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        """"ֵהםֵהםֵהםֵהם    ָׁשִניםָׁשִניםָׁשִניםָׁשִנים    ָראֵׁשיָראֵׁשיָראֵׁשיָראֵׁשי    ַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעה""""    ––––    ''''אאאאפרק פרק פרק פרק     ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .1

  ַמְתִניִתין
ָעה י ַאְרּבָ ִנים ָראׁשֵ   : ֵהם ׁשָ

ֶאָחד ִניָסן ּבְ ָנה - ּבְ ָ   . ְוִלְרָגִלים ִלְמָלִכים רֹאׁש ַהׁשּ
  

ֶאָחד ֱאלּול ּבְ ָנה רֹאׁש  -  ּבֶ ָ ר ַהׁשּ   . ֵהָמהּבְ  ְלַמְעׂשַ
י ֶאְלָעָזר ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :אֹוְמִרים  ַרּבִ

ֶאָחד ֵרי ּבְ ִתׁשְ    . ּבְ
  

ֶאָחד ֵרי ּבְ ִתׁשְ ָנה רֹאׁש  -  ּבְ ָ ִנים ַהׁשּ ין ְלׁשָ ִמיטִּ   . ְוִליָרקֹות ִלְנִטיָעה ּוְליֹוְבלֹות ְוִלׁשְ
  

ֶאָחד ָבט ּבְ ׁשְ ָנה רֹאׁש  -  ּבִ ָ   , ְלִאיָלן ַהׁשּ
ִדְבֵרי ית ּכְ איׁשַ  ּבֵ   . ּמַ

ית ל ּבֵ   : אֹוְמִרים ִהּלֵ
ה ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ   . ּבוֹ  ָעׂשָ

  

ָמָרא   ּגְ
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא -  "ִלְמָלִכים"
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ָטרֹות    .ִלׁשְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ִמין " ְטֵרי חֹוב ַהּמּוְקּדָ סּוִלין –ׁשִ    ,ּפְ
ִרין -ְוַהְמאּוָחִרין  ׁשֵ   . (שביעית י,ה) "ּכְ

  
נּו ַרּבָ     :ָנןּתָ

ֲאָדר" ָעה ּבַ ִרים ְוִתׁשְ ֶעׂשְ ָעַמד ּבְ    ,ֶמֶלְך ׁשֶ
ִניָסן  יַע ֶאָחד ּבְ ִהּגִ יָון ׁשֶ ָנה -ּכֵ    .ָעְלָתה לֹו ׁשָ

ִניָסן  ֶאָחד ּבְ א ּבְ יַע ִניָסן ַאֵחר -ְוִאם לֹא ָעַמד ֶאּלָ ּגִ ּיַ ָנה ַעד ׁשֶ    ."ֵאין מֹוִנין לֹו ׁשָ
  

   :ָאַמר ַמר
ֶעׂשְ " ָעַמד ּבְ ָנהֶמֶלְך ׁשֶ ִניָסן ָעְלָתה לֹו ׁשָ יַע ֶאָחד ּבְ ִהּגִ יָון ׁשֶ ֲאָדר ּכֵ ָעה ּבַ    ."ִרים ְוִתׁשְ

ַמע ָלן^ָהא    ב,ב    :ָקא ַמׁשְ
ִניָסן  ָנה ּדְ ָ    .ִלְמָלִכים רֹאׁש ַהׁשּ

ָנה  ָ ׁשּ ָנה -ְויֹום ֶאָחד ּבַ    .ָחׁשּוב ׁשָ
  
  
ִניָסן " ֶאָחד ּבְ א ּבְ יַע ִניָסן ַאֵחרֵאין מֹוִנין  -ְוִאם לֹא ָעַמד ֶאּלָ ּגִ ּיַ ָנה ַעד ׁשֶ    ."לֹו ׁשָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

נּו ֲעֵליּה ֵמֲאָדר ִאיּמְ    ,לֹא ְצִריָכא ּדְ
ֵתיָמא ִנין :ַמהּו ּדְ ין ׁשְ ְרּתֵ    ,ִניְמנּו ֵליּה ּתַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
  מתני'

. רגילים היו ארבעה ראשי שנים: למלכים
למנות זמן שטרותיהם לשנות המלך משנה 
שעמד בה המלך כדאמרינן במסכת גיטין 
(ד' פ.) משום שלום מלכות וקבעו חכמים 

לתחלת שנתו ואפילו עמד אחד בניסן 
בשבט או באדר כלתה שנתו משהגיע ניסן 

   ויתחילו למנות לו שנה שניה:
   . מפרש בגמרא (ד' ד.):ולרגלים

. שאין מעשרין מן הנולדים למעשר בהמה
בשנה זו על הנולדים בחבירתה דכתיב 
(דברים יד) עשר תעשר את כל תבואת 
זרעך היוצא השדה שנה שנה ואמר מר 

פרק מעשר בהמה (דף נג:) בבכורות ב
בשתי מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר 

   בהמה ואחד מעשר דגן:
   (דף ח.): בגמרא . מפרשלשנים

. משנכנס תשרי אסור לשמיטין וליובלות
   לחרוש ולזרוע מן התורה:

. למנין שני ערלה ואפילו נטעה לנטיעה
באב כלתה שנתה הראשונה לסוף אלול 

   א:ובכולהו מפרש טעמא בגמר
. למעשר ירק שאין תורמין לירקות

ומעשרין מן הנלקט לפני ר''ה על של אחר 
   ר''ה:
. לענין מעשר שאין מעשרין פירות לאילן

האילן שחנטו קודם שבט על שחנטו לאחר 
 בגמראשבט שבאילן הולך אחר חנטה ו

   מפרש מאי שנא שבט:
  

   גמרא
. כלומר למה הוקבע יום למאי הלכתא

ין המלכים אימא שעל כל מלך מיוחד למנ
   ומלך תתחיל שנתו מיום שעמד בו:

. להבחין איזה שטר חוב מוקדם לשטרות
   למלוה ואיזה מאוחר:

   . במסכת שביעית (פ''י מ''ה):דתנן
. לפי שרצה שטרי חוב המוקדמין פסולין

לטרוף לקוחות שלקחו שדה מן הלוה 
מזמן שבשטר ושלא כדין הוא שהרי קדמה 

ה ובשטר מעיד שהלואה מכירה להלוא
קדמה לפיכך קנסוהו מלגבות בו ולא 
יטרוף אפילו מזמן המלוה ואינו אלא 
כמלוה על פה שאינו גובה מן המשועבדים 
ואם לא קבעו יום לתחילת שנות המלך 
אלא כל מלך ומלך לפי יום שעמד אין 
להבחין אם השטר מוקדם או מאוחר כגון 
אם כתוב בו בכסליו בשנה שלישית לוה 
פלוני מפלוני מנה והעדים אמרו כשחתמנו 
בו לא ראינו שהלוהו אלא הלוה אמר לנו 
חתמו עלי שאני חייב לפלוני מנה כאותה 
ששנינו (ב''ב ד' קסז:) כותבין שטר ללוה 
אע''פ שאין מלוה עמו ואין אנו יודעין אם 
הלוהו קודם לכן או אחר כן אבל ראינו 
שהלוהו מנה בתמוז בשנה שלישית למלך 

לוני ואם אין הדיינין יודעין באיזה חדש פ
עמד המלך אין להבחין אם תמוז קודם 
לכסליו אם כסליו קודם לתמוז אם שנתו 
מתחלת בין תמוז לכסליו נמצא כסליו 
קודם לתמוז בכל שנותיו ושטר מוקדם 
הוא ואם עמד בין כסליו לתמוז שלאחריו 
נמצא תמוז קודם לכסליו בכל שנותיו 

ועכשיו שקבעו ניסן ושטר מאוחר הוא 
   ר''ה לעולם תמוז קודם לכסליו:

. כלומר כלתה לו שנתו עלתה לו שנה
 ומעתה מונין לו שנה שניה: 

מאי קמ''ל לא גרסי' אלא קמ''ל ניסן 
. נמנו ר''ה למלכים וכו': דאימנו עליה

  וגמרו השרים למנותו:
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        ב, בב, בב, בב, ב .2
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ֲאָדר " יו ּבַ ְחתָּ ֲאָדר ְוָעַמד ַאֵחר תַּ ָנה ָלֶזה ְוָלֶזהמוֹ  -ֵמת ּבַ    .ִנין ׁשָ
ִניָסן  יו ּבְ ְחתָּ ִניָסן ְוָעַמד ַאֵחר תַּ ָנה ָלֶזה ְוָלֶזה -ֵמת ּבְ    .מֹוִנין ׁשָ
ִניָסן  יו ּבְ ְחתָּ ֲאָדר ְוָעַמד ַאֵחר תַּ ִני -ֵמת ּבַ ֵ ה ַלׁשּ ִנּיָ    ."מֹוִנין ִראׁשֹוָנה ָלִראׁשֹון ּוׁשְ

  
   :ָאַמר ַמר

ֲאָדר ְוָעַמד ַאֵחר " ָנה ָלֶזה ְוָלֶזהֵמת ּבַ ֲאָדר מֹוִנין ׁשָ יו ּבַ ְחתָּ    ."תַּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ֵרי לֹא ָמִניַנן :ַמהּו ּדְ א ְלֵבי ּתְ ּתָ ַמע ָלן  - ׁשַ    .ָקא ַמׁשְ
  
ָנה ָלֶזה ְוָלֶזה" ִניָסן מֹוִנין ׁשָ יו ּבְ ְחתָּ ִניָסן ְוָעַמד ַאֵחר תַּ    ."ֵמת ּבְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ
י ָאְמִריַנן ָנה" :ּכִ ָנה ָחׁשּוב ׁשָ ָ ׁשּ ָנה "יֹום ֶאָחד ּבַ סֹוף ׁשָ    ,ּבְ

ָנה  ת ׁשָ ְתִחּלַ    ,לֹא ָאְמִריַנן -ֲאָבל ּבִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ִני" ֵ ה ַלׁשּ ִנּיָ ִניָסן מֹוִנין ִראׁשֹוָנה ָלִראׁשֹון ּוׁשְ יו ּבְ ְחתָּ ֲאָדר ְוָעַמד ַאֵחר תַּ    ."ֵמת ּבַ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

נּו ֲעֵליּה ֵמֲאָדר ִאיּמְ    ,לֹא ְצִריָכא ּדְ
ן ֶמֶלְך הּוא    ,ּוֶמֶלְך ּבֶ

ֵתיָמא ִנין הִניְמנּו ֵלי :ַמהּו ּדְ ין ׁשְ ְרּתֵ    ,ּתַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
. הבא לכתוב שטר לזה ולזה

באדר לאחר שעמד השני אם 
תוב בשטר בשנת פלוני רצה לכ

למלך שמת כותב ואם רצה 
כותב בשנה ראשונה למלך פלוני 

   שעמד:
מת בניסן ועמד אחר תחתיו 

. והוא הדין אם עמד בניסן
באחד מכל החדשים שעד ניסן 
הבא ורוצה למנות בכל השטרות 
שיכתבו משעמד השני למנין 
שנות הראשון מונה והרוצה 
כותב בשנה ראשונה למלך 

   שעמד:
. הבא לכתוב ניה לשניוש

משעמד זה לא ימנה שנה שניה 
למלך שמת שאין שנה זו שלו 
ולא ימנה את הראשונה לשני 
לקרות שנה שעמד בה שניה 

   אלא שניה זו ראשונה לשני:
. שתא לבי תרי לא מנינן

משנכנס בה המלך שמת אפי' 
יום אחד לא יכתבו כל שנה זו 
בשטר למנין מלך העומד אלא 

   למלך המת:
. כגון מלך העומד וף שנהבס

באדר כלתה לו שנה כשיצא 
אדר וחשוב לו יום שבסוף שנה 
זו כשנה שלימה להיות שנה 

   הבאה נקראת שנה שניה:
. לא אבל יום אחד בתחילת שנה

יחשוב לו יום אחד שנה ולא 
יכתבו שטר בשנה זו לשמו 

   משמת:
. דאי משום ומלך בן מלך הוא

דאימנו עליה לא איצטריך 
נן דשמעינן לה מרישא לאשמעי

אבל השתא דאיכא תרתי אימא 
נימנו ליה מקמייתא קמ''ל 
וטעמו של דבר לפי שהמלכות 
ירושה היא דכתיב (דברים יז) 
למען יאריך ימים על ממלכתו 

  הוא ובניו:
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        ב, בב, בב, בב, ב .3
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

יָסן א ִמּנִ ֵאין מֹוִנין ָלֶהם ֶאּלָ ִין ִלְמָלִכים ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםַויְ " :ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ָנה ְלֵצאת ּבְ ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ מֹוִנים ׁשָ    ,ִהי ִבׁשְ

חֶֹדׁש ִזיו ָנה ָהְרִביִעית ּבְ ָ ׁשּ ָרֵאל ,ּבַ לֹמֹה ַעל ִיׂשְ ִני ִלְמלְֹך ׁשְ ֵ    .א)- (מלכים א ו "הּוא ַהחֶֹדׁש ַהׁשּ
לֹמֹה ִליִציַאת ִמְצַרִים יׁש ַמְלכּות ׁשְ    ,ַמּקִ

יָסן  יָסן - ַמה ְיִציַאת ִמְצַרִים ִמּנִ לֹמֹה ִמּנִ    .ַאף ַמְלכּות ׁשְ
  

יָסן ָמִניַנן ִמּנִ ֵרי ָמִניַנן ,ִויִציַאת ִמְצַרִים ּגּוָפּה ְמָנָלן ּדְ ׁשְ יְלָמא ִמּתִ    ?ּדִ
  

ךְ  ְעּתָ    ,לֹא ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב י ה'" :ּדִ ַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר ָהָהר ַעל ּפִ    ,ַוּיַ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםוַ  ֵני ִיׂשְ ִעים ְלֵצאת ּבְ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ם ּבִ ָמת ׁשָ    ,ּיָ
ֶאָחד ַלחֶֹדׁש  י ּבְ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ    ."ּבַ

ֶאָחד ַלחֶֹדׁש " :ּוְכִתיב ר חֶֹדׁש ּבְ י ָעׂשָ תֵּ ַעׁשְ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ    ,ַוְיִהי ּבְ
ר  ּבֶ ה ּדִ ֵני ִיׂשְ -ֶאלמֹׁשֶ כֹלּבְ ה  ָרֵאל ּכְ ר ִצּוָ     .ג)-(דברים א "אֹתֹו ֲאֵלֶהם 'הֲאׁשֶ

ָאב ָקֵאי ּבְ    ,ִמּדְ
ִעים ַנת ַאְרּבָ    ,ְוָקֵרי ָלּה ׁשְ

ָבט ׁשְ    ,ְוָקֵאי ּבִ
ִעים ַנת ַאְרּבָ    ,ְוָקֵרי ָלּה ׁשְ

ָלל ּדְ  ָנה ִמּכְ ָ ֵרי הּוא  - רֹאׁש ַהׁשּ ׁשְ    .ַלאו ּתִ
  

ָלָמא ַהְיאךְ  ׁשְ ִליִציַאת ִמְצ  ,ּבִ    ,ַרִיםְמָפֵרׁש ּדְ
ִליִציַאת ִמְצַרִים אי ּדְ א ַהאי ִמּמַ ן ,ֶאּלָ ּכָ ׁשְ יְלָמא ַלֲהָקַמת ַהּמִ    ?ּדִ

  
ְדָאַמר  אּכִ ּפָ    :ַרב ּפָ

ִרים" ַנת ֶעׂשְ 1"ׁשְ
ִרים" (נחמיה ב, א)  ַנת ֶעׂשְ 2"ׁשְ

ָוה -  (נחמיה א, א)     .ִלְגֵזָרה ׁשָ
י ִעים" :ָהָכא ַנּמִ ַנת ַאְרּבָ ִעים" "ׁשְ ַנת ַאְרּבָ ָוה - "ׁשְ    .ִלְגֵזָרה ׁשָ

אן ִליִציַאת ִמְצַרִים אן ִליִציַאת ִמְצַרִים ,ַמה ּכָ    .ַאף ּכָ
  

ָאב ָקִדים ה ּדְ ַמֲעׂשֶ אי ּדְ ָבט ָקִדים ,ּוִמּמַ ׁשְ ה ּדִ יְלָמא ַמֲעׂשֶ    ?ּדִ
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    ,ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב    ,ד)-(דברים א "ַאֲחֵרי ַהּכֹותֹו ֵאת ִסיחֹון" :ּדִ

יםְוִכי ָנח נַ  י ֲהָוה ִסיחֹון ַקּיָ ּתִ ַאֲהרֹן ַאּכַ יּה ּדְ    ,ְפׁשֵ
ְכִתיב   ג,א ַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד"^ :ּדִ ַמע ַהּכְ ׁשְ ַמע - "ַוּיִ מּוָעה ׁשָ ְ    ?ַמה ׁשּ

ת ַאֲהרֹן ּמֵ ַמע ׁשֶ    ,ׁשָ
בֹוד קּו ַעְנֵני ּכָ ּלְ    .ְוִנְסּתַ

ָרֵאל :ּוְכָסבּור ִיׂשְ ֵחם ּבְ ָנה ְרׁשּות ְלִהּלָ    ,ִניּתְ
ְכִתיבְוַה  י ָגַוע ַאֲהרֹן" :ְיינּו ּדִ ל ָהֵעָדה ּכִ ְראּו ּכָ     .כט)-(במדבר כ "ַוּיִ

הוּ ָאַמר וְ  י  ַאּבָ    :ַרּבִ
ְקֵרי  ְראוּ "ַאל ּתִ א  "ַוּיִ יָראוּ 'ֶאּלָ    '.ַוּיֵ

  
ְדֵריׁש ָלִקיׁש     ,ּכִ

ָאַמר      :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ
י" ׁש ּבְ  "ּכִ ּמֵ עְמׁשַ    :ְלׁשֹונֹות ַאְרּבַ

   ,ִאי
   ,יְלָמאּדִ 

א    ,ֶאּלָ

                                                           
1
   
2
   

  רש"י
. הוא אייר כדמפרש קרא הוא בחדש זיו

החדש השני ואמרינן לקמן (ד' ז.) ניסן 
   חדשים:ר''ה לסדר מנין ה

. אשנה רביעית למלך שלמה על ישראל
קאי ומקרא מסורס הוא בשנה רביעית 
למלך שלמה על ישראל בחדש זיו הוא 
החדש השני ה''נ כתיב קרא אחרינא 
לקמן ויחל לבנות בחדש השני [בשני] 

   בשנת ארבע למלכותו (דה''ב ג):
. לענין מנין השנים מקיש מלכות שלמה

הזה מנה ליציאת מצרים שהרי המקרא 
שנה זו שנת ד' מאות ושמונים ליציאת 

   מצרים ובשנת ארבע למלוך שלמה:
. מנין השנים שמונין מה יציאת מצרים

לה מתחילין מניסן אף מלכות שלמה 
   מניסן:

. אע''פ שיצאו בניסן אימא מתשרי
משהגיע תשרי קראו לו שנה שניה לפי 
שתשרי ר''ה לשנים הנמנים לבריאת 

   ציאת מצרים:עולם והוא הדין לי
ויהי בארבעים שנה הואיל משה באר את 

. מכלל דתשרי לאו ר''ה דאי תשרי התורה
   ר''ה הוא הוה ליה בשבט שנת מ''א:

. שהיה בשנה דילמא להקמת המשכן
   השנית:

   . לקמיה:כדאמר רב פפא
. רב שנת עשרים שנת עשרים לגזרה שוה

פפא כולהו שנת שבפסוק דצריכי ללמוד 
גמר להו רב פפא מרבו זה מזה כולהו 

ללמוד סתום מן המפורש על ידי דין 
   גזירה שוה:

. ובתשרי דילמא מעשה דשבט קדים
   שלפניו נכנסה שנת ארבעים:

. נאמר במשנה אחרי הכותו את סיחון
  תורה: 

   . נתגלו:אלא וייראו
. כי גוע נתינת טעם הוא כדריש לקיש

לדבר שלפניו נתגלו העדה לפי שגוע אהרן 
בד' לשונות משמש במקרא  שלשון כי

פעמים בא במקום אם פעמי' בא במקום 
דילמא שמא פעמי' בא במקום דהא 
שנותן טעם לדבר פעמים בא במקום אלא 
וסותר את דבור שלפניו כי יהיה להם דבר 
(שמות יח) כי תפגע (שם כג) כי יקרא קן 
(דברים כב) כולן לשון אם הם וכן כי 

) כי תבאו (שמות יב) כי תלכון (שם ג
תכלה (דברים כו) כי תשא (שמות ל) וכל 
המשמשין במקום כאשר ובמקום אשר 
כולן לשון אם הם שמצינו בכמה מקומות 
אם משמש לשון כאשר ולשון אשר כמו 
ואם יהיה היובל (במדבר לו) שהרי בודאי 
יהיה ואם תקריב מנחת בכורים (ויקרא 
ב) הרי זה וכאשר תקריב שהרי חובה הוא 

תלוה (שמות כב) אם יבלענו וכן אם כסף 
ממקומו (איוב ח) המדבר בשלות רשעים 
דילמא כגון כי תאמר בלבבך (דברים ז) 
שמא תאמר רבים הגוים האלה לא תאמר 
כן לא תירא מהם כי תאמרו מה נרדף לו 
(איוב יט) וכי תאמרו מה נאכל בשנה 
השביעית (ויקרא כה) כי תראה חמור 

ה שונאך וחדלת (שמות כג) (כי תרא
והתעלמת) והרבה כאלו לשון שמא הן לא 
צחקתי כי יראה (בראשית יח) ה''ז לשון 
דהא לפי שיראה ויאמר לא כי צחקת 
(שם) ה''ז לשון אלא כי גוע אהרן כשאתה 
קורא וייראו הרי זה לשון דהא הודו לה' 
כי טוב (תהלים קיח) שהרי טוב לא 
תקפוץ את ידך וגו' (דברים טו) אלא פתוח 

  תפתח:
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ָהא    .ּדְ
  

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
ַנַען –ָהָתם     ,ּכְ
   .ִסיחֹון –ָהָכא 

  
ָנא    :ּתָ

ַנַען" הּוא ,"ֲעָרד" הּוא ,"ִסיחֹון" הּוא"    ."ּכְ
ר - "ִסיחֹון" ְדּבָ ּמִ ּדֹוֶמה ִלְסָייח ּבַ    .ׁשֶ
ַנַען" ם ַמְלכּותוֹ  - "ּכְ    .ַעל ׁשֵ

מוֹ  ְ מוֹ  "ֲעָרד" ?ּוַמה ׁשּ    ."ׁשְ
  
ָאְמֵריִא  א ּדְ    :יּכָ
ר - "ֲעָרד"" ְדּבָ ּמִ ּדֹוֶמה ְלָערֹוד ּבַ    .ׁשֶ
ַנַען" ם ַמְלכּותוֹ  - "ּכְ    .ַעל ׁשֵ

מוֹ  ְ מוֹ  "ִסיחֹון" ?ּוַמה ׁשּ    ."ׁשְ
  
  

ָנה ְוֵאיָמא  ָ יר רֹאׁש ַהׁשּ    !ִאּיָ
  

ךְ  ְעּתָ    ,לֹא ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב ֵ " :ּדִ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ ןַוְיִהי ּבַ ּכָ ׁשְ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַקם ַהּמִ   יז) -(שמות מ "ִנית ּבְ

ן ָהֵעדּות" :ּוְכִתיב ּכַ ִני ַנֲעָלה ֶהָעָנן ֵמַעל ִמׁשְ ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ ִנית ּבַ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ    .יא)-(במדבר י "ַוְיִהי ּבַ

ִנית ָנה ׁשֵ ִניָסן ְוָקֵרי ָלּה ׁשָ ָקֵאי ּבְ    ,ִמּדְ
ִאיָּ  ִנייר ְוָקֵרי לָ ְוָקֵאי ּבְ ָנה ׁשֵ    ת,ּה ׁשָ

ָלל ּדְ  ָנה ִמּכְ ָ יר הּוא רֹאׁש ַהׁשּ    .ַלאו ִאּיָ
  

ָנהְוֵאיָמא  ָ    !ִסיָון רֹאׁש ַהׁשּ
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    ,ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" :ּדִ ֵני ִיׂשְ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    .א)-(שמות יט "ּבַ

ְ ' ,ְוִאם ִאיָתא חֶֹדׁש ַהׁשּ ִנית ְלֵצאת ּבַ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ י ּבַ ֵניִליׁשִ ָרֵאל ּבְ ֵעי ֵליּה  'ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ    .ִמיּבָ
  

ּמּוז   !ְוֵאיָמא ּתַ
  !ְוֵאיָמא ָאב

   !ְוֵאיָמא ֲאָדר
  

א ָאַמר  י ֱאִליֶעֶזרֶאּלָ    :ַרּבִ
ע לְ " :ֵמָהָכא ַנת ַאְרּבַ ׁשְ ִני ּבִ ֵ ׁשּ ִני ּבַ ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ ֶחל ִלְבנֹות ּבַ    .ב)-(דברי הימים ב ג "ַמְלכּותוֹ ַוּיָ

ִני"ַמאי  ּמֹוִנין ּבֹו ְלַמְלכּותוֹ  ?"ׁשֵ ַרח ׁשֶ ִני ַלּיֶ    .ַלאו ׁשֵ
  

   :ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 
חֶֹדׁש  :ְוֵאיָמא ִני ּבַ    !ׁשֵ

  
ן חֶֹדׁש ' ִאם ּכֵ ִני ּבַ יּה  'ׁשֵ ִתיב ּבֵ ֲהֵדיּה ֲהָוה ּכְ    .ּבַ

  
ת ּבָ ׁשַ ִני ּבְ ׁשֵ    !ְוֵאיָמא ּבְ

  
ְכִתיבֲח  ת ּדִ ּבָ ׁשַ ִני ּבְ ַחן ׁשֵ ּכְ לֹא ַאׁשְ    .ָדא ּדְ

א ִני ַקּמָ ְתָרא ְלׁשֵ ִני ּבַ יׁש ׁשֵ    ,ְועֹוד ַמּקִ
א חֶֹדׁש  ִני ַקּמָ ֵ ְתָרא חֶֹדׁש  -  ַמה ׁשּ ִני ּבַ    .ַאף ׁשֵ

  

  רש"י
   . עייר בן סוס:סייח
   . חמור הבר:ערוד

. דכל ואימא אב ואימא אדר
חדשים שבין אב לשבט פקע לן 
לעיל מדקאי באב וקרי ליה שנת 

   ארבעים כו':
. דהדר כתב פעם מאי שני

אחרת בקרא בשני מהכא שמעי' 
   דשני לירח שמונין בו למלכים:

שני בחדש בהדיא הוי כתיב 
קומות . כדכתיב בכמה מביה

באחד לחדש וכתיב בשנה 
   השלישית בעשור לחדש:

שני בשבת לא אשכחן דכתיב 
. דהדר ביה קרא ביה קרא

  בשני:
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ָווֵתיּה ּדְ  ְנָיא ּכְ י ּתַ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ָל " ֵאין מֹוִנין ָלֶהם ַלּמְ ִיין ׁשֶ א ִמּנַ יָסןִכים ֶאּלָ    ?ִמּנִ

ֱא  ּנֶ נֵ " :ַמרׁשֶ ָנה ְלֵצאת ּבְ ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ מֹוִנים ׁשָ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםַוְיִהי ִבׁשְ    ,י ִיׂשְ
ָנה ָ ׁשּ חֶֹדׁש  ָהְרִביִעית ּבַ ִני ַהחֶֹדׁש  הּוא ִזו ּבְ ֵ לֹמֹה ִלְמלֹךְ  ַהׁשּ ָרֵאל-ַעל ׁשְ ֶבן ִיׂשְ ִית ַוּיִ   .א)-(מלכים א ו 'הלַ  ַהּבַ

ַעל ַאֲהרֹן ַהּכֹ " :ּוְכִתיב י ה'ַוּיַ ם, ֵהן ֶאל הֹר ָהָהר ַעל ּפִ ָמת ׁשָ    ,ַוּיָ
ַנת ׁשְ ִעים ּבִ ֵני ְלֵצאת ָהַאְרּבָ ָרֵאל- ּבְ חֶֹדׁש  ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ י ּבַ ֶאָחד ַהֲחִמיׁשִ     .לח)-(במדבר לג ַלחֶֹדׁש  ּבְ
תֵּ " :ּוְכִתיב ַעׁשְ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ ר חֶֹדׁש ַוְיִהי ּבְ    .ג)-(דברים א" י ָעׂשָ
   .ד)-(דברים א ְוגֹו'  "ַאֲחֵרי ַהּכֹותֹו ֵאת ִסיחֹון" :ּוְכִתיב
ַנֲעִני" :ְואֹוֵמר ַמע ַהּכְ ׁשְ   .(במדבר כא,א; לג,מ) ְוגֹו' "ַוּיִ
י ָגַוע ַאֲהרֹן" :ְואֹוֵמר ל ָהֵעָדה ּכִ ְראּו ּכָ   .(במדבר כ,כט) ְוגֹו' "ַוּיִ
ִניתַוְיִהי בַּ " :ְואֹוֵמר ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ   .(שמות מ,יז) ְוגֹו' "חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ
ִני" :ְואֹוֵמר ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ ִנית ּבַ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ   .במדבר י,יא)(ְוגֹו'  "ַוְיִהי ּבַ
ָרֵאל" :ְואֹוֵמר ֵני ִיׂשְ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ   .(שמות יט,א) ְוגֹו' "ּבַ
ֶחל ִלְבנֹות" :ְואֹוֵמר   ."(דברי הימים ב ג,ב) ְוגֹו' "ַוּיָ

  

  רש"י
. בכולי תניא כוותיה דר' יוחנן

  קראי דאייתי לעיל: 
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––ג, א ג, א ג, א ג, א  .4
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

א נּו ֶאּלָ ָרֵאל :לֹא ׁשָ    ,ְלַמְלֵכי ִיׂשְ
ֵרי ָמִניַנן ׁשְ    ,ֲאָבל ְלַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם ִמּתִ

ֱא  ּנֶ ִרים" ַמר:ׁשֶ ַנת ֶעׂשְ ְסֵליו ׁשְ ן ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ְבחֶֹדׁש ּכִ ְבֵרי ְנֶחְמָיה ּבֶ    .א)-(נחמיה אְוגֹו'  "ּדִ

ִריַוְיִהי בְּ " :ּוְכִתיב ַנת ֶעׂשְ א םחֶֹדׁש ִניָסן ׁשְ ְסתְּ ְחׁשַ    .א)- (נחמיה ב ְוגֹו'  "ְלַאְרתַּ

ִרים ַנת ֶעׂשְ ִכְסֵליו ְוָקֵרי ֵליּה ׁשְ ָקֵאי ּבְ    ,ִמּדְ
ִרים ַנת ֶעׂשְ ִניָסן ְוָקֵרי ֵליּה ׁשְ    ,ְוָקֵאי ּבְ

ָלל ּדְ  ָנה ִמּכְ ָ    .ו ִניָסן הּואַלארֹאׁש ַהׁשּ
  

ָלָמא ַהְיאךְ  ׁשְ א ,ּבִ ְסּתְ ְחׁשַ ְלַאְרּתַ    ,ְמָפֵרׁש ּדִ
א ַהאי    ג,ב א -ֶאּלָ ְסּתְ ְחׁשַ ְלַאְרּתַ אי ּדִ יְלָמא  ?ִמּמַ    !ְלִמְנָיָנא ַאֲחִריָנא הּוא^ּדִ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ִרים" ַנת ֶעׂשְ ִרים" "ׁשְ ַנת ֶעׂשְ ָוה "ׁשְ    .ִלְגֵזיָרה ׁשָ
א ַמה ָהָתם לְ  ְסּתְ ְחׁשַ א - ַאְרּתַ ְסּתְ ְחׁשַ    .ַאף ָהָכא ְלַאְרּתַ

  
ִכְסֵליו ָקִדים ה ּדְ ַמֲעׂשֶ אי ּדְ ִניָסן ָקִדים ,ּוִמּמַ ה ּדְ יְלָמא ַמֲעׂשֶ    ?ּדִ

  
ךְ לֹא  ְעּתָ     :ַסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִכְסֵליו" ָאַמר ֲחָנִני ִלְנֶחְמָיה ּבְ ָבִרים ׁשֶ ֶלךְ  ,ּדְ ִניָסן ֲאָמָרן ְנֶחְמָיה ַלּמֶ    .ּבְ

ִכְסֵליו ָאַמר ֲחָנִני ִלְנֶחְמָיה ּבְ ָבִרים ׁשֶ    ,ּדְ
ֱאַמר ּנֶ יָרה" :ׁשֶ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ִרים ַוֲאִני ָהִייִתי ּבְ ַנת ֶעׂשְ ְסֵליו ׁשְ ן ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ְבחֶֹדׁש ּכִ ְבֵרי ְנֶחְמָיה ּבֶ    .ּדִ

ים ִמיהּוָדה בֹא ֲחָנִני ֶאָחד ֵמַאַחי הּוא ַוֲאָנׁשִ ָלִם  ַוּיָ ִבי ְוַעל ְירּוׁשָ ֶ ֲארּו ִמן ַהׁשּ ר ִנׁשְ ֵליָטה ֲאׁשֶ הּוִדים ַהּפְ ָאֵלם ַעל ַהּיְ    .ָוֶאׁשְ
ה :ַוּיֹאְמרּו ִלי דֹוָלה ּוְבֶחְרּפָ ָרָעה ּגְ ִדיָנה ּבְ ּמְ ם ּבַ ִבי ׁשָ ְ ֲארּו ִמן ַהׁשּ ר ִנׁשְ ָאִרים ֲאׁשֶ ׁשְ    ,ַהּנִ

ָעֶריָה  ַלִם ְמפֹוָרֶצת ּוׁשְ תּו ָבֵאׁש  ְוחֹוַמת ְירּוׁשָ    .א)-(נחמיה א "ִנּצְ

ִניָסן ֶלְך ּבְ    ,ֲאָמָרן ְנֶחְמָיה ַלּמֶ
ֱאַמר ּנֶ ֶלךְ " :ׁשֶ א ַהּמֶ ְסתְּ ְחׁשַ ִרים ְלַאְרתַּ ַנת ֶעׂשְ חֶֹדׁש ִניָסן ׁשְ    ,ַיִין ְלָפָניו ,ַוְיִהי ּבְ

ֶלךְ  ָנה ַלּמֶ ִין ָוֶאתְּ א ֶאת ַהּיַ ָ    .ְולֹא ָהִייִתי ַרע ְלָפָניו ,ָוֶאׂשּ
ֶלךְ ַוּיֹ  ֶניָך ָרִעים :אֶמר ִלי ַהּמֶ ה ֵאיְנָך חֹוֶלה ?ַמּדּוַע ּפָ י ִאם רַֹע ֵלב ,ְוַאתָּ    !ֵאין ֶזה ּכִ

ה ְמאֹד ֶלךְ  ,ָוִאיָרא ַהְרּבֵ ֶלְך ְלעֹוָלם ִיְחֶיה :ָואֹוַמר ַלּמֶ    !ַהּמֶ
ר ָהִעיר ,ַמּדּוַע לֹא ֵיְרעּו ָפַני ית ִקְברֹות ֲאבֹוַתי ֲחֵרָבה ּוׁשְ  ,ֲאׁשֶ לּו ָבֵאׁש ּבֵ    ?ָעֶריָה אּוּכְ

ֶלךְ  ׁש  :ַוּיֹאֶמר ִלי ַהּמֶ ה ְמַבּקֵ ה ַאתָּ    ?ַעל ַמה ּזֶ
ָמִים ָ ל ֶאל ֱאלֵֹהי ַהׁשּ ּלֵ ֶלךְ  .ָוֶאְתּפַ ָך ְלָפֶניךָ  :ָואֹוַמר ַלּמֶ ֶלְך טֹוב ְוִאם ִייַטב ַעְבּדְ    ,ִאם ַעל ַהּמֶ

ָלֵחִני ֶאל ְיהּוָדה ֲאׁשֶ  ׁשְ ה ,ֹוַתיֶאל ִעיר ִקְברֹות ֲאבר תִּ    .ְוֶאְבֶנּנָ
ֶלךְ  ֶבת ֶאְצלוֹ  ,ַוּיֹאֶמר ִלי ַהּמֶ ַגל יֹוׁשֶ ֵ ׁשּוב ,ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ַמֲהָלְכךָ  :ְוַהׁשּ    ?ּוָמַתי תָּ

ֶלךְ  יַטב ִלְפֵני ַהּמֶ ָנה לֹו ְזָמן ,ַוּיִ ָלֵחִני ָוֶאתְּ ׁשְ    .""ַוּיִ
  

   :ַרב יֹוֵסףָמִתיב 
ָעה ַלחֶֹד " ִרים ְוַאְרּבָ יֹום ֶעׂשְ ִים ְלָדְרָיֶוׁש ּבְ תַּ ַנת ׁשְ ׁשְ י ּבִ ִ ׁשּ ִ ׁשּ     .טו)-(חגי א" ׁש ּבַ

ִביִעי" :ּוְכִתיב ְ ׁשּ ִים)  ּבַ ּתַ ַנת ׁשְ ׁשְ ִרים ְוֶאָחד ַלחֶֹדׁש (ּבִ ֶעׂשְ    .א)-(חגי ב "ּבְ
ַנת  ,יָתאְוִאם ִא  ׁשְ ִביִעי ּבִ ְ ׁשּ לֹׁש ּבַ ֵעי ֵליּה  ׁשָ    !ִמיּבָ

  
הוּ ָאַמר  י  ַאּבָ    :ַרּבִ

ר ָהָיהּכֹוֶרׁש ֶמלֶ  ׁשֵ    ,ְך ּכָ
ָרֵאל ַמְלֵכי ִיׂשְ    .ְלִפיָכְך ָמנּו לֹו ּכְ

  
   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ןּדְ  ,ֲחָדא    !ָקׁשּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִאם ּכֵ
ְכִתיב ְרָיֶוׁש ַמלְ " :ּדִ ית ְלַמְלכּות ּדָ ַנת ׁשֵ י ִהיא ׁשְ ָלָתא ִליַרח ֲאָדר ּדִ יָתא ְדָנא ַעד יֹום תְּ יִציא ּבֵ אְוׁשֵ    .טו)-(עזרא ו "ּכָ
   :ְוַתְנָיא

  רש"י
. מירושלים בא שכבר ויבא חנני

עלו בני הגולה מימות כורש והיו 
שם בימיו ובימי אחשורוש 

תחשסתא זהו דריוש שאחר ואר
אחשורוש שנבנה הבית בשנת 
שתים לדריוש והרבה נשארו 
בבבל ונחמיה בן חכליה היה שר 

   המשקים למלך בשושן הבירה:
. שניהם בששי בשנת שתים

בנבואת חגי נבדק במקרא ולא 
נמצא כתוב בפסוק שני בשנת 
שתים אך י''ל שלפסוק של 
מעלה הימנו קאי שכתוב בו 

   בשנת שתים:
. כלומר על כורש מלך כשר היה

שם שהיה כשר קראוהו כורש 
ושמו מעיד עליו לפיכך מנו לו 

   כמלכי ישראל:
. דאם מניסן מנינן קשו חדא

  קראי אהדדי:
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ֶבל ְוָגלּותֹו ִעּמוֹ " ָאה ָעָלה ֶעְזָרא ִמּבָ ָנה ַהּבָ ָ אֹותֹו ְזַמן ַלׁשּ   .טו)-(עזרא ו "ּבְ
ֶלךְ " :ּוְכִתיב ִביִעית ַלּמֶ ְ ַנת ַהׁשּ י ִהיא ׁשְ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ ַלִם ּבַ בֹא ְירּוׁשָ   .ח)-(עזרא ז "ַוּיָ

ִמ  ,ְוִאם ִאיָתא ְ ַנת ַהׁשּ ֵעי ֵליּה ׁשְ    !יִנית ִמיּבָ
  

ֵמי ,ְועֹוד    ?!ִמי ּדָ
   ,ּכֹוֶרׁש  –ָהָתם 
ְרָיֶוׁש  –ָהָכא     !ּדָ

  
ָנא    :ּתָ

ְרָיֶוׁש  ,הּוא ּכֹוֶרׁש " א ,הּוא ּדָ ְסתְּ ְחׁשַ    .הּוא ַאְרתַּ
ר ָהָיה -ּכֹוֶרׁש  ׁשֵ ֶלְך ּכָ ּמֶ    .ׁשֶ

א  ְסתְּ ְחׁשַ ם ַמְלכּותוֹ  - ַאְרתַּ    .ַעל ׁשֵ
מוֹ  ְ מוֹ ּדָ  ?ּוַמה ׁשּ    ."ְרָיֶוׁש ׁשְ

  
ל ָמקֹוםִמ  ָיא ּכָ    !ַקׁשְ
  

י  ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ֶהְחִמיץ -ּכָ    ,קֹוֶדם ׁשֶ
אן  ֶהְחִמיץ -ּכָ    .ְלַאַחר ׁשֶ

  
ֲהָנאַמְתִקיף ָלּה     :ַרב ּכַ
  ?!ּוִמי ֶהְחִמיץ

ָחן"^ :ְוָהְכִתיב   ד,א אּוְבֵני תֹוִרין ְוִדְכִרין וְ  ,ּוָמה ַחׁשְ ַמּיָ ִרין ַלֲעָלָון ֶלֱאָלּה ׁשְ ח ,ִאּמְ    ,ִחְנִטין ְמַלח ֲחַמר ּוְמׁשַ
לוּ  י ָלא ׁשָ יֹום ּדִ ֶלם ֶלֱהֵוא ִמְתְיֵהב ְלהֹם יֹום ּבְ י ִבירּוׁשְ א ּדִ ֲהַנּיָ ֵמאַמר ּכָ   !ט)-(עזרא ו "ּכְ

  
י ִיְצָחקָאַמר לֹו     :ַרּבִ

י ךְ  ,ַרּבִ י ֶלֱהֹון ְמַהְקְרִבין נִ " ,ִמּטּוּנָ א ּוְבנֹוִהיּדִ י ַמְלּכָ ִין ְלַחּיֵ א ּוְמַצּלַ ַמּיָ    !)י-עזרא ו( "יחֹוִחין ֶלֱאָלּה ׁשְ
  

ָעַבד ָהִכי    ?ַלאו ַמַעְליּוָתא ִהיא ,ּוַמאן ּדְ
   :ְוָהַתְנָיא

ַני" ְחיּו ּבָ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ    ,ָהאֹוֵמר ֶסַלע זֹו ִלְצָדָקה ּבִ
י ָהעֹוָל  ּה ְלַחּיֵ ה ּבָ ֶאְזּכֶ ִביל ׁשֶ אּוִבׁשְ    ,ם ַהּבָ

מּור יק ּגָ    !"ֲהֵרי ֶזה ַצּדִ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ָרֵאל –ּכָ ִיׂשְ    ,ּבְ
אן  עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים -ּכָ    .ּבְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ַאְחִמיץ    ?ְמָנָלן ּדְ

ְכִתיב י" :ּדִ י ָאע ֲחַדת ְוִנְפְקָתא ִמן ּבֵ ְך ּדִ ָלָתא ְוִנְדּבָ ָלל תְּ י ֶאֶבן ּגְ ִכין ּדִ א ִתְתְיִהבִנְדּבָ   .ד)-(עזרא ו "ת ַמְלּכָ

ָעַבד ָהִכי ה ֵליּה ּדְ    ?ָלּמָ
י ְיהּוָדִאי  נּוָרא - ָסַבר ִאי ָמְרדּו ּבִ    .ִאיְקְלֵייּה ּבְ

  
לֹמֹה לֹא ָעַבד ָהִכי    ?!ָאטּו ׁשְ

ֻרתֹות ֲאָרִזים" :ְוָהְכִתיב ִזית ְוטּור ּכְ ה טּוֵרי ּגָ לֹׁשָ    !לו)- (מלכים א ו "ׁשְ
  

לֹמֹה ָעַב  ה -ד ִמְלַמְעָלה ׁשְ ַמּטָ    .ְוִאיהּו ָעַבד ִמּלְ
ִבְנָיָנא  ְקֵעיּה ּבְ לֹמֹה ׁשַ ִבְנָיָנא -ׁשְ ְקֵעיּה ּבְ    .ִאיהּו לֹא ׁשַ

ִסיָדא  לֹמֹה ַסְדֵייּה ּבְ ִסיָדא -ׁשְ    .ִאיהּו לֹא ַסְדֵייּה ּבְ
  

  רש"י
. ע''כ באותו זמן לשנה הבאה

   שביעית היא לו ממה נפשך:
וכתיב בעזרא ויבא ירושלם 
בחדש החמישי היא שנת 

נו לו . ואי מהשביעית למלך
   מניסן שמינית היא:

. אנן בדריוש קיימינן ואת ועוד
   אמרת כורש מלך כשר היה:

. אף דריוש שאחר הוא כורש כו'
   אחשורוש נקרא כורש:

. נעשה רשע כשעלה החמיץ
   עזרא כבר החמיץ:

   . כשעלה עזרא:ומי החמיץ
. באגרת ששלח ביד והכתיב

עזרא לפחות שהיו לו בארץ 
  יהודה: 

ומר כל מה . כלומה חשחן
שחפצים הכהנים תנו להם 

   משלי:
. ממשאך שבאת עלינו מטונך

להשיבנו אני משיבך תשובה 
ראה מה כתוב בה די להון 
מהקרבין וגו' ומצלין לחיי 
מלכא למדת שלא לשם שמים 

   עשה כי אם להנאתו:
. אם רגיל הרי זה צדיק גמור

   בכך:
. שלבו לשמים ואם כאן בישראל

קורא לו  מריעין לו בחייו אינו
תגר אלא תולה היסורין בעונו 
אבל עובד כוכבים אם אין 

   מטיבין לו כגמולו קורא תגר:
. כתב ששלח נדבכין די אבן גלל

ביד עזרא כתוב בו שורות של 
אבני שיש שלש בחומות הבית 

  והרביעי של עץ:
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יָמא  ַרב יֹוֵסף י ִיְצָחקְוִאיּתֵ    :ָאַמר ַרּבִ
ַאְחִמיץ    ?ְמָנָלן ּדְ

ֶבת ֶאְצלוֹ " :ָכאֵמָה  ַגל יֹוׁשֶ ֵ ֶלְך ְוַהׁשּ    .ו)-(נחמיה ב "ַוּיֹאֶמר ִלי ַהּמֶ
ַגל"ַמאי     ?"ׁשֵ

ר לִ ָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  יָמאַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ
ָתא ְלּבְ    .ּכַ

  
ה א ֵמַעּתָ    ,ֶאּלָ

ְכִתיב א ִהְתרֹוַמְמתָּ " :ָהא ּדִ ַמּיָ י ַבְיֵתיּה ַה  ,ְוַעל ָמֵרא ׁשְ יא ּדִ    ,ְיִתיו ָקָדָמךְ ּוְלָמאַנּיָ
הֹון ַתִין ּבְ ְגָלָתְך ּוְלֵחָנָתְך ַחְמָרא ׁשָ    .כג)-(דניאל ה "ְוַאְנתְּ ְוַרְבְרָבָניּך ׁשֵ

ַגל"ְוִאי  ָתא ִהיא - "ׁשֵ ְלּבְ ָיא ַחְמָרא ִהיא ,ּכַ ּתְ ת ִמׁשְ ָתא ּבַ ְלּבְ    ?!ּכַ
  

ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ
ְתָייא ַמְלָפא ָלּה ְוׁשַ    .ּדְ

  
ה א ֵמַעּתָ    ,ֶאּלָ

ְכִתיב ֶכֶתם אֹוִפיר" :ּדִ ַגל ִליִמיְנָך ּבְ ָבה ׁשֵ רֹוֶתיָך ִנּצְ יּקְ נֹות ְמָלִכים ּבִ    .י)- (תהילים מה "ּבְ
ַגל"ְוִאי  ָתא ִהיא - "ׁשֶ ְלּבְ ָרֵאל ,ּכַ ר ְלהּו ָנִביא ְלִיׂשְ ֵ    ?ַמאי ָקא ְמַבׂשּ

  
   :ָהֵכי ָקָאַמר

ׁשֵ  ָרֵאל ּכְ ֲחִביָבה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ַכר ׁשֶ ׂשְ    ,ַגל ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִביםּבִ
   .ְזִכיֶתם ְלֶכֶתם אֹוִפיר

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ַגל"ְלעֹוָלם  ָתא ִהיא "ׁשֵ    ,ַמְלּכְ
ר לִ וְ  ה ּבַ ִמיר ָלּה  יָמאַרּבָ ָמָרא ּגְ    .ּגְ
  

אי ָקֵרי ָלּה  ַגל"ְוַאּמַ    ?"ׁשֵ
  

ַגל ׁשֵ ָהְיָתה ֲחִביָבה ָעָליו ּכְ    .ׁשֶ
  

י    ,ִאי ַנּמִ
הֹוׁשִ  ַגלׁשֶ ְמקֹום ׁשֵ    .יָבּה ּבִ

  
ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ַאְחִמיץ    ?ְמָנָלן ּדְ

ִרין ֵמָאה" :ֵמָהָכא ּכְ ַסף ּכַ ין ְמָאה ,ְוַעד ִחְנִטין ּכֹוִרין ְמָאה ,ַעד ּכְ תִּ ח ְמָאה ,ְוַעד ֲחַמר ּבַ ין ְמׁשַ תִּ    ,ְוַעד ּבַ
י לֹא ְכָתב    .כב)-(עזרא ז  ְוגֹו' "ּוְמַלח ּדִ

ָרא  לֹא ִקיצּוָתא - ֵמִעיּקָ    ,ּבְ
א  ּתָ ִקיצּוָתא –ְוַהׁשְ    .ּבְ

  
ִקיצּוָתא ָרא לֹא ֲהָוה ִקים ֵליּה ּבְ    ?ְוִדיְלָמא ֵמִעיּקָ

  
ָרא ְנַיין ֵמִעיּקָ ְדׁשַ א ּכִ וְרּתָ א ְמַחּוַ   .ֶאּלָ

  
  

  רש"י
. למשכב ובני נח הוזהרו כלבתא

על כך שנאמר (בראשית ב) והיו 
יצאו בהמה וחיה  לבשר אחד

ועוף שאינן נעשין בשר אחד 
   שאין יולדין מן האדם:

. בנות מלכים ביקרותיך
   מיקרות אותך לעתיד לבא:

. דעלמא מלכתא לעולם שגל
   היא:

. להאי שגל ורבה בר לימא
דהכא גמרא גמר לה מרביה 

   דכלבתא הואי:
. תנו להם עד כסף ככרין מאה

  לבוני הבית:
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        ד, אד, אד, אד, א .5
   ."ְוָלְרָגִלים"
  
ִניָסן הּוא "ְרָגִלים" ֶאָחד ּבְ ִניָסן הוּ  ?!ּבְ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ    !אּבַ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ָנה ָלְרָגִלים ָ ּבֹו רֹאׁש ַהׁשּ    .ֶרֶגל ׁשֶ

  
ַאֵחר ַבל ּתְ ּה ְלנֹוֵדר ְלֵמיַקם ֲעֵליּה ּבְ    .ַנְפָקא ִמיּנָ

  
ְמעֹון ִהיא י ׁשִ    .ְוַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

   ,ֶאָחד ַהּנֹוֵדר"
יׁש  ְקּדִ    ,ְוֶאָחד ַהּמַ
ֲעִריךְ     ,ְוֶאָחד ַהּמַ

ָעְברוּ  יָון ׁשֶ הָעָליו  ּכֵ לֹׁשָ ַאֵחר'עֹוֵבר ּבְ  -ְרָגִלים  ׁשְ    '.ַבל תְּ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה לֹׁשָ ִסְדָרן ׁשְ ה ,ְרָגִלים ּכְ ִחיּלָ ּצֹות תְּ    .ְוַחג ַהּמַ
ן יֹוַחיְוֵכן ָהָיה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָעִמים  - ְרָגִלים  הּפְ לֹׁשָ ָעה ,ׁשְ ָעִמים ַאְרּבָ ָעִמים ,ּפְ ה ּפְ ָ    .ֲחִמׁשּ

יַצד    ?ּכֵ
ַסח  ה –ָנַדר ִלְפֵני ַהּפֶ לֹׁשָ    .ׁשְ

ה –ִלְפֵני ֲעֶצֶרת  ָ    .ֲחִמׁשּ
ָעה - ִלְפֵני ֶהָחג     ."ַאְרּבָ

  

  רש"י
. רגל ''ה לרגליםרגל שבו ר

שהוא בחדש הנכנס באחד בניסן 
   הוא ראש השנה לרגלים:

   . דהאי ר''ה:נפקא מינה
. שהוא מוזהר בבל לענין נדר

תאחר ותלה הכתוב איחורו 
שלשה רגלים ואשמועי' 
מתניתין שאינו עובר עד שיהא 
פסח ראשון לשלשתן שאם עברו 

   עליו שלא כסדרן אינו עובר:
י עלי . האומר דמאחד הנודר

   ששמין אותו כעבד:
. דבר לבדק ואחד המקדיש

   הבית:
. שאמר ערכי עלי ואחד המעריך

   שהערך קצוב בתורה כפי שניו:
. פעמים שהוא פעמים שלשה

 בבל תאחר בשלשה רגלים:
  . דבעינן כסדרן:פעמים חמשה
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––    ד, אד, אד, אד, א .6
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ִמין" יֵבי ַהּדָ ׁשֹות ,ְוָהֲעָרִכין ,ַחּיָ    ,ַהֲחָרִמין ְוַהֶהְקּדֵ
ָל  מֹות עֹולֹות ּוׁשְ אֹות ַוֲאׁשָ    ,ִמיםַחטָּ

ר ּוֶפַסח כֹור ּוַמֲעׂשֵ רֹות ּבְ    ,ְצָדקֹות ּוַמְעׂשְ
ְכָחה ּוֵפָאה   ד,ב    ,ֶלֶקט ׁשִ

ה ְרָגִלים  לֹׁשָ ָעְברּו ֲעֵליֶהן ׁשְ יָון ׁשֶ ַאֵחר'עֹוֵבר ּבְ  - ּכֵ    '.ַבל תְּ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִסְדָרן ה ְרָגִלים ּכְ לֹׁשָ ה ,ׁשְ ִחּלָ ּצֹות תְּ    .ְוַחג ַהּמַ
   :אֹוֵמר י  ֵמִאירַרּבִ 

ָעַבר ֲעֵליֶהן ֶרֶגל ֶאָחד  יָון ׁשֶ ַאֵחר'עֹוֵבר ּבְ  - ּכֵ    '.ַבל תְּ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵני ְרָגִלים עֹוֵבר ּבְ  ָעְברּו ֲעֵליֶהן ׁשְ יָון ׁשֶ ַאֵחר'ּכֵ    '.ַבל תְּ
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָע  יָון ׁשֶ ַאֵחר'עֹוֵבר ֲעֵליֶהן ּבְ  - ַבר ֲעֵליֶהן ַחג ַהּסּוּכֹות ּכֵ    .'"ַבל תְּ
  

א א ַקּמָ ַתּנָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ִדי ְייהּו ָסִליק ,ִמּכְ    ,ִמיּנַ
ב ר ּוִמיְכּתַ ה ִלי ְלֶמְהּדַ בּועֹות ּוְבַחג ַהּסּוּכֹות" :ָלּמָ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ   ?טז)-(דברים טז "ּבְ

ַמע ִמ  ּה ׁשְ ַאֵחר'לְ  :יּנָ    '.ַבל ּתְ
  
ְמעֹוןוְ " י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַחג ַהּסּוּכֹות תּוב ,ֵאינֹו ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ר ַהּכָ יּבֵ ּבֹו ּדִ ה ֶנֱאַמר ,ׁשֶ    ?ָלּמָ
ה ַאֲחרֹון ּזֶ    ."לֹוַמר ׁשֶ

  
י ֵמִאיר     ?ַמאי ַטְעָמא - ְוַרּבִ

  
ְכִתיב ה" :ּדִ ּמָ ה ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ ּמָ ָ    .ה)-(דברים יב 3"ּוָבאָת ׁשּ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ה    .ַההּוא ַלֲעׂשֵ

  
י ֵמִאיר    ?ְוַרּבִ

  
י י ְולֹא ַאְייּתֵ ָאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא ַאְייּתֵ יָון ּדְ יָלא ָקם ֵליּה ּבְ  ,ּכֵ ַאֵחר'ִמּמֵ    '.ַבל ּתְ

  
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    ?ַמאי ַטְעָמא -  ְוַרּבִ

  
ְכִתיב ֲעׂשּו ַלה' בְּ " :ּדִ ה תַּ    .לט)-(במדבר כט "מֹוֲעֵדיֶכםֵאּלֶ
ַנִים – 'מֹוֲעִדים'ִמיעּוט     .ׁשְ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
י יֹוָנה    ,ַההּוא ְלִכְדַרּבִ

