה דכתיב 
   קרא עלי מועד:

   . הלל:השיר
  . בעשיית מלאכה:מקודש
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ְדַתְנָיא    :כִּ

ָרֵאל ָלָאֶרץ " ּלֹא ִנְכְנסּו ִיׂשְ יָרה,  -ַעד ׁשֶ ל ָהֲאָרצֹות לֹוַמר ׁשִ רּו ּכָ   הּוְכׁשְ
ְכְנסּו ָלָאֶרץ  ּנִ ֶ יָרה -ִמׁשּ ל ֲאָרצֹות לֹוַמר ׁשִ רּו ּכָ   . "לֹא הּוְכׁשְ

   
   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן
יָתּה  יָלא.  ְקִרּיָ   זֹו ִהיא ַהּלֵ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ָלָמא ָהָתם  ׁשְ י ַפְרעֹה,  (תהלים קיג,א) 59"ַהְללּו ַעְבֵדי ה'" -ּבִ   ְולֹא ַעְבּדֵ
ֵורֹוׁש? "ַהְללּו ַעְבֵדי ה'" –ָהָכא  ֵורֹוׁש ֲאַנן!  !ְולֹא ַעְבֵדי ֲאַחׁשְ י ַעְבֵדי ֲאַחׁשְ ּתִ   ַאכַּ

  
יָת "ָאַמר: ּדְ ּוְלַרב ַנְחָמן  יָלאְקִרּיָ     -" ּה זֹו ִהיא ַהּלֵ

   :ָהַתְנָיא
ְכְנסּו ָלָאֶרץ " ּנִ ֶ יָרה -ִמׁשּ ל ֲאָרצֹות לֹוַמר ׁשִ רּו ּכָ   ! "לֹא הּוְכׁשְ
  

לּו  ּגָ יָון ׁשֶ יָרן ָהִראׁשֹון -כֵּ   .ָחְזרּו ְלֶהיּתֵ
  
  
  
  

                                                        
ם  ה'ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי  59   ה'ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

 רש"י
  . קריאת המגילה:קרייתה
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        י, בי, בי, בי, ב .11
ת" ל ְנחֹוׁשֶ ַאּבּוב ׁשֶ ה ּבְ    ,לֹא ָהָיה ַמּכֶ

ל ָקֶנה, ַאּבּוב ׁשֶ א ּבְ    ֶאּלָ
ּקֹולֹו ָעֵרב ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
ַאּבּוב ים ּבְ ָחִליל ּוְמַסּיֵ ַתח ּבְ    !ּפָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

   .ַהְיינּו ֲחִליל ַהְיינּו ַאּבּוב
  

אי ָקֵרי ֵליּה ָחִליל?    ְוַאּמַ
  

ֲחִלי ָקֵליּה.    ּדַ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁש, " ְקּדָ ּמִ   ַאּבּוב ָהָיה ּבַ

  ָחָלק ָהָיה, 
ק ָהיָ    ה, ּדַ

ל ָקֶנה ָהָיה,    ׁשֶ
  ,ּוִמימֹות מֶֹשה ָהָיה

  . 60קֹולֹו ָעֵרבוְ 
ֶלְך ְוִציּפּוהּו ָזָהב,  ה ַהּמֶ   ִצּוָ

  ְולֹא ָהָיה קֹולֹו ָעֵרב, 
ָהָיה.  -ָנְטלּו ֶאת ִצּפּויֹו  מֹות ׁשֶ   ְוָהָיה קֹולֹו ָעֵרב ּכְ

  
ׁש,  ְקּדָ ּמִ   ִצְלצּול ָהָיה ּבַ

ת ָהָיה,  ל ְנחֹוׁשֶ   ׁשֶ
  קֹולֹו ָעֵרב, ְוָהָיה 

ם,    ְוִנְפּגַ
נּוהּו,  ּקְ ל ִמְצַרִים ְותִּ א ׁשֶ ַסְנְדִרּיָ ְלחּו ֲחָכִמים ְוֵהִביאּו אּוָמִנין ֵמֲאֶלּכְ   ְוׁשָ

  ְולֹא ָהָיה קֹולֹו ָעֵרב, 
יּקּונֹו  ָהָיה.  -ָנְטלּו ֶאת תִּ מֹות ׁשֶ   ְוָהָיה קֹולֹו ָעֵרב ּכְ

  
ׁש,  ְקּדָ ּמִ ת ָהְיָתה ּבַ ׁשֶ   ַמְכתֶּ

ת ָהְיָתה, ׁשֶ    ל ְנחֹוׁשֶ
  ּוִמימֹות מֶשה ָהְיָתה, 

ִמים,  ׂשָ ֶמת ֶאת ַהּבְ   ְוָהְיָתה ְמַפטֶּ
נּוָה,  ל ִמְצַרִים ְוִתיּקְ א ׁשֶ ַסְנְדִרּיָ ָמה ְוֵהִביאּו אּוָמִנין ֵמֲאֶלּכְ ּגְ   ִנְתּפַ

ָהְיָתה,  מֹו ׁשֶ ֶמת ּכְ   ְולֹא ָהְיָתה ְמַפטֶּ
יּקּוָנּה  ָהְיָתה.  ְוָהְיָתה -ָנְטלּו ֶאת תִּ מֹו ׁשֶ ֶמת ּכְ   ְמַפטֶּ

  
מּו ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ֲארּוָכה,  ּגְ ׁש ִראׁשֹון, ְוִנְתּפַ ְקּדָ ירּו ִמּמִ ּיְ תַּ ֵני ֵכִלים ִנׁשְ   ֵאּלּו ׁשְ

ִוד: ת ְממֹוָרט"" ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ּדָ   , (מלכים א ז, מה) 61ְנחׁשֶ
ת ְממֹוָרק"   , (דברי הימים ב ד, טז) 62"ְנחֹוׁשֶ

ָהב" הּוא אֹוֵמר: ַוֲעֵליֶהם ּזָ ַנִים ֲחמּודֹות ּכַ ת ֻמְצָהב ׁשְ   . "(עזרא ח, כז) 63"ּוְכֵלי ְנחֹׁשֶ

                                                        
  שיטה מקובצת 60
ִלים הָ  61 ל ַהּכֵ ְזָרקֹות ְוֵאת ּכָ ִעים ְוֶאת ַהּמִ ירֹות ְוֶאת ַהּיָ ית ְוֶאת ַהסִּ לֹמֹה ּבֵ ֶלְך ׁשְ ה ִחיָרם ַלּמֶ ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ת ְממָֹרט ה'ֵאּלֶ   ְנחֹׁשֶ
לֹמֹה ְלֵבית  62 ֶלְך ׁשְ ה חּוָרם ָאִביו ַלּמֶ ֵליֶהם ָעׂשָ ל ּכְ ְזָלגֹות ְוֶאת ּכָ ִעים ְוֶאת ַהּמִ ירֹות ְוֶאת ַהּיָ ת ָמרּוק ה'ְוֶאת ַהסִּ   ְנחֹׁשֶ
ִרים ַלֲאַדְרכִֹני 63 ָהבּוְכפֵֹרי ָזָהב ֶעׂשְ ּזָ ַנִים ֲחמּודֹת ּכַ ת ֻמְצָהב טֹוָבה ׁשְ   ם ָאֶלף ּוְכֵלי ְנחֹׁשֶ

 רש"י
   . מתוק קולו לשמוע:דחלי קליה

   . קלוף:חלק
   . טיב''ש גילדו דקה:דק

. שי כלים מכין זה ע''ג זה צלצל
   וקולם דקה וקורין להן צב''ש:

. שבה היו מפטמת את הבשמים
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:
. צלצל ומכתשת שי כלים

   חושת:
   . דק שיכולין לקפלו:ממורט
   . קלל לוייש''ט:ממורק
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        י, בי, בי, בי, ב .12
ָהב"[ ּזָ ַנִים ֲחמּודֹות ּכַ ת ֻמְצָהב ׁשְ   ].(עזרא ח, כז) 64"ּוְכֵלי ְנחֹׁשֶ
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ל ָזָהב,  ַנים ׁשֶ ׁשְ קּול כִּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשָ   ַחד ָאַמר: כָּ

ל ָזָהב. ְוַחד ָא  ֶאָחד ׁשֶ קּוִלין כְּ ֵניֶהם ׁשְ   ַמר: ׁשְ
  

ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ
ל ָזָהב" ֶאָחד ׁשֶ קּוִלין ּכְ ֵניֶהם ׁשְ   . "ׁשְ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ָנָתן"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים ָהיּו,  ִנּיִ   ׁשְ

ֱאַמר: ּנֶ ַנִים" ׁשֶ א  - (עזרא ח, כז) "ׁשְ ַנִים" ֶאּלָ יְקֵרי "ׁשְ ים'ַאל תִּ ִנּיִ   . "'ׁשְ
  
  
  

                                                        
ָהב 64 ּזָ ַנִים ֲחמּודֹת ּכַ ת ֻמְצָהב טֹוָבה ׁשְ ִרים ַלֲאַדְרכִֹנים ָאֶלף ּוְכֵלי ְנחֹׁשֶ   ּוְכפֵֹרי ָזָהב ֶעׂשְ

 רש"י
שי צלצלים ושי  .שיים

  מכתשות:
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        י, בי, בי, בי, ב .13
ֵני    :ּתָ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ַח ַמִים ילֹוַח ָהָיה ְמַקּלֵ ר,  ׁשִ ְכִאיסָּ   ּבִ

ְתַרּבּו ֵמיָמיו, ְוִנְתַמֲעטּו,  ּיִ ֵדי ׁשֶ ֶלְך ְוִהְרִחיבּוהּו ּכְ ה ַהּמֶ   ִצּוָ
ַח ַמִים -ְוָחְזרּו ּוִמיֲעטּוהּו     ,ְוָהָיה ְמַקּלֵ

 ֶ ים ַמה ׁשּ ֱאַמר:ְלַקּיֵ ְגבּוָרתֹו" ּנֶ ל ִגּבֹור ּבִ ָחְכָמתֹו ְוַאל ִיְתַהּלֵ ל ָחָכם ּבְ   . (ירמיה ט, כב) 65"ַאל ִיְתַהּלֵ
  

ְמִליֵאלְוֵכן ָהָיה  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ְוִלים  ׁש  -ִהְרּדַ ְקּדָ ּמִ   . "לֹא ָהָיה ּבַ

  
ְוִלים"ַמאי    ? "ִהְרּדַ

  
ֵייֲאַמר    : ַאּבַ

ָדָנא. ַטְבָלא גּ    ּוְרּגְ
  

ִעיָמה.  ב ֶאת ַהּנְ ּקֹולֹו ָעֵרב ּוְמַעְרּבֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  
  
  

                                                        
ּבֹור בִּ  ה'ּכֹה ָאַמר  65 ל ַהּגִ ָחְכָמתֹו ְוַאל ִיְתַהּלֵ ל ָחָכם ּבְ רוֹ ַאל ִיְתַהּלֵ ָעׁשְ יר ּבְ ל ָעׁשִ   ְגבּוָרתֹו ַאל ִיְתַהּלֵ

 רש"י
. פי המעיין שהוא ובע בכאיסר

   שם רחב כאיסר:
. שחכמתו איה אל יתהלל חכם

אלא מקלקלת לפי שכלי מקדש 
ראשון ע''פ הגבורה עשו דכתיב 
(ד''ה א כח) הכל בכתב מיד ה' 
   עלי השכיל כל מלאכת התבית:

. זוג הרדווליס טבלא גורגדא
   ליט''א:ועיבל שקורים אישק

. כשהיה ומערבב את העימה
  קול זה מסיים:
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        יא, איא, איא, איא, א    ––––י, ב י, ב י, ב י, ב  .14
יָלאָאַמר  ר ׁשֵ ָנהָאַמר  ָרָבא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ַמּתָ   : ׁשְ