ָאַמר  י יֹוָנהּדְ    :ַרּבִ
ם ֶזה ָלֶזה ל ַהּמֹוֲעִדים ּכּוּלָ ׁשּו ּכָ    ,הּוּקְ

יו ׁש ְוָקָדׁשָ ִרים ַעל טּוְמַאת ִמְקּדָ ן ְמַכּפְ ּכּוּלָ    .ׁשֶ

                                                           
3
י ִאם  ר-ֶאל- ּכִ קֹום ֲאׁשֶ ל-ַהּמָ ְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת-ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִמּכָ ה-ׁשִ ּמָ ָ ְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ׁשּ ם ְלׁשִ מֹו ׁשָ ה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחי וווו  .ׁשְ ּמָ ֶכם ְוֵאת ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ

ַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם רּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ּבְ רֵֹתיֶכם ְוֵאת ּתְ   .ַמְעׂשְ

  רש"י
   . אמר דמי עלי:חייבי הדמין

   . חרמי גבוה:והחרמין
  בהמה: . מעשר בכור ומעשר

. כשאמר מכדי מינייהו סליק
הכתוב שלש פעמים בשנה יראה 
כל זכורך בחג המצות וגו' מהם 
היה עולה כבר כתוב למעלה 
בענין שמור את חדש האביב 
שבעה שבועות תספר לך חג 

   הסוכות תעשה לך:
. ולמנינהו למה לי למיהדר
   בפרשת חג הסוכות:

. דה''ק שמע מינה לבל תאחר
לשלם נדריכם  היו נראין לפניו

   ולא תבאו ריקם:
. אף אין צריך לומר חג הסוכות

כשחוזרין לבל תאחר לא היה 
צריך להזכירו שהרי הענין עסוק 

   בו:
ה''ג שבו דיבר הכתוב למה 

. עד נאמר לומר שזה אחרון
   שיעבור אותם כסדר הזה:

. דמצות עשה עליו ההוא לעשה
   להביאו ברגל ראשון:

דאמר . אמר לך כיון ורבי מאיר
ליה רחמנא אייתי ברגל ראשון 
זהו זמן שקבע לו ואם איחרו מן 
המועד הוה איחור וממילא קם 

   ליה בבל תאחר:
. במסכת הקישא דר' יונה

שבועות (ד' י.) איצטריך לומר 
שכל שעירי הרגלים מכפרים על 
טומאת מקדש וקדשיו דילפינן 
משעיר דר''ח דכתיב ביה לשאת 

  את עון העדה (ויקרא י):
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י ֶא  ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא -ְלָעָזר ּבְ

  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

תּוב "ַחג ַהּסּוּכֹות"לֹא יֹאַמר  ר ַהּכָ יּבֵ ּבֹו ּדִ ה ֶנֱאַמר - ׁשֶ    ?ָלּמָ
ה ּגֹוֵרם :לֹוַמר ּזֶ    ."ׁשֶ

  
ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ י ֵמִאיר ְוַרּבִ    ,בְוַרּבִ

בּועֹות ּוְבַחג ַהּסּוּכֹות"ַהאי  ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ יּה  -  (דברים טז, טז) "ּבְ ְרׁשּו ּבֵ    ?ַמאי ּדָ
  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר  ֵעי ְלהּו ְלִכְדַרּבִ י ִמיּבָ ְעָיאַרּבִ    ,אֹוׁשַ
ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ ְעָיאָאַמר  ַרּבִ י  אֹוׁשַ    :ַרּבִ

ִיין ַלֲעֶצֶרת ׁשֶ  ְבָעהִמּנַ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ ׁש ָלּה ּתַ    ?ּיֵ
ְלמּוד לֹוַמר בּועֹות ּוְבַחג ַהּסּוּכֹות" :ּתַ ָ ּצֹות ּוְבַחג ַהׁשּ ַחג ַהּמַ    ,"ּבְ

ּצֹות בּועֹות ְלַחג ַהּמַ ָ יׁש ַחג ַהׁשּ    ,ַמּקִ
ְבָעה  ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ ּצֹות ֵיׁש לֹו ּתַ בּועֹות ֵיׁש לוֹ  -ַמה ַחג ַהּמַ ָ ְבָעה ַאף ַחג ַהׁשּ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ    .ּתַ

  
מֹוָנה -  ׁש ְלַחג ַהּסּוּכֹותְוֵליּקַ  אן ׁשְ מֹוָנה ַאף ּכָ ן ׁשְ ַהּלָ    ?ַמה ּלְ

  

ִמיִני  ְפֵני ַעְצמֹו הּוא -ׁשְ    .ֶרֶגל ּבִ
  

ְפֵני ַעְצמֹו ְלִעְנַין פז ִמיִני ֶרֶגל ּבִ ָאְמִריַנן ׁשְ    ,ב"ר קש"ֵאימּור ּדְ
לוּ  ׁשְ ִראׁשֹון הּוא - ִמין ֲאָבל ְלִעְנַיין ּתַ לּוִמין ּדְ ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל ּתַ    !ּדִ

ְתַנן    :ּדִ
ל ַחג " לֹא ָחג יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ל ַחג -ִמי ׁשֶ ל ָהֶרֶגל ְויֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ   !(חגיגה ט,א) "חֹוֵגג ֶאת ּכָ
  

ה  ּתָ ְמרּוּבֶ ַפׂשְ ּתָ  - ּתָ ַפׂשְ    ,לֹא ּתָ
ּתָ מּוָעט  ַפׂשְ ַפׂשְ  –ּתָ    .ּתָ ּתָ

  
ְתֵביּה ַרֲחָמָנא לְ  א ְלַמאי ִהְלְכָתא ּכַ    ?"ַחג ַהּסּוּכֹות"ֶאּלָ

  

ּצֹות יּה ְלַחג ַהּמַ    ,ְלַאּקּוׁשֵ
ּצֹות ָטעּון ִליָנה    ה,א    .ַאף ַחג ַהּסּוּכֹות ָטעּון ִליָנה -ַמה ַחג ַהּמַ

  
   ?ְוָהָתם ְמָנָלן

  

ְכִתיב    .ז)-(דברים טז "ֶליךָ ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכתָּ ְלאָֹה " :ּדִ
  

ְמעֹון  י ׁשִ א ְוַרּבִ א ַקּמָ לּוִמין ַלֲעֶצֶרת ְמָנא ְלהוּ  - ְוַתּנָ ׁשְ    ?ּתַ
  

מּוֵאל ר ׁשְ ה ּבַ ָתֵני ַרּבָ    ,ַנְפָקא ְלהּו ִמּדְ
ָתֵני  מּוֵאלּדְ ר ׁשְ ה ּבַ    :ַרּבָ

ׁש חֶֹדׁש  - ָאְמָרה ּתֹוָרה ְמֵנה ָיִמים "    .ְוַקּדֵ
ׁש  -ְמֵנה ָיִמים     .ֲעֶצֶרת ְוַקּדֵ

   ."ַאף ֲעֶצֶרת ִלְמנּוָיו - ַמה חֶֹדׁש ִלְמנּוָיו 
  

   !ֵאיָמא ֲעֶצֶרת ַחד יֹוָמא
  

   :ָרָבאָאַמר 
בּוֵעי לֹא ָמִניַנן    ?ָאטּו ֲעֶצֶרת יֹוֵמי ָמִניַנן ׁשָ

בּוֵעי ,ִמְצָוה ְלִמיְמֵני יֹוֵמי :ְוָהָאַמר ַמר    .ּוִמְצָוה ְלִמיְמֵני ׁשָ
בּועוֹ "ְועֹוד  ִתיב "תַחג ׁשָ    .ּכְ

  רש"י
. דאילו בחג מניין לעצרת

הסוכות ובחג המצות נפקא לן 
(חגיגה ד' ט.) מוחגותם אותו 
חג לה' שבעת ימים יכול יהו 
חוגגין כל ז' ת''ל אותו אותו 
אתה חוגג ואי אתה חוגג כל ז' 
אם כן למה נאמר ז' 
לתשלומים שאם לא חג 
חגיגתו בראשון יקריבנה 

   בשני:
תיו . כבר פירשפז''ר קש''ב

במס' יומא [ד' ג.] ומסכת 
סוכה [ד' מח.] טעון פייס לפר 
הבא בשמיני ואינו קרב לפי 
סדר המשמרות ששנו ושלשו 
בפרי החג חוץ משתים ששנו 
ולא שלשו ופר של שמיני אין 
אחת מאותן שתים מקריבתו 
אלא כל המשמרות מפיסות 
וטעון זמן ורגל לעצמו שאין 
שם חג הסוכות עליו וקרבן 

אין קרבנו כשאר ימי לעצמו ש
החג שהפרים מתמעטים בהם 
אחד אחד וזה אינו אלא פר 
אחד ושאר הימים שני אילים 
וארבעה עשר כבשים וזה איל 
אחד וז' כבשים ושיר לעצמו 
אין שירו שוה לשל סוכות 
שאומר על הדוכן ולא נתפרש 
לנו שירו ובמסכת סופרים 
נמצא שירו הוא למנצח על 
השמינית ברכה לעצמה 

רכין היו את המלך זכר מב
לחנוכת הבית שנא' (מ''א ח) 
ביום השמיני שלח את העם 
ויברכו את המלך כך מפורש 

  בתוספתא דסוכה (פ''ד): 
. ליל חולו של טעון לינה

   מועד:
. בי''ט לא קאמר ופנית בבקר

קרא שהרי הוא יום שחיובו 
   ליראות בעזרה:

. דדרשי ליה ות''ק ורבי שמעון
דאילו ר'  האי קרא לבל תאחר

אלעזר בר' שמעון לא קשיא 
מידי דאיהו יליף בל תאחר 
מחג הסוכות לחודיה אייתר 
ליה חג המצות וחג השבועו' 

   להקישא לתשלומין:
. שנא' (במדבר יא) מנה ימים

   עד חדש ימים:
. בקרבנות מה וקדש חדש

חדש קדושו אחד ממנויו ביום 
ראש חדש הוא מקריבן זמן 

ם הוקבע להם אחד מן הימי
   שהוא נמנה על ידם:

. הבאת קרבנותיה אף עצרת
באחד ממנוייה והרי היא 
נמנית על ידי שבועים שנאמר 
(ויקרא כג) שבע שבתות 

   תמימות תהיינה:
. דכתיב תספרו אימא חד יומא

  חמשים יום (שם):
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        ה, אה, אה, אה, א .7
ָנן[  נּו ַרּבָ     :ּתָ
ִמין" יֵבי ַהּדָ ׁשֹות ,ְוָהֲעָרִכין ,ַחּיָ    ,ַהֲחָרִמין ְוַהֶהְקּדֵ

ָלִמים מֹות עֹולֹות ּוׁשְ אֹות ַוֲאׁשָ    ,ַחטָּ
ר ּוֶפַסח כֹור ּוַמֲעׂשֵ רֹות ּבְ    ,ְצָדקֹות ּוַמְעׂשְ

ְכָחה ּוֵפָאה   ד,ב    ,ֶלֶקט ׁשִ
ָעְברּו ֲעֵל  יָון ׁשֶ ה ְרָגִלים ּכֵ לֹׁשָ ַאֵחר'עֹוֵבר ּבְ  - יֶהן ׁשְ   ].'ַבל תְּ

  
ְרָגִלים הּוא ר ִמיְקַרב ּבִ    ?!ּוֶפַסח ּבַ

ַסח ִזיְמָנא ְקִביָעא ֵליּה  ֵחי ֵליּה  - ְוִאי לֹא ַאְקְרֵביּה  ,ַאְקְרֵביּה  –ִאי ַאְקְרֵביּה  ,ּפֶ    !ִאיּדְ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ִדי ָנְסָבּה  ַסח ּכְ    .ּפֶ

  
תַרב ׁשֵ     :ָאַמר ׁשֶ
ַסח"ַמאי     ?"ּפֶ

ַסח ְלֵמי ּפֶ    .ׁשַ
  

ָלִמים"ַהְיינּו  ,ִאי ָהִכי    !"ׁשְ
  

ָנא  ָלִמים"ּתָ ַסח "ׁשְ ִאין ֵמֲחַמת ּפֶ    .ַהּבָ
ָלִמים"ְוָתָנא  ִאין ֵמֲחַמת ַעְצָמן "ׁשְ    .ַהּבָ

ְך ֲאִמיָנא   ה,ב ְעּתָ ַסח ָקָאתּו  :ַסְלָקא ּדַ ֶפַסח ^ - הֹוִאיל ּוֵמֲחַמת ּפֶ מוּ ּכְ    ,ּדָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
. ופסח בר מיקרב ברגלים הוא

דקאמר ליה תנא לעיל בבל 
ו תאחר דשלש רגלים והרי אינ
   יכול להקריבו אלא בי''ד בניסן:

. בשלא קרב בזמנו שלמי פסח
שאבד ונתכפר באחר הוא נעשה 
שלמים כדנפקא לה בפסחים 
(דף צז:) ואותן שלמים אם 

  אחרן ג' רגלים עובר: 
. וברגל ראשון יעבור כפסח דמו

  עליהן:
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        בבבב    ה,ה,ה,ה, .8
י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

י ִתּדֹור ֶנֶדר"" א ֶנֶדר - (דברים כג,כב) 4"ּכִ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין    ?ְנָדָבה ִמּנַ
אן ן "ֶנֶדר" :ֶנֱאַמר ּכָ   .טז)-(ויקרא ז "ִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ן נְ  ַהּלָ אן ְנָדָבה ִעּמוֹ  -ָדָבה ִעּמֹו ַמה ּלְ   .ַאף ּכָ

ׁשֹות - כב)-(דברים כג "ַלה' ֱאלֶֹהיךָ " ִמין ָהֲעָרִכין ְוַהֲחָרִמין ְוַהֶהְקּדֵ    .ֵאּלּו ַהּדָ
מוֹ " ּלְ   .הּוא ְולֹא ִחיּלּוָפיו -  כב)-(דברים כג "לֹא ְתַאֵחר ְלׁשַ
ּנוּ " י ָדרֹוׁש ִיְדְרׁשֶ ָלִמיםֵאּלּו ַחטָּ  -  כב)-(דברים כג "ּכִ מֹות עֹולֹות ּוׁשְ    .אֹות ַוֲאׁשָ
רֹות ּוְבכֹור -  כב)-(דברים כג "ה' ֱאלֶֹהיךָ "    .ֵאּלּו ְצָדקֹות ּוַמְעׂשְ
ךְ " ְכָחה ּוֵפָאה - כב)-(דברים כג "ֵמִעּמָ    .ֶזה ֶלֶקט ׁשִ

ְנָך ֵחְטא -  כב)-(דברים כג" ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא" ָקְרּבָ    ."ְולֹא ּבְ
  

   :ָאַמר ַמר
מוֹ לֹא "" ּלְ    ."הּוא ְולֹא ִחיּלּוָפיו -  "ְתַאֵחר ְלׁשַ
  
   ?ַמאי 'ִחיּלּוֵפי'

ָלִמים     ,ִמְקַרב ָקְרֵבי - ִאי ִחיּלּוֵפי עֹוָלה ּוׁשְ
את     !ְלִמיָתה ַאְזָלא - ִאי ִחיּלּוֵפי ַחּטָ

  
א ַמאי     ?"ִחיּלּוָפיו"ֶאּלָ

   .ִחיּלּוֵפי ּתֹוָדה
  

ָתֵני  יאּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ְתמּוָרָתּה ּתֹוָדה ׁשֶ " ְתָעְרָבה ּבִ    ,ּוֵמָתה ַאַחת ֵמֶהן ,ּנִ

ּה  ָנה -ֲחֶבְרתָּ ּקָ    ."ֵאין ָלּה תַּ
  

   ?ֵהיִכי ֶליֱעִביד
ֲהָדּה  ,ִליָקְרַבּה  מּוָרה ִהיא -ְוִליָקַריב ֶלֶחם ּבַ ְלָמא ּתְ    !ּדִ

לֹא ֶלֶחם  ְלָמא ּתֹוָדה ִהיא - ִליָקְרַבּה ּבְ    !ּדִ
ת  ַלאו ּבַ יָון ּדְ ה ִלי ,ַהְקָרָבה ִהיאְוָהא ּכֵ    ?ְקָרא ְלַמעּוֵטי ָלּמָ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ָלִמים    ,ְלעֹוָלם ְלַמעּוֵטי ִחיּלּוֵפי עֹוָלה ּוׁשְ
ַמאי ָעְסִקיַנן לֹו ַעל ַאֵחר ְוָעַבר ָעָליו ֶרֶגל ֶאָחד :ְוָהָכא ּבְ ֵני ְרָגִלים ְוהּוַמם ְוִחיּלְ ָעְברּו ָעָליו ׁשְ גֹון ׁשֶ    ,ּכְ

ְך ֲאִמיָנא ַסְלָקא ְעּתָ ֵמי :ּדַ ה ְרָגִלים ּדָ לֹׁשָ ָעְברּו ָעָליו ׁשְ ַמאן ּדְ א ָקָאֵתי ּכְ    ,הֹוִאיל ּוִמּכַֹח ַקּמָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ָאַמר י ֵמִאיר ּדְ ָעַבר ָעָליו ֶרֶגל ֶא " :ּוְלַרּבִ יָון ׁשֶ ַאֵחר'עֹוֵבר ּבְ  ָחדּכֵ א ְלֵמיַמר -  '"ַבל תְּ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
   :אָרָב ָאַמר 

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
תֹוְך ָהֶרֶגל הּוַמם ּבְ גֹון ׁשֶ לוֹ  ,ּכְ    .ְוָעַבר ָעָליו ָהֶרֶגל ,ְוִחיּלְ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֵמי :ַסְלָקא ּדַ יּה ֶרֶגל ּדָ ָעַבר ֲעֵליּה ּכּוּלֵ ַמאן ּדְ א ָקָאֵתי ּכְ    ,הֹוִאיל ּוִמּכַֹח ַקּמָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
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י  מוֹ  'הִתּדֹר ֶנֶדר לַ -ּכִ ּלְ י  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַאֵחר ְלׁשַ ּנּו ה- ּכִ רֹׁש ִיְדְרׁשֶ ְך ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא- ֱא  'ּדָ   לֶֹהיָך ֵמִעּמָ

  רש"י
. דאכל הנך דתניא מנא הני מילי

במתניתא לעיל איכא בל 
   תאחר:

   . הרי עלי:נדר
   . הרי זו:נדבה

. ואם נדר או נאמר להלן נדר
   נדבה וגו':

. שהן אלו הדמין והערכין כו'
קדשי בדק הבית וכולן לה' ואין 

   לכהנים בהן כלום:
. עליו אתה הוא ולא חילופיו

עובר ולא על חילופיו ולקמיה 
   מפרש לה:

. שהן אלו חטאות ואשמות
נדרשין ממך שהרי חובה הם 

   ן עליך:מוטלי
. כגון עולת ועולות ושלמים

ראיה ושלמי חגיגה שהן חובה 
דאלו דנדר ונדבה ברישא דקרא 
כתיבי וה''ה נמי לבכור ולמעשר 

   ופסח שהן חובה:
ה' אלהיך אלו צדקות 

. דהא קרא יתירא ומעשרות
הוא דהוה ליה למכתב כי דרוש 
ידרשנו וכבר ה' כתוב למעלה 
במקרא נדרוש ביה לאתויי 

ומעשרות שכתוב בהן צדקות 
שם זה ולך תהיה צדקה לפני ה' 
אלהיך (דברים כד) ואכלת לפני 

   ה' אלהיך מעשר דגנך (שם יד):
. מעמך זה לקט שכחה ופאה

שהן חלקו של עני דכתיב ביה 
   את העני עמך (שמות כב):

. אין הקרבן ולא בקרבנך חטא
   נפסל בכך:

. כגון אבדה חילופי עולה
צאת והפריש אחרת תחתיה נמ

   הראשונה ונתכפר בה:
. וכיון דקרבה הרי מקרב קרבי

היא קרבן לעצמה ולשלמו 
   קרינא ביה:

. שכיפרו בעליה חילופי חטאת
מחמש חטאות המתות היא 
ופשיטא דלא עבר עליה בבל 

   תאחר:
. וכגון שנתערבה חילופי תודה

בראשונה וקי''ל על זבח התודה 
חלות התודה טעונה לחם ולא 

ורתה טעונין חליפתה ולא תמ
לחם. ומתה אחת מהן. שאם 
היו שתיהן קיימות מביאן 
ומביא ארבעים חלות כמשפט 
התודה ואומר הרי הלחם הזה 
לשם אותה שהיא תודה 
ושחיטת התודה תקדש ארבעים 
כמשפטה אבל מתה אין 
לחברתה תקנה (והיכי) ממעט 
קרא מבל תאחר. וחללו על 
אחר. אמר זה תחת זה ובעל 

   ן:מום יוצא לחולי
. והכי קאמר סלקא דעתך כו'

קרא אם על האחד עבר זמן 
איחור חייב ולא שיצטרפו הוא 

  וחילופיו לג' רגלים:
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        ו, או, או, או, א    ––––    בבבב    ה,ה,ה,ה, .9
ְנָך ֵחְטא -  "ָהָיה ְבָך ֵחְטאוְ "" ָקְרּבָ    ."ְולֹא ּבְ
  

   ?!ְוָהא ֵמָהָכא ַנְפָקא
ֲאֵחִרים ַנְפָקא    !ִמּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"

ֵסל ין ְוִיּפָ ׁשִ ְפסּוֵלי ַהּמּוְקּדָ ָנתֹו ּכִ ָעְבָרה ׁשְ כֹור ׁשֶ    ?ָיכֹול ְיֵהא ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר    ,ה' ֱאלֶֹהיךָ  ְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני" :תַּ

ָקְרָך ְוצֹאֶנךָ  ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹורֹות ּבְ ירֹוׁשְ ָגְנָך תִּ ר ּדְ    .כג)-(דברים יד "ַמְעׂשַ
ר כֹור ְלַמֲעׂשֵ יׁש ּבְ    ,ַמּקִ

ר  ֲעׂשֵ ּה  -ַמה ּמַ ָנה ַלֲחֶבְרּתָ ָ    ,ֵאינֹו ִנְפָסל ִמׁשּ
כֹור  ּה  - ַאף ּבְ ָנה ַלֲחֶבְרּתָ ָ    !ֵאינֹו ִנְפָסל ִמׁשּ

  
   ,ְצְטִריךְ ִאי

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ר ַהְרָצָאה הּוא :ַסְלָקא ּדַ ַלאו ּבַ כֹור ּדְ י ּבְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ְבֵני ַהְרָצָאה ִניְנהּו  ים ּדִ    ,ֵאיָמא לֹא ִליַרּצוּ  - ֲאָבל ָקָדׁשִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

י    ו,א ּתִ אי ַנְפָקא^ְוַאּכַ ֶבן ַעּזַ    .ִמּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

אי" ן ַעּזַ    :ֵמראוֹ  ּבֶ
5"אֹותוֹ "

ְלמּוד לֹוַמר )יח-ויקרא ז(     ?ַמה תַּ
ֱא  ּנֶ מוֹ " ַמר:ְלִפי ׁשֶ ּלְ ַבל ֵיָרֶצה -כב) - (דברים כג  6"לֹא ְתַאֵחר ְלׁשַ    ?ׁשֹוֵמַע ֲאִני ַאף ְמַאֵחר ִנְדרֹו ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר לֹא ֵיָרֶצה -  "אֹותוֹ " :תַּ לֹא ֵיָרֶצ  ,אֹותֹו ּבְ    ."הְוֵאין ְמַאֵחר ִנְדרֹו ּבְ
  

א  ָך ֵחְטא - "ְבָך ֵחְטא"ֶאּלָ ּתְ ִאׁשְ    ,ְולֹא ּבְ
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    :ַסְלָקא ּדַ

י יֹוָחָנןָאַמר הֹוִאיל וְ  יָמא  ַרּבִ י  ֶאְלָעָזרְוִאי ּתֵ    :ַרּבִ
ל ָאָדם ֵמָתה  ּתֹו ׁשֶ ןֵאין ִאׁשְ א ִאם ּכֵ ּנּו ָממֹון ְוֵאין לוֹ  ֶאּלָ ין ִמּמֶ ׁשִ    ,ְמַבּקְ

ֱאַמר ּנֶ יךָ " :ׁשֶ ְחתֶּ ְבָך ִמתַּ ּכָ ח ִמׁשְ ה ִיּקַ ם ָלּמָ ּלֵ   .כז)- (משלי כב  "ִאם ֵאין ְלָך ְלׁשַ
ַהאי ָעֹון ּדְ  ַאֵחר'ֵאיָמא ּבְ ּתֹו ֵמָתה 'ַבל ּתְ י ִאׁשְ    ,ַנּמִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

                                                           
5
   
6
   

  רש"י
. מצותו בתוך שעברה שנתו

שנתו שנאמר (דברים טו) לפני 
   ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה:

. כבעל כפסולי המוקדשים
   מום:

. הואיל ועבר עליו ואיחרו ויפסל
נה בלא שלשה שהרי אין ש

   רגלים ברוב שנים:
. במעשר מקיש בכור למעשר
   דגן קא משתעי קרא:

. מה מעשר אינו נפסל כו'
דכתיב (שם יד) מקצה שלש 
שנים וגו' אם שהה מעשרותיו 

   שנה ראשונה ושניה:
   . אם לכפרה אם לדורון:הרצאה

. מאחר שהביאן אימא לא לירצו
  בעבירה: 

. בתורת כהנים אותו מה ת''ל
לה גבי פיגול לא ירצה  תני

  המקריב אותו לא יחשב:
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        ו, או, או, או, א .10
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָפֶתיךָ "" ה - "מֹוָצא ׂשְ    .זֹו ִמְצַות ֲעׂשֵ
מֹור" ׁשְ הזֹו ִמ  -  "תִּ ֲעׂשֶ    .ְצַות לֹא תַּ
יָת " ין - "ְוָעׂשִ ית ּדִ ּוךָ  ַאְזָהָרה ְלּבֵ ַעׂשּ ּיְ    .ׁשֶ
ר ָנַדְרתָּ " ֲאׁשֶ    .ֶזה ֶנֶדר -  "ּכַ
ָלִמים - "ַלה' ֱאלֶֹהיךָ " מֹות עֹולֹות ּוׁשְ אֹות ַוֲאׁשָ    .ֵאּלּו ַחטָּ
ָמעוֹ  – "ְנָדָבה" ַמׁשְ    .ּכְ
ְרתָּ " ּבַ ר ּדִ ֶד  - "ֲאׁשֶ י ּבֶ ִיתֵאּלּו ָקְדׁשֵ    .ק ַהּבַ
ִפיךָ "    ."זֹו ְצָדָקה -  "ּבְ
  

   :ָאַמר ַמר
ָפֶתיךָ "" ה - "מֹוָצא ׂשְ    ."זֹו ִמְצַות ֲעׂשֵ

ה ִלי    ?ָלּמָ
ה"ִמ  ּמָ ה ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ ּמָ ָ    !ַנְפָקא "ּוָבאָת ׁשּ
  
מֹור"" ׁשְ ה - "תִּ ֲעׂשֶ    ."זֹו ִמְצַות לֹא תַּ

ה ִלי    ?ָלּמָ
מוֹ "ִמ  ּלְ    !אַנְפָק  "לֹא ְתַאֵחר ְלׁשַ
  
יָת "" יןַאְזָהָרה ְל  - "ְוָעׂשִ ית ּדִ ּוךָ  ּבֵ ַעׂשּ ּיְ    ."ׁשֶ

ה ִלי    ?ָלּמָ
7"ַיְקִריב אֹותוֹ "ִמ 

   !ַנְפָקא (ויקרא א,ג) 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
8"ַיְקִריב אֹותוֹ ""

ּכֹוִפין אֹותוֹ  -  (ויקרא א,ג)  ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
ְרחוֹ  ַעל ּכָ    ?ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר    ."ִלְרצֹונוֹ " :תַּ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ּיֹאַמר רֹוֶצה ֲאִני    ."ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ׁשֶ
  

ָאַמר ְולֹא ַאְפִריׁש     ,ַחד ּדְ
   .ְוַחד ַאְפִריׁש ְולֹא ַאְקִריב

  
   .ּוְצִריָכא

ְמִעיַנן ִאי ַאׁשְ יֵמיּה ְלִדיּבּוֵריּה  -  "ָאַמר ְולֹא ַאְפִריׁש " :ּדְ לֹא ַקּיְ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ִאיֵתיּה  "ַאְקִריב ַאְפִריׁש ְולֹא" :ֲאָבל ל ֵהיָכא ּדְ ַרֲחָמָנא ִאיֵתיּה  ,ֵאיָמא ּכָ א ּדְ ּזָ י ּגַ    .ּבֵ

   .ְצִריָכא
  

ְמִעיַנן יּה  - "ַאְפִריׁש ְולֹא ַאְקִריב" :ְוִאי ַאׁשְ ּבֵ ֵהי ֵליּה ּגַ ָקא ַמׁשְ    ,ּדְ
לּום הּוא -  "ָאַמר ְולֹא ַאְפִריׁש " :ֲאָבל יּבּוָרא לֹא ּכְ    .ֵאיָמא ּדִ

   .ְצִריָכא
  

ִתיָבא 'ְנָדָבה'ְוָהא  "ָאַמר ְולֹא ַאְפִריׁש "ּוִמי ָמִצית ָאְמַרּתְ ּדְ     ,ּכְ
   :ּוְתַנן

   ?ֵאי ֶזהּו ֶנֶדר"
   .ָהאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה

   ?ְוֵאי זֹו ִהיא ְנָדָבה
   .ָהאֹוֵמר ֲהֵרי זֹו עֹוָלה
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8
   

  רש"י
. מוצא שפתיך זו מצות עשה

דמסתמא הכי אמר קרא מוצא 
   שפתיך קיים:

. תשמור זו מצות לא תעשה
שלא תאחר כדר' אבין א''ר 
אילעי כל מקום שנאמר השמר 

   פן ואל כו' (מנחות דף צט:):
. על כרחך מכאן אזהרה ועשית

   לב''ד לכוף:
. קרא יתירא הוא ה' אלהיךל

   לדרשה לרבות דבר שבחובה:
. קרא יתירא בפיך זו צדקה

   דריש:
. יקריב אותו אל פתח אהל מועד

יקריב אותו קרא יתירא הוא 
   דהא כתיב ברישיה יקריבנו:

   . עלי ולא אפרשה:חד דאמר
. ובקרא דבל והא נדבה כתיבא

תאחר נמי רבינן ליה בגזירה 
  שוה:
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ין ֶנֶדר ִלְנָדָבה    ?ּוַמה ּבֵ
יב  - ֶנֶדר ֵמת אֹו ִנְגַנב  ַאֲחָריּותוֹ ַחּיָ    .ּבְ

ַאֲחָריּוָתּה  -ְנָדָבה ֵמָתה אֹו ִנְגְנָבה  יב ּבְ    !(קנים א,א) "ֵאינֹו ַחּיָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַחת ָלּה  ּכַ ָאַמר ,ַמׁשְ גֹון ּדְ ַאֲחָריּוָתּה  ,ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה :ּכְ יב ּבְ ֵאיִני ַחּיָ    ".ַעל ְמָנת ׁשֶ

  
  

  רש"י
. אם הפרישו לאחר או נגנבמת 
   זמן:

. דאמר ולא הפריש משכחת לה
   והויא נדבה:

כגון דאמר הרי עלי עולה על 
. שכשאפרישנה לא אתחייב מנת

  באחריותה:
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        ו, או, או, או, א .11
ִפיךָ ""    ."זֹו ְצָדָקה - "ּבְ
  

   :ָרָבאר ָאַמ 
ר יב ֲעָלּה ְלַאְלּתַ    .ּוְצָדָקה ִמיַחּיַ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ים ָהא ַקְייֵמי ֲעִנּיִ    .ּדְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא ִתיָבא :ַמהּו ּדְ נֹות ּכְ ָקְרּבָ ְבִעְנָייָנא ּדְ יָון ּדִ נֹות ,ּכֵ ָקְרּבָ ה ְרָגִלים ּכְ לֹׁשָ ָעְבֵרי ֲעָלּה ׁשְ    ,ַעד ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
ְרָגִלים - ָתם ָה  ָתִליְנהּו ַרֲחָמָנא ּבִ    ,הּוא ּדְ

ים ,לֹא –ֲאָבל ָהָכא  ִכיֵחי ֲעִנּיִ ָהא ׁשְ    .ּדְ
  
  

  רש"י
. כיון דבעניינא דקרבנות כתיבא

  לבל תאחר:
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        בבבב----ו, או, או, או, א .12
   :ָרָבאָאַמר 

ָעַבר ָעָליו ֶרֶגל ֶאָחד יָון ׁשֶ ה -  ּכֵ ֲעׂשֵ    .עֹוֵבר ּבַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ַע ֵהִעיד " י ְיהֹוׁשֻ יוְ  ַרּבִ ָלִמ  ַּפְּפָייס ַרּבִ ָלִמיםַעל ְוַלד ׁשְ ְקַרב ׁשְ ּיִ    .ים ׁשֶ

יָאַמר  ָלִמים ַּפְּפָייס ַרּבִ ל ִזְבֵחי ׁשְ ָרה ׁשֶ ָהְיָתה ָלנּו ּפָ    ,ֲאִני ֵמִעיד ׁשֶ
ֶפַסח    ,ַוֲאַכְלנּוָה ּבְ

ָחג ָלִמים ּבֶ   .(עדויות ז,ו; תמורה יח.) "ְוָאַכְלנּו ְוָלָדּה ׁשְ
ְמחּוּסַ  ֶפַסח לֹא ַאְקְרבּוָה ֵאימּור ּדִ ָלָמא ּבְ ׁשְ    ,ר ְזַמן ֲהָוהּבִ

ֵהי ָלּה  ֲעֶצֶרת ֵהיִכי ַמׁשְ א ְוָלָדּה ּבַ ה ?ֶאּלָ ֲעׂשֵ    !ְוָעְבֵרי ֲעֵליּה ּבַ
  

ֵמיּה ּדְ  ַרב ְזִבידָאַמר  ְ    :ָרָבאִמׁשּ
גֹון    ו,ב ֲעֶצֶרת^ּכְ ָהָיה חֹוֶלה ּבַ    .ׁשֶ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ָחג"ַמאי  ָלִמים ּבֶ נֵ  "ְוָאַכְלנּו ְוָלָדּה ׁשְ ָקּתָ    ?יּדְ
בּועֹות ָ    .ַחג ַהׁשּ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ֵני ֲעֶצֶרת ַסח ּתָ ָתֵני ּפֶ ל ֵהיָכא ּדְ    .ּכָ

  
  

  רש"י
. על הקרבן דכתיב עובר בעשה

   ובאת שמה והבאתם:
ש בהמה . שהפריעל ולד שלמים

מעוברת או עיברה לאחר 
   הקדישה:

. שמא לא עברו עליו מחוסר זמן
  שמונה ימים: 

   . הולד:שהיה חולה
. דבעי כל היכא דקתני פסח

למיתני בתריה שבועות תני 
  עצרת ולא חג:
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        ו, בו, בו, בו, ב .13
   :ָרָבא ָאַמרוְ 

ה ְרָגִלים  לֹׁשָ ָעְברּו ָעָליו ׁשְ יָון ׁשֶ ָכל יֹום ְויֹום עֹוֵבר ּבְ  - ּכֵ ַאֵחר'ּבְ    '.ַבל ּתְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ים" ָדׁשִ ל ַהּקָ כֹור ְוֶאָחד ּכָ ָעְברּו ֲעֵליֶהם ,ֶאָחד ּבְ יָון ׁשֶ    :ּכֵ

לֹא ְרָגִלים ָנה ּבְ    ,ׁשָ
ָנה לֹא ׁשָ    ,ְרָגִלים ּבְ

ַאֵחר'עֹוֵבר ּבְ     !'"ַבל תְּ
  

יּה  יּוְבּתֵ    ?ְוַהאי ַמאי ּתְ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
ָקא מֹוִתיב יר ָקא מֹוִתיב ,ַמאן ּדְ ּפִ    .ׁשַ

ר אֵוי ָקא ְמַהּדַ א ַאּלַ ּנָ ֵדי ּתַ    ,ִמּכְ
ָכל יֹום ְויֹום עֹוֵבר ּבְ  :ִליְתֵני ַאֵחר'ּבְ    '!ַבל ּתְ

  
ר :ְוִאיָדךְ  ַלאו ָקא ְמַהּדַ ֵעיּה ּבְ א ְלִמיְקּבְ ּנָ    ,ּתַ

ר ַלאֵוי ְיֵתיֵרי לֹא ָקא ְמַהּדַ    .ּבְ
  
  

  רש"י
. לקמיה שנה בלא רגלים

   מפרש:
. למיקבעיה בלאו קא מהדר

להודיעך כל צידי זמן התחלת 
   ו:בל תאחר שב

. אלאוי יתירי לא מהדר
  להודיעך לאוין הרבים שבו:
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        ו, בו, בו, בו, ב .14
   :ּגּוָפא

כֹור" ים ,ֶאָחד ּבְ ָדׁשִ ל ַהּקָ    ,ְוֶאָחד ּכָ
לֹא ְרָגִלי ָנה ּבְ ָעְברּו ֲעֵליֶהם ׁשָ יָון ׁשֶ    ,םּכֵ

ָנה לֹא ׁשָ    ,ְרָגִלים ּבְ
ַאֵחר'עֹוֵבר ּבְ     .'"ַבל תְּ

  
ָלָמא  ׁשְ ָנה"ּבִ לֹא ׁשָ ַחת ָלּה  -  "ְרָגִלים ּבְ ּכַ    ,ַמׁשְ

א  לֹא ְרָגִלים"ֶאּלָ ָנה ּבְ ַחת ָלּה  -  "ׁשָ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ִסְדָרן  ִאית ֵליּה ּכְ ַחת ָלּה  -ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ּכַ    ,ַמׁשְ
א ְלַמאן ּדְ  ִסְדָרן ֶאּלָ ַחת ָלּה  -ֵלית ֵליּה ּכְ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

  
י  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ֶרת - ּבִ ָנה ְמעּוּבֶ ׁשָ ַחת ָלּה ּבְ ּכַ    ,ַמׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִמיָמה"" ָנה תְּ 9"ׁשָ

  , (ויקרא כה,ל) 
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

לֹׁש  ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ  מֹוֶנה ׁשְ ה יֹום ּכְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ    .הֵמאֹות ְוׁשִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ר חֶֹדׁש ִמּיֹום ְליֹום ֵנים ָעׂשָ    ,מֹוֶנה ׁשְ

ָנה  ָרה ׁשָ ָרה לוֹ  - ְוִאם ִנְתַעּבְ    ."ִנְתַעּבְ
ּצֹות ַתר ַחג ַהּמַ ּה ּבָ ׁשָ ַאְקּדְ י ּדְ ַחת ָלּה ְלַרּבִ ּכַ    ,ַמׁשְ

ְתָרָאה  יְלֵהי ֲאָדר ּבַ ִכי ָמָטא ׁשִ ָנה ַמְלָיא -ּדְ    .א ָמלוּ ְרָגִלים לֹ  ,ׁשָ
ַחת ָלּה  ּכַ ָנן ֵהיִכי ַמׁשְ א ְלַרּבָ    ?ֶאּלָ

  
ְדָתֵני  ַמְעָיהּכִ    :ַרב ׁשְ

ה :ֲעֶצֶרת" ָ ָעִמים ֲחִמׁשּ ה ,ּפְ ָ ׁשּ ָעִמים ׁשִ ְבָעה ,ּפְ ָעִמים ׁשִ    .ּפְ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ֵניֶהן ְמֵלִאין  ה –ׁשְ ָ    ,ֲחִמׁשּ
ֵניֶהן ֲחֵסִרין  ְבָעה –ׁשְ    ,ׁשִ

ה –ֵסר ֶאָחד ָמֵלא ְוֶאָחד ָח  ָ ׁשּ    ."ׁשִ
  

ַמְעָיה ַרב ׁשְ ָפִליג ֲעֵליּה ּדְ א ּדְ ּנָ    ?ּוַמאן ּתַ
  

   ,ֲאֵחִרים ִהיא
ַתְנָיא    :ּדְ

   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"
ין ֲעֶצֶרת ַלֲעֶצֶרת ָנה ,ֵאין ּבֵ ָ ָנה ְלרֹאׁש ַהׁשּ ָ ין רֹאׁש ַהׁשּ ְלַבד - ֵאין ּבֵ ָעה ָיִמים ּבִ א ַאְרּבָ    .ֶאּלָ

נָ  ֶרת ְוִאם ָהְיָתה ׁשָ ה –ה ְמעּוּבֶ ָ    ."ֲחִמׁשּ
  

                                                           
9
   

  רש"י
הניחא למאן דבעי כסדרן 

. דעברה שנה ולא משכחת לה
עברו רגלים כסדרן ולמדך דכיון 
דעברה שנה אע''פ שלא עברו 
רגלים כסדרן חייב וסבר לה 

   כר''ש בחדא ופליג עליה בחדא:
. דאמר חדש בשלמא לרבי

חוץ מי''א  העיבור אינו מן השנה
יום ששנת חמה יתירה על 
הלבנה משכחת לה בשנה 

   מעוברת:
. האמורה בבתי שנה תמימה

ערי חומה מונה שס''ה ימים 
ואפי' בשנה פשוטה ואף בשנה 
מעוברת כיון שעברו ג' מאות 
וששים וחמשה ימים משמכרה 

   נחלט לו:
. מט''ו בניסן לחמשה מיום ליום

עשר בניסן אם מכרה בט''ו 
תעברה לו למוכר ועל בניסן נ

כרחו של לוקח אינו נחלט עד 
   שיגיע ט''ו בניסן:
. בתוך הרגל בתר חג המצות

ואית דאמרי לאחר הרגל 
ושילהי אדר בתרא לאו דוקא 

   אלא לאחר שיצא אדר קאמר:
. ג' מאות וששים שנה מליא

   וחמשה ימים:
. שהוא ששה פעמים ששה

   בסיון יום החמשים לעומר:
סן ואייר הרי . נישניהם מלאים

ט''ו ימים מניסן ול' דאייר מלא 
   להו חמשים בחמשה בסיון:

. ומשכחת לה שנה א' מלא כו'
בלא רגלים כגון שניהם מלאים 
ואירע עצרת בה' בסיון 
והקדישה למחרת בו' בסיון 
ולשנה הבאה היו שניהן חסרים 
ואירע עצרת בז' בסיון והשנה 
מלאה ביום ו' בסיון 

עבר  משהקדישה ועדיין לא
   עצרת עליו:

. ת''ק דלא איירי מאן תנא כו'
   בשנה בלא רגלים:

. קסברי לעולם כל אלא ד' ימים
חדשי השנה אחד מלא ואחד 
חסר ואין מעברין ואין מחסרין 
שום חדש לצורך והויא לה שנה 
שנ''ד ימים נמצאת כל השנה 
שבועים שלמים חוץ מד' הימים 
והן הדוחין קביעות השנה 

   :מקביעות חברתה
ואם היתה שנה מעוברת 

. קסבר חדש עיבור חמשה
לעולם חסר ואינו דוחה את 
המועדות אלא יום אחד שהוא 

  יתר על ד' שבועות:
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        ו, בו, בו, בו, ב .15
ֵעי  י ֵזיָראּבָ    :ַרּבִ

ַאֵחר'יֹוֵרׁש ַמהּו ּבְ     '?ַבל ּתְ
  
י ִתּדֹור ֶנֶדר"    ,ָאַמר ַרֲחָמָנא ְוָהא לֹא ֶנֶדר כב)-(דברים כג 10"ּכִ

ְלָמא ה" :אֹו ּדִ ּמָ ה ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ ּמָ ָ 11"ּוָבאָת ׁשּ
יב ה)-(דברים יב     ?ְוָהא ִמיַחּיַ

  
א  ַמעּתָ     :ׁשְ

ָתֵני  יאּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ךְ "" 12"ֵמִעּמָ

ָרט ְליֹוֵרׁש  -  כב)-(דברים כג     ."ּפְ
  

ךְ "ְוַהאי  ֵעי ֵליּה  "ֵמִעּמָ ְכָחה ּוֵפָאה" :ִמיּבָ    !"ֶזה ֶלֶקט ׁשִ
  

יּה  ךְ "ָקֵרי ּבֵ יּה  "ִעּמָ ךְ "ְוָקֵרי ּבֵ    ."ֵמִעּמָ
  
  

ֵעי  י ֵזיָראּבָ    :ַרּבִ
ה ַמה ִהיא ּבְ  ָ ַאֵחר ַבל'ִאׁשּ    '?ּתְ

  
ה ְרִאּיָ יָבא ּבִ    ,ִמי ָאְמִריַנן ָהא לֹא ִמיַחּיְ

ְלָמא ְמָחה :אֹו ּדִ ׂשִ    ?ָהא ִאיָתּה ּבְ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ְמָחה ׂשִ ָהא ִאיָתּה ּבְ    .ְוֵתיּפּוק ֵליּה ּדְ

  
יּוִמי ָאַמר  ּיֵ    ?ָהִכי ַאּבַ

יְוָהָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ה  ָ ּמְ  - ִאׁשּ ְעָלּה ְמׂשַ    !ָחּה ּבַ

  
יִלְדָבָריו ּדְ     .ֵזיָרא ָקָאַמר ַרּבִ

  
  
  

                                                           
10
   
11
   
12
   

  רש"י
. על נדר יורש מהו בבל תאחר

   אביו:
. ודריש בה קרי ביה עמך ומעמך

תרתי דעמך משמע ליה חלקו 
   של עני ומ יתירא למעוטי יורש:

ייבא מי אמרי' הא לא מיח
. דכתיב (דברים טז) כל בראיה

זכורך וכיון דלא מיחייבא 
למיסק לא שייך בה זמן רגלים 
לבל תאחר או דלמא מיחייבא 
למיסק משום שמחה דכתיב 
(שם) ושמחת בחגך ואמר מר 
(פסחים ד' קט.) בזמן שבית 
המקדש קיים אין שמחה אלא 
בבשר שלמים שנאמר וזבחת 
שלמים ואכלת שם (ואכלת) 

   ושמחת:
. בבבל בבגדי בעלה משמחה

צבעונין בא''י בבגדי פשתן 
המגוהצים הכי איתא בקדושין 

  (ד' לד:):
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––    ו, בו, בו, בו, ב .16
ְעיָ     :ְלהוּ  אִאיּבַ

ָנה כֹור ֵמֵאיָמַתי מֹוִנין לֹו ׁשָ    ?ּבְ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
ּנֹוַלד ָעה ׁשֶ ָ    .ִמׁשּ

  
ר ַיֲעקֹב    :ָאַמר ַרב ַאָחא ּבַ

ְרָאה ְלַהְרָצָאה ּנִ ָעה ׁשֶ ָ    .ִמׁשּ
  

ִליֵגי    ,ְולֹא ּפְ
ָתם –ָהא     ,ּבְ

ַבַעל מּום - ָהא   ז,א     .ּבְ
  
ַעל מּום"    ?ִמי ָמֵצי ָאִכיל ֵליּה  -  "ּבַ
  

יו לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ יּה ׁשֶ ִקים ֵליּה ּבֵ    .ּדְ
  
  

  רש"י
. דקאי להרצאה הא בתם

  משנראה להרצאה: 
. שנולד במומו ועומד בעל מום

לישחט בחוץ מיום שנולד הוא 
   ראוי לכך ומונין לו משנולד:

. ביום שנולד מי מצי אכיל ליה
אין שחיטה דלמא נפל הוה ו

מטהרתו עד שישהה שמונה 
ימים דשוב נפק ליה מכלל נפל 
דתניא (שבת ד' קלה:) רשב''ג 
אומר כל ששהה שלשים יום 
באדם אינו נפל ובבהמה שמונה 

  ימים:
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        ז, אז, אז, אז, א .17
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָנה" ָ ִניָסן רֹאׁש ַהׁשּ ֶאָחד ּבְ    :ּבְ
ים    ,ָלֳחָדׁשִ

   ,ּוְלִעיּבּוִרין
ָקִלים    .ְוִלְתרּוַמת ׁשְ

   :אֹוְמִרים ְוֵיׁש 
ים תִּ ִכירּות ּבָ    ."ַאף ִלׂשְ

  
ים"    ?ְמָנָלן – "ָלֳחָדׁשִ
  

ְכִתיב ָנה" :ּדִ ָ י ַהׁשּ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ    .ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ
ָרֵאל ֵלאמֹר ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש  :ּדַ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ִיתּבֶ ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹות ׂשֶ    ... ׂשֶ

ֲחטּו אֹותוֹ  ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ    .ב)-(שמות יב  ְוגֹו' ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ
מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב" :ּוְכִתיב   .א)-(דברים טז "ׁשָ

ׁש ּבֹו ָאִביב ּיֵ    ?ֵאיֶזהּו חֶֹדׁש ׁשֶ
   ."ִראׁשֹון"ְוָקֵרי ֵליּה  ,ה ִניָסןֱהֵוי אֹוֵמר זֶ 

  
יר    !ְוֵאיָמא ִאּיָ

  
ִעיָנא ָאִביב א ,ּבְ    .ְוֵליּכָ

  
   !ְוֵאיָמא ֲאָדר

  
ִעיָנא רֹוב ָאִביב א ,ּבְ    .ְוֵליּכָ

  
ִתיב    !ִמיִדי רֹוב ָאִביב ּכְ

  
א אָאַמר  ,ֶאּלָ    :ַרב ִחְסּדָ

ְ " :ֵמָהָכא ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ בּוַאת ָהָאֶרץַאְך ּבַ ֶכם ֶאת תְּ ָאְסּפְ   .לט)-(ויקרא כג  "ִביִעי ּבְ

ׁש ּבֹו  ּיֵ    '?ֲאִסיָפה'ֵאיֶזהּו חֶֹדׁש ׁשֶ
ֵרי ׁשְ ִביִעי ,ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ּתִ    .ְוָקא ָקֵרי ֵליּה ׁשְ

  
ָון    !ְוֵאיָמא ַמְרֶחׁשְ

ִביִעי"ּוַמאי  יר ?"ׁשְ ִביִעי ְלִאּיָ    .ׁשְ
  

א ִעיָנא ָאִסיף ְוֵליּכָ    .ּבְ
  

   !ְוֵאיָמא ֱאלּול
ִביִעי"ּוַמאי  ִביִעי ַלֲאָדר ?"ׁשְ    .ׁשְ

  
ִעיָנא רֹוב ָאִסיף א ,ּבְ    .ְוֵליּכָ

  
ִתיב    !ִמיִדי רֹוב ָאִסיף ּכְ

  
א    :ָרִביָנאָאַמר  ,ֶאּלָ

ינּו לֹא ָלַמְדנוּ  ה ַרּבֵ ָבר ֶזה ִמּתֹוַרת מֹׁשֶ    ,ּדָ
ָלה ָלַמְדנוּ  ְבֵרי ַקּבָ ִרי" :ִמּדִ יֹום ֶעׂשְ ָבטּבְ ר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש ׁשְ י ָעׂשָ תֵּ ָעה ְלַעׁשְ    .ז)-(זכריה א "ם ְוַאְרּבָ

  
א ר עּוּלָ ה ּבַ    :ָאַמר ַרּבָ

יִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת" :ֵמָהָכא חֶֹדׁש ָהֲעׂשִ ית ַמְלכּותֹו ּבַ ֵורֹוׁש ֶאל ּבֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ר ֶאל ַהּמֶ ַקח ֶאְסתֵּ ּלָ     .טז)-(אסתר ב "ַותִּ
  

  רש"י
   . למנין חדשי השנה:לחדשים
. קא ס''ד לישב ב''ד לעיבורין

ולעיין אם השנה הבאה 
   צריכה להתעבר:

. להקריב ולתרומת שקלים
ראשון קרבנות הלקוחים 
מתרומת קופות של שקלי 

   שנה זו:
. המשכיר אף לשכירות בתים

בית לחבירו ואמר לשנה זו 
כלתה שנתו באחד בניסן 
ואפי' לא דר בו אלא חודש 

   אחד:
. ומנלן דניסן החדש הזה לכם

דכתיב ויקחו להם שה לפסח 
וכתיב קרא אחרינא שהפסח 
בחדש האביב שיש בו אביב 

התבואה בכירה בו להיות ש
   מבושלת בגמר בישולה:

. שכבר בעינא אביב וליכא
נגמרה מניסן ואי איכא זרעא 
אפילה אין זה בכיר אלא 

   אפיל:
. דאיכא זרעא ואימא אדר

   חרפא המתבכר מאדר:
. שיהו רוב תבואות רוב אביב

   מתבכרות בו:
. שמכניסין בו שיש בו אסיפה

פירות לבית מפני הגשמים 
יץ הן עשויות גדישין וכל הק
  לייבש:
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ֲהָנא    :ָאַמר ַרב ּכַ
ִכְסֵלו" :ֵמָהָכא יִעי ּבְ ׁשִ ָעה ַלחֶֹדׁש ַהתְּ ַאְרּבָ    .א)-(זכריה ז "ּבְ

  
ר ַיֲעקֹב    :ָאַמר ַרב ַאָחא ּבַ

י הּוא חֶֹדׁש ִסיָון" :ֵמָהָכא ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ֵעת ַהִהיא ּבַ ֶלְך ּבָ ְראּו סֹוְפֵרי ַהּמֶ ּקָ    .ט)-(אסתר ח "ַוּיִ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר" :ֵמָהָכא ֵנים ָעׂשָ יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש ׁשְ    .ז)- (אסתר ג "ִהּפִ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון הּוא חֶֹדׁש ִניָסן" :ֵמָהָכא    .ז)-(אסתר ג "ּבַ
  

הּו ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאְמֵרי ֵמַהא    ?יְוכּוּלְ
  

ְלָמא ֵתיּה  "ִראׁשֹון"ַמאי  :ּדִ    .ִראׁשֹון ְלִמיּלְ
  

יָדן א ּדִ    ?ְוַתּנָ
  

ִנים  ׁשָ    ,ָקַמְייֵרי - ּבְ
ים  ֳחָדׁשִ   .לֹא ָקַמְייִרי - ּבָ

  
  

  רש"י
   . למעשה המן:ראשון למילתיה

. דלא תנא במתני' ותנא דידן
  ר''ה לחדשים:
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        ז, אז, אז, אז, א .18
   ."ּוְלִעיּבּוִרין"
  

יָסן ָמִניַנן    ?!ְלִעיּבּוִרין ִמּנִ
   :ְוָהַתְנָיא

ָנה ִלְפֵני רֹאׁש " ָ ִרין ַהׁשּ ָנהֵאין ְמַעּבְ ָ     ,ַהׁשּ
רּוָה  ֶרת -ְוִאם ִעיּבְ    .ֵאיָנּה ְמעּוּבֶ

ָחק  ֵני ַהּדְ ִרין אֹוָתּה ַאַחר  - ֲאָבל ִמּפְ ָנהְמַעּבְ ָ ד רֹאׁש ַהׁשּ    .ִמּיָ
י ַעל ַאףוְ  א ֲאָדרֵכן  ּפִ ִרין ֶאּלָ    !"ֵאין ְמַעּבְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
   ?"ִעיּבּוִרין"ַמאי 

   .ִריןַהְפָסַקת ִעיּבוּ 
  

ְתַנן    :ּדִ
ָהיּו אֹוְמִרים ַעד ַהּפּוִרים" ל ֲאָדר ׁשֶ ָנה ּכָ ָ ִרין ַהׁשּ ַעּבְ ּמְ   .(עדויות ז,ז) "ֵהן ֵהִעידּו ׁשֶ
  

ָאַמר  ַמאי ַטְעָמא ַמאן ּדְ    ?"ַעד ַהּפּוִרים"ּדְ
  

ָאַמר ַמר יָון ּדְ ים יֹום" :ּכֵ לֹׁשִ ַסח ׁשְ ַסח קֹוֶדם ַלּפֶ ִהְלכֹות ַהּפֶ    ,"ׁשֹוֲאִלין ּבְ
ָחֵמץ    .ָאֵתי ְלִזְלזּוֵלי ּבְ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ָתא ְלָיא ִמּלְ ָנא ּתַ ּבְ חּוׁשְ א ּבְ ְרּתָ א ְמַעּבַ ּתָ ׁשַ    ,ֵמיַדע ְיִדיַע ּדְ

ָנא ָנן ַעד ָהִאיּדְ לֹא ָסִליק ְלהּו ְלַרּבָ ָנא הּוא ּדְ ּבְ    .ְוָסְבֵרי חּוׁשְ
  

יָדן א ּדִ    ?ְוַתּנָ
  

ַהְתָחָלה     ,ָקַמְייִרי -ּבַ
ַהְפ    .לֹא ָקַמְייִרי - ָסָקה ּבְ

  
  

  רש"י
. בתמיה עיבורים מניסן מנינן

וכי רשאין ב''ד לישב ולעיין 
בצרכי עיבור ר''ה בניסן: אין 
מעברין אין מעיינין בצורכי 
צבור להודיע לגולה שעיברו בית 

ן את השנה שלא ישתכח די
   הדבר עד אדר הבא:
. שמפחידין אבל מפני הדחק

שלא יגזרו נכרים מלישב ב''ד 
או שצריך הנשיא לחצר המלך 
ואין מעברין אא''כ ירצה נשיא 

   כדאמר בסנהדרין (דף יא.):
. ואעפ''כ אין מעברין אלא אדר

אין מוסיפין חדש על השנה אלא 
אדר דכתיב שמור את חדש 

הסמוך לאביב עבר האביב חדש 
   שיבוא אביב בזמנו:

. שכיון שקדשו הפסקת עיבורין
את החדש לשם ניסן פסקה שנה 
שעברה מלהיות מעוברת עוד 
שאין רשאין לעשות ניסן אדר 
שכבר נכנסה שנה אחרת לענין 

   עיבור:
. רבי יהושע ור' פפייס הם העידו

שמעברים את השנה כל אדר 
אם ראו ב''ד לאחר הפורים 

ריכה להתעבר מעברין שהשנה צ
   אותה:

. לפי שהיו אומרים עד הפורים
שהיו חכמים אומרים שאין 
מעברין אא''כ נתישבו בדבר 
לפני הפורים לכך הוזקקו 

   לעדות זו:
. שכבר מן אתי לזלזולי בחמץ

הפורים ואילך התחילו 
הדרשנים לדרוש ברבים בהלכו' 
הפסח הוזקקו השומעים לעשות 

ברו פסח לסוף ל' יום ואם יע
ב''ד את השנה לא יתקבלו דברי 
שלוחי ב''ד לשומעין לדחות את 
   הפסח שכבר שמעו מן הדרשני':

. בראשי בהפסק' לא קא מיירי
  שנים דהפסקה לא קא מיירי:
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        ז, אז, אז, אז, א .19
ָקִלים"    ."ְוִלְתרּוַמת ׁשְ
  

   ?ְמָנָלן
  

הָאַמר  ּיָ י יֹאׁשִ    :ַרּבִ
ָנה" :ָאַמר ְקָרא ָ י ַהׁשּ ָחְדׁשֹו ְלָחְדׁשֵ    .יד)-(במדבר כח "זֹאת עֹוַלת חֶֹדׁש ּבְ

ה רּוָמה ֲחָדׁשָ ן ִמּתְ ׁש ְוָהֵבא ָקְרּבָ    .ָאְמָרה ּתֹוָרה ַחּדֵ
ָנה"ְוָגְמֵרי  ָנה" "ׁשָ יָסן "ׁשָ    ,ִמּנִ
ְכִתיב ָנה" :ּדִ ָ י ַהׁשּ    .ב)-(שמות יב "ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ

  
ָנה"ְוִלְגמֹור  ָנה" "ׁשָ ֵרי "ׁשָ ׁשְ    ,ִמּתִ
ְכִתיב ָנה" :ּדִ ָ ית ַהׁשּ    !יב)-(דברים יא "ֵמֵראׁשִ

  
ים ּה ֳחָדׁשִ ׁש ִעּמָ ּיֵ ָנה ׁשֶ ִנין ׁשָ ׁש ִע  ,ּדָ ּיֵ ָנה ׁשֶ ָ יםִמׁשּ ּה ֳחָדׁשִ    .ּמָ

ים ּה ֳחָדׁשִ ׁש ִעּמָ ּיֵ ָנה ׁשֶ ִנין ׁשָ ים ,ְוֵאין ּדָ ּה ֳחָדׁשִ ֵאין ִעּמָ ָנה ׁשֶ ָ    .ִמׁשּ
  

  רש"י
. חדשי חדש בחדשו לחדשי

 יתירא לדרשה: 

  
  
  
  

 



  ""ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם –מסכת ראש השנה פרק א' 
                     

29

        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .20
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ִניָסן ֶאָחד ּבְ ִאין ּבְ נֹות ִצּבּור ַהּבָ    ,ָקְרּבְ
   .ִמְצָוה ְלָהִביא ִמן ֶהָחָדׁש 

ן ְוִאם ֵהִביא ִמן ַה  ׁשָ ר ִמְצָוה ,ָיָצא –ּיָ ִחיּסֵ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ִניָסן " ֶאָחד ּבְ ִאין ּבְ נֹות ִצּבּור ַהּבָ    ,ִמְצָוה ְלָהִביא ִמן ֶהָחָדׁש  -ָקְרּבְ

ן  ׁשָ    ,ָיָצא –ְוִאם ֵהִביא ִמן ַהּיָ
ר ִמְצָוה ִחיסֵּ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

ּלֹו  ֶ ב ִמׁשּ ִהְתַנּדֵ ִריןּכְ  –ְוָיִחיד ׁשֶ    ,ׁשֵ
ְמְסֵרם ְלִצּבּור ּיִ ְלַבד ׁשֶ    ."ּבִ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא   ז,ב א  :ַמהּו ּדְ ּמָ ּבּור ָיֶפה ָיֶפה^ֵליחּוׁש ׁשֶ    ,לֹא ִיְמְסֵרם ַלּצִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

יָדן א ּדִ ֵני ,ְוַתּנָ ָקּתָ יָון ּדְ ִסיָקא ֵליּה  -  "ִאם ֵהִביא ָיָצא" :ּכֵ   .לֹא ּפְ
  
  

  רש"י
   . בלב שלם:יפה יפה

   . דלא תניא במתני':ותנא דידן
אם הביא יצא לא  כיון דקתני

. מילתא דליחשבה פסיקא ליה
  בראשי שנים:
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        ז, בז, בז, בז, ב .21
   :ׁש אֹוְמִריםְויֵ "

ים תִּ ִכירּות ּבָ    ."ַאף ִלׂשְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָנה " ִית ַלֲחֵבירֹו ְלׁשָ יר ּבַ ּכִ ׂשְ ר חֹוֶדׁש ִמּיֹום ְליֹום -ַהּמַ ֵנים ָעׂשָ    .מֹוֶנה ׁשְ

ָנה זֹו  יַע יֹום ֶאָח  - ְוִאם ָאַמר ְלׁשָ ִהּגִ יָון ׁשֶ ֲאָדר ּכֵ ֶאָחד ּבַ א ּבְ ָנהֲאִפיּלּו לֹא ָעַמד ֶאּלָ ִניָסן ָעְלָתה לֹו ׁשָ    ."ד ּבְ
  

ָאַמר ָנה" :ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ָנה ָחׁשּוב ׁשָ ָ ׁשּ    – "יֹום ֶאָחד ּבַ
אִני ָהָכא ָלִתין יֹוִמין ,ׁשַ יָתא ְלָבִציר ִמּתְ לֹא ָטַרח ִאיִניׁש ְלֵמיַגר ּבֵ    .ּדְ

  
ֵרי ׁשְ    !ְוֵאיָמא ּתִ

  
יָתא י ָאַגר ִאיִניׁש ּבֵ ִמים ָאַגרְלכּולְּ  ,ְסָתם ּכִ ׁשָ    .הּו ְימֹות ַהּגְ

  
ְבַרְייָתא א ּדִ א ַקּמָ יָדן ,ְוַתּנָ א ּדִ    ?ְוַתּנָ

  
ִכיַח ִקיְטֵרי ח ׁשְ ּכַ י ִמיׁשְ ִניָסן ַנּמִ   .ּבְ

  
  

  רש"י
הכי גרסינן תנו רבנן המשכיר 

. ולא גרסינן בית לחבירו כו'
מנלן דלאו מקראי יליף 

   דמדרבנן הוא:
. אבל בבציר אלא באחד באדר

מהכי לא אמרינן עלתה לו שנה 
ודר בה שנה שלימה דליכא 
למימר דאדעתא דההיא שתא 

דלא טרח אינש למיגר אגרה 
   ביתא לבציר מתלתין יומין:

. ר''ה לשכירות ואימא תשרי
בתים אם לא עמד אלא באחד 
באלול כיון שהגיע תשרי עלתה 

   לו שנה:
. ומשני כי אגר איניש ביתא

סמוך לתשרי לכולהו ימי 
   הגשמים אגר:

. דלא אמר ות''ק דברייתא
. עבים קיטרי לשכירות בתים:

רדין והוי מתקשרין וגשמים יו
  כימות הגשמים:
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        ח, אח, אח, אח, א    ––––    ז, בז, בז, בז, ב .22
ֵהָמה" ר ּבְ ָנה  ְלַמְעׂשַ ָ ֱאלּול רֹאׁש ַהׁשּ ֶאָחד ּבֶ    ."ּבְ
  

י    ?ַמּנִ
  

י ֵמִאיר ִהיא    ,ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

   :אֹוֵמר י ֵמִאירַרּבִ "
ֵהָמה ר ּבְ ָנה ְלַמְעׂשַ ָ ֱאלּול רֹאׁש ַהׁשּ ֶאָחד ּבֶ   (בכורות נז:). "ּבְ

  
  
   ."ְוָלְרָגִלים"
  

י    ?ַמּנִ
  

ְמעֹון ִהיא י ׁשִ    .ַרּבִ
  

י ֶאְלָעָזר" :ֵאיָמא ֵסיָפא ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ ֵרי :אֹוְמִרים ַרּבִ ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ    ."ּבְ
א ְוֵסיָפא  י ׁשִ ֵריׁשָ י ֵמִאירּוְמִציֲעָתא  ,ְמעֹוןַרּבִ    ?!ַרּבִ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

י ִהיא    .ַרּבִ
ֵאי ַתּנָ א ּדְ יּבָ    ,ְוָנִסיב ָלּה ַאּלִ

ְמעֹוןָסַבר ָלּה כְּ  -  "ְרָגִלים"ּבִ  י ׁשִ     ,ַרּבִ
ֵהָמה"ּוְב  ר ּבְ י ֵמִאירָסַבר ָלּה כְּ  -  "ַמְעׂשַ    .ַרּבִ
  

   ,ִאי ָהִכי
ָעה" ה ?!"ַאְרּבָ ָ    !ָהווּ  ֲחִמׁשּ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָעה"    ,ְלִדְבֵרי ַהּכֹל -  "ַאְרּבָ
י ֵמִאירלְ  ָעה  ַרּבִ ל ְרָגִלים - ַאְרּבָ    .ּדַ
ְמעֹוןלְ  י ׁשִ ָעה  ַרּבִ ֵהָמה - ַאְרּבָ ר ּבְ ל ַמְעׂשַ    .ּדַ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ים ָעה ֳחָדׁשִ ִנים ,ַאְרּבָ י ׁשָ ה ָראׁשֵ ּמָ    .ּוָבֶהן ּכַ

  
   :יֵביֵמיִת 

ִניָסן " ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ָנה ָלעֹוֶמר - ׁשִ ָ    .רֹאׁש ַהׁשּ
ִסיָון  ה ּבְ ָ ׁשּ ֶחם -ׁשִ י ַהּלֶ תֵּ ָנה ִלׁשְ ָ    ."רֹאׁש ַהׁשּ

ה ָ ׁשּ    !ְלָרָבא ִליְתֵני ׁשִ
ה ַרב ַנְחָמןלְ  ָ ר ִיְצָחק ִליְתֵני ֲחִמׁשּ    !ּבַ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ָחֵייל ֵמא יב ִמיִדי ּדְ י ָקא ָחׁשִ    ,ֹוְרָתאּכִ

לֹא ָחֵייל ֵמאֹוְרָתא  יב -ִמיִדי ּדְ    .לֹא ָקא ָחׁשִ
  

לֹא ָחְייֵלי ֵמאֹוְרָתא "ְרָגִלים"ַוֲהֵרי  יב ,ּדְ    !ְוָקָחׁשִ
  

ִריְך ְלַאְיּתּוֵיי ּצָ יָון ׁשֶ יב ְוָקֵאי ,ּכֵ ָרא ִמיַחּיַ    .ֵמִעיּקָ
  

לֹא ָחְייֵלי ֵמאֹוְרָתא "יֹוְבלֹות"ַוֲהֵרי  יב ,ּדְ    !ְוָקָחׁשִ

  רש"י
. דהא אליביה ולרגלים מני ר''ש

אוקימנא דאית ליה כסדרן לבל 
תאחר: סיפא ר' אלעזר ור''ש 

   אומרים בא' בתשרי:
. הוא אמרה למתני' רבי היא

ונסיב מילתיה חדא כחד תנא 
   וחדא כחד תנא:

. דחד גברא אמרה אי הכי
למתני' ונסיב מילתיה חדא כחד 

משה ראשי השנים נינהו תנא ח
אחד בניסן וט''ו בניסן ואחד 
באלול ואחד בתשרי וט''ו בשבט 
הא ניחא אי מוקמת לה לרישא 
כר''ש שפיר דלדידיה ארבעה 
נינהו דלית ליה אחד באלול 
אלא אי חד תנא אמרינהו 

   קשיא:
. לעולם רבי היא והכי אמר רבא

קאמר אנא חמשה סבירא לי 
   ה:ומיהו הכל מודים לי בארבע

. דאית ליה אחד באלול לר''מ
דל רגלים דלדידיה ברגל אחד 
עובר בבל תאחר כדתניא 

   בברייתא דלעיל (ד' ד:):
. ולר' שמעון דל מעשר בהמה

דליתיה אלא באחד בתשרי 
ובלאו מעשר נמי ראש השנה 

   הוא:
. הלכך ובהן כמה ראשי שנים

ניסן דאית ביה תרי חד קחשיב 
   ליה:

החדש  . לאכול מןר''ה לעומר
   מכאן ואילך:

. נתחדשה ר''ה לשתי הלחם
השנה להביא מנחות מן החדש 
שהעומר מתיר במדינה ושתי 

   הלחם במקדש:
. דאמר ארבעה לדברי הכל לרבא

   ליתני מתניתין שיתא:
. דאמר חדשים קא לרב נחמן

חשיב ניתני ה' דהא לא תנן סיון 
   במתני':
   . משקדש היום:מאורתא

. כגון מידי דלא חייל מאורתא
בט''ז בניסן לא נתחדשה שנה 
מן החדש מערב עד למחר לאחר 

   שקרב העומר וכן בששה בסיון:
. דקתני מתניתין והרי רגלים

לענין בל תאחר דקס''ד זמן בל 
תאחר לאו מאורתא הוא 
כשקדש היום חייל [אלא] עד 
שתבא שעה שהיא ראויה 
להביא נדרים ונדבות ואין זאת 

שאין עד שיקריב תמיד של שחר 
קרבן קודם לו ומשנינן לאתויי 
מעיקרא מחייב וקאי להביא 
קרבן נדרו מחייב ועומד משעה 
שנדר והיה לו להקריבו מערב 
הרגל ולא הוקבעו רגלים לבל 
תאחר לענין הקרבת קרבן אלא 
לענין מיחל עליה בל תאחר 

  ומאורתא נמי חייל:
  
  
  
  

 

  רש"י
. דקתני בראשי והרי יובלות

חיילי אלא על שנים דמתני' דלא 
ידי תקיעת שופר דב''ד ואינה 
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י  ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקא ִהיאַרּבִ ן ּבְ    ,יֹוָחָנן ּבֶ

ָאַמר ָנה ָחֵייל יֹוֵבל :ּדְ ָ    .ֵמרֹאׁש ַהׁשּ
  

ַרב ִאיִדי ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ    :ָאַמר ַרב ׁשִ
יב י ָקא ָחׁשִ ה ,ּכִ ַמֲעׂשֶ ֵלי ּבְ לֹא ּתָ    ,ִמיִדי ּדְ

ה  ַמֲעׂשֶ ָתֵלי ּבְ    .יבלֹא ָקא ָחׁשִ  -ִמיִדי ּדְ
  

ה "ְרָגִלים"ַוֲהֵרי  ַמֲעׂשֶ ָתֵלי ּבְ יב ,ִמיִדי ּדְ    !ְוָקא ָחׁשִ
  

יָלא ָחֵייל ַאֵחר ִמּמֵ ל ּתְ    .ּבַ
  

   !"יֹוְבלֹות"ַוֲהֵרי    ח,א
  

י  רֹוָקה ִהיא ַרּבִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ    .ִיׁשְ
  
יוְ  ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ִנים ֵה " ָ י ַהׁשּ ע ָראׁשֵ ים "םַאְרּבַ י ֳחָדׁשִ ע ָראׁשֵ ַאְרּבַ ֵהן ּבְ    .ׁשֶ
  

ָבט כְּ  ׁשְ ֶאָחד ּבִ איּבְ ּמַ ית ׁשַ    ?!ּבֵ
  

    :ָהִכי ָקָאַמר
ה ְלִדְבֵרי ַהּכֹל לֹׁשָ    ,ׁשְ

ָבט  ׁשְ ֶאָחד ּבִ איַמְחלֹוֶקת  - ּבְ ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ית ִהּלֵ     .ּבֵ
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        ח, אח, אח, אח, א .23
ֶאָחד"[ ֱאלּול ּבְ ָנה רֹאׁש  - ּבֶ ָ ר ַהׁשּ   ] .ֵהָמהּבְ  ְלַמְעׂשַ

י ֶאְלָעָזר ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ
ֵרי ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ    ."ּבְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ְרׁשוּ  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ    ,ּוׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ירוּ " :ׁשֶ    .יד)-(תהילים סה "ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ

   ?"ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן"ֵאיָמַתי  :ָסַבר י ֵמִאירַרּבִ 
ְזַמן ׁשֶ     ."ֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר"ּבִ

   ?"ֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר"ְוֵאיָמַתי 
ֲאָדר    .ּבַ

רֹות  ֲאָדר -ִמְתַעּבְ ָאב –ְויֹוְלדֹות  ,ּבַ ָנה  .ּבְ ָ ֶהן ֱאלּול רֹאׁש ַהׁשּ ּלָ    .ׁשֶ
י י ׁשִ ֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ    ?"ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן"ֵאיָמַתי  :אֹוְמִריםְמעֹון ַרּבִ

ְזַמן ׁשֶ  ירוּ "ּבִ    ."ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ
יָרה ִלים אֹוְמרֹות ׁשִ ּבֳ    ?ֵאיָמַתי ׁשִ

ִניָסן    .ּבְ
רֹות  ִניָסן –ִמְתַעּבְ ֱאלּול –ְויֹוְלדֹות  ,ּבְ ָנה  .ּבֶ ָ ֵרירֹאׁש ַהׁשּ ׁשְ ֶהן ּתִ ּלָ    .ׁשֶ

  
ִתיבְוִאיָדְך ַנּמִ  ירוּ " :י ָהא ּכְ    !"ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ

  
ַאְפָלָתא ִניָסן ,ַההּוא ּבְ ַהְוָיין ּבְ    .ּדְ

  
י ָהְכִתיב    !"ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר" :ְוִאיָדְך ַנּמִ

  
ָחַרְפָייָתא ַאְתָיין ֵמֲאָדר ,ַההּוא ּבְ    .ּדְ

  
ָלָמא לְ  ׁשְ י ֵמִאירּבִ ִדְכִתיב ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ  "ּצֹאןָלְבׁשּו ָכִרים ַה " :ּכְ    ,"ֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר"ּבִ
י  א ַנּמִ ירוּ "ְוִאיּכָ    ."ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ

י ֶאְלָעָזר וְ  א ְלַרּבִ ְמעֹון ֶאּלָ י ׁשִ ֵעי ֵליּה  -ַרּבִ ָכא ִמיּבָ ְזַמן ׁשֶ  "ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן" :ִאיּפְ ירוּ "ּבִ    ,"ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ
י ּדַ  א ַנּמִ    !"ֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר"ְוִאיּכָ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

י ָעְלָמא  כּוּלֵ ְזַמן ׁשֶ  -  "ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן"ּדְ ֲאָדר "ֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר"ּבִ    .ּבַ
ַהאי ְקָרא ָקִמיְפְלֵגי ר" :ְוָהָכא ּבְ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ תּוב ְמַדּבֵ  כב)-(דברים יד  13"ַעׂשּ רֹות ַהּכָ ֵני ַמְעׂשְ ׁשְ    ,רּבִ

ֵהָמה -ֶאָחד  ר ּבְ    ,ַמְעׂשַ
ָגן - ְוֶאָחד  ר ּדָ    .ַמְעׂשַ

י ֵמִאיר ָגן :ָסַבר ַרּבִ ר ּדָ ֵהָמה ְלַמְעׂשַ ר ּבְ יׁש ַמְעׂשַ    ,ַמּקִ
ּורֹו  ָגן ָסמּוְך ִלְגָמרֹו ִעיׂשּ ר ּדָ ְעׂשַ ּורוֹ  - ַמה ּמַ ֵהָמה ָסמּוְך ִלְגָמרֹו ִעיׂשּ ר ּבְ    .ַאף ַמְעׂשַ

י ֶאְלָעָזר  ְמעֹוןוְ ְוַרּבִ י ׁשִ ָגן :ָסְבֵרי ַרּבִ ר ּדָ ֵהָמה ְלַמְעׂשַ ר ּבְ יׁש ַמְעׂשַ    ,ַמּקִ
ָגן  ר ּדָ ְעׂשַ ָנה ַמה ּמַ ָ ֵרי רֹאׁש ַהׁשּ ׁשְ ּלֹו ּתִ ֵהָמה  -ׁשֶ ר ּבְ ָנה ַאף ַמְעׂשַ ָ ֵרי רֹאׁש ַהׁשּ ׁשְ ּלֹו ּתִ   .ׁשֶ
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  רש"י
. מקרא הוא לבשו כרים הצאן

בספר תהלים לבשו כרים הצאן 
אף ועמקים יעטפו בר יתרועעו 

ישירו לבשו כרים הצאן 
הכבשים  מתלבשות

   שמתעברות:
. שהזריעה צומחת יעטפו בר

   יפה:וניכרת 
. בניסן יתרועעו אף ישירו

כשיגיע זמן הקציר והתבואה 
בקשים שלה והרוח מנשבת והן 
נוקשים זו על זו נשמע הקול 
ונראות כמשוררות: זמן עיבור 

   בהמה דקה חמשה חדשים:
. דסמוך לגמרו ר''ה שלהן אלול

זמן חדש וישן שלהן לחידוש 
   השנה:

   . השיבולים:בזמן שיתרועעו
ש לך צאן . יההוא באפלתא

המעטיפות ומתאחרות לקבל 
זכר עד ניסן אבל רובן מאדר 

   הוו:
. דדריש קרא בשלמא לר''מ

   כדכתיב לבשו כרים:
. מיעוטא שאין ואיכא נמי

מתלבשות כרים עד שיתרועעו 
   השיבולים:
. דאמר רובא בניסן אלא לר''א

ומיעוטא באדר איפכא מיבעי 
   ליה למיכתב:

. מעשר דגן סמוך לגמרו עישורו
ר''ה למעשרות תשרי דהכי תני 
ליה לקמן (דף יב.) בברייתא 
ותשרי סמוך לגמרו הוא דכל 
ימות החמה מניחם ליבש 

  בגרנות שבשדות:
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .24
ֵרי " ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ ָנהּבְ ָ ִנים רֹאׁש ַהׁשּ    ."ְלׁשָ
  
   ?ַמאי ִהְלְכָתאלְ 
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ָטרֹות    .ִלׁשְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ִמין " ְטֵרי חֹוב ַהּמּוְקּדָ סּוִלין –ׁשִ    ,ּפְ
יִרין -ְוַהְמאּוָחִרין  ׁשֵ   .(שביעית י,ה) "ּכְ

  
   :ְוָהְתַנן

ָנה ִלְמָלִכים" ָ ִניָסן רֹאׁש ַהׁשּ ֶאָחד ּבְ    ".ּבְ
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא :ְוָאְמִריַנן

אר ְוָאַמ  ָטרֹות :ַרב ִחְסּדָ    !ִלׁשְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ָרֵאל -ּכָ    .ְלַמְלֵכי ִיׂשְ
אן     .ְלַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם -ּכָ

  
ָאַמר  א ָהא ּדְ אֶאּלָ    :ַרב ִחְסּדָ

ָרֵאל א ְלַמְלֵכי ִיׂשְ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ֵרי ָמִניַנן -ֲאָבל ְלַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם  ׁשְ    .ִמּתִ

א ַרב  מּוִעיַנן ַמְתִניִתיןִחְסּדָ    ?!ָאָתא ְלַאׁשְ

  
מּוִעיַנן ,לֹא א ְקָרֵאי ָאָתא ְלַאׁשְ    .ַרב ִחְסּדָ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

י ֵזיָרא ַמְתֵני ָלּה  ַרּבִ א ּכְ    .ַרב ִחְסּדָ
י ֵזיָראּדְ     :ָאַמר ַרּבִ

   .ִלְתקּוָפה
י ֱאִליֶעֶזרוְ  ָאַמר ,ִהיא ַרּבִ ֵרי נִ " :ּדְ ִתׁשְ    ."ְבָרא ָהעֹוָלםּבְ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
   .ְלִדין

ְכִתיב ָנה" :ּדִ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ    .יב)- (דברים יא 14"ֵמֵראׁשִ
ָנה" ָ ית ַהׁשּ סֹוָפּה  -  "ֵמֵראׁשִ    .ִניּדֹון ַמה ְיֵהא ּבְ
  

ֵרי הּוא ִתׁשְ אי ּדְ    ?ִמּמַ
  

ְכִתיב ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹופָ " :ּדִ נוּ תִּ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ    .ד)-(תהילים פא "ר ּבַ
ה ּבוֹ ^ֵאיֶזהּו ַחג    ח,ב ּסֶ ַהחֶֹדׁש ִמְתּכַ    ?ׁשֶ

ָנהֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה  ָ     .רֹאׁש ַהׁשּ
ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב" :ּוְכִתיב ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י חֹק ְלִיׂשְ    .ה)-(תהילים פא "ּכִ
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  רש"י
בא' בתשרי ר''ה לשנים למאי 

. לתחילת הלכתא לשטרות
שנות מלכים כדפרישית בריש 

   פרקין (דף ב.):
. קראי אתא לאשמועינן

ג:)  כדאמרן בריש פרקין (דף
   דברי נחמיה בן חכליה:

. רב חסדא ואי בעית אימא
דאיצטריך לאשמועינן כדאמרן 
דמלכי אומות בתשרי לית ליה 
הא דרב פפא דפריש ר''ה לשנים 
דהכא לשטרות אלא כר' זירא 
מתני לה לפירושא דלשנים 
דמתני' דר' זירא מתני ר''ה 
לשנים לתקופת חמה ולבנה 
לומר שמונין לברייתן והילוכן 

קופת החמה ומולדות הלבנה ת
   מתשרי:

ור''א היא דאמר בתשרי נברא 
   . לקמן בפרקין (דף י:):העולם

. ר''ה רב נחמן בר יצחק אמר
לשנים דתנן הכא לדין תנא 
שהקב''ה דן בתשרי את כל באי 
העולם כל הקורות אותם עד 

   תשרי הבא:
דכתיב עיני ה' אלוהיך בה 

. הנגזרות מראשית השנה
  עליה: 

. לרחוקים מתכסה בו שהחדש
כגון שחרית לבני מערב וערבית 
לבני מזרח לפי שקטנה היא 

  סמוך לחידושה:
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        בבבבח, ח, ח, ח,  .25
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

י חֹק ְלִיׂשְ "" ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹבּכִ ּפָ    – "ָרֵאל הּוא ִמׁשְ
ין ל ַמְעָלה ִנְכָנִסין ַלּדִ ין ׁשֶ ית ּדִ ֵאין ּבֵ ד ׁשֶ   ,ְמַלּמֵ

ה ֶאת ַהחֶֹדׁש  ל ַמטָּ ין ׁשֶ ית ּדִ ׁשּו ּבֵ ן ִקיּדְ א ִאם ּכֵ    ."ֶאּלָ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ָרֵאל הּוא"" י חֹק ְלִיׂשְ ָרֵאל -  "ּכִ א ְלִיׂשְ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין    ?ְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב" :תַּ ּפָ    ."ִמׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ ָרֵאל" :ִאם ּכֵ י חֹק ְלִיׂשְ    ?"ּכִ

ין ה ַלּדִ ִחיּלָ ָרֵאל ִנְכָנִסין תְּ ׂשְ ּיִ ד ׁשֶ    ."ְמַלּמֵ
  

א ְדַרב ִחְסּדָ    ,ּכִ
ָאַמר  אּדְ    :ַרב ִחְסּדָ

ין - ֶמֶלְך ְוִציּבּור ה ַלּדִ ִחיּלָ    ,ֶמֶלְך ִנְכָנס ּתְ
ֱאַמר ּנֶ ט ַעּמוֹ " :ׁשֶ ּפַ ט ַעְבּדֹו ּוִמׁשְ ּפַ 15"ִמׁשְ

  .(מלכים א ח, נט) 
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאי ּבָ
ָראי א ַאּבָ    .ַלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֵמיָקם ַמְלּכָ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֵליּפּוׁש ֲחרֹון ַאףִמ  י ּדְ ּמֵ    .ּקַ
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  רש"י
. אלא אם כן קדשו החדש כו'

וה''ק אם קבעו ישראל את חק 
   החדש יהא משפט להקב''ה:

. כשהקב''ה דן מלך וציבור
   אותם מלך נכנס תחילה:

   . שלמה קאמר ליה:משפט עבדו
. בשביל עונות אףדליפוש חרון 

  צבור:
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        בבבבח, ח, ח, ח,  .26
ין" ִמיטִּ    ."ְוִלׁשְ
  

   ?ְמָנָלן
  

ְכִתיב תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ" :ּדִ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעית ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ     .ד)-(ויקרא כה"ּוַבׁשּ
ָנה"ְוָגַמר  ָנה" "ׁשָ ֵרי "ׁשָ ׁשְ    ,ִמּתִ

ְכִתיב ָנה" :ּדִ ָ ית ַהׁשּ    .יב)-(דברים יא "ֵמֵראׁשִ
  

ָנה"ְוִלְגמֹור  ָנה" "ׁשָ    ,יָסןִמנִּ  "ׁשָ
ְכִתיב ָנה" :ּדִ ָ י ַהׁשּ    !ב)-(שמות יב "ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ

  
ים ּה ֳחָדׁשִ ֵאין ִעּמָ ָנה ׁשֶ ִנין ׁשָ ים ,ּדָ ּה ֳחָדׁשִ ֵאין ִעּמָ ָנה ׁשֶ ָ    .ִמׁשּ

ים ּה ֳחָדׁשִ ֵאין ִעּמָ ָנה ׁשֶ ִנין ׁשָ ים ,ְוֵאין ּדָ ּה ֳחָדׁשִ ׁש ִעּמָ ּיֵ ָנה ׁשֶ ָ   .ִמׁשּ
  
  

  רש"י
. ששנת שמיטה מקודשת מנלן

  מר''ה ואסור בעבודת הקרקע:
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   ."ּוְליֹוְבלֹות"
  

ֵרי הּוא ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ    ?!יֹוְבלֹות ּבְ
  

ֵרי הּוא ִתׁשְ ָרה ּבְ ֲעׂשָ    !יֹוְבלֹות ּבְ
ְכִתיב ֲעִבירּו ׁשֹוָפר" :ּדִ ּפּוִרים תַּ יֹום ַהּכִ    .ט)-(ויקרא כה "ּבְ

  
י רֹוָקא ִהיא ?ָהא ַמּנִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    .ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָנה"" ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ ְלמּוד לֹוַמר - י)-(ויקרא כה"ְוִקּדַ    ?ַמה תַּ
ֱאַמר ּנֶ ּפּוִרים" :ְלִפי ׁשֶ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים ְוֵאיָלךְ  - "ּבְ א ִמיֹום ַהּכִ ת ֶאּלָ ׁשֶ ֵהא ִמְתַקּדֶ    ?ָיכֹול לֹא תְּ

ְלמּוד לֹוַמר ם ֵאת ׁשְ " :תַּ תֶּ ׁשְ יםְוִקּדַ ִ ָתּה  "ַנת ַהֲחִמׁשּ ִחיּלָ ת ְוהֹוֶלֶכת ִמתְּ ׁשֶ ְתַקּדֶ ּמִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
אן ָאַמר  רֹוָקאִמּכָ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

יֶהן ּפּוִרים לֹא ָהיּו ֲעָבִדים ִנְפָטִרין ְלָבתֵּ ָנה  ַעד יֹום ַהּכִ ָ    ,ֵמרֹאׁש ַהׁשּ
ְעּבְ  תַּ    ,ִדין ַלֲאדֹוֵניֶהםְולֹא ִמׁשְ

יֶהן ָראׁשֵ ֵמִחין ְוַעְטרֹוֵתיֶהן ּבְ א אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוׂשְ    ,ֶאּלָ
ּפּוִרים יַע יֹום ַהּכִ ִהּגִ יָון ׁשֶ ֹוָפר ,ּכֵ ׁשּ ין ּבַ ית ּדִ ְקעּו ּבֵ    ,תָּ

דֹות חֹוְזרֹות ְלַבְעֵליֶהן יֶהן ְוׂשָ    ."ִנְפְטרּו ֲעָבִדים ְלָבתֵּ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

נִ  ׁש  - ים ׁשָ ה ְמַקּדֵ    ,ַאּתָ
ים ׁש ֳחָדׁשִ ה ְמַקּדֵ    .ְוִאי ַאּתָ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ְלמּוד לֹוַמר -  )אי-(ויקרא כה 16"יֹוֵבל ִהיא""    ?ַמה תַּ
ֱאַמר ּנֶ ים" :ְלִפי ׁשֶ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ   , י)-(ויקרא כה "ְוִקּדַ

ת ְוהֹוֶלֶכת ִמ  ׁשֶ ְתַקּדֶ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ָתּה ָיכֹול ּכְ ִחיּלָ סֹוָפּה  - תְּ ת ְוהֹוֶלֶכת ּבְ ׁשֶ ְך ִמְתַקּדֶ    ?ּכָ
ֲהֵרי מֹוִסיִפין ֵמחֹול ַעל קֶֹדׁש  ְתַמּה ׁשֶ    .ְוַאל תִּ

ְלמּוד לֹוַמר ים" :תַּ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ    – יא)-(ויקרא כה  "יֹוֵבל ִהיא ׁשְ
ים" ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ׁש  -  "ׁשְ ה ְמַקּדֵ    ,ַאתָּ

ׁש  ה ְמַקּדֵ ים ְוַאַחתׁשְ  - ְוִאי ַאתָּ ִ    ."ַנת ַהֲחִמׁשּ
  

ָנן   ט,א    ?ְוַרּבָ
  
ים" ִ ַנת ֲחִמׁשּ ה מֹוֶנה -  "ׁשְ    ,ַאּתָ

ה מֹוֶנה  ים ְוַאַחת - ְוִאי ַאּתָ ִ ַנת ֲחִמׁשּ    .ׁשְ
י ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ  ָאַמר ַרּבִ ים עֹוָלה ְלָכאן ּוְלָכאן :ְיהּוָדה ּדְ ִ ַנת ֲחִמׁשּ    ,ׁשְ

לֹא ַמע ָלן ּדְ    .ָקא ַמׁשְ
  

                                                           
16
   

  רש"י
וקדשתם שנת החמשים מה 

. מכיון שאמר שבע שבתות ת''ל
שנים והעברת שופר בחדש 
השביעי יודע אני שהיא שנת 

   החמשים:
. דכתיב לא נפטרים לבתיהן

תעבירו שופר והדר וקראתם 
   דרור:

. דכתיב משתעבדין ולא
   וקדשתם את שנת החמשים:

. אם רצה ועטרותיהן בראשיהן
לשום עטרה בראשו להראות 

   שיצא חפשי:
. כששנת יובל שנים אתה מקדש

נכנסה מצוה על ב''ד לומר 
   מקודשת השנה:

. ואי אתה מקדש שום חדש
כר''א בר''ש דאמר לקמן בפרק 
שני (ד ' כד.) בין שנראה בזמנו 

בזמנו אין  בין שלא נראה
מקדשין אותו ויליף טעמא 

   מהכא:
לפי שנאמר וקדשתם את שנת 

. דילפינן מיניה החמשים
   שמתקדשת מתחלתה:

. אחר יכול כך מתקדשת בסופה
ראש השנה ותמשוך עד יום 

   הכפורים:
. אם משמרין אותה ואל תתמה

   בתוך שנה שלאחריה:
. שהרי מוסיפין מחול על קודש

   כדאמרינן לקמן בשמעתין:
  . מיעוטא היא: ת''ל יובל היא

. דלא ילפי מוקדשתם ורבנן
שתתקדש מתחילתה ולא 
איצטריך היא למעוטי סופה 
דרשי ליה הכי שנת החמשים 
אתה מונה ואי אתה מונה שנת 
היובל שנת חמשים לסוף יובל 
שעבר ואחת למנין יובל הבא 
ואי אתה מונה שנת היובל הבא 

   אלא משנה שלאחר היובל:
. דאמר מדר' יהודהולאפוקי 

במסכת נדרים שנת חמשים 
עולה לכאן ולכאן שנת היובל 

  ושנה ראשונה לשמטה הבאה:
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   ?ְמָנָלן – "מֹוִסיִפין ֵמחֹול ַעל קֶֹדׁש "ּוְד 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ּבֹות"" ׁשְ ִציר תִּ ָחִריׁש ּוַבּקָ    – לד, כא)שמות ("ּבֶ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִביִעית ל ׁשְ    ,ֵאינֹו ָצִריְך לֹוַמר ָחִריׁש ְוָקִציר ׁשֶ

ָבר ֶנֱאַמר ֲהֵרי ּכְ ְדָך לֹא ִתְזָרע" :ׁשֶ     .ד)- ויקרא כה( ְוגֹו' "ׂשָ
ִביִעית ְ ְכָנס ַלׁשּ ִביִעית ַהּנִ ל ֶעֶרב ׁשְ א ָחִריׁש ׁשֶ    ,ֶאּלָ

ִביִעית ִביִעית ַהּיֹוֵצא ְלמֹוָצֵאי ׁשְ ל ׁשְ    .ְוָקִציר ׁשֶ
ָמֵעאל י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ְרׁשּות –ַאף ָקִציר  ,ְרׁשּות –ֶמה ָחִריׁש 

הּוא ִמְצָוה - ָיָצא ְקִציר ָהעֹוֶמר     ."ׁשֶ
  

ָמֵעאל  י ִיׁשְ    א ֵליּה?נָ ְמ  - 'מֹוִסיִפין ֵמחֹול ַעל קֶֹדׁש 'ְוַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ַנְפָקא ֵליּה ִמּדְ
ָעה"" ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבְ ָעה - לב)-(ויקרא כג "ְוִעּנִ ִתׁשְ    ?ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ֶעֶרב" :תַּ    ."ּבָ
ֶעֶרב"ִאי  ךְ  "ּבָ ְחׁשַ תֶּ ֶ    ?ָיכֹול ִמׁשּ

ָעה" :ְלמּוד לֹוַמרתַּ  ִתׁשְ    ."ּבְ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

עֹוד יֹום ה ִמּבְ    .ַמְתִחיל ּוִמְתַעּנֶ
ּמֹוִסיִפין ֵמחֹול ַעל קֶֹדׁש  ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ְכִניָסתוֹ  א ּבִ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ יִציָאתֹו ִמּנַ    ?ּבִ
ְלמּוד לֹוַמר    ."ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב" :תַּ

ּפּוִרי א יֹום ַהּכִ ִין ,םֵאין ִלי ֶאּלָ תֹות ִמּנַ ּבָ    ?ׁשַ
ְלמּוד לֹוַמר תוּ " :תַּ ּבְ ׁשְ    ."תִּ

ִין    ?ָיִמים טֹוִבים ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ֶכם" :תַּ תְּ ּבַ    ."ׁשַ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
בּות  ׁש ּבֹו ׁשְ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ    ."מֹוִסיִפין ֵמחֹול ַעל קֶֹדׁש  -ּכָ

  
י ֲעִקיָבאוְ  יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתי"ַהאי  ,ַרּבִ ָעהְוִעּנִ ִתׁשְ    ?ַמאי ָעִביד ֵליּה  -  "ֶכם ּבְ
  

י ְפּתִ ר ַרב ִמּדִ יא ּבַ ֵעי ֵליּה ְלִכְדָתֵני ִחּיָ    ,ִמיּבָ
ָתֵני  יּדְ ְפּתִ ר ַרב ִמּדִ יא ּבַ    :ִחּיָ

ָעה"" ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבְ ָעה" ְוִכי - "ְוִעּנִ ִתׁשְ ין "ּבְ ין ?!ִמְתַעּנִ יִרי ִמְתַעּנִ ֲעׂשִ    !ַוֲהלֹא ּבָ
א לֹוַמר ְלךָ     :ֶאּלָ

יִעי    ט,ב ׁשִ תְּ ל ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבַ תּוב -ּכָ יִרי^ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ יִעי ַוֲעׂשִ ׁשִ ה תְּ ִאיּלּו ִהְתַעּנָ    ."ּכְ
  
  

  רש"י
אין צריך לומר חריש וקציר של 

. דעל כרחך אע''ג שביעית
דרישא דקרא בשבת קאי דכתיב 
ששת ימים תעבוד סיפיה 
אשביעית קאי דאי אשבת חריש 
וקציר הוא דאסור שאר 

   ו:מלאכות מי שר
. שלא חריש של ערב שביעית

יחרוש שדה אילן ערב שביעית 
   חריש שיועיל לשביעית:

. כגון תבואה וקציר של שביעית
שהביאה שליש בשביעית אתה 
נוהג בה מנהג שביעית 

   בשמינית:
ר' ישמעאל אומר מה חריש 

. ולא דבר הכתוב אלא רשות כו'
לענין שבת כדכתיב ביה וביום 

בקציר השביעי תשבות בחריש ו
תשבות בא ללמדך מה חריש 
אין לך חריש של מצוה ואפילו 
לזרוע לצורך עומר ושתי הלחם 
שהרי אם מצא חרוש אינו חורש 
ואני אוסרו לך בשבת אף קציר 
שאני אוסר לך בשל רשות אני 

   אוסר לך:
. יצא קציר העומר שהוא מצוה

שאפי' מצא קצור מצוה לקצור 
ויש לך ללמוד מכאן שדוחה את 

   :השבת
   . לילה הוא ועד בכלל:עד ערב

. דהכי כל האוכל ושותה כו'
קאמר קרא ועניתם בתשעה 
אכילת תשעה אני קורא עינוי 
וכיון דאכילתו עינוי חשיבה כל 
דמפיש באכילה ושתייה טפי 
עדיף דהא מדקאמר בערב על 
כרחך לא מקפיד אעינוי דתשעה 
וכי קרי עינוי בתשעה אכילה 

   ושתיה דידיה קרי עינוי:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

17"יֹוֵבל ִהיא""
   – יא)-(ויקרא כה 

ְמטוּ  לֹא ׁשָ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ
ְק  לֹא תָּ י ׁשֶ    .עוּ ַאף ַעל ּפִ

חוּ  ּלְ לֹא ׁשִ י ׁשֶ    ?ָיכֹול ַאף ַעל ּפִ
ְלמּוד לֹוַמר    ,"ִהיא" :תַּ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

   – "יֹוֵבל ִהיא"
ְמטוּ  לֹא ׁשָ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ
חוּ  ּלְ לֹא ׁשִ י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ

ְקעוּ  לֹא תָּ י ׁשֶ    ?ָיכֹול ַאף ַעל ּפִ
ְלמּוד לֹוַמר    ."ִהיא" :תַּ

ה ְקָרא ֶאָחד ְמַרּבֶ ּמִ    ,ּוִמְקָרא ֶאָחד ְמַמֵעיט ,ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ
ֵני ָמה ֲאִני אֹוֵמר חוּ  -  "יֹוֵבל ִהיא" :ִמּפְ ּלְ לֹא ׁשִ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ

ְקעוּ  ן תָּ א ִאם ּכֵ    ?ְוֵאין יֹוֵבל ֶאּלָ
יּלּוַח ֲעָבִדים לֹא ׁשִ ר ָלעֹוָלם ּבְ ֶאְפׁשָ    ,ְלִפי ׁשֶ

ִקיַעת ׁשֹוַפרְוִא  לֹא תְּ ר ָלעֹוָלם ּבְ    .י ֶאְפׁשָ
ָבר ַאֵחר    :ּדָ

ין ית ּדִ    ,זֹו ְמסּוָרה ְלּבֵ
ין    ."ְוזֹו ֵאיָנּה ְמסּוָרה ְלֵבית ּדִ

  
ָבר ַאֵחר"ַמאי     ?"ּדָ

  
יָמא ַח  :ְוִכי ּתֵ ּלֵ לֹא ְמׁשַ סֹוף ָהעֹוָלם ּדְ א ַחד ּבְ ֵליּכָ ר ּדְ    ,ִאי ֶאְפׁשָ

ית " יןזֹו ְמסּוָרה ְלּבֵ ין ,ּדִ ית ּדִ     ."ְוזֹו ֵאיָנּה ְמסּוָרה ְלּבֵ
  

י יֹוֵסי  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ְדָקָאַמר ַטְעֵמיּה  -ּבִ    ,ּכִ
י ְיהּוָדה  א ְלַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא -ֶאּלָ

  
ָאֶרץ" :ָאַמר ְקָרא רֹור ּבָ    ,י)-(ויקרא כה "ּוְקָראֶתם ּדְ

ָניוְולֹא ִלְפֵני  ,ְוָקָסַבר ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו    .ּפָ
  

י ָעְלָמא  כּוּלֵ רֹור"ּדְ    .ְלׁשֹון ֵחירּות -  "ּדְ
  

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
א ְלׁשֹון ֵחירּות" רֹור ֶאּלָ    .ֵאין ּדְ

   :ְיהּוָדה יַרּבִ ָאַמר 
רֹור    ?ַמה ְלׁשֹון ּדְ

יָרא ּיָ י ּדַ יר ּבֵ ְמַדּיֵ    ,ּכִ
ָכל ְמִדיָנה    ."ּומֹוִביל ְסחֹוָרה ּבְ

  
אַרּבִ ָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  י ִחּיָ    :ַרּבִ

ְבֵרי  יזֹו ּדִ י ְיהּוָדה וְ  ַרּבִ    .יֹוֵסיַרּבִ
בֹות ּבוֹ  :ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים ן ְמַעּכְ ּתָ ָלׁשְ    .ׁשְ

  
   :ָקָסְבֵרי
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  רש"י
יובל היא יובל אע''ג שלא 

. יובל היא תהיה לכם שמטו כו'
לעיל מיניה כתיב והעברת שופר 
וקדשתם את שנת החמשים 
שנה וקראתם דרור והדר כתיב 
יובל היא תהיה לכם וקרא 
יתירא הוא לדרשה והכי 
תדרשנה יובל היא לכם מ''מ 
ואפי' לא נעשו בו דברים הללו 

ל אחוזה העברת שופר ולשוב א
דהיינו שמיטת קרקעות שקנו 
זה מזה דכתיבא בתר האי קרא 
ושבתם איש אל אחוזתו אעפ''כ 
שם היובל עליו להיות אסור 
בזריעה ובצירה וקצירה 

   כדכתיב לא תזרעו וגו':
. עבדים יכול אע''פ שלא שלחו

   יהא יובל:
. אם עשית דברים ת''ל היא

הללו היא יובל ואם לאו אינו 
מפרש ויובל מאי יובל ולקמיה 

   חזי דתלי בקריאת דרור:
שאפשר לעולם בלא שילוח 

. פעמים שאין עבד עברי עבדים
   בישראל שיטעון שילוח:

. שלא יהא שופר ואי אפשר
מצוי בעולם לפיכך יש לנו לומר 
כשתלה הכתוב לא תלה אלא 

   בדבר המצוי לעולם:
ד''א תקיעת שופר מסורה 

. לצוות לשלוחם לתקוע לב''ד
ח עבדים מסורה ליחידים ושילו

ואם ימאן יבטל היובל הלכך לא 
   תלאו הכתוב בו:

. אמר קרא וקראתם דרור
   וסמיך ליה יובל היא:
. מיעוטא מקרא נדרש לפניו

דהיא אקריאת דרור קאי 
דסליק מיניה ולא אתקיעת 

   שופר הכתובה לפני פניו:
. מי שהוא כמדייר בי דיירא

  ברשותו לגור בכל מלון שירצה:
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   ,ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו
ָניו    ,ְוִלְפֵני ּפָ

   .ּוְלַאֲחָריו
  

   !"יֹוֵבל" :ְוָהְכִתיב
  
חּוָצה ָלָאֶרץַה  ֲאִפיּלּו ּבְ    .הּוא ּדַ
  

ָאֶרץ" :ְוָהְכִתיב    !"ּבָ
  

ָאֶרץ רֹור ּבָ ּנֹוֵהג ּדְ ְזַמן ׁשֶ חּוָצה ָלָאֶרץ -  ַההּוא ּבִ    .נֹוֵהג ּבְ
ָאֶרץ  ֵאינֹו נֹוֵהג ּבָ ְזַמן ׁשֶ חּוָצה ָלָאֶרץ -ּבִ   .ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ

  
  

  רש"י
. שמיטת קרקעות ולאחריו

דכתיב בתריה ושבתם איש אל 
   אחוזתו:

. לרבות במשמע והכתיב יובל
  יובל מ''מ:
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        ט, בט, בט, בט, ב .30
   ."ְוִלְנִטיָעה"
  

   ?ְמָנָלן
  

ְכִתיב ִנים " :ּדִ לֹׁש ׁשָ   ,(ויקרא יט, כג) "ֲעֵרִלים... ׁשָ
ָנה ָהְרִביִעית" :ּוְכִתיב ָ    ,(ויקרא יט, כג) "ּוַבׁשּ
ָנה"ְוָיִליף  ָנה" "ׁשָ ֵרי "ׁשָ ׁשְ    ,ִמּתִ

ְכִתיב ָנה" :ּדִ ָ ית ַהׁשּ   .יב)-(דברים יא "ֵמֵראׁשִ
  

ָנה"ְוִליְגַמר  ָנה" "ׁשָ יָסן "ׁשָ   !ִמּנִ
ְכִתיב ָנהִראׁשֹון הוּ " :ּדִ ָ י ַהׁשּ     .ב)-(שמות יב "א ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ

  
ים ּה ֳחָדׁשִ ֵאין ִעּמָ ָנה ׁשֶ ִנין ׁשָ ים ,ּדָ ּה ֳחָדׁשִ ֵאין ִעּמָ ָנה ׁשֶ ָ    .ִמׁשּ

ים ּה ֳחָדׁשִ ֵאין ִעּמָ ָנה ׁשֶ ִנין ׁשָ ים ,ְוֵאין ּדָ ּה ֳחָדׁשִ ׁש ִעּמָ ּיֵ ָנה ׁשֶ ָ   .ִמׁשּ
  
  

  רש"י
. דר''ה שלה ולנטיעה מנלן

  תשרי:
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        י, אי, אי, אי, א    ––––ט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .31
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ְבִריךְ  ,ּנֹוֵטַע ֶאָחד ַה " יב  ,ֶאָחד ַהּמַ ְרּכִ    –ְוֶאָחד ַהּמַ
ָנה  ָ ים יֹום ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ לֹׁשִ ִביִעית ׁשְ ָנה -ֶעֶרב ׁשְ    ,ָעְלָתה לֹו ׁשָ

ִביִעית ְ ׁשּ יָמן ּבַ ר ְלַקּיְ    .ּומּותָּ
ָנה  ָ ים יֹום ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ לֹׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ ָנה -ּפָ    ,לֹא ָעְלָתה לֹו ׁשָ

ִביִעיתְוָא  ְ ׁשּ יָמן ּבַ    .סּור ְלַקּיְ
רּוֵפירֹות ְנִטיָעה זֹו ֲאסּוִרין ַעד    י,א ה ָעׂשָ ָ ָבט ֲחִמׁשּ ׁשְ    ,ּבִ

   ,ָעְרָלה –ִאם ְלָעְרָלה 
   ."ְרָבִעי -ְוִאם ִלְרָבִעי 

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ ּה ִמ  ,ַרּבִ ֵמיּה ּדְ ּוָמטּו ּבָ ְ איׁשּ י ַיּנַ    :ַרּבִ

ָנה ָהְרִביִעית " :ָאַמר ְקָרא ָ ית... ּוַבׁשּ ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָ    .כה)-גכ, ויקרא יט( "ּוַבׁשּ
ְרִביִעית  ּבָ ָעִמים ׁשֶ ּום ָעְרָלה - ּפְ    ,ַוֲעַדִיין ֲאסּוָרה ִמׁשּ

ית םּוְפָעִמי ֲחִמיׁשִ ּבַ ּום ְרָבִעי - ׁשֶ    .ַוֲעַדִיין ֲאסּוָרה ִמׁשּ
  
  

  רש"י
. כופף את הזמורות מבריך

   בארץ שקורין פרופינ''א:
. אילן בחבירו שקורין מרכיב

   אונישטי''ר:
שהגיע יום . כיון עלתה לו שנה

אחד בתשרי עלתה לו שנה למנין 
   שני ערלה:

פחות משלשים יום לא עלתה 
. עד תשרי הבא אם לו שנה

אינה ערב שביעית ואם ערב 
שביעית היא אסור לקיימו 
משום תוספת שביעית 

 שמוסיפין מחול על קודש: 

. ופירות נטיעה זו אסורים כו'
ואף על פי שאמרנו עלתה לו 

ות לאחר שנה אם חנטו בה פיר
ר''ה של שנה שלישית מיד עדיין 
אסורין הן עולמית משום ערלה 
שאע''פ שר''ה תשרי לנטיעה 
ט''ו בשבט ר''ה לאילן וזו כבר 
נעשית אילן לפיכך אין שנתה 
מתחדשת לצאת מידי ערלה עד 
ט''ו בשבט אבל משם ולהלן אם 
יחנטו בה פירות דין רבעי 
עליהם לאכול בירושלים ובט''ו 

ה יצאו מידי רבעי לשנה הבא
פירות החנוטים בה מכאן ואילך 
לכך הועילו לה ל' שלפני ר''ה 
שממהר התירה מט''ו בשבט 

   ועד ר''ה:
. ששנות ערלה מנא הני מילי

ורבעי נמשכין לאסור פירות 
החנוטים קודם ט''ו בשבט 

   לאחר שכלו שלשת שני ערלה:
. יש מטין ומכריעין ומטו בה

בשמועה זו לאומרה משמיה 
   רבי ינאי:ד

. וי''ו מוסיף על ובשנה הרביעית
ענין ראשון יהיה לכם ערלים אף 

   בתוך שנה הרביעית:
. תאכלו את ובשנה החמישית

פריו מוסיף על ענין רבעי דסליק 
   מיניה:

. כגון אם פעמים שברביעית
מיהרו פירותיו לחנוט ברביעית 
לפני שבט ועדיין אסורים משום 

   ערלה אסורין בהנאה עולמית:
. כגון פעמים שבחמישית כו'

פירות שחנטו בה קודם שבט 
טעונין חלול אבל אם איחרה 
חניטתה עד לאחר ט''ו בשבט 

  אין בהן איסור:
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        בבבב- - - - י, אי, אי, אי, א .32
ָנה "[ ָ ים יֹום ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ לֹׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ ָנה -ּפָ   ]."לֹא ָעְלָתה לֹו ׁשָ
  

לֹא כְּ  י ֵמִאירֵליָמא ּדְ    ,ַרּבִ
ִאי  י ֵמִאירּדְ ָנה  :ָהא ָאַמר ַרּבִ ָ ׁשּ ָנה -יֹום ֶאָחד ּבַ    .ָחׁשּוב ׁשָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ר"" ּתֹוָרה ְסָתם  "ּפַ    –ָהָאמּור ּבַ
ן ֶעׂשְ  ָעה חֶֹדׁש ְויֹום ֶאָחדּבֶ    ,ִרים ְוַאְרּבָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ֶאְלָעָזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָעה חֶֹדׁש  ִרים ְוַאְרּבָ ן ֶעׂשְ יםּבֶ לֹׁשִ    .יֹום ּוׁשְ

ָהָיה  י ֵמִאירׁשֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּתֹוָרה ְסָתם  "ֵעֶגל"ּכָ ָנה - ּבַ ן ׁשָ    .ּבֶ

ָק " ן ּבָ ִים -  "רּבֶ תַּ ן ׁשְ    .ּבֶ
ר" לֹׁש  -  "ּפַ ן ׁשָ    ."ּבֶ
  

יָמא  י ֵמִאירֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ַרּבִ
י ָקָאַמר  י ֵמִאירּכִ ָנה ' :ַרּבִ ָ ׁשּ ָנה -יֹום ֶאָחד ּבַ ָנה -  'ָחׁשּוב ׁשָ סֹוף ׁשָ    ,ּבְ

ָנה  ת ׁשָ ְתִחּלַ    .לֹא –ֲאָבל ּבִ
  

   :ָרָבא ָאַמר
   ?!ְוַלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא

ּדָ  סֹוָפּה ּוַמה ּנִ ת ַהּיֹום עֹוָלה ָלּה ּבְ ִחיּלַ ֵאין ּתְ    ,ה ׁשֶ
ָתּה  ְתִחּלָ   ,סֹוף ַהּיֹום עֹוֶלה ָלּה ּבִ