ׁש,   ְקּדָ ּמִ   ַמְגֵריָפה ָהְיָתה ּבַ
ּה,    יא,א ָרה ְנָקִבים ָהיּו ּבָ   ֲעׂשָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד מֹוִציא ֲע  ָרה ִמיֵני ֶזֶמר, כָּ   ׂשָ
ּה מֹוִציָאה ֵמָאה ִמיֵני ֶזֶמר.    ִנְמֵצאת ּכּוּלָ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ה, "   ִהיא ַאּמָ
ה,    ְוָגבֹוהַּ ַאּמָ

ה,  א יֹוֵצא ֵהיֶמּנָ   ְוַקתָּ
ּה,  ָרה ְנָקִבים ָהיּו ּבָ   ַוֲעׂשָ

ל ֶאָחד מֹוִציא ֵמָאה ִמיֵני ֶזֶמר,    ּכָ
ּה מֹוִצ    . "יָאה ֶאֶלף ִמיֵני ֶזֶמרִנְמֵצאת ּכּוּלָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ּגּוְזָמא.   -ְוִסיָמֵניְך: ַמְתִניָתא 
   

  
  
  

 רש"י
. שבה גורפין את דשן מגריפה

  המזבח וודי''ל והוא כעין כף:
. ובכל קב עשרה קבים היו בה

היה קה אחד ובכל קה וקה 
היו בו י' קבים ובכל קב של 
קה הוציא מין זמר מצאת 

   כולה מוציאה מאה מיי זמר:
ה מי אמר . שלא תטעוסימיך

   מאה מי אמר אלף:
. דרך משיות מתיתא גוזמא

לשות גוזמא כגון הך דאמר 
בשחיטת חולין בפרק גיד השה 

  (דף צ:):
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        יא, איא, איא, איא, א .15
   ,ַעְבֵדי ּכֲֹהִנים ָהיוּ "וְ 

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָרא ֵמֵעַמאֹום, ָהיּו ַמ  ָגִרים ּוֵבית ִציּפָ ית ּפְ ַחת ּבֵ ּפַ הִמׁשְ הּוּנָ יִאין ּכְ ִ    .ׂשּ
ן ַאְנִטיְגנֹוס י ֲחִניָנא ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם ָהיוּ    ."ְלִוּיִ
  

ְלִגי,  ָהא ָקִמיּפַ   ֵליָמא ּבְ
ָאַמר ַמאן ּדְ ה,  ,"ָהיוּ ם ֲעָבִדי" :ּדְ ּפֶ יָרה ּבַ ר ׁשִ   ָקָסַבר: ִעיּקַ

ֲעִביָדא -ּוְכִלי     .ְלַבּסֹוֵמי ָקָלא הּוא ּדַ
ָאַמר ם ָהיוּ ְלוִ " :ּוַמאן ּדְ ִלי :, ָקָסַבר"ּיִ כְּ יָרה ּבַ ר ׁשִ   .ִעיּקַ

  
ָרא?!   ְוִתְסּבְ

י יֹוֵסי, ַמאי ָקָסַבר?    ַרּבִ
ה  :ִאי ָקָסַבר ּפֶ יָרה ּבַ ר ׁשִ   !ֲעָבִדים ַסְגָיא -ִעיּקַ
ְכִלי  :ִאי ָקָסַבר יָרה ּבִ ר ׁשִ ֵעיַנן!  -ִעיּקַ ם ּבָ   ְלִוּיִ

  
ה, :ְלעֹוָלם ָקָסַבר ּפֶ יָרה ּבַ ר ׁשִ    ִעיּקַ

ְלִגי,  רֹות ָקִמיּפַ ַמֲעִלין ִמּדּוָכן ְליֹוֲחִסין ּוְלַמַעׂשְ   ְוָהָכא ּבְ
ָאַמר רֹות - "ָהיוּ ם ֲעָבִדי" :ַמאן ּדְ   .ָקָסַבר: ֵאין ַמֲעִלין ִמּדּוָכן לֹא ְליֹוֲחִסין ְולֹא ְלַמַעׂשְ
ָאַמר ם ָהיוּ " :ַמאן ּדְ ין ְליֹוֲחִס  :ָקָסַבר - "ְלִוּיִ רֹות, ַמֲעִלין ִמּדּוָכן ּבֵ ין ְלַמַעׂשְ   ין ּבֵ

ָאַמר ְרֵאִלים ָהיוּ ' :ּוְלַמאן ּדְ רֹות.   :, ָקָסַבר'ִיׂשְ   ַמֲעִלין ִמּדּוָכן ְליֹוֲחִסין, ְולֹא ְלַמַעׂשְ
   

  
  

 רש"י
. דאמר ישראלים רבי יוסי

מיוחסים היו מאי קסבר אלא 
   דכ''ע עיקר שירה בפה:

. דמחזקין ליה בין למעשרות
   בחזקת לוי:
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        יא, איא, איא, איא, א .16
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן, " ְרּבָ ב ֶאת ַהּקָ יר ְמַעּכֵ ִ   ַהׁשּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
בֵאינֹו ְמ    . "ַעּכֵ

  
י ֵמִאיר? ּדְ ַמאי ַטְעָמא    ַרּבִ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    :66ַרּבִ

ָרֵאל :ָאַמר ְקָראּדְ  ֵני ִיׂשְ ם ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך ּבְ ָנה ֶאת ַהְלִוּיִ   ...  "ָוֶאּתְ
ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ   , (במדבר ח, יט) 67ּוְלַכּפֵ

ָרה  ּפָ ֶבת –ַמה כַּ    ,ְמַעכֶּ
יָרה ַא  ֶבת.  -ף ׁשִ   ְמַעכֶּ
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

י ֶאְלָעָזר, ּדְ ַההּוא ְלִאיָדְך    ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ָרה  ּפָ ּיֹום,  -ַמה כַּ   ּבַ
יָרה  ּיֹום –ַאף ׁשִ   .ּבַ

  
  
  

                                                        
  מסורת הש"ס 66
אֹ  67 ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ּבְ ֵני ִיׂשְ ם ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך ּבְ ָנה ֶאת ַהְלִוּיִ ְבֵני ָוֶאתְּ ָרֵאל ְולֹא ִיְהֶיה ּבִ ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ ָרֵאל ֶנֶגף ֶהל מֹוֵעד ּוְלַכּפֵ ִיׂשְ

ָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש  ֵני ִיׂשְ ת ּבְ ֶגׁשֶ   ּבְ

 רש"י
. ולוים ואתה את הלוים

  שוררים הם:מ
. שמזכירין בו שם שמים: שבשם

אין אדם שר שירה אלא מתוך 
שמחה וטוב לבב דכתיב (ישעיהו 

   סה) הה עבדי ירוו מטוב לב:



54                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        בבבב----יא, איא, איא, איא, א .17
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

יָרה ִמן ַהּתֹוָרה?  ר ׁשִ ִין ְלִעיּקַ   ִמּנַ
נֶּ  ם ה' ֱאלָֹהיוֱאַמר: ׁשֶ ׁשֵ ֵרת ּבְ   , (דברים יח, ז) 68""ְוׁשֵ

ם ה' ׁשֵ ּבְ ירּות ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ׁשֵ
יָרה.    ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ׁשִ

  
ִים!  :ְוֵאיָמא ּפַ יאּות כַּ   ְנׂשִ

  
ְכִתיב מֹו"" :ִמּדִ ׁשְ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבִ   , י, ח) דברים( 69ְלׁשָ

ָלל י :ִמכְּ ת ּכֲֹהִנים, ָלאו ׁשֵ ְרכַּ   רּות ִהיא. ּבִ
  

ָנה    :ָאַמר ַרב ַמּתָ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" :ֵמָהָכא ׂשִ ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ַחת ֲאׁשֶ   , (דברים כח, מז) 70"ּתַ

ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב"ֵאיזֹו ִהיא ֲעבֹוָדה ׁשֶ  ׂשִ   ? "ּבְ
יָרה.    ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ׁשִ

  
ְבֵרי תֹוָרה,  :ְוֵאיָמא   ּדִ
ְכִתיב ֵחי ֵלב": ּדִ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ה' ְיׁשָ   ! (תהילים יט, ט) 71"ּפִ

  
ֵחי ֵלב" ּמְ ִרי,  - "ְמׂשַ   ִאיּקְ

ִרי.  - 'טֹוב'   ָלא ִאיּקְ
  

ּכּוִרים,  :ְוֵאיָמא   ּבִ
ְכִתיב:  ָכל ַהּטֹוב"ּדִ ַמְחּתָ ּבְ   ! (דברים כו, יא) 72"ְוׂשָ

  
ִרי,  - "טֹוב"   ִאיּקְ

ִרי.  - 'טֹוב ֵלָבב'   ָלא ִאיּקְ
  

ָנהָאַמר    : ַרב ַמּתָ
יָרה?  עּוִנין ׁשִ ּטְ ִין ְלִביּכּוִרים ׁשֶ   ִמּנַ

  
  ֵמָהָכא.  (דברים כח, מז) "טֹוב" (דברים כו, יא) "טֹוב"ָאְתָיא 

  
   !ִאיִני?

ר ַנְחָמִניְוָהא ָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
א ַע  יָרה ֶאּלָ ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ ִין ׁשֶ ִין? ִמּנַ   ל ַהּיַ

ֱאַמר:  ּנֶ ים"ׁשֶ ַח ֱאלִֹהים ַוֲאָנׁשִ ּמֵ ירֹוִשי ַהְמׂשַ י ֶאת ּתִ ֶפן ֶהֳחַדְלּתִ   , (שופטים ט, יג) 73"ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהּגֶ
ים"ִאם  ַח,  "ֲאָנׁשִ ּמֵ ַח?  "ֱאלִֹהים"ְמׂשַ ּמֵ ה ְמׂשַ ּמֶ   ּבַ

ִין!  א ַעל ַהּיַ יָרה ֶאּלָ ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ אן ׁשֶ   ִמכָּ
  

כַּ  ְדָתֵני ַמׁשְ י יֹוֵסיַחּתְ ָלּה כִּ   : ַרּבִ
ִרי"" ה ֵמִביא,  - (דברים כו, ב) 74"ּפְ   ַאּתָ

ִקין ה ֵמִביא ַמׁשְ    .ְוִאי ַאּתָ
ִין – ֵהִביא ֲעָנִבים ּוְדָרָכן    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ִביא"ּתַ   . (דברים כו, ב) "ּתָ
  

ה    :ָאַמר ִחְזִקּיָ

                                                        
ם  68 ׁשֵ ֵרת ּבְ ם ִלְפֵני  ה'ְוׁשֵ ם ָהעְֹמִדים ׁשָ ָכל ֶאָחיו ַהְלִוּיִ   ה'ֱאלָֹהיו ּכְ
יל  69 ֵעת ַהִהוא ִהְבּדִ ִרית  ה'ּבָ את ֶאת ֲארֹון ּבְ ִוי ָלׂשֵ ֶבט ַהּלֵ ְרתֹו ּוְלבָ  ה'ַלֲעמֹד ִלְפֵני  ה'ֶאת ׁשֵ הְלׁשָ מֹו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּ ׁשְ   ֵרְך ּבִ
ר לֹא ָעַבְדתָּ ֶאת  70 ַחת ֲאׁשֶ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל ה'תַּ ׂשִ   ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ּקּוֵדי  71 ֵחי ֵלב ִמְצַות  ה'ּפִ ּמְ ִרים ְמׂשַ ָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים ה'ְיׁשָ   ּבָ
ר ָנַתן ְלָך  72 ַמְחתָּ ְבָכל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ךָ ֱאלֶֹהיךָ  ה'ְוׂשָ ִקְרּבֶ ר ּבְ ר ֲאׁשֶ ִוי ְוַהּגֵ ה ְוַהּלֵ    ּוְלֵביֶתָך ַאתָּ
י ָלנּוַע ַעל ָהֵעִצים 73 ים ְוָהַלְכתִּ ַח ֱאלִֹהים ַוֲאָנׁשִ ּמֵ י ַהְמׂשַ ירֹוׁשִ י ֶאת תִּ ֶפן ֶהֳחַדְלתִּ   ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ַהּגֶ
ִביא ֵמַאְרְצךָ  74 ר תָּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ל ּפְ ית ּכָ ר ְוָלַקְחתָּ ֵמֵראׁשִ ר ִיְבַחר  ה' ֲאׁשֶ קֹום ֲאׁשֶ ֶנא ְוָהַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ ְמתָּ ַבּטֶ ם ה'ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוׂשַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ   ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ

 רש"י
. וה''ק קרא תחת אימא ביכורים

  אשר לא הבאת ביכורים:
. מין לביכורים שטעוין שירה

שאומרים ארוממך ה' כי דליתי 
   מ''ד):כדתן במס' ביכורים (פ''ג 

. כתיב הכא בכל הטוב טוב טוב
וכתיב בשירה (דברים כח) 

   בשמחה ובטוב לבב:
. בביכורים כתיב (שם כו) פרי

   מראשית פרי:
. לעזרה לביכורים הביא עבים

ודרכן מין שיצא ת''ל אשר 
   תביא מארצך מ''מ:

(ישור במשא) חזקיה אמר 
. אשכחן שירת לוים מן מהכא

קול התורה ישור במשא שיאות 
   בשיר:
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ִויִּ  :ֵמָהָכא ר ַהּלְ י ֵמִבין הּוא""ּוְכַנְנָיהּו ׂשַ א ּכִ ָ ׂשּ ּמַ   , טו, כב) '(דברי הימים א 75ם ָיׂשֹור ּבַ
יר".  א: "ָיׁשִ יְקֵרי "ָיׂשֹור" ֶאּלָ   ַאל ּתִ

ְלָווֵטי י יֹוָחָנןָאַמר  ּבָ    :ַרּבִ
  , (במדבר ד, מז) 76"ַלֲעבֹוד ֲעבַֹדת ֲעבֹוָדה" :ֵמָהָכא

ִריָכה ֲעבֹוָדה?  ּצְ   ֵאיֶזהּו ֲעבֹוָדה ׁשֶ
יָרה. ֱהֵוי אֹוֵמר   : זֹו ׁשִ

  
י ִיְצָחק    :ָאַמר ַרּבִ

ּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל"" :ֵמָהָכא אּו ִזְמָרה ּוְתנּו תֹף ּכִ   . (תהילים פא, ג) ׂשְ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ה :ֵמָהָכא ם" 77"ֵהּמָ ְגאֹון ה' ָצֲהלּו ִמּיָ אּו קֹוָלם ָירֹּנּו ּבִ   . (ישעיה כד, יד) ִיׂשְ

  
א ָמ  אּו"ְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא: ְוַתּנָ ָ ֵתף ִיׂשּ ּכָ י ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֲעֵליֶהם ּבַ   , (במדבר ז, ט) "ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָתן ּכִ

ֱאַמר ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ֵתף" :ִמּמַ ּכָ אּו", ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ "ּבַ ָ ׂשּ   ? "ּיִ
ְלמּוד לֹוַמר  אּו"ַמה ּתַ ָ   ? "ִיׂשּ

אּו"ֵאין  ָ א ְלׁשֹון ׁשִ  "ִיׂשּ   יָרה, ֶאּלָ
אּו ִזְמָרה ּוְתנּו תֹף"ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:    , (תהילים פא, ג) 78"ׂשְ

אּו קֹוָלם ָירֹּנוּ ְואֹוֵמר:    . (ישעיה כד, יד) 79""ִיׂשְ
  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ן ֲאִחי ַרּבִ   :ָאַמר ֲחַנְנָיא ּבֶ
ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול" :ֵמָהָכא   יא,ב   ַעל ִעְסֵקי קֹול. ^ - (שמות יט, יט) 80"מֶֹשה ְיַדּבֵ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ִמיַע קֹול ֶאָחד" :ֵמָהָכא ֶאָחד ַלְמַחְצְצִרים ְוַלְמׁשֲרִרים ְלַהׁשְ   . (דברי הימים ב ה, יג) 81"ַוְיִהי ּכְ
  

י יֹוָנָתן    :ָאַמר ַרּבִ
ם"" :ֵמָהָכא ם ַאּתֶ ם ֵהם ּגַ   , (במדבר יח, ג) 82ְולֹא ָימּותּו ּגַ

ם"ָמה  ֲע  - "ַאּתֶ ַח, ּבַ   בֹוַדת ִמְזּבֵ
ַח  - "ֵהם"ַאף  ֲעבֹוַדת ִמְזּבֵ   .ּבַ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ם"" ם ַאּתֶ ם ֵהם ּגַ   , (במדבר יח, ג) "ְולֹא ָימּותּו ּגַ

ם" ָמה ַח,  - "ַאּתֶ ֲעבֹוַדת ִמְזּבֵ   ּבַ
ַח  - "ֵהם"ַאף  ֲעבֹוַדת ִמְזּבֵ   .ּבַ

ם" ֶהם, וְ ּבְ  "ַאּתֶ ּלָ ֶכם  "ֵהם"ׁשֶ ּלָ ׁשֶ   ִמיָתה. ּבְ  -ּבְ

ֶהם ּלָ ׁשֶ ַאְזָהָרה - ֵהם ּבְ א ּבְ ִמיָתה ֶאּלָ   . "ֵאיָנן ּבְ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
יֵער  ִ ׁשּ ל ֲחֵבירֹו ּבְ ְנִקיִטיַנן: ְמׁשֹוֵרר ׁשֶ ִמיָתה,  -ׁשֶ   ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ן ֵקְדָמה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעדׁשֶ ּכָ ׁשְ ֵרב יּוָמת"...  "ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהּמִ ר ַהּקָ    .(במדבר ג, לח) 83ְוַהּזָ
  

  ? "ָזר"ַמאי 
ׁש  :ִאיֵליָמא   ָהְכִתיב ֲחָדא ִזיְמָנא!  - ָזר ַמּמָ

  
א ָלאו ָזר    אֹוָתּה ֲעבֹוָדה. ּדְ ֶאּלָ

  
                                                        

י ֵמִבין הּוא 75 א ּכִ ָ ׂשּ ּמַ א ָיסֹר ּבַ ָ ַמׂשּ ם ּבְ ר ַהְלִוּיִ   ּוְכַנְנָיהּו ׂשַ
ן ֲח  76 ָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ּבֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ אֶֹהל מֹוֵעדִמּבֶ א ּבְ ָ א ַלֲעבֹד ֲעבַֹדת ֲעבָֹדה ַוֲעבַֹדת ַמׂשּ ל ַהּבָ ָנה ּכָ ים ׁשָ ִ   ִמׁשּ
  )ֵהם( מסורת הש"ס. גירסת וילא: 77
ּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל 78 אּו ִזְמָרה ּוְתנּו תֹף ּכִ   ׂשְ
ְגאֹון  79 אּו קֹוָלם ָירֹּנּו ּבִ ה ִיׂשְ ם ה'ֵהּמָ   ָצֲהלּו ִמּיָ
80  ֹ ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹולַוְיִהי קֹול ַהׁשּ ה ְיַדּבֵ   ָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד מֹׁשֶ
ל ּוְלהֹדֹות לַ  81 ִמיַע קֹול ֶאָחד ְלַהּלֵ ִרים ְוַלְמׁשֲֹרִרים ְלַהׁשְ ל לַ  ה'ַוְיִהי ְכֶאָחד ַלְמַחּצְ יר ּוְבַהּלֵ ִ ִים ּוִבְכֵלי ַהׁשּ ֲחצְֹצרֹות ּוִבְמִצְלתַּ י ְלעֹוָלם כִּ  ה'ּוְכָהִרים קֹול ּבַ י טֹוב ּכִ

ית  ִית ָמֵלא ָעָנן ּבֵ   ה'ַחְסּדֹו ְוַהּבַ
ַח לֹא ִיְקָרבּו ְולֹא ָיֻמתּו  82 ְזּבֵ ֵלי ַהּקֶֹדׁש ְוֶאל ַהּמִ ל ָהאֶֹהל ַאְך ֶאל ּכְ ֶמֶרת ּכָ ָך ּוִמׁשְ ַמְרתְּ ְמרּו ִמׁשְ םְוׁשָ ם ַאתֶּ   ַגם ֵהם ּגַ
ן ֵקְדָמה ִלפְ  83 ּכָ ׁשְ ָרֵאל ְוַהזָּ ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ֶמֶרת ּבְ ׁש ְלִמׁשְ ְקּדָ ֶמֶרת ַהּמִ ה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ׁשְֹמִרים ִמׁשְ ֵרב יּוָמתֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מֹׁשֶ   ר ַהּקָ

 רש"י
   . שם חכם:בלווטי
. צריך עבודת קרבן שאיו שירה

אמר אלא על היין של סכי 
קרבן כדכתיב (במדבר י) 
ותקעתם בחצוצרות על 

   עולותיכם:
. יצהלו בשיר בית צהלו מים

   המקדש יותר מצהלת ים סוף:
. לעיקר שירה מייתי לה מהכא

  מן התורה:
. שהיה מצוהו על עסקי קול

   לפי שמשה לוי היה:לשורר 
. הלוים בעבודת מזבח אף הם

ולא משכחת לוים כשרים 
   בעבודת מזבח אלא בשיר:

   . אכהים קאי קרא:מה אתם
. הכהים שכסו אתם בשלהם

   בעבודת לוים כגון ששררו:
. לוי שעבד על והם בשלכם
   המזבח ככהן:
. כגון לוי משורר הם בשלהם

שהגיף דלתות ולוי משוער 
שהרי הלוים היו שאמר שיר 

חלוקים זה למשוער וזה 
   למשורר:

   . לא אתפרש לן:אלא באזהרה
. לית ליה הא מתי' דקתי אביי

לעיל הם בשלהם איו במיתה 
דהא משכחת תא אחריא דקאי 

   כוותיה:
   . כגון ישראל:זר ממש

. בההיא הא כתיב חדא זימא
פרשתא גופה וקאי מי אעבודת 

בן לוים: רבי יהושע ויוחן 
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:
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   :ֵמיִתיֵבי
יֵער" ִ ׁשּ    ,ְמׁשֹוֵרר ׁשֶ

ֹוֵרר  ׁשּ ִמיָתה  -ּוְמׁשֹוֵער ׁשֶ    ,ֵאיָנן ּבְ
ַאְזָהָרה א ּבְ   ! "ֶאּלָ

  
ָנֵאי ִהיא,    ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה ּבְ " י ְיהַמֲעׂשֶ ר ֲחַנְנָיהוּ ַרּבִ ַע ּבַ ָלתֹות ֵאֶצל  ׁשֻ ֲהָגַפת ּדְ יַע ּבַ ָהַלְך ְלַסּיֵ ָדאׁשֶ ן ּגּוְדּגְ י יֹוָחָנן ּבֶ   , ַרּבִ

ה ִמן ַהְמׁשֹוְרִרים ְולֹא ִמן ַהְמׁשֹוֲעִרים ַאתָּ ִני, ֲחזֹור ַלֲאחֹוֶריָך, ׁשֶ   ."ָאַמר לֹו: ּבְ
ְל  ָהא ָקִמיּפַ    :ִגיַמאי ָלאו ּבְ

ָמר ָסַבר ַנן.  :ּדְ ּה ַרּבָ ַזרּו ּבָ   ִמיָתה ִהיא, ְוּגָ
ּה  :ּוָמר ָסַבר ְזרּו ּבָ   .ַאְזָהָרה ִהיא, ְולֹא ּגָ

  
י ָעְלָמא ַאְזָהָרה ִהיא,  כּוּלֵ   ּדְ

ַנן,  :ָמר ָסַבר יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ יַע ּגָ   ְמַסּיֵ
ַנן.   :ּוָמר ָסַבר יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   ָלא ּגָ
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––יא, ב יא, ב יא, ב יא, ב  .18
ֵעי  י ָאִביןּבָ   : ַרּבִ

   :עֹוַלת ִנְדַבת ִציּבּור
יָרה    ,ְטעּוָנה ׁשִ

   :אוֹ 
יָרה?    ֵאיָנה ְטעּוָנה ׁשִ

  ָאַמר ַרֲחָמָנא:  (במדבר י, י) 84עֹלֵֹתיֶכם""
  ַאַחת עֹוַלת חֹוָבה ְוַאַחת עֹוַלת ְנָדָבה? 