ָנה  סֹוָפּה  -ׁשָ ּיֹום ֶאָחד עֹוֶלה ָלּה ּבְ    .ׁשֶ
ּיֹום ֶאָחד    י,ב ין ׁשֶ ָתּה  - ֵאינֹו ּדִ ְתִחּלָ    .עֹוֶלה ּבִ

  
א ַמאי י  ?ְוֶאּלָ    ?!ֶאְלָעָזרַרּבִ

ים ּוׁשְ  לֹׁשִ ֵעיׁשְ ים ּבָ    !לֹׁשִ
  

ְתַנן    :ּדִ
יִבין  ,ְוֵאין ַמְבִריִכין ,ֵאין נֹוְטִעין"    -ְוֵאין ַמְרּכִ

חֹות ִמ  ִביִעית ּפָ יםֶעֶרב ׁשְ לֹׁשִ ָנה ׁשְ ָ     .יֹום ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ
יב  ,ְוִהְבִריךְ  ,ְוִאם ָנַטע    .ַיֲעקֹור –ְוִהְרּכִ

י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ֵא  ָבה ׁשֶ ל ַהְרּכָ היָנּה קֹוֶלֶטת ּבִ ּכָ לֹׁשָ    .ׁשּוב ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת - ָיִמים  ׁשְ

י יֹוֵסי ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ
תֹות ּבָ י ׁשַ תֵּ   .(שביעית ב,ו) "ׁשְ

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ים  לֹׁשִ ים - ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ׁשְ לֹׁשִ ים ּוׁשְ לֹׁשִ    .ָצִריְך ׁשְ
ה  לֹׁשָ ים -ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ׁשְ לֹׁשִ ה ּוׁשְ לֹׁשָ    .ָצִריְך ׁשְ

תֹות  ּבָ י ׁשַ ּתֵ ים יֹום - ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ׁשְ לֹׁשִ תֹות ּוׁשְ ּבָ י ׁשַ ּתֵ    .ָצִריְך ׁשְ
  
י כְּ וְ  יִאי ַנּמִ ֵעי ְסִביָרה ֵליּה,ְיהּוָדה  ַרּבִ ים ּבָ לֹׁשִ ה ּוׁשְ לֹׁשָ    !ׁשְ
  

א    ,י ֵמִאירַרּבִ ְלעֹוָלם  ,ֶאּלָ
ים  :ְוִכי ָקָאַמר לֹׁשִ    .ִלְקִליָטה –ׁשְ

  
יםִאי ָהכִ  לֹׁשִ ֵעי ְוֶאָחד י ׁשְ    .ּבָ

  
ים עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן :ָקא ָסַבר לֹׁשִ    .יֹום ׁשְ

  רש"י
. הא דקתני לעיל פחות מל' יום נימא

   לא עלתה לו שנה דלא כרבי מאיר:
. דכתיב (ויקרא ט) עגל עגל בן שנה

   וכבש בני שנה:
מלואים שנאמר . של שמיני לבן בקר

   (שם) קח לך עגל בן בקר לחטאת:
. שנאמר קח לך עגל בן בקר בן שתים

ואיל לעולה תמימים והכי תניא לה 
בתורת כהנים השוה בן בקר ואיל 

   לעולה תמימים אף בשנים:
. אפילו כתב פר בן בקר לא נקרא פר פר

   בפחות מג' שנים:
. כגון יום כי קאמר ר''מ בסוף שנים

שית שהוא סוף הכשר אחד בשנה שלי
   שנותיו של פר:

. כגון שנה ראשונה אבל בתחילת שנים
של נטיעה שהיא תחילת מנין שני ערלה 

   לא אמר:
ומה נדה שאין תחלת היום עולה לה 

. שנאמר (שם טו) שבעת ימים בסופה
תהיה בנדתה תהא בנדתה כל ז' ולא 
תאמר מקצת יום שביעי ככולו ותטבול 

   ביום:
. שאם לה בתחלתהסוף היום עולה 

ראתה סמוך לשקיעת החמה עולה לה 
יום זה בז' ימי נדה ואינה צריכה למנות 
אלא ו' והוא ובנדה דאורייתא קאמר 
שאינה זקוקה לנקיים שלא הצריכה 
תורה ספירת ז' נקיים אלא לזבה אבל 
לנדה אפי' ראתה כל ז' ופסקה עם 
שקיעת החמה טובלת לערב ומיהו 

אל על עצמם עכשיו החמירו בנות ישר
להחזיקן בספק זיבות לטעון ז' נקיים 
בלא דם ואין יום שפוסקת בו עולה לה 
למנין ז' והרבה טעו בשמועה זו ללמוד 
מכאן לספור יום שפוסקת בו למנין ז' 
נקיים שהיו מפרשים סוף היום עולה 
לה בתחלתה דסוף יום שפוסקת בו 
עולה לה ראשון לז' נקיים וזו מדת 

ששנינו בהן (נדה דף  בנות כותיים הוא
   לג.) יום שפוסקת בו סופרת למנין ז':

ה''ג שנים שיום אחד עולה להם בסופו 
. שנים הקצובין לכל דבר שיום אחד כו'

עולה להן בתחלת שנה אחרונה בסוף 
  שנים הקצובות לדבר: 

. שיעלה יום אחד בסוף שנה אינו דין
ראשונה לתחילת קצבת שנים 

   הקצובים לכך:
כמאן תוקמה למתניתא . אלא מאי

דלעיל דאמר בנוטע פחות מל' לא עלתה 
   לו שנה:

   . תוקמה בתמיה:כר''א
. שלשים יום שלשים ושלשים בעי

לקליטה שתהא נשרשת בארץ ושלשים 
יום לחשיבת שנה וימי הקליטה אין 
עולין לה דכמאן דמנח בביתא דמיא כל 

   זמן שלא קלטה:
. דאין נטיעה קולטת בפחות מל' דתנן

   ם:יו
. לפי שקלטה בשביעית: דברי יעקר

   ר''מ לא גרס:
   . לקליטה:לדברי האומר ל' יום

. שלשים צריך שלשים ושלשים
   לקליטה ושלשים לתוספת כר''א:

. ברייתא דלעיל ר''מ היא וכי לעולם
קאמר שלשים לקליטה קאמר שתהא 
הנטיעה ל' יום לפני ר''ה כדי שתהא 
 נקלטת ערב ר''ה וקא סבר ר''מ דלא
   יהיבנא לתוספת ל' יום אלא יום אחד:

. שתהא יום הקודם שלשים ואחד בעי
לר''ה חשוב לשנה ראשונה של ערלה 

  כדקתני עלתה לו שנה:
  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ְרׁשוּ  ֵניֶהן ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ִראׁשוֹ " :ּוׁשְ ָנה ּבָ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ַאַחת ְוׁשֵ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַוְיִהי ּבְ   .יג)-(בראשית ח  18"ן ּבְ
י ֵמִאיר ָנה :ָסַבר ַרּבִ ָ ׁשּ ָעֵייל ּבַ י יֹום ֶאָחד הּוא ּדְ ּתִ ַאּכַ ָנה ,ִמּדְ    ,ְוָקא ָקֵרי ָלּה ׁשָ

ּה  ַמע ִמיּנָ ָנה :ׁשְ ָנה ָחׁשּוב ׁשָ ָ ׁשּ    .יֹום ֶאָחד ּבַ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ִתיב  ָנה'ִאי ּכְ ׁש ֵמאֹות ְוַאַחת ׁשָ ׁשֵ    ,ְדָקָאְמַרּתְ כִּ  'ּבְ
ְכִתיב א ּדִ ּתָ ָנה" :ַהׁשְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ַאַחת ְוׁשֵ ָנה" – "ּבְ ׁש ֵמאֹות"ַא  "ׁשָ ֵ    ,ָקֵאי "ׁשּ

ַאַחת ָקָאַמר ?"ַאַחת"ּוַמאי  א ּדְ    .ַאְתַחְלּתָ
  
י וְ     ?ַמאי ַטְעָמא ֶאְלָעָזרַרּבִ
  

ְכִתיב ֶאָחד ַלחֶֹדׁש " :ּדִ ִראׁשֹון ּבְ י יֹום -  "ּבָ ּתִ ַאּכַ חֶֹדׁש  ִמּדְ ָעֵייל ּבַ    ,ֶאָחד הּוא ּדְ
   .ְוָקא ָקֵרי ֵליּה חֶֹדׁש 

ּה  ַמע ִמיּנָ חֶֹדׁש  :ׁשְ    ,ָחׁשּוב חֶֹדׁש  - יֹום ֶאָחד ּבַ
חֶֹדׁש ָחׁשּוב חֶֹדׁש  יֹום ֶאָחד ּבַ ָנה - ּוִמּדְ ָנה ֲחׁשּוִבין ׁשָ ָ ׁשּ ים יֹום ּבַ לֹׁשִ    .ׁשְ

ָנה ִלְמנּוֶייָה  ,ְוחֶֹדׁש ִלְמנּוָייו    .ְוׁשָ
  

                                                           
18
   

  רש"י
   . ר''מ ור' אלעזר:ושניהם

. ויהי באחת ושש מאות שנה
לסוף עשתי עשר חדש שהתחיל 
מבול לירד לדברי האומר 
בתשרי נברא העולם ומבול ירד 

ז במרחשון כדלקמן (דף יא:) בי''
הוי האי בראשון באחד לחדש 
בתשרי דא''א להיות בניסן 
שהרי מ' יום מבול וחמשים 
ומאת יום שגברו המים 
מאיליהן משכו עד סיון ואח''כ 
היו הלוך וחסור עד חדש 
העשירי והוא אב שהיה עשירי 
לירידת גשמים ואז נראו ראשי 
ההרים ומאחד באב עד אחד 

המים והיינו  בתשרי נבלעו
דכתיב ויהי באחת ושש מאות 
שנה בראשון באחד לחדש חרבו 
המים ולדברי האומר באייר ירד 
המבול הוה ליה האי בראשון 
בניסן ובין למר ובין למר תחלת 
שנת שש מאות ואחת לא נכנסו 
בה אלא יום אחד דכתיב באחד 
לחדש וקרי ליה שנה כדכתיב 

   באחת ושש מאות שנה:
   ליה שנה: . דקריכדקאמרת

. דכתיב באחד וקרי ליה חדש
   לחדש:

. אחד מן המנויין חדש למנוייו
שלו חשוב חדש שהחדש נמנה 
בימים דכתיב עד חדש ימים 

   (במדבר יא):
. חשוב שנה ושנה אחד למנוייה

והיא נמנית בחדשים דכתיב 
   (שמות יב) לחדשי השנה:
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        יא, איא, איא, איא, א    ––––י, ב י, ב י, ב י, ב  .33
ִניָסן ִנְבָרא ָהעֹוָלם) ַתְרַוְייהּו ְסִביָרא ְלהּו ּבְ ָלל ּדְ    .(ִמּכְ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵרי  ִתׁשְ    ,ִנְבָרא ָהעֹוָלם -ּבְ
ֵרי  ִתׁשְ    ,נֹוְלדּו ָאבֹות -ּבְ
ֵרי  ִתׁשְ    ,ֵמתּו ָאבֹות -ּבְ
ֶפַסח     ,נֹוַלד ִיְצָחק - ּבְ
רֹאׁש  ָנה  ּבְ ָ ה -ַהׁשּ ָרה ָרֵחל ְוַחּנָ    .ִנְפְקָדה ׂשָ

ָנה  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ית ָהֲאסּוִרין -ּבָ    .ָיָצא יֹוֵסף ִמּבֵ
ָנה   יא,א  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִמְצַרִים -ּבְ ְטָלה ֲעבֹוָדה ֵמֲאבֹוֵתינּו ּבְ    .ּבָ

ִניָסן     .ִנְגֲאלוּ  –ּבְ
ֵרי  ִתׁשְ ֵאל -ּבְ    .ֲעִתיִדין ִליּגָ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִניָסן     .ִנְבָרא ָהעֹוָלם -ּבְ
ִניָסן     .נֹוְלדּו ָאבֹות -ּבְ
ִניָסן     .ֵמתּו ָאבֹות -ּבְ

ֶפַסח     .נֹוַלד ִיְצָחק - ּבְ
ָנה  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ה -ּבְ ָרה ָרֵחל ְוַחּנָ    .ִנְפְקָדה ׂשָ
ָנה  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ית ָהֲאסּוִרין -ּבְ    .ָיָצא יֹוֵסף ִמּבֵ
ָנה  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִמְצַרִים -ּבְ ְטָלה ֲעבֹוָדה ֵמֲאבֹוֵתינּו ּבְ    .ּבָ

ִניָסן    .ִנְגֲאלוּ  –ּבְ
ִניָסן  ֵאל -ּבְ    ."ֲעִתיִדין ִליּגָ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם ִתׁשְ ּבְ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ב ַמ " :ׁשֶ א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ִריַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים תַּ    .יא)-(בראשית א "ְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ּפְ
ִאים ׁשָ ָהָאֶרץ מֹוִציָאה ּדְ ירֹות ?ֵאיֶזהּו חֶֹדׁש ׁשֶ    ?ְוִאיָלן ָמֵלא ּפֵ

ֵרי ׁשְ    .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה תִּ
ֶרק ְזַמן ְרִביָעה ָהְיָתה    ,ְואֹותֹו ַהּפֶ

חוּ ְוָיְרדּו  ִמים ְוִציּמְ ׁשָ    ,ּגְ
ֱא  ּנֶ    .ו)-(בראשית ב "ָהָאֶרץ ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן" ַמר:ׁשֶ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
נִ  ּבְ ִין ׁשֶ    ?יָסן ִנְבָרא ָהעֹוָלםִמּנַ

ֱא  ּנֶ ִרי" ַמר:ׁשֶ ה ּפְ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ְוֵעץ עֹוׂשֶ א ֵעׂשֶ ׁשֶ    .יב)-(בראשית א "ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ
ִאים ׁשָ ָהָאֶרץ ְמֵליָאה ּדְ ירֹותְוִאיָלן מֹוִצ  ?ֵאיֶזהּו חֶֹדׁש ׁשֶ    ?יא ּפֵ

   .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ִניָסן
וִגין ֶזה ֵאֶצל ֶזה ּוְ ְזּדַ ּמִ ה ְועֹוף ׁשֶ ֵהָמה ְוַחּיָ ֶרק ְזַמן ּבְ    ,ְואֹותֹו ַהּפֶ

ֱאַמר ּנֶ ירוּ -ַאף ָברִיְתרֹוֲעעוּ -ִקים ַיַעְטפוּ ַוֲעָמ [ "ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן" :ׁשֶ    .יד)-(תהילים סה ]ָיׁשִ
  

י ִתיב ָהא ,ְוִאיָדְך ַנּמִ ִרי" :ּכְ ה ּפְ    !"ֵעץ עֹוׂשֶ
  

ְכִתיב -ַההּוא     .ִלְבָרָכה ְלדֹורֹות הּוא ּדִ
  

י ִתיב ,ְוִאיָדְך ַנּמִ ִרי" :ָהא ּכְ    !"ֵעץ ּפְ
  

ְד  -ַההּוא  יּכִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    ,ְיהֹוׁשֻ
ן ֵלִויָאַמר ּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ית ֵראׁשִ ה ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ן ִנְבְראוּ  ,אוּ ִנְבְר  קֹוָמָתןְב  :ּכָ    .ְלִצְביֹוָנן ִנְבְראוּ  ,ְלַדְעּתָ
ֱא  ּנֶ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם" ַמר:ׁשֶ ָ ְקֵרי   -  א)-(בראשית ב "ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ א  "ְצָבָאם"ַאל ּתִ    '.ִצְביֹוָנם'ֶאּלָ

  רש"י
. ר''מ ור''א מכלל דתרוייהו וכו'

ייהו מודו שזו היתה דהא תרו
תחלת שנה ולי נראה דלא 
גרסינן ליה דדלמא כר' אליעזר 
סבירא להו והאי דראשון לאו 
ניסן אלא תשרי ומפני שהוא 
ראשון לבריאת עולם ולמנין 
השנים קרי ליה ראשון ובסדר 
עולם תניא בהדיא דלר''א האי 
בראשון תשרי הוא. תניא ר' 
אליעזר אומ' כו'. מקרא יליף 

   ן (דף יא.):לה לקמ
   . אברהם ויעקב:נולדו אבות

. בא זכרונם לטובה נפקדה שרה
   ונגזר עליהן הריון:

. ששה בטלה עבודה מאבותינו
חדשים לפני גאולתם פסק 

   השעבוד:
. תתכסה ותתלבש תדשא הארץ

   בדשאין:
   . שנגמר פריו:עץ פרי

. ואותו הפרק זמן רביעה הוה
כלומר וראיה לדבר שבתשרי 

שהרי לגשמים היו  נברא העולם
   צריכין ותשרי זמן רביעה היא:

. ולא כתיב ותדשא ותוצא הארץ
   הארץ:

. ולא עץ פרי ועץ עושה פרי
   גמור:

. הוא לבהמה ואותו הפרק זמן
וחיה להיזקק זה לזה ולכך היו 
צריכין וראיה היא שבניסן נברא 

   העולם:
. בזמן שיתרועעו לבשו כרים

שבלים בניסן אלמא ניסן זמן 
   ווג בהמה הוא:זי

. עושה פרי ברכה לדורות
לדורות ומיהו השתא עץ פרי 

   הוו:
. והיינו עץ פרי בקומתן נבראו

   ראוי היה לטעון פרי מיד:
. שאלם אם חפצין לדעתם

   להבראות ואמרו הן:
. בטעם אחד ואחד בצביונם

  ובדפוס כל אחד:
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י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִת  ּבְ ִין ׁשֶ ֵרי נֹוְלדּו ָאבֹותִמּנַ    ?ׁשְ
ֱא ׁשֶ  ָחג" ַמר:ּנֶ ֶיַרח ָהֵאיָתִנים ּבֶ ָרֵאל ּבְ ל ִאיׁש ִיׂשְ לֹמֹה ּכָ ֶלְך ׁשְ ֲהלּו ֶאל ַהּמֶ ּקָ     .ב)-(מלכים א ח "ַוּיִ

ּנֹוְלדּו ּבֹו ֵאיָתֵני עֹוָלם    .ֶיַרח ׁשֶ
  

ַהאי  ַמע ּדְ יֵפי הּוא 'ֵאיָתן'ַמאי ַמׁשְ ַתּקִ ָנא ּדְ ְ    ?ִליׁשּ
  

ִדְכִתיב ֶבךָ " :ּכְ    .כא)-(במדבר כד "ֵאיָתן מֹוׁשָ
  

ְמעֹו ָהִרים ֶאת ִריב ה' ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ" :ְואֹוֵמר    .ב)- (מיכה ו "ׁשִ
ָבעֹות" :ְואֹוֵמר ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ    .ח)- (שיר השירים ב "קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ

ג ַעל ֶהָהִרים" ְזכּות ָאבֹות -  "ְמַדּלֵ    .ּבִ
ָבעֹותְמַק " ץ ַעל ַהּגְ הֹות -  "ּפֵ ְזכּות ִאּמָ    .ּבִ
  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִניָסן נֹוְלדּו ָאבֹות ּבְ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" :ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ָנה ְלֵצאת ּבְ ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ מֹוִנים ׁשָ    ,ַוְיִהי ִבׁשְ
חֶֹד  ָנה ָהְרִביִעית ּבְ ָ ׁשּ ּנֹוְלדּו ּבֹו ִזיְוָתֵני עֹוָלםּבַ ֶיַרח ׁשֶ    ."א)-(מלכים א ו "ׁש ִזיו ּבְ

  
י ֶיַרח ָהֵאיָתִנים" :ָהְכִתיב ,ְוִאיָדְך ַנּמִ    !"ּבְ

  
ִמְצֹות - ָהָתם  יֵפי ּבְ ַתּקִ    .ּדְ

  
י חֶֹדׁש ִזיו" :ָהְכִתיב ,ְוִאיָדְך ַנּמִ   !"ּבְ

  
יּה ִזיָוא ְלִאיָלֵני ִאית ּבֵ    .ַההּוא ּדְ

  
ָא     :ַרב ְיהּוָדהַמר ּדְ

ְמַלְבְלֵבי יֹוֵמי ִניָסן ְוָחֵזי ִאיָלֵני ּדִ ָנַפק ּבְ    ,ַהאי ַמאן ּדְ
לּום :אֹוֵמר ר ֵמעֹוָלמֹו ּכְ לֹא ִחיּסֵ רּוְך ׁשֶ ֵני ָאָדם ,ּבָ ֶהן ּבְ ִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ְלִהְתָנאֹות ּבָ    .ּוָבָרא ּבֹו ּבְ

  
  

ִניָסן נוֹ  ָאַמר ּבְ ִניָסן ֵמתוּ  ,ְלדוּ ַמאן ּדְ    .ּבְ
ֵרי ֵמתוּ  ִתׁשְ ֵרי נֹוְלדּו ּבְ ִתׁשְ ָאַמר ּבְ    ,ַמאן ּדְ

ֱאַמר ּנֶ ָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום" :ׁשֶ ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ    .(דברים לא,ב) "ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּבֶ
ֵאין  ְלמּוד לֹוַמרׁשֶ ְלמּוד לֹוַמרּוַמה  ,"ַהּיֹום" :ּתַ    ?"ַהּיֹום" :ּתַ
נֹוַתי ַהּיֹום    .ָמְלאּו ָיַמי ּוׁשְ

ְדָך ׁשֶ  רּוְך הּואְלַלּמֶ דֹוׁש ּבָ יִקים ִמּיֹום ְליֹום ֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש  ַהּקָ ל ַצּדִ נֹוֵתיֶהם ׁשֶ א ׁשְ ב ּוְמַמּלֵ    ,יֹוׁשֵ
ֱאַמר ּנֶ א" :ׁשֶ ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ    .כו)-(שמות כג "ֶאת ִמְסּפַ

  
  
  
  

  רש"י
ואומר שמעו הרים את ריב ה' 

יתנים . אלמא הם אוהאיתנים
הם הרים ואשכחן דנקראו 
אבות הרים שנאמר מדלג על 
ההרים ודילג את הקץ בשביל 

   ההרים:
   . אייר הוא:בחדש זיו

. שנולדו בו זיותני עולם
כשנתחדש אייר נולדו כבר 
בניסן אי נמי זימנין דניסן 
דתקופה נמשך בתוך אייר של 

   לבנה:
   . להנות:להתנאות

. שופר יוה''כ דתקיף במצות
ה לולב וערבה וניסוך המים וסוכ

  (וערבה):
  
  
  
  



  ""ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם –מסכת ראש השנה פרק א' 
                     

47

        בבבב- - - - יא, איא, איא, איא, א .35
ֶפַסח "    ."נֹוַלד ִיְצָחק -ּבְ
  

   ?ְמָנָלן
  

ִדְכִתיב    .יד)-(בראשית יח19 "ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליךָ " :ּכְ
   ?ֵאיַמת ָקֵאי

ֲעֶצֶרת  ֶפַסח ְוָקָאַמר ֵליּה ּבַ ין יֹוִמין ִמי ָקא ָיְלָדה -ִאיֵליָמא ּבְ ַחְמׁשִ    ?!ּבְ
ֵרי  ִתׁשְ ֲעֶצֶרת ְוָקָאַמר ֵליּה ּבְ ָקֵאי ּבַ א ּדְ ה יַ  - ֶאּלָ ָ ֲחִמׁשּ י ּבַ ּתִ    ?!ְרֵחי ִמי ָקא ָיְלָדהַאּכַ

  
ָקֵאי  א ּדְ ִניָסןֶאּלָ ַחג ְוָקָאַמר ָלּה ּבְ   . ּבְ

  
א ַיְרֵחי ִמי ָקא ָיְלָדה יּתָ ׁשִ י ּבְ ּתִ    ?!ַאּכַ

  
ָנא    :ּתָ

ֶרת ָהְיָתה" ָנה ְמעּוּבֶ    ."אֹוָתּה ׁשָ
  

ְצֵרי ְלהוּ  י ַמְדֵלי ַמר יֹוֵמי טּוְמָאה ּבָ    !סֹוף סֹוף ּכִ
  

   :ַמר זּוְטָראָאַמר 
ָאַמר ָעה :ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ִעין ,יֹוֶלֶדת ְלִתׁשְ    .ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ

ְבָעה ִעין ,יֹוֶלֶדת ְלׁשִ    .יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ
ֱאַמר ּנֶ ִמים" :ׁשֶ    – כ)-(שמואל א א 20"ַוְיִהי ִלְתקּופֹות ַהּיָ
קּופֹות"ִמיעּוט  ִים – "תְּ ּתַ    ,ׁשְ

ַניִ  – "ָיִמים"ּוִמיעּוט     .םׁשְ
  
  
ָנה " ָ רֹאׁש ַהׁשּ ה - ּבְ ָרה ָרֵחל ְוַחּנָ    ."ִנְפְקָדה ׂשָ
  

   ?ְמָנָלן
  

יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ִקיָדה'ַאְתָיא  ִקיָדה' 'ּפְ    ',ּפְ
   '.ְזִכיָרה' 'ְזִכיָרה'ַאְתָיא 

ָרֵחל ִתיב ּבְ ְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל" :ּכְ    ,כב)-(בראשית ל "ַוּיִ
ה ַחּנָ ֶרָה ה'" :ּוְכִתיב ּבְ ְזּכְ    יט)-(שמואל א א "ַוּיִ

ָנה 'ְזִכיָרה' 'ְזִכיָרה'ְוַאְתָיא  ָ    ,ֵמרֹאׁש ַהׁשּ
ְכִתיב רּוָעה" :ּדִ תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ    .כד)-(ויקרא כג "ׁשַ

ִקיָדה" ִקיָדה' 'ּפְ    ',ּפְ
ה ַחּנָ ִתיב ּבְ ה" :ּכְ י ָפַקד ה' ֶאת ַחּנָ    ,כא)- (שמואל א ב "ּכִ

ָרה ׂשָ ָרה" :ּוְכִתיב ּבְ ַקד ֶאת ׂשָ    .א)-(בראשית כא "ַוה' ּפָ
  
  
ָנה " ָ רֹאׁש ַהׁשּ ית ָהֲאסּוִרין - ּבְ    ."ָיָצא יֹוֵסף ִמּבֵ
  

   ?ְמָנָלן
  

ְכִתיב ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר" :ּדִ ֶס  תִּ ּכֶ ָרֵאל הּוא הּבַ י חֹק ְלִיׂשְ נּו ּכִ ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב"[ ְליֹום ַחּגֵ ּפָ    ,)ה-ד,תהילים פא( ]ִמׁשְ
ֵצאתוֹ "   יא,ב מֹו ּבְ יהֹוֵסף ׂשָ ַפת לֹא ֶאֶרץ-ַעל[ ֵעדּות ּבִ י-ִמְצָרִיםׂשְ ָמע ָיַדְעתִּ    .),ותהילים פא( ]"ֶאׁשְ

                                                           
19
ָרה ֵבן  ה ּוְלׂשָ ֵעת ַחּיָ ָבר ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ ֵלא ֵמה' ּדָ   ֲהִיּפָ
20
ְקָרא ֶאת  ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ַהר ַחּנָ ִמים ַוּתַ יו-ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהּיָ ִאְלּתִ י ֵמה' ׁשְ מּוֵאל ּכִ מֹו ׁשְ   ׁשְ

  רש"י
. לי''ט הבא למועד אשוב אליך

ראשון ולשרה בן וכל מה שאתה 
יכול להרחיק יום הבשורה מיום 
הלידה הרחיקם כדי למצוא ימי 
עיבור הוולד בין שניהם ואין 
אתה יכול להרחיקו אלא ממועד 
למועד כשתאמר שנתבשר 

   במועד זה ושתלד למועד הבא:
. י מדלי מר ימי טומאהכ

טומאת נדה דקיי''ל (ב''מ דף 
פז.) שרה אמנו אותו היום 
פרסה נדה לפיכך ויקח חמאה 
וחלב ובן הבקר אבל לא העוגות 

   שלשתה היא בטומאה:
. במסכת נדה (דף אפילו למ''ד

לח.) אינה יולדת למקוטעין 
אלא לחדשים שלימים של 

 שלשים יום: 

. בתריה עדות ביהוסף שמו
א קרא כתיב דכי חק דההו

  לישראל:
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ָנה " ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִמְצַריִ  - ּבְ ְטָלה ֲעבֹוָדה ֵמֲאבֹוֵתינּו ּבְ    ם".ּבָ
  

ִתיב ָהָכא ַחת ִסְבלֹות ִמְצַרִים" :ּכְ    .ו)-(שמות ו "ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמתַּ
ְכמוֹ " :ּוְכִתיב ָהָתם ֶבל ׁשִ    .ז)-(תהילים פא "ֲהִסירֹוִתי ִמּסֵ

  
  
ִניָסן ִנְגֲאלוּ "    ."ּבְ

ְדִאיָתא    .ּכִ
  
  
ֵאל" ֵרי ֲעִתיִדין ִליּגָ ִתׁשְ    ."ּבְ
  

   ."ׁשֹוָפר" "ׁשֹוָפר"ַאְתָיא 
ִתיב ָהָכא ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר" :ּכְ    .)ד-תהילים פא( "תִּ

יּ " :ּוְכִתיב ָהָתם דֹולּבַ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ    .יג)-(ישעיה כז "ֹום ַההּוא ִיתָּ
  
  
ַע " י ְיהֹוׁשֻ ֵאל :אֹוֵמר ַרּבִ ִניָסן ֲעִתיִדין ִליּגָ ִניָסן ִנְגֲאלּו ּבְ    ."ּבְ
  

   ?ְמָנָלן
  

ּמּוִרים" :ָאַמר ְקָרא 21"ֵליל ׁשִ
ית -  מב)-(שמות יב  ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ֵ ר ּוָבא ִמׁשּ    .ַלִיל ַהְמׁשּוּמָ

  
   ?ִאיָדךְ וְ 
  

יִקין ּזִ ר ּוָבא ִמן ַהּמַ    .ַלְיָלה ַהְמׁשּוּמָ
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ִרים הּוא ַלה' ְלהוֹ   ּמֻ ִרים ְלָכל-הּוא  ִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםֵליל ׁשִ ּמֻ ה ַלה' ׁשִ ְיָלה ַהּזֶ ָרֵאל ְלדֹרָֹתם- ַהּלַ ֵני ִיׂשְ   ּבְ

  רש"י
. ביוסף הסירותי מסבל שכמו

   כתיב בתר עדות ביהוסף:
  . לגאולה:המשומר ובא
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––יא, ב יא, ב יא, ב יא, ב  .36
   .ְוַאְזּדּו ְלַטְעַמְייהוּ 

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ר יֹום ַלחֶֹדׁש "" ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ִני ּבְ ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ י נַֹח ּבַ ָנה ְלַחּיֵ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ַנת ׁשֵ ׁשְ 22"ּבִ
    .יא)- ז '(בר 

י ַע  ַרּבִ    :ראֹוֵמ  ְיהֹוׁשֻ
ְבָעהאֹותֹו ַהּיֹום  ר ׁשִ יר ָהָיה ָעׂשָ ִאּיָ    ,ּבְ

ּיֹום יָמה ׁשֹוֵקַע ּבַ ל ּכִ ּזַ ּמַ    ,ּוַמְעָינֹות ִמְתַמֲעִטין ,יֹום ׁשֶ
יֶהן  יּנּו ַמֲעׂשֵ ִ ׁשּ ית -ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ֵראׁשִ ה ּבְ רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ יּנָ    ,ׁשִ

יָמה ּבַ  ל ּכִ    ,ּיֹוםְוֶהֱעָלה ַמּזַ
יָמה ֵני ּכֹוָכִבים ִמּכִ    ,ְוָנַטל ׁשְ

   .ְוֵהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְבָעהאֹותֹו ַהּיֹום  ר ׁשִ ָון ָהָיה ָעׂשָ ַמְרֶחׁשְ    ,ּבְ

ִרים ּבְ ּיֹום ּוַמְעָיינֹות ִמְתּגַ יָמה עֹוֶלה ּבַ ל ּכִ ּזַ ּמַ    ,יֹום ׁשֶ
ינּ    יב,א ִ ׁשּ יֶהם ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ית -ּו ַמֲעׂשֵ ֵראׁשִ ה ּבְ רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ יּנָ    ,ׁשִ

ּיֹום יָמה ּבַ ל ּכִ    ,ְוֶהֱעָלה ַמּזַ
ֵני ּכֹוָכִבים    ,ְוָנַטל ׁשְ

   ."ְוֵהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם
  

ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ַע  ַרּבִ ְכִתיב ,ְיהֹוׁשֻ ִני" :ַהְיינּו ּדִ    ,"ׁשֵ
א לְ  יֶאּלָ ִני"ַמאי  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ?"ׁשֵ

  
ין ִני ַלּדִ    .ׁשֵ

  
ה יּנָ ׁשִ ַע ַהְיינּו ּדְ י ְיהֹוׁשֻ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ    ,ּבִ

א לְ  י ֱאִליֶעֶזרֶאּלָ ה -  ַרּבִ יּנָ    ?ַמאי ׁשִ
  

א ְדַרב ִחְסּדָ    ,ּכִ
ָאַמר  אּדְ    :ַרב ִחְסּדָ

רֹוְתִחין ִקְלְקלּו     .ּוְברֹוְתִחין ִניּדֹונוּ  - ּבְ
רֹוְתִחין ֲעֵביָרה  ּבְ    .ּוְברֹוְתִחין ִניּדֹונוּ  - ִקְלְקלּו ּבַ

ִתיב ָהָכא ִים" :ּכְ ׁשֹּכּו ַהּמָ    ,א)-(בראשית ח "ַוּיָ
ָכָכה" :ּוְכִתיב ָהָתם ֶלְך ׁשָ    .י)-(אסתר ז "ַוֲחַמת ַהּמֶ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ּבּול " ָרֵאל מֹוִנין ַלּמַ י ֱאִליֶעֶזר -ַחְכֵמי ִיׂשְ ַרּבִ    ,ּכְ

ַע  - קּוָפה ְוַלתְּ  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    .ּכְ
ּבּול  ַע  - ַחְכֵמי אּוּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין ַאף ַלּמַ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ."ּכְ
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ׁש   ַנת ׁשֵ ׁשְ י-ּבִ ָנה ְלַחּיֵ ְבָעה-ֵמאֹות ׁשָ ׁשִ ִני ּבְ ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ ל-נַֹח ּבַ ה ִנְבְקעּו ּכָ ּיֹום ַהּזֶ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּבַ ה וַ -ָעׂשָ הֹום ַרּבָ חוּ ַמְעְינֹת ּתְ ַמִים ִנְפּתָ ָ   ֲאֻרּבֹת ַהׁשּ

  רש"י
. רבי אליעזר ור' יהושע דלר' אליעזר ואזדו לטעמייהו

בתשרי נברא העולם דמתשרי מתחילין מנין שני 
הדורות לפיכך מבול על כרחך במרחשון ירד וי''ב חדש 

ה ובחדש השני בשבעה ועשרים שיבשה הארץ הי
במרחשון היה לשנה הבאה ובתשרי שלפניו חרבו המים 
מעל הארץ שנעשית הארץ כמין גריד ולא יבשה לגמרי 
ובו התחלת שנת שש מאות ואחת שנה כדכתיב ויהי 
באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש והוא 
תשרי ומדלא קרי ליה אחת ושש מאות עד השתא שמע 
מינה אין מנין הדורות מניסן שאם מניסן מתחילין 
למנותן היה לו לכתוב ותנח התיבה באחת ושש מאות 
שנה בחדש השביעי על הרי אררט שכבר נתחדשה שנה 
מניסן שהרי אותו חדש שביעי סיון היה והוא שביעי 
להפסקת גשמים כמו ששנינו בסדר עולם וההיא ר''א 

ון מאה היא שכשאתה מונה משבעה עשר במרחש
ותשעים יום ארבעים לימי הגשמים ומאה וחמשים 
שגברו על הארץ נמצאו כלים באחד בסיון ואותו יום 
התחילו לחסור שנאמר ויחסרו המים מקצה חמשים 
ומאת יום והיו הלוך וחסור עד חדש העשירי והוא אב 
שהוא עשירי לירידת גשמים ובאחד באב נראו ראשי 

מה שהיו ההרים ההרים בשני חדשים חסרו ט''ו א
מכוסים מים שנאמר (בראשית ז) חמש עשרה אמה 
למדת שחסרה אמה לארבעה ימים והתיבה היתה 
משוקעת במים אחת עשרה אמה ולא היתה צפה על 
ראש ההר אלא ד' אמות גובה לפיכך נחה בי''ז בסיון 
ולר' יהושע דאמר בניסן נברא העולם וממנו מתחילין 

אייר ושביעי שנחה בו מנין שני הדורות ירד המבול ב
התיבה הוא כסליו ולא מנה לך הכתוב חדוש שנה לפי 
שאין השנה מתחדשת אלא בניסן ויש פותרין ואזדו 
לטעמייהו מדאמר ר''א בחדש שני מרחשון אית ליה 
בתשרי נברא העולם והוי מרחשון שני לחדש שהתחילו 
בו שנת שש מאות דאי לאו הכי למאי קרי ליה שני אם 

ם הא אמרינן ניסן ר''ה לחדשים ולאו לסדר חדשי
מילתא היא דאי מדקרי ליה שני שמעינן דבתשרי נברא 
העולם א''כ מאי פריך לקמיה בשלמא לר' יהושע היינו 
דכתיב שני אלא לרבי אליעזר מאי שני הא מהכא יליף 
שני לבריאת עולם הכי גרסינן בסדר עולם ר' יהושע 

אותו היום י''ז  ברישא והדר ר' אליעזר ר' יהושע אומר
באייר היה יום שמזל כימה שוקע ביום ר''א אומר אותו 
היום י''ז במרחשון היה יום שמזל כימה עולה ביום 
גלגל חמה עגול הוא חציו למעלה מן הקרקע וחציו 
למטה מן הקרקע ושנים עשר מזלות קבועין בו וזה 
סדרן טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים 

לי דגים וסימניך טש''ת סא''ב מע''ק עקרב קשת גדי ד
גד''ד ששה מהן שקועין למטה וששה מהם למעלה 
וכשהגלגל מגלגל זה עולה מצד זה והראשון שבצד 
האחר שוקע וכן לעולם ושתי שעות שוהה המזל 
בעלייתו וכן שכנגדו בשיקועו שיהו כולן משמשין בכ''ד 
שעות של יום ובניסן לעולם טלה מתחיל לעלות לאור 

קר מע''ק גד''ד למעלה בלילה טש''ת סא''ב למטה הב
לאור הבקר מתחיל טלה לעלות ומאזנים לשקוע לסוף 
ב' שעות טלה כולו עולה ומאזנים כולו שוקע אחר שתי 
שעות מתחיל שור לעלות ועקרב לשקוע וכן כולן כל 
חדש ניסן באייר שור מתחיל לשמש ביום כל ימי אייר 

ייתו שניות תאומים ובשתי שעות הראשונות גומר על
שלישית סרטן רביעית אריה חמישית בתולה וששית 
מאזנים וכן כולן נמצא טלה עולה בשתי שעות אחרונות 
בלילה וכל היום הוא שוקע וכימה הוא זנב טלה 
והמבול ביום ירד ודרך נקב שתי כוכבים שנטלו מכימה 
שהוא מזל שיש בו כוכבים הרבה ומניין שהמבול 

שנאמר בעצם היום הזה בא נח  התחיל לירד ביום
(בראשית ז) והוא מקטני אמנה היה ולא נכנס לתיבה 

  עד שירדו מים ודחקוהו ליכנס שנאמר מפני מי המבול 
  

תגברו המעיינות ת ונוהוצרך לשנות סדר בראשית והעלה זנב כימה ביום ונטל שני כוכבים ממנו ומעיינות מתמעטין בחמה ימות החמה ופסקו הגשמים ושינה סדר בראשי
   ושטפם:

   . שבמרחשון עולה עקרב בתחלת היום ואחריו קשת נמצא טלה עולה בסוף היום:יום שמזל כימה עולה ביום
   . לקמן פריך מאי שינה:שינה עליהם כו'
   . שהרי אייר שני לחדשים:היינו דכתיב שני

   . שנגזרה גזירה עליהן בתשרי שלפניו:שני לדין
   . דהעלה מזל כימה ביום ועוד שינה לתגבורת מעיינות:יהושע היינו דשינה הכי גרסינן בשלמא לר'

   . וסתם חמה רותחת היא כדכתיב וחמתו בערה בו:וחמת המלך שככה
שרי נברא העולם אלא . מונין שנות נח ובריאת עולם ושנות הדורות כר' אליעזר מונין מתשרי תחלת השנים ולא משום דסבירא להו בתחכמי ישראל מונין למבול כר' אליעזר

   דתשרי ראש השנה לשנים ובניסן נברא העולם כדקתני:
רביעי . כשמונין תקופת החמה והלבנה מונין מניסן לומר שמניסן נבראו ובתחלת ליל רביעי שמשה חמה בניסן לפיכך אין תקופת ניסן נופלת אלא בד' ולתקופה כרבי יהושע

   זו לתקופה שכנגדה לשנה הבאה וכן מולדות הלבנה מונין מולד ניסן ראשון בליל רביעי בתשעה שעות ותרמ''ב חלקים:היום לפי שלעולם יום ורביע בין תקופת שנה 
דור המבול שנים . כלומר למנין שנות הדורות מתחילין מניסן למנות ומבול באייר ירד ע''כ משתאמר באחת ושש מאות בראשון שחרבו המים ניסן הוא שהרי משפט אף למבול

  חדש:עשר 
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        יב, איב, איב, איב, א .37
   ."ְוִליָרקֹות"
  

ָנא    :ּתָ
רֹות ְוִלְנָדִרים"    ."ִליָרקֹות ּוְלַמְעׂשְ
  
   ?ַמאי ִניְנהוּ  - "ִליָרקֹות"
  

ר ָיָרק    .ַמְעׂשַ
  

ר"ַהְיינּו     !"ֹותַמְעׂשְ
  

ָנן ַרּבָ ָנא ּדְ    ,ּתָ
אֹוַרְייָתא ֵני ּדְ    .ְוָקּתָ

  
א ֵריׁשָ אֹוַרְייָתא ּבְ    !ְוִליְתֵני ּדְ

  
ָמּה  ֲחִביָבא ֵליּה ַאְקּדְ יֵדי ּדַ    .ַאּיְ

  
יָדן א ּדִ    ?ְוַתּנָ

  
ָנן ַרּבָ ָנא ּדְ אֹוַרְייָתא ,ּתָ ן ּדְ ּכֵ    .ְוָכל ׁשֶ

  
ר'ְוִליְתֵני     '!ַמֲעׂשֵ

  
ר ּבְ  -ֶאָחד     ,ֵהָמהַמְעׂשַ

ָגן - ְוֶאָחד  ר ּדָ    .ַמְעׂשַ
  

   '!ָיָרק'ְוִליְתֵני 
  

ְווֵני ָיָרק ֵרי ּגַ    ,ּתְ
ְתַנן    :ּדִ

ֱאָגד " ָאֵגד –ָיָרק ַהּנֶ ּיֵ ֶ    ,ִמׁשּ
ֵאינֹו ֶנֱאָגד  ִלי -ְוׁשֶ א ֶאת ַהּכְ ַמּלֵ ּיְ ֶ   .(מעשרות א,ה) "ִמׁשּ

  

  רש"י
. מעשר ירק לענין חדש ולירקות

וישן שאין תורמין מירק הנלקט 
   ערב ר''ה על הנלקט אחר ר''ה:

   . לקמן (ע''ב) מפרש:ולנדרים
. השמיעך שיש ר''ה תנא דרבנן

קבוע לענין חדש וישן במעשר 
ירק דרבנן והדר תנא מעשר דגן 
שאף לו יום קבוע לחדש וישן 

   שלו:
רקות ולא . דתנא ליותנא דידן

   תנא למעשרות:
. ואשמועינן דיום תנא דרבנן

   קבוע לו כ''ש דאורייתא:
   . שדרכו באגודות:ירק הנאגד

. הוי גורנו למעשר משיאגד
ואסור לאכול ממנו עראי עד 

  שיעשר:
  
  
  
  

 



  ""ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם –מסכת ראש השנה פרק א' 
                     

51

        בבבב- - - - יב, איב, איב, איב, א .38
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ט ָיָרק ֶעֶרב רֹאׁש " ֶמׁש ִליּקֵ ֶ בֹא ַהׁשּ לֹא תָּ ָנה ַעד ׁשֶ ָ    ,ַהׁשּ
ט   יב,ב ֶמׁש ^ ְוָחַזר ְוִליּקֵ ֶ בֹא ַהׁשּ תָּ ֶ    :ִמׁשּ

ה ַעל ֶזה ִרין ִמּזֶ ְ    ,ֵאין ּתֹוְרִמין ּוְמַעׂשּ
ן ׁשָ ִרין לֹא ִמן ֶהָחָדׁש ַעל ַהּיָ ְ ֵאין ּתֹוְרִמין ּוְמַעׂשּ ן ַעל ֶהָחָדׁש  ,ְלִפי ׁשֶ ׁשָ    .ְולֹא ִמן ַהּיָ

  

יתִאם ָהיְ  ִליׁשִ ְ ה ִנְכֶנֶסת ַלׁשּ ִנּיָ   : ָתה ׁשְ
ה  ִנּיָ ִני - ׁשְ ר ׁשֵ ר ִראׁשֹון ּוַמֲעׂשֵ    ,ַמֲעׂשֵ

ית  ִליׁשִ ר ָעִני -ׁשְ ר ִראׁשֹון ּוַמְעׂשַ    ."ַמֲעׂשֵ
  

י     ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
בּוָא " ר תְּ ל ַמְעׂשַ ר ֶאת ּכָ ֵ ה ְלַעׂשּ י ְתַכּלֶ רּכִ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ית ׁשְ ִליׁשִ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ     .יב)-(דברים כו"ְתָך ּבַ

ר ֶאָחד א ַמֲעׂשֵ ּה ֶאּלָ ֵאין ּבָ ָנה ׁשֶ    .ׁשָ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ר ָעִני ר ִראׁשֹון ּוַמְעׂשַ    ,ַמֲעׂשֵ
ֵטל ִני ִיּבָ ר ׁשֵ    .ּוַמֲעׂשֵ

  

ֵטל י ִיּבָ ר ִראׁשֹון ַנּמִ א ַאף ַמֲעׂשֵ    !אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
  

לְ  ר ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם" :מּוד לֹוַמרּתַ ַדּבֵ ם תְּ    :ְוֶאל ַהְלִוּיִ
ַנֲחַלְתֶכם ם ּבְ י ָלֶכם ֵמִאתָּ ר ָנַתתִּ ר ֲאׁשֶ ֲעׂשֵ ָרֵאל ֶאת ַהּמַ ֵני ִיׂשְ י ִתְקחּו ֵמֵאת ּבְ    .כו)- (במדבר יח "ּכִ

תּוב ְלַנֲחָלה יׁשֹו ַהּכָ    ,ִהּקִ
ֲחָלה ֵאין ָלּה ֶהְפֵסק    ,ַמה ּנַ

   .ר ִראׁשֹון ֵאין לֹו ֶהְפֵסקַאף ַמֲעׂשֵ 
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    23ּתַ
ר"" ֵ ה ְלַעׂשּ י ְתַכּלֶ ר ֶאָחד - ְוגֹו' "ּכִ א ַמֲעׂשֵ ּה ֶאּלָ ֵאין ּבָ ָנה ׁשֶ    .ׁשָ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ר ָעִני ר ִראׁשֹון ּוַמְעׂשַ ֵטל ,ַמֲעׂשֵ ִני ִיּבָ ר ׁשֵ    .ּוַמֲעׂשֵ

י ִיּבָ  ר ִראׁשֹון ַנּמִ    ?ֵטלָיכֹול ַאף ַמֲעׂשֵ
ְלמּוד לֹוַמר ִוי" :תַּ   .כט)-(דברים יד,כח "ּוָבא ַהּלֵ
א  ּבָ ל ְזַמן ׁשֶ ן לוֹ  - ּכָ    ,תֵּ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 
ר ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ַדּבֵ ם תְּ    :ְוֶאל ַהְלִוּיִ

י ִתְק  ַנֲחַלְתֶכםּכִ ם ּבְ י ָלֶכם ֵמִאתָּ ר ָנַתתִּ ר ֲאׁשֶ ֲעׂשֵ ָרֵאל ֶאת ַהּמַ ֵני ִיׂשְ    – "חּו ֵמֵאת ּבְ
תּוב ְלַנֲחָלה יׁשֹו ַהּכָ    ,ִהּקִ

ֲחָלה     ,ֵאין ָלּה ֶהְפֵסק - ַמה ּנַ
ר ִראׁשֹון    ."ֵאין לֹו ֶהְפֵסק -ַאף ַמֲעׂשֵ

  
  

                                                           
23
  הגהת מסורת הש"ס. 