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָרֵאל ָקָא  - "עֹולֹוֵתיֶכם" הּו ִיׂשְ כּוּלְ    .ַמר ַרֲחָמָנאּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
הּו ְלַהֲעלֹות ָהעֹוָלה ַח  "ַוּיֹאֶמר ִחְזִקּיָ ְזּבֵ     ,85ְלַהּמִ

   ,ּוְבֵעת ֵהֵחל ָהעֹוָלה
יר ה' ְוַהֲחצֹוְצרֹות  ָרֵאל"וְ ֵהֵחל ׁשִ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ֵלי ּדָ   . (דברי הימים ב כט, כז) 86ַעל ְיֵדי ּכְ

  
יָרה'ַהאי    ַמאי ֲעִביְדָתּה?  'ׁשִ

ה ִלי ִאיְמלּוֵכי - עֹוַלת חֹוָבה :ִאיֵליָמא    !ָלּמָ
א ָלאו     .עֹוַלת ְנָדָבהּדְ ֶאּלָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִליְקַרב,  ְזַמּנֹו, ּדְ ע רֹאׁש חֶֹדׁש ּבִ ְעָיא ְלהּו ִמי הּוְקּבַ   לֹא, עֹוַלת רֹאׁש חֹוֶדׁש ֲהָוה, ְוָקא ִמיּבַ
  לֹא.  :אוֹ 
  

ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
   ?!ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכיּוִמי 

ר ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון" :ְוָהְכִתיב ה ָעׂשָ ָ ׁשּ יֹום ׁשִ   . ז)י(דברי הימים ב כט, וגו'  87"ּבְ
ַח"" ְזּבֵ הּו ְלַהֲעלֹות ָהעֹוָלה ְלַהּמִ   ! (דברי הימים ב כט, כז) ַוּיאֶמר ִחְזִקּיָ
  

א ָאַמר  ֵריּה ֶאּלָ   : ַרב ֵייָבאּדְ  ָרִמי ּבְ
א ֶבׂש ַהּבָ ֲעָיא ְלהּו.  כֶּ   ִעם ָהעֹוֶמר, ָקִמיּבָ

ְזַמּנֹו,    ִמי ָקַבע רֹאׁש חֶֹדׁש ּבִ
ִליְקִריב, אוֹ    .ָלא ּדְ

  
  : ַרב ָאְוָיאַמְתִקיף ָלּה 

ַסח ֵהיִכי ָעֵביד?    ְוֶליְחֵזי ּפֶ
ה ֵהיִכי ָאֵכיל    ?ַמּצָ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

ִמ  ִציּבּוָרא ּדְ ִליָחא ּדְ ֲהָוה ַאׁשְ    .ְמִליךְ ִמיֵדי ּדַ
  

יָמא ָאֵתית ְלָהִכי, ֲאִפיּלּו ּתֵ א ּדְ ּתָ ִמְמִליְך.  ,עֹוַלת חֹוָבה :ָהׁשְ ִציּבּוָרא ּדְ ִליָחא ּדְ ֲהָוה ַאׁשְ   ִמיֵדי ּדַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יב.  אי ְוחֹוָבה ְליֹום ַחּיָ ִלין ְזכּות ְליֹום ַזּכַ   ְמַגְלּגְ
ָחַרב ַה  ׁשֶ ָאב ָהָיה, ָאְמרּו: ּכְ ָעה ּבְ ׁשְ ִראׁשֹוָנה, אֹותֹו ַהּיֹום תִּ ִית ּבָ   ּבַ

ת ָהָיה,  ּבָ   ּומֹוָצֵאי ׁשַ
ִביִעית ָהְיָתה,    ּומֹוָצֵאי ׁשְ

יָרה,  ם עֹוְמִדים ַעל ּדּוָכָנן ְואֹוְמִרים ׁשִ ל ְיהֹוָיִריב ָהְיָתה, ְוָהיּו ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ַמְרּתֹו ׁשֶ   ּוִמׁשְ
יָרה ָא  ִ   ְמרּו? ּוַמה ׁשּ

                                                        
ֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזבְ  84 ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעתֶּ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ רֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ּוְביֹום ׂשִ ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ   ֱאלֵֹהיֶכם ה'ֵחי ׁשַ
ַח ( וילא: 85 ְזּבֵ  )ַעל ַהּמִ

יר  86 ַח ּוְבֵעת ֵהֵחל ָהעֹוָלה ֵהֵחל ׁשִ ְזּבֵ הּו ְלַהֲעלֹות ָהעָֹלה ְלַהּמִ ִויד ֶמֶלְך  ה'ַוּיֹאֶמר ִחְזִקּיָ ֵלי ּדָ ָרֵאלְוַהֲחצְֹצרֹות ְוַעל ְיֵדי ּכְ   ִיׂשְ
אּו ְלאּוָלם  87 מֹוָנה ַלחֶֹדׁש ּבָ ׁש ּוְביֹום ׁשְ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְלַקּדֵ ֵחּלּו ּבְ ית  ה'ַוּיָ ׁשּו ֶאת ּבֵ ּלוּ  ה'ַוְיַקּדְ ר ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּכִ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ מֹוָנה ּוְביֹום ׁשִ   ְלָיִמים ׁשְ

 רש"י
. כגון קיץ עולת דבת ציבור

המזבח הבא מן השופרות 
ן מעות מותר חטאת שותין בה

   ומותר אשם:
. ותקעתם בחצוצרות עולותיכם

על עולותיכם (במדבר י) והייו 
   שירה:

. משמע שהיה ויאמר חזקיהו
   מלך:

. ומלך אם אלא לאו דבה
ישוררו וכתיב החל שיר ה' 

   שהורו לו ב''ד לשורר:
   . דמוסף הואי:עולת ר''ח

. דהוא כבש הבא עם העומר
יסן:עולת חובה בי''ו ב   
. הא דמימלך אלא אמר רב אשי

לאו משום דמספקא ליה דודאי 
הוקבע ר''ח בזמו אלא רשותא 

   הוא דקא סיב:
מידי דהוה אשליח דציבורא 

. וסיב רשותא אם דמימליך
   יתפלל:

. עולת אפילו תימא עולת חובה
  תמיד שבכל יום ויום הואי:

. ביסן גאלו זכות ליום זכאי
   ביסן עתידין להיגאל:

   . אחד בשבת:מוצאי שבת
  . שמיית:ומוצאי שביעית
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ב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם" ׁשֶ   , (תהלים צד, כג) 88"ַוּיָ
יקּו לֹוַמר  אּו ּגֹוִים ּוְכָבׁשּום "ַיְצִמיֵתם ה' ֱאלֵֹהינּו"ְולֹא ִהְסּפִ ּבָ    .ַעד ׁשֶ

ה ִנּיָ ְ ׁשּ   ."ְוֵכן ּבַ
  

יָרה"ַהאי  יּה  "ׁשִ    ?ַמאי ֲעִביְדּתֵ
ִמיד!  !י ֲהַואי?ִמ  - עֹוַלת חֹוָבה :ִאיֵליָמא ַטל ַהּתָ ַתּמּוז, ּבָ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ   ּבְ

א ָלאו עֹוַלת ְנָדָבה!    ֶאּלָ
  

ָרא?    ְוִתְסּבְ
ֲהַואי? ָנא עֹוַלת ְנָדָבה ּדַ ָלא ֲהַואי, ּוַמאי ׁשְ ָנא עֹוַלת חֹוָבה ּדְ   ַמאי ׁשְ

  
ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ

ִאיְתַרְמ  ָעְלָמא הּוא ּדְ ָקר ַאְקַראי ּבְ ן ּבָ   ָיא ְלהּו. ּבֶ
  

יְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יֹוֵמיּה  יָרה ּדְ ָרא? ׁשִ   , (תהילים כד, א) 89"ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה"ְוִתְסּבְ

ב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם" ׁשֶ ת הּוא!  "ַוּיָ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ַאְרּבָ יר ּדְ ׁשִ   ּבְ
פ ְנַפל ְלהּו ּבְ ָעְלָמא הּוא ּדִ יא ּבְ א ֵאיִלּיָ   ּוַמְייהּו. ֶאּלָ

  
  ָקָתֵני!  עֹוְמִדין ַעל ּדּוָכָנן""ְוָהא 

  
ֵריׁש ָלִקיׁש,  ּדְ ן. ּדְ כִּ ְרּבָ ּלֹא ַעל ַהּקָ   ָאַמר: אֹוֵמר ׁשֶ

  
   ,ִאי ָהִכי

עֹוַלת ְנָדָבה ַנִמי ֵליָמא!    ּבְ
  

ּה חּוְרָבא.    ָנֵפיק ִמיּנָ
  

   ?ַמאי ֲהָוה ֲעָלּה 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני  ֵריּדְ ֲהָנאּדְ  ּה ַרב ָמִרי ּבְ   : ַרב ּכָ

ְלֵמיֶכם"""    – (במדבר י, י) 90ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ

ים -ָמה עֹוָלה     ,קֹוֶדׁש ָקָדׁשִ
ָלִמים  ים.  -ַאף ׁשְ   קֹוֶדׁש ָקָדׁשִ

ָלִמים  ְ   ָקבּוַע ָלֶהם ְזָמן,  -ּוַמה ׁשּ
  .  "ָקבּוַע ָלּה ְזָמן -ַאף עֹוָלה 

  
  
  

                                                        
ב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם יַ  88 ׁשֶ   ֱאלֵֹהינוּ  ה'ְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ַוּיָ
ֵבי ָבהּ  ה'ְלָדִוד ִמְזמֹור לַ  89 ֵבל ְויֹׁשְ   ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה תֵּ
ְלֵמיכֶ  90 ֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעתֶּ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ רֹוןּוְביֹום ׂשִ   ֱאלֵֹהיֶכם ה'ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני  ם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ

 רש"י
. פסוק וישב עליהם את אום

הוא בתהלים במזמור אל קמות 
   ה':

. שלא היו להם בטל התמיד
כבשים מחמת שהיו צרים על 

   ירושלים ואין יוצא ובא:
. הלא ומ''ש עולת דבה דהואי

   לא היו כבשים מצויים:
הא לא קשיא בן בקר בעלמא 

. שאיו ראוי לתמיד רמי להואת
   וראוי לעולת דבה:

. דשירה גמורה הויא ותסברא
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:
. קיה כדמתרגמין ושאי אילייא

על שפים קיה וטלי על גדין 
   אילייא (ירמיהו ז):

   . כמין אצטבא היה:דוכן
. דאפילו שלא על הקרבן אי הכי

אומר שירה בעולת דבה מי 
   לימא ותפשוט בעיא דר' אבין:

. דהא דר''ל פקא מייה חורבא
רשות הוא דאי אית ליה לעולת 
דבה ברשות אתי למימר עולת 
חובה מי רשות הלכך לא 

   אמרין שיר לגמרי בדבה:
   . דבעיא דר' אבין:הוי עלהמאי 

ותקעתם בחצוצרות על 
. עולותיכם ועל זבחי שלמיכם

מקיש עולה לשלמים ושלמים 
   לעולה לעין שיר:

מה עולה האמורה כאן קדשי 
. דאין לך עולה קדשים קדשים

קלים אף שלמים האמורים כאן 
טעוים שיר בשלמים קדשי 
קדשים משתעי ואין לך שלמים 

י עצרת קדשי קדשים אלא כבש
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:



  " "ֵאין ֶנֱעָרִכין –מסכת ערכין פרק ב' 
59

        יב, איב, איב, איב, א .19
ֲעָיא  יב,א     :ְלהוּ  ִאיּבַ

יָרה?  יָרה אֹו ֵאין ְטעּוִנין ׁשִ ְפֵני ַעְצָמן, ְטעּוִנין ׁשִ ִאים ּבִ   ְנָסִכים ַהּבָ
  