  רש"י
. אשמועינן דירק בתר ליקט ירק

לקיטה אזיל לענין מעשר ואף 
על פי שגדל בשנה אחת אם 

ים הוי חדש וישן נלקט בשתי שנ
שאין תורמין מן החדש על הישן 

  דכתיב (דברים יד) שנה שנה: 
. מה שנלקט בשנה שניה שניה

של שמיטה מעשר ראשון ללוי 
ומעשר שני בירושלים ומה 
שנלקט בשנה שלישית מעשר 

   ראשון ומעשר עני:
. דבשלישית אינו מנא הני מילי

   נוהג בה מעשר שני:
. שנה שאין נוהג בה אלא אחד

מן המעשרות שנהגו בשתי שנים 
   שלפניה:

. יתן הא כיצד מעשר ראשון
   כדרך שנתן עד הנה:

. יוסיף במקום ומעשר עני
מעשר שני כדכתיב (דברים כו) 
לגר ליתום ולאלמנה והוא 

   מעשר עני:
. או אף מעשר ראשון יבטל

ושנת המעשר חד קאמר ההיא 
דמפרש ואזיל ללוי לגר ליתום 

עני שאף  ולאלמנה והוא מעשר
לוי בכלל עני שאין לו חלק 

   בארץ:
. למעשר ראשון כל זמן ובא הלוי

שבא וכו' והא בשנה שלישית 
כתיב מקצה שלש שנים וגו ובא 

  הלוי וגו':
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .39
  ְוכּו':  "ְוִלְנָדִרים"
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ר ֲהָנָאה ֵמֲחֵבירוֹ "    :ַהּמּוּדַ

ָנה ר חֹוֶדׁש ִמּיֹום ְליֹום - ְלׁשָ ֵנים ָעׂשָ    .מֹוֶנה ׁשְ
ָנה זֹו  ֱאלּול - ְוִאם ָאַמר ְלׁשָ ָעה ּבֶ ִרים ְוִתׁשְ ֶעׂשְ א ּבְ    ,ֲאִפיּלּו לֹא ָעַמד ֶאּלָ

ָנה ֵרי ָעְלָתה לֹו ׁשָ ִתׁשְ יַע יֹום ֶאָחד ּבְ ִהּגִ יָון ׁשֶ    ."ּכֵ
  

ָאַמר וּ ֲאִפילּ  ָנה " :ְלַמאן ּדְ ָ ׁשּ ָנה -יֹום ֶאָחד ּבַ    ",ֵאינֹו ָחׁשּוב ׁשָ
יל ֲעֵליּה  יּה ַקּבִ    .ְוָהא ִאְצַטַער ֵליּה  -ְלַצעּוֵריּה ַנְפׁשֵ

  
  

   !ְוֵאיָמא ִניָסן
  

ְנָדִרים  ֵני ָאָדם -ּבִ ְך ַאַחר ְלׁשֹון ּבְ    .ַהּלֵ
  
  
  

  רש"י
ה''ג תנו רבנן המודר הנאה 

   . ולא גרסינן מנלן:וכו'
. שאין אדם נודר לשון בני אדם

אלא על לשון שהוא רגיל לדבר 
אדם לקרות תשרי ודרך בני 

  ר''ה:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב    ––––    יב, ביב, ביב, ביב, ב .40
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ן " ְלתָּ ְצַמח –ַהתִּ תִּ ֶ    .ִמׁשּ
יִתים  בּוָאה ְוַהּזֵ ִליׁש  -ַהתְּ ִביאּו ׁשְ ּיָ ֶ    .(מעשרות א,ג) "ִמׁשּ

  
ְצַמח"ַמאי  תִּ ֶ    ?"ִמׁשּ

  
ְצַמח ִלְזָרִעים ּתִ ֶ    .ִמׁשּ

  
  
יִתים " בּוָאה ְוַהּזֵ ִליׁש  - ַהתְּ ִביאּו ׁשְ ּיָ ֶ   ."ִמׁשּ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

יָאַמר  י יֹוָח ָאַמר  ַרב ַאּסִ    :ָנןַרּבִ
ֵמיּה ּדְ  ְ ּה ִמׁשּ ִליִליּוָמטּו ּבָ י יֹוֵסי ַהּגְ    :ַרּבִ

ַחג ַהּסּוּכֹות" :ָאַמר ְקָרא ה ּבְ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ מֹוֵעד ׁשְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ץ ׁשֶ   .י)-(דברים לא  "ִמּקֵ
ה" ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ ַחג ַהּסּוּכֹות"ַמאי ֲעִביְדֵתיּה  -  "ׁשְ ִמיִנית ִהיא "ּבְ    !ׁשְ

א לוֹ     :ַמר ְלךָ ֶאּלָ
ָנה  ָ ִביִעית ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ְ ׁשּ ִליׁש ּבַ ֵהִביָאה ׁשְ בּוָאה ׁשֶ ל ּתְ ִמיִנית -ּכָ ְ ׁשּ ִביִעית ּבַ ה נֹוֵהג ּבֹו ִמְנַהג ׁשְ    .ַאּתָ

  
י ֵזיָראָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרּבִ    :ַרב ַאּסִ

ָלל  יג,א     ,ְוִדְלָמא לֹא ָעֵייל ּכְ
ט ְוֵת  :ְוָקָאַמר ַרֲחָמָנא ּמֵ ׁשַ    !יִזיל ַעד ַחג ַהּסּוּכֹותּתְ

  
ךְ  ְעּתָ    .לֹא ַסְלָקא ּדַ

ְכִתיב ָנה" :ּדִ ָ ֵצאת ַהׁשּ    ,טז)-(שמות כג "ְוַחג ָהָאִסיף ּבְ
   ?"ָאִסיף"ַמאי 

ְזַמן ֲאִסיָפה א ּבִ ךָ " :ָהְכִתיב – ִאיֵליָמא ַחג ַהּבָ ָאְסּפְ    !"ּבְ
  

א ַמאי     .ָקִציר ?"ָאִסיף"ֶאּלָ
  

ָנן    :ְוִקים ְלהּו ְלַרּבָ
ָחג  ְקְצָרה ּבֶ ּנִ בּוָאה ׁשֶ ָכל ּתְ ָנה -ּדְ ָ ִליׁש ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ֵהִביָאה ׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

ָנה" :ְוָקא ָקֵרי ָלּה  ָ ֵצאת ַהׁשּ    ."ּבְ
  

י ִיְרְמָיה ָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראלְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ִליׁש  ְ ִליׁש ְלָפחֹות ִמׁשּ ין ׁשְ ָנן ּבֵ    ?ְוִקים ְלהּו ְלַרּבָ

  
   :ר ֵליּה ָאַמ 

ְך ְלַבר ֵמִהְלְכָתא :ַלאו ֲאִמיָנא ָלךְ  יק ַנְפׁשָ ּפֵ    ?!לֹא ּתַ
ן הּוא ל ִמּדֹות ֲחָכִמים ּכֵ    !ּכָ

  
ִעים ְסָאה ַאְרּבָ    ,הּוא טֹוֵבל -  ּבְ

ִעים ְסָאה ָחֵסר קּוְרטֹוב  ַאְרּבָ ֶהן - ּבְ    .ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטּבֹול ּבָ
  

ֵביָצה  א טּוְמַאת אֹוָכלִ  -ּכְ    ,יןְמַטּמֵ
ֵביָצה ָחֵסר ׁשּוְמׁשּום  א טּוְמַאת אֹוָכִלין - ּכְ    .ֵאינֹו ְמַטּמֵ

  

ה  לֹׁשָ ה ַעל ׁשְ לֹׁשָ א ִמְדָרס - ׁשְ ּמֵ    ,ִמּטַ
ה ָחֵסר ֵניָמא ַאַחת  לֹׁשָ ה ַעל ׁשְ לֹׁשָ א ִמְדָרס - ׁשְ ּמֵ    .ֵאינֹו ִמּטַ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ֲהַדר     :ַרּבִ

ָאְמִרי ָתא ִהיא ּדְ    .ַלאו ִמיּלְ

  רש"י
   . מין תבלין פיניגר''י:התלתן

. אחר שנת צמיחתו הוא משתצמח
   מתעשר ולא אחר שנת לקיטתו:

. שהזרע צומח משתצמח לזרעים
   בתוכו:

. דגן ותירוש קרויין תבואה התבואה
דכתיב (במדבר יח) כתבואת גורן 

   וכתבואת יקב:
. יצהר משיביאו שליש והזיתים
ין אחר שנה שהגיעו בו לשליש מתעשר

   בישולם אם שניה אם שלישית:
. אתבואה ואזיתים קאי מנא הני מילי

דמעשר דידהו דאורייתא ומנלן דבתר 
שליש אזלי דאילו ירק דאזיל ביה רבנן 
בתר לקיטה ואילן דאזיל בתר חנטה 
מעשר דידהו מדרבנן ולא מבעיא בהו 
מנלן ולקמן (דף יד.) מפרש בהו 

ק משום דגייזו ליה כל טעמייהו יר
שעתא והדר צמח וגדל על מי גשמים 
של שנת לקיטתו אזיל ביה בתר לקיטה 
אילן גדל על מי שנה שחנט בה שע''י 
שרף שבא באילן לפני חנטה פירותיו 
חונטין ובו נגמרין ששרף האילן עולה 

   ונכנס בפרי תמיד וממנו גדל:
. לקרות חג הסוכות מאי עבידתיה

שנת השמיטה הרי שבסוף שבע שנים 
כבר יצאה השמיטה מר''ה וכבר נכנסת 

   שמינית:
. וה''ק קרא יש לך אלא לומר לך כו'

דבר שהוא של שמינית והוא אסור 
כשביעית ואיזו זו תבואה שהביאה 
שליש ולקמן פריך ממאי דבדעייל שליש 

  קאמר: 
. ואפילו לא התחילו ודלמא לא עייל כלל

 להתבשל בשביעית קאמר רחמנא מצות
שביעית לימשך איסורה עד חג הסוכות 

   מלחרוש ולקצור:
. דלשתעי קרא אלא כשהביאו לא ס''ד

   שליש דמוכח קרא אחרינא:
וחג האסיף בצאת השנה מאי חג 

. אילימא דההוא שם סוכות האסיף
ומשום דבא בזמן אסיפה למה לי דכתב 
בחד קרא תרי זימני הא כתיב בההוא 

   קרא גופיה באספך את מעשיך:
. וה''ק וחג אשר א מאי אסיף קציראל

הוא באספך את מעשיך מן השדה אסיף 
אשר אתה קוצר בו אינו משנה הנכנסת 
אלא משנה היוצאת ולמדך כאן שקציר 
החג הולך אחר שנה שעברה וקים להו 
לרבנן שאמרו התבואה אחר שליש דכל 
תבואה שנקצרת בחג בידוע שהביאה 

   שליש לפני ר''ה:
. שהיא השנהוקא קרי ליה בצאת 

משנה היוצאת אלמא תבואה אחר 
   שליש:

. בתמיה וכי בקיאין הן וקים להו לרבנן
בטיב גידול התבואה לדעת שאין 
התבואה ראויה לקצור בחג אא''כ 

   הביאה שליש בשנה שעברה:
. לפקפק לא תפיק נפשך בר מהלכתא

   בשיעור חכמים:
   . מצומצמת:כל מדותם כך הוא

אד אחד . מדה קטנה מחסר קורטוב
   מח' בשמינית בלוג:

. וקים להו לרבנן שאין כביצה אוכלים
בית הבליעה מחזיק לא פחות ולא יותר 
מביצת תרנגולת וכתיב בטומאת אוכלין 
(ויקרא יא) מכל האוכל אשר יאכל 

   אוכל הנאכל בבת אחת:
שלשה טפחים על שלשה טפחים 

. שיערו חכמים מטמאים מדרס
  שכשיעור הזה ראוי לישיבה:

  רש"י  
. לאו מילתא היא דאמרי

שהקשתי לומר וקים להו רבנן 
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יא ֵמ  יּה ַחְבַרּיָ ָבעּו ִמיּנֵ ֲהָנאּדְ    :ַרב ּכַ

ְכִניָסָתן ָלָאֶרץ  ָרֵאל ּבִ ִהְקִריבּו ִיׂשְ    ?ֵמֵהיָכן ִהְקִריבּוהוּ  -עֹוֶמר ׁשֶ
ַיד ָנְכִרי  ָעֵייל ּבְ    !ְולֹא ְקִציר ָנְכִרי ,ָאַמר ַרֲחָמָנא י)-(ויקרא כג "ְקִציְרֶכם" –ִאם ּתֹאַמר ּדְ

  
ַאְקִריב אי ּדְ ְלָמא לֹא ַאְקִריבוּ  ,וּ ִמּמַ    ?ּדִ

  
ךְ לֹא  ְעּתָ     .ַסְלָקא ּדַ

ְכִתיב ַסח" :ּדִ ֳחָרת ַהּפֶ    .יא)-(יהושע ה "ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמּמָ
ַסח" ֳחָרת ַהּפֶ    ,ָאכּול – "ִמּמָ

ָרא     .לֹא ָאכּול - ֵמִעיּקָ
ַאְקִריבּו עֹוֶמר    .ַוֲהַדר ָאְכֵלי ,ּדְ

  
   ?ֵמֵהיָכן ִהְקִריבוּ 

  
   :ָאַמר ָלֶהן

ַיד ָנְכִרי ִליׁש ּבְ לֹא ֵהִביא ׁשְ ל ׁשֶ    .ּכָ
  

   ?ְוִדְלָמא ָעֵייל ְולֹא ִקים ְלהוּ 
  

א ִקים ְלהוּ     ,ֶאּלָ
י ִקים ְלהוּ     .ָהָכא ַנּמִ

  
ָלל    ?ְוִדְלָמא לֹא ָעֵייל ּכְ

ָעֵייל ִריְבָעא ִליׁש לֹא ִקים לְ  ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ְ ִליׁש ְלָפחֹות ִמׁשּ ין ׁשְ    ?הוּ ּבֵ
  

ךְ  ְעּתָ    .לֹא ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש " :ּדִ ן ּבֶ ְרּדֵ    .יט)-(יהושע ד "ְוָהָעם ָעלּו ִמן ַהּיַ

ךְ ְוִאי  ְעּתָ ָלל ַסְלָקא ּדַ לֹא ָעֵייל ּכְ ה יֹוֵמי ִמי ָקא ַמְלָיא ,ּדְ ָ ֲחִמׁשּ    ?!ּבַ
  

א ְנָקא ?ַמאי ,ֶאּלָ ָעֵייל ִרְבָעא אֹו ּדַ י ּבַ  ,ּדְ ּתִ ה יֹוֵמי ִמי ָקא ַמְלָיאַאּכַ ָ    ?ֲחִמׁשּ
א    ?ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר ,ֶאּלָ

ּה  מא)-(דניאל יא "ֶאֶרץ ְצִבי" ִתיב ּבָ    ,ּכְ
י ּה  - ָהִכי ַנּמִ ִתיב ּבָ    .ֶאֶרץ ְצִבי ּכְ

  
י ֲחִניָנאַמְתִקיף ָלּה     :ַרּבִ

ַהאי     ?!ָקִציר הּוא "ָאִסיף"ּוִמי ָמִצית ָאְמַרּתְ ּדְ
ְקֶבךָ " :ְוָהְכִתיב ְרְנָך ּוִמּיִ ָך ִמּגָ ָאְסּפְ    .יג)-(דברים טז "ּבְ

ר :ְוָאַמר ַמר תּוב ְמַדּבֵ ְפסֹוֶלת ּגֹוֶרן ְוֶיֶקב ַהּכָ    !ּבִ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
יָדן ָתא ֲהַואי ּבִ    ,ָהא ִמיּלְ

י ֲחִניָנאְוָאָתא  א ,ַרּבִ יּה ַנְרּגָ ָדא ּבֵ    .ׁשָ
  

א ְמָנָלן    ?ֶאּלָ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ן יֹוֵסף" י יֹוָנָתן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִנים" ָ לֹׁש ַהׁשּ בּוָאה ִלׁשְ ת ֶאת ַהתְּ    ,כא)-(ויקרא כה "ְוָעׂשָ

ְקֵרי   ביג, לֹׁש " ַאל תִּ ִליׁש  "ִלׁשְ א ִלׁשְ    ."ֶאּלָ
  

ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה    רש"י   !ְוָהא ִמיּבָ
. תשובה על מה נאכל לגופיה

  בשנה השביעית:
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ִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא    :ּכְ

ִמ " ְ ָנה ַהׁשּ ָ ם ֵאת ַהׁשּ יִעיתּוְזַרְעתֶּ ׁשִ ָנה ַהתְּ ָ ן ַעד ַהׁשּ בּוָאה ָיׁשָ ם ִמן ַהתְּ    .כב)-(ויקרא כה "יִנית ַוֲאַכְלתֶּ
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        יד, איד, איד, איד, א    ––––יג, ב יג, ב יג, ב יג, ב  .41
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ִריׁשּו ִלְפֵני " ִהׁשְ ִמין ׁשֶ ּוְמׁשְ ָרִגין ְוַהׁשּ ָנהָהאֹוֶרז ְוַהּדֹוַחן ְוַהּפְ ָ    :רֹאׁש ַהׁשּ
ָעַבר ִרין ְלׁשֶ ְ    ,ִמְתַעׂשּ

ִר  ִביִעיתּומּותָּ ׁשְ    ,ין ּבִ
   :ְוִאם ַלאו

ִביִעית ׁשְ    ,ֲאסּוִרין ּבִ
ָאה ָנה ַהּבָ ָ ִרין ַלׁשּ ְ   .(שביעית ב,ז) "ּוִמְתַעׂשּ

  
הָאַמר     :ַרּבָ

ָנן ַתר ֲחָנָטה -ִאיָלן  :ָאמּור ַרּבָ    ,ּבָ
בּוָאה ְוֵזיִתים  ִליׁש  - ּתְ ַתר ׁשְ    ,ּבָ

ַתר ְלִקיָטה -ָיָרק     .ּבָ
ינְ  ּוִ ַמאן ׁשַ ָנןָהֵני ּכְ    ?הּו ַרּבָ

  
הֲהַדר ָאַמר     :ַרּבָ

ָרִכין  ָרִכין ּפְ ֲעׂשּוִיין ּפְ ה -ִמּתֹוְך ׁשֶ ָרׁשָ ַתר ַהׁשְ ָנן ּבָ    .ָאְזֵלי ַרּבָ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
   ,ְוִיְצּבֹור ּגֹוְרנֹו ְלתֹוכוֹ 

ּבוֹ  ּבֹו ַעל ֶהָחָדׁש ׁשֶ ן ׁשֶ  ,ְוִנְמָצא ּתֹוֵרם ִמן ֶהָחָדׁש ׁשֶ ׁשָ ּבוֹ ִמן ַהּיָ ן ׁשֶ ׁשָ    !ּבֹו ַעל ַהּיָ
ְנָיא    :ִמי לֹא ּתַ

יָפר" ן ּכֵ י יֹוֵסי ּבֶ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןָאַמר ִמׁשּ י ׁשִ זּוִרי ַרּבִ    :ׁשְ
ָרעֹו ְלֶזַרע ּזְ ְצִרי ׁשֶ    ,ּפֹול ַהּמִ

ָנה ָ ִריׁש ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ָנה ,ִמְקָצתֹו ִהׁשְ ָ ִריׁש ְלַאַחר רֹאׁש ַהׁשּ     ,ּוִמְקָצתֹו ִהׁשְ
ה ַעל ֶזה ִרין ִמּזֶ ְ    ,ֵאין ּתֹוְרִמין ּוְמַעׂשּ

ִרין ְ ֵאין ּתֹוְרִמין ּוְמַעׂשּ    :ְלִפי ׁשֶ
ן ׁשָ ן ַעל ֶהָחָדׁש  ,לֹא ִמן ֶהָחָדׁש ַעל ַהּיָ ׁשָ    .ְולֹא ִמן ַהּיָ

ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ּבוֹ  ,צֹוֵבר ּגֹוְרנֹו ְלתֹוכוֹ  ר ִמן ֶהָחָדׁש ׁשֶ ֵ ּבוֹ  ְוִנְמָצא ּתֹוֵרם ּוְמַעׂשּ    ,ַעל ֶהָחָדׁש ׁשֶ

ּבוֹ  ן ׁשֶ ׁשָ ּבֹו ַעל ַהּיָ ן ׁשֶ ׁשָ    !"ּוִמן ַהּיָ
  

ְמעֹון  :ָאַמר ֵליּה  י ׁשִ זּוִרי ָקָאְמַרּתְ ַרּבִ    ?!ׁשְ
ְמעֹון  י ׁשִ זּוִרי ָסַברַרּבִ יָלה :ׁשְ    ,ֵיׁש ּבִ
ָנן ָסְבֵרי יָלה :ְוַרּבָ    .ֵאין ּבִ

  
ר ַנְחָמִניָאַמר  י ִיְצָחק ּבַ מּוֵאל ָאַמר ַרּבִ    :ׁשְ

יָפר ן ּכֵ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ ּום  ,ֲהָלָכה ּכְ ָאַמר ִמׁשּ ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ זּוִריַרּבִ    .ׁשְ
  

י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה     :ַרּבִ
מּוֵאל ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר ׁשְ

מּוֵאלְוָהָאַמר  ֶמן :ׁשְ ִין ְוׁשֶ יָלה חּוץ ִמּיַ    .ַלּכֹל ֵאין ּבִ
  

ָא  יּה ָהא ּדְ ִמיְטּתֵ ּתְ מּוֵאלַמר ִאׁשְ    :ׁשְ
ִרי ַמר ּפְ    .ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ּגְ

  
   .ּוְצִריָכא   יד,א

ְמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ְמעֹון ֲהָלָכה כְּ  :ּדְ י ׁשִ זּוִריַרּבִ    ,ׁשְ
יָלה :ֲהָוה ֲאִמיָנא ָקָסַבר ֵיׁש ּבִ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
יָלה    .ַלּכֹל ֵאין ּבִ
ְמִעיַנן יָלהַלּכֹל  :ְוִאי ַאׁשְ    ,ֵאין ּבִ

  רש"י
   . מיני קטניות הן דוחן מילי''ו:האורז והדוחן כו'

   . מק''ו בלע''ז:פרגין
. במעשרות שנה שעברה אם שניה מתעשרין לשעבר

   מעשר שני ואם שלישית מעשר עני:
   . אם השרישו ערב שביעית לפני ר''ה:ומותרין בשביעית

. בשנת לקיטתן אם משאר שני ים לשנה הבאהומתעשר
   שבוע היא שאינה שביעית:

. לקמן (דף טו:) תנא לה בפירקין אילן בתר חנטה
שחנטו פירותיו קודם ט''ו בשבט שהוא ר''ה לאילנות 

   מתעשר לשנה שעברה:
. כדאמרן לעיל (ד' יב.) ליקט ירק ערב ירק בתר לקיטה

   ר''ה כו':
   שהלכו בהן אחר השרשה:. קטניות כמאן שוינהו הני

. מתוך שגורנן עשוי מעט מתוך שעשויין פרכין פרכין
מעט שאין נלקטין כאחד אלא היום לוקטין ומפרכין 
מעט ולמחר מעט ונמצאו חדש וישן מעורבין יחד 
הנפרכין לפני ר''ה עם הנפרכין לאחר ר''ה אם הולכין 
בהן אחר לקיטה כשאר ירק כשיהא מפריש מעשרותיו 

שר מן החדש על הישן ומן הישן על החדש אזלי ה''ל מע
בהו בתר השרשה שבשנה אחת משרשת כל השדה 
שהרי בבת אחת זורעין אותן ומעשר פירות האילן 
וקטניות וירק מדרבנן הן ויכולת ביד החכמים לקבוע 

   זמן לפי דעתם לכל אחד ואחד:
. לשון זה נופל בקטניות כדאמרי' במסכת פרכין פרכין
   :) מוללין מלילות ומפרכין קטניות בי''ט:ביצה (דף יב

. ומה בכך אם ישן וחדש מעורבין ויצבור גורנו לתוכו
יצבור את כל הגורן לתוכו כלומר באמצעיתו שיהא 
הכל נבלל יחד יפה ונמצא כשיתרום ויעשר יהא מן 
החדש במעשר לפי מה שיש חדש בגורן ומן הישן לפי 

   מה שיש ישן:
ילה לומר יפה נבלל ונמצא . דסמכינן אבמי לא תניא

תורם מן החדש לפי מה שיש חדש ומן הישן לפי מה 
   שיש ישן:

. מין קטנית פאזול''י ודרכן לזורען לירק פול המצרי
ולזרע והזורע לירק מתעשר אחר לקיטה והזורע לאכול 
את זרעו תורת קטניות עליו ומתעשר אחר השרשה וזה 

צתו לאחר שזרעו לזרע והשריש מקצתו לפני ר''ה ומק
   ר''ה:

. שמכירין בו שזרעוהו באחרונה על אין תורמין מזה
   הנזרע בראשונה ולא מן הראשון על האחרון:

   . טורח לתת זה בעצמו וזה בעצמו:כיצד הוא עושה
. יבלול אותו יפה לאחר שנתן מן צובר גורנו לתוכו

הראשון בזוית זו ומן השני בזוית זו יחזור ויצברנו 
א כולו כאחד ונמצא תורם מן החדש לאמצע הגורן שיה

   שבו כו':
. יש לסמוך על הבילה לומר שיש משניהן בתוך יש בילה

   המעשר לפי החשבון:
. אין סומכין על כך שיש לומר לא נבלל יפה אין בילה

   ורובו של מעשר מן החדש או רובו מן הישן:
. המערב יין חדש עם הישן או שמן חדש חוץ מיין ושמן

ומעשר ממנו ויש במעשר שניהם כפי  עם הישן תורם
החשבון שדבר לח נבלל יפה אבל יבש אין סומכין בו על 

   הבילה:
. לרבי זירא הא דאמר שמואל הכל הולך אשתמיטתיה

אחר גמר פרי ותו אמרינן ואי אשמועינן הכל הולך אחר 
גמר פרי הוה אמינא אפילו תבואה וזיתים נמי קמ''ל 

פליגי דבתבואה וזיתים הלכה כר' שמעון שזורי במאי ד
לא פליגי ולא אזלינן בהו אחר גמר פרי אבל במיני 
קטניות פליגי דר' שמעון אזיל בתר השרשה ורבנן לא 
אזלי למדנו דאשכח שמואל תנא דלא אזיל בתר 
השרשה בקטניות אלא אחר גמר פרי ועליה סמיך 
לפלוגי עליה דר' שמעון שזורי ועליה דהא מתניתין 

רז והדוחן והפרגין והשומשמין דתנינן לעיל האו
   שהשרישו כו' ואני לא ידעתי מאן הוא ההוא תנא:

  אשתמיטתיה לרבי זירא הא דאמר שמואל הכל הולך 
. ואף הקטניות לא הלכו בהן אחר אחר גמר פרי

השרשה וכי אמר שמואל הלכה כר' שמעון שזורי לא 
מטעמיה דאמר דאלו רבי שמעון שזורי טעמיה משום 

דשמואל משום דכוליה חדש הוא שגדל  בילה וטעמא
  ונגמר אחר ראש השנה: 

. הני תלת דשמואל הלכה כר''ש שזורי ולכל אין וצריכא
  בילה והכל הולך אחר גמר פרי:
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ָנן  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ַרּבָ    ְסִביָרה ֵליּה,ּכְ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ְמעֹון ֲהָלָכה כְּ  י ׁשִ זּוִריַרּבִ    .ׁשְ
י ְרּתֵ ְמִעיַנן ָהֵני ּתַ    :ְוִאי ַאׁשְ

מּוֵאל :ֲהָוה ֲאִמיָנא ׁשְ מּוֵאל ַאּדִ ׁשְ ָיא ּדִ    ,ַקׁשְ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ִריַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר גְּ     .ַמר ּפְ
ְמִעיַנן ִרי :ְוִאי ַאׁשְ ַמר ּפְ    ,ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ּגְ

י :ֲהָוה ֲאִמיָנא בּוָאה ְוֵזיִתים ַנּמִ    ,ֲאִפיּלּו ּתְ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

יֲהָלָכה כְּ  זּוִרי ַרּבִ ְמעֹון ׁשְ ָפִליג ׁשִ ַמאי ּדְ    .ּבְ
  

י ְרּתֵ ְמִעיַנן ָהֵני ּתַ    ,ְוַלׁשְ
ילָ " ה ִלי -  "הַלּכֹל ֵאין ּבִ    ?ָלּמָ
  

ַמעָהא     :ָלן ָקא ַמׁשְ
יָלה ֶמן ֵיׁש ּבִ ְלַיִין ְוׁשֶ    .ּדִ

  
ְנָיא    :ּתַ

ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְקֶבךָ " ְרְנָך ּוִמּיִ ָך ִמּגָ ָאְסּפְ    – יג)-(דברים טז "ּבְ

ָעְבָרה ָנה ׁשֶ ֵדיִלין ַעל ֵמי ׁשָ ּגְ ָעְבָרה ,ַמה ּגֹוֶרן ְוֶיֶקב ְמיּוָחִדין ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָ ִרין ַלׁשּ ְ    ,ּוִמְתַעׂשּ
ָעְבָרה  ָנה ׁשֶ ֵדיִלין ַעל ֵמי ׁשָ ּגְ ל ׁשֶ ָעְבָרה - ַאף ּכָ ָנה ׁשֶ ָ ִרין ַלׁשּ ְ    .ִמְתַעׂשּ

ָאה  ָנה ַהּבָ ֵדיִלין ַעל ֵמי ׁשָ ּגְ ָאה - ָיְצאּו ְיָרקֹות ׁשֶ ָנה ַהּבָ ָ ִרין ַלׁשּ ְ    .ּוִמְתַעׂשּ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָא " ְקֶבךָ ּבְ ְרְנָך ּוִמּיִ ָך ִמּגָ    – "ְסּפְ
ֵדיִלין ַעל רֹוב ַמִים ּגְ ָעְבָרה ,ַמה ּגֹוֶרן ְוֶיֶקב ְמיּוָחִדין ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָ ִרין ַלׁשּ ְ    ,ּוִמְתַעׂשּ

ֵדיִלין ַעל רֹוב ַמִים  ּגְ ל ׁשֶ ָעְבָרה -ַאף ּכָ ָנה ׁשֶ ָ ִרין ַלׁשּ ְ    .ִמְתַעׂשּ
ֵדיִלין ַעל ּכָ  ּגְ ָאה -ל ַמִים ָיְצאּו ְיָרקֹות ׁשֶ ָנה ַהּבָ ָ ִרין ַלׁשּ ְ    ."ּוִמְתַעׂשּ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ִריִסין ָצִלים ַהּסָ ְצִרי ,ּבְ יַנְייהוּ  -  ּופֹול ַהּמִ א ּבֵ    .ִאיּכָ
  

ְתַנן    :ּדִ
ְצִרי" ִריִסין ּופֹול ַהּמִ ָצִלים ַהסָּ    :ּבְ

ים יֹום  לֹׁשִ ַנע ֵמֶהן ַמִים ׁשְ ּמָ ָנה ׁשֶ ָ    –ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ
ָעַבר ִרין ְלׁשֶ ְ ִביִעית ,ִמְתַעׂשּ ׁשְ ִרין ּבִ    .ּומּותָּ

ִביִעית -ְוִאם ַלאו  ׁשְ ָאה ,ֲאסּוִרין ּבִ ָנה ַהּבָ ָ ִרין ַלׁשּ ְ .(שביעית ב,ט) "ּוִמְתַעׂשּ

  רש"י
. ואין תורמין ממנו ואין לו כרבנן סבירא ליה

תקנה לחדש וישן שנתערבו אלא א''כ תורמין 
החדש עליו ממקום אחר לפי חשבון מחדש על 

   ומישן על הישן:
. הכא אמר שמואל קשיא דשמואל אדשמואל

   הלכה כר''ש דיש בילה והכא אמר אין בילה:
. למימרא דכוליה חדש הוא קמ''ל הכל הולך כו'

   והלכה כר''ש ולאו מטעמיה:
. במיני קטנית אמר שמואל במאי דפליג

דמערבין הנשרשין לפני ר''ה בנשרשין לאחר 
תיה משום דהולכין בהן ר''ה ויהיב טעמא למל

   אחר גמר פרי אבל תבואה וזיתים אחר שליש:
. ומדאמר שמואל הכל ולשמעינן הני תרתי

הולך אחר גמר פרי אשמעינן דהאי דקאמר 
הלכה כר''ש לאו משום בילה אלא משום 
דכוליה חדש אבל בילה לית ליה דאי אית ליה 

   בילה אמאי אשמעינן הכל הולך אחר גמר פרי:
. מכאן סמכו חכמים רנך ומיקבךבאספך מג

לקבוע זמן מעשר ירק דדבריהם אחר לקיטה 
לאסמכתא בעלמא כל אסיף שלך יהא כתרומת 
גורן ויקב שהלכה בהן תורה אחר שנה שהביאה 
שליש הרי שהלכה בהן אחר שנה שגדלו במימיה 
שהבאת שליש שלהן היא גדילתן שמאותה שעה 

   ראויה ליקצר בדוחק:
לכו באילן אחר חנטה שכל . לכך האף כל כו'

גדילת פירותיו ע''י שהעלאת שרף האילן לפני 
   חנטה הוא:

. והיינו יצאו ירקות שגדילין על מי שנה הבאה
שנת לקיטתן שהרי גוזזין אותה והיא חוזרת 

   וגדילה:
. הם מי גשמים שרוב זרעים גדילים על רוב מים

   ידם:
. אף על שאובין שדולין ומשקין אותן על כל מים

תמיד כענין שנאמר (דברים יא) והשקית ברגלך 
   כגן הירק סתם גן הירק דרכו בהשקאה:

. ציפול''י בלע''ז שאין נעשין בצלים הסריסים
   גדולין כשאר בצלים:

. דאי זרעו לזרע קטנית ופול המצרי שזרעו לירק
   הוא ולא הלכו בו אלא אחר השרשה:

. כגון שמנע מהם מים ולא השקו איכא בינייהו
שים יום לפני ר''ה ולקטן אחר ר''ה וכי הא של

מתני' דתנן במס' שביעית (פ''ב מ''ט) בצלים 
הסריסים כו' ר''י הגלילי אית ליה הא מתנית' 
דכיון דמנע מים שלשים יום לפני ר''ה נמצאו 
גדילין על מי שנה שעברה ולר''ע הרי גדילין על 
כל מים ומתעשרין להבא בפי' רומיי''ם מפרש 

'ע אית ליה הא מתני' שמנע מהן מים איפכא ר'
שלשים יום לפני ר''ה מתעשר לשעבר ומפרש 
טעמיה בתלמוד ירושלמי א''ר מנא מכיון שמנע 
מהן מים שלשים יום לפני ר''ה נעשו כבעל 
כלומר זמן חיובן למעשר בר''ה [דהם] לא 
נסתפקו מכל מים שהן מים שאובין זה שלשים 

ירקות  יום כי אם ממי גשמים יצאו מתורת
הגדילין על כל מים ונכנסו בתורת שדה הבעל 
דמסתפק במי גשמים ומתעשרין לשעבר דרכן 
של בצלים הסריסין ופול המצרי למנוע מהן 
מים שאובין פרק אחד לפני לקיטתן כדי 
להקשותן לפיכך חילקום חכמים משאר ירקות 
אבל שאר ירקות שאין דרכן בכך אפילו מנע 

טלה דעתו בצלים מהן לא יצאו מדין ירק וב
הסריסים מסתפקין לשנה בהשקאה אחת 
לשלשים יום ויותר לפיכך אם השקן בתוך 
שלשים יום לפני ר''ה נמצאת השקאה זאת 
מועלת להם בשביעית לפיכך אסורין בשביעית 
ולענין מעשר נמי הוו להו כגדילין על מי שנה 
הבאה שעדיין לחלוחית השקאתן קיימת אבל 

ך להשקותו תמיד ואפילו ירק שדרכו ליגזז צרי
מנע ממנו שלשים יום לפני ר''ה בטלה דעתו 
אצל כל אדם ולא נתנו בהן חכמים חילוק לפי 

  שאין דרכן בכך ומלתא דלא שכיחא היא:
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        יד, איד, איד, איד, א .42
ָנה ְלִאיָלן" ָ ָבט רֹאׁש ַהׁשּ ׁשְ ֶאָחד ּבִ   ,ּבְ
ִדְבֵרי[ ית ּכְ אי ּבֵ ּמַ   . ׁשַ
ל יתּבֵ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ

ה ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ   ]."ּבוֹ  ָעׂשָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר  ְעָיאָאַמר  ַרּבִ י  אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ָנה ֵמי ׁשָ ׁשְ    .הֹוִאיל ְוָיְצאּו רֹוב ּגִ

חּוץ קּוָפה ִמּבַ    .ַוֲעַדִיין רֹוב ּתְ
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

    :ָהִכי ָקָאַמר
י רֹוב ּתְ  ַאף ַעל ּפִ חּוץׁשֶ    ,קּוָפה ִמּבַ

ָנה ֵמי ׁשָ ׁשְ    .הֹוִאיל ְוָיְצאּו רֹוב ּגִ
  
  

  רש"י
. ואין באחד בשבט ר''ה לאילן

תורמין מפירות אילן שחנטו 
פירותיו קודם לכן על פירות 

   האילן שחנטו לאחר מכאן:
. יצאו רוב גשמי שנההואיל ו

שכבר עבר רוב ימות הגשמים 
שהוא זמן רביעה ועלה השרף 
באילנות ונמצאו הפירות חונטין 

   מעתה:
. ועדיין רוב תקופת טבת מבחוץ

   עדיין רוב התקופה לבוא:
. ועדיין רוב תקופה מאי קאמר

מבחוץ כל שכן דכיון דרוב 
תקופה מבחוץ עדיין לא הגיע 
זמן החנטה ולא היה להם 

  לקבוע ר''ה עד אדר:
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        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א .43
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ה ּבְ " י ֲעִקיָבאַמֲעׂשֶ ָבט ַרּבִ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ט ֶאְתרֹוג ּבְ יּקֵ ּלִ    ,ׁשֶ
ּוִרין ֵני ִעיׂשּ   ,ְוָנַהג ּבֹו ׁשְ

אי - ֶאָחד    ביד, ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ    ,ּכְ
ִד  - ְוֶאָחד  לּכְ ית ִהּלֵ     .ְבֵרי ּבֵ

ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ל  ָנַהג ּבָ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ    ,לֹא ִמְנַהג ּבֵ

ּה  י ֱאִליֶעֶזר ָנַהג ּבָ ְמִליֵאל ְוַרּבִ ן ּגַ א ִמְנַהג ַרּבָ    ."ֶאּלָ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָרִכים" ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ ֶוה ְלִאיָלן ּבִ ֶדֶרְך ֶאָחדּוְלָיָרק  ,ֶאְתרֹוג ׁשָ    .ּבְ

ָרִכים ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ ֶוה ְלִאיָלן ּבִ    :ׁשָ
   ,ְלָעְרָלה
   ,ְוִלְרָבִעי

ִביִעית    .ְוִלׁשְ
ֶדֶרְך ֶאָחד    :ּוְלָיָרק ּבְ

ּורוֹ  ַעת ְלִקיָטתֹו ִעיׂשּ ׁשְ ּבִ    ,ׁשֶ
ְבֵרי  ְמִליֵאלּדִ ן ּגַ    .ַרּבָ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶוה ְלִאיָלן ְלָכל  ָברֶאְתרֹוג ׁשָ    .(ביכורים ב, ו) "ּדָ

  
ְתֵרי חּוְמֵרי    ?!ּוִמי ָעְבִדיַנן ּכִ

   :ְוָהַתְנָיא
ל" ית ִהּלֵ ִדְבֵרי ּבֵ    ,ְלעֹוָלם ֲהָלָכה ּכְ

אי  ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ה –ְוָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּכְ    .עֹוׂשֶ
ל  ית ִהּלֵ ִדְבֵרי ּבֵ ה –ּכְ    .עֹוׂשֶ

י  אי ּוִמּקּוּלֵ ּמַ ית ׁשַ י ּבֵ ל  ִמּקּוּלֵ ית ִהּלֵ ע -ּבֵ    .ָרׁשָ
ל   ית ִהּלֵ אי ּוֵמחּוְמֵרי ּבֵ ּמַ ית ׁשַ    -ֵמחּוְמֵרי ּבֵ

תּוב אֹוֵמר ְך הֹוֵלךְ " :ָעָליו ַהּכָ חֹׁשֶ ִסיל ּבַ    .יד)-(קהלת ב "ְוַהּכְ
אי  ּמַ ית ׁשַ ּבֵ א ִאי ּכְ יהֹון ּוְבחּוְמֵריהֹון - ֶאּלָ קּוּלֵ    ,ּבְ

ל  ית ִהּלֵ ּבֵ יהֹון וּ  - ִאי ּכְ קּוּלֵ    !"ְבחּוְמֵריהֹוןּבְ
  

י ֲעִקיָבא ק ֵליּה  ַרּבִ ּפַ ָמֵריּה ִאְסּתַ    ,ּגְ
לְולֹא ָיַדע ִאי  ית ִהּלֵ ָבט  ּבֵ ׁשְ ֶאָחד ּבִ הִאי ָאְמרּו, ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ ָבט  ָעׂשָ ׁשְ    ָאְמרּו.ּבִ

  
  
ר ְיהּוָדה" י יֹוֵסי ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל  ָנַהג ית ִהּלֵ אי ּוּבֵ ּמַ ית ׁשַ ּה  לֹא ִמְנַהג ּבֵ    ,ּבָ
ּה  י ֱאִליֶעֶזר ָנַהג ּבָ ְמִליֵאל ְוַרּבִ ן ּגַ א ִמְנַהג ַרּבָ    ."ֶאּלָ

  
ּה  אי ָנַהג ּבָ ּמַ ֵבית ׁשַ ָבט ּכְ ׁשְ ֶאָחד ּבִ    ?!ּבְ

  
י ֲחִניָנאָאַמר  יָמא  ַרּבִ י ֲחַנְנָיאְוִאיּתֵ    :ַרּבִ

ירֹוָתיו קֹוֶדם  ָחְנטּו ּפֵ ֶאְתרֹוג ׁשֶ הָהָכא ּבְ ָ ר ֲחִמׁשּ ִאי ָעׂשָ ָבט ָעְסִקיַנןּדְ    .ָדְך ׁשְ
   ,ּוְבִדין הּוא ֲאִפיּלּו קֹוֶדם ָלֵכן

ְך ָהָיה ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ    .ּוַמֲעׂשֶ
  

   :ָאַמר ָרִביָנא
רֹוְך ּוְתֵני    :ּכְ

א  ָבט ָהָיה ֶאּלָ ׁשְ הלֹא ֶאָחד ּבִ ָ ר ֲחִמׁשּ ָבט ָהָיה ָעׂשָ ׁשְ    ,ּבִ
ּה  ל ָנַהג ּבָ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ְמִליֵאל וְ  ,ְולֹא ִמְנַהג ּבֵ ן ּגַ א ִמְנַהג ַרּבָ יֶאּלָ ּה  ַרּבִ    .ֱאִליֶעֶזר ָנַהג ּבָ

  רש"י
   . פירות אילן אתרוג:שליקט אתרוג
. מעשר שני בשנה שניה שני עישורים

ומעשר עני בשנה שלישית שהיתה שניה 
  נכנסת לשלישית: 
. שאמרו נתחדשה שנה אחד כדברי ב''ש

   וכבר נכנסת שלישית משחשיכה:
. האומרין לא נתחדשה ואחד כדברי ב''ה

   ו:שנה עד חמשה עשר ב
. שני עישורין שנהג בה לא מנהג ב''ש כו'

לאו משום ספק כב''ש ספק כב''ה אלא 
משום ספק הלכה כרבן גמליאל דאמר 
אתרוג אחר לקיטה כירק משום דדרכו 
ליגדל על כל מים והרי נלקט בשלישית או 
שמא כר''א דאמר אחרי חנטה הלכו בו 
כשאר אילנות והרי חנט בשניה ולקמיה 

א ליה דכבר נכנסה פריך א''כ פשיט
   שלישית כב''ש:

. לילך אחר חנטה לענין ערלה שוה לאילן
   ורבעי ושביעית:

. שאם חנטה שבשעת לקיטתו עישורו
בשניה ונלקטת בשלישית מתעשר כדת 
שנה שלישית כירק לפי שאף הוא דרכו 
ליגדל על כל מים הכי מפרש לה בשמעתא 

   קמייתא דקדושין:
עירובין ו:) . בעלמא (והרוצה לעשות וכו'

פרכינן סיפא ארישא ומשנינן כאן קודם 
   בת קול כאן לאחר בת קול:

. בעירובין מפרש לה מקולי ב''ש כו'
במחלוקת אחת שיש מקום שנוטין בה 
דברי בית שמאי להקל ויש מקום שנוטין 
בה דברי בית הלל להקל כגון כמה חסרון 
בשדרה שלא תטמא באהל ב''ש אומרים ב' 

ומרים חוליה אחת וכן חוליות וב''ה א
לטרפה נמצאו דברי ב''ש מקילין בטריפה 
ואומר עד שתחסר שתי חוליות וב''ה 
מחמירין בה ומקילין לענין טומאה לומר 
שכיון שחסרה חוליא אחת אינה מטמאה 
והאוחז בזו קולי ב''ש וקולי ב''ה רשע 
שהרי דבריו סותרין זה את זה כדי להקל 

שך הולך והאוחז בחומרי שניהם כסיל בח
הוא שאינו יודע להבחין על מי לסמוך אבל 
בב' מחלוקות שהקילו אלו בזו ואלו בזו 
אין כאן לא משום רשע ולא משום סכלות 

   דסבירא ליה בהא כב''ש ובהא כבית הלל:
. אי אי כבית שמאי בקוליהון ובחומריהון

לענין טומאה לא חשיב לה חסרון בחוליא 
   הוא: אחת לענין טריפה נמי לאו חסרון

. דאמרו חסרון הוא ליחשבה ואי כב''ה
חסרון הכא והכא והך דר''ע נמי סתרן 
אהדדי דקא חשיב ליה שניה וקא חשיב 

   ליה שלישית:
. כב''ה בעא גמרא אסתפק ליה וכו'

   למעבד:
. לר' יוסי בר יהודה דאמר כב''ש נהג בה

משום דנהג בה מנהג רבן גמליאל עישרה 
'כ כב''ש ס''ל במעשר עני כדין שלישית א'

דנתחדשה שנה היום דאי כב''ה לקיטתה 
   וחנטתה בשנה אחת הוה:

. דאשתקד שהאתרוג דר דאידך שבט
באילנו שתים ושלש שנים ובט''ו בשבט 
דאשתקד נכנסה שנה שלישית ועדיין לא 
יצאת שלישית נמצאת שחנטה בשניה 

   ונלקטה בשלישית:
. דאם לקטה קודם לכן או ובדין הוא

בטבת נמי הוה נוהג בה ב' בכסליו או 
   עישורין משום מנהג ר''ג ור''א:

   . בא' בשבט היה:אלא מעשה שהיה
. כפול את דברי ר' יוסי ושנה בה כרוך ותני

   שתי מחלוקות:
   . שאין בה חידוש שנה:לא אחד בשבט היה

. לדברי הכל נתחדשה אלא ט''ו בשבט היה
  שנה:

  
  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

     

60

        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א .44
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ָאַמר ַרּבָ א ּדְ ּתָ ָיָרק :ַהׁשְ ּורֹו ּכְ    ,ֶאְתרֹוג ַאַחר ְלִקיָטתֹו ִעיׂשּ
ֵרי ׁשְ ּלֹו ּתִ ָנה ׁשֶ ָ    .רֹאׁש ַהׁשּ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :אֹוֵמר ׁשִ
ט ֶאְתרֹוג ֶעֶרב  הִליּקֵ ָ ר ֲחִמׁשּ ָבט ָעׂשָ ׁשְ ֶמׁש  ,ּבִ ֶ בֹוא ַהׁשּ לֹא תָּ    ,ַעד ׁשֶ

ֶמׁש  ֶ בֹוא ַהׁשּ תָּ ֶ ט ִמׁשּ    .ְוָחַזר ְוִליּקֵ
ה ַעל ֶזה ִרין ִמּזֶ ְ    ,ֵאין ּתֹוְרִמין ּוְמַעׂשּ

ִרין ְ ֵאין ּתֹוְרִמין ּוְמַעׂשּ ןלֹא  :ְלִפי ׁשֶ ׁשָ ן ַעל ֶהָחָדׁש  ,ִמן ֶהָחָדׁש ַעל ַהּיָ ׁשָ    .ְולֹא ִמן ַהּיָ
  

ית ִנְכֶנֶסת ָלְרִביִעית ִליׁשִ    :ָהְיָתה ׁשְ
ית  ִליׁשִ ר ָעִני -ׁשְ ר ִראׁשֹון ּוַמְעׂשַ    ,ַמֲעׂשֵ
ִני - ְרִביִעית  ר ׁשֵ ר ִראׁשֹון ּוַמֲעׂשֵ    ."ַמֲעׂשֵ

ַתר לְ    טו,א ָאִזיל ּבָ ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ ְמִליֵאל ?ִקיָטהַמאן ׁשָ ן ּגַ ָבט !ַרּבָ ֵני ׁשְ    !ְוָקּתָ
  

ַמר א ִאי ִאּתְ ַמר ,ֶאּלָ    :ָהִכי ִאּתְ
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

ב ָיָרק ַאף ַעל ּגַ ְמִליֵאל ֶאְתרֹוג ַאַחר ְלִקיָטה ּכְ ן ּגַ ָאַמר ַרּבָ    ,ּדְ
ָבט ּלֹו ׁשְ ָנה ׁשֶ ָ    .רֹאׁש ַהׁשּ

  
נֵ  ָקּתָ ָנא ָהָתם ּדְ ית" :יַמאי ׁשְ ִליׁשִ ְ ה ִנְכֶנֶסת ַלׁשּ ִנּיָ    ,"ִאם ָהְיָתה ׁשְ

ֵני  ָקּתָ ָנא ָהָכא ּדְ ית ִנְכֶנֶסת ָלְרִביִעית"ּוַמאי ׁשְ ִליׁשִ    ?"ִאם ָהְיָתה ׁשְ
  

ב אֹוְרֵחיּה  ָתא ַאּגַ ַמע ָלןִמיּלְ    ,ָקא ַמׁשְ
ָיא ֵליּה ְיָדא ֶאְתרֹוג ַקׁשְ יּה כּ  ,ּדְ י ּבֵ ְמׁשִ ְמַמׁשְ יֵדי ּדִ ִביִעיתְוַאּיְ ׁשְ י ָעְלָמא ּבִ ִנין ,ּוּלֵ ָלת ׁשְ ֵרי ַעד ּתְ    .לֹא ָטִעין ּפֵ

  
  

  רש"י
. כדין ירק ר''ה שלו תשרי

   ין מעשר קאמר:ולענ
. שלישית נכנסת לרביעית

לקמן פריך מ''ש דלא תנא ואם 
היתה שניה נכנסת לשלישית 
כדתניא לעיל (דף יב:) גבי ליקט 

  ירק: 
. אלמא ר''ש מאן שמעת ליה כו'

בן אלעזר כרבן גמליאל סבירא 
   ליה:

. קשה אתרוג קשיא ליה ידא
לעץ האתרוג ידים ממשמשות 

  בו:
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        טו, אטו, אטו, אטו, א .45
יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןּבְ איֵמ  ַרּבִ י ַיּנַ    :ַרּבִ

ָנה  -ֶאְתרֹוג  ָ ּלֹו ֵאיָמַתירֹאׁש ַהׁשּ    ?ׁשֶ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָבט    .ׁשְ

  
ים ֳחָדׁשִ ָבט ּדָ    ,ׁשְ

ְתקּוָפה ָבט ּדִ    ?אֹו ׁשְ
  

   :ֵליּה  ָאַמר
ים ֳחָדׁשִ    .ּדָ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןְוָאְמֵרי ָלּה  ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ איֵמ  ַרּבִ י ַיּנַ    :ַרּבִ

ֶרת ָנה ְמעּוּבֶ    ?ַמהוּ  ,ָהְיָתה ׁשָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִנים ְך ַאַחר רֹוב ׁשָ    .ַהּלֵ

  
  

  רש"י
   . של לבנה:יםשבט דחדש

. חמה לסוף או שבט דתקופה
שלשים של תקופת טבת נכנס 

   שבט של חמה:
. היתה שנה מעוברת מהו

אימתי ר''ה שבט הסמוך לטבת 
או אדר הראשון שהוא במקום 

   שבט:
  . מי ששמו שבט:אחר רוב שנים
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חר לקיטה רו אתרוג אחסורי מיחסרא והכי קתני א''ר יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים אתרוג אחר לקיטה למעשר אחר חנטה לשביעית ורבותינו נמנו באושא וגמ
ן . והכי פירושה אתרוג אחר לקיטה למעשר לענין חדש וישן ולענין שניה נכנסת לשלישית או שלישית לרביעית ואחר חנטה לשביעית בין להפקר ביבין למעשר בין לשביעית

ע אזול ביה רבנן בתר לקיטה לגבי חדש וישן ומעשר שני לביעור כשאר אילנות ובת שביעית הנכנסת לשמינית הפקרה הוא פוטרה מן המעשר דאילו לענין מעשר בשאר שני שבו
המנונא סבירא להו ומעשר עני משום דדרכו ליגדל על כל מים כירק והכי מפרש בשמעתא קמייתא דקדושין (דף ג.) אבל לשאר דבריו שוה לאילן בתר חנטה ורבה ורב 

יבת בביעור ובת ששית הנכנסת לשביעית פטורה מן הביעור דאזיל בתר חנטה ומיפלג פליגי רבה כאבטולמוס דאמר בתר חנטה לשביעית הלכך בת שביעית שנכנסת לשמינית חי
ממשמשין ומודה  ורב המנונא במילתיה דאבטולמוס בהא רב המנונא סבר כיון דפטורה מן הביעור חייבת במעשר דלאו הפקרא דמלכא היא ורבה סבר סוף סוף יד הכל

   אבטולמוס דפטורה מן המעשר:
   . חייבת במעשר ופטורה מן הבעור:ששיתלעולם 

  . אפילו לא גדלה בששית אלא מעט ורובה גדלה בשביעית עד שנעשית ככר חייבת משום טבל דבתר חנטה אזלינן:אפילו כזית
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הָאַמר     :ַרּבָ

ְכְנָסה ּנִ ית ׁשֶ ִ ׁשּ ת ׁשִ ִביִעית  ֶאְתרֹוג ּבַ ְ ר -ַלׁשּ ֲעׂשֵ טּוָרה ִמן ַהּמַ יעּור ,ּפְ    .ּוְפטּוָרה ִמן ַהּבִ
ִמיִנית  ְ ְכְנָסה ַלׁשּ ּנִ ִביִעית ׁשֶ ר - ּוַבת ׁשְ ַמֲעׂשֵ טּוָרה ּבְ ִביעּור ,ּפְ יֶבת ּבְ    .ְוַחּיֶ

  
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ָלָמא ֵסיָפא  ׁשְ    .ְלחּוְמָרא,ּבִ
א  א ֵריׁשָ טּוָרה ִמן ַה "ֶאּלָ יעּורּפְ אי – "ּבִ ַתר ֲחָנָטה ?ַאּמַ ָאְמִריַנן ִזיל ּבָ    ,ּדְ

ר ,ִאי ָהִכי ַמֲעׂשֵ יב ּבְ יַחּיֵ    !ּתִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ּה  ין ּבָ ְמׁשִ ר ,ַיד ַהּכֹל ְמַמׁשְ ַמֲעׂשֵ יב ּבְ יַחּיֵ    ?!ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ּתִ

  
   :ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנאוְ 

ִביִעית ְ ְכֶנֶסת ַלׁשּ ּנִ ית ׁשֶ ִ ׁשּ ת ׁשִ ית - ּבַ ִ ׁשּ    ,ְלעֹוָלם ׁשִ
ִמיִנית  ְ ְכֶנֶסת ַלׁשּ ִביִעית ַהּנִ ִביִעית - ּוַבת ׁשְ    .ְלעֹוָלם ׁשְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ן ְיהּוָדה" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ י ׁשִ     :ַרּבִ
ִביִעית  ְ ְכֶנֶסת ַלׁשּ ּנִ ית ׁשֶ ִ ׁשּ ת ׁשִ ר -ֶאְתרֹוג ּבַ ֲעׂשֵ טּוָרה ִמן ַהּמַ יעּורוּ  ,ּפְ    ,ְפטּוָרה ִמן ַהּבִ

ר ַמֲעׂשֵ יב ּבְ ַחּיָ ָבר ׁשֶ ֵאין ְלָך ּדָ ִחּיּוב ,ׁשֶ ַדל ּבְ ן ּגָ א ִאם ּכֵ ִחּיּוב ,ֶאּלָ    .ְוִנְלַקט ּבְ
ִמיִנית  ְ ְכֶנֶסת ַלׁשּ ּנִ ִביִעית ׁשֶ ר - ּוַבת ׁשְ ֲעׂשֵ טּוָרה ִמן ַהּמַ יעּור ,ּפְ    ,ּוְפטּוָרה ִמן ַהּבִ

ַחיָּ  ָבר ׁשֶ ֵאין ְלָך ּדָ ִביעּורׁשֶ ִביִעית ,יב ּבְ ְ ׁשּ ִביִעית ְוִנְלַקט ּבַ ְ ׁשּ ַדל ּבַ ן ּגָ א ִאם ּכֵ    ."ֶאּלָ
א  ָיא ְלַרב ַהְמנּוָנא - ֵריׁשָ    ,ַקׁשְ
ין ְלַרב ַהְמנּוָנא - ֵסיָפא  ה ּבֵ ין ְלַרּבָ ָיא ּבֵ    !ַקׁשְ

  
ֵאי ִהיא ּנָ    .ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
י יֹוֵסיָאַמר "    :ַרּבִ

ה ְזֵקִניםַאְבטֹוְלמֹוס ֵהִעיד ִמ  ָ ּום ֲחִמׁשּ    :ׁשּ
ר - ֶאְתרֹוג     .ַאַחר ְלִקיָטתֹו ְלַמֲעׂשֵ

א אּוׁשָ ִביִעית :ְוָאְמרוּ  ,ְוַרּבֹוֵתינּו ִנְמנּו ּבְ ין ִלׁשְ ר ּבֵ ין ְלַמֲעׂשֵ    ."ַאַחר ְלִקיָטתֹו ּבֵ
  
ִביִעית" ֵמיּה  -  "ׁשְ ַכר ׁשְ    ?ַמאן ּדְ
  

ָרא   טו,ב ֵני ,ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ    :ְוָהִכי ָקּתָ
ר -ֶאְתרֹוג "    ,ַאַחר ְלִקיָטתֹו ְלַמֲעׂשֵ

ִביִעית    .ְוַאַחר ֲחָנָטה ִלׁשְ
א אּוׁשָ ִביִעית - ְוַרּבֹוֵתינּו ִנְמנּו ּבְ ין ִלׁשְ ר ּבֵ ין ְלַמֲעׂשֵ    ."ַאַחר ְלִקיָטתֹו ּבֵ

  
ַמר    :ִאיּתְ

י יֹוָחָנן ְרַוְייהוּ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ    :ָאְמֵרי ּתַ
 ִ ׁשּ ת ׁשִ ִביִעית ֶאְתרֹוג ּבַ ְ ְכְנָסה ַלׁשּ ּנִ ית -ית ׁשֶ ִ ׁשּ    .ְלעֹוָלם ׁשִ

  
י ָאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןּכִ    :ַרּבִ

ִביִעית  ְ ְכְנָסה ַלׁשּ ּנִ ית ׁשֶ ִ ׁשּ ת ׁשִ ר  -ֶאְתרֹוג ּבַ ּכָ ית ּכִ ַזִית ְוַנֲעׂשֵ ּום ֶטֶבל - ֲאִפיּלּו ּכְ יִבין ָעֶליָה ִמׁשּ    .ַחּיָ
  

  רש"י
   . שחנטה בששית:אמר רבה אתרוג בת ששית

עמא דכולה . לקמיה מפרש טפטורה מן המעשר
   מילתא:

. דקא אמרת בת שביעית א''ל אביי בשלמא סיפא
שנכנסה לשמינית פטורה מן המעשר אלמא נהגה 
בה קדושת שביעית ומיחייב לאפקורה והפקרא 
פטורה מהמעשר דמשמע דאזלת בה בתר חנטה 
לענין הפקר שביעית ולענין ביעור נמי כדקאמרת 

ה חייבין בביעור כל הך סיפא אע''ג דסתרא ל
לרישא דקאמרת בת ששית שנכנסה לשביעית 
פטורה מן המעשר דהפקר הוא משום שביעית 
אלמא בתר לקיטה אזלת בה לענין שביעית דאי 
לאו דשביעית נהגא בה לא הוה מפטרא דהפקרא 
דשביעית פטר לה ממעשר כדתניא במכילתא 
ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה מה 

אף אדם פטור הא  חיה אוכלת ופטורה מן המעשר
לא הוה קשיא לי דאמינא ספוקי מספקא לך אי 
אזלינן באתרוג בתר חנטה לענין שביעית או בתר 
לקיטה כמו במעשר ואזלת לחומרא דשביעית 

   דאורייתא היא וספיקא דאורייתא לחומרא:
. דסיימת בה פטורה מן הביעור דקולא אלא רישא

   הוא:
ן בה דלא . אשמע' לאמאי דאמרינן זיל בתר חנטה

מספקא לך ומסקנא דרישא וכולה סיפא חד 
   טעמא הוא דפשיטא לך דבתר חנטה אזלינן:

. דלא מספקא ולא נהגא שביעית באתרוג אי הכי
   בת ששית:

   . דלאו הפקר הוא:תתחייב במעשר
. נהי דלא מחייב לאפקורה יד הכל ממשמשים בה

דלא נהגא בה שביעית מיהו כל שדות ופרדסות 
יעית ואין אתרוג זה נשמר בה לבדו הפקר הן בשב

ועל כרחו הכל ממשמשין בו והפקר פטור מן 
   המעשר:

. חייב במעשר דכיון רב המנונא אמר לעולם ששית
דשביעית לא נהגא בה ולאו הפקרא דמלכא היא 
משמוש יד הכל שבה אינו אלא גזל ואין הפקר 

   כזה פטורה מן המעשר:
גרסינן לה  . הכימיתיבי ר''ש בן יהודה אומר כו'

בתוספתא שאין לך שחייב במעשר אלא אם כן גדל 
בחיוב ונלקט בחיוב ובסיפא גרסי' שאין לך שחייב 
בביעור אא''כ גדל בשביעית ונלקט בשביעית 
ברישא דמילתיה יהיב טעמא לפטורא דמעשר לפי 
שהוציאו מכלל שאר אילנות שהלכו בם אחר 
 חנטה לפיכך הוזקק ליתן טעם לדבריו ואשמועי'
כרבה דאע''ג דלאו הפקר דמלכא הוא כיון דסוף 
סוף יד הכל ממשמשין בה פטורה מן המעשר 
דלפטורא דביעור לא אצטריך למכתב טעמא דלא 
אפקיה מדין שאר אילנות דאזלינן בה בתר חנטה 
וסיפא יהיב טעמא לפטורא דביעור דלפטורא 
דמעשר הא אשמעינן טעמא דלא חייבוהו חכמים 

בחיוב ונלקט בחיוב וזה לא גדל במעשר אא''כ גדל 
   בחיוב:

. דכי כתיב אא''כ גדל בשביעית ונלקט בשביעית
לבהמתך ולחיה אשר בארצך (ויקרא כה) דילפינן 

   מינה ביעור בשביעית כתיב ולא בשמינית:
. דהא סיפא קשיא בין לרבה בין לרב המנונא

תרוייהו בתר חנטה אזלי בשביעית ובת שביעית 
יבת בביעור דהא לא פליג רב שנכנסת לשמינית חי

המנונא אדרבה אלא בבת ששית שנכנסת 
   לשביעית:
. האי תנא פליג עלייהו ותנא אחרינא תנאי היא

   קאי כוותייהו:
. הכי גרסי' בתוספתא דמסכת שביעית דתניא כו'

(פ''ג) א''ר יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה 
זקנים אתרוג אחר לקיטה למעשר ורבותינו נמנו 

וגמרו אתרוג אחר לקיטה בין למעשר בין  באושא
   לשביעית:

. דקאמר דאימנו עלה שביעית מאן דכר שמיה
  רבותינו אלמא איכא מאן דפליג: 
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ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ירֹוָתיו קֹוֶדם " ָחְנטּו ּפֵ רִאיָלן ׁשֶ ה ָעׂשָ ָ ָבט  ֲחִמׁשּ ׁשְ ָעְבָרה -ּבִ ָנה ׁשֶ ָ ר ַלׁשּ ֵ    .ִמְתַעׂשּ
רַאַחר  ה ָעׂשָ ָ ָבט  ֲחִמׁשּ ׁשְ ָאה - ּבִ ָנה ַהּבָ ָ ר ַלׁשּ ֵ    .ִמְתַעׂשּ
י ְנֶחְמָיהָאַמר     :ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ י  :ּבַ תֵּ ה ׁשְ עֹוׂשֶ ִאיָלן ׁשֶ ָנהּבְ ׁשָ ֵריכֹות ּבְ    ."ּבְ
  

ֵריכֹות" י ּבְ תֵּ ךְ  - "ׁשְ ְעּתָ     ?ַסְלָקא ּדַ
  

א ֵריכֹות :ֵאיָמא ,ֶאּלָ י ּבְ ּתֵ ֵעין ׁשְ    .ּכְ
  

ֵריָכה ַאַחת ה ּבְ ָקִלים ְוֵזיִתים ַוֲחרּוִבין ,ֲאָבל ִאיָלן ָהעֹוׂשֶ גֹון ּדְ    ,ּכְ
י ירֹוֵתיֶהן קֹוֶדם  ַאף ַעל ּפִ ָחְנטּו ּפֵ ה ָע ׁשֶ ָ ר ֲחִמׁשּ ָבט ׂשָ ׁשְ ָאה -ּבִ ָנה ַהּבָ ָ ִרין ַלׁשּ ְ    ."ִמְתַעׂשּ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ֲחרּוִבין  י ְנֶחְמָיה - ָנֲהגּו ָהָעם ּבַ ַרּבִ    .ּכְ
  

י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ֵאיִתיֵביּה     :ַרּבִ
נֹות ׁשּוַח " ֶהן - ּבְ ּלָ ִביִעית ׁשֶ לֹׁש  ,ׁשְ עֹוׂשֹות ִלׁשְ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ִנּיָ ִנים ׁשְ ָ    !(שביעית ה,א) "ַהׁשּ
  

יק ּתִ    .ִאיׁשְ
  

י ָאַמר ֵליּה  א ַרּבִ י יֹוֵסי ַהּכֵֹהןלְ  ַהּכֵֹהן ַאּבָ    :ַרּבִ
אי  יק"ַאּמַ ּתִ    "?ִאיׁשְ

י ְנֶחְמָיה :ֵליָמא ֵליּה  ָנן ,ֲאִמיָנא ָלְך ֲאָנא ַרּבִ    ?!ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִלי ַרּבָ
  

ּום ּדְ  ְבַקּתְ ַר  :ָאַמר ֵליּה ִמׁשּ י ְנֶחְמָיהׁשָ ַרּבִ ָנן ְוָעְבַדּתְ ּכְ    ?!ּבָ
  

   '?!ִאיּסּוָרא'ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִלי  'ָנֲהגוּ 'ָקֲאִמיָנא ָלְך  :ְוֵליָמא ֵליּה 
  
ְמקֹום ִאיּס  :ָאַמר ֵליּה ּדְ  ְבִקיַנן ֵלהּבִ י ָנֲהגּו ׁשָ    ּו?!ּוָרא ּכִ
  

י ֲאִמיָנא ָלְך ֲאָנא  :ְוֵליָמא ֵליּה  ר ֲחרּוִבי - ּכִ ָנן ,ןַמְעׂשַ ַרּבָ    .ּדְ
אֹוַרְייָתא :ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִלי ִביִעית ּדְ    ?!ׁשְ

  
א ָאַמר  א ַהּכֵֹהןֶאּלָ י ַאּבָ    :ַרּבִ

יָבּה ֵריׁש ָלִקיׁש ִלְתׁשּוָבה זוֹ  ֵמיַהִני ִאם ֱהׁשִ    .ּתְ
  

יָבּה     !ָהא אֹוְתָבּה  ?!ִאם ֱהׁשִ
  

א ֵאיָמא י יֹוָחָנן :ֶאּלָ ָלּה ַרּבִ ָלּה  ִאם לֹא ,ִאם ִקיּבְ   .ִקיּבְ
  
  

  רש"י
. אין לשון זה שתי בריכות ס''ד

נופל אלא בעופות כדתנן (ב''ב 
דף פ.) הלוקח פירות שובך 

   מפריח הבריכה ראשונה:
. שאין כעין שתי בריכות

פירותיו נגמרין כאחת כגון 
תאנים כדאמרן (לעיל דף יג:) 
גבי קטניות מתוך שעשויין 

   פרכין:
. שפירותיו נלקטין אבל אילן

   בהו: כאחד בתר לקיטה אזלינן
. מפרש במסכת ע''ז בנות שוח

   (דף יד.) תאיני חיורתא:
. שביעית שביעית שלהן שניה

שלהן נוהגת בשנה שניה של 
   שמטה כדמפרש טעמא:

. מפני שעושות לשלש שנים
פירות החונטים בה בשביעית 
אין נגמרין עד שנה שניה של 
שמטה ואנן בתר חנטה אזלינן 

   ונהגא בהו שביעית:
. דאסור איסוראואת אמרת לי 

למיזל בהו בתר לקיטה אנא נמי 
   מודינא דאסור אלא נהגו כך:

   . בתמיה:שבקינן להו
. והאי דאישתיק אם קיבלה

משום דלא ידע להשיב אם לא 
קיבלה והאי דאישתיק משום 
דלא איכפת ליה דלא דמי מעשר 
פירות האילן דרבנן לאחמורי 

  ביה כשביעית דאורייתא: 
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            ַמְתִניִתין   טז,א

ָרִקים ָהעֹוָלם ִניּדֹון ָעה ּפְ ַאְרּבָ    :ּבְ
ֶפַסח  בּוָאה - ּבְ    .ַעל ַהתְּ

ֲעֶצֶרת  ירֹות ָהִאיָלן - ּבַ    .ַעל ּפֵ
ָנהרֹּבְ  ָ ְבֵני ָמרֹון - אׁש ַהׁשּ ֵאי עֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ּכִ ל ּבָ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ יֶהםַהּיֹוֵצר ַיַח " :ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ    .טו)-(תהילים לג "ד ִלּבָ
ִים -ּוֶבָחג     .ִניּדֹוִנין ַעל ַהּמַ

  

ָמָרא    ּגְ

בּוָאה"ֵהי     ?"תְּ
ַקְייָמא  בּוָאה ּדְ דּון - ִאיֵליָמא ָהא ּתְ ֲעדּו ֲעָלּה ֵאיַמת ִאיּתְ ֵקי ּדַ ּתְ ל ָהֵני ַהְרּפַ    ?ּכָ

ְרָעא ִמְזּדַ בּוָאה ּדְ א ּתְ    .ֶאּלָ
  

ָדָנא :ְלֵמיְמָרא יָנא ִמּתְ ַחד ּדִ    .ּדְ
   :ְוָהַתְנָיא

ּה ֶקִרי אֹו אֹוֶנס" ֵאיַרע ּבָ בּוָאה ׁשֶ    :תְּ
ַסח  ָעַבר - קֹוֶדם ַהּפֶ    ,ִניּדֹוֵנית ְלׁשֶ
ַסח  א -ְלַאַחר ַהּפֶ    .ִניּדֹוֵנית ְלַהּבָ

ֵאיַרע ּבֹו ֶקִרי אֹו אֹוֶנס    :ָאָדם ׁשֶ
ּפּוִריםקֹוֶדם  ָעַבר -  יֹום ַהּכִ    ,ִניּדֹון ְלׁשֶ
ּפּוִריםְלַאַחר  א - יֹום ַהּכִ    !"ִניּדֹון ְלַהּבָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ּה  ַמע ִמיּנָ ָדָנא :ׁשְ יֵני ִמּתְ ֵרי ּדִ    .ּתְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַמְצַלח ַזְרָעא ַאְפָלא י ָחֵזי ֱאיָנׁש ּדְ ְך ּכִ    ,ִהְלּכָ

ים ְוִליְזַרע ָחְרָפא ָמֵטי ,ִליַקּדִ ַעד ּדְ ים ָסִליק ּדְ ְייֵניּה ַקּדִ    .ְלִמּדַ
  
  

  רש"י
  מתני' 
. בשנה העולם ה פרקיםבארבע

   נידון כו':
   . מפרש בגמ':כבני מרון

. שנאמר היוצר יחד לבם וגו'
   בגמ' מפרש ליה:

  
  גמ' 

. אילימא הא תבואה דקיימא
   השתא במחובר ומוכנת לקצור:

   . מקרות:הרפתקי
. שעברו עליה. דעדו עלה

דמזדרעא. שעתיד לזרוע 
   במרחשון הבא:

   . פעם אחת:דחד דינא
   ברד או שדפון: . כגוןקרי

. קודם שנזרעה נידונית לשעבר
   דהיינו פסח של אשתקד:

. בפסח שאחר נידונת להבא
   זריעתה:

. וביוה''כ של נידון לשעבר
   אשתקד נגזר עליו:

. ביוה''כ שעבר עכשיו להבא
בקרוב וכן לשון משנה במסכת 
נדרים (דף ס.) קונם יין שאיני 
טועם חדש זה אסור בכל החדש 

להבא הוא ר''ח  כולו ור''ח
שעבר עתה בקרוב ומשום דקרי 
לההוא אשתקד שעבר קרי 

   להאי דלקמיה להבא:
. קודם תרי דיני מיתדנא
   זריעתה וסמוך לקציר:

כי חזי איניש דמצלח זרעא 
. חטה וכוסמת שנזרעין אפלא

במרחשון שאין ממהרין 
   להתבשל:

. השעורה ליקדים וליזרע חרפא
ממהרת להתבשל וזורעים 

שבט ואדר דכיון דאפלא אותה ב
מצלח שמע מינה לטובה נידון 
בפסח שעבר לפיכך ימהר לזרוע 

   בזריעה שניה:
. בפסח דעד דמטי למידייניה

   הבא:
. וגדל קצת ואינו קדים סליק

 ממהר שוב להתקלקל:
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י     ?ַמְתִניִתיןַמּנִ
י ֵמִאירלֹא     ,ַרּבִ

יְולֹא     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
יְולֹא     ,יֹוֵסי ַרּבִ
יְולֹא     .ָנָתן ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָנהַהּכֹל ִניּדֹוִנים ּבְ " ָ     ,רֹאׁש ַהׁשּ
ם ּבְ  ֶהם ֶנְחתָּ ּלָ ין ׁשֶ ּפ ּוְגַזר ּדִ    ,ּוִריםיֹום ַהּכִ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ָנהַהּכֹל ִניּדֹוִנין ּבְ  ָ    ,רֹאׁש ַהׁשּ
ְזַמּנוֹ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ם ּכָ ֶהם ֶנְחתָּ ּלָ ין ׁשֶ    .ּוְגַזר ּדִ

ֶפַסח  בּוָאה - ּבְ    .ַעל ַהתְּ
ֲעֶצֶרת  ירֹות ָהִאיָלן - ּבַ    .ַעל ּפֵ

ָחג  ִיםִניּדֹוִנין ַעל  - ּבֶ    .ַהּמַ
ָנהִניּדֹון ּבְ  -ְוָאָדם  ָ     ,רֹאׁש ַהׁשּ

ם ּבְ  ּלֹו ֶנְחתָּ ין ׁשֶ ּפּוִריםּוְגַזר ּדִ    .יֹום ַהּכִ
י    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ָכל יֹום    ,ָאָדם ִניּדֹון ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים" :ׁשֶ    .יח)- (איוב ז "ַותִּ
י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָכ  ֱא ָאָדם ִניּדֹון ּבְ ּנֶ ָעה ׁשֶ ְבָחֶנּנוּ " ַמר:ל ׁשָ    .יח)-(איוב ז "ִלְרָגִעים תִּ
  

יָמא יְלעֹוָלם  :ְוִכי ּתֵ ֵני  - ְיהּוָדה ִהיא  ַרּבִ ין ַמְתִניִתיןְוִכי ָקּתָ ַזר ּדִ ָיא ָאָדם ,ִאי ָהִכי - ַאּגְ    !ַקׁשְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ֵבי  א ּדְ ּנָ יַהאי ּתַ ָמֵעאל ִהיא ַרּבִ    ,ִיׁשְ

ָתָנא ּדְ  יֵבי ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ    :ִיׁשְ
ָרִקים ָהעֹוָלם ִניּדֹון" ָעה ּפְ ַאְרּבָ    :ּבְ

ֶפַסח  בּוָאה - ּבְ    ,ַעל ַהתְּ
ֲעֶצֶרת  ירֹות ָהִאיָלן - ּבַ    ,ַעל ּפֵ

ָחג  ִים - ּבֶ    ,ִניּדֹוִנין ַעל ַהּמַ
ָנהּבְ  -ְוָאָדם ִניּדֹון  ָ     ,רֹאׁש ַהׁשּ

ם  ּלֹו ֶנְחתָּ ין ׁשֶ ּפּוִריםיֹום ַה ּבְ  -ּוְגַזר ּדִ    ."ּכִ
ֵני  ין -  ַמְתִניִתיןְוִכי ָקּתָ ת ּדִ ִחּלַ    .ַאּתְ

  
  

  רש"י
. ארבעה וכי קתני מתניתין

   פרקים אגזר דין:
. דתני מתני' בר''ה קשיא אדם

   אמר:ורבי יהודה ביוה''כ 
. ארבעה וכי קתני מתניתין

   פרקים:
. אבל אגזר דין אתחילת דין

 דאדם ביוה''כ:
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י יֹוֵסי"[     :אֹוֵמר ַרּבִ

ָכל יֹום    ,ָאָדם ִניּדֹון ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים" :ׁשֶ   .יח)- (איוב ז "ַותִּ
י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֱא  ּנֶ ָעה ׁשֶ ָכל ׁשָ ְבָחֶנּנוּ ִלְרגָ " ַמר:ָאָדם ִניּדֹון ּבְ   ]."יח)-(איוב ז "ִעים תִּ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
יּדְ  ַמאי ַטְעָמא    ?יֹוֵסי ַרּבִ

  
ְדָקָאַמר ַטְעֵמיּה  ְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים" :ּכִ 24"ַותִּ

  !יח)-(איוב ז 
  

   :ֲאַנן ָהִכי ָקָאְמִריַנן
ילֹא ָאַמר כְּ  ַמאי ַטְעָמא    ?ָנָתן ַרּבִ

  
ִחיָנה' ָעלְ  'ּבְ    .ָמא ִהיאַעּיּוֵני ּבְ

  
ִקיָדה' ָעְלָמא ִהיא 'ּפְ י ַעּיּוֵני ּבְ    !ַנּמִ

  
א  א ַרבָאַמר ֶאּלָ    :ִחְסּדָ

יַטְעֵמיּה ּדְ     :יֹוֵסי ֵמָהָכא ַרּבִ

יֹומוֹ " ַבר יֹום ּבְ ָרֵאל ּדְ ט ַעּמֹו ִיׂשְ ּפָ ט ַעְבּדֹו ּוִמׁשְ ּפַ     .נט)-(מלכים א ח "ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ
  
א ַרבָאַמר וְ     :ִחְסּדָ

   ,ְוִצּבּור ֶמֶלךְ 
ין ה ַלּדִ ִחּלָ    ,ֶמֶלְך ִנְכָנס ּתְ

ֱאַמר ּנֶ ט ַעְבּדוֹ " :ׁשֶ ּפַ ָרֵאל ,ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ ט ַעּמֹו ִיׂשְ ּפַ     .נט)-(מלכים א ח "ּוִמׁשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ָראי א ַאּבָ    .ַלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֵמיַתב ַמְלּכָ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֵליּפּוׁש ֲחרֹון ַאףִמּקַ  י ּדְ    .ּמֵ
  

   :יֹוֵסף ַרבָאַמר 
ִריֵעי ִציֵרי ְוַאּמְ יַנן ָהִאיְדָנא ַאּקְ ַמאן ְמַצּלִ    ?ּכְ

ַמאן יכְּ  ?ּכְ    .יֹוֵסי ַרּבִ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָנן ַרּבָ יְוִכְד  ,ְלעֹוָלם ּכְ    ,ִיְצָחק ַרּבִ

י ָאַמר ּדְ     :ִיְצָחקַרּבִ
יןָיָפה ְצָעָקה ְלָאָדם ּבֵ  ַזר ּדִ ין ְלַאַחר ּגְ ין ּבֵ ַזר ּדִ    .ין קֹוֶדם ּגְ

  
  

                                                           
24
ְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים   ְבָחֶנּנוּ ַוּתִ   .ִלְרָגִעים ּתִ

  רש"י
. הכי קשיא אנן הכי קאמרינן

   לן:
. משום כרבי נתן מ''ט לא אמר

דקסבר בחינה אין זה דין אלא 
בודק במעשיו הלכך בדידיה נמי 
תיקשי לך פקידה עיוני בעלמא 

   הוא:
. מפרש אקצירי ואמריעי

נדרים (דף מט:) קצירי במסכת 
חולים מריעי ת''ח שהן תשושי 

   כח:
. דאמר אדם נידון בכל כר' יוסי

יום ויתפלל שידונו אותו לזכות 
ולא יקנסוהו מיתה דאי כרבנן 
דאמרי אין נידון אלא בר''ה הרי 

 כבר נקנסה עליו:
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ָרִקים ָהעֹוָלם ִניּדֹון"[ ָעה ּפְ ַאְרּבָ    :ּבְ

ֶפַסח  בּוָאה - ּבְ    .ַעל ַהתְּ
ֲעֶצֶרת  ירֹות ָהִאיָלן - ּבַ    .ַעל ּפֵ

רֹ ָנהּבְ ָ ְבֵני ָמרֹון - אׁש ַהׁשּ ֵאי עֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ּכִ ל ּבָ    ,ּכָ
נֶּ  יֶהם" :ֱאַמרׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ    .טו)-(תהילים לג "ַהּיֹוֵצר ַיַחד ִלּבָ

ִים -ּוֶבָחג    ]."ִניּדֹוִנין ַעל ַהּמַ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ָאַמר " ּום  ְיהּוָדהַרּבִ י ֲעִקיָבאִמׁשּ     :ַרּבִ

ֶפַסח ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ָהִביאּו עֹוֶמר ּבְ    ?ִמּפְ
ַהּפֶ  ֵני ׁשֶ בּוָאה הּואִמּפְ    ,ַסח ְזַמן תְּ

רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ ֶפַסח  :ַהּקָ דֹות - ָהִביאּו ְלָפַני עֹוֶמר ּבְ ָ ׂשּ ּבַ בּוָאה ׁשֶ ֵרְך ָלֶכם תְּ ְתּבָ תִּ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
  

ֲעֶצֶרת ֶחם ּבַ י ַהּלֶ תֵּ ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ָהִביאּו ׁשְ    ?ּוִמּפְ
ירֹות  ֲעֶצֶרת ְזַמן ּפֵ ֵני ׁשֶ    ,ָהִאיָלן הּואִמּפְ

רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ ֲעֶצֶרת  :ַהּקָ ֶחם ּבַ י ַהּלֶ תֵּ ירֹות ָהִאיָלן -ָהִביאּו ְלָפַני ׁשְ ְרכּו ָלֶכם ּפֵ ְתּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
  

ָחג כּו ַמִים ּבֶ ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ַנסְּ    ?ּוִמּפְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ כּו ְלָפַני ַמִים  :ָאַמר ַהּקָ ָחג ַנסְּ ָנה -ּבֶ ֵמי ׁשָ ׁשְ ְרכּו ָלֶכם ּגִ ְתּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

  

ָנה ַמְלֻכּיֹות ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות ָ רֹאׁש ַהׁשּ    ,ְוִאְמרּו ְלָפַני ּבְ
ְמִליכּוִני ֲעֵליֶכם -ַמְלֻכּיֹות  תַּ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ
ֲעֶלה ִזְכרֹוֵניֶכם ְלָפַני ְלטֹוָבה - ִזְכרֹונֹות  ּיַ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ

   ?הּוַבּמֶ 
ֹוָפר ׁשּ    ."ּבַ

  

  רש"י
. זמן שהפסח זמן תבואה הוא

   שהתבואה נידונת בו:
ות . ירצו על פירשתי הלחם

האילן שהן מתירין להביא 
בכורים שאין מביאין בכורים 
קודם לעצרת דכתיב (שמות לד) 
בכורי קציר חטים ואני שמעתי 
דרבי יהודה לטעמיה דהא אזלא 
כמאן דאמר בסנהדרין (דף ע:) 
עץ שאכל אדם הראשון חטה 

  היתה: 
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        בבבב----טז, אטז, אטז, אטז, א .52
ָנה ַמְלֻכּיֹות ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות"[ ָ רֹאׁש ַהׁשּ    ,ְוִאְמרּו ְלָפַני ּבְ

ְמִליכּוִני ֲעֵליֶכם -ַמְלֻכּיֹות  תַּ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ
ֲעֶלה ִזְכרֹוֵניֶכם ְלָפַני ְלטֹוָבה - ִזְכרֹונֹות  ּיַ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ

ה    ?ּוַבּמֶ
ֹוָפר ׁשּ   ]."ּבַ

  
הוּ ר ָאַמ  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ל ַאִיל ׁשֹוָפר ׁשֶ ה ּתֹוְקִעין ּבְ    ?ָלּמָ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ן ַאְבָרָהם :ָאַמר ַהּקָ ֶאְזּכֹור ָלֶכם ֲעֵקיַדת ִיְצָחק ּבֶ ֵדי ׁשֶ ל ַאִיל ּכְ ׁשֹוָפר ׁשֶ ְקעּו ְלָפַני ּבְ    ,ּתִ

ם ַעְצְמֶכם ְלָפנַ  ִאיּלּו ֲעַקְדּתֶ    .יּוַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ּכְ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ה ּתֹוְקִעין ּבְ  ָנהָלּמָ ָ     ?רֹאׁש ַהׁשּ

  
ה ּתֹוְקִעין    ?!ָלּמָ

ְקעוּ     !ַרֲחָמָנא ָאַמר ּתִ
  

ה  א ָלּמָ    '?ְמִריִעין'ֶאּלָ
  
רּוָעה" :ַרֲחָמָנא ָאַמר '?!ְמִריִעין'    !"ִזְכרֹון תְּ

  
א    ,ֶאּלָ

ֵהן יֹוׁשְ  ׁשֶ ה ּתֹוְקִעין ּוְמִריִעין ּכְ    ,ִביןָלּמָ
ֵהן עֹוְמִדין   טז,ב ׁשֶ    ?ְותֹוְקִעין ּוְמִריִעין ּכְ

  
ָטן ָ ב ַהׂשּ ֵדי ְלַעְרּבֵ    .ּכְ

  
  

  רש"י
. שלא ישטין כדי לערבב

כשישמע ישראל מחבבין את 
 בריו:המצות מסתתמין ד
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .53
י ָאַמר וְ     :ִיְצָחקַרּבִ

ָתּה  ְתִחּלָ ֵאין ּתֹוְקִעין ָלּה ּבִ ָנה ׁשֶ ל ׁשָ סֹוָפּה  -ּכָ    .ְמִריִעין ָלּה ּבְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ָטן ב ׂשָ לֹא ִאיַעְרּבַ    .ּדְ
  
  
י ַמר ָא וְ     :ִיְצָחקַרּבִ

ָתּה  ְתִחּלָ ה ּבִ ָרׁשָ ָנה ׁשֶ ל ׁשָ סֹוָפּה  -ּכָ ֶרת ּבְ ֶ    ,ִמְתַעׁשּ
ֱא  ּנֶ ָנה" ַמר:ׁשֶ ָ ית ַהׁשּ    ."ֵמֵראׁשִ

ית" ִתיב – "ֵמֵרׁשִ ׁש ָלּה ַאֲחִרית -  "ְוַעד ַאֲחִרית" ,ּכְ ּיֵ    .סֹוָפּה ׁשֶ
  
  
י ָאַמר וְ     :ִיְצָחקַרּבִ

ִנין ֶאת ָהָאָדם ֶאלָּ  ָעהֵאין ּדָ ל אֹוָתּה ׁשָ יו ׁשֶ    ,א ְלִפי ַמֲעׂשָ
ֱאַמר ּנֶ ַמע ֱא " :ׁשֶ י ׁשָ ם-ּכִ ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ַער ּבַ    .יז)-(בראשית כא "לִֹהים ֶאל קֹול ַהּנַ

  
  
י ָאַמר וְ     :ִיְצָחקַרּבִ

ה לֹׁשָ ל ָאָדם ׁשְ יִרין ֲעֹונֹוָתיו ׁשֶ ָבִרים ַמְזּכִ    :ֵאּלּו ֵהן ,ּדְ
   ,ִקיר ָנטּוי

הְוִעּיּון ּתְ     ,ִפּלָ
ין ַעל ֲחֵבירוֹ     .ּומֹוֵסר ּדִ

  
ָאַמר  י ָאִביןּדְ    :ַרּבִ

ין ַעל ֲחֵבירֹו  ל ַהּמֹוֵסר ּדִ ה -ּכָ ִחּלָ    ,הּוא ֶנֱעָנׁש ּתְ
ֱאַמר ּנֶ ַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליךָ " :ׁשֶ    ,ה)-(בראשית טז "ַוּתֹאֶמר ׂשָ

ָרה וְ " :ּוְכִתיב בֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹוד ְלׂשָ    .ב)-(בראשית כג "ִלְבּכֹוָתּה ַוּיָ
  
  

  רש"י
. שישראל שרשה בתחלתה

עושין עצמן רשין בר''ה לדבר 
תחנונים ותפלה כענין שנאמר 

   תחנונים ידבר רש (משלי יח):
. ואפילו הוא של אותה שעה

   עתיד להרשיע לאחר זמן:
. ומצינו שנאמר באשר הוא שם

בבראשית רבה אמרו מלאכי 
השרת לפני הקב''ה רבש''ע מי 

ת בניך שעתידין בניו להמית א
בצמא אתה מעלה לו באר שנא' 
(ישעיה כא) משא בערב וגו' 
לקראת צמא התיו מים שהיו 
מוציאין לקראת הגולים מיני 
מלוחים ונודות נפוחים וכו' 
כדאיתא התם אמר להם השעה 
צדיק הוא או רשע אמרו לו 
צדיק אמר להם באשר הוא שם 
   איני דן את העולם אלא בשעתו:

ו מזכיר . ועובר תחתיקיר נטוי
עוונותיו שאומר כלום ראוי זה 
ליעשות לו נס ומתוך כך הוא 

   נבדק:
. סומך על תפילתו ועיון תפילה

שתהא נשמעת ומתאמץ לכוין 
   לבו:

. כמו ישפוט ה' ביני מוסר דין
וביניך (בראשית טז) אומרים 
כלום ראוי הוא שיענש חבירו על 

   ידו:
. הוא קבר ויבא אברהם וגו'

 אותה:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .54
י ָאַמר וְ     :ִיְצָחקַרּבִ

ָעה ל ָאָדם ַאְרּבָ ינֹו ׁשֶ ַזר ּדִ ָבִרים ְמָקְרִעין ּגְ    :ֵאּלּו ֵהן ,ּדְ
   ,ְצָדָקה
   ,ְצָעָקה

ם ֵ יּנּוי ַהׁשּ    ,ׁשִ
ה יּנּוי ַמֲעׂשֶ    .ְוׁשִ

  
   ".ְצָדָקה"

ְכִתיב ֶות" :ּדִ יל ִמּמָ ּצִ    .ב)-שלי י(מ "ּוְצָדָקה תַּ
  
   ".ְצָעָקה"

ְכִתיב צּוקֹוֵתיֶהם יֹוִציֵאם" :ּדִ ר ָלֶהם ּוִמּמְ ּצַ ְצֲעקּו ֶאל ה' ּבַ    .כח)-(תהילים קז "ַוּיִ
  
ם" ֵ יּנּוי ַהׁשּ    ".ׁשִ

ְכִתיב ָמּה " :ּדִ ָרה ׁשְ י ׂשָ ָרי ּכִ ָמּה ׂשָ ָך לֹא ִתְקָרא ֶאת ׁשְ תְּ ַרי ִאׁשְ    .טו)-(בראשית יז "ׂשָ
ןּוֵבַר " :ּוְכִתיב ה ְלָך ּבֵ ּנָ י ִמּמֶ י אֹוָתּה ְוַגם ָנַתתִּ    ."ְכתִּ

  
ה" יּנּוי ַמֲעׂשֶ    ".ׁשִ

ְכִתיב ְרא ָהֱא " :ּדִ יֶהם-ַוּיַ    .י)-(יונה ג "לִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ
ה" :ּוְכִתיב ר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְולֹא ָעׂשָ ּבֶ ר ּדִ ֶחם ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ּנָ    ."ַוּיִ

  
   : אֹוְמִרים ְוֵיׁש 

יּנּוי ָמקֹוםַא     .ף ׁשִ
ְכִתיב    ,א)-(בראשית יב "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצךָ " :ּדִ

דֹול" :ַוֲהַדר ָך ְלגֹוי ּגָ    ."ְוֶאֶעׂשְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ָרֵאל ַההּוא ְזכּוָתא  ֶאֶרץ ִיׂשְ ַאַהְנָיא ֵליּה ּדְ    .הּוא ּדְ
  
  

  רש"י
 . שב מרעתו:וי מעשהשינ
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .55
י ָאַמר וְ     :ִיְצָחקַרּבִ

יב  ֶרֶגלַחּיָ ֵני ַרּבֹו ּבָ יל ּפְ    ,ָאָדם ְלַהְקּבִ
ֱאַמר ּנֶ ת" :ׁשֶ ּבָ    .כג)-(מלכים ב ד ?"ַמּדּוַע ַאתְּ הֹוֶלֶכת ֵאָליו ַהּיֹום לֹא חֶֹדׁש ְולֹא ׁשַ

ֵעי ָלּה ְלֵמיַזל ת ִאיּבָ ּבָ ְבחֶֹדׁש ְוׁשַ ָלל ּדִ    .ִמּכְ
  
  
י ָאַמר וְ     :ִיְצָחקַרּבִ

יב ָאָדם ְלַטֵהר ֶאת ַעְצמוֹ  ֶרֶגל ַחּיָ    ,ּבָ
ֱאַמר ּנֶ עוּ " :ׁשֶ    .ח)-(ויקרא יא "ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתּגָ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

עוּ "" ע ְנֵביָלה -  "ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתּגָ ָרֵאל מּוְזָהִרין ַעל ַמּגַ    ?ָיכֹול ְיהּו ִיׂשְ
ְלמּוד לֹוַמר ֵני ַאֲהרֹן" :תַּ    ,א)-(ויקרא כא 25"ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ

ֵני ַאֲהרֹן"    ,מּוְזָהִרין – "ּבְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ    .ֵאין מּוְזָהִרין -ּבְ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר    :ַוֲהלֹא ּדְ
ְרֵאִלים ֵאיָנן מּוְזָהִרין ,ּכֲֹהִנים מּוְזָהִרין -ּוַמה ּטּוְמָאה ֲחמּוָרה     .ִיׂשְ

ה  ן - טּוְמָאה ַקּלָ ּכֵ ל ׁשֶ    !לֹא ּכָ
א ַמה  ְלמּוד לֹוַמ ֶאּלָ עוּ " :רתַּ    ?"ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתּגָ

ֶרֶגל    ."ּבָ
  
  
  

                                                           
25
   

  רש"י
. וברגל ובנבלתם לא תגעו

משתעי קרא כדמפרש ואזיל 
  לקמיה בברייתא: 

. 
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .56
יָאַמר  ַדאי ַרּבִ רּוְסּפְ י ָאַמר  ּכְ    :יֹוָחָנןַרּבִ

ִחין ּבְ  ה ְסָפִרים ִנְפּתָ לֹׁשָ ָנהׁשְ ָ    :רֹאׁש ַהׁשּ
מּוִרין -ֶאָחד  ִעים ּגְ ל ְרׁשָ    ,ׁשֶ

מּוִרין - ְוֶאָחד  יִקים ּגְ ל ַצּדִ    ,ׁשֶ
ינ - ְוֶאָחד  ל ּבֵ יםׁשֶ    .ֹוִנּיִ

  
מּוִרין" יִקים ּגְ ים - "ַצּדִ ר ְלַחּיִ ִמין ְלַאְלּתַ ִבין ְוֶנְחּתָ    .ִנְכּתָ
מּוִרין" ִעים ּגְ ר ְלִמיָתה - "ְרׁשָ ִמין ְלַאְלּתַ ִבין ְוֶנְחּתָ    .ִנְכּתָ
ים" ינֹוִנּיִ לּוִיין ְועֹוְמִדין ֵמ  -  "ּבֵ ָנהּתְ ָ ּפּוִריםְוַעד  רֹאׁש ַהׁשּ    ,יֹום ַהּכִ

ים -ָזכּו  ִבין ְלַחּיִ    ,ִנְכּתָ
ִבין ְלִמיָתה -לֹא ָזכּו     .ִנְכּתָ

  
יָאַמר     :ָאִבין ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרא
ֵתבוּ " יִקים ַאל ִיּכָ ים ְוִעם ַצּדִ ֶפר ַחּיִ חּו ִמּסֵ    .כט)-(תהילים סט "ִיּמָ
ֶפר" חּו ִמּסֵ מּוִרין - "ִיּמָ ִעים ּגְ ל ְרׁשָ    .ֶזה ִסְפָרן ׁשֶ
ים" יִקיםֶזה ִסְפָר  -  "ַחּיִ ל ַצּדִ    .ן ׁשֶ
יִקים" ֵתבוּ  ְוִעם ַצּדִ ים -  "ַאל ִיּכָ ינֹוִנּיִ ל ּבֵ    .ֶזה ִסְפָרן ׁשֶ
  

ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמן    :ָאַמר ּבַ
ָתְבתָּ " :ֵמָהָכא ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ    .לב)-(שמות לב "ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

ִעים - "ְמֵחִני ָנא" ל ְרׁשָ    .ֶזה ִסְפָרן ׁשֶ
פְ " יִקים -  "ְרךָ ִמּסִ ל ַצּדִ    .ֶזה ִסְפָרן ׁשֶ
ָתְבתָּ " ר ּכָ ים -  "ֲאׁשֶ ינֹוִנּיִ ל ּבֵ    .ֶזה ִסְפָרן ׁשֶ
  
  

  רש"י
ספרי זכרון של  שלשה ספרים
 מעשה הבריות:



  "ְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם"ַא  –מסכת ראש השנה פרק א' 
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        יז, איז, איז, איז, א    ––––טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .57
ְנָיא    :ּתַ

אי" ּמַ ית ׁשַ לֹׁש אֹוְמִרים  ּבֵ ין ׁשָ ּתֹות ֵהן ְליֹום ַהּדִ    :ּכִ
מּוִרין - ַאַחת  יִקים ּגְ ל ַצּדִ    ,ׁשֶ

מוּ  -ְוַאַחת  ִעים ּגְ ל ְרׁשָ    ,ִריןׁשֶ
ים -ְוַאַחת  ינֹוִנּיִ ל ּבֵ    .ׁשֶ

מּוִרין" יִקים ּגְ י עֹוָלם -  "ַצּדִ ר ְלַחּיֵ ִמין ְלַאְלתַּ ִבין ְוֶנְחתָּ    .ִנְכתָּ
מּוִרין" ִעים ּגְ יִהּנֹם -  "ְרׁשָ ר ַלּגֵ ִמין ְלַאְלתַּ ִבין ְוֶנְחתָּ    ,ִנְכתָּ

ֱאַמר ּנֶ ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצוּ " :ׁשֶ ׁשֵ ים ִמּיְ י עֹוָלם ,ְוַרּבִ ה ְלַחּיֵ ה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם ,ֵאּלֶ    .ב)-(דניאל יב "ְוֵאּלֶ
יִהּנֹם   יז,א ים יֹוְרִדין ַלּגֵ ינֹוִנּיִ    ,ּוְמַצְפְצִפין ְועֹוִלין^ ,ּבֵ

ֱאַמר ּנֶ ֶסף" :ׁשֶ ְצרֹוף ֶאת ַהּכֶ ים ּכִ ֵאׁש ּוְצַרְפתִּ ית ּבָ ִליׁשִ ְ    ,ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהׁשּ
ים ָהב ּוְבַחְנתִּ ְבחֹון ֶאת ַהּזָ ִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹותוֹ  ,ּכִ    .ט)-(זכריה יג "הּוא ִיְקָרא ִבׁשְ

ה ַעל ה,ה' ֵמִמית ּוְמַחיֶּ " :ַוֲעֵליֶהם ָאְמָרה ַחּנָ אֹול ַוּיָ    .ו)-(שמואל א ב "מֹוִריד ׁשְ
ל ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

י ֶחֶסד -  "ְוַרב ֶחֶסד" ַלּפֵ ה ּכְ    .ַמטֶּ
ִודַוֲעֵליֶהם ָא  ַמע ה' ֶאת קֹוִלי" :ַמר ּדָ י ִיׁשְ י ּכִ    .א)-(תהילים קטז "ָאַהְבתִּ

ִוד ּה  :ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ּדָ ה ּכּוּלָ ָרׁשָ ל ַהּפָ יַע " ,ּכָ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ    .א)-(תהילים קטז "ּדַ
ָרֵאל  ֵעי ִיׂשְ גּוָפן –ּפֹוׁשְ    ,ּבְ

ֵעי אּוּמֹות ָהעֹוָלם  גּוָפן –ּופֹוׁשְ    .ּבְ
ּה יֹוְר  יִהּנֹם ְוִניּדֹוִנין ּבָ ֵנים -ִדין ַלּגֵ ר ׁשְ    .חֶֹדׁש  ָעׂשָ

ֵניםְלַאַחר  ר ׁשְ ֶלה - חֶֹדׁש  ָעׂשָ ֶרֶפת ,ּגּוָפן ּכָ ָמָתן ִנׂשְ יִקים ,ְוִנׁשְ ּפֹות ַרְגֵלי ַצּדִ ַחת ּכַ ן תַּ ְרתָּ    ,ְורּוַח ְמַפּזַ
ֱא  ּנֶ ַח " ַמר:ׁשֶ י ִיְהיּו ֵאֶפר תַּ ִעים ּכִ ּפֹות ַרְגֵליֶכםְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ    .כא)-(מלאכי ג "ת ּכַ

יִנין סֹורֹות ,ֲאָבל ַהּמִ יקֹוְרִסים ,ְוַהּמָ    ,ְוָהֶאּפִ
ּתֹוָרה ְפרּו ּבַ ּכָ    ,ׁשֶ

ִתים ית ַהּמֵ ְתִחּיַ ְפרּו ּבִ ּכָ    ,ְוׁשֶ
ְרֵכי ִצּבּור יְרׁשּו ִמּדַ ּפֵ    ,ְוׁשֶ

ים ֶאֶרץ ַחּיִ יָתם ּבְ ְתנּו ִחיתִּ ּנָ    ,ְוׁשֶ
ָחְטאּו ְוֶה  יםְוׁשֶ ן ְנָבט ַוֲחֵביָריו ,ְחִטיאּו ֶאת ָהַרּבִ גֹון ָיָרְבָעם ּבֶ    ,ּכְ

ּה ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות יִהּנֹם ְוִניּדֹוִנין ּבָ    ,יֹוְרִדין ַלּגֵ
ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ ִעים ּבִ ים ַהּפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ   .כד)- (ישעיה סו ְוגֹו'[] "ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ

ֶלה ְוֵהן ֵא  יִהּנֹם ּכָ ִליןּגֵ    ,יָנן ּכָ
ֱאַמר ּנֶ אֹול" :ׁשֶ    ,טו)-(תהילים מט "ְוצּוָרם ְלַבּלֹות ׁשְ

ה ְך ָלּמָ    ?ְוָכל ּכָ
ְזבּול טּו ְיֵדיֶהם ּבִ ׁשְ ּפָ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ֱאַמר ּנֶ בּול לוֹ " :ׁשֶ   . "ִמּזְ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ א ּבֵ    ,ְוֵאין ְזבּול ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ית ְזבּול לָ " :ׁשֶ נֹה ָבִניִתי ּבֵ    .יג)-(מלכים א ח "ךְ ּבָ
ה    ."י)-(שמואל א ב "ה' ֵיַחּתּו ְמִריָביו" :ַוֲעֵליֶהם ָאְמָרה ַחּנָ

  
י ָאַמר  ר ָאִביןַרּבִ    :ִיְצָחק ּבַ

   .ּוְפֵניֶהם ּדֹוִמין ְלׁשּוֵלי ְקֵדיָרה
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ֵני ְמחֹוָזא יֵרי ּבְ ּפִ יֵרי ׁשַ ּפִ ַ    ,ְוִאיְנהּו ִמׁשּ

נֵ  ְרָיין ּבְ יִהּנֹםּוִמּקַ    .י ּגֵ
  
  

   :ָאַמר ַמר
ל" ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ
י ֶחֶסד -  "ְוַרב ֶחֶסד" ַלּפֵ ה ּכְ    ."ַמטֶּ
  

   :ְוָהְכִתיב

  רש"י
 . כשיחיו המתים:ליום הדין

. רובם רשעים גמורים
. מחצה על בינוניים עונות:

  מחצה: 
. צועקים ובוכים ומצפצפים

מתוך יסורין שעה אחת 
   ן:ועולי

. הואיל מטה כלפי חסד
ומחצה על מחצה הם מטה 
את ההכרע לצד זכות ואין 

   יורדין לגיהנם:
   . לקמיה מפרש:בגופן

. האנשים אשר הפכו המינין
דברי אלהים חיים לרעה 

   כגון צדוקים ובייתוסים:
. מלשינים והמסורות

שמוסרים ממון ישראל ביד 
   העובדי כוכבים:

. מבזה תלמידי אפיקורוס
   ם:חכמי

. האומרים שכפרו בתורה
אין תורה מן השמים: 
שפירשו מדרכי ציבור לא 
גרסינן דהיינו כל הני דלעיל 
והך מתני' בסדר עולם והכי 
גרסינן ליה התם שפירשו 
מדרכי הצבור כגון המינין 
והמסורות כו' מדרכי ציבור 
מדרכי ישראל: ושנתנו 

   חיתיתם לקמן מפרש:
   . כמו וצורתם:וצורם

. יהם בזבולשפשטו יד
   שהחריבו בהמ''ק בעוונם:

. מעונגים בני מחוזא
   ושמינים היו:

. כך ומקריין בני גיהנם
  יקראו להם:

 



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ֵאׁש " ית ּבָ ִליׁשִ ְ    !י)-(שמואל א ב "ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהׁשּ
  

גּוָפן ָרֵאל ּבְ ֵעי ִיׂשְ פֹוׁשְ    .ָהָתם ּבְ
  

גּוָפן ָרֵאל ּבְ ֵעי ִיׂשְ    ,ּפֹוׁשְ
א :ַרּתְ ְוָהא ָאְמ  ְנּתָ ּקַ    !ֵלית ְלהּו ּתַ

  
ָנה  ּקָ י ֵלית ְלהּו ּתַ רֹוב ֲעֹונֹות - ּכִ    .ּבְ

   ,ֶמֱחָצה ֲעֹונֹות ּוֶמֱחָצה ְזֻכּיֹות -ָהָכא 
גּוָפן ָרֵאל ּבְ ֵעי ִיׂשְ פֹוׁשְ י ָעֹון ּדְ הּו ַנּמִ    .ְוִאית ּבְ

ַלאו ֵאׁש " ,לֹא ַסְגָיא ֵליּה ּדְ ית ּבָ ִליׁשִ ְ    ,"ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהׁשּ
י ֶחֶסד -  "ְוַרב ֶחֶסד"": ְוִאם ַלאו ַלּפֵ ה ּכְ    ."ַמטֶּ

  
  
ִוד" ַמע ה'" :ַוֲעֵליֶהן ָאַמר ּדָ י ִיׁשְ י ּכִ    .")תהלים קטז,א( "ָאַהְבתִּ
  

ַרׁש     :ָרָבאּדָ
ְכִתיב ַמע ה'" :ַמאי ּדִ י ִיׁשְ י ּכִ    ?"ָאַהְבתִּ

ָרֵאל ִלְפֵני  ֶנֶסת ִיׂשְ רּוְך הָאְמָרה ּכְ דֹוׁש ּבָ    :ּואַהּקָ
ל ִרּבֹונוֹ     ?ֵאיָמַתי ֲאִני ֲאהּוָבה ְלָפֶניךָ  ,עֹוָלם ׁשֶ

ֲחנּוָני ה ׁשֹוֵמַע קֹול ּתַ ַאּתָ ְזַמן ׁשֶ    .ּבִ
יַע " ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ י -  "ּדַ ְצֹות ַאף ַעל ּפִ ה ֲאִני ִמן ַהּמִ ּלָ ּדַ יַע  ,ׁשֶ    .ִלי ָנֶאה ְלהֹוׁשִ
  
  
גּוָפן" ָרֵאל ּבְ ֵעי ִיׂשְ    ?י ִניהוּ ַמא - "ּפֹוׁשְ
  

   :ַרבָאַמר 
ין ִפּלִ לֹא ָמַנח ּתְ א ּדְ    .ַקְרַקְפּתָ

  
גּוָפן" ֵעי אּוּמֹות ָהעֹוָלם ּבְ    ?"ּפֹוׁשְ
  

   :ַרבָאַמר 
ֲעֵביָרה    .ּבַ

  
  
ים" ֶאֶרץ ַחּיִ יָתם ּבְ ְתנּו ִחיתִּ ּנָ    ."ְוׁשֶ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ּבוּ  ִטיל ֵאיָמה ְיֵתיָרה ַעל ַהּצִ ְרָנס ַהּמֵ ַמִים ,רֶזה ּפַ ם ׁשָ לֹא ְלׁשֵ    .ׁשֶ

  
   :ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ַמִים  ם ׁשָ לֹא ְלׁשֵ ּבּור ׁשֶ ִטיל ֵאיָמה ְיֵתיָרה ַעל ַהּצִ ְרָנס ַהּמֵ ל ּפַ ְלִמיד ָחָכם -ּכָ ן ּתַ    ,ֵאינֹו רֹוֶאה ּבֵ
ֱאַמר ּנֶ ים " :ׁשֶ ל ַחְכֵמי ֵלב -ָלֵכן ְיֵראּוהּו ֲאָנׁשִ    .כד)-לז(איוב  "לֹא ִיְרֶאה ּכָ

  
  
ל" ית ִהּלֵ י ֶחֶסד - "ְוַרב ֶחֶסד" :אֹוְמִרים ּבֵ ַלּפֵ ה ּכְ    ."ַמטֶּ
  

   ?ֵהיִכי ָעִביד
  

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר    :ַרּבִ
   ,ּכֹוְבׁשוֹ 

ֱאַמר ּנֶ    ."ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינוּ " :ׁשֶ

  רש"י
. והאמרת לית לה תקנתא

דנעשין אפר והכא וצרפתים 
כצרוף את הכסף שימרקו 

   יסוריהן את עוונם:
. כגון בינוניים דלה אני במצות

שאין זכיותיהן מכריעין לתלות 
   כותם:להם בז

   . להטות כלפי חסד:ולי יהושיע
. גרסינן ולא אמר רב יהודה

   גרסינן דאמר:
. את כף המאזנים של כובש

  זכות ומכריעין את העונות:
 . יכרעו בו:יכבוש עונותינו

. מגביה כף מאזנים של נושא
   עון:
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י  ר ֲחִניָנאַרּבִ    :ָאַמר יֹוֵסי ּבַ

א    ,נֹוׂשֵ
ֱאַמ  ּנֶ ע" :רׁשֶ ׁשַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ    .יח)- (מיכה ז "נֹוׂשֵ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

   ,ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון"
ה ּדָ    ."ְוֵכן ִהיא ַהּמִ

  
   :ָרָבאָאַמר 

   .ְוָעֹון ַעְצמֹו ֵאינֹו ִנְמָחק
ֲהַדְייהוּ  יב ּבַ א ֲעֹונֹות ַמְחׁשִ א רּוּבָ ִאי ִאיּכָ    .ּדְ

  

  רש"י
. עון מעביר ראשון ראשון

שבראשונים הבאים לתתם לכף 
מחצה מעבירו ושומטו שאם היו 

על מחצה כיון שחסר אחד מהן 
   יכרעו הזכיות וכך היא המדה:

. אלא ועון עצמו אינו נמחק
מונח לצד אחד דאי איכא רובא 
עוונות בהדיה ההוא עון מתחשב 
בהדייהו למנות עם רשעים 

 גמורים:
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        בבבב- - - - אאאא    יז,יז,יז,יז, .58
   :ָרָבאָאַמר 

ֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו  ל ַהּמַ ָעיו -ּכָ ׁשָ ל ּפְ    ,ַמֲעִביִרין לֹו ַעל ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ע" :ׁשֶ ׁשַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ     .יח)- (מיכה ז "נֹוׂשֵ

א ָעֹון"ְלִמי     ?"נֹוׂשֵ
ע"ְלִמי  ׁשַ עֹוֵבר ַעל ּפֶ    ."ׁשֶ

  
ַע  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    .ָחַלׁש  ַרב הּוָנא ּבְ

אַעל  ּפָ יּה  ַרב ּפָ ּיּוֵלי ּבֵ ֲחִליׁש ֵליּה ָעְלָמא ,ְלׁשַ    .ַחְזֵייּה ּדַ
ח ,ְצִביתּו ֵליּה ַזְווְדָתא :ָאַמר ְלהוּ  ִסיף  ,ְלסֹוף ִאיְתּפַ אֲהָוה ִמיּכְ ּפָ    .ְלֶמיְחְזֵייּה  ַרב ּפָ
   ?ַמאי ָחִזית :ָאַמר ֵליּה 
רּוְך הּואְוָאַמר ְלהּו  .ָהִכי ֲהָוה ,יןִא  ּו:ָאַמר ֵליה דֹוׁש ּבָ יּה  :ַהּקָ ִמיּלֵ ֲהֵדיּה  -  הֹוִאיל ְולֹא מֹוִקים ּבְ קּומּו ּבַ    ,לֹא ּתָ

ֱאַמר ּנֶ ע" :ׁשֶ ׁשַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ א ָעֹון"ְלִמי  ,"נֹוׂשֵ ע" – "נֹוׂשֵ ׁשַ    ."ְלעֹוֵבר ּפֶ
  
  
ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ " 26"ִלׁשְ

    .יח)-(מיכה ז 
  

ר ֲחנִ ָאַמר  י ַאָחא ּבַ    :יָנאַרּבִ
ּה  ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ "ַאְלָיה ְוקֹוץ ּבָ    ',ְלָכל ַנֲחָלתוֹ 'ְולֹא  "ִלׁשְ

יַרִים   יז,ב ׁשִ ים ַעְצמֹו ּכְ ׂשִ ּמֵ    .ְלִמי ׁשֶ
  
  
  

   ,ָרֵמי ַרב הּוָנא
ִתיב ָרָכיו" :ּכְ ָכל ּדְ יק ה' ּבְ    ,יז)-(תהילים קמה "ַצּדִ

יו" :ּוְכִתיב ָכל ַמֲעׂשָ    !"ְוָחִסיד ּבְ
  

ִחלָּ  ּתְ יק" -ה ּבַ    ,"ַצּדִ
   ."ָחִסיד" -ּוְלַבּסֹוף 

  
  

י ֶאְלָעָזר ָרֵמי    ,ַרּבִ
ִתיב    ,יג)-(תהילים סב "ּוְלָך ה' ָחֶסד" :ּכְ

הוּ " :ּוְכִתיב ַמֲעׂשֵ ם ְלִאיׁש ּכְ ּלֵ ה ְתׁשַ י ַאתָּ    !"ּכִ
  

ה  ִחּלָ ּתְ הוּ " –ּבַ ַמֲעׂשֵ ם ּכְ ּלֵ ה ְתׁשַ י ַאתָּ    ."ּכִ
   ."דּוְלָך ה' ָחֶס " –ּוְלַבּסֹוף 

  
  

   :ָרֵמי ,ִאיְלָפאְוָאְמֵרי ָלּה  ִאיְלֵפי
ִתיב    ,ו)-(שמות לד "ְוַרב ֶחֶסד" :ּכְ

   !"ֶוֱאֶמת" :ּוְכִתיב
  

ה  ִחּלָ ּתְ    ."ֶוֱאֶמת" –ּבַ
   ."ְוַרב ֶחֶסד" –ּוְלַבּסֹוף 
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  רש"י
. שאינו המעביר על מדותיו

מדקדק למדוד מדה למצערים 
אותו ומניח מדותיו והולך לו 

ין מעבירין על המצות כמו א
(יומא דף לג.) אין מעבירין על 
האוכלין (עירובין דף סד:) 

   מניחן והולך לו:
. אין מעבירין לו על כל פשעיו

מדת הדין מדקדקת אחריהן 
   אלא מנחתן והולכת:
. הכינו לו צביתו ליה זוודתא

צדה לדרך מה היא צידת 
   המתים תכריכין:

   . נתרפא:איתפח
   נסה עלי:. מיתה נקהכי הוה

. אינו מעמיד לא מוקים במיליה
   על מדותיו:

. לא תדקדקו לא תקומו בהדיה
   אחריו:

. שמינה יש כאן וקוץ בה אליה
כלומר דבר תנחומין יש כאן 
אבל יש בתוכה דבר קשה שאינו 

  שוה לכל: 
למי שמשים עצמו כשירים: 

   . במשפט אמת:צדיק
   . נכנס לפנים מן השורה:חסיד

שאין העולם  . כשרואהולבסוף
 מתקיים בדין:
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        בבבביז, יז, יז, יז,  .59
ְקָרא" ָניו ַוּיִ ֲעבֹור ה' ַעל ּפָ    .(שמות לד, ו) "ַוּיַ

י ָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ
ר ְלאֹוְמרוֹ ִא  תּוב ִאי ֶאְפׁשָ    :ְלָמֵלא ִמְקָרא ּכָ

ף  ְתַעּטֵ ּנִ ד ׁשֶ רּוְך הּואְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ִליַח ִצּבּור ַהּקָ ׁשְ    ,ּכִ
ה ִפּלָ ה ֵסֶדר ּתְ    ,ְוֶהְרָאה לֹו ְלמֹׁשֶ

ָרֵאל חֹוְטִאין  :ָאַמר לוֹ  ׂשְ ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ ה ַוֲאִני מוֹ  -ּכָ ֶדר ַהּזֶ ּסֵ    .ֵחל ָלֶהםַיֲעׂשּו ְלָפַני ּכַ
  
   ?"ה' ה'"
  

ְחָטא ָהָאָדם ּיֶ    ,ֲאִני הּוא קֹוֶדם ׁשֶ
ְחָטא ָהָאָדם ּיֶ ׁשּוָבה ,ַוֲאִני הּוא ְלַאַחר ׁשֶ ה ּתְ    .ְוַיֲעׂשֶ

  
   ."ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון"
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
רּוָתה  ִרית ּכְ לֹׁש ּבְ ֵרה ִלׁשְ ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם ֶעׂשְ    ,ִמּדֹות ׁשֶ

נֶּ  ִרית" :ֱאַמרׁשֶ ה ָאנִֹכי ּכֹוֵרת ּבְ    .י)-(שמות לד "ִהּנֵ
  
  

  רש"י
. מדת רחמים אני מרחם ה' ה'

קודם שיחטא ואני מרחם אחר 
   שיחטא אם ישוב:

ברית כרותה לשלש עשרה 
. הללו שאם יזכירום מדות

ישראל בתפלת תעניתם אינן 
   חוזרות ריקם:

. על הנה אנכי כורת ברית
 האמור למעלה:
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        בבבביז, יז, יז, יז,  .60
יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

ל ָאָדם ינֹו ׁשֶ ַזר ּדִ ָקַרַעת ּגְ ּמְ ׁשּוָבה ׁשֶ דֹוָלה ּתְ    ,ּגְ
ֱא  ּנֶ ע" ַמר:ׁשֶ ד ְוֵעיָניו ָהׁשַ ה ְוָאְזָניו ַהְכּבֵ ֵמן ֵלב ָהָעם ַהּזֶ    ,ַהׁשְ

ן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ָמע ,ּפֶ ב ְוָרָפא לוֹ  ,ּוְלָבבֹו ָיִבין ,ּוְבָאְזָניו ִיׁשְ    .י)-(ישעיה ו "ָוׁשָ
  

א ָאַמר ֵליּה  ּפָ ילְ  ַרב ּפָ ּיֵ    :ַאּבַ
ין ַזר ּדִ    ?ְוִדְלָמא ִלְפֵני ּגְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִתיב "ְוָרָפא לוֹ "    ,ּכְ
ִריְך ְרפּוָאה ּצָ ָבר ׁשֶ    ?ֵאיֶזהּו ּדָ

ין ַזר ּדִ    .ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ּגְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
יְנַתִים " ב ּבֵ ָ    ,מֹוֲחִלין לוֹ  -ַהׁשּ

יְנַתִים  ב ּבֵ עֹוָלם ֵאין מֹוֲחִלין לוֹ  -לֹא ׁשָ ּבָ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ׁשֶ    !"ֲאִפיּלּו ֵהִביא ּכָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָיִחיד –ָהא     ,ּבְ
ִצּבּור –ָהא     .ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ּה "" ים ְלטֹוָבה - ב)י-(דברים יא 27"ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבָ ים ְלָרָעה ,ִעתִּ    .ִעתִּ
ים ְלטֹוָבה" יַצד "ִעתִּ    ?ּכֵ