יָון  ר ַנְחָמִניָאַמר ּדְ כֵּ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ִין א ַעל ַהּיַ יָרה ֶאּלָ ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ ִין ׁשֶ   ָאְמִריַנן,  ? וכו'ִמּנַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ה ָאְמִריַנן,  ִתּיָ   ַעל ֲאִכיָלה ּוׁשְ

יה ְלחּוָדּה  ִתּיָ   ָלא ָאְמִריַנן?  -ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יב.  אי ְוחֹוָבה ְליֹום ַחּיָ ִלין ְזכּות ְליֹום ַזּכַ   ְמַגְלּגְ
ָאב  ָעה ּבְ ׁשְ ִראׁשֹוָנה, אֹותֹו ַהּיֹום תִּ ִית ּבָ ָחַרב ַהּבַ ׁשֶ   ָהָיה, ָאְמרּו: ּכְ

ת ָהָיה,  ּבָ   ּומֹוָצֵאי ׁשַ
ִביִעית ָהְיָתה,    ּומֹוָצֵאי ׁשְ

יָרה,  ם עֹוְמִדים ַעל ּדּוָכָנן ְואֹוְמִרים ׁשִ ל ְיהֹוָיִריב ָהְיָתה, ְוָהיּו ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ַמְרּתֹו ׁשֶ   ּוִמׁשְ
יָרה ָאְמרּו?  ִ   ּוַמה ׁשּ

ב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם ַיצְ  ׁשֶ   , (תהלים צד, כג) 91ִמיֵתם""ַוּיָ
יקּו לֹוַמר  אּו ּגֹוִים ּוְכָבׁשּום "ַיְצִמיֵתם ה' ֱאלֵֹהינּו"ְולֹא ִהְסּפִ ּבָ    .ַעד ׁשֶ

ה ִנּיָ ְ ׁשּ   . "ְוֵכן ּבַ
יָרה"ַהאי  יּה?  "ׁשִ   ַמאי ֲעִביְדּתֵ

ִמי - עֹוַלת חֹוָבה :ִאיֵליָמא ַטל ַהּתָ ַתּמּוז ּבָ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ   ד! ִמי ֲהָוה? ּבְ
א עֹוַלת ְנָדָבה    ְוֶאּלָ

ֵני  ֵריּה ְוָהא ּתָ ֲהָנאּדְ  ַרב ָמִרי ּבְ ָלא ְצִריָכא!  ַרב ּכָ   ּדְ
א ָלאו     !ְנָסִכיןּדְ ֶאּלָ

  
יְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָרא? יֹוֵמיּה  !ְוִתְסּבְ יָרה ּדְ   . (תהלים כד, א) 92"ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה" :ׁשִ
ב ֲעֵליֶה  ׁשֶ א הּוא!  צד, כג)תהלים ( 93ם ֶאת אֹוָנם""ַוּיָ ּבָ ַ ׁשּ ָעה ּבַ ַאְרּבָ יָרה ּדְ ׁשִ   ּבְ

  
פּוַמְייהּו.  ְנַפל ְלהּו ּבְ ָעְלָמא הּוא ּדִ יא ּבְ א ֵאיִלּיָ   ֶאּלָ

  
  ָקָתֵני!  "עֹוְמִדים ַעל ּדּוָכָנן"ְוָהא 

  
ְדֵריׁש ָלִקיׁש,    כִּ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 
ּלֹ  יםאֹוֵמִר  יָרה ׁשֶ ן. ׁשִ ְרּבָ   א ַעל ַהּקָ

  
ְנָסִכים ַנִמי ֵליָמא!  ,ִאי ָהִכי   ּבִ

  
יּה חּוְרָבא.     ָנֵפיק ִמיּנֵ

   

                                                        
ב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם  91 ׁשֶ   ֱאלֵֹהינוּ  ה'ַוּיָ
ֵבי ָבהּ  ה'ְלָדִוד ִמְזמֹור לַ  92 ֵבל ְויֹׁשְ   ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה תֵּ
ב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם  93 ׁשֶ   ֱאלֵֹהינוּ  ה'ַוּיָ

 רש"י
. כגון סכים הבאין בפי עצמן

 שהביאו היום קרבן ציבור ולא
הביאו סכים עמו והביאום 
למחר דאמר מר (מחות דף מד:) 
מחתם וסכיהם בלילה מחתם 

   וסכיהם אפי' למחר:
   . קרבן וסכים:אכילה ושתיה

והא תי רב מרי בריה דרב 
. לעיל דאין עולת דבה כהא

טעוה שיר שהרי אין זמה 
   קבוע:

. דלשם שירה אמרו ותסברא
   באחד בשבת:

. דאתי באפיק מייה חור
למימר כי היכי דסכים הבאים 
בפי עצמן רשות סכים הבאין 

  עם הקרבן מי רשות:
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   :ּגּוָפא

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יב.  אי ְוחֹוָבה ְליֹום ַחּיָ ִלין ְזכּות ְליֹום ַזּכַ   ְמַגְלּגְ
ִראׁשֹוָנה, אֹותֹו ַהּיֹום ִית ּבָ ָחַרב ַהּבַ ׁשֶ ָאב ָהָיה,  ָאְמרּו: ּכְ ָעה ּבְ ׁשְ   תִּ

ת ָהָיה,  ּבָ   ּומֹוָצֵאי ׁשַ
ִביִעית ָהְיָתה   ."ּומֹוָצֵאי ׁשְ

  
ִראׁשֹוָנה" ִביִעית ... ּבָ מֹוָצֵאי ׁשְ ַחּתְ ָלּה  - "ּבְ כַּ    ?!ִמי ַמׁשְ

ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש  :ְוָהְכִתיב ָנה ּבֶ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָנה ְלָגלּוֵתנּו ּבְ ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ֶעׂשְ    ,ּבְ
ַא  הּבְ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ָתה ָהִעיר ּבְ ר ֻהּכְ ָנה ַאַחר ֲאׁשֶ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ    ,ְרּבַ

ה ה'ָהְיָתה ָעַלי ַיד  ּמָ ֵבא אִֹתי ׁשָ     .ַוּיָ

ָרֵאל ַמְראֹות ֱאלִֹהים ֱהִביַאִני ֶאל ֶאֶרץ ִיׂשְ   ,ּבְ
בֹהַּ ְמאֹד     ,ַוְיִניֵחִני ֶאל ַהר ּגָ

ֶגב ִמְבֵנה ִעיר ִמּנֶ   . )ב-זקאל מ, א(יח "ְוָעָליו ּכְ
ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש?  ָנה ּבֶ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָנה ׁשֶ   ֵאיזֹו ִהיא ׁשָ

  ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה יֹוֵבל. 
ךְ  ְעּתָ בּוַע  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָ ׁשּ ַחד ּבַ בּוַע  ,ַחרּוב ּבְ ׁשָ בּוַע ְלַחד ּבְ ׁשָ ָמֵני -ֵמַחד ּבְ   !ּתְ

בּוַע ַאֲחִריָנא  ׁשָ ֵרה ָהְוו -ְלַחד ּבְ   ָיין! ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
  

   :ָרִביָנאָאַמר 
ָתה ָהִעיר.  הּוכְּ ָנה ׁשֶ ָנה ַאַחר ׁשָ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ   ּבְ

  
ָנה ,ִאי ָהִכי ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ֶעׂשְ ׁש ָהְוָיין ?!""ּבְ ִרים ְוׁשֵ    !ֶעׂשְ

ַבע, " :ָאַמר ָמרּדְ  ׁשֶ לּו ּבְ   ּגָ
מֹוֶנה,  ׁשְ לּו ּבִ   ּגָ

ֵרה,  מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ לּו ּבִ   ּגָ
לּו ּבִ  ֵרהּגָ ע ֶעׂשְ   . "ְתׁשַ

ָמֵני ְסֵרי  ב ְוַעד ּתְ ַ   ַחד ְסֵרי,  -ִמׁשּ
ֵרה  ית ָהְוָיא!  -ַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ ִרים ְוׁשִ   ֶעׂשְ

  
  : ָרִביָנאָאַמר ָלְך 

   ?ּוְלִדיָדְך ִמי ִניָחא
ֵרה ע ֶעׂשְ ְתׁשַ לּו ַנִמי ּבִ ֵדי ּגָ    ,ִמכְּ

ְסֵרי  ׁשַ ב ְוַעד ּתְ ַ ע -ִמׁשּ י ְסֵרי, ְוַאְרּבַ ְרּתֵ ית ָהְוָיין!  - ְסֵרי ּתַ ִרים ְוׁשִ   ֶעׂשְ
א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר?    ֶאּלָ

א  ּתָ ַ ּה, ּדְ ְלַבר ִמׁשּ לּו ּבָ   ּגָ
א  ּתָ ַ ּה. ּדְ ְלִדיִדי ַנִמי ְלַבר ִמׁשּ לּו ּבָ   ּגָ

  
ָיא! ְסֵרי ְלָרִביָנא ַקׁשְ ׁשַ ל ָמקֹום ּתְ   ִמכָּ

  
ֻלּיֹות ָהֵוי? לׁש ּגָ    !ִמי ָסְבַרּתְ ׁשָ

לּו ּבְ  ר, ּגָ מֹוֶנה ִלְנבּוַכְדֶנּצַ ִהיא ׁשְ ַבע ְלִכיּבּוׁש ְיהֹוָיִקים, ׁשֶ   ׁשֶ
ר.  ֵרה ִלְנבּוַכְדֶנּצַ ע ֶעׂשְ ׁשַ ִהיא ּתְ ֵרה ְלִכיּבּוׁש ְיהֹוָיִקים, ׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ לּו ּבִ   ּגָ

ָאַמר ָמר ָנה ִראׁשֹוָנה " :ּדְ ׁש ִניְנֵוה, -ׁשָ יּבֵ    ּכִ
ה                    יב,ב ִנּיָ ׁש ְיהֹוָיִקים ָעָלה -ׁשְ   .  "ְוִכיּבֵ

   
  

 רש"י
. גלות יהויכין והחרש והמסגר ויחזקאל לגלותו

   היה מהם:
. ראש השה שלה ביום הכפורים דתוקעין יובל

ב''ד בשופר ופטרים עבדים לבתיהן ושדות 
מא חוזרות לבעליהן ואז ראית שהיא יובל אל

שת היובל הוה בשת י''ד לחורבן הבית וקס''ד 
בהדי שתא דחורבן קאמר ויובל הוא לעולם 

   במוצאי שביעית דשת מ''ט שביעית היא:
. היכי משכחת לה ואי ס''ד במוצאי שביעי' חרוב

י''ד לבהדי דתיהוי במוצאי שביעית אחד בשבוע 
   וכו':

. וכי חשבת ט''ו שים משת היובל אחר שה
משכחת חורבן במוצאי שביעית שהיא  למפרע

   שת ל''ו למין יובל זה:
. דבשת ט''ו לחורבן הוי ההיא בואה כ''ו אי הכי

   לגלות יהויכין הואי:
   . ישראל עם יהויכין:דאמר מר גלו

   . בשה שביעית לכיבוש יהויקים:בשבע
. כלומר שאותה גלות היתה בשה גלו בשמוה

צר דשבוכד ית למלכותיה למלכותו שמיה ש
   כיבש יהויקים כדמפרש לקמן:

. עם צדקיהו והיא היתה חרבות גלו בי''ח
ירושלים והיא היתה שת י''ח לכיבוש יהויקים 

   והיא שת י''ט לבוכדצר:
. משה שביעית שהוא גלות משב ועד תמי סרי

יחזקאל עד תמי סרי שהוא חורבן הבית חד סרי 
בר משת לבהדי שתא דגלה בה יחזקאל ול

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:
. דבעית למימי לשת החורבן בהך ולדידך
   עשר מי יחא: ארבעה