ָנה ָ רֹאׁש ַהׁשּ מּוִרין ּבְ ִעים ּגְ ָרֵאל ְרׁשָ ָהיּו ִיׂשְ ִמים מּוָעִטים ,ֲהֵרי ׁשֶ ׁשָ    .ּוָפְסקּו ָלֶהם ּגְ
ֶהן  ר -ַלּסֹוף ָחְזרּו ּבָ ָבר ִנְגְזָרה ּגְ  ,ְלהֹוִסיף ֲעֵליֶהן ִאי ֶאְפׁשָ ּכְ    .ֵזָרהׁשֶ

א  רּוְך הּואֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ִריָכה ָלֶהן ַהּקָ ן ַעל ָהָאֶרץ ַהּצְ ְזַמּנָ    .ַהּכֹל ְלִפי ָהָאֶרץ ,מֹוִריָדן ּבִ
ים ְלָרָעה" יַצד "ִעתִּ    ?ּכֵ

מּוִרין ּבְ  יִקים ּגְ ָרֵאל ַצּדִ ָהיּו ִיׂשְ ָנהֲהֵרי ׁשֶ ָ ין ,רֹאׁש ַהׁשּ ִמים ְמרּוּבִ ׁשָ    .ּוָפְסקּו ֲעֵליֶהן ּגְ
ֶהן  ר -ַלּסֹוף ָחְזרּו ּבָ ֵזָרה ,ִלְפחֹות ֵמֶהן ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ִנְגְזָרה ּגְ ּכְ    .ׁשֶ

א  רּוְך הּואֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ֵאיָנּה ְצִריָכה ָלֶהן ַהּקָ ן ַעל ָהָאֶרץ ׁשֶ ְזַמּנָ לֹא ּבִ    ."מֹוִריָדן ׁשֶ
יַנְייהּו ְולֹוִסיף ְלהוּ     !ְלטֹוָבה ִמיָהא ִליְקְרֵעיּה ִלְגַזר ּדִ

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ

ָהִכי ר ּבְ ֶאְפׁשָ    .ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֳאִנּיֹות"" ם ּבָ י ה' ,יֹוְרֵדי ַהּיָ ה ָראּו ַמֲעׂשֵ ים ֵהּמָ ַמִים ַרּבִ י ְמָלאָכה ּבְ   []. עֹוׂשֵ

ּכֹור ִ ׁשּ יו ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ּכַ ּלָ רֹוֵמם ּגַ ֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַותְּ ְצֲע ְוגֹו' [] ַוּיֹאֶמר ַוּיַ ר ָלֶהםַוּיִ ּצַ   .ְוגֹו'[]  יֹודּו ַלה' ַחְסּדוֹ ְוגֹו' []  קּו ֶאל ה' ּבַ
ה ָלֶהן ִסיָמִנּיֹות ּתֹוָרה ,ָעׂשָ ּבַ ין ׁשֶ ין ְוַרּקִ ַאּכִ    ,ּכְ

ין  :לֹוַמר ְלךָ  ַזר ּדִ    .ַנֲעִנין –ָצֲעקּו קֹוֶדם ּגְ

ין  ַזר ּדִ    !"ֵאיָנן ַנֲעִנין - ָצֲעקּו ְלַאַחר ּגְ
  

י  י -ָהֵני ַנּמִ מוּ ּכִ    .ִחיִדין ּדָ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ּיֹוֶרת ֶאת " לֹוְרָיא ַהּגִ ֲאָלה ּבֶ ְמִליֵאלׁשָ ן ּגַ    :ַרּבָ

תֹוַרְתֶכם ִתיב ּבְ א ָפִנים" :ּכְ ָ ר לֹא ִיׂשּ    ,יז)-(דברים י "ֲאׁשֶ
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  רש"י
. בין ראש השנה ליום בינתים

   הכפורים:
. פעמים עתים לטובה כו'

שהעתים הנתונים לסוף השנה 
לטובה היא להקל עליה מן 

   הפורענות הנגזר עליה בר''ה:
. לפחות מן ופעמים שהוא לרעה

   הטובה שפסקו לה:
. על על הארץ שצריכה להם

   השדות ועל הכרמים ועל הגנות:
   . לפני הזריעה:שלא בזמנן

. ועל הארץ שאינה צריכה להם
   מדברות:ביערות וב

. בין פסוק לפסוק יש סימניות
   סימנין הפוכין כזה (ציור):

. באין לדרשה למעט אכין ורקין
את הדיבור כאכין ורקין שהן 
מיעוטין לומר לא בכל שעה 
שיצעקו אל ה' בצר להם יוציאם 
ממצוקותיהם אלא אם כן צעקו 

  קודם גזר דין: 
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ָניו ֵאֶליךָ " :ּוְכִתיב א ה' ּפָ ָ    !כו)-(במדבר ו "ִיׂשּ
ל ָלּה  י יֹוֵסי ַהּכֵֹהןִנְטּפַ    :ר ָלּה ָאַמ  ,ַרּבִ

ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ    :ֶאְמׁשֹל ָלְך ָמׁשָ
ֶלךְ  י ַהּמֶ ַחּיֵ ע לֹו ּבְ ּבַ ֶלְך ְוִנׁשְ ְפֵני ַהּמֶ ֲחֵבירֹו ָמֶנה ְוָקַבע לֹו ְזַמן ּבִ ה ּבַ ּנֹוׁשֶ    ,ְלָאָדם ׁשֶ

ָרעוֹ  יַע ְזַמן ְולֹא ּפְ    .ִהּגִ
ֶלךְ  יס ֶאת ַהּמֶ א ְלַפּיֵ יס ֶאת ֲחֵביְרךָ  ,חּול ְלךָ ֶעְלּבֹוִני ָמ  :ְוָאַמר לוֹ  ,ּבָ    ."ֵלְך ּוַפּיֵ

י    ,ָהָכא ַנּמִ
אן קֹום -  ּכָ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ֲעֵבירֹות ׁשֶ    ,ּבַ
אן  ין ָאָדם ַלֲחֵבירוֹ  - ּכָ ּבֵ ֲעֵבירֹות ׁשֶ    .ּבַ

א  ּבָ י ֲעִקיָבא ַעד ׁשֶ ד ַרּבִ    :ְוִליּמֵ
אן    יח,א ין - ּכָ ַזר ּדִ    ,קֹוֶדם ּגְ

אן  ַזר  - ּכָ יןְלַאַחר ּגְ    !"ּדִ
  

י ָיִחיד ,ָהָכא ַנּמִ    .ּבְ
  

ָיִחיד  ין ּדְ ֵאי ִהיא -ּוְגַזר ּדִ ּנָ    .ּתַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֵמִאירָהָיה "    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה טָּ ָעלּו ַלּמִ ַנִים ׁשֶ ֶוה ,ׁשְ    ,ְוחֹוְלָיין ׁשָ
ְרּדֹום ִליּדֹון ָעלּו ַלּגַ ַנִים ׁשֶ ֶוה ,ְוֵכן ׁשְ    ,ְוִדיָנן ׁשָ

   ,א ָיַרדֶזה ָיַרד ְוֶזה לֹ 
ל ל ְוֶזה לֹא ִניּצַ    ,ֶזה ִניּצַ

ֵני ָמה ֶזה ָיַרד ְוֶזה לֹא ָיַרד ל ?ִמּפְ ל ְוֶזה לֹא ִניּצַ    ?ֶזה ִניּצַ
ל  ּלֵ    ,ְוַנֲעָנה -ֶזה ִהְתּפַ

ל  ּלֵ    .ְולֹא ַנֲעָנה - ְוֶזה ִהְתּפַ
ֵני ָמה ֶזה ַנֲעָנה ְוֶזה לֹא ַנֲעָנה    ?ִמּפְ

ל ּלֵ ֵל  ֶזה ִהְתּפַ ה ׁשְ ִפּלָ    .ַנֲעָנה -יָמה תְּ
ֵליָמה  ה ׁשְ ִפּלָ ל תְּ ּלֵ    .לֹא ַנֲעָנה -ְוֶזה לֹא ִהְתּפַ

י    :ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ
אן  ין - ּכָ ַזר ּדִ    ,קֹוֶדם ּגְ
אן  ין - ּכָ ַזר ּדִ    .ְלַאַחר ּגְ

י ִיְצָחק    :ָאַמר ַרּבִ
ין ַזר ּדִ ין קֹוֶדם ּגְ ַזר ּדִ  ,ָיָפה ְצָעָקה ָלָאָדם ּבֵ ין ְלַאַחר ּגְ    ."יןּבֵ

  
ַרע ִצּבּור ִמי ִמיּקְ ין ּדְ    ?ּוְגַזר ּדִ

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר ךְ " :ְוָהא ּכָ ִסי ֵמָרָעה ִלּבֵ ּבְ     ,יד)-(ירמיה ד "ּכַ
ם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני" :ּוְכִתיב י ָלְך ּבֹוִרית ִנְכתָּ ֶתר ְוַתְרּבִ ּנֶ ִסי ּבַ ַכּבְ י ִאם תְּ    .כב)-(ירמיה ב "ּכִ

   ,ַמאי ַלאו
אן  יןקֹוֶד  -ּכָ ַזר ּדִ    ,ם ּגְ
אן  ין -ּכָ ַזר ּדִ    !ְלַאַחר ּגְ

  
   !לֹא

ין ַזר ּדִ    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ְלַאַחר ּגְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

אן  בּוָעה -ּכָ ׁש ִעּמֹו ׁשְ ּיֵ ין ׁשֶ ְגַזר ּדִ    ,ּבִ
בּוָעה ֵאין ִעּמֹו ׁשְ ין ׁשֶ ְגַזר ּדִ אן ּבִ    .ּכָ

  
י ר ַאּמִ מּוֵאל ּבַ ְדַרב ׁשְ    ,ּכִ

ָאַמר  יַר ּדְ ר ַאּמִ מּוֵאל ּבַ ר ַנְחָמִניְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ,ב ׁשְ מּוֵאל ּבַ    :ַרב יֹוָנָתןָאַמר  ַרב ׁשְ
ֵאינֹו ִנְקָרע בּוָעה ׁשֶ ׁש ִעּמֹו ׁשְ ּיֵ ין ׁשֶ ִין ִלְגַזר ּדִ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ֶזבַ "וְ  :ׁשֶ ית ֵעִלי ּבְ ר ֲעֹון ּבֵ ּפֵ י ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתּכַ ְעתִּ ּבַ    .יד)-(שמואל א ג "ח ּוְבִמְנָחהָלֵכן ִנׁשְ

  רש"י
. בית וועד שדנים בו לגרדום

   נפשות להריגה:
. שניהם נתפשו על ודינם שוה

   דבר אחד:
   . מן המטה:זה ירד

   . מן הוועד:זה ניצול
 . נתכוון:תפלה שלימה



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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   :ָרָבאָאַמר 

ֶזַבח ּוְבִמְנָחה  ר -ּבְ ּפֵ    ,ֵאינֹו ִמְתּכַ
תֹוָרה ר ּבְ ּפֵ    .ֲאָבל ִמְתּכַ

  
י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ

ֶזַבח ּוִמְנָחה  ר - ּבְ ּפֵ    ,ֵאינֹו ִמְתּכַ
ר  ּפֵ תֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים -ֲאָבל ִמְתּכַ    .ּבְ

  
י ּיֵ ה ְוַאּבַ ֵבית ֵעִלי ָקָאתוּ  ַרּבָ    ,ִמּדְ

ּתֹוָרה  ָעַסק ּבַ ה ּדְ ִנין -ַרּבָ ִעין ׁשְ    .ָחָיה ַאְרּבָ
ּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים  ָעַסק ּבַ י ּדְ ּיֵ ִנין -ַאּבַ ין ׁשְ יּתִ    .ָחָיה ׁשִ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

נֵ " ָהיּו ֵמֵתיָה ֵמִתין ּבְ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָחה ַאַחת ָהְיָתה ּבִ ּפָ ֵרהי ִמׁשְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ָנה ׁשְ    ,ׁשָ
אּו ְוהֹוִדיעּו ֶאת  איּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    ,ַרּבָ

ם ַחת ֵעִלי ַאתֶּ ּפַ ׁשְ א ִמּמִ ּמָ    ?ָאַמר ָלֶהם ׁשֶ
יּה  ְכִתיב ּבֵ ים" :ּדִ יְתָך ָימּותּו ֲאָנׁשִ ית ּבֵ     .לג)-(שמואל א ב "ְוָכל ַמְרּבִ

ּתֹוָרה ִוְחיוּ     .ְלכּו ְוִעְסקּו ּבַ
ּתֹוָרה ָהְל     ,ְוָחיוּ  - כּו ְוָעְסקּו ּבַ

מוֹ  ן יֹוָחָנן ַעל ׁשְ ַחת ַרּבָ ּפַ    ."ְוָהיּו קֹוִרין אֹוָתּה ִמׁשְ
  
  

ר ִאיְנָיאָאַמר  מּוֵאל ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרב ׁשְ ְ    :ַרבִמׁשּ
ם ֵאינֹו ֶנְחּתָ ל ִצּבּור ׁשֶ ין ׁשֶ ִיין ִלְגַזר ּדִ    ?ִמּנַ

  
ם    ?!ֵאינֹו ֶנְחּתָ

ם ֲעֹוֵנךְ ִנכְ " :ְוָהְכִתיב    !כב)-(ירמיה ב "ְלָפַני תָּ
  

א ב ,ֶאּלָ ם  ַאף ַעל ּגַ ְחּתָ ּנֶ    '?ִנְקָרע'ׁשֶ
  

ֱאַמר ּנֶ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו" :ׁשֶ ה' ֱאלֵֹהינּו ּבְ    .ז)-(דברים ד "ּכַ
  

ְצאוֹ " :ְוָהְכִתיב ִהּמָ ְרׁשּו ה' ּבְ   !ו)-(ישעיה נה "ּדִ
  

ָיִחיד –ָהָתם     .ּבְ
ִצּבּור –ָהָכא     .ּבְ

  
   ?ָיִחיד ֵאיַמתּבְ 
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ין  ּבֵ ָרה ָיִמים ׁשֶ ָנה ֵאּלּו ֲעׂשָ ָ ּפּוִריםלְ  רֹאׁש ַהׁשּ    .יֹום ַהּכִ

  
ּגֹף ה' ֶאת ָנָבל" ִמים ַוּיִ ֶרת ַהּיָ ֲעׂשֶ    .לח)- (שמואל א כה "ַוְיִהי ּכַ
  

ָרה ְייהוּ  ָיִמים ֲעׂשָ    ?ַמאי ֲעִביְדּתַ
  

   :ַרבַמר ָא  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִוד ַתן ָנָבל ְלַעְבֵדי ּדָ ּנָ ר ְלִגימֹות ׁשֶ ֶנֶגד ֶעׂשֶ    .ּכְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ָרהֵאּלּו  ין  ֲעׂשָ ּבֵ ָנהָיִמים ׁשֶ ָ ּפּוִריםלְ  רֹאׁש ַהׁשּ     .יֹום ַהּכִ

  רש"י
. כך אביי ורבא מדבית עלי אתו

שמעתי ובשחיטת חולין פרק 
הזרוע (דף קלג.) אשכחן דרבא 
לאו כהן הוא ושמא אמו מבית 
עלי היתה ויש גורסין רבה ואביי 

   נחמני:ומפרשי לה ברבה בר 
. מצוי לו דכתיב ויחיד אימת

   בהמצאו:
. עשרה כנגד עשרה לגימות

עבדים שלח לו דוד כדמפרש 
בקרא (ש''א כה) ונתן להם 
סעודה אחת לפיכך נתלו לו 

   עשרה ימים:
רב נחמן אמר אלו עשרה ימים 

. שהמתין לו הקב''ה שישוב כו'
 ולא שב:
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        יח, איח, איח, איח, א .61
ָנה ּבְ " ָ ֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפנָ  רֹאׁש ַהׁשּ ל ּבָ ְבֵני ָמרֹוןּכָ   ."יו ּכִ
  

ְבֵני ָמרֹון"ַמאי     ?"ּכִ
  

ימּו  ְרּגִ א - ָהָכא ּתַ ַרּנָ ְבֵני ִאּמְ    .ּכִ
  

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ית ָמרֹון ַמֲעלֹות ּבֵ    .ּכְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ָאַמר    :ׁשְ

ִוד ית ּדָ ל ּבֵ ֲחָיילֹות ׁשֶ    .ּכַ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ְסִקיָרה ַאַחת ן ִנְסָקִרין ּבִ    .ְוכּוּלָ

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמןָאַמר     :ּבַ

ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ
יֶהם" ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ    .טו)-(תהילים לג" ַהּיֹוֵצר ַיַחד ִלּבָ

   ?ַמאי ָקָאַמר
י ָעְלָמ  :ָהִכי ָקָאַמרִאיֵליָמא  ְבָרְנהּו ְלכּוּלֵ ֲהָדֵדי  ,אּדִ ְייהּו ּכַ ַלאו ָהִכי הּוא - ּוְמַייֵחד ִלּבַ    !ְוָהא ָקא ֲחִזיַנן ּדְ

  
א ַלאו    ,ֶאּלָ

ם :ָהִכי ָקָאַמר יֶהם ,ַהּיֹוֵצר רֹוֶאה ַיַחד ִלּבָ ל ַמֲעׂשֵ   .ּוֵמִבין ֶאל ּכָ
  
  

  רש"י
בר''ה כל באי עולם כו' כבני 

ים שמונין אותן . ככבשאמרנא
לעשרן ויוצאין זה אחר זה 
בפתח קטן שאין יכולין לצאת 

   כאחד:
. הדרך קצר כמעלות בית מרון

ואין שנים יכולין לילך זה בצד 
זה שהעמק עמוק משני צידי 
הדרך: ה''ג ורב יהודה אמר 
שמואל כחיילות של בית דוד 
והדר גרסינן אמר רבה בר בר 

   חנה כו':
וכבני  .כחיילות של בית דוד

מרון כבני חיילות של מלך מרון 
לשון מרות ואדנות וכך היו 
מונין אותם יוצאים זה אחר זה 

   בצאתם למלחמה:
. ואע''פ וכולן נסקרין וכו'
   שעוברין זה אחר זה:

. דכולן אף אנן נמי תנינא
נסקרים בסקירה אחת מדנסיב 
תנא דידן תלמודא למלתיה 

   מהאי קרא היוצר יחד לבם:
. כלבו ייחד כי הדדיולבייהו מ

   של זה כך לבו של זה:
הכי קאמר היוצר רואה יחד 

. ואקרא דלעיל מיניה קא לבם
מהדר השגיח אל כל יושבי 
הארץ היוצר אותם השגיח יחד 

 את לבם:
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   ַמְתִניִתין

לּוִחין יֹוְצִאין ְ ים ַהׁשּ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ    :ַעל ׁשִ
ַסח - ַעל ִניָסן ֵני ַהּפֶ    ,ִמּפְ
ֲעִנית - ַעל ָאב  ֵני ַהתַּ    ,ִמּפְ

ֵני  - ַעל ֱאלּול  ָנהִמּפְ ָ     ,רֹאׁש ַהׁשּ
ֵרי  ׁשְ ַנת ַהּמֹוֲעדֹות - ַעל תִּ ּקָ ֵני תַּ    ,ִמּפְ
ְסֵליו  ה -ַעל ּכִ ֵני ֲחנּוּכָ    ,ִמּפְ
ֵני ַהּפּוִרים -ְוַעל ֲאָדר     .ִמּפְ
ָהָיה  ׁש ּוְכׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ    :יםַקיָּ  ּבֵ

יר  ַסח ָקָטן - יֹוְצִאין ַאף ַעל ִאּיָ ֵני ּפֶ   . ִמּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

ּמּוז ְוֵטֵבת י ַאּתַ קּו ַנּמִ    !ְוֵליּפְ
ָאַמר    יח,ב יְזָנאּדְ ר ּבִ ְמעֹוןָאַמר  ַרב ָחָנא ּבַ י ׁשִ    :ֲחִסיָדא ַרּבִ

ְכִתיב ִביִעי ,יְוצֹום ַהֲחִמיׁשִ  ,צֹום ָהְרִביִעי :ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות" :ַמאי ּדִ ְ יִרי ,ְוצֹום ַהׁשּ    ,ְוצֹום ָהֲעׂשִ
ְמָחה ׂשֹון ּוְלׂשִ    ?יט)-(זכריה ח "ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלׂשָ

ְמָחה"ְוָקֵרי ְלהּו  "צֹום"ָקֵרי ְלהּו  ׂשֹון ְוׂשִ    !"ׂשָ
  

לֹום  ׁש ׁשָ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ְמָחה - ּבִ ׂשֹון ּוְלׂשִ    ,ִיְהיּו ְלׂשָ
לֹום     .צֹום –ֵאין ׁשָ

  
אַמר ָא  ּפָ    :ַרב ּפָ

   :ָהִכי ָקָאַמר
לֹום  ׁש ׁשָ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ְמָחה - ּבִ ׂשֹון ּוְלׂשִ    .ִיְהיּו ְלׂשָ

ְלכּות  ֵזַרת ַהּמַ    .צֹום –ֵיׁש ּגְ
לֹום  ְלכּות ְוֵאין ׁשָ ֵזַרת ַהּמַ ין -ֵאין ּגְ ין ,ָרצּו ִמְתַעּנִ    .ָרצּו ֵאין ִמְתַעּנִ

  
ָאב  ,ִאי ָהִכי ָעה ּבְ ׁשְ יּתִ    !ַנּמִ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
אִני  ָאבׁשַ ָעה ּבְ ׁשְ לּו ּבֹו ָצרֹות ,ּתִ    .הֹוִאיל ְוהּוְכּפְ

  
ָאַמר ַמר    :ּדְ

ָאבּבְ " ָעה ּבְ ׁשְ    :תִּ
ה ִנּיָ ְ ִראׁשֹוָנה ּוַבׁשּ ִית ּבָ    ,ָחַרב ַהּבַ

יָתר ָדה ּבֵ    ,ְוִנְלּכְ
ה ָהִעיר    ."ְוֶנְחְרׁשָ

  
  

  רש"י
  מתני' 

על ששה חדשים שלוחים 
. שקדשו ב''ד החדש ע''פ יוצאים

עדים כשראו את החדש 
ומודיעים השלוחין לגולה יום 

קדשוהו אם ביום שלשים ש
וחדש שעבר חסר או ביום ל''א 

   וחדש שעבר מלא:
. והולכין השלוחין מפני הפסח

   עד הפסח חוץ מן השבתות:
. והולכין ועל אב מפני התענית

כל שמונת הימים חוץ מן 
   השבת:

. מודיעים על אלול מפני ר''ה
מתי התחיל אלול ועושין ר''ה 
ביום שלשים לאלול בגולה דרוב 

ים אין אלול מעובר ואע''פ שנ
שספק הוא בידם שמא יעברוהו 
ב''ד אי אפשר להן לדעת ועל 
כרחן הולכין אחר רוב שנים 
ואם לא ידעו מתי התחיל אלול 

   לא ידעו יום שלשים שלו:
ועל תשרי מפני תקנת 

. לאחר שקדשוהו ב''ד המועדות
לתשרי השלוחין יוצאין ליום 
המחרת והולכין עד מקום 

הגיע עד החג שיכולין ל
ומודיעים אם עיברו ב''ד את 
אלול ואם לאו כדי שלא יהא 

   לבם נוקפן ביוה''כ וסוכות:
. פסח שני לטמא פסח קטן

  ושהיה בדרך רחוקה בראשון: 
  

  גמ' 
. דאמר רב חמא בר ביזנא כו'

דכולהו ימי תענית נינהו בזמן 
הזה שאין בהמ''ק קיים 
ומתניתין בזמן הזה קא מיירי 

   המקדש קיים כו':מדקתני וכש
. שאין יד העובדי שיש שלום

   כוכבים תקיפה על ישראל:
. ליאסר יהיו לששון ולשמחה

   בהספד ובתענית:
. חובה יש גזרת המלכות צום

   להתענות בהן:
. וכיון דרשות רצו אין מתענין

הוא לא מטרחינן שלוחים 
 עלייהו:
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ְנָיא    :ּתַ

ְמעוֹ ָאַמר " י ׁשִ    :ןַרּבִ
ָבִרים ָהָיה  ָעה ּדְ י ֲעִק ַאְרּבָ מֹותוֹ  ,ּדֹוֵרׁש  יָבאַרּבִ    .ַוֲאִני ֵאין ּדֹוֵרׁש ּכְ

ָעהֶזה  -  יט)-(זכריה ח 28"צֹום ָהְרִביִעי" ׁשְ ּבֹו הּוְבְקָעה ָהִעיר תִּ ַתּמּוז ׁשֶ    ,ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ָעה ַלחֶֹדׁש  ְרִביִעיחֶֹדׁש ָה בָּ " :ׁשֶ ִתׁשְ    ,ּבְ

ֱחַזק ָהָרָעב  ִעירַוּיֶ ַקע ָהִעיר ,ְולֹא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ ,ּבָ ּבָ    .ו)-(ירמיה נב "ַותִּ
אי ָקֵרי ֵליּה     ?"ְרִביִעי"ְוַאּמַ
ים    .ְרִביִעי ָלֳחָדׁשִ

י" ָאב - "צֹום ַהֲחִמיׁשִ ָעה ּבְ ׁשְ ית ֱאלֵֹהינוּ  ,ֶזה תִּ ַרף ּבֵ ּבֹו ִנׂשְ    .ׁשֶ
אי ָקֵרי ֵליּה  י"ְוַאּמַ    ?"ֲחִמיׁשִ

יםֲחִמיׁשִ     .י ָלֳחָדׁשִ
ִביִעי" ְ הֶזה  - "צֹום ַהׁשּ לֹׁשָ ן ֲאִחיָקם ׁשְ ַדְלָיה ּבֶ ּבֹו ֶנֱהַרג ּגְ ֵרי ׁשֶ ִתׁשְ    .ּבְ

   ?ּוִמי ֲהָרגוֹ 
ן ְנַתְנָיה ֲהָרגוֹ  ָמֵעאל ּבֶ    .ִיׁשְ

ית ֱאלֵֹהינוּ  ֵריַפת ּבֵ ׂשְ יִקים ּכִ ל ַצּדִ קּוָלה ִמיָתָתן ׁשֶ ְ ׁשּ ְדָך ׁשֶ    .ְלַלּמֶ
אי ָק  ִביִעי"ֵרי ֵליּה ְוַאּמַ    ?"ׁשְ

ים ִביִעי ָלֳחָדׁשִ    .ׁשְ
יִרי" ֵטֵבת - "צֹום ָהֲעׂשִ ָרה ּבְ ַלִים ,ֶזה ֲעׂשָ ֶבל ַעל ְירּוׁשָ ּבֹו ָסַמְך ֶמֶלְך ּבָ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ֵלאמֹר" :ׁשֶ יִרי ּבֶ חֶֹדׁש ָהֲעׂשִ יִעית ּבַ ׁשִ ָנה ַהתְּ ָ ׁשּ    :ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ּבַ
ַלִם בֶּ  ֶבל ֶאל ְירּוׁשָ ה ָסַמְך ֶמֶלְך ּבָ ם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ָתב ְלָך ֶאת ׁשֵ    .א)-(יחזקאל כד "ן ָאָדם ּכְ

אי ָקֵרי ֵליּה  יִרי"ְוַאּמַ    ?"ֲעׂשִ
ים יִרי ָלֳחָדׁשִ    .ֲעׂשִ

אן ,ַוֲהלֹא ָהָיה ָראּוי ֶזה ִלְכּתֹוב ִראׁשֹון ב ּכָ ה ִנְכתַּ    ?ְוָלּמָ
ֵדי ִתיְקָנן ּכְ ים ּכְ יר ֳחָדׁשִ    .ְלַהְסּדִ

ן    ,ַוֲאִני ֵאיִני אֹוֵמר ּכֵ
א יִרי" :ֶאּלָ ֵטֵבת -  "צֹום ָהֲעׂשִ ה ּבְ ָ ָתה ָהִעיר ,ֶזה ֲחִמׁשּ הּוּכְ מּוָעה ַלּגֹוָלה ׁשֶ את ׁשְ ּבֹו ּבָ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ה ַלחֶֹד " :ׁשֶ ָ ֲחִמׁשּ יִרי ּבַ ֲעׂשִ ָנה ּבָ ֵרה ׁשָ י ֶעׂשְ תֵּ ׁשְ    ,ׁש ְלָגלּוֵתנוּ ַוְיִהי ּבִ
ַלִם ֵלאמֹר ִליט ִמירּוׁשָ א ֵאַלי ַהּפָ ָתה ָהִעיר :ּבָ ֵריָפה ,הּוּכְ יֹום ׂשְ מּוָעה ּכְ    ."ְוָעׂשּו יֹום ׁשְ

ָבָריו ָבַרי ִמּדְ    ,ְוִנְרִאין ּדְ
ֲאִני אֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון    ,ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ,ׁשֶ

   .ְוַעל ַאֲחרֹון ִראׁשֹון ,ןְוהּוא אֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ַאֲחרוֹ 
ים הּוא מֹוֶנה ְלֵסֶדר ֳחָדׁשִ א ׁשֶ    ,ֶאּלָ

   ."ַוֲאִני מֹוֶנה ְלֵסֶדר ּפּוְרָעֻנּיֹות
  
  

                                                           
28
י ,יִעיצֹום ָהְרִב  :ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות  ִביִעי ,ְוצֹום ַהֲחִמיׁשִ ְ יִרי ,ְוצֹום ַהׁשּ ְמָחה ,ְוצֹום ָהֲעׂשִ ׂשֹון ּוְלׂשִ   ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלׂשָ

  רש"י
. וזו ארבעה דברים הללו כו'

בתוספתא אחת מהן והג' שנויין 
דסוטה ובסיפרי בן אדם יושבי 
החרבות וגו' הצאן והבקר 
ישחט וגו' ותרא שרה את בן 

   הגר המצרית וגו':
. התחיל לצור סמך מלך בבל

   עליה:
. לגלות יכניה שמועה לגולה

שגלו לבבל אחת עשרה שנה 
   לפני החורבן:

. שבסדר שאני אומר על ראשון
   מקרא:
. לפורענות בתחלה ראשון

העיר ואח''כ נשרף הובקעה 
הבית בתשעה באב ובתשרי 
שלאחריו נהרג גדליה ובטבת 

   שלאחריו באתה השמועה:
. שבפסוק והוא אומר על ראשון

   אחרון לפורענות:
. שבמקרא ראשון ועל אחרון

לפורענות שהרי תחילה סמך 
ואח''כ הובקעה נמצא י''ז 
בתמוז שהוא ראשון במקרא 
אחרון לסמיכת בבל שהוא 

   רא:מאוחר במק
. אלא שהוא מונה לסדר חדשים

ואמר שלא הקפיד המקרא אלא 
על סדר החדשים לכך מנה תמוז 
קודם לטבת ואני מונה אף 

 לסדר פורענות:
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ַמר    :ִאיּתְ

י ֲחִניָנאוְ  ַרב    :ָאְמֵרי ַרּבִ
ֲעִנית ת ּתַ ְטָלה ְמִגיּלַ    .ּבָ

י יֹוָחָנן ן ֵלִויוְ  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ְמֵריָא  ַרּבִ
ֲעִנית ת ּתַ ְטָלה ְמִגיּלַ    .לֹא ּבָ

  
י ֲחִניָנאוְ  ַרב" ֲעִנית :ָאְמֵרי ַרּבִ ת ּתַ ְטָלה ְמִגיּלַ    ".ּבָ

לֹום  :ָהֵכי ָקָאַמר ׁש ׁשָ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ְמָחה"ִיְהיּו  - ּבִ ׂשֹון ּוְלׂשִ    ,"ְלׂשָ
לֹום     ."צֹום" –ֵאין ׁשָ

י ָהֵני י ּכִ    .ְוָהָנְך ַנּמִ
  
י יֹוָחנָ " ן ֵלִויוְ  ןַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ֲעִנית :ָאְמֵרי ַרּבִ ת ּתַ ְטָלה ְמִגיּלַ    ".לֹא ּבָ

ִבְנַין  ָתִליְנהּו ַרֲחָמָנא ּבְ ׁש ָהֵני הּוא ּדְ ְקּדָ ית ַהּמִ    ,ּבֵ
ְדַקְייֵמי     .ַקְייֵמי –ֲאָבל ָהָנְך ּכִ

  
ֲהָנאָמִתיב     :ַרב ּכַ

לוּ " ה ּבְ ֲחנּוּכָ ֲעִנית ּבַ ה ְוָגְזרּו תַּ    ,דַמֲעׂשֶ
י ֱאִליֶעֶזרְוָיַרד     ,ְוָרַחץ ַרּבִ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ ר ַרּבִ    ,ְוִסיּפֵ
יֶתם :ְוָאְמרּו ָלֶהם ִהְתַעּנִ ֶ    !"ְצאּו ְוִהְתַעּנּו ַעל ַמה ׁשּ

  
   :יֹוֵסף ַרבָאַמר 

א ִמְצָוה ִאיּכָ ה ּדְ אִני ֲחנּוּכָ    .ׁשַ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
יל ִאיִהי ּטֵ ל ,ְוִתיּבַ ּטֵ    .ִמְצָוָתּה  ְוִתיּבַ

  
א ָאַמר     :ַרב יֹוֵסףֶאּלָ

א ְרֵסם ִניּסָ ִמיּפַ ה ּדְ אִני ֲחנּוּכָ    .ׁשַ
  

ר הּוָנאמֹוִתיב     :ַרב ַאָחא ּבַ
יא" ָטַרּיָ א ִמן ׁשְ ְרתָּ ֵטיַלת ַאְדּכַ ֵרי ּבְ ִתׁשְ ְתָלָתא ּבְ    .ּבִ

ַמִים ַעל ם ׁשָ יר ׁשֵ לֹא ְלַהְזּכִ ֵזָרה ׁשֶ ְזָרה ַמְלכּות ָיָון ּגְ ּגָ יֶהם ׁשֶ    .ּפִ
חּום מֹוַנאי ְוִנּצְ ְבָרה ַמְלכּות ַחׁשְ ּגָ    ,ּוְכׁשֶ

ָטרֹות ׁשְ ַמִים ֲאִפיּלּו ּבִ ם ׁשָ יִרין ׁשֵ הּו ַמְזּכִ ּיְ    .ִהְתִקינּו ׁשֶ
דֹול ְלֵאל ֶעְליֹון :ְוָכְך ָהיּו ּכֹוְתִבים ְך ְוָכְך ְליֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ַנת ּכָ ׁשְ    .ּבִ

ְמעּו ֲחָכִמים ּבַ  ָ ׁשּ ָבר ָאְמרוּ ּוְכׁשֶ    :ּדָ
ה ּפָ ַאׁשְ ָטר מּוָטל ּבָ לּום ,ְלָמָחר ֶזה ּפֹוֵרַע ֶאת חֹובֹו ְוִנְמָצא ׁשְ    .ּוִביטְּ

אּוהּו     ."יֹום טֹובְואֹותֹו ַהּיֹום ֲעׂשָ
ךְ  ְעּתָ ֲעִנית  :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ת ּתַ ְטָלה ְמִגיּלַ טּול - ּבָ ְייָתא ּבָ    ?!ַאֲחַרְנָייָתא מֹוִסיִפין ,ַקּמַ

  
ַמאי ָעְסִקיַנןָהכָ     :א ּבְ

ים ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ    .ּבִ
  

ן ֲאִחיָקם   יט,א ַדְלָיה ּבֶ ֱהַרג ּבֹו ּגְ ּנֶ ֲהָוה ֵליּה יֹום ׁשֶ    !ְוֵתיּפּוק ֵליּה ּדַ
  

   :ַרבָאַמר 
ָפָניו ּלְ א ֶלֱאסֹור ֶאת ׁשֶ    .לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
יּפּוק ֵליּה  י ּתֵ ָפָניו ַנּמִ ּלְ    ,ׁשֶ

ַאַחר ּדַ  ּלְ    !רֹאׁש חֹוֶדׁש ֲהָוה ֵליּה יֹום ׁשֶ

  רש"י
. ימים בטלה מגילת תענית

טובים שקבעו חכמים ע''י נסים 
שאירעו בהם ואסרום בתענית 
ויש מהן אף בהספד וכתבום 
במגילה אחת אלין יומיא דלא 

נאה בהו כו' עכשיו שחרב להתע
הבית בטלו ומותרין בהספד 

   ובתענית:
. ואע''ג דבזמן אין שלום צום

   הבית קרינהו מועדים טובים:
. דמגילת תענית כי הני והנך נמי

משוינן להו כי היכי דהני בטלי 
   הני נמי בטלי:

. דע''י החורבן דתלינהו בבנין
הוקבעו לצום ועל ידי הבנין 

כשנבנה בית הוקבעו ליום טוב ש
שני שלחו בני הגולה האבכה 
בחדש החמישי הנזר כאשר 
עשיתי זה כמה שנים מיום 
החורבן כמו שנאמר שם (זכריה 
ז) שהשיבם הקב''ה כי צמתם 
וספוד בחמישי ובשביעי וזה 
שבעים שנה וגו' ומכאן ואילך 
יהיו לששון ולשמחה ולמועדים 

   טובים:
. ורבי וירד ר' אליעזר כו'

יהושע אחר חורבן  אליעזר ורבי
הבית הוו דבימי רבן יוחנן בן 

   זכאי רבם חרב הבית:
. כלומר עשו תשובה: התענו

דמפרסם ניסא כבר הוא גלוי 
לכל ישראל ע''י שנהגו בו 
המצות והחזיקו בו כשל תורה 

   ולא נכון לבטלו:
. כך כתוב בתלתא בתשרי כו'

במגילה לשון ארמי בטילת 
אדכרתא ביטלו אזכרת שם 

מן השטרות ובקושי יכלו שמים 
לבטל שכבר נהגו העם וכששמעו 
חכמי' ובטלום הוכשר הדבר 
בעיניהם ונחשב להם לנס 

  ועשאוהו י''ט: 
. אי בית ותיפוק ליה כו'

המקדש הוה קיים בלאו הכי 
הוי יום טוב דהיינו צום גדליה 
וקריא רחמנא מועדים טובים 

   בזמן הבית:
. הא דהדר קבעוה לא נצרכה
נית על דבר זה אלא במגילת תע

לאסור אתמול גם הוא בתענית 
כדאמרינן לקמיה הימים האלה 
הכתובים במגילה הם ולפניהם 

 ולאחריהם אסורין:
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אֹוַרְייָתא רֹאׁש חֹוֶדׁש     ,ּדְ

ֵעי ִחיּזּוק    .ּוְדאֹוַרְייָתא לֹא ּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֲעִנית" ת תַּ ְמִגיּלַ תּוִבין ּבִ ה ַהּכְ ִמים ָהֵאּלֶ ין ְלַאֲחֵריֶהם - ַהּיָ ין ִלְפֵניֶהם ּבֵ    .ֲאסּוִרין ּבֵ

תֹות ְוָיִמים  ּבָ ִרין –ִלְפֵניֶהן ּוְלַאֲחֵריֶהן  ,ֵהם ֲאסּוִרים -טֹוִבים ׁשַ    .מּותָּ
ין ֶזה ָלֶזה    ?ַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ

לּו  ְבֵרי ּתֹוָרה - ַהּלָ ְבֵרי ּתֹוָרה ְצִריִכין ִחיּזּוק ,ּדִ    .ְוֵאין ּדִ
לּו  ְבֵרי סֹוְפִרים - ַהּלָ    ."ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ְצִריִכין ִחיּזּוק ,ּדִ

  
ן ֲאִחיָקםְוֵתיּפּוק  ַדְלָיה ּבֶ ֱהַרג ּבֹו ּגְ ּנֶ ְפֵני יֹום ׁשֶ ּלִ ֲהָוה ֵליּה יֹום ׁשֶ    !ֵליּה ּדַ

  
י ַרבָאַמר  ִ    :ַאׁשּ

ָלה הּוא ְבֵרי ַקּבָ ן ֲאִחיָקם ּדִ ַדְלָיה ּבֶ    ,ּגְ
מוּ  ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּדָ ָלה ּכְ    .ְוִדְבֵרי ַקּבָ

  
ר ַמְתָנהָמִתיב     :ַרב טֹוִבי ּבַ

ִרים ּוְת " ֶעׂשְ ׂשֹוְרָתא ַטְבָתא ִליהּוָדֵאיּבְ יּה ֲאַתת ּבְ לֹא ְיִעידּון ֵמאֹוַרְייָתא ,ַמְנָיא ּבֵ    .ּדְ
ֵזָרה ְלכּות ּגְ ְזָרה ַהּמַ ּגָ    :ׁשֶ

ּתֹוָרה לֹא ַיַעְסקּו ּבַ    ,ׁשֶ
ֵניֶהם לֹא ָימּולּו ֶאת ּבְ    ,ְוׁשֶ

תֹות ּבָ לּו ׁשַ ַחּלְ ּיְ    .ְוׁשֶ
ה  ּמּוַע ֶמה ָעׂשָ ן ׁשַ    ?ֵביָריוַוֲח  ְיהּוָדה ּבֶ

ְטרֹוִניָתא ַאַחת דֹוֵלי רֹוִמי ְמצּוִיין ֶאְצָלּה  ,ָהְלכּו ְוָנְטלּו ֵעָצה ִמּמַ ל ּגְ ּכָ    ,ׁשֶ
ְיָלה :ָאְמָרה ָלֶהם ּלַ ינּו ּבַ    ,ּבֹואּו ְוַהְפּגִ

ְיָלה ּלַ ינּו ּבַ    ,ָהְלכּו ְוִהְפּגִ
ַמִים ֵני ָאב  ?!לֹא ֲאֵחיֶכם ֲאַנְחנוּ  !ָאְמרּו ִאי ׁשָ ֵני ֵאם ַאַחת ֲאַנְחנוּ  ?!ֶאָחד ֲאַנְחנוּ ְולֹא ּבְ    ?!ְולֹא ּבְ

ֵזירֹות ָקׁשֹות ם ּגֹוְזִרין ָעֵלינּו ּגְ ַאתֶּ ה ְוָלׁשֹון ׁשֶ ל אּוּמָ ינּו ִמּכָ ּנֵ תַּ ׁשְ    ?!ַמה ּנִ
לּום    .ּוִביטְּ

אּוהּו יֹום טֹוב    ."ְואֹותֹו ַהּיֹום ֲעׂשָ
ְך ְוִאי  ְעּתָ ת ּתַ  ַסְלָקא ּדַ ְטָלה ְמִגיּלַ טּול ,ֲעִניתּבָ ְייָתא ּבְ    ?!ַאֲחַרְנָייָתא מֹוִסיִפין ,ַקּמַ

  
יָמא י :ְוִכי ּתֵ ים ,ָהָכא ַנּמִ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

י ֵמִאיר ל ַרּבִ ְלִמידֹו ׁשֶ ּמּוַע ּתַ ן ׁשַ י ֵמִאירוְ  ,ְוָהא ְיהּוָדה ּבֶ ַתר ָהִכי ֲהָוה ַרּבִ    !ּבָ
ְתַנן    :ּדִ

ֵלי ְזכּוִכי" יף ְלתֹוָכן ֲאָברּכְ בּו ְוִהטִּ יּקְ ּנִ    ,ת ׁשֶ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ

ּמּוַע  ן ׁשַ ּום  ְיהּוָדה ּבֶ א ִמׁשּ י ֵמִאירְמַטּמֵ    .ַרּבִ
   ."ְמַטֲהִרין :ֲחָכִמיםוַ    יט,ב

  
ֵאי ִהיא ּנָ    .ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֲע " ת תַּ ְמִגיּלַ תּוִבין ּבִ ִמים ָהֵאּלּו ַהּכְ    :ִניתַהּיָ

ים ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ין ּבִ ֵאין  ,ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ין ּבִ ׁש ּבֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ים  ּבֵ    ,ֲאסּוִרין –ַקּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְזַמן ׁשֶ  ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ים  ּבֵ ְמָחה ִהיא ָלֶהם ,ֲאסּוִרין –ַקּיָ ִ ׂשּ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

ים ֵאי ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ִרין –ן ּבֵ ֵאֶבל הּוא ָלֶהם ,מּותָּ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ְטלוּ     .ּבָ

  רש"י
   . מועד דאורייתא:ראש חדש

. ודאורייתא לא בעי חיזוק
לאסור לפניו ולאחריו אבל ימי 
מגילת תענית דרבנן וצריכין 
חיזוק כי היכי דלא ליתי 

'ט עצמו: יום להתענות בי'
שלפני כו' וההוא לאו דאורייתא 

   הוא ובעי חיזוק:
. באדר בעשרין ותמניא ביה

   קאי במגילת תענית:
. שלא דלא יעידון מן אורייתא

   יצטרכו לנתק עצמן מן התורה:
. צעקו בשוקים הפגינו

וברחובות כדי שישמעו השרים 
   וירחמו עליכם:

   . כלומר למען הקב''ה:אי שמים
. בתר חורבן הוה ורבי מאיר

כמה דורות דהא בימי רבן יוחנן 
בן זכאי חרב הבית ור' אליעזר 
תלמידו היה ור' עקיבא תלמידו 
של ר' אליעזר כדאמרינן בשלהי 
ארבע מיתות (סנהדרין דף סח.) 
ור' מאיר תלמידו של ר''ע 
כדאמרי' בפרק קמא דעירובין 
(דף יג.) כל מקום שאתה מוצא 

יד משום ר' ישמעאל אמר תלמ
אחד לפני ר' עקיבא אינו אלא ר' 

   מאיר:
. ר' יהודה בן שמוע דתנן כו'

   תלמידו של ר' מאיר הוה:
. שנטמאו כלי זכוכית שנקבו

   ונקבן לטהרן מטומאתן:
   . עופרת לסתום את הנקב:אבר

. לומר יהודה בן שמוע מטמא
שחזרו לטומאתן ישנה ואע''פ 
שלא נגעו שוב בטומאה ואע''פ 

ית חוזרין שאין כלי זכוכ
לטומאתן ישנה כדאמר בפ''ק 
דשבת (דף טז.) שלא גזרו חזרת 
טומאה ישנה אלא בכלי מתכות 
הני נמי הואיל והאבר מעמידו 
ככלי מתכות דמו דהכל הולך 

  אחר המעמיד: 
. דעיקרו כלי וחכמים מטהרין

זכוכית הן ולא אזלי בתר 
המעמיד ע''א כלי זכוכית 
טהורין שניקבו והטילו לתוכן 

יהודה בן שמוע מטמאן  אבר
טומאת כלי מתכות דאורייתא 
אם נגע בהן טומאה דהכל הולך 
אחר המעמיד וחכמים מטהרים 
מטומאת כלי מתכות דאורייתא 
אלא משום טומאת כלי זכוכית 
דרבנן שאין כלי מתכות טמאין 
דאורייתא אלא המנויין בפרשה 
(במדבר לא) הזהב והכסף 

   והנחשת והברזל וגו':
אי בטלה מגילת  .תנאי היא

 תענית:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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   :ְוִהְלְכָתא
ְטלוּ     .לֹא ּבָ

  
ָיא ִהְלְכָתא ַאִהְלְכָתא    !ַקׁשְ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ה ּופּוִרים -ּכָ ֲחנּוּכָ    ,ּבַ
אן  ָאר יֹוֵמי -ּכָ ׁשְ   .ּבִ
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .65
ֵני  -לּול ַעל ֱא " ָנהִמּפְ ָ     ,רֹאׁש ַהׁשּ

ֵרי  ׁשְ ַנת ַהּמֹוֲעדֹות -ְוַעל תִּ ּקָ ֵני תַּ    ."ִמּפְ
  

ָנְפֵקי ְלהּו ַאֱאלּול יָון ּדְ ה ְלהוּ  ,ּכֵ ֵרי ָלּמָ ׁשְ    ?ַאּתִ
רּוהַּ ֶלֱאלּול  ְלָמא ַעּבְ יָמא ּדִ    –ְוִכי ּתֵ

ֲהָנאְוָהָאַמר  ר ּכַ י ִחיָנָנא ּבַ רִמימוֹ  :ַרבָאַמר  ַרּבִ    !ת ֶעְזָרא ְוֵאיָלְך לֹא ָמִצינּו ֱאלּול ְמעּוּבָ
  

לֹא ִאיְצְטִריךְ     ,לֹא ָמִצינּו ּדְ
ִריַנן ֵליּה  -ָהא ִאיְצְטִריְך     .ְמַעּבְ

  
ְלַקל  ָנהָהא ִמיּקַ ָ     !רֹאׁש ַהׁשּ

  
ָנה ָ ְלֵקל רֹאׁש ַהׁשּ יּקַ    ,מּוָטב ּתִ

הּו מֹוֲעדֹות    .ְולֹא ִיְתַקְלְקלּו ּכּוּלְ
  

ְיָקא י ּדַ ֵני ,ַנּמִ ָקּתָ ַנת ַהּמֹוֲעדֹות": ּדְ ּקָ ֵני תַּ ֵרי ִמּפְ ׁשְ    ,"ַעל תִּ
ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

  
  
  

  רש"י
. אי משום ירקא הא איצטריך

אי משום מתיא כדלקמן (דף 
   כ.):

. דנמצא והא קמקלקלא ר''ה
שלא עשאוה בני הגולה כהלכה 

   אם מעברין אלול:
. דלהכי חשו רבנן דלא דיקא נמי

ליקלקלו שאר מועדות והתירו 
 שיהא ר''ה מקולקל לגולה:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––    יט, ביט, ביט, ביט, ב .66
ְסֵליו " ה - ְוַעל ּכִ ֵני ֲחנּוּכָ    ,ִמּפְ

ֵני ַהּפּוִרים -ְוַעל ֲאָדר     ."ִמּפְ
  

ָנה  ָ ָרה ַהׁשּ ִני - ְוִאיּלּו ִנְתַעּבְ ֵני ,ֵני ַהּפּוִריםִמּפְ  ,יֹוְצִאין ַאף ַעל ֲאָדר ׁשֵ    .לֹא ָקּתָ
לֹא כְּ  ַמְתִניִתין יּדְ    ,ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָנה  ָ ָרה ַהׁשּ ִני - ִאם ִנְתַעּבְ ֵ ֵני ַהּפּוִרים ,יֹוְצִאין ַאף ַעל ֲאָדר ַהׁשּ    ."ִמּפְ
  

ָהא ָקִמיְפְלֵגי    ,ֵליָמא ּבְ
ַמר ָסַבר ֵ  :ּדְ ׁשּ ל ִמְצֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ ִראׁשֹוןּכָ    .ִני נֹוֲהגֹות ּבָ
ִראׁשֹון :ּוַמר ָסַבר ִני ֵאין נֹוֲהגֹות ּבָ ֵ ׁשּ ל ִמְצֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ    .ּכָ

  
   !לֹא

י ָעְלָמא כּוּלֵ ִראׁשֹון :ּדְ ִני ֵאין נֹוֲהגֹות ּבָ ֵ ׁשּ    ,ִמְצֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ
ָנה ָקִמיְפְלֵגי ִעיּבּור ׁשָ    :ְוָהָכא ּבְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ּמָ " ָנהּכַ    ?ה ִעיּבּור ׁשָ

ים לֹׁשִ    .יֹום ׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

   ."חֶֹדׁש 
  

ָנא  יםַמאי ׁשְ לֹׁשִ    ?ׁשְ
ָיְדֵעי    .ּדְ

י ָיְדֵעי    !חֶֹדׁש ַנּמִ
  

א ַרבָאַמר  ּפָ    :ּפָ
ָאַמר  ים –ָרָצה  ,חֶֹדׁש  –ָרָצה  - חֶֹדׁש ַמאן ּדְ לֹׁשִ    .ׁשְ

  
יֵהִעיד  ן ֵלִויְיהוֹ  ַרּבִ ַע ּבֶ ַלִים ׁשֻ ירּוׁשָ א ּדִ יׁשָ ּום ְקָהָלא ַקּדִ    :ִמׁשּ

יֹום ִעיּבּוֵריֶהן ין אֹוָתם ּבְ ׁשִ ַקּדְ ּמְ ֵני ֲאָדִרים ׁשֶ    .ַעל ׁשְ
  

ֲחֵסִרין  :ְלֵמיְמָרא    .לֹא ַעְבִדיַנן - ְמֵלִאין  ,ַעְבִדיַנן - ּדַ
  

א ר ִחְסּדָ ָדַרׁש ַרב ַנְחָמן ּבַ    ,ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
ָד  אַרש ּדְ ר ִחְסּדָ    :29ַרב ַנְחָמן ּבַ

י ִסיַמאיֵהִעיד  י ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי ַרּבִ ּום ַחּגַ    :ִמׁשּ
ֵני ֲאָדִרים ֵניֶהן ְמֵלִאין  -  ַעל ׁשְ ִאם ָרצּו ַלֲעׂשֹוָתן ׁשְ ין –ׁשֶ ֵניֶהן ֲחֵסִרין  ,עֹוׂשִ ין –ׁשְ    ,עֹוׂשִ

ין –ֶאָחד ָמֵלא ְוֶאָחד ָחֵסר     ,עֹוׂשִ
ּגֹוָלה ְוָכְך ָהיוּ     .נֹוֲהִגין ּבַ
ּום  ינוּ ּוִמׁשּ    ,ְוֶאָחד ָחֵסר ,ְלעֹוָלם ֶאָחד ָמֵלא :ָאְמרוּ  ,ַרּבֵ

ע  הּוְקּבַ וַדע ְלָך ׁשֶ ּוָ ּיִ ְזַמּנוֹ  רֹאׁש חֹוֶדׁש ַעד ׁשֶ    .ּבִ
  

ְלחּו ֵליּה לְ     :ַמר עּוְקָבאׁשָ
מּוְך ְלִניָסן ְלעֹוָלם ָחֵסר    .ֲאָדר ַהּסָ

  
   :ַרב ַנְחָמןֵמִתיב 

ת" ּבָ ַ ִלין ֶאת ַהׁשּ ים ְמַחּלְ ֵני ֳחָדׁשִ    ,ַעל ׁשְ
ֵרי ׁשְ    .(ר"ה כא:) "ַעל ִניָסן ְוַעל תִּ

                                                           
29
  מסורת הש"ס. 