. דס''ד דהאי מתרץ דג' גליות מכדי גלו מי בי''ט
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 

אית לך למימר. ולבהדי שתא דגלו בה. אלא מאי 
   האי דקאמר יחזקאל בעשרים וחמש לגלותו:

   . יהויכין ויחזקאל:לבר משתא דגלו בה
. דהא ודאי בגלות מ''מ תשסרי לרביא קשיא

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:
. הש''ס הוא דקא מתרץ מי סברת ג' גליות הוו

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 

אל ולבר שת משתא דגלו בה יהויכין ויחזק
החורבן וט''ו עם שת החורבן ושת היובל הרי 

   כ''ה:
   . בסדר עולם:דאמר מר

. לאו גלות הוא דלא הגלה שום כיבש יהויקים
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 

ת שלש למלכות יהויקים (עלה) בתחלתו בש
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 

מרדו שהיא כן מה תלמוד לומר בשת שלש ל
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 

ו והיי יהויקים היא שמיית למלכות בוכדצר
  דאמרי' שה שיה כיבש יהויקים:
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        יג, איג, איג, איג, א    ––––יב, ב יב, ב יב, ב יב, ב  .21
ִנָיּה " ְ ׁשּ    ."ְוֵכן ּבַ
  

ִביִעית  מֹוָצֵאי ׁשְ ה ּבְ ִנּיָ ַחּתְ ָלּה? -ּוׁשְ כַּ    !ִמי ַמׁשְ
ָמה ָקם ִני כַּ ִית ׁשֵ ִדי ּבַ ִרים,  ?ִמכְּ ע ְמָאה ְוֶעׂשְ   ַאְרּבַ

ְסֵרי  ַמְנָיא יֹוְבֵלי, ַאְרּבַ ע ְמָאה ּתְ ֵרי -ַאְרּבַ בּוַע,  ּתְ   ׁשָ
בּוַע!  ָ ׁשּ יָתא ּבַ ׁשִ ית, ֲהָוה ֵליּה ּבְ ׁשּו ְלהּו ׁשִ   ּפָ

  
י ְיהּוָדה ִהיא,  י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ

ים עֹוָלה ְלָכאן ּוְלָכאן. ּדְ  ִ ַנת ֲחִמׁשּ   ָאַמר: ׁשְ
ית  ַמְנָיא יֹוְבֵלי, ְוָהֵני ׁשִ ַמְנָיא ִמּתְ יַסר  -ַאְייֵתי ּתְ   ָהֵוי ַאְרּבֵ

ח  כַּ ּתַ ִביִעית ַחרּוב. ְב ּדִ ִאיׁשְ   מֹוָצֵאי ׁשְ
  

י ְיהּוָדה ִראׁשֹוָנה  ,ִאי ַרּבִ ַחּתְ ָלּה!  -ּבַ כַּ   ָלא ַמׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְצאּו, " ּיָ ְכְנסּו ָלָאֶרץ ְוַעד ׁשֶ ּנִ ֶ ָרֵאל ִמׁשּ ר יֹוְבלֹות ָמנּו ִיׂשְ ְבָעה ָעׂשָ   ׁשִ

ְכְנסּו ָמנּו,  ּנִ ָעה ׁשֶ ָ ה ָיכֹול לֹוַמר ִמׁשּ   ְוִאי ַאתָּ
ןׁשֶ  ה אֹוֵמר ּכֵ ת יֹוֵבל,  - ִאם ַאתָּ ְתִחיּלַ ִית ָחֵרב ּבִ   ִנְמָצא ּבַ

ה מֹוֵצא ָתה ָהִעיר" :ְוִאי ַאתָּ ר ֻהּכְ ָנה ַאַחר ֲאׁשֶ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ   . ,מ, א) 'ק(יחז "ּבְ
ׁשוּ  יּבְ ּכִ ַבע ׁשֶ א ֵצא ֵמֶהם ׁשֶ קוּ  ,ֶאּלָ ִחיּלְ ַבע ׁשֶ    ,ְוׁשֶ

ה מֹוֵצא ַאְרבַּ  :ְוַאתָּ ָתה ָהִעיר""ּבְ ר ֻהּכְ ָנה ַאַחר ֲאׁשֶ ֵרה ׁשָ   . "ע ֶעׂשְ
י ְיהּוָדה,    ְוִאי ַרּבִ

בּוַע!  ָ ׁשּ ְתָלָתא ּבַ ֵדי ַאֲהֵני, ֲהָוה ֵליּה ּבִ ְבְסֵרי יֹוְבֵלי ׁשְ ַ ְבְסֵרי ִמׁשּ   ַאְייֵתי ׁשַ
  

ֲאָתא ִיְרְמָיה ַאַהְדִריְנהּו  ַאְגִליְנהּו ַסְנֵחִריב ַעד ּדַ ֵני ּדְ יב ְלהּו. לָ  -ָהָנְך ׁשְ   א ָקָחׁשֵ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ַנן ה" :ְוִכי ָקָתֵני ,ְלעֹוָלם ַרּבָ ִנּיָ ְ ׁשּ ָאָרא "ְוֵכן ּבַ ְ    .ַאׁשּ

  
ָרא ּבְ    :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
יָמא ָהִכי ִאי ָלא ּתֵ ל ְיהֹוָיִריב" :ּדְ ַמְרּתֹו ׁשֶ ה ִמי ֲהַואי "ִמׁשְ ִנּיָ ְ ׁשּ    ?!ּבַ

   :ְוָהַתְנָיא
ע ִמׁשְ "   ָמרֹות ָעלּו ִמן ַהּגֹוָלה: ַאְרּבַ

ר.  חּור ְוִאיּמֵ ׁשְ   ְיַדְעָיה ְוָחִרים ּפַ
ָמרֹות,  ע ִמׁשְ ִרים ְוַאְרּבַ קּום ְלֶעׂשְ יֵניֶהם ְוִחּלְ ּבֵ   ָעְמדּו ְנִביִאים ׁשֶ

י,  ַקְלּפִ ָללּום ּוְנָתנּום ּבְ   ּבְ
א ְיַדְעָיה ְוָנַטל ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵביָריו ׁש  – ּבָ    .ׁשֵ

ׁש,  -א ָחִרים ְוָנַטל ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵביָריו ּבָ    יג,א   ׁשֵ
חּור,  ׁשְ ר. ְוֵכן ּפַ   ְוֵכן ִאיּמֵ

יֵניֶהם ּבֵ    :ִהְתִקינּו ְנִביִאים ׁשֶ
ָמרֹות עֹוֶלה ֲאִפיּלּו ְיהֹוָיִריב, רֹאׁש ִמׁשְ קֹומֹו,  ,ׁשֶ ֶחה ְיַדְעָיה ִמּמְ   לֹא ִיּדָ

א ְיַדְעָיה  ר,  -ֶאּלָ   ! "ָטֵפל לוֹ  - ִוְיהֹוָיִריבִעיּקָ
ָאָרא.  ְ א ַאׁשּ   ֶאּלָ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יׁש  ָסֵליק ֶעְזָרא ּוַמְקּדִ ֵני ַעד ּדְ ית ׁשְ יב ְלהוּ  -ָהָנְך ׁשִ    ,ָלא ָקא ָחׁשֵ
ְכִתיב ֶלם :ּדִ ירּוׁשְ י ּבִ ית ֱאָלָהָנא ּדִ ֵטַלת ֲעִביַדת ּבֵ אַדִין ּבְ    .(עזרא ד, כד) 94""ּבֵ
י :ּוְכִתיב יִציא ּבֵ ָלָתא ִליַרח ֲאָדר"ְוׁשֵ ָנא ַעד יֹום ּתְ    ,ָתא ּדְ

א" ְרָיֶוׁש ַמְלּכָ ית ְלַמְלכּות ּדָ ַנת ׁשִ ִהיא ׁשְ   . )ו, טו(עזרא  ּדְ
  ְוָתָנא: 

ָאה ָעָלה ֶעְזָרא ְוָגלּותֹו ִעּמוֹ " ָנה ַהּבָ ָ אֹותֹו ְזָמן ַלׁשּ   , "ּבְ
ְכִתיב י :ּדִ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ ם ּבַ לִַ בֹא ְירּוׁשָ    ,"ַוּיָ

 ָ ֶלְך"ִהיא ַהׁשּ ִביִעית ַלּמֶ ְ    .(עזרא ז, ח) ָנה ַהׁשּ

                                                        
ְרָיֶוׁש ֶמ  94 ין ְלַמְלכּות ּדָ ְרתֵּ ַנת תַּ ְטָלא ַעד ׁשְ ֶלם ַוֲהָות ּבָ ירּוׁשְ י ּבִ ית ֱאָלָהא ּדִ ֵטַלת ֲעִביַדת ּבֵ אַדִין ּבְ ָרסּבֵ   ֶלְך ּפָ

 רש"י
   . שלמין לבד שה שחרב בו:ארבע מאה ועשרים

   . כלו ת''כ שים ובשביעית עצמה חרב:הוה ליה בשיתא בשבוע
. לשת יובל והיא תחילת יובל הבא הלכך לר' שת חמשים עולה

   יהודה לא הוי בכל יובל אלא מ''ט שים:
' יוסי בראשוה לא משכחת . מוקמת לה להא דראי כר' יהודה

   דחרב בית ראשון במוצאי שביעית:
. פקי מקראי דכתיב (מלכים א ו) ויהי בשמוים שה י''ז יובלות

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:
. לארץ מו שמיטין ויובלות ואי אתה יכול לומר משעה שכסו

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 

ין במוצאי בשת ל''ז של יובל והייו שיה לשמיטה ואן בע
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):
. ולא מו שמיטין ויובלות עד לאחר צא מהן שבע שכיבשו וכו'

י''ד [ואי] אתה מוצא שת היובל י''ד שה אחר שהוכתה העיר 
יץ רביא לעיל דכי מדלית י''ד מחמשים פשו להו תלתין וכדתר

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 

סרי לשבע אהי כלומר שדיהו על היובלות ודל י''ד מהך שב
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 

הם פאי לחרוש ולזרוע שומרון ויצר עליה שלש שים ולא היה ל
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 

ב להו להך שלש שים כך שמעתי עד שהחזירן ירמיהו לא חשי
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 

שכחין ז' שחילקו אלא מהך דרשא די''ד אחרי כתיב ולקמן לא מ
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 

ודה מו יובלות לקדש שמיטין הי מילי לרבן אבל לר' יה
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 

למות א' ב' ג' ד' ומתוך  החמשים ושלש בעל כרחך אז התחילו
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 

רי' בפרק בתרא אלא באותה שה שחזרו שמיטין ויובלות וכדאמ
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 

ליאשיהו כדכתיב (במלכים ב כב) דבשת י''ח חזרו בשת 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' 

פיה יאשיה את העבודת כוכבים באותה שה היה וכך ודבר זה ש
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 

ך הבתי מלבי ושש ואז חרב הבית ומיתוקמא שפיר כר' יהודה כ
וישרה בעיי אבל לא שמעתיה ואחרי כן מצאתי ספר ישן מוגה 

   שכתוב בו כן והודעתיו לרבותי וישרה בעייהם:
. אמרה ר' יוסי למילתיה איבעית אימא לעולם אליבא דרבן

   ודקא קשיא לך לעיל הוה ליה בשיתא בשבוע:
   . אתשעה באב ומוצאי שבת:כי קתי וכן בשיה אשארא

   . בימי עזרא:ן הגולהעלו מ
. שבמקדש ראשון היתה משמרת ידעיה חרים פשחור ואימר

ידעיה קודם לחרים ומשמרת חרים קודם לפשחור ושל פשחור 
   לאימר:

. ולא היו יודעין כיצד יסדרן מי חלקום לארבע ועשרים משמרות
   יעבוד אחר מי:

   . שכתבו שם הכ''ד משמרות בכ''ד פתקין:בללום
וכוון ידעיה ברוח הקודש ועלתה איגרתו בידו . ותום בקלפי

וחזר והכיס ידו וטל איגרת וכן עד שש פעמים ובאותו סדר 
שעלו האיגרות בידו כך עשו אחריו אותן הכתובין באיגרות זו 

  אחר זו:
   . ויהויריב שוב לא עלה:וכן חרים וכן פשחור וכן אימר

רבן היא . לעולם וכן בשיה אמוצאי שביעית קאי ורב אשי אמר
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 

   שביעית חרב:שבועי ובשת תכ''א שהיה מוצאי 
. ומלן דעד שית שי לא סליק עזרא דכתיב באדין בטילת וגו'

   אלמא בשת שתים לדריוש התחיל הבין:
. אלמא בשת שש שלם הרי חמש שים וכתיב ושיציא ביתא וגו'

ובאותו זמן לשה הבאה שהיא שה ששית לבין עלה עזרא ובא 
התחיל  לירושלים בחדש אב ועד תשרי שהוא שבע לבין לא

  למות:
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   :ּגּוָפא

ְצאּו, " ּיָ ְכְנסּו ָלָאֶרץ ְוַעד ׁשֶ ּנִ ֶ ָרֵאל ִמׁשּ ר יֹוְבלֹות ָמנּו ִיׂשְ ְבָעה ָעׂשָ   ׁשִ
ְכְנסּו ָמנּו,  ּנִ ֶ ה ָיכֹול לֹוַמר ִמׁשּ   ְוִאי ַאתָּ

ְכְנסּו ָמנּו, ִנְמָצ  ּנִ ֶ ה אֹוֵמר ִמׁשּ ִאם ַאתָּ ת יֹוֵבל, ׁשֶ ְתִחּלַ ִית ָחֵרב ּבִ   א ּבַ
ה מֹוֵצא ָתה ָהִעיר" :ְוִאי ַאתָּ ר ֻהּכְ ָנה ַאַחר ֲאׁשֶ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ   , (יחזקאל מ, א) 95"ּבְ

  
ׁשּו  יּבְ כִּ ַבע ׁשֶ   ְמָנַלן?  -ׁשֶ
ֵלב:  ָקָאַמר כָּ ֵדׁש בַּ ּדְ ה ֶעֶבד ה' ִמּקָ לַֹח אִֹתי מׁשֶ ׁשְ ָנה ּבִ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ל ֶאת ָהָאֶרץ "ּבֶ   ... ְרֵנַע ְלַרּגֵ

מֹוִנים" ן ָחֵמׁש ּוׁשְ ה ָאנִֹכי ַהּיֹום ּבֶ    .י)-(יהושע יד, ז 96ְוַעּתָ
  

   :ְוָאַמר ָמר
ָנה" ן,  -ִראׁשֹוָנה   ׁשָ ּכָ ה ִמׁשְ ה מׁשֶ   ָעׂשָ

ה  ִנּיָ ן  -ׁשְ ּכָ ׁשְ    ,הּוָקם ַהּמִ
ִלים ַלח ְמַרּגְ    .ְוׁשָ

ן,  י ֲעבּור ַיְרּדֵ   כִּ
ר ֵלב ּבַ ָמה ָהֵוי כָּ    ?כַּ

ין ְרּתֵ ָמָנן ְנִכי ּתַ ר ּתְ יג ְנָחלֹות ָקָאַמר:  ,ּבַ י ָקא ְמַפּלֵ ָנה ָאנִֹכי"כִּ מֹוִנים ׁשָ ן ָחֵמׁש ּוׁשְ   , י)(יהושע יד,  "ּבֶ
ח  כַּ ּתַ ׁשּו.  -ִאיׁשְ יּבְ ַבע כִּ   ׁשֶ

  
קּו  ִחיּלְ ַבע ׁשֶ   ְמָנַלן?  -ְוׁשֶ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ׁש ּדְ ִמ  יּבְ ַבע כִּ קּו. ׁשֶ ַבע ִחיּלְ   ּו ׁשֶ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ַחּתְ ְלהוּ  כַּ ָלא ַמׁשְ ָתה ָהִעיר" :ִמּדְ ר ֻהּכְ ָנה ַאַחר ֲאׁשֶ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ   .  (יחזקאל מ, א) 97"ַאְרּבַ

   
  

                                                        
ֵרה ׁשָ  95 ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ּבְ ָנה ּבֶ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָנה ְלָגלּוֵתנּו ּבְ ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ֶעׂשְ ה ָהְיָתה ָעַלי ַיד ּבְ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ָתה ָהִעיר ּבְ ר ֻהּכְ ֵבא אִֹתי  ה'ָנה ַאַחר ֲאׁשֶ ַוּיָ

ה ּמָ   ׁשָ
ה ֶעֶבד  זזזז 96 לַֹח מֹׁשֶ ׁשְ ָנה ָאנִֹכי ּבִ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ר ִעם ְלָבִבי ה'ּבֶ ֲאׁשֶ ָבר ּכַ ב אֹתֹו ּדָ ל ֶאת ָהָאֶרץ ָוָאׁשֵ ְרֵנַע ְלַרּגֵ ֵדׁש ּבַ י ִהְמִסיו ֶאת  חחחח .אִֹתי ִמּקָ ר ָעלּו ִעּמִ ְוַאַחי ֲאׁשֶ

אִתי ַאֲחֵרי  ּה ְלָך ִתְהֶיה ְלַנֲחָלה ּוְלָבֶניָך  טטטט. ֱאלָֹהי ה'ֵלב ָהָעם ְוָאנִֹכי ִמּלֵ ְרָכה ַרְגְלָך ּבָ ר ּדָ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ִאם לֹא ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ה ּבַ ַבע מֹׁשֶ ָ ׁשּ י ַוּיִ ַעד עֹוָלם ּכִ
אָת ַאֲחֵרי  ה ֶהֱחָיה  יייי. ֱאלָֹהי ה'ִמּלֵ ה ִהּנֵ ר  ה'ְוַעתָּ ּבֶ ָנה ֵמָאז ּדִ ִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ ר ֶזה ַאְרּבָ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ר  ה'אֹוִתי ּכַ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ר ָהַלְך ִיׂשְ ה ֲאׁשֶ ה ֶאל מֹׁשֶ ָבר ַהזֶּ ֶאת ַהּדָ

ָנה מֹוִנים ׁשָ ן ָחֵמׁש ּוׁשְ ה ָאנִֹכי ַהּיֹום ּבֶ ה ִהּנֵ  ְוַעתָּ

ֶעׂשְ  97 ָתה הָ ּבְ ר ֻהּכְ ָנה ַאַחר ֲאׁשֶ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ּבְ ָנה ּבֶ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָנה ְלָגלּוֵתנּו ּבְ ֵבא ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ה ָהְיָתה ָעַלי ַיד ְיהָוה ַוּיָ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ִעיר ּבְ
ה ּמָ   אִֹתי ׁשָ

 רש"י
. דמשילוח בר תמן כי תרתי

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:
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   ַמְתִניִתין

ָלִאים ת ַהטְּ ּכַ ִלׁשְ ִרין ּבְ ה ְטָלִאים ַהְמבּוּקָ ָ ׁשּ ִ    ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשּ
ת :ַדי ְל ּכְ  ּבָ    ,ׁשַ

ָנה,  ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ   ּוְלָיִמים טֹוִבים ׁשֶ
   .ּומֹוִסיִפין ַעד עֹוָלם

י ֲחצֹוְצרֹות  :ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמ  תֵּ ְ    ,ׁשּ
ּנֹורֹות,  ָעה ּכִ ׁשְ   ִמתִּ

  .ּומֹוִסיִפין ַעד עֹוָלם
ְלָצל ְלָבד   .  ְוַהּצִ

   

ָמָרא     ּגְ

ִמיִדין ּומּוָסִפין    טּוָבא ָהוּו!  -ּתְ
  

ָעְלָמא ָקֵאי,  א ּבְ ּנָ   ּתַ
ִמיִדין ְלחּוֵדיּה ָקֵאי,    ְוַאּתְ

ת ּוְלָיִמים טֹוִביםּוַמאי  ּבָ ַדי ְלׁשַ    ?""ּכְ
ָעְלָמא.    ִסיָמָנא ּבְ

ה ְטָלִאים    :ְוָהִכי ָקָאַמר   יג,ב ָ ׁשּ ִ ָלִאים^ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשּ ת ַהּטְ כַּ ִלׁשְ ִרים ּבְ    ,ַהְמבּוּקָ
ָעה ָיִמים קוֹ  ִחיָטהַאְרּבָ   .ֶדם ׁשְ

  
י    ?ּוַמּנִ

  
ג ִהיא ג ּבַ ן ּבַ    .ּבֶ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ג אֹוֵמר: " ג ּבַ ן ּבַ   ּבֶ
ִחיָטה?  ָעה ָיִמים קֹוֶדם ׁשְ יּקּור ַאְרּבָ עּון ּבִ טָּ ִמיד ׁשֶ ִין ַלתָּ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: מֹוֲעדֹו"" תַּ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ   , (במדבר כח, ב) 98ּתִ
ן, ה ֶמֶרת" ּוא אֹוֵמר:ּוְלַהּלָ    ,ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ

ר יֹום ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון" ָעה ָעׂשָ   , ו)-(שמות יב, ג 99ַעד ַאְרּבָ
ן  ַהּלָ ִחיָטה,  -ַמה ּלְ ָעה ָיִמים קֹוֶדם ׁשְ יּקּור ַאְרּבָ   ָטעּון ּבִ

אן  ִחיָטה -ַאף ּכָ ָעה ָיִמים קֹוֶדם ׁשְ יּקּור ַאְרּבָ   . "ָטעּון ּבִ
  

ְיָקא ַנִמ     ,יּדַ
ָקָתֵני ת" :ּדְ ּבָ ַדי ְלׁשַ ת :, ְולֹא ָקָתֵני"ּכְ ּבָ   ". "ְלׁשַ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

                                                        
ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ֶאת ָק  98 ֵני ִיׂשְ מֹוֲעדוֹ ַצו ֶאת ּבְ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ י ֵריַח ִניחִֹחי תִּ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ   ְרּבָ
ִית גגגג 99 ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת ׂשֶ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ ה ְוָלַק  דדדד. ּדַ ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ ֵכנֹו ְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ח הּוא ּוׁשְ

ה ֶ כֹּסּו ַעל ַהׂשּ ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו תָּ יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ חוּ  הההה. ַהּקָ ּקָ ים תִּ ים ּוִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ ָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהּכְ ן ׁשָ ה ָתִמים ָזָכר ּבֶ ְוָהָיה ָלֶכם   וווו. ׂשֶ
ר יֹום ַלחֶֹדׁש  ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ ִיםְלִמׁשְ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ה ְוׁשָ    ַהזֶּ

 רש"י
  מתי' 

אתפרש . לא מתשעה כורות
   טעמא:

. צלצל אחד היה והצלצל לבדו
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:
. דבכל ימות השה בעלמא קאי

לאו משום שבת מי בעין ששה ו
וראש השה אלא משום דבן בג 

   בג וכדמפרש בסמוך:
. שלא תטעה סימא בעלמא

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 

לו יום ראשון שים לתמידים וט
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 

ן שיתו בשי ליום רביעי ואות
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 

וה יתו ולכך ראה בעיי דשמ
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 

בת ור''ה גבי הדדי מקלעי ש
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:
. דסימא בעלמא הוא דיקא מי

ולאו משום טעמא דשבת וראש 
השה קא בעי להו מדלא קתי 

הוי לשבת ולשי ימים כו' ד
משמע לצורך שבת ור''ה מדקתי 
כדי ש''מ כפי חשבון הראוי 
לשבת ולראש השה דהייו ששה 

  וסימא בעלמא הוא:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .24
י ֲחצֹוְצרֹות" תֵּ ְ   ."ּומֹוִסיִפין ַעד עֹוָלם ... ִמׁשּ
  

ָמה?    ְוַעד כַּ
  

יְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר    : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ַזְבּדִ
ִרי   ם, ַעד ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲחצֹוְצרֹות"ׁשֶ ִרים ַמְחְצִרים ּבַ ֶהם ּכֲֹהִנים ְלֵמָאה ְוֶעׂשְ   . (דברי הימים ב ה, יב) 100"ְוִעּמָ
  
ּנֹורֹות" ָעה ּכִ ׁשְ   .ּומֹוִסיִפין ַעד עֹוָלם ,ִמתִּ

   ."ְוִצְלָצל ְלָבד
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

   :ַרב ַאִסיָאַמר 
ָאַמר ְקָרא ְמִצלְ  :ּדְ ִמיַע""ְוָאָסף ּבַ ִים ַמׁשְ   . (דברי הימים א טז, ה) 101ּתַ

  
ֵרי ָהווּ  ִים ּתְ    !ְמִצְלּתַ

  
א ָעְבִדי,  ֲחָדא ֲעִביְדּתָ יָון ּדַ   כֵּ

הּו, ְבָרא ָעֵביד ּבְ   ְוַחד ּגַ
  ָקֵרי ְלהּו ַחד.  