  רש"י
לאחר  .ואלו אם נתעברה השנה

שנכנס אדר הראשון והלכו 
השלוחים ישבו ב''ד ועיינו 
ועיברוה לעשות אדר השני אחר 

   זה:
. ויצאו ידי נוהגות בראשון

   חובתן בפורים שעשו בראשון:
. ימי אדר כמה עיבור השנה

הראשון שאותו עושין עיבור 
   לשנה:

. קא סלקא דעתך כ''ט חדש
   ימים:

. למאן דאמר שלשים מאי שנא
יך לחזור ולשלוח דאין צר

שלוחים על יום קידוש אדר 
   השני:
. בני הגולה שלעולם אדר דידעי

הראשון מעובר וביום ל''א 
   נתקדש:

. אין צריך למאן דאמר חדש נמי
להודיע דהא ידעי דלעולם חסר 

   וביום שלשים נתקדש:
. לפיכך רצו חדש רצו שלשים

צריכין להודיע אם עשאוהו 
   מלא או חסר:

. ביום עיבוריהן שמקדשין אותן
יום שלשים קרי יום עיבור 
שאותו עושין עיבור לחדש 
כשמעברין אותו שמקדשין יום 
שלשים של שניהם לר''ח הנכנס 
יום ל' לאדר הראשון הוא ר''ח 
לאדר השני ויום ל' של אדר 

   השני הוא ר''ח ניסן:
. למימרא דחסירין עבדינן כו'

   בניחותא:
. דוקא אחד מלא ואחד חסר

   אשון מלא ושני חסר:קאמר ר
   . רב:משום רבינו

. עד שאמרו שהוקבע ר''ח בזמנו
לך הבאים מארץ ישראל קדשו 
ב''ד ר''ח אדר השני ביום ל' 
לאדר הראשון ועשו את הראשון 

   חסר:
. עדים שראו מחללין את השבת

את הלבנה בחידושה מחללין 
את השבת לצאת חוץ לתחום 
לבא לב''ד להעיד לפניהן לפי 

ין כולן תלויין בשני שהמועד
חדשים הללו וקס''ד חילולא 
דשרא רחמנא משום דקביעת 
ירחא לפי ראיית הלבנה הוא 

 אם מלא מלא אם חסר חסר:
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ָלָמא ׁשְ ִליַנן -ִזְמִנין ָמֵלא ִזְמִנין ָחֵסר  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּום ָהִכי ְמַחּלְ    ,ִמׁשּ
א ִאי ָאְמַרּתְ    כ,א ִליַנן - ְלעֹוָלם ָחֵסר  :ֶאּלָ אי ְמַחּלְ    ?ַאּמַ

  
יהִמׁשּ  ׁש ַעל ָהְרִאּיָ ִמְצָוה ְלַקּדֵ    .ּום ּדְ

  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

   :ַנְחָמן ַרבָאַמר 
ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ

ת" ּבָ ַ ִלין ֶאת ַהׁשּ ים ְמַחּלְ ֵני ֳחָדׁשִ ֵרי ,ַעל ִניָסן :ַעל ׁשְ ׁשְ    .)ראש השנה כא:( "ְוַעל תִּ
ָלָמא ׁשְ ִליַנן - ְלעֹוָלם ָחֵסר  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּום ָהִכי ְמַחּלְ יה ,ִמׁשּ ׁש ַעל ָהְרִאּיָ ִמְצָוה ְלַקּדֵ    .ּדְ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ִליַנן - ִזְמִנין ָחֵסר  ,ִזְמִנין ָמֵלא :ֶאּלָ אי ְמַחּלְ יּה ְלָמָחר ?ַאּמַ ׁשֵ ָנא ּוְנַקּדְ ֵריּה ָהִאיּדְ    !ְנַעּבְ
  

ת  ּבָ ׁשַ ים ּבְ לֹׁשִ ַלע יֹום ׁשְ ִאּקְ י -ִאי ּדְ    ,ָהִכי ַנּמִ
ַמאי ָעְסִקיַנן ת  :ָהָכא ּבְ ּבָ ׁשַ ים ְוֶאָחד ּבְ לֹׁשִ ַלע יֹום ׁשְ ִאּקְ יה - ּדְ ׁש ַעל ָהְרִאּיָ ִמְצָוה ְלַקּדֵ    .ּדְ

  
ֲהָנאָמִתיב     :ַרב ּכַ

ן" ְרּבָ ַנת ַהּקָ ּקָ ֵני תַּ ן ִמּפְ ִלין ַאף ַעל ּכּוּלָ ים ְמַחּלְ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ַהּמִ ׁשֶ   , )ראש השנה כא:( "ּכְ
כּולְּ  יהִמּדְ ׁש ַעל ָהְרִאּיָ ִמְצָוה ְלַקּדֵ ּום ּדְ    ,הּו ַלאו ִמׁשּ

יה ׁש ַעל ָהְרִאּיָ ִמְצָוה ְלַקּדֵ ּום ּדְ י ַלאו ִמׁשּ ֵרי ַנּמִ    .ִניָסן ְוִתׁשְ
ָלָמא ׁשְ ִליַנן - ִזְמִנין ָמֵלא ְוִזְמִנין ָחֵסר :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּום ָהִכי ְמַחּלְ    ,ִמׁשּ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ִליַנןְלעֹולָ  :ֶאּלָ אי ְמַחּלְ    ?ם ָחֵסר ַאּמַ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  
  

  רש"י
. אם ראוהו משום הכי מחללין

ביום ל' שאם לא יבאו ויעידו 
שראוהו היום לא יקדשוהו ב''ד 
  עד מחר ויעשו את החסר מלא: 

 . ואיאלא אי אמרת לעולם חסר
נמי לא אתו עדים מקדשין ליה 

   האידנא למה להן לחלל:
. על פי עדים דכתיב על הראיה

(שמות יב) החדש הזה לכם ראש 
   חדשים כזה ראה וקדש:

. קא סלקא איכא דאמרי כו'
דעתיה חילול משום מצוה 

   לקדש על הראייה הוא:
. שאם לא משום הכי מחללינן

יחללו נמצא שיתקדש החדש 
   בלא עדים:

י אמרת זמנין מלא וזמנין אלא א
. מכדי בב''ד תליא חסר

כדאמרינן לקמן (דף כה.) אתם 
   אפילו מזידים:

. ליתקנו ב''ד אמאי מחללינן
שימתינו עד יום שלשים ואחד 
שלא לחלל עליו את השבת 
וילכו ויעידו למחר ויקדשו על 

   פיהם:
. מיום ל' זה נעבריה האידנא

   יעברו את אדר:
. בשבתאי דאקלע יום שלשים 

   וראו בו את הלבנה:
   . דמעברינן ולא מחללינן:ה''נ
. דקתני מחללין כגון הכא

דאקלע יום שלשים ואחד בשבת 
ולא נראה החדש אתמול אלא 
היום דאי נמי לא אזלי מקדשי 
ליה בית דין האידנא דאין לך 
חדש יותר על שלשים ומקדשי 
ליה שלא על פי עדים הלכך 

   מחללין לקדש על הראייה:
. מוספי ר''ח ני תקנת קרבןמפ

   שיקרבו בזמנן:
ניסן ותשרי נמי לאו משום 

. הוי דמצוה לקדש על הראייה
חילול שבת דידהו אלא שיהו 
המועדות בזמנן לפי תולדות 

   הלבנה:
אלא אי אמרת לעולם חסר 

. בלאו דידהו נמי אמאי מחללינן
 האידנא מקדשינן ליה:
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י ָאָתא  אּכִ    :ָאַמר עּוּלָ

רּוהַּ ֶלֱאלּול    .ַעּבְ
  

אָאַמר     :עּוּלָ
ֲהַדְייהוּ  ְבָלֵאי ַמאי ִטיבּוָתא ָעְבִדיַנן ּבַ    ?ָיְדֵעי ַחְבִרין ּבַ

  
   ?"ִטיבּוָתא"ַמאי 

  
א    :ָאַמר עּוּלָ

א ּום ַיְרַקּיָ    .ִמׁשּ
  

ר ֲחִניָנא י ַאָחא ּבַ    :ָאַמר ַרּבִ
א ּום ֵמַתּיָ    .ִמׁשּ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ּפּוִרים ת יֹום ַהּכִ ּבָ ַ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ    ,ׁשֶ

ּום  ָאַמר ִמׁשּ א'ַמאן ּדְ ִריַנן - ' ֵמַתּיָ    ,ְמַעּבְ
ּום  ָאַמר ִמׁשּ א'ּוַמאן ּדְ ֵעי ְלהוּ ְלֵאיַמת  - ' ַיְרַקּיָ    .ְלאֹוְרָתא ָטַרח ּוַמְייֵתי ,ְלאֹוְרָתא ?ָקא ּבָ

  
ָאַמרּולְ  ּום  ַמאן ּדְ א'ִמׁשּ ּום  'ַיְרַקּיָ ֵריּה ִמׁשּ א'ְלַעּבְ    '!ֵמַתּיָ
  

א יַנְייהוּ  ,ֶאּלָ א ּבֵ    :ִאיּכָ
ַאֲחֶריָה  יֹום טֹוב ין ִמּלְ ָפֶניָה ּבֵ ין ִמּלְ ת ּבֵ ּבָ מּוְך ְלׁשַ    .ַהּסָ

ָאַמר ּום ִמ  ַמאן ּדְ א'ׁשּ ִריַנן – 'ַיְרַקּיָ    .ְמַעּבְ
ּום  ָאַמר ִמׁשּ א'ּוַמאן ּדְ ֲעָמֵמי -  'ֵמַתּיָ ר ּבַ    .ֶאְפׁשָ

  
ָאַמרּולְ  ּום  ַמאן ּדְ א'ִמׁשּ ּום  'ֵמַתּיָ ֵריּה ִמׁשּ א'ְלַעּבְ    '!ַיְרַקּיָ
  

ֲחִמיֵמי ר ּבַ    .ֶאְפׁשָ
  

ָנא ְלִדיָדן ,ִאי ָהִכי יֲאִפיּלּו ְלִדיְדהּו נַ  ,ַמאי ׁשְ    !ּמִ
  

   ,ֲחִביל ָלן ָעְלָמא -ְלִדיָדן 
   .לֹא ֲחִביל ְלהּו ָעְלָמא -ְלִדיְדהּו 

  
מּוֵאלֵאיִני ְוָהָתֵני  ר ׁשְ ה ּבַ    :ַרּבָ

ָנה ְלצֹוֶרךְ " ָ ִרין ֶאת ַהׁשּ ַעּבְ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ִרין ֶאת ַהחֶֹדׁש ְלצֹוֶרךְ  ,ָיכֹול ּכְ ְך ְמַעּבְ    ?ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ים ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ׁש  - ב)-(שמות יב "ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ    ."ּכָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  רוֹ  –ּכָ    .ְלַעּבְ
אן  ׁשוֹ  –ּכָ    .ְלַקּדְ

  
ָנה ְוֶאת ַהחֶֹדׁש ְלצֹוֶרךְ  :ְוָהִכי ָקָאַמר ָ ִרין ֶאת ַהׁשּ ַעּבְ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ין ֶאת ַהחֶֹדׁש  ,ָיכֹול ּכְ ׁשִ ְך ְמַקּדְ    ?ְלצֹוֶרךְ  ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר ה ָלֶכם" :ּתַ ׁש  -  "ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ    .ּכָ
  

ָאַמר  ן ֵלִויְוִכי ָהא ּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
יִמין ַעל ָהֵעִדים  רוֹ  - ְמַאּיְ ְזַמּנֹו ְלַעּבְ ְרָאה ּבִ ּנִ    ,ַעל ַהחֶֹדׁש ׁשֶ

  רש"י
. כלומר ידעי חברין בבלאי

לב להכיר טובה שעושין נותנין 
עמהם בני ארץ ישראל שעיברו 

   את אלול:
. להפריד שבת משום ירקיא

ויום טוב זה מזה כדי שלא 
יכמושו ירקות הנאכלות כשהן 
חיין בשבת שאחר יו''ט או 

   ביו''ט שאחר שבת:
. להפריד שבת ויום משום מתיא

הכפורים זה מזה שלא יסריח 
מת שימות באחד מהן שיהא 

יקבר לא היום ולא  ראשון ולא
   למחר:

   . תרווייהו איתנהו:מאי בינייהו
יום הכפורים שחל להיות אחר 

   . אם לא יעברוהו:שבת
. מ''ד משום מתיא מעברין

ודחינן ליום הכפורים ליום שני 
   בשבת:

   . לירקות:אימת בעי לה
   . למוצאי יום הכפורים:לאורתא

. ואין צריך לאורתא טרח ומייתי
   לא מעברינן: ללקט ע''ש הלכך

. דאמר מר (ביצה אפשר בעממי
דף ו.) מת בי''ט ראשון יתעסקו 

   בו עממין:
. שורם בחמין וחוזרות בחמימי

   לקדמותן:
. אנו בני לדידן חביל לן עלמא

בבל חם לנו העולם ויש לנו הבל 
לפי שבבל עמוקה היא ואינה 
ארץ הרים וגבעות כא''י ואין 
שולט בה אויר ואין בני ארץ 

ל צריכין לעבר משום ישרא
מתיא ומשום ירקיא אלא 

   בשבילנו:
   . וכי מעברינן חודש לצורך:איני

כשם שמעברין את השנה 
. מפני האביב והתקופה לצורך

ופירות האילן כדאיתא בפרק 
   קמא דסנהדרין (דף יא:):

. כיון שתראה כזה ראה וקדש
   קדש בו ביום:

. לעשות את החסר מלא לעברו
   לצורך מותר:

. ביום שלשים והלבנה שולקד
לא נראית ואם ימתינו עד יום 
מחר יהא שבת ויוה''כ סמוכין 
אין מקדשין לצורך: וה''ק יכול 
כשם שמעברין לצורך כך 
מקדשין לצורך ת''ל כזה ראה 
וקדש. ראה תחלה ואח''כ קדש 
אבל כשאתה מעברו ראה וקדש 

   הוא:
מאיימין על העדים על החדש 

ם . ביום שלשישנראה בזמנו
 שיחרישו בשביל לעברו:
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יִמין ַעל ָהֵעִדים  ׁשוֹ ַעל ַהחֹ  - ְוֵאין ְמַאּיְ ְזַמּנֹו ְלַקּדְ לֹא ִנְרָאה ּבִ    .ֶדׁש ׁשֶ
  

   ?!ֵאיִני
ַלח ֵליּה  יָאהְוָהא ׁשָ י ְיהּוָדה ְנׂשִ ילְ  ַרּבִ י ַאּמִ    :ַרּבִ

ל  ל ָיָמיו ׁשֶ ּכָ י יֹוָחָנןֱהוּו יֹוְדִעין ׁשֶ ֵדנוּ  ַרּבִ    :ָהָיה ְמַלּמְ
ְזַמּנוֹ " לֹא ִנְרָאה ּבִ יִמין ַעל ָהֵעִדים ַעל ַהחֶֹדׁש ׁשֶ ׁשוֹ  ְמַאּיְ י ,ְלַקּדְ לֹא ָראּוהוּ  ַאף ַעל ּפִ    !"ָרִאינוּ  :יֹאְמרוּ  ,ׁשֶ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ֵרי - ָהא  ִניָסן ְוִתׁשְ    ,ּבְ
ָאר ַיְרֵחי - ָהא  ׁשְ    .ּבִ

  
   :ָאַמר ָרָבא

מּוֵאל  ר ׁשְ ה ּבַ ָתֵני ַרּבָ    .ֲאֵחִרים ִהיא - ָהא ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"
א  ָנה ֶאּלָ ָ ָנה ְלרֹאׁש ַהׁשּ ָ ין רֹאׁש ַהׁשּ ין ֲעֶצֶרת ַלֲעֶצֶרת ְוֵאין ּבֵ ָעהֵאין ּבֵ ְלַבד ַאְרּבָ    ,ָיִמים ּבִ

ֶרת  ָנה ְמעּוּבֶ ה -ְוִאם ָהְיָתה ׁשָ ָ    ."ֲחִמׁשּ
  

ָעא ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ ָכא ַרב ּדִ    ,ַמְתֵני ִאיּפְ
יִמין ַעל ָהֵעִדים  ׁשוֹ ַעל ַהחֶֹדׁש ׁשֶ  - ְמַאּיְ ְזַמּנֹו ְלַקּדְ    ,לֹא ִנְרָאה ּבִ

יִמין ַעל ָהֵעִדים  רוֹ  - ְוֵאין ְמַאּיְ ְזַמּנֹו ְלַעּבְ ְרָאה ּבִ ּנִ    .ַעל ַהחֶֹדׁש ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְקָרא - ַהאי    כ,ב ׁשִ    ,ֶמיֱחֵזי ּכְ
ְקָרא - ַהאי  ׁשִ    .לֹא ֶמיֱחֵזי ּכְ

  

  רש"י
. ביום שלשים על ואין מאיימין

העדים שלא ראוהו ואנן צריכין 
לקדשו היום כדי להפריד שבת 
מיום הכפורים שיאמרו ראינו 

   ויעידו שקר:
. אם היה מלמדנו מאיימין כו'

   אנו צריכין לעשותו חסר:
. שהמועדות בניסן ותשרי

   תלויין בהן מקדשין לצורך:
. ואם תאמר מה חי לאבשאר יר

צורך לנו בשאר חדשים לחסר 
ולעבר כגון אותה ששנינו 
במסכת ערכין (דף ח:) אין 
פוחתין מארבעה חדשים 
המעוברין בשנה ולא נראה לעבר 
יותר על שמונה והתם מפרשינן 
הטעם ואם עיברו שמונה ובזה 
לא נראית ביום שלשים נמצא 
שאנו צריכין לאיים עליהן לומר 

   ל לקדש:ראינו בשבי
. שאין מעברין הא דתני רבה

   ולא מקדשין לצורך:
. דאמרי לעולם כל אחרים היא

החדשים אחד מלא ואחד חסר 
כסדר מולד הלבנה שמתחדשת 
לעולם בסוף כ''ט ימים ומחצה 
שהן חמשים ותשעה לשני 

   חדשים:
. אם נקבע עכשיו ארבעה ימים

באחד בשבת יהא לשנה הבאה 
בחמישי בשבת שזה חשבון 

נים עשר חדש אחד מלא ואחד ש
חסר עולה לשנ''ד ימים והשלש 
מאות וחמשים כולם שבועים 
   נמצא נדחה להלן ארבעה ימים:
. ואם היתה שנה מעוברת ה'

שמוסיפין עליה חדש חסר 
שדוחה להן מן שבועים שלימים 

  יום אחד: 
. כשנראית האי מיחזי כשקרא

בזמנה ואינן מעידין הרבה 
ה שעל אחרים יש שראוהו ונרא

שקר עברוהו אבל כשלא ראוהו 
 ואמרו ראינו אין שקר נודע:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

     

92

        כ, בכ, בכ, בכ, ב .68
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ּה ּגֹוָלהָיִכיְלָנא ְלַתּקּונֵ     .י ְלכּוּלָ
  

ְמַלאיָאַמר ֵליּה  י ׂשִ ַרּבִ א ֲאבּוהַּ ּדְ מּוֵאללִ  ַאּבָ    :ׁשְ
סֹוד ָהִעיּבּור ַתְנָיא ּבְ ָתא ּדְ    :ָיַדע ַמר ַהאי ִמיּלְ

   ?"נֹוַלד קֹוֶדם ֲחצֹות אֹו נֹוַלד ַאַחר ֲחצֹות"
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .לֹא

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ָהא לֹא ָיַדע ַמר לֹא ָיַדע ַמרִאיכָּ  ,ִמּדְ י ַאֲחַרְנָייָתא ּדְ    .א ִמיּלֵ
  
  

י ָסִליק  י ֵזיָראּכִ ַלח ְלהוּ  ַרּבִ    :ׁשָ
ֵהא ַלְיָלה ְויֹום ִמן ַהחֶֹדׁש  ּיְ    .ָצִריְך ׁשֶ

א ֲאבּוהַּ ּדְ  ָאַמר ַאּבָ יְוזֹו ׁשֶ ְמַלאי ַרּבִ    :ׂשִ
ִבין ֶאת ּתֹוַלְדּתוֹ  ְ    ,ְמַחׁשּ

ָידּוַע  -  "נֹוַלד קֹוֶדם ֲחצֹות" ה ּבְ ִקיַעת ַהַחּמָ ְרֶאה ָסמּוְך ִלׁשְ ּנִ    .ׁשֶ
ה - "לֹא נֹוַלד קֹוֶדם ֲחצֹות" ִקיַעת ַהַחּמָ לֹא ִנְרֶאה ָסמּוְך ִלׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
  

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
י ַסֲהֵדי    .ְלַאְכחּוׁשֵ

  
  
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרּבִ
ִרים ָע  ֶעׂשְ י ִסיֲהָראה ְוַאְרּבָ ּסֵ ֵעי ִמּכַ    ,ׁשָ
א -ְלִדיָדן  יָקא ְוַתְמֵני ְסֵרי ֵמַחְדּתָ ית ֵמַעּתִ    .ׁשִ

יָקא -ְלִדיְדהּו  א ְוַתְמֵני ְסֵרי ֵמַעּתִ ית ֵמַחְדּתָ    .ׁשִ
  

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
י ַסֲהֵדי    .ְלַאְכחּוׁשֵ

  
  

  רש"י
. בלא ראיית עדים כי בקי אני יכילנא לתקוני

   בתולדות הלבנה והילוכה וסדר המזלות:
   . ברייתא שנויה ברמזים:סוד העיבור

. כך שנוי בה נולד קודם חצות או לאחר חצות
ורמז בעלמא הוא לומר קודם חצות חלוק מנולד 

   לאחר חצות:
   . מה חילוק יש:ידע מר

. לחביריו שבבבל שני כי סליק רבי זירא שלח להו
   דברים שלמד כאן:

. היום הולך צריך שיהא לילה ויום מן החדש
אחר הלילה להיות היום מן החדש שהיה בו ליל 
שלפניו למדנו שאם נראית הלבנה הישנה 
משחשיכה יום עשרים ותשעה שהוא ליל שלשים 

שין אותו ביום שלשים וא''ת פשיטא אין מקד
דאין מקדשין שהרי לא תראה החדשה ביום 
שלשים דקיימא לן עשרים וארבעה שעי מכסי 
סיהרא כדאמרינן לקמן איצטריך למ''ד מאיימין 
על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו 
ואשמעינן דאם נראית הישנה בלילה אין מאיימין 

   שעבר: שהרי הכל ראו שהלילה מן החדש
. לפני שמואל וזו שאמר אבא אבוה דר' שמלאי

ולא ידע לפרשה מה חילוק בין נולד קודם חצות 
   לנולד לאחר חצות אני מפרשה לכם:

   . את מולד הלבנה:מחשבין
. היום בידוע שנראה היום קודם נולד קודם חצות

שתשקע החמה שאין הלבנה מתכסה מבני א''י 
שה מתוך שהם במערב אלא שש שעות אחר חדו

קוטנה שהלבנה לעולם בשש שעות לאחר חדושה 
   בקרן מערבית דרומית ונראית להם:

. בידוע שלא יראה היום שהיא נולד אחר חצות
   קטנה כל שש שעות ונעלמת מעין כל:

. למיחשב הרי על פי עדים אנו למאי נפקא מינה
. אם נולד אחר חצות לאכחושי סהדי מקדשין:

שקיעת החמה כדי ואמרו ראינו החדשה לפני 
  לקדשו היום עדי שקר הם:

. סמוך לחידושה מלפניו כ''ד שעי מכסי סיהרא
ומאחריו היא מתכסה מן העין מתוך קוטנה שש 
שעות לפני חדושה ושש שעות לאחר חדושה 
נעלמת מכל אדם קודם לכן ולאחר מכאן שתים 
עשרה שעות שהיא במזרח נראית לבני מזרח ולא 

וכשהיא במערב נראית לבני מערב מתוך קוטנה 
לבני מערב ולא לבני מזרח והיא לעולם לפני 
חדושה בקרן מזרחית דרומית ולאחר חדושה 
בקרן מערבית דרומית כך ראיתי ביסודו של רבי 
סעדיה ז''ל הילכך כשהישנה מתכסה במזרח אין 
החדשה נראית לבני מזרח עד כ''ד שעות 
וכשמתכסה מבני מערב אין החדשה נראית להן 

   כ''ד שעות:עד 
   . לבבל דקיימין במזרח:לדידן

. ולא יותר מה טעם מפני מכסיא שית מעתיקא
שהלבנה הישנה שלפני חדושה בקרן דרומית 
מזרחית ורואין אותה בני בבל הסמוכים למזרח 
ונעלמת מהן מכאן ואילך מתוך קוטנה ולסוף שש 
שעות של חדושה היא עומדת בקרן דרומית 

י א''י הסמוכין למערב מערבית ורואין אותה בנ
ולא בני בבל וכן כל י''ב שעות שאחר שש שעות 
הראשונות הרי שמתכסה החדשה מבני בבל י''ח 
שעות ולאחר י''ח שעות כבר גדולה היא ונראית 

   בכל מקום:
. כמו שפירשתי שלבסוף שש לדידהו שית מחדתא

   נראית לבני מערב:
. כמו שפירשתי שהישנה בסוף ותמניסר מעתיקא

ליתה לעולם במזרח וכל שמונה עשרה שעות תכ
של ישנה מתוך קוטנה לא נראית במערב אבל 

   קודם לכן גדולה היתה ונראית למרחוק:
. אם יאמרו ראינו הישנה לאכחושי סהדי

 והחדשה בתוך עשרים וארבע שעות שקר העידו:



  ""ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם –מסכת ראש השנה פרק א' 
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .69
י ָסִליק [ ַלח ְלהוּ  י ֵזיָראַרּבִ ּכִ    ]. :ׁשָ

   :ָאַמר ַמר
ֵהא ַלְיָלה ְויֹום ִמן ַהחֶֹדׁש " ּיְ    ".ָצִריְך ׁשֶ
  

   ?ְמָנָלן
  

י    :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ
   .ֵלב)-(ויקרא כג 30"ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב"
  

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ָעֶרב" ִרים ַלחֶֹדׁש ּבָ 31"ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ

   .יח)-(שמות יב 
  
יַנְייהוּ ַמ     ?אי ּבֵ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ין ִאיּכָ ָמעּות ּדֹוְרׁשִ    .ַמׁשְ

  
   :ָאַמר ָרָבא

יַנְייהוּ  א ּבֵ   .ֲחצֹות ַלְיָלה ִאיּכָ
  
  

                                                           
30
   
31
   

  רש"י
. למדנו שהיום עד ערב תשבתו

הולך אחר הלילה לעניין 
   המועדות:

. האחד ועשרים בערב עד יום
למדנו יציאת המועד בערב הרי 

   שהלך היום אחר הלילה:
. מאן חצות לילה איכא בינייהו

דיליף מיום הכפורים הולך אחר 
תחילת הלילה דכתיב מערב עד 
ערב ולדידיה אם נראית הישנה 
אפילו בתחילת ליל שלשים שוב 
אין החדש מתקדש ביום 
שלשים ולמאן דיליף ממצות 

הולך אחר תחילת  אין היום
הלילה שהרי מחצות לילה 
הראשון של פסח עד יום האחד 
ועשרים אכילת מצה רשות 
ובלבד שלא יאכל חמץ 
כדאמרינן בשילהי ערבי פסחים 
(דף קכ:) וחצות לילה ראשון 
חלוק מהם ונמשך עם הפסח 
הנשחט בארבעה עשר שהמצה 
נאכלת עמו חובה ולדידיה 
אפילו נראית הישנה בתחילת 

ה מאיימין למחר על הליל
העדים לומר ראינוהו אם 
צריכין אנו לקדשו ביום שלשים 

 להרחיק יום הכפורים משבת:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .70
י ֵזיָראָאַמר     :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרּבִ

ל ְסֵפיָקא  ִדיַנן - ּכָ יּה ׁשָ    .ְלַקּמֵ
  

ֲחֵמיַסר :ְלֵמיְמָרא ַסר  ּדַ יּתְ    ,ָעְבִדיַנן -ְוׁשִ
יַסר     .לֹא ָעְבִדיַנן - ַאְרּבֵ

יַסר  י ַאְרּבֵ רּוָה ֶלֱאלּול -ְוֶליֲעַבד ַנּמִ רּוָה ְלָאב ְוַחּסְ ְלָמא ַחּסְ    !ּדִ
  

ֵרי ַיְרֵחי ֲחִסיֵרי    כא,א    .ָקָלא ִאית ְלהוּ  - ּתְ
  

ֵרי ֵלִוי ִתׁשְ ַחְדַסר ּבְ ַלע ְלָבֶבל ּבְ    .ִאּקְ
ִסי :ָאַמר ַמֲעָרָבאּבְ ה ּדְ יֹוָמא ַרּבָ ַבְבָלֵאי ּבְ יָלא ּדְ ְבׁשִ    .ם ּתַ

   .ַאְסֵהיד :ָאְמֵרי ֵליּה 
י  :ָאַמר ְלהוּ  י ִמּפִ ַמְעּתִ יןלֹא ׁשָ ית ּדִ ׁש ' ּבֵ    '.ְמקּוּדָ

  
  

יַמְכִריז     :יֹוָחָנן ַרּבִ
לּוֵחי ִניָסן ָמטּו ׁשְ ל ֵהיָכא ּדְ ֵרי  ,ּכָ ׁשְ לּוֵחי ּתִ ֵרי יֹוֵמיִליַע  -ְולֹא ָמטּו ׁשְ    ,ְבדּו ּתְ

ֵרי ׁשְ ֵזיָרה ִניָסן ָאטּו ּתִ    .ּגְ
  

ֵרי ר ַנּגָ י ַאְייבּו ּבַ יוְ  ַרּבִ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    ,ִחּיָ
ֵרי  ׁשְ לּוֵחי ּתִ לּוֵחי ִניָסן ְולֹא ָמטּו ׁשְ ֲהָוה ָמטּו ׁשְ ַלעּו ְלַההּוא ַאְתָרא ּדַ    ,ְוָעְבֵדי ַחד יֹוָמא -ִאיּקְ

   .ְולֹא ִמיִדי ְולֹא ָאְמרּו ְלהוּ 
ַמע  י יֹוָחָנןׁשָ ד ַרּבִ    .ְוִאיְקּפַ

   :ָאַמר ְלהוּ 
ֵרי " :ַלאו ָאְמִרי ְלכוּ  ׁשְ לּוֵחי ּתִ לּוֵחי ִניָסן ְולֹא ָמטּו ׁשְ ָמטּו ׁשְ ֵרי יֹוֵמי - ֵהיָכא ּדְ    ,"ִליַעְבדּו ּתְ

ֵרי ׁשְ ֵזיָרה ִניָסן ַאּטּו ּתִ    !ּגְ
  

  

ַת  ָרָבא ֲהָוה ָיִתיב ּבְ ֵרי יֹוֵמיֲהָוה ָרִגיל ּדַ    ,ֲעִניָתא ּתְ
ָווֵתיּה  ח ּכְ ּכַ ּתַ    .ִזיְמָנא ֲחָדא ִאׁשְ

  
ִכיּפּוֵרי ַרב ַנְחָמן יּה יֹוֵמי ּדְ ַתֲעִניָתא ּכּוּלֵ    ,ָיִתיב ּבְ

ְבָרא ַמֲעָרָבא :ָאַמר ֵליּה  ,ְלאֹוְרָתא ָאָתא ַההּוא ּגַ ה ּבְ    .ְלָמָחר יֹוָמא ַרּבָ
   ?ֵמֵהיָכא ַאּתְ  :ָאַמר ֵליּה 

ְמַהְרָיא :ֵליּה ָאַמר     .ִמּדַ
ֵהא ַאֲחִריתוֹ  :ָאַמר ֵליּה  ם ּתְ    ,ּדָ
ים ָהיּו רֹוְדֵפינוּ " :ָקֵרי ֲעֵליּה      .יט)-(איכה ד "ַקּלִ

  
  

ַלח ֵליּה  ר ָאִביןׁשָ    :ָרָבאלְ  ַרב הּוָנא ּבַ
ִניָסן  ַסר ּבְ יּתְ קּוַפת ֵטֵבת ַעד ׁשִ ָכה ּתְ ָמׁשְ ד ָחִזית ּדְ ָרּה ְלַהִהיא ׁשַ  -ּכַ אַעּבְ    ,ּתָ

חּוׁש ָלּה     ,ְולֹא ּתָ
ְכִתיב מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב" :ּדִ    – א)-(דברים טז "ׁשָ

חֶֹדׁש ִניָסן ֵהא ּבְ ּיְ קּוָפה ׁשֶ ל ּתְ מֹור ָאִביב ׁשֶ    .ׁשְ
  

א ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו     :ְלַהְנהּו ָנחֹוֵתי ַיּמָ
ַיְרָחא ְקִביָעא ּדְ לֹא ָיְדִעיתּו ּבִ    ,ַאּתּון ּדְ

י ֲח  ִלים ְליֹוָמא ּכִ ַמׁשְ ִעירּו ֲחִמיָרא - ִזיתֹו ִסיֲהָרא ּדְ    .ּבַ
  

ִלים ֲחֵמיַסר ?ֵאיַמת ַמׁשְ    ,ּבַ
יַסר ְמַבֲעִריַנן    !ְוָהא ֲאַנן ֵמַאְרּבֵ

  
ּלּו ְלהּו ָעְלָמא  ,ְלִדיְדהוּ  ִמּגַ ִלים - ּדְ יַסר ַמׁשְ    .ֵמַאְרּבֵ

  רש"י
. אין אנו צריכין להקדים כל ספיקא לקמיה שדינן

פסח או סוכות בי''ד ליום שלשים של אדר ושל אלול 
מחמת ספק שמא קדשו בית דין את החדש ביום 

עשות יום טוב שני עשרים ותשעה אבל צריכין אנו ל
ביום ט''ז מספק שמא עיברו ב''ד את האדר וקבעו 

   ניסן ביום שלשים ואחד וכן באלול:
. בניחותא כלומר למימרא דחמיסר ושיתסר כו'

   אשמעינן רב נחמן הכי:
. ונמצא יום עשרים ותשעה באלול דלמא חסרו לאב

שלנו שעיברנו את אב היה יום שלשים שלהן וקבעו בו 
  כן לענין ניסן דלמא חסרו לשבט: ראש השנה ו

. דטבת חיסרו ממה תרי ירחי חסירי קלא אית להו
נפשך כסדר הלבנה באחד מלא ואחד חסר ואם איתא 
דחסרוהו לשבט כבר יצא הקול לפני הפסח ובא אצלנו 
אף למקום שאין שלוחי ב''ד של ניסן מגיעין וכן 

   בתשרי אם חסרו תמוז ואב שהרי תמוז תמיד חסר:
. אכלו לחם למעדנים ביוה''כ תבשילא דבבלאיבסים 

   שבא''י שהרי ב''ד עיברו את החדש והיו מתענים:
   . ונקבל עלינו ולא נאכל:אסהיד

. לא אעיד לכם דאמרי' לא שמעתי מפי ב''ד מקודש
לקמן בפרקין (ע''ב) על כולן שלוחים יוצאים מבערב 
כגון אם לא קדשוהו ביום ל' יוצאין השלוחים לערב 

מעובר הוא אבל על ניסן ותשרי אע''פ שיודעין  לומר
שיקדשוהו למחר ביום ל''א שהרי אין ר''ה נדחה 
לשלשים ושנים אפ''ה אין יוצאין עד שישמעו מפי ב''ד 
מקודש ואני לא שמעתי מפי ב''ד שלא הייתי במקום 

   שישבו סנהדרין שם:
. שב''ד שולחין לגולה להודיע יום דמטו שלוחי ניסן

ל מה שהם יכולין לילך הם הולכין עד שקדשוהו וכ
הפסח וכן בתשרי עד סוכות חוץ משבתות וימים 
טובים שלא ניתנו לחלל לשלוחין כדתניא בפרקין 
(לקמן ע''ב) על קריאתם אתה מחלל ואי אתה מחלל 
על קיומם לפיכך שלוחי ניסן מגיעין למקום שאין 
שלוחי תשרי מגיעין שהרי אין ימים טובים בינתים 

ובתשרי יש ר''ה ויוה''כ שאין השלוחין הולכין  לעכבם
   בו:

. טבי ואע''פ שהגידו להם השלוחים ליעבדו תרי יומי
   יום קביעתו:

. שאם תנהיגם לעשות בניסן גזירה ניסן אטו תשרי
יום אחד ינהגו כן בתשרי שלא ע''פ שלוחים ופעמים 

   שיטעו:
. תלמידי דר' יוחנן היו רבי אייבו ור' חייא בר אבא

   שמעו מפיו לכך הקפיד כנגדם:ו
   . בני המקום:עבדו יומא חדא

. עם לילותיהם שמא עיברו יתיב בתעניתא תרי יומי
   ב''ד את החדש ויום אחד עשר שלנו הוא עשירי שלהן:

. הריני מת על ידך שתזקיקני דם תהא אחריתו
להתענות ב' ימים וב' לילות דם תהא אחריתו 

   נוטריקון של דמהריא:
. שאין דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן כי חזית

תקופת ניסן נופלת עד יום ט''ז וקיימא לן דיום 
התקופה מתחיל כר' יוסי דאמר הכי בפ''ק דסנהדרין 
(ד' יג.) נמצאת תקופת טבת מושכת עד שיתסר בניסן 

   ולא עד בכלל:
. כאחרים דאית להו הא סברא עברה לההיא שתא

   בפ''ק דסנהדרין (שם:):
. למימר יחידאה היא ולא נעביד חוש להולא ת

כוותייהו אלא ודאי כאחרים נעביד דמסייע להו קרא 
דכתיב את חדש האביב שיהא בחידוש ואביב הוא יום 
תקופת ניסן שניסן של חמה נכנס בו שניסן קרוי אביב 
על שם בישול התבואה ובישול התבואה אינו אלא 

מה לחשבונה של חמה שהקיץ והחורף אחר חשבון הח
הם והזהירך הכתוב לשומרו שיהא בחידוש ואין לשון 
חידוש נופל אלא בלבנה שהיא מתחדשת בתולדותיה 
ואשמעינן קרא שיהא ניסן של חמה בתוך י''ד יום 
למולד הלבנה שהוא עדיין מחידוש הלבנה דמיום י''ד 
ואילך ישנה היא ואילו היה תקופת ניסן ביום ט''ו לא 

ה אלא נעבר אדר ונדחה היינו צריכין לעבר את השנ
את ניסן יום אחד ותפול התקופה ביום י''ד אבל 
כשהיא באה ביום ט''ז בניסן לא די לן בעיבורו של 
אדר וצריכה השנה להתעבר ותפול התקופה באדר שני 
נמצא ניסן של חמה מושך בתוך חדש ניסן הלבנה הכי 
מפרשינן לה בסנהדרין (שם) אליבא דאחרים דכי 

ברין את אדר וכי מטיא לט''ז מעברין מטיא בט''ו מע
   את השנה:

. דהיינו ניסן של חמה שיהא שמור אביב של תקופה
   בחידוש ניסן הלבנה:

. שהירח משלים מאורו עם סיהרא דמשלים ליומא
 הנץ החמה שאינו מחשיך עד שעת זריחה:
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        בבבב    כא,כא,כא,כא, .71
   ַמְתִניִתין  כא,ב 

ים ְמַחּלְ  ֵני ֳחָדׁשִ ת ַעל ׁשְ ּבָ ַ ֵרי -ִלין ֶאת ַהׁשּ ׁשְ    ,ַעל ִניָסן ְוַעל תִּ
לּוִחין יֹוְצִאין ְלסּוְרָיא ֶהן ׁשְ ּבָ    ,ׁשֶ

ִנין ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות    .ּוָבֶהן ְמַתּקְ
ים ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֵ ן -  ּוְכׁשֶ ִלין ַאף ַעל ּכּוּלָ    ,ְמַחּלְ

ן ְרּבָ ַנת ַהּקָ ּקָ ֵני תַּ    .ִמּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

ֵני ַעל ים ְותּו לֹא ׁשְ    ?!ֳחָדׁשִ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ה ַעל " ָ ׁשּ לּוִחין יֹוְצִאיןׁשִ ְ ים ַהׁשּ   !(ראש השנה יח.) "ֳחָדׁשִ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֶעֶרב :ָהִכי ָקָאַמר לּוִחין יֹוְצִאין ִמּבָ ן ׁשְ    ,ַעל ּכּוּלָ

ֵרי  ׁשְ י  - ַעל ִניָסן ְוַעל ּתִ ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּיִ ית ּדִ ַעד ׁשֶ ׁש ' יןּבֵ    .'ְמקּוּדָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ֶעֶרב" ן יֹוְצִאין ִמּבָ    ,ַעל ּכּוּלָ

ֵרי  ׁשְ י  -ַעל ִניָסן ְוַעל תִּ ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּיִ ין ַעד ׁשֶ ית ּדִ ׁש 'ּבֵ    .'"ְמקּוּדָ
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ת" ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ ַחּלְ ּמְ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר מֹוֲעָדםֵא " :תַּ ְקְראּו אֹוָתם ּבְ ר תִּ ה מֹוֲעֵדי ה' ֲאׁשֶ    .לז)-(ויקרא כג "ּלֶ
ׁשוּ  ְתַקּדְ ּיִ ִלין ַעד ׁשֶ ַחּלְ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ימוּ  ,ָיכֹול ּכְ ְתַקּיְ ּיִ ִלין ַעד ׁשֶ ְך ְמַחּלְ    ?ּכַ

ְלמּוד לֹוַמר ְקְראּו אֹוָתם :תַּ ר תִּ    – "ֲאׁשֶ
ל ה ְמַחּלֵ ל ַעל ִקּיּוָמןְוִאי ַאתָּ  ,ַעל ְקִריָאָתם ַאתָּ    ."ה ְמַחּלֵ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. על שני חדשים מחללין את השבת
   עדים שראו את החדש:

. ב''ד שולחין לסוריא םשבהם שלוחי
להודיע לגולה יום קביעותם הלכך 
חשיבי ומן התורה מחללין על כולן אבל 
רבנן אסרו לפי שאין תיקון המועדות 
תלוי בהם ולא איכפת למלאן ולחסרן 
ע''פ עדים אך שני חדשים אלו 
העמידום על דין תורה שכל המועדות 

   תלויין בהן:
   . של ר''ח שיקריב בזמנו:תקנת קרבן

  
  גמ' 

. נפקי שלוחים (יוצאים) אלא ותו לא
אהני דקתני שבהן שלוחים יוצאים 

   לסוריא:
. כגון נראה שלוחין יוצאין מבערב

בעליל ביום כ''ט או בליל שלשים 
דודאי יקדשוהו ב''ד מחר א''נ בחדש 
מעובר דפשיטא לן שביום ל''א יתקדש 
משלא נתקדש בזמנו שלוחין יוצאין 

עד למחר שישמעו  מב''ד ואין ממתינין
מקודש מפי בית דין כדאמרינן לקמן 
(דף כד.) ראש ב''ד אומר מקודש ויעידו 

   לגולה:
. אין שלוחין יוצאין על ניסן ועל תשרי

עד שישמעו מפי ב''ד מקודש הלכך 
בשאר חדשים אין חילול שבת של 
עדים ממהרת יציאת השלוחין שאין 
השלוחין מחללין שבת לצאת היום 

העדים היום יתעבר וכשלא יבאו 
החדש והכל יודעין שהם קדשוהו 
למחר והשלוחים יצאו משתחשך לומר 
שעיברו את אלול אבל בניסן ותשרי 
אם לא יבאו העדים היום ויתעבר 
החדש לא יצאו השלוחים עד מחר 
שאין ב''ד מקדשין בלילה נמצאו 
ממעטין את הלוכן מהלך לילה ויותר 

והו כיצד אם יבאו העדים ויעידו ויקדש
בשבת ויהא פסח בשבת יש זמן 
לשלוחים מהלך י''ב יום שלימים שהרי 
למ''ש יצאו וילכו כל ימי החול של ב' 
שבועות הללו שלימים ואם לא באו 
העדים היום לא יצאו השלוחים עד 
מחר ועל כרחם שבת של ערב הפסח 
ישבותו נמצא שלא הלכו י''ב ימים 
שלימים וא''ת היאך הוא תולה טעם 

העדים ביציאת השלוחים הרי חילול 
השלוחים עצמן לא ניתן להם לחלל 
טעם החילול כדי שיתקדש החדש 
בזמנו הוא כדקתני ובהן מתקנין את 
המועדות דרחמנא אמר אשר תקראו 
אותם במועדם (ויקרא כג) אפי' בשבת 
ויציאת השלוחים דקתני אינו אלא 
לייפות וליישב את טעם החילול אף 

שאין הטעם  בשביל זאת דיש דברים
תלוי בהם והם נעשים סעד לדבר 
ליישבו ולייפותו כאותה ששנינו 
בסנהדרין (דף יא.) אין מעברין את 
השנה מפני הגדיים והטלאים אבל 
עושין אותן סעד לשנה כיצד מהודעין 
אנחנא לכון דגוזלייא רכיכין ואמריא 

   דערקין כו':
. הזהירם אשר תקראו אותם במועדם

ל זמן קריאתן שלא יעבור המועד ש
   מקרא קודש היינו קדוש ב''ד:

. העדים כדי יכול כשם שמחללין
   שיתקדשו בזמנן:

. השלוחים עד שיתקיימו כך מחללין
 המועדות בזמנן:
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        בבבב    כא,כא,כא,כא, .72
ָהָיה " ׁש ּוְכׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְרּבָ ַנת ַהּקָ ּקָ ֵני תַּ ן ִמּפְ ִלין ַאף ַעל ּכּוּלָ ים ְמַחּלְ    ."ַקּיָ
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ִראׁשֹוָנה " ן - ּבָ ִלין ַאף ַעל ּכּוּלָ    ,ָהיּו ְמַחּלְ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ איֶהן ָאַמר ָל  -ִמׁשּ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ
ן    ?ְוִכי ֵיׁש ָקְרּבָ

ִלין לֹא ְיהּו ְמַחּלְ ְלַבד ִהְתִקינּו ׁשֶ ֵרי ּבִ ׁשְ א ַעל ִניָסן ְוַעל תִּ    .ֶאּלָ
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        בבבב    כא,כא,כא,כא, .73
   ַמְתִניִתין

ֲעִליל ְרָאה ּבַ ּנִ ין ׁשֶ    ,ּבֵ
ֲעִליל לֹא ִנְרָאה ּבַ ין ׁשֶ    ,ּבֵ
ּבָ  ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ    .תְמַחּלְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֲעִליל  ת - ִאם ִנְרָאה ּבַ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ    .ֵאין ְמַחּלְ

  

ָבם  ִעים זּוג ְוִעיּכְ ָעְברּו יֹוֵתר ֵמַאְרּבָ ה ׁשֶ י ֲעִקיָבאַמֲעׂשֶ לּוד ַרּבִ    .ּבְ
ַלח לֹו  ְמִליֵאלׁשָ ן ּגַ    :ַרּבָ

ים ִנְמֵצאָת ַמְכ  ה ֶאת ָהַרּבִ ב ַאתָּ יָלן ֶלָעִתיד ָלבֹאִאם ְמַעּכֵ    .ׁשִ
  

ָמָרא    ּגְ

ַהאי  ַמע ּדְ י הּוא "ֲעִליל"ַמאי ַמׁשְ ּלֵ ִמיּגַ ָנא ּדְ ְ    ?ִליׁשּ
  

יָאַמר  הוּ  ַרּבִ    :ַאּבָ
ְבָעָתִים" :ָאַמר ְקָרא ק ׁשִ ֲעִליל ָלָאֶרץ ְמזּוּקָ ֶסף ָצרּוף ּבַ    .ז)-(תהילים יב "ִאְמרֹות ה' ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ּכֶ

  
מּוֵא וּ  ַרב    :לׁשְ

   :ַחד ָאַמר
ים ִ עֹוָלם ֲחִמׁשּ יָנה ִנְבְראּו ּבָ ֲעֵרי ּבִ    ,ׁשַ

ה ָחֵסר ֶאָחד נּו ְלמֹׁשֶ ן ִניּתְ    ,ְוכּוּלָ
ֱאַמר ּנֶ ֵרהּו ְמַעט ֵמֱאלִֹהים" :ׁשֶ ַחּסְ    .ו)-(תהילים ח "ַותְּ

  

ְבֵרי ֵחֶפץ" ׁש קֶֹהֶלת ִלְמצֹוא ּדִ ּקֵ    .י)-(קהלת יב "ּבִ
ׁש קֶֹהֶלת ִלְהיֹות ּקֵ ה ּבִ מֹׁשֶ    ,ּכְ

ת קֹול ְוָאְמָרה לוֹ  ְבֵרי ֱאֶמת :ָיְצָתה ּבַ ר ּדִ ה" :ְוָכתּוב יֹוׁשֶ מֹׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ    .י)-(דברים לד "ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ
  

   :ְוַחד ָאַמר
ִביִאים  ּנְ    ,לֹא ָקם -ּבַ
ָלִכים  ּמְ    .ָקם –ּבַ

ים  א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ׁש קֶֹהֶלת ִלְמצוֹ "ֶאּלָ ּקֵ ְבֵרי ֵחֶפץּבִ    ?"א ּדִ
ַהְתָרָאה לֹא ּבְ ֵעִדים ְוׁשֶ לֹא ּבְ ב ׁשֶ ּלֵ ּבַ יִנין ׁשֶ ׁש קֶֹהֶלת ָלדּון ּדִ ּקֵ    ,ּבִ

ת קֹולָיְצָתה  ְבֵרי ֱאֶמת :ְוָאְמָרה לוֹ  ּבַ ר ּדִ ַנִים ֵעִדים" :ְוָכתּוב יֹוׁשֶ י ׁשְ    .ו)-(דברים יז ְוגֹו'[] "ַעל ּפִ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. לפי נראה בעליל אין מחללין
   שאין צורך:
. שני עדים זוג אחר ארבעים זוג

   זוג:
  

  גמ' 
   . גלוי לכל:בעליל לארץ
. סיפיה רי בינה כו'חמשים שע

דהאי קרא דרשי רב ושמואל 
מזוקק שבעתים שבע שביעיות 
והם חמשים חסר אחת שנמסרו 
למשה למדנו שחמשים נבראו 

   שהרי מעט נחסר מאלהים:
דכתיב ותחסרהו מעט מאלהים 

. במזמור מה אנוש כי וגו'
  תזכרנו: 
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .74
ָעְבר"   כב,א ה ׁשֶ ָבן ַמֲעׂשֶ ִעים זּוג ְוִעיּכְ י ֲעִקיָבאּו יֹוֵתר ֵמַאְרּבָ    .ּכּו' "ַרּבִ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ
לֹום י ֲעִקיָבאׁשֶ  ַחס ְוׁשָ ָבן ַרּבִ    ,ִעיּכְ

ֶפר ּזֶ א ׁשֶ ֶדר ,ֶאּלָ ל ּגֶ ּה ׁשֶ ָבן ,רֹאׁשָ    ,ִעיּכְ
ַלח  ְמִליֵאלְוׁשָ ן ּגַ תוֹ  ַרּבָ דּוּלָ    ."ְוהֹוִרידּוהּו ִמּגְ

  
  

  רש"י
מעשה ועברו יותר מארבעים זוג 

  . כך שמו: וכו': שזפר
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .75
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ָראּו ֶאת ַהחֶֹדׁש     ,ֵיְלכוּ  –ָאב ּוְבנֹו ׁשֶ
ְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ּמִ    ,לֹא ׁשֶ

ֵסל ֶאָחד ֵמֶהן ִאם ִיּפָ א ׁשֶ ִני ִעם ַאֵחר ,ֶאּלָ ֵ    .ִיְצָטֵרף ַהׁשּ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

רֹוִבין  ,ָאב ּוְבנוֹ  ִרין ְלֵעדּות -ְוָכל ַהּקְ ׁשֵ    .ַהחֶֹדׁש  ּכְ
  

י ָאַמר     :יֹוֵסיַרּבִ
ה ָהרֹוֵפא טֹוִבּיָ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

ַלִים ירּוׁשָ ָרָאה ֶאת ַהחֶֹדׁש ּבִ    ,הּוא ּוְבנֹו ְוַעְבּדֹו ְמׁשּוְחָרר ,ׁשֶ
לּו ַהּכֲֹהִנים  נֹו ּוָפְסלּו ֶאת ַעְבּדוֹ  -ְוִקּבְ    ,אֹותֹו ְוֶאת ּבְ

ין  ית ּדִ אּו ִלְפֵני ּבֵ ּבָ נוֹ ִקּבְ  -ּוְכׁשֶ    .לּו אֹותֹו ְוֶאת ַעְבּדֹו ּוָפְסלּו ֶאת ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ

יָאַמר     :ֵלִוי ַרּבִ
ְמעֹוןַמאי ַטְעָמא ּדְ  י ׁשִ   ?ַרּבִ

ְכִתיב ה ָלֶכם" :ּדִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּבְ 32"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
   .א)-(שמות יב 

ָר  -ֵעדּות זֹו  ׁשֵ ֵהא ּכְ ֶכםּתְ    .ה ּבָ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ֵהא ְמסּוָרה ָלֶכם -ֵעדּות זֹו     .ּתְ
  
  

                                                           
32
   

  רש"י
אב ובנו שראו את החדש  מתני'

  כו':
. יכשל בפיו שאם יפסל

  כשיבדקוהו כדלקמן (דף כג:):
  

  גמ' 
. ואע''פ שהם תהא כשרה בכם

   אחים:
. לחשובי תהא מסורה לכם

הדור אני מוסר שיקבלו העדות 
ויקדשו החדש ולא להכשיר 

 קרובים בא:
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י " ה ָהרֹוֵפאָאַמר ַרּבִ טֹוִבּיָ ה ּבְ    .ּכּו' "יֹוֵסי ַמֲעׂשֶ
  

ר ָרָבאָאַמר     :ַרב ָחָנן ּבַ
ְמעֹוןִהְלְכָתא כְּ  י ׁשִ    .ַרּבִ

  
ר ָרָבאלְ  ַרב הּוָנא ָאַמר ֵליּה     :ַרב ָחָנן ּבַ

י יוֹ  הַרּבִ ְמעֹוןְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִהְלְכָתא כְּ  ,ֵסי ּוַמֲעׂשֶ י ׁשִ     ?!ַרּבִ
  

   :ָאַמר לוֹ 
יִאין יּה ּדְ  ,ְוָהא ִזְמִנין ַסּגִ ְמעֹוןִהְלְכָתא כְּ " :ַרבֲאַמִרית ַקּמֵ י ׁשִ    !ְולֹא ָאַמר ִלי ְולֹא ִמיִדי  - "ַרּבִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִנית    ?ֵהיִכי ּתָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָכא    .ִאּפְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ּום ָהִכי לֹא ָאַמר ָלְך ְולֹא ִמיִדי    .ִמׁשּ
  

ָמִריָאַמר  ֵריּה ּדְ מּוֵאלָאַמר  ַמר עּוְקָבאָאַמר  ָטִבי ָטִבי ּבְ    :ׁשְ
ְמעֹוןִהְלְכָתא כְּ  י ׁשִ   .ַרּבִ

  

  רש"י
. מתניתין קמיה דרב היכי תנית

   סל:מי המכשיר ומי הפו
. תנינא ר' יוסי אומר אב איפכא

ובנו וכל הקרובים כשירין 
   אר''ש מעשה בטוביה כו':

. דאפכת דר''ש א''ל משום הכי
לרבי יוסי לא אמר לך מידי כי 
אמרת הלכה כרבי (יוסי) דהיינו 

 דר' (שמעון): 
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סּוִלין    :ֵאּלּו ֵהן ַהּפְ
ָיא קּוּבְ ֵחק ּבְ    ,ַהְמׂשַ

ִר  יתּוַמְלֵוי ּבְ    ,ּבִ
   ,ּוַמְפִריֵחי יֹוִנים

ִביִעית ַוֲעָבִדים    .ְוסֹוֲחֵרי ׁשְ
ָלל    :ֶזה ַהּכְ

יָרה ָלּה  ׁשֵ ה ּכְ ָ ֵאין ָהִאׁשּ ל ֵעדּות ׁשֶ יִרין ָלּה  - ּכָ ׁשֵ    .ַאף ֵהן ֵאיָנן ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ

יָרה ָלּה  ׁשֵ ה ּכְ ָ יִרין ָלּה  -ָהא ִאׁשּ ׁשֵ    .ַאף ֵהן ּכְ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
   :אֹוֶמֶרת זֹאת

ִדְבֵריֶהם  ְזָלן ּדְ ה - ּגַ ָ יִרין ְלֵעדּות ִאׁשּ ׁשֵ    .ּכְ
  
  

  רש"י
 מתני' אלו הן הפסולין כו':

. חתיכות של עצם בקוביא
בנן שמשחקין בערבון ואמור ר

אסמכתא לא קניא והרי הן 
גזלנין מדרבנן דמדאורייתא 
אינו קרוי גזלן אלא החוטף מיד 
איש כדכתיב (שמואל ב כג) 

   ויגזל את החנית מיד המצרי:
. לא גזלן ומלוי ברבית

דאורייתא הוא למפסליה משום 
אל תשת עד חמס (שמות כג) 

   דהא מנפשיה יהיב ליה:
. היינו נמי כעין מפריחי יונים

   ביא אי תקדמיה יונך ליוני:קו
. עושין סחורה וסוחרי שביעית

בפירות שביעית דרחמנא אמר 
(ויקרא כה) לאכלה ולא 
לסחורה (ע''ז סב.) ולפי שנחשדו 
כל אלו לעבור על דת מחמת 
ממון חשדום להיות מעידים 

   שקר ע''י ממון ושוחד:
. פסולי דאורייתא הוא והעבדים

ק''ו מאשה כדאמרן בב''ק (דף 
   ח.):פ
  

  גמ' 
. כגון להעיד הא אשה כשרה לה

על מיתת אדם להשיא את 
אשתו ועל סוטה שנטמאת 

   בסתירה שלא תשתה:
. להתירה להנשא לעדות אשה

ודוקא גזלן דדבריהם אבל גזלן 
דאורייתא דחציף לעבור 
בפרהסיא לא הכשירו חכמים 
לעדות אשה ואע''פ שהכשירו 
את העבד ואת האשה דפסולי 

 דאורייתא:
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   ַמְתִניִתין

ָרָאה ֶאת ַהחֶֹדׁש  ְך  ,ִמי ׁשֶ ה ֲאִפיּלוּ  ,מֹוִליִכים אֹותֹו ַעל ַהֲחמֹור -ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּלֵ ִמטָּ    .ּבְ
ָיָדן ַמְקלֹות - ְוִאם צֹוֶדה ָלֶהם     .לֹוְקִחין ּבְ

ֶרְך ְרחֹוָקה  ְוִאם ָיָדם ְמזֹונֹות - ָהְיָתה ּדֶ    .לֹוְקִחין ּבְ
ַעל ַמֲהַלְך ַלְיָלה ְויֹום  ת -ׁשֶ ּבָ ַ ִלין ֶאת ַהׁשּ    ,ְויֹוְצִאין ְלֵעדּות ַהחֶֹדׁש  ,ְמַחּלְ

ֱאַמר ּנֶ מֹוֲעָדם" :ׁשֶ ְקְראּו אֹוָתם ּבְ ר תִּ ה מֹוֲעֵדי ה' ֲאׁשֶ    .לז)-(ויקרא כג "ֵאּלֶ
  
  

  רש"י
 :מתני' מי שראה את החדש כו'

   . אף בשבת:מרכיבין אותו
. אם יש אורבים ואם צודה להם

בדרך כמו ואתה צודה את נפשי 
(שמואל א כד) והבייתוסים 
והכותים הם היו אורבים להם 
לעכבם כדי להטעות את 

 חכמים:

 