   
  
  

                                                        
ִים וּ  100 ְמִצְלתַּ ים ּבּוץ ּבִ ׁשִ ם ְלָאָסף ְלֵהיָמן ִליֻדתּון ְוִלְבֵניֶהם ְוַלֲאֵחיֶהם ְמֻלּבָ ם ַהְמׁשֲֹרִרים ְלֻכּלָ ַח וְ ְוַהְלִוּיִ ְזּבֵ ֶהם ּכֲֹהִנים ִבְנָבִלים ְוִכּנֹרֹות עְֹמִדים ִמְזָרח ַלּמִ ִעּמָ

ֲחצְֹצרֹות ִרים ַמְחְצִרים ּבַ   ְלֵמָאה ְוֶעׂשְ
ְתָיה ֶוֱאִליָאב ּוְבָנָיהּו ְועֵֹבד ֱאדֹם ִויִע  101 ִמיָרמֹות ִויִחיֵאל ּוַמתִּ ֵנהּו ְזַכְרָיה ְיִעיֵאל ּוׁשְ ִים ַמׁשְ ָאָסף ָהרֹאׁש ּוִמׁשְ ְמִצְלתַּ ְכֵלי ְנָבִלים ּוְבִכּנֹרֹות ְוָאָסף ּבַ   ִמיַע יֵאל ּבִ

ִמיַע ( בוילא:   )ְלַהׁשְ

 רש"י
   . דצלצל לבד ותו לא:מה''מ

   . שם הלוי:ואסף
. דאין אחד עבידתא חד עבדי

מועיל בלא חבירו שהן ב' 
חתיכות רחבות של מתכת ומכין 

  זו על זו וקורין ציב''ש:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .25
   ַמְתִניִתין

ם עֹוְמִדין ַעל ַהּדּוָכן,  ר ְלִוּיִ ֵנים ָעׂשָ ְ   ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשּ
  ּומֹוִסיִפין ַעד עֹוָלם. 

ָטן ִנְכָנס ַלֲעָזָרה ַלֲעבֹוָדה,    ֵאין ַהּקָ
יר.  ִ ׁשּ ם אֹוְמִרים ּבַ ַהְלִוּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ   ֶאּלָ

ִעיָמה.  ּנְ ַבל ּבַ ן תְּ ֵדי ִליתֵּ ה, ּכְ ּפֶ א ּבַ ֵנֶבל ּוְבִכּנֹור, ֶאּלָ   ְולֹא ָהיּו אֹוְמִרים ּבְ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ

ְנַין,    ֵאין עֹוִלין ַלּמִ
  ְוֵאין עֹוִלין ַלּדּוָכן, 

ָאֶרץ ָהיּו עֹוְמִדין א ּבָ    ,ֶאּלָ
ם,  ין ַרְגֵלי ַהְלִוּיִ יֶהן ּבֵ   ְוָראׁשֵ

ם"וְ    .  ָהיּו ִנְקָרִאין "צֲֹעֵרי ַהְלִוּיִ
   

ָמָרא     ּגְ

ֶנֶגד ִמי    ?ָהֵני כְּ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ּנוֹ  ָעה כִּ ׁשְ ֶנֶגד ּתִ ֵני ְנָבִלים ְוִצְלָצל ֶאָחד. כְּ   רֹות ּוׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ר""ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ   . ט)-(דברי הימים א כה, ז 102הּוא ּוָבָניו ְוֶאָחיו ׁשְ
  
  
  

                                                        
מֹוָנה זזזז 102 מֹוִנים ּוׁשְ ִבין ָמאַתִים ׁשְ ל ַהּמֵ יר ַליהָוה ּכָ ֵדי ׁשִ ָרם ִעם ֲאֵחיֶהם ְמֻלּמְ ְלִמיד  חחחח. ַוְיִהי ִמְסּפָ דֹול ֵמִבין ִעם תַּ ּגָ טֹן ּכַ ּקָ ת ּכַ ֶמֶרת ְלֻעּמַ ילּו ּגֹוָרלֹות ִמׁשְ ּפִ   .      ַוּיַ
ֵצא ַהּגֹוָר  טטטט    רַוּיֵ ֵנים ָעׂשָ ִני הּוא ְוֶאָחיו ּוָבָניו ׁשְ ֵ ַדְלָיהּו ַהׁשּ   ל ָהִראׁשֹון ְלָאָסף ְליֹוֵסף ּגְ

 רש"י
  מתי' 

. לשום אין לוי קטן כס לעזרה
עבודה כגון לכבד את העזרה 
ולהגיף את הדלתות אלא בשעה 
שהלוים עומדים על הדוכן בשיר 
אז כסים לוים קטים לשורר 

   עמהן:
   . אותן קטים:ולא היו

אומרים בבל וכור אלא בפה 
. ליתן תבלין ליתן תבל בעימה

בעימות הלוים לפי שקול הלוים 
קטים דק ומתבל את קול ה

   הלוים הגדולים:
. דלא מו [ואין עולין למין]

אותן לוים למין שים עשר לוים 
   הצריכין לדוכן:

. על האצטבא המוכת ולא עולין
   לדוכן אלא בארץ היו עומדין:

. שמצערין את וצוערי הלוים
  הלוים כדמפרש בגמרא:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .26
יר" ִ ׁשּ ם אֹוְמִרים ּבַ ַהְלִוּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ ָטן ִנְכָנס ַלֲעָזָרה ַלֲעבֹוָדה ֶאּלָ   . "ֵאין ַהּקָ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

י יֹוָחָנןר ָאַמ    :ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא ֵני ְיהּוָדה :ּדְ ָניו ְוֶאָחיו ַקְדִמיֵאל ּוָבָניו ּבְ ֲעמֹד ֵיׁשּוַע ּבָ ֶאָחד "ַוּיַ    ,ּכְ

ית ה' ָלאָכה ה' ֲעבֹוַדת ּבֵ ַח ַעל ַהּמְ    .(עזרא ג, ט) 103"ְלַנּצֵ
   

  
  

                                                        
ֵבית הָ  103 ָלאָכה ּבְ ה ַהּמְ ַח ַעל עֹׂשֵ ֶאָחד ְלַנּצֵ ֵני ְיהּוָדה ּכְ ָניו ְוֶאָחיו ַקְדִמיֵאל ּוָבָניו ּבְ ֲעמֹד ֵיׁשּוַע ּבָ ֵניֶהם ַוֲא ַוּיַ ֵני ֵחָנָדד ּבְ םֱאלִֹהים ּבְ   ֵחיֶהם ַהְלִוּיִ

 רש"י
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .27
א ּבַ " ִכּנֹור, ֶאּלָ ֵנֶבל ְולֹא ּבְ ִעיָמהלֹא ָהיּו אֹוְמִרים לֹא ּבְ ּנְ ַבל ּבַ ן תְּ ֵדי ִליתֵּ ה ּכְ    ."ּפֶ
  

  ְלחּוד.  "ִכּנֹור"ְלחּוד, וְ  "ֵנֶבל"ּדְ  :ְלֵמיְמָרא
י ְיהּוָדהּדְ ֵליָמא ַמְתִניִתין  ַרּבִ    ,לֹא כְּ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְבַעת ִניִמין ָהָיה,  ל ׁשִ ׁש ׁשֶ ל ִמְקּדָ ּנֹור ׁשֶ   ּכִ
ֱאַמר: ּנֶ ֶניךָ "ׂשֹבַ  ׁשֶ ָמחֹות ֶאת ּפָ יְקֵרי - (תהלים טז, יא) 104"ע ׂשְ א:  "ׂשֹוַבע" ַאל תִּ ַבע'ֶאּלָ   . 'ׁשֶ

יַח  ׁשִ ל ְימֹות ַהּמָ מֹוָנה -ְוׁשֶ    ,ׁשְ
ֱאַמר: ּנֶ ִמיִנית ׁשֶ ְ ַח ַעל ַהׁשּ ִמיִנית.  (תהילים יב, א) 105""ַלְמַנּצֵ   ַעל ִניָמא ׁשְ

א  ל עֹוָלם ַהּבָ ר,  -ׁשֶ   ֶעׂשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ִכּנֹור"" ׁשֶ יֹון ּבְ   . (תהילים צב, ד) ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהּגָ

יר ָחָדׁש" ְואֹוֵמר: ירּו לֹו ׁשִ רּו לֹו ׁשִ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ ִכּנֹור ּבְ   ! "ג)-(תהילים לג, ב 106"הֹודּו ַלה' ּבְ
  

י ְיהּוָדה,  יָמא ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ְנִפ  יֵדי ּדִ א, ַאּיְ י ֵנֶבל, ָלעֹוָלם ַהּבָ יֵדיּה, ָנֵפיׁש ָקֵליּה כִּ י ִניִמין ּדִ   יׁשִ

  ָקֵרי ֵליּה ֵנֶבל. 
  

                                                        
יִמיְנָך ֶנַצח 104 ֶניָך ְנִעמֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ   ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחּיִ
ִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִוד 105 ְ ַח ַעל ַהׁשּ   ַלְמַנּצֵ
רּו לוֹ  בבבב 106 ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ ִכּנֹור ּבְ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנגֵּ   גגגג. הֹודּו ַליהָוה ּבְ ירּו לֹו ׁשִ ְתרּוָעהׁשִ   ן ּבִ

 רש"י
  גמ' 

. של עשר ימין בבל עשור
לעולם הבא משתעי מדכתיב ו

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:
. ובל עשוי דפיש קליה כי בל

של פחים ומוציא קול  כמפוח
  ע''י רוח:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .28
ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְנָין ְוֵאין עֹוִלין ַלּדּוָכן,    ֵאין עֹוִלין ִמן ַהּמִ
ָאֶרץ ָהיּו עֹוְמִדין א ּבָ    ,ֶאּלָ

ם,  ין ַרְגֵלי ַהְלִוּיִ יֶהן ּבֵ   ְוָראׁשֵ
ם"וְ     ."ָהיּו ִנְקָרִאין "צֲֹעֵרי ַהְלִוּיִ
  

ָנא    :ּתָ
ם ָהיּו ִנְקָרִאין"   . "ְוסֹוֲעֵדי ַהְלִוּיִ
  

יָדן?  א ּדִ   ְוַתּנָ
  

ין ָקַלְייהוּ  ָהֵני ַקּטִ יָון ּדְ   ְוָהֵני ָעב ָקַלְייהּו, ָהֵני ְמַקְטִטי ְוָהֵני ָלא ְמַקְטִטי,  ,כֵּ
   ".צֲֹעֵרי"ָקֵרי ְלהּו 

  
        כיןכיןכיןכיןהדרן עלך אין נערהדרן עלך אין נערהדרן עלך אין נערהדרן עלך אין נער

 רש"י
. עוזרי: לויים עבו קלייהו וסועדי

   קטים קטין קלייהו דק קולם:
. כלומר מקטיין ועושים מקטטי

קולם דק דק ויפה ומצערין 
הלוים שאין יכולים לבסם קולם 

  כמותן:


