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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 ֵהָמה ְלַמְעׂשַ   . ּבְ
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 אי ּבֵ ּמַ   . ׁשַ

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   . ית י,ה)(שביע "ּכְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֲ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
ָנהֶמ " ִניָסן ָעְלָתה לֹו ׁשָ יַע ֶאָחד ּבְ ִהּגִ יָון ׁשֶ ֲאָדר ּכֵ ָעה ּבַ ִרים ְוִתׁשְ ֶעׂשְ ָעַמד ּבְ    ."ֶלְך ׁשֶ

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

ָנה  ָ ׁשּ ָנה -ְויֹום ֶאָחד ּבַ    .ָחׁשּוב ׁשָ
  
  
ֶאָחד ּבְ " א ּבְ יַע ִניָסן ַאֵחר -ִניָסן ְוִאם לֹא ָעַמד ֶאּלָ ּגִ ּיַ ָנה ַעד ׁשֶ    ."ֵאין מֹוִנין 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 אחד 
בניסן לתחלת שנתו ואפילו עמד בשבט או 
באדר כלתה שנתו משהגיע ניסן ויתחילו 

   למנות לו שנה שניה:
   (ד' ד.): ְּגָמָרא. מפרש בולרגלים

. שאין מעשרין מן הנולדים למעשר בהמה
ירתה דכתיב בשנה זו על הנולדים בחב

(דברים יד) עשר תעשר את כל תבואת זרעך 
היוצא השדה שנה שנה ואמר מר בבכורות 
בפרק מעשר בהמה (דף נג:) 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 באב הלנטיע
כלתה שנתה הראשונה לסוף אלול ובכולהו 

   :ְּגָמָראמפרש טעמא ב
. למעשר ירק שאין תורמין ומעשרין לירקות

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

האילן שחנטו קודם שבט על שחנטו לאחר 
 ובגמראחנטה  שבט שבאילן הולך אחר

   מפרש מאי שנא שבט:
  
   מראג

. כלומר למה הוקבע יום למאי הלכתא
מיוחד למנין המלכים אימא שעל כל מלך 

   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 מכירה 
להלואה ובשטר מעיד שהלואה קדמה 
לפיכך קנסוהו מלגבות בו ולא יטרוף אפילו 
מזמן המלוה ואינו אלא כמלוה על פה שאינו 
גובה מן המשועבדים ואם לא קבעו יום 

ך לפי לתחילת שנות המלך אלא כל מלך ומל
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 

אין אנו שטר ללוה אע''פ שאין מלוה עמו ו
יודעין אם הלוהו קודם לכן או אחר כן אבל 
ראינו שהלוהו מנה בתמוז בשנה שלישית 
למלך פלוני ואם אין הדיינין יודעין באיזה 
חדש עמד המלך אין להבחין אם תמוז קודם 
לכסליו אם כסליו קודם לתמוז אם שנתו 
מתחלת בין תמוז לכסליו נמצא כסליו קודם 

קדם הוא ואם לתמוז בכל שנותיו ושטר מו
עמד בין כסליו לתמוז שלאחריו נמצא תמוז 
קודם לכסליו בכל שנותיו ושטר מאוחר הוא 
ועכשיו שקבעו ניסן ר''ה לעולם תמוז קודם 

   לכסליו:
. כלומר כלתה לו שנתו ומעתה עלתה לו שנה

 מונין לו שנה שניה: 

מאי קמ''ל לא גרסי' אלא קמ''ל ניסן ר''ה 
. נמנו וגמרו הלמלכים וכו': דאימנו עלי

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

ֲאָדר ְוָעַמד ַאֵחר תַּ " ֲאָדר ֵמת ּבַ יו ּבַ ָנה ָלֶזה ְוָלֶזה -ְחתָּ    .מֹוִנין ׁ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

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

  
" ֵ ה ַלׁשּ ִנּיָ ִניָסן מֹוִנין ִראׁשֹוָנה ָלִראׁשֹון ּוׁשְ יו ּבְ ְחתָּ ֲאָדר ְוָעַמד ַאֵחר תַּ    ."ִניֵמת ּ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 
רצה לכתוב בשטר בשנת פלוני 
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 

ל השטרות הבא ורוצה למנות בכ
שיכתבו משעמד השני למנין 
שנות הראשון מונה והרוצה 
כותב בשנה ראשונה למלך 

   שעמד:
. הבא לכתוב ושניה לשני

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

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

   למלך המת:
. כגון מלך העומד בסוף שנה

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

לא יחשוב לו יום אחד שנה ו
יכתבו שטר בשנה זו לשמו 

   משמת:
. דאי משום ומלך בן מלך הוא

דאימנו עליה לא איצטריך 
לאשמעינן דשמעינן לה מרישא 
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

יָס  א ִמּנִ ֵאין מֹוִנין ָלֶהם ֶאּלָ ִין ִלְמָלִכים ׁשֶ    ?ןִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" :ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ָנה ְלֵצאת ּבְ ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ מֹוִנים ׁשָ    ,ַוְיִהי ִבׁשְ

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

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 ַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר" :ּדִ י ה' ַוּיַ    ,ָהָהר ַעל ּפִ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵני ִיׂשְ ִעים ְלֵצאת ּבְ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ם ּבִ ָמת ׁשָ    ,ַוּיָ
ֶ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 ה ֵני ִיׂשְ בְּ -ֶאלמֹׁשֶ ר ִצּוָ כֹל ֲאׁשֶ     .ג)-(דברים א "אֹתֹו ֲאֵלֶהם 'הָרֵאל ּכְ

ָ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 ִמְצַרִיםְמָפ  ,ּבִ    ,ֵרׁש ּ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)-ים א(דבר "ַאֲחֵרי ַהּכֹותֹו ֵאת ִסיחֹון" :ּדִ

ים י ֲהָוה ִסיחֹון ַקּיָ ּתִ ַאֲהרֹן ַאּכַ יּה ּדְ    ,ְוִכי ָנח ַנְפׁשֵ
ְ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

ֵח  :ּוְכָסבּור ָנה ְרׁשּות ְלִהּלָ ָרֵאלִניּתְ ִיׂשְ    ,ם ּבְ
ְכִתיב י ָגַוע ַאֲהרֹן" :ְוַהְיינּו ּ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
יְלָמא    ,ּדִ

א    ,ֶאּלָ

                                                           
1
   
2
   

  ירש"
. הוא אייר כדמפרש קרא הוא בחדש זיו

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

ליציאת מצרים שהרי המקרא הזה מנה 
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:

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

   עולם והוא הדין ליציאת מצרים:
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:

   קמיה:. לכדאמר רב פפא
. רב שנת עשרים שנת עשרים לגזרה שוה

פפא כולהו שנת שבפסוק דצריכי ללמוד 
זה מזה כולהו גמר להו רב פפא מרבו 
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 
שלשון כי בד' לשונות משמש במקרא 
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 

תפגע (שם כג) כי יקרא קן  (שמות יח) כי
(דברים כב) כולן לשון אם הם וכן כי 
תבאו (שמות יב) כי תלכון (שם ג) כי 
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 

בודאי  ואם יהיה היובל (במדבר לו) שהרי
יהיה ואם תקריב מנחת בכורים (ויקרא 
ב) הרי זה וכאשר תקריב שהרי חובה הוא 
וכן אם כסף תלוה (שמות כב) אם יבלענו 
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 

יט) וכי תאמרו מה נאכל בשנה (איוב 
השביעית (ויקרא כה) כי תראה חמור 
שונאך וחדלת (שמות כג) (כי תראה 
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 

הודו לה'  קורא וייראו הרי זה לשון דהא
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
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
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 חֶֹדׁש ָהִר " :ּדִ ןַוְיִהי ּבַ ּכָ ׁשְ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַקם ַהּמִ ִנית ּבְ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ   יז) -(שמות מ "אׁשֹון ּבַ

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 ְוָקֵא  ִניי ּבְ ָנה ׁשֵ    ת,יר ְוָקֵרי ָלּה ׁ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

ִנית ְלֵצאת ' ,ָתאְוִאם ִאי ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ י ּבַ ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ֵניּבַ ָרֵאל ּבְ ֵעי ֵליּה  'ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ    .ִמיּבָ
  

ּמּוז   !ְוֵאיָמא ּתַ
  !ְוֵאיָמא ָאב

   !ְוֵאיָמא ֲאָדר
  

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

ִ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

  
ׁשֵ  תְוֵאיָמא ּבְ ּבָ ׁשַ    !ִני ּבְ

  
ְכִתיב ת ּדִ ּבָ ׁשַ ִני ּבְ ַחן ׁשֵ ּכְ לֹא ַאׁשְ    .ֲחָדא ּ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

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

שני בחדש בהדיא הוי כתיב 
. כדכתיב בכמה מקומות ביה

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
ֵאין מֹוִנין ָלֶה " ִיין ׁשֶ ָל ִמּנַ יָסןם ַלּמְ א ִמּנִ    ?ִכים ֶאּלָ

ֱ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 יִ  ַוּיִ   .א)-(מלכים א ו 'הלַ  תַהּבַ

ַ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
ִע " :ּוְכִתיב ַאְרּבָ ר חֶֹדׁש ַוְיִהי ּבְ י ָעׂשָ תֵּ ַעׁשְ ָנה ּבְ    .ג)-(דברים א" ים ׁשָ
   .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
ִנית" :ְואֹוֵמר ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ   .(שמות מ,יז) ְוגֹו' "ַוְיִהי ּ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 ְסלֵ " ַמר:ׁשֶ ן ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ְבחֶֹדׁש ּכִ ְבֵרי ְנֶחְמָיה ּבֶ ִריםּדִ ַנת ֶעׂשְ    .א)-(נחמיה אְוגֹו'  "יו ׁשְ

ִ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  ָנה ּדְ ִמּכְ ָ    .ַלאו ִניָסן הּוארֹאׁש ַ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 ָוהִלְגֵזיָר  "ׁשְ    .ה ׁשָ
א  ְסּתְ ְחׁשַ א - ַמה ָהָתם ְלַאְרּתַ ְ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 ִניָסןֲאָמָר  ,ּדְ ֶלְך ּבְ    .ן ְנֶחְמָיה ַלּמֶ

ִ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

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

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

ִ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 ָ    .ִתי ַרע ְלָפָניוְולֹא ָהִיי ,ָוֶאׂשּ
ֶלךְ  ֶניָך ָרִעים :ַוּיֹאֶמר ִ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  ,ֲאׁשֶ לּו ָבֵאׁש ּבֵ ָעֶריָה אּוּכְ    ?ֲאבֹוַתי ֲחֵרָבה ּוׁשְ

ֶ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 ְיהּוָדהֲאׁשֶ  ׁשְ ה ,ֶאל ִעיר ִקְברֹות ֲאבֹוַתי ר 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 
ִר " יֹום ֶעׂשְ ִים ְלָדְרָיֶוׁש ּבְ תַּ ַנת ׁשְ ׁשְ י ּבִ ִ ׁשּ ִ ׁשּ ָעה ַלחֶֹדׁש ּבַ     .טו)-(חגי א" ים ְוַאְרּבָ

ִ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

  
י  ַא ָאַמר  הוּ ַרּבִ    :ּבָ

ר ָהָיה ׁשֵ    ,ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ּכָ
ָרֵאל ַמְלֵכי ִיׂשְ    .ְלִפיָכְך ָמנּו לֹו ּכְ

  
   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

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

  ש"יר
. מירושלים בא שכבר ויבא חנני

עלו בני הגולה מימות כורש והיו 
שם בימיו ובימי אחשורוש 
וארתחשסתא זהו דריוש שאחר 
אחשורוש שנבנה הבית בשנת 
שתים לדריוש והרבה נשארו 
בבבל ונחמיה בן חכליה היה שר 

   המשקים למלך בשושן הבירה:
. שניהם בששי בשנת שתים

ולא בנבואת חגי נבדק במקרא 
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

ֵעי ֵליּה  ,ִאיָתאְוִאם  ִמיִנית ִמיּבָ ְ ַנת ַהׁשּ    !ׁשְ
  

ֵ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 ַמְלכוּ  - ַאְרתַּ    .תוֹ ַעל ׁשֵ
מוֹ  ְ מוֹ  ?ּוַמה ׁשּ ְרָיֶוׁש ׁשְ    ."ּדָ

  
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 אּוְבנֵ  ,ּוָמה ַחׁשְ ַמּיָ ִרין ַלֲעָלָון ֶלֱאָלּה ׁשְ ח ,י תֹוִרין ְוִדְכִרין ְוִאּמְ    ,ִ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 " ,ִמּטּוּנָ א ּוְבנֹוִהיּדִ י ַמְלּכָ ִין ְלַחּיֵ א ּוְמַצּלַ ַמּיָ    !)י-עזרא ו( "ֶלֱהֹון ְמַהְקְרִבין ִניחֹוִחין ֶלֱאָלּה ׁשְ
  

ָעַבד ָהִכי    ?ַלאו ַמַעְליּוָתא ִהיא ,ּוַמאן ּדְ
   :ְוָהַתְנָיא

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

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

ָ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)- ו(מלכים א  "ׁשְ
  

לֹמֹה ָעַבד ִמְלַמְעָלה  ה -ׁ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 

. ואי מנו לו השביעית 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:החמיץ ומי
. באגרת ששלח ביד והכתיב

עזרא לפחות שהיו לו בארץ 
  יהודה: 

. כלומר כל מה ומה 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 

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

   בכך:
. שלבו לשמים ואם כאן בישראל

מריעין לו בחייו אינו קורא לו 
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 

  רביעי של עץ:וה
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יָמא  ַרב יֹוֵסף י ִיְצָחקְוִאיּתֵ    :ָאַמר ַרּבִ
ַאְחִמיץְמנָ     ?ָלן ּדְ

ֶבת ֶאְצלוֹ " :ֵמָהָכא ַ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 ַהְיִתיו ָקָדָמךְ ּוְלָמאַניָּ  ,ְוַעל ָמֵרא ׁשְ    ,יא ּדִ
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
ְתיָ  ַמְלָפא ָלּה ְוׁשַ    .יאּדְ

  
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

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

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

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

אי ָקֵרי ָלּה  ַגל"ְוַאּמַ    ?"ׁשֵ
  

ַגל ׁשֵ ָהְיָתה ֲחִביָבה ָעָליו ּכְ    .ׁשֶ
  

י    ,ִאי ַנּמִ
ַגל ְמקֹום ׁשֵ יָבּה ּבִ הֹוׁשִ    .ׁשֶ

  
ִ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)-ז(עזרא   ְ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 
לבשר אחד יצאו בהמה וחיה 
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

גמר לה מרביה  גמרא דהכא
   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 ָ  ?!ּבְ ֲחִמׁשּ ִניָסן הּואּבַ ר ּבְ    !ה ָעׂשָ
  

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

ָעְברּו ָעָליו  יָון ׁשֶ הּכֵ 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 ָעִמים ,ׁשְ ָעה ּפְ ה ,ַאְרּבָ ָ ָעִמים ֲחִמׁשּ    .ּפְ

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

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

  

  רש"י
. רגל רגל שבו ר''ה לרגלים

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' 

שאינו עובר עד שיהא  מתניתין
פסח ראשון לשלשתן שאם עברו 

   עליו שלא כסדרן אינו עובר:
. האומר דמי עלי אחד 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
אֹות ַוֲא  ָלִמיםַחטָּ מֹות עֹולֹות ּוׁשְ    ,ׁשָ

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 הְוַחג ַהּמַ  ,ׁשְ ִחּלָ    .ּצֹות תְּ
י  ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָ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

ָעַבר ֲעֵליֶהן ַחג ַהּסּוּכֹות  יָון ׁשֶ ַאֵחר'עֹוֵבר ֲעֵליֶהן ּבְ  - ּ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)-ברים טז(ד "ּבְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ַאֵחר'לְ  :ׁשְ    '.ַ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 ּוָבאָת ׁשּ ּמָ    .ה)-(דברים יב 3"ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ

  
ָ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 מֹוֲעֵדיֶכםֵא " :ּדִ ֲעׂשּו ַלה' ּבְ ה תַּ    .לט)-(במדבר כט "ּלֶ
ַנִים – 'מֹוֲעִדים'ִמיעּוט     .ׁשְ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
י יֹוָנה    ,ַההּוא ְלִכְדַרּבִ

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

ׁש ְוָקָד  ִרים ַעל טּוְמַאת ִמְקּדָ ן ְמַכּפְ ּכּוּלָ יוׁשֶ    .ׁשָ

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

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

  רש"י
   . אמר דמי עלי:חייבי הדמין

   . חרמי גבוה:והחרמין
  . מעשר בהמה: 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 

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

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

   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:

. אמר לך כיון דאמר 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 
גלים מכפרים על שכל שעירי הר

טומאת מקדש וקדשיו דילפינן 
משעיר דר''ח דכתיב ביה לשאת 

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

  

ַ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

  
י  י ֵמִאיר ְוַרּבִ ן ַיֲעקֹבְוַרּבִ    ,ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

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

ְבָעהִמ  ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ ׁש ָלּה ּתַ ּיֵ ִיין ַלֲעֶצֶרת ׁשֶ    ?ּנַ
ְ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 ְבָעה ַאף ַחג -ַמה ַחג ַהּמַ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ בּועֹות ֵיׁש לֹו ּתַ ָ    .ַהׁשּ

  
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
לּוִמין ֲאָב  ׁשְ ִראׁשֹון הּוא - ל ְ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
ַפ  ּתָ מּוָעט ּתָ ּתָ  –ׂשְ ַפׂשְ    .ּ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 "ֶקר ְוָהַלְכתָּ ְלאָֹהֶליךָ ּוָפִניָת ַבּבֹ " :ּ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 ֲעֶצֶרת -ֵנה ָיִמים ְמ     .ְ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
בּועֹות"ְועֹוד  ִתיב "ַחג ׁ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 

ל ז' אתה חוגג ואי אתה חוגג כ
אם כן למה נאמר ז' 
לתשלומים שאם לא חג 
חגיגתו בראשון יקריבנה 

   בשני:
. כבר פירשתיו פז''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 

שתים מקריבתו אחת מאותן 
אלא כל המשמרות מפיסות 
וטעון זמן ורגל לעצמו שאין 
שם חג הסוכות עליו וקרבן 
לעצמו שאין קרבנו כשאר ימי 
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 
מברכין היו את המלך זכר 
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:
לא קאמר  . בי''טופנית בבקר

קרא שהרי הוא יום שחיובו 
   ליראות בעזרה:

. דדרשי ליה ות''ק ורבי שמעון
האי קרא לבל תאחר דאילו ר' 
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 
הוקבע להם אחד מן הימים 

   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

  (שם): חמשים יום
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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
ה ְרָגִלים ּכֵ  לֹׁשָ ָעְברּו ֲעֵליֶהן ׁשְ ַאֵחר'עֹוֵבר ּבְ  - יָון ׁשֶ   ].'ַ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

ִד  ַסח ּכְ    .י ָנְסָבּה ּפֶ
  

ת ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ
ַ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 ַס  :ַסְלָקא ּדַ מוּ ^ - ח ָקָאתּו הֹוִאיל ּוֵמֲחַמת ּפֶ ֶפַסח ּדָ    ,ּכְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
. ופסח בר מיקרב ברגלים הוא

דקאמר ליה תנא לעיל בבל 
תאחר דשלש רגלים והרי אינו 
   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: 
רגל ראשון יעבור . ובכפסח 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)-ז(ויקרא  "ִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ

ן ְנָדָבה ִעּמֹו  ַהּלָ אן ְנָדָבה ִעּמוֹ  -ַ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 ָלִמים -  כב)-ים כג(דבר "ּכִ מֹות עֹולֹות ּוׁשְ אֹות ַוֲאׁשָ    .ֵאּלּו ַחטָּ
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 "" ּלְ    ."הּוא ְולֹא ִחיּלּוָפיו -  "לֹא ְתַאֵחר ְלׁשַ
  
   ?ַמאי 'ִחיּלּוֵפי'

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

  
א ַמאי     ?"ִחיּלּוָפיו"ֶאּלָ

   .ִחיּלּוֵפי ּתֹוָדה
  

ָתֵני  יּדְ יא ַרּבִ    :ִחּיָ
ְתמּוָרָתּה " ְתָעְרָבה ּבִ ּנִ    ,ּוֵמָתה ַאַחת ֵמֶהן ,ּתֹוָדה ׁשֶ

ּ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 ַהְקָרָבה ִהיא ְוָהא ַלאו ּבַ יָון ּדְ ה ִלי ,ּכֵ    ?ְקָרא ְלַמעּוֵטי ָלּמָ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

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

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֵמי :ַסְלָקא ּ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 -  '"ַבל תְּ    ?ְלֵמיַמר ַמאי ִאיּכָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַ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 לָ     .ןָקא ַ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 ֵחְטאלֶֹהי- ֱא  'ּדָ   ָך ֵ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:
אתה . עליו הוא ולא חילופיו

עובר ולא על חילופיו ולקמיה 
   מפרש לה:

. שהן אלו חטאות ואשמות
נדרשין ממך שהרי חובה הם 

   מוטלין עליך:
. 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 

קרא יתירא . דהא ומעשרות
הוא דהוה ליה למכתב כי דרוש 
ידרשנו וכבר ה' כתוב למעלה 
במקרא נדרוש ביה לאתויי 
צדקות ומעשרות שכתוב בהן 
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 
   (שמות כב):את העני עמך 

. אין הקרבן ולא בקרבנך חטא
   נפסל בכך:

. כגון אבדה חילופי עולה
והפריש אחרת תחתיה נמצאת 

   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 ילופי תודהח

בראשונה וקי''ל על זבח התודה 
חלות התודה טעונה לחם ולא 
חליפתה ולא תמורתה טעונין 
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 

ה אין כמשפטה אבל מת
לחברתה תקנה (והיכי) ממעט 
קרא מבל תאחר. וחללו על 
אחר. אמר זה תחת זה ובעל 

   מום יוצא לחולין:
. והכי קאמר סלקא דעתך כו'

קרא אם על האחד עבר זמן 
איחור חייב ולא שיצטרפו הוא 

  וחילופיו לג' רגלים:
  
  
  
  
  

 



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

16

        ו, או, או, או, א    ––––    בבבב    ה,ה,ה,ה, .9
ְנָך ֵחְטא -  "ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא"" ָ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    ,ְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיךָ " :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  נָ  - ַאף ּבְ ָ ּה ֵאינֹו ִנְפָסל ִמׁשּ    !ה ַלֲחֶבְרּתָ

  
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ְ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
ַתנְ     :ָיאּדְ

אי" ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּ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 ֵיָרֶצה ְוֵאין ְמַאֵחר ,אֹותֹו ּבְ    ."ִ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 ְוֵא  ֶאּלָ ין ִמּמֶ ׁשִ    ,ין לוֹ ְ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 
   אלהיך תאכלנו שנה בשנה:ה' 

. כבעל כפסולי המוקדשים
   מום:

. הואיל ועבר עליו ואיחרו ויפסל
שהרי אין שנה בלא שלשה 

   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:רצאהה

. מאחר שהביאן אימא לא לירצו
  בעבירה: 

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

  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 ה -  "תִּ ֲעׂשֶ    .זֹו ִמְצַות 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 ִית - "ֲאׁשֶ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ    .ֵאּלּו ָקְדׁשֵ
ִ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 לֹא ְתַאֵח "ִמ  ּלְ    !ַנְפָקא "ר ְ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 ל    ."ִלְרצֹונוֹ " :ֹוַמרתַּ
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  "ַאְפִריׁש ְולֹא ַאְקִריב" :ָבלֲא  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
יּבּוָרא לֹא כְּ  -  "ָאַמר ְולֹא ַאְפִריׁש " :ֲאָבל    .לּום הּואֵאיָמא ּ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 

ילעי כל מקום שנאמר השמר א
   פן ואל כו' (מנחות דף צט:):

. על כרחך מכאן אזהרה ועשית
   לב''ד לכוף:
. קרא יתירא הוא לה' אלהיך

   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:מרחד דא
. ובקרא דבל והא נדבה כתיבא

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

ַ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 מת או נגנב

   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
  

   :ָרָבאָאַמר 
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 - ָהָתם  ָתִליְנהּו ַרֲחָמָנא ּבִ    ,הּוא ּדְ

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

  רש"י
. כתיבאכיון דבעניינא דקרבנות 

  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 ָלִמים ָייסַּפְּפ  ַרּבִ ְקַרב ׁשְ ּיִ ָלִמים ׁשֶ    .ַעל ְוַלד ׁשְ

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
ֶפַסח לֹא ַאְקְרב ָלָמא ּבְ ׁשְ ר ְזַמן ֲהָוהּבִ ְמחּוּסַ    ,ּוָה ֵאימּור ּדִ

ֵ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

ָל "ַמאי  ָחגְוָאַכְלנּו ְוָלָדּה ׁשְ ֵני "ִמים ּבֶ ָקּתָ    ?ּדְ
בּועֹות ָ    .ַחג ַהׁשּ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ֵני ֲעֶצֶרת ַסח ּתָ ָתֵני ּפֶ ל ֵהיָכא ּדְ    .ּכָ

  
  

  רש"י
. על הקרבן דכתיב עובר בעשה

   ובאת שמה והבאתם:
. שהפריש בהמה על 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
כֹור ְוֶא " יםֶאָחד ּבְ ָדׁשִ ל ַהּקָ ָעְברּו ֲעֵליֶהם ,ָחד ּכָ 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

אֵוי ָק  א ַאּלַ ּנָ ֵדי ּתַ רִמּכְ    ,א ְמַהּדַ
ָ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 
   בל תאחר שבו:

. 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
ָעְברּו ֲעֵליֶהם יָון ׁשֶ לֹא ְרָגִלים ּכֵ ָנה ּבְ    ,ׁשָ

ָ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 לָ  -ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ּכַ    ,ּה ַמׁשְ
ִסְדָרן  ֵלית ֵליּה ּכְ א ְלַמאן ּדְ ַחת ָלּה  -ֶאּלָ ּ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  ה יֹום ּכְ  מֹוֶנה ׁשְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ הֵמאֹות ְוׁשִ    .ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ
   :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 נָ  -ּדְ    .ְרָגִלים לֹא ָמלוּ  ,ה ַמְלָיאׁשָ
ַ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 –ֶאָחד ָמֵלא ְוֶאָחד ָחֵסר  ָ ׁ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

ֶרת  ָנה ְמעּוּבֶ ה –ְוִאם ָהְיָתה ׁשָ ָ    ."ֲחִמׁשּ
  

                                                           
9
   

  רש"י
הניחא למאן דבעי כסדרן 

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

לים כסדרן חייב וסבר לה רג
   כר''ש בחדא ופליג עליה בחדא:

. דאמר חדש בשלמא לרבי
העיבור אינו מן השנה חוץ מי''א 
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 

שים וחמשה ימים משמכרה וש
   נחלט לו:

. מט''ו בניסן לחמשה מיום ליום
עשר בניסן אם מכרה בט''ו 
בניסן נתעברה לו למוכר ועל 
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 ליאשנה מ

   וחמשה ימים:
. שהוא ששה פעמים ששה

   בסיון יום החמשים לעומר:
. ניסן ואייר הרי שניהם 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 
משהקדישה ועדיין לא עבר 

   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 

שנה שום חדש לצורך והויא לה 
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
יבְוָה  ה)-(דברים יב     ?א ִמיַחּיַ

  
ַמע א ׁשְ     :ּתָ

ָ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 ִא  ָ ַאֵחר'ׁשּ    '?ַבל ּ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

 ָ ָחּה  - ה ִאׁשּ ּמְ ְעָלּה ְמׂשַ    !ּבַ
  

יִלְדָבָריו ּדְ     .ֵזיָרא ָקָאַמר ַרּבִ
  
  
  

                                                           
10
   
11
   
12
   

  רש"י
. על נדר יורש מהו בבל תאחר

   אביו:
. ודריש בה עמך ומעמךקרי ביה 

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

מי אמרי' הא לא מיחייבא 
. 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 

קט.) בזמן שבית (פסחים ד' 
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

ט בחוץ מיום שנולד הוא לישח
   ראוי לכך ומונין לו משנולד:

. ביום שנולד מי מצי אכיל ליה
דלמא נפל הוה ואין שחיטה 
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
ָקִליםְוִלְתרוּ     .ַמת ׁ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  :ּדַ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ִיתּבֶ ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹות ׂשֶ    ... ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂ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 ָא  ּיֵ    ?ִביבֵאיֶזהּו חֶֹדׁש ׁשֶ
   ."ִראׁשֹון"ְוָקֵרי ֵליּה  ,ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ִניָסן

  
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

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

ׁ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
  

ִע  אּבְ    .יָנא ָאִסיף ְוֵליּכָ
  

   !ְ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 ָלַמְד  ְבֵרי ַקּבָ ָבט" :נוּ ִמּדִ ר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש ׁשְ י ָעׂשָ תֵּ ָעה ְלַעׁשְ ִרים ְוַאְרּבָ יֹום ֶעׂשְ    .ז)-(זכריה א "ּבְ

  
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
   נין חדשי השנה:. למלחדשים
. 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 הזה לכםהחדש 

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

   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 ב אביברו

   מתבכרות בו:
. שמכניסין בו שיש בו אסיפה

פירות לבית מפני הגשמים 
וכל הקיץ הן עשויות גדישין 

  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
  

 ִ    :ָאַמר יַרב ַ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 ַטְע     ?ָמא לֹא ָאְמֵרי ֵמַהאיְוכּוּלְ
  

ְ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

ִרין ַה " ָנהֵאין ְמַעּבְ ָ ָנה ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ָ     ,ׁשּ
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
   ?"ןִעיּבּוִרי"ַמאי 

   .ַהְפָסַקת ִעיּבּוִרין
  

ְ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 ַסח קֹוֶדם ַל " :ּכֵ ִהְלכֹות ַהּפֶ ים יֹוםׁשֹוֲאִלין ּבְ לֹׁשִ ַסח ׁשְ    ,"ּפֶ
ָ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
ַהְפָסָקה    .לֹא ָקַמְייִרי - ּבְ

  
  

  רש"י
. בתמיה עיבורים מניסן מנינן

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

   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 
האביב חדש הסמוך לאביב עבר 

   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 
שהשנה צריכה להתעבר מעברין 

   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

רים ואילך התחילו הפו
הדרשנים לדרוש ברבים בהלכו' 
הפסח הוזקקו השומעים לעשות 
פסח לסוף ל' יום ואם יעברו 
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

רּוָמה ן ִמּתְ ׁש ְוָהֵבא ָקְרּבָ ה ָאְמָרה ּתֹוָרה ַחּדֵ    .ֲחָדׁשָ
ָ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 ים ,ּדָ ּה ֳחָדׁשִ ׁש ִעּמָ ּיֵ ָנה ׁשֶ ָ    .ִמׁשּ

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

  רש"י
. חדשי שיחדש בחדשו לחד

 יתירא לדרשה: 
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        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  ׁשָ ר ִמְצָוה ,ָיָצא –ְוִאם ֵהִביא ִמן ַהּיָ ִ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

ִהְת  ּלֹו ְוָיִחיד ׁשֶ ֶ ב ִמׁשּ ִרין –ַנּדֵ ׁשֵ    ,ּכְ
ְ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 ִסיָק  -  "ִאם ֵהִביא ָיָצא" :ּכֵ   .א ֵליּה לֹא ּפְ
  
  

  רש"י
   . בלב שלם:יפה יפה

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

. מילתא דליחשבה פסיקא ליה
  בראשי שנים:
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        ז, בז, בז, בז, ב .21
   :ְוֵיׁש אֹוְמִרים"

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

ָ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

  
י ָאַגר ִאי יָתאְסָתם ּכִ ִמים ָאַגר ,ִניׁש ּבֵ ׁשָ הּו ְימֹות ַהּגְ    .ְלכּוּלְ

  
ְ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 דראלא באחד בא

מהכי לא אמרינן עלתה לו שנה 
ודר בה שנה שלימה דליכא 
למימר דאדעתא דההיא שתא 
אגרה דלא טרח אינש למיגר 

   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

י לכולהו ימי סמוך לתשר
   הגשמים אגר:

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

מתקשרין וגשמים יורדין והוי 
  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 ִה     ,יאַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵ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 ֵרי ְמעֹוןׁשָ י ׁשִ י ֵמִאירּוְמִציֲעָתא  ,ַרּבִ    ?!ַ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
ָעהַא " ה ָהווּ  ?!"ְרּבָ ָ    !ֲ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 ה ָר  ,ַאְרּבָ ּמָ ִניםּוָבֶהן ּכַ י ׁשָ    .אׁשֵ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ִ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
י י ָקא ָחׁשִ ָחֵייל ֵמאֹוְרָתאּכִ    ,ב ִמיִדי ּדְ

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 ֵמא "יֹוְבלֹות"ַוֲהֵרי  יב ,ֹוְרָתאּדְ    !ְ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

יב מילתיה חדא כחד תנא ונס
   וחדא כחד תנא:

. דחד גברא אמרה אי הכי
למתני' ונסיב מילתיה חדא כחד 
תנא חמשה ראשי השנים נינהו 
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 

א אמרינהו אלא אי חד תנ
   קשיא:

. לעולם רבי היא והכי אמר רבא
קאמר אנא חמשה סבירא לי 

   ומיהו הכל מודים לי בארבעה:
. 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 
אש השנה ובלאו מעשר נמי ר

   הוא:
. הלכך ובהן כמה ראשי שנים

ניסן דאית ביה תרי חד קחשיב 
   ליה:

. לאכול מן החדש ר''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:
מר חדשים קא . דאלרב 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 

דש היום חייל [אלא] עד כשק
שתבא שעה שהיא ראויה 
להביא נדרים ונדבות ואין זאת 
עד שיקריב תמיד של שחר שאין 
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 

נין מיחל עליה בל תאחר לע
  ומאורתא נמי חייל:

  
  
  
  

 

  רש"י
. דקתני בראשי והרי יובלות

שנים דמתני' דלא חיילי אלא על 
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

ַמ  ָתֵלי ּבְ ה ִמיִדי ּדְ יב -ֲעׂשֶ    .לֹא ָקא ָחׁשִ
  

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 ֵהםַאְרּבַ " ָ י ַהׁשּ ים "ע ָראׁשֵ 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 ָנהַה  רֹאׁש  - ּבֶ ָ ר ׁשּ ֵהָמה ְלַמְעׂשַ   ] .ּבְ

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

י ֵמִאיר    ?"ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן"ֵאיָמַתי  :ָסַבר ַרּבִ
ְ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 ְמעֹון ֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ י ׁשִ    ?"ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן"ֵאיָמַתי  :אֹוְמִריםַרּבִ

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

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

  
ִתיב י ָהא ּכְ ירוּ " :ְוִאיָדְך ַנּמִ    !"ִ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 ִדְכִת  ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ  "ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן" :יבּכְ    ,"ֲ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 ֵ ֵני ַמְעׂשְ  כב)-(דברים יד  13"ַעׂשּ ׁשְ רּבִ תּוב ְמַדּבֵ    ,רֹות ַהּכָ

ֵ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 וְ  ְמעֹוןְוַרּבִ 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 בר יתרועעו ועמקים יעטפו 

ישירו לבשו כרים הצאן 
הכבשים  מתלבשות

   שמתעברות:
. שהזריעה צומחת יעטפו בר

   וניכרת יפה:
. 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 ן אלולר''ה שלה

זמן חדש וישן שלהן לחידוש 
   השנה:

   . השיבולים:בזמן שיתרועעו
. יש לך צאן ההוא 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 ָ ּבְ ִנים ָנהרֹאׁש ַהׁשּ    ."ְלׁשָ
  

   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא
  

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
   ?ַמאי ִהְלְכָתאלְ  :ְוָאְמִריַנן

אְוָאַמר  ָ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 ָמִניַנןִמּתִ  -ֲאָבל ְלַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם     .ׁשְ

א  מּוִעיַנן ַמְתִניִתיןַרב ִחְסּדָ    ?!ָ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  ֵרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם" :ָאַמרּדְ  ,ִהיא ַרּבִ ִתׁשְ    ."ּבְ
  

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 נוּ תִּ " :ּדִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ    .ד)-(תהילים פא "ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּ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 תהלכתא לשטרו
שנות מלכים כדפרישית בריש 

   פרקין (דף ב.):
. קראי אתא לאשמועינן

כדאמרן בריש פרקין (דף ג:) 
   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 

פירושא דלשנים מתני לה ל
דמתני' דר' זירא מתני ר''ה 
לשנים לתקופת חמה ולבנה 
לומר שמונין לברייתן והילוכן 
תקופת החמה ומולדות הלבנה 

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

  סמוך לחידושה:
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        בבבבח, ח, ח, ח,  .25
נָ  נּו ַרּבָ     :ןּתָ

ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב"" ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י חֹק ְלִיׂשְ    – "ּכִ
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 ָרֵאלֵאין ִלי  -  "ּכִ א ְלִיׂשְ    ,ֶ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     :אַרב ִחְסּדָ ּדְ

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

י ּדְ ִמ  ּמֵ    .ֵליּפּוׁש ֲחרֹון ַאףּקַ
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  רש"י
. אלא אם כן קדשו החדש כו'

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

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

   . שלמה קאמר ליה:משפט עבדו
. בשביל עונות דליפוש חרון אף

  צבור:
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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 יָסן "ׁשָ    ,ִמּנִ
ְ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 ּה ֳח  ,ְוֵאין ּדָ ׁש ִעּמָ ּיֵ ָנה ׁשֶ ָ יםִמׁשּ   .ָדׁשִ
  
  

  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 י יֹוָחָנן  ?ָהא ַמּנִ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקא ִהיאַרּבִ ן ּבְ    .ּבֶ
ַ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 ים" :תַּ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ ָתּה  "ְוִקּדַ ִ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

יֶה  ּפּוִרים לֹא ָהיּו ֲעָבִדים ִנְפָטִרין ְלָבתֵּ ָנה  ַעד יֹום ַהּכִ ָ    ,ןֵמרֹאׁש ַהׁשּ
ִדין ַלֲאדֹוֵניֶהם ְעּבְ תַּ    ,ְולֹא ִ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
  

ִנים  ׁש  - ׁ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

ְתַק  ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ָתּה ָיכֹול ּכְ ִחיּלָ ת ְוהֹוֶלֶכת ִמתְּ ׁשֶ סֹוָפּה  - ּדֶ 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  ְוִאי ה ְמַקּדֵ ים ְוַאַחת - ַאתָּ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ    ."ׁשְ
  

ָ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

ַמ  לֹאָקא ַמׁשְ    .ע ָלן ּדְ
  

                                                           
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 ולא משתעבדין
   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 
בין שלא נראה בזמנו אין 
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 אל תתמהו

   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 

סוף יובל היובל שנת חמשים ל
שעבר ואחת למנין יובל הבא 
ואי אתה מונה שנת היובל הבא 

   אלא משנה שלאחר היובל:
. דאמר ולאפוקי מדר' יהודה

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 ְדךָ " :ׁשֶ     .ד)- (ויקרא כה ְוגֹו' "לֹא ִתְזָרע ׂ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 ָיכֹול  "ּבָ ְחׁשַ תֶּ ֶ    ?ִמׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ָעה" :תַּ ִ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

ּפּוִריםֵאין ִלי ֶא  א יֹום ַהּכִ ִין ,ּלָ 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  ָעהְוִענִּ "ַהאי  ,ַרּבִ ִתׁשְ    ?ַמאי ָעִביד ֵליּה  -  "יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּ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 ֲע  ?!ִמְתַעּנִ יןַוֲהלֹא ּבָ יִרי ִמְתַעּנִ    !ׂשִ
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
בת קאי דכתיב דרישא דקרא בש

ששת ימים תעבוד סיפיה 
אשביעית קאי דאי אשבת חריש 
וקציר הוא דאסור שאר 

   מלאכות מי שרו:
. 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:
עאל אומר מה חריש ר' ישמ

. ולא דבר הכתוב אלא רשות כו'
לענין שבת כדכתיב ביה וביום 
השביעי תשבות בחריש ובקציר 
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 

   וסר לך:א
. 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 

א מדקאמר בערב על עדיף דה
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
ְקעוּ  ַאף לֹא תָּ י ׁשֶ    .ַ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

ְק  לֹא תָּ י ׁשֶ    ?עוּ ָ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
י לֹא ׁשִ ר ָלעֹוָלם ּבְ ֶאְפׁשָ    ,ּלּוַח ֲעָבִדיםְלִפי ׁשֶ

ִקיַעת ׁשֹוַפר לֹא תְּ ר ָלעֹוָלם ּבְ    .ְוִאי ֶ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

ין" ית ּדִ ין ,זֹו ְמסּוָרה ְלּבֵ 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

ָניו ,ָפָניוְוָקָסַבר ִמְקָרא ִנְדָרׁש לְ     .ְולֹא ִלְפֵני ּ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 ְמ     ."ִדיָנהּומֹוִביל ְסחֹוָרה ּבְ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַ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 
העברת שופר ולשוב אל אחוזה 
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 פ שלא שלחויכול אע''
   יהא יובל:
. אם עשית דברים ת''ל היא

הללו היא יובל ואם לאו אינו 
יובל ולקמיה מפרש ויובל מאי 

   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 

לה הכתוב לא תלה אלא כשת
   בדבר המצוי לעולם:

ד''א תקיעת שופר מסורה 
. לצוות לשלוחם לתקוע לב''ד

ושילוח עבדים מסורה ליחידים 
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 
ולא אתקיעת  דסליק מיניה

   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" :ְכִתיבְוָה 
  

חּוָצה ָלָאֶרץ ֲאִפיּלּו ּבְ    .ַההּוא ּ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
ָנה" :ְכִתיבּדִ  ָ 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
. דר''ה שלה ולנטיעה מנלן

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

ְבִריךְ  ,ֶאָחד ַהּנֹוֵטַע " 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 ָנהלֹא ָעְל  -ּפָ    ,ָתה לֹו ׁשָ

ִביִעית ְ ׁשּ יָמן ּבַ    .ְוָאסּור ְ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 יֹוָח ָאַמר  ַרּבִ ֵמיּה ּדְ  ,ָנןַרּבִ ְ ּה ִמׁשּ איּוָמטּו ּבָ 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 ַוֲעַדִיין ֲאסּוָרה - ׁשֶ    .ִמׁשּ
  
  

  רש"י
את הזמורות . כופף מבריך

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

   אונישטי''ר:
. כיון שהגיע יום 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 

 סיפין מחול על קודש: שמו

. ופירות נטיעה זו אסורים כו'
ואף על פי שאמרנו עלתה לו 
שנה אם חנטו בה פירות לאחר 
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 

ה עד מתחדשת לצאת מידי ערל
ט''ו בשבט אבל משם ולהלן אם 
יחנטו בה פירות דין רבעי 
עליהם לאכול בירושלים ובט''ו 
לשנה הבאה יצאו מידי רבעי 
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 
קודם ט''ו בשבט  החנוטים

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

בשמועה זו לאומרה משמיה 
   דרבי ינאי:

. 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 תפעמים שברביעי
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"" ּתוֹ  "ּפַ    –ָרה ְסָתם ָהָאמּור ּבַ
ָעה חֶֹדׁש ְויֹום ֶאָחד ִרים ְוַאְרּבָ ן ֶעׂשְ    ,ּבֶ

ְ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 ָנהּבֶ  - ּבַ    .ן ׁשָ
ָקר" ן ּבָ ִים -  "ּבֶ 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
   ?!ֶמר הּואְוַלאו ַקל ָוחוֹ 

סֹוָפּה  ת ַהּיֹום עֹוָלה ָלּה ּבְ ִחיּלַ ֵאין ּתְ ה ׁשֶ ּדָ    ,ּוַמה ּנִ
ָ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    ?!ָזרֶאְלָע ַרּבִ

ֵעי ים ּבָ לֹׁשִ ים ּוׁשְ לֹׁשִ    !ׁשְ
  

ְ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
ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת ּבִ  ָבה ׁשֶ ל ַהְרּכָ הּכָ 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 יםָצִריְך ׁשְ  - ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ׁשְ לֹׁשִ ים ּוׁשְ    .לֹׁשִ
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 ֵמִאירְלעֹוָלם  ,ֶאּלָ    ,ַרּבִ
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
   לתה לו שנה דלא כרבי מאיר:לא ע

. דכתיב (ויקרא ט) עגל עגל בן שנה
   וכבש בני שנה:

. של שמיני למלואים שנאמר בן 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:
פילו כתב פר בן בקר לא נקרא פר . אפר

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

אחד בשנה שלישית שהוא סוף הכשר 
   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 

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

   ביום:
. שאם סוף היום עולה לה בתחלתה

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 

אלא לזבה אבל תורה ספירת ז' נקיים 
לנדה אפי' ראתה כל ז' ופסקה עם 
שקיעת החמה טובלת לערב ומיהו 
עכשיו החמירו בנות ישראל על עצמם 
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' 

ם סוף היום עולה נקיים שהיו מפרשי
לה בתחלתה דסוף יום שפוסקת בו 
עולה לה ראשון לז' נקיים וזו מדת 
בנות כותיים הוא ששנינו בהן (נדה דף 

   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 

  ובות לדבר: שנים הקצ
. 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 

יטה אין יום לחשיבת שנה וימי הקל
עולין לה דכמאן דמנח בביתא דמיא כל 

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

. 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:

  



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ְרׁשוּ  ֵניֶהן ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ׁש ֵמ " :ּוׁשְ ַאַחת ְוׁשֵ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַוְיִהי ּבְ ִראׁשֹון ּבְ ָנה ּבָ   .יג)-(בראשית ח  18"אֹות ׁשָ
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  ׁש ֵמא'ִאי ּכְ ׁשֵ ָנהּבְ ְדָקָאְמַרּתְ  'ֹות ְוַאַחת ׁשָ    ,ּכִ
ְ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 חֶֹדׁש  -  "ּבָ ָעֵייל ּבַ י יֹום ֶאָחד הּוא ּדְ ּתִ ַאּכַ    ,ִמּדְ
   .ְ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 וְ  ,ְוחֶֹדׁש ִלְמנּוָייו    .ׁשָ
  

                                                           
18
   

  רש"י
   . ר''מ ור' אלעזר:ושניהם

. ושש מאות שנהויהי באחת 
לסוף עשתי עשר חדש שהתחיל 
מבול לירד לדברי האומר 
בתשרי נברא העולם ומבול ירד 
בי''ז במרחשון כדלקמן (דף יא:) 
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 

חדש  היו הלוך וחסור עד
העשירי והוא אב שהיה עשירי 
לירידת גשמים ואז נראו ראשי 
ההרים ומאחד באב עד אחד 
בתשרי נבלעו המים והיינו 
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 

א נכנסו שנת שש מאות ואחת ל
בה אלא יום אחד דכתיב באחד 
לחדש וקרי ליה שנה כדכתיב 

   באחת ושש מאות שנה:
   . דקרי ליה שנה:כדקאמרת

. 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

נמנית בחדשים דכתיב והיא 
   (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     ,ַלד ִיְצָחקנוֹ  - ּבְ

ָנה  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ה -ּבְ ָ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 ֵא  -ּבְ    .לֲעִתיִדין ִ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 א ָה " :ׁשֶ ְדׁשֵ ִריַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים תַּ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ּפְ א ֵעׂשֶ ׁשֶ    .יא)-(בראשית א "ָאֶרץ ּדֶ
ִ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 "ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ" ר:ַמ ׁ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
ׁשָ  ָהָאֶרץ ְמֵליָאה ּדְ ירֹות ?ִאיםֵאיֶזהּו חֶֹדׁש ׁשֶ    ?ְוִאיָלן מֹוִציא ּ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 ,ְוִאיָדְך ַנּמִ ִרי" :ָהא ּ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

ֵראׁשִ  ה ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ן ִנְבְראוּ  ,ִנְבְראוּ  קֹוָמָתןְב  :יתּכָ    .ְ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'

דהא תרוייהו מודו שזו היתה 
תחלת שנה ולי נראה דלא 
גרסינן ליה דדלמא כר' אליעזר 
סבירא להו והאי דראשון לאו 
ניסן אלא תשרי ומפני שהוא 
ראשון לבריאת עולם ולמנין 

ובסדר  השנים קרי ליה ראשון
עולם תניא בהדיא דלר''א האי 
בראשון תשרי הוא. תניא ר' 
אליעזר אומ' כו'. מקרא יליף 

   לה לקמן (דף יא.):
   . אברהם ויעקב:נולדו אבות

. בא זכרונם לטובה נפקדה שרה
   ונגזר עליהן הריון:

. ששה בטלה עבודה מאבותינו
חדשים לפני גאולתם פסק 

   השעבוד:
ש . תתכסה ותתלבתדשא הארץ

   בדשאין:
   . שנגמר פריו:עץ פרי

. ואותו הפרק זמן רביעה הוה
כלומר וראיה לדבר שבתשרי 
נברא העולם שהרי לגשמים היו 

   צריכין ותשרי זמן רביעה היא:
. ולא כתיב ותדשא ותוצא הארץ

   הארץ:
. ולא עץ פרי ועץ עושה פרי

   גמור:
. הוא לבהמה ואותו הפרק זמן

ו וחיה להיזקק זה לזה ולכך הי
צריכין וראיה היא שבניסן נברא 

   העולם:
. בזמן שיתרועעו לבשו כרים

שבלים בניסן אלמא ניסן זמן 
   זיווג בהמה הוא:
. 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 יונםבצב
  ובדפוס כל אחד:
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י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִת  ּבְ ִין ׁשֶ ֵר ִמּנַ    ?י נֹוְלדּו ָאבֹותׁשְ
ֱא  ּנֶ ָחג" ַמר:ׁשֶ ֶ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 ָאבֹותּבִ  -  "ְמַדּלֵ
ָבעֹות" ץ ַעל ַהּגְ הֹות -  "ְמַקּפֵ ְ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
נָ  ָ ׁשּ ּנֹוְלדּו ּבֹו ִזיְוָתֵני עֹוָלםּבַ ֶיַרח ׁשֶ חֶֹדׁש ִזיו ּבְ    ."א)-(מלכים א ו "ה ָהְרִביִעית ּבְ

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

  
ִמְצֹות - ָהָתם  יֵפי ּבְ ַתּקִ    .ּדְ

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

  
יּה ִזיוָ  ִאית ּבֵ    .א ְלִאיָלֵניַההּוא ּדְ

  
ָאַמר     :ַרב ְיהּוָדהּדְ

ְ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 נֹוְלדוּ  ַמאן ָאַמר ּבְ ִניָסן ֵמתוּ  ,ּדְ    .ּבְ
ֵרי ֵמתוּ  ִתׁשְ ֵרי נֹוְלדּו ּבְ ִתׁשְ ָאַמר ּבְ    ,ַמאן ּדְ

ֱאַמר ּנֶ ָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום" :ׁשֶ ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ֵאין  ,(דברים לא,ב) "ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ּבֶ ְלמּוד לֹוַמרׁשֶ    ."ַהּיֹום" :ּתַ
ְלמּוד לֹוַמ ּוַמה     ?"ַהּיֹום" :רּתַ

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' 

. אלמא הם איתנים והאיתנים
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 

זימנין דניסן  בניסן אי נמי
דתקופה נמשך בתוך אייר של 

   לבנה:
   . להנות:להתנאות

. שופר יוה''כ דתקיף במצות
וסוכה לולב וערבה וניסוך המים 

  (וערבה):
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ֶפַס "    ."נֹוַלד ִיְצָחק -ח ּ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 ַיְרֵחי ִמי ָקא ָיְלָדהַאכַּ  - ֶאּלָ ָ ֲחִמׁשּ י ּבַ    ?!ּתִ

  
ָ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

ַנִים – "ָיִמים"עּוט ּוִמי    .ׁשְ
  
  
ָ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 י ֵמה'-ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהּיָ מּוֵאל ּכִ מֹו ׁשְ יו ׁשְ ִאְלּתִ   ׁ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 

ד בין שניהם ואין עיבור הוול
אתה יכול להרחיקו אלא ממועד 
למועד כשתאמר שנתבשר 

   במועד זה ושתלד למועד הבא:
. כי מדלי מר ימי טומאה

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:
דה (דף . במסכת נאפילו למ''ד

לח.) אינה יולדת למקוטעין 
אלא לחדשים שלימים של 

 שלשים יום: 

. בתריה עדות ביהוסף שמו
דההוא קרא כתיב דכי חק 

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

ִתיב ָהָכא ַחת ִסְבלֹות " :ּכְ    .ו)-(שמות ו "ִמְצַרִיםְוהֹוֵצאִתי ֶ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

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

   ?ְמָנָלן
  

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

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
יִקין ּזִ ר ּוָבא ִמן ַהּמַ    .ַלְיָלה ַהְמׁשּוּמָ
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ִרים הּוא ַלה' ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  ּמֻ ִרים ְלָכל-הּוא  ֵליל ׁ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    :אֹוֵמר ְ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

ּיֹוםְוֶה  יָמה ּבַ ל ּכִ    ,ֱעָלה ַ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
יֶהם    יב,א יּנּו ַמֲעׂשֵ ִ ׁשּ ית -ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ֵ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    ,"ִניׁשֵ " :ַהְיינּו ּדִ
א לְ  י ֱאִליֶעֶזרֶאּלָ ִני"ַמאי  ַ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     .ּדֹונוּ ּוְברֹוְתִחין ִני - ּבְ
ֲעֵביָרה  רֹוְתִחין ִקְלְקלּו ּבַ    .ּוְברֹוְתִחין ִניּדֹונוּ  - ּבְ

ִ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 ַרּבִ  -ַחְכֵמי ִיׂשְ    ,י ֱאִליֶעֶזרּכְ

קּוָפה  ַע  - ְ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 ּיֹום ַה -נַֹח ּבַ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּבַ לָעׂשָ ה ִנְבְקעּו ּכָ חוּ -ּזֶ ַמִים ִנְפּתָ ָ ה ַוֲאֻרּבֹת ַהׁשּ הֹום ַרּבָ   ַמְעְינֹת ּתְ

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

בתשרי נברא העולם דמתשרי מתחילין מנין שני 
הדורות לפיכך מבול על כרחך במרחשון ירד וי''ב חדש 
היה ובחדש השני בשבעה ועשרים שיבשה הארץ 
במרחשון היה לשנה הבאה ובתשרי שלפניו חרבו המים 
מעל הארץ שנעשית הארץ כמין גריד ולא יבשה לגמרי 

יב ויהי ובו התחלת שנת שש מאות ואחת שנה כדכת
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 

היה והוא שביעי  מניסן שהרי אותו חדש שביעי סיון
להפסקת גשמים כמו ששנינו בסדר עולם וההיא ר''א 
היא שכשאתה מונה משבעה עשר במרחשון מאה 
ותשעים יום ארבעים לימי הגשמים ומאה וחמשים 
שגברו על הארץ נמצאו כלים באחד בסיון ואותו יום 
התחילו לחסור שנאמר ויחסרו המים מקצה חמשים 

חדש העשירי והוא אב  ומאת יום והיו הלוך וחסור עד
שהוא עשירי לירידת גשמים ובאחד באב נראו ראשי 
ההרים בשני חדשים חסרו ט''ו אמה שהיו ההרים 
מכוסים מים שנאמר (בראשית ז) חמש עשרה אמה 
למדת שחסרה אמה לארבעה ימים והתיבה היתה 
משוקעת במים אחת עשרה אמה ולא היתה צפה על 

ך נחה בי''ז בסיון ראש ההר אלא ד' אמות גובה לפיכ
ולר' יהושע דאמר בניסן נברא העולם וממנו מתחילין 
מנין שני הדורות ירד המבול באייר ושביעי שנחה בו 
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 

העולם והוי מרחשון שני לחדש שהתחילו  בתשרי נברא
בו שנת שש מאות דאי לאו הכי למאי קרי ליה שני אם 
לסדר חדשים הא אמרינן ניסן ר''ה לחדשים ולאו 
מילתא היא דאי מדקרי ליה שני שמעינן דבתשרי נברא 
העולם א''כ מאי פריך לקמיה בשלמא לר' יהושע היינו 

א מהכא יליף דכתיב שני אלא לרבי אליעזר מאי שני ה
שני לבריאת עולם הכי גרסינן בסדר עולם ר' יהושע 
ברישא והדר ר' אליעזר ר' יהושע אומר אותו היום י''ז 
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 

קרקע ושנים עשר מזלות קבועין בו וזה למטה מן ה
סדרן טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים 
עקרב קשת גדי דלי דגים וסימניך טש''ת סא''ב מע''ק 
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 

ו וכן שכנגדו בשיקועו שיהו כולן משמשין בכ''ד בעליית
שעות של יום ובניסן לעולם טלה מתחיל לעלות לאור 
הבקר מע''ק גד''ד למעלה בלילה טש''ת סא''ב למטה 
לאור הבקר מתחיל טלה לעלות ומאזנים לשקוע לסוף 
ב' שעות טלה כולו עולה ומאזנים כולו שוקע אחר שתי 

לשקוע וכן כולן כל שעות מתחיל שור לעלות ועקרב 
חדש ניסן באייר שור מתחיל לשמש ביום כל ימי אייר 
ובשתי שעות הראשונות גומר עלייתו שניות תאומים 
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 

רד ודרך נקב שתי כוכבים שנטלו מכימה והמבול ביום י
שהוא מזל שיש בו כוכבים הרבה ומניין שהמבול 
התחיל לירד ביום שנאמר בעצם היום הזה בא נח 
(בראשית ז) והוא מקטני אמנה היה ולא נכנס לתיבה 

  עד שירדו מים ודחקוהו ליכנס שנאמר מפני מי המבול 
  

ה ביום ונטל שני כוכבים ממנו ומעיינות מתמעטין בחמה ימות החמה ופסקו הגשמים ושינה סדר בראשית ונתגברו המעיינות והוצרך לשנות סדר בראשית והעלה זנב כימ
   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:שניהיינו דכתיב 
   . שנגזרה גזירה עליהן בתשרי שלפניו:שני לדין

   . דהעלה מזל כימה ביום ועוד שינה לתגבורת מעיינות:הכי גרסינן בשלמא לר' יהושע היינו דשינה
   . וסתם חמה רותחת היא כדכתיב וחמתו בערה בו:וחמת המלך שככה

ין שנות נח ובריאת עולם ושנות הדורות כר' אליעזר מונין מתשרי תחלת השנים ולא משום דסבירא להו בתשרי נברא העולם אלא . מונחכמי ישראל מונין למבול כר' אליעזר
   דתשרי ראש השנה לשנים ובניסן נברא העולם כדקתני:

חמה בניסן לפיכך אין תקופת ניסן נופלת אלא בד' רביעי  . כשמונין תקופת החמה והלבנה מונין מניסן לומר שמניסן נבראו ובתחלת ליל רביעי שמשהולתקופה כרבי יהושע
   ות ותרמ''ב חלקים:היום לפי שלעולם יום ורביע בין תקופת שנה זו לתקופה שכנגדה לשנה הבאה וכן מולדות הלבנה מונין מולד ניסן ראשון בליל רביעי בתשעה שע

באייר ירד ע''כ משתאמר באחת ושש מאות בראשון שחרבו המים ניסן הוא שהרי משפט דור המבול שנים . כלומר למנין שנות הדורות מתחילין מניסן למנות ומבול אף למבול
  עשר חדש:
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        יב, איב, איב, איב, א .37
   ."ְוִליָרקֹות"
  

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

ר ָיָרק    .ַמְעׂשַ
  

רֹות"ַהְיינּו     !"ַמְעׂשְ
  

ָ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

  
ֵהָמה -ֶאָחד  ר ּבְ    ,ַמְעׂשַ

ָ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

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

   שלו:
. דתנא לירקות ולא ותנא 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:
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        בבבב- - - - יב, איב, איב, איב, א .38
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶמׁש ִליּקֵ " ֶ בֹא ַהׁשּ לֹא תָּ ָנה ַעד ׁשֶ ָ    ,ט ָיָרק ֶעֶרב רֹאׁש ַ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 ַע  ,ְלִפי ׁשֶ ׁשָ    .ל ֶהָחָדׁש ְולֹא ִמן ַהּיָ

  

ית ִליׁשִ ְ ה ִנְכֶנֶסת ַלׁשּ ִנּיָ   : ִאם ָהְיָתה ׁ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
ר ֶאת " ֵ ה ְלַעׂשּ י ְתַכּלֶ רּכִ ֲעׂשֵ ַנת ַהּמַ ית ׁשְ ִליׁשִ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ בּוָאְתָך ּבַ ר תְּ ל ַמְעׂשַ     .יב)-(דברים כו"ּכָ

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

  

ר ִראׁשֹון נַ  א ַאף ַמֲעׂשֵ ֵטלאֹו ֵאינֹו ֶאּלָ י ִיּבָ    !ּמִ
  

ְלמּוד לֹוַמר ר ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם" :ּתַ ַ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 לָ     ,ּה ֶהְפֵסקַמה ּנַ

ר ִראׁשֹון ֵאין לֹו ֶהְפֵסק    .ַאף ַ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

ֵטלָיכֹול ַאף ַמֲעׂשֵ  י ִיּבָ    ?ר ִראׁשֹון ַנּמִ
ְ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 " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ַדּבֵ ם תְּ    :ֲאֵליֶהם ְוֶאל ַהְלִוּיִ

ַנֲחַלְתֶכם ם ּבְ י ָלֶכם ֵמִאתָּ ר ָנַתתִּ ר ֲאׁשֶ ֲעׂשֵ ָרֵאל ֶאת ַהּמַ ֵני ִיׂשְ י ִתְקחּו ֵמֵאת ּבְ    – "ּכִ
תּוב ְלַנֲחָלה יׁשֹו ַהּכָ    ,ִהּקִ

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

  
  

                                                           
23
  הגהת מסורת הש"ס. 

  "ירש
. אשמועינן דירק בתר ליקט ירק

לקיטה אזיל לענין מעשר ואף 
על פי שגדל בשנה אחת אם 
נלקט בשתי שנים הוי חדש וישן 
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 

שר שנלקט בשנה שלישית מע
   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 
ולאלמנה והוא מעשר עני שאף 
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
  ': ְוכוּ  "ְ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

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

ָאַמר ֲאִפיּלוּ  ָ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
נאה ה''ג תנו רבנן המודר ה

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

אלא על לשון שהוא רגיל לדבר 
ודרך בני אדם לקרות תשרי 

  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
  

יַרב ַא ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ּסִ    :ַרּבִ
ֵ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 ִמי "ּבְ    !ִנית ִהיאׁשְ

א לֹוַמר ְ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 ְוֵתיִזיל ַעד ַחג ַהּסּוּכֹות :ָמָנאְוָקָאַמר ַרֲח  ּמֵ ׁשַ    !ּתְ

  
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
  
ָנןוְ     :ִקים ְ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 ְלָפחוֹ  ין ׁשְ ָנן ּבֵ ִליׁש ְוִקים ְלהּו ְלַרּבָ ְ    ?ת ִמׁשּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ְ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 אֹוָכִליןְמַט  -ּכְ    ,ּמֵ
ֵ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

ָאְמִריַלאו ִמילְּ     .ָתא ִהיא ּדְ

  רש"י
   . מין תבלין פיניגר''י:התלתן

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

. שהזרע צומח משתצמח לזרעים
   בתוכו:

רוש קרויין תבואה . דגן ותיהתבואה
דכתיב (במדבר יח) כתבואת גורן 

   וכתבואת יקב:
. יצהר משיביאו שליש והזיתים

מתעשרין אחר שנה שהגיעו בו לשליש 
   בישולם אם שניה אם שלישית:

. אתבואה ואזיתים קאי מנא הני מילי
דמעשר דידהו דאורייתא ומנלן דבתר 
שליש אזלי דאילו ירק דאזיל ביה רבנן 

ואילן דאזיל בתר חנטה בתר לקיטה 
מעשר דידהו מדרבנן ולא מבעיא בהו 
מנלן ולקמן (דף יד.) מפרש בהו 
טעמייהו ירק משום דגייזו ליה כל 
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 

רין ששרף האילן עולה חונטין ובו נגמ
   ונכנס בפרי תמיד וממנו גדל:

. לקרות חג הסוכות מאי עבידתיה
שבסוף שבע שנים שנת השמיטה הרי 
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 

ממאי דבדעייל שליש  שליש ולקמן פריך
  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
שום דבא בזמן אסיפה למה לי דכתב ומ

בחד קרא תרי זימני הא כתיב בההוא 
   קרא גופיה באספך את מעשיך:

. וה''ק וחג אשר אלא מאי אסיף קציר
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 

ן שאמרו התבואה אחר שליש דכל לרבנ
תבואה שנקצרת בחג בידוע שהביאה 

   שליש לפני ר''ה:
. שהיא וקא קרי ליה בצאת השנה

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 תפיק נפשך בר מהלכתא לא

   בשיעור חכמים:
   . מצומצמת:כל מדותם כך הוא

. מדה קטנה מאד אחד חסר 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 

   נאכל בבת אחת:אוכל ה
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

  
ַאְקִריבוּ  אי ּדְ ְלָמא לֹא ַאְקִריבוּ  ,ִ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 ְלָפחֹות ִמ  ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ין ׁשְ ִליׁש לֹא ִקים ְלהוּ ּבֵ ְ    ?ׁשּ
  

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 ָעֵייל ִרְבָעא אֹו ּדַ  ?ַמאי ,ֶאּלָ ה יֹוֵמי ִמי ָקא ַמְלָיא ,ְנָקאּדְ ָ ֲחִמׁשּ י ּבַ ּתִ    ?ַאּכַ
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     ?!ר הּואָקִצי "ָ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 ְמנָ     ?ָלןֶאּלָ
  

ְ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

ם " יִעיתּוְזַרְעתֶּ ׁשִ ָנה ַהתְּ ָ ן ַעד ַהׁשּ בּוָאה ָיׁשָ ם ִמן ַהתְּ ִמיִנית ַוֲאַכְלתֶּ ְ ָנה ַהׁשּ ָ    .כב)-(ויקרא כה "ֵאת ַהׁשּ
  
  
  



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

56

        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
ִרין ְל  ְ ָעַברִמְתַעׂשּ    ,ׁשֶ

ִביִעית ׁשְ ִרין ּבִ    ,ּומּותָּ
   :ְ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
ָנן יְנהּו ַרּבָ ּוִ ַמאן ׁשַ    ?ָהֵני ּכְ

  
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 

ּבֹו ַעל ֶהָחָדׁש ׁשֶ  ּבוֹ  ,ּבוֹ ְוִנְמָצא ּתֹוֵרם ִמן ֶהָחָדׁש ׁשֶ ן ׁשֶ ׁשָ ּבֹו ַעל ַהּיָ ן ׁשֶ ׁשָ    !ִמן ַ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 ִריׁש ְלַאַח  ,ִמְקָצתֹו ִהׁשְ ָנהּוִמְקָצתֹו ִהׁשְ ָ     ,ר רֹאׁש ַהׁשּ
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
ֵ  ,צֹוֵבר ּגֹוְרנֹו ְלתֹוכוֹ  ּבוֹ ְוִנְמָצא ּתֹוֵרם ּוְמַעׂשּ ּבֹו ַעל ֶהָחָדׁש ׁשֶ    ,ר ִמן ֶ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

  
י ִיְצָח ָאַמר  ר ַנְחָמִניַרּבִ מּוֵאלָאַמר  ק ּבַ    :ׁ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
  

ּתְ  ָאַמר ִאׁשְ יּה ָהא ּדְ מּוֵאלִמיְטּתֵ    :ׁ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

ְמִעיַנןְוִאי  יָלה :ַאׁשְ    ,ַלּכֹל ֵאין ּבִ

  רש"י
   . מיני קטניות הן דוחן מילי''ו:האורז והדוחן כו'

   . מק''ו בלע''ז:פרגין
שניה . במעשרות שנה שעברה אם מתעשרין לשעבר

   מעשר שני ואם שלישית מעשר עני:
   . אם השרישו ערב שביעית לפני ר''ה:ומותרין בשביעית

. בשנת לקיטתן אם משאר שני ומתעשרים לשנה הבאה
   שבוע היא שאינה שביעית:

. לקמן (דף טו:) תנא לה בפירקין אילן בתר חנטה
שחנטו פירותיו קודם ט''ו בשבט שהוא ר''ה לאילנות 

   שעברה:מתעשר לשנה 
. כדאמרן לעיל (ד' יב.) ליקט ירק ערב ירק בתר לקיטה

   ר''ה כו':
   . קטניות כמאן שוינהו שהלכו בהן אחר השרשה: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 

לפני ר''ה עם הנפרכין לאחר ר''ה אם הולכין הנפרכין 
בהן אחר לקיטה כשאר ירק כשיהא מפריש מעשרותיו 
ה''ל מעשר מן החדש על הישן ומן הישן על החדש אזלי 
בהו בתר השרשה שבשנה אחת משרשת כל השדה 
שהרי בבת אחת זורעין אותן ומעשר פירות האילן 

קבוע וקטניות וירק מדרבנן הן ויכולת ביד החכמים ל
   זמן לפי דעתם לכל אחד ואחד:

. לשון זה נופל בקטניות כדאמרי' במסכת פרכין פרכין
   ביצה (דף יב:) מוללין מלילות ומפרכין קטניות בי''ט:

. ומה בכך אם ישן וחדש מעורבין ויצבור גורנו לתוכו
יצבור את כל הגורן לתוכו כלומר באמצעיתו שיהא 

יעשר יהא מן הכל נבלל יחד יפה ונמצא כשיתרום ו
החדש במעשר לפי מה שיש חדש בגורן ומן הישן לפי 

   מה שיש ישן:
. דסמכינן אבילה לומר יפה נבלל ונמצא מי לא תניא

תורם מן החדש לפי מה שיש חדש ומן הישן לפי מה 
   שיש ישן:

. מין קטנית פאזול''י ודרכן לזורען לירק פול המצרי
רע לאכול ולזרע והזורע לירק מתעשר אחר לקיטה והזו

את זרעו תורת קטניות עליו ומתעשר אחר השרשה וזה 
שזרעו לזרע והשריש מקצתו לפני ר''ה ומקצתו לאחר 

   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 
לאמצע הגורן שיהא כולו כאחד ונמצא תורם מן החדש 

   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
   מעשר מן החדש או רובו מן הישן: ורובו של

. המערב יין חדש עם הישן או שמן חדש חוץ מיין ושמן
עם הישן תורם ומעשר ממנו ויש במעשר שניהם כפי 
החשבון שדבר לח נבלל יפה אבל יבש אין סומכין בו על 

   הבילה:
. לרבי זירא הא דאמר שמואל הכל הולך אשתמיטתיה

עינן הכל הולך אחר אחר גמר פרי ותו אמרינן ואי אשמו
גמר פרי הוה אמינא אפילו תבואה וזיתים נמי קמ''ל 
הלכה כר' שמעון שזורי במאי דפליגי דבתבואה וזיתים 
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 

יות אלא אחר גמר פרי ועליה סמיך השרשה בקטנ
לפלוגי עליה דר' שמעון שזורי ועליה דהא מתניתין 
דתנינן לעיל האורז והדוחן והפרגין והשומשמין 

   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
וכי אמר שמואל הלכה כר' שמעון שזורי לא השרשה 

מטעמיה דאמר דאלו רבי שמעון שזורי טעמיה משום 
בילה וטעמא דשמואל משום דכוליה חדש הוא שגדל 

  ונגמר אחר ראש השנה: 
. הני תלת דשמואל הלכה כר''ש שזורי ולכל אין וצריכא

  בילה והכל הולך אחר גמר פרי:
  



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

57

ָ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

ִריַה  ַמר ּפְ    .ּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ּגְ
ְ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
  

ְרּתֵ  ְמִעיַנן ָהֵני ּתַ    ,יְוַלׁשְ
יָלה" ה ִלי -  "ַלּכֹל ֵ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

ֵדיִלין ַעל  ּגְ ָעְבָרהַמה ּגֹוֶרן ְוֶיֶקב ְמיּוָחִדין ׁשֶ ָנה ׁשֶ ָעְבָרה ,ֵמי ׁשָ ָ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 ֲע     :אֹוֵמר ִקיָבאַרּבִ

ְקֶבךָ " ְרְנָך ּוִמּיִ ָך ִמּגָ ָאְסּפְ    – "ּבְ
ֵ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
ל ַמִים  ָיְצאּו ְיָרקֹות ֵדיִלין ַעל ּכָ ּגְ ָאה -ׁ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

ַנע ֵמֶהן  ּמָ ָנה ׁשֶ ָ ים יֹום ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ לֹׁשִ    –ַמִים ׁשְ
ָ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
תורמין ממנו ואין לו . ואין כרבנן סבירא ליה

תקנה לחדש וישן שנתערבו אלא א''כ תורמין 
עליו ממקום אחר לפי חשבון מחדש על החדש 

   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 
ר''ה ויהיב טעמא למלתיה משום דהולכין בהן 

   אחר גמר פרי אבל תבואה וזיתים אחר שליש:
. ומדאמר שמואל הכל ולשמעינן הני תרתי

הולך אחר גמר פרי אשמעינן דהאי דקאמר 
ום הלכה כר''ש לאו משום בילה אלא מש

דכוליה חדש אבל בילה לית ליה דאי אית ליה 
   בילה אמאי אשמעינן הכל הולך אחר גמר פרי:

. מכאן סמכו חכמים באספך מגרנך ומיקבך
לקבוע זמן מעשר ירק דדבריהם אחר לקיטה 
לאסמכתא בעלמא כל אסיף שלך יהא כתרומת 
גורן ויקב שהלכה בהן תורה אחר שנה שהביאה 

שנה שגדלו במימיה  שליש הרי שהלכה בהן אחר
שהבאת שליש שלהן היא גדילתן שמאותה שעה 

   ראויה ליקצר בדוחק:
. לכך הלכו באילן אחר חנטה שכל אף 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:

זרעו לזרע קטנית  . דאיופול המצרי שזרעו לירק
   הוא ולא הלכו בו אלא אחר השרשה:

. כגון שמנע מהם מים ולא השקו איכא בינייהו
שלשים יום לפני ר''ה ולקטן אחר ר''ה וכי הא 
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 
איפכא ר''ע אית ליה הא מתני' שמנע מהן מים 
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 

ן למעשר בר''ה [דהם] לא כלומר זמן חיוב
נסתפקו מכל מים שהן מים שאובין זה שלשים 
יום כי אם ממי גשמים יצאו מתורת ירקות 
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 

לפיכך חילקום חכמים משאר ירקות  להקשותן
אבל שאר ירקות שאין דרכן בכך אפילו מנע 
מהן לא יצאו מדין ירק ובטלה דעתו בצלים 
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 

מעשר נמי הוו להו כגדילין על מי שנה  ולענין
הבאה שעדיין לחלוחית השקאתן קיימת אבל 
ירק שדרכו ליגזז צריך להשקותו תמיד ואפילו 
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
ִדְבֵר [ ית יּכְ אי ּבֵ ּמַ   . ׁשַ

ית ל ּבֵ   : 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

יַא  חּוץ ף ַעל ּפִ קּוָפה ִמּבַ רֹוב ּתְ    ,ׁשֶ
ָנה ֵמי ׁשָ ׁשְ    .הֹוִאיל ְוָיְצאּו רֹוב ּגִ

  
  

  רש"י
. ואין ילןבאחד בשבט ר''ה לא

תורמין מפירות אילן שחנטו 
פירותיו קודם לכן על פירות 

   האילן שחנטו לאחר מכאן:
. הואיל ויצאו רוב גשמי שנה

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 רמאי קאמ

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

ּמַ  - ֶאָחד    ביד, ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ    ,איּכְ
ל - ְוֶאָחד  ית ִהּלֵ ִדְבֵרי ּבֵ     .ּכְ

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
ה" לֹׁשָ ׁשְ ֶוה ְלִאיָלן ּבִ ָרִכים ֶאְתרֹוג ׁשָ ֶדֶרְך ֶאָחד ,ּדְ    .ּוְלָיָרק ּ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
ָברֶאְתרֹוג  ֶוה ְלִאיָלן ְלָכל ּדָ    .(ביכורים ב, ו) "ׁשָ

  
ְ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

ית  י ּבֵ ל  ִמּקּוּלֵ ית ִהּלֵ י ּבֵ אי ּוִמּקּוּלֵ ּמַ ע -ׁשַ    .ָ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

ית ִהּלֵ  ּבֵ יהֹון ּוְבחּוְמֵריהֹון - ל ִאי ּכְ קּוּלֵ    !"ּבְ
  

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

אי ּמַ ית ׁשַ ּה  לֹא ִמְנַהג ּבֵ ל  ָנַהג ּבָ ית ִהּלֵ    ,ּוּבֵ
ּ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 הֲח ָהָכא ּבְ ָ ר ִמׁשּ ָבט ָעְסִקיַנן ָעׂשָ ִאיָדְך ׁשְ    .ּדְ
   ,ּ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
אי וּ  ּמַ ית ׁשַ ּה ְולֹא ִמְנַהג ּבֵ ל ָנַהג ּבָ ְמִליֵאל וְ  ,ֵבית ִהּלֵ 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: 
נתחדשה שנה  . שאמרואחד כדברי ב''ש

   וכבר נכנסת שלישית משחשיכה:
. האומרין לא נתחדשה ואחד כדברי ב''ה

   שנה עד חמשה עשר בו:
. 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 

בשלישית או ליגדל על כל מים והרי נלקט 
שמא כר''א דאמר אחרי חנטה הלכו בו 
כשאר אילנות והרי חנט בשניה ולקמיה 
פריך א''כ פשיטא ליה דכבר נכנסה 

   שלישית כב''ש:
. לילך אחר חנטה לענין ערלה שוה לאילן

   ורבעי ושביעית:
. שאם חנטה שבשעת לקיטתו עישורו

בשניה ונלקטת בשלישית מתעשר כדת 
שאף הוא דרכו  שנה שלישית כירק לפי

ליגדל על כל מים הכי מפרש לה בשמעתא 
   קמייתא דקדושין:

. בעלמא (עירובין ו:) 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 
שנוטין דברי בית שמאי להקל ויש מקום 

בה דברי בית הלל להקל כגון כמה חסרון 
בשדרה שלא תטמא באהל ב''ש אומרים ב' 
חוליות וב''ה אומרים חוליה אחת וכן 
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 

בזו קולי ב''ש וקולי ב''ה רשע והאוחז 
שהרי דבריו סותרין זה את זה כדי להקל 
והאוחז בחומרי שניהם כסיל בחשך הולך 
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 בקוליהון ובחומריהוןאי כבית שמ

לענין טומאה לא חשיב לה חסרון בחוליא 
   אחת לענין טריפה נמי לאו חסרון הוא:

. 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 ליה וכו' אסתפק גמרא

   למעבד:
. לר' יוסי בר יהודה דאמר כב''ש נהג בה

משום דנהג בה מנהג רבן גמליאל עישרה 
במעשר עני כדין שלישית א''כ כב''ש ס''ל 
דנתחדשה שנה היום דאי כב''ה לקיטתה 

   וחנטתה בשנה אחת הוה:
. דאשתקד שהאתרוג דר דאידך שבט

באילנו שתים ושלש שנים ובט''ו בשבט 
יין לא דאשתקד נכנסה שנה שלישית ועד

יצאת שלישית נמצאת שחנטה בשניה 
   ונלקטה בשלישית:

. דאם לקטה קודם לכן או ובדין הוא
בכסליו או בטבת נמי הוה נוהג בה ב' 

   עישורין משום מנהג ר''ג ור''א:
   . בא' בשבט היה:אלא מעשה שהיה

. כפול את דברי ר' יוסי ושנה בה כרוך ותני
   שתי מחלוקות:

   בה חידוש שנה: . שאיןלא אחד בשבט היה
. לדברי הכל נתחדשה אלא ט''ו בשבט היה

  שנה:
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        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

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
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

ֵאין ּתֹוְרִמי ִריןְלִפי ׁשֶ ְ ן :ן ּוְמַעׂשּ ׁשָ ן ַעל ֶהָחָדׁש  ,לֹא ִ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

ְמַעּתְ לֵ    טו,א ַתר ְלִקיָטהַמאן ׁשָ ָאִזיל ּבָ ְמִליֵאל ?יּה ּדְ 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

  
ֵניַמאי  ָקּתָ ָנא ָהָתם ּדְ ית" :ׁ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 יֵדי ּדִ  ,ּדְ ִביִעיתְוַאּיְ ׁשְ י ָעְלָמא ּבִ יּה ּכּוּלֵ י ּבֵ ְמׁשִ ִנין ,ְמַמׁשְ ָלת ׁשְ ֵרי ַעד ּתְ    .לֹא ָטִעין ּפֵ

  
  

  רש"י
. כדין ירק ר''ה שלו תשרי

   ולענין מעשר קאמר:
. 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'

כרבן גמליאל סבירא  בן אלעזר
   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

ָב  ְתקּוָפהאֹו ׁשְ    ?ט ּדִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
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:שבט דחדשים

. 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:שנים אחר רוב
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וס העיד משום חמשה זקנים אתרוג אחר לקיטה למעשר אחר חנטה לשביעית ורבותינו נמנו באושא וגמרו אתרוג אחר לקיטה חסורי מיחסרא והכי קתני א''ר יוסי אבטולמ
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

י חדש וישן ומעשר שני עור כשאר אילנות ובת שביעית הנכנסת לשמינית הפקרה הוא פוטרה מן המעשר דאילו לענין מעשר בשאר שני שבוע אזול ביה רבנן בתר לקיטה לגבלבי
חנטה ורבה ורב 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 ומיפלג פליגי רבה כאבטולמוס דאמר בתר חנטה לשביעית הלכך בת שביעית שנכנסת לשמינית חייבת בביעור ובת ששית הנכנסת לשביעית פטורה מן הביעור דאזיל בתר 
עשר דלאו הפקרא דמלכא היא ורבה סבר סוף סוף יד הכל ממשמשין ומודה ורב המנונא במילתיה דאבטולמוס בהא רב המנונא סבר כיון דפטורה מן הביעור חייבת במ

   אבטולמוס דפטורה מן המעשר:
   . חייבת במעשר ופטורה מן הבעור:לעולם ששית

  . אפילו לא גדלה בששית אלא מעט ורובה גדלה בשביעית עד שנעשית ככר חייבת משום טבל דבתר חנטה אזלינן:אפילו כזית
 

        בבבב----טו, אטו, אטו, אטו, א .46
הָאַמר     :ַרּבָ

ת ׁשִ  ִביִעית ֶאְתרֹוג ּבַ ְ ְכְנָסה ַלׁשּ ּנִ ית ׁשֶ ִ ר -ׁשּ ֲ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 ֵר  א ֶאּלָ יעּור"יׁשָ טּוָרה ִמן ַהּבִ אי – "ּפְ ַ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 

נִּ  ית ׁשֶ ִ ׁשּ ת ׁשִ ִביִעית ּבַ ְ ית -ְכֶנֶסת ַלׁשּ ִ ׁ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 טּוָר  -ֶאְתרֹוג ּבַ רּפְ ֲעׂשֵ יעּור ,ה ִמן ַהּמַ    ,ּוְפטּוָרה ִ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

ֵא  ִביעּורׁשֶ יב ּבְ ַחּיָ ָבר ׁשֶ ִביִעית ,ין ְלָך ּדָ ְ ׁ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 ְזֵקִניםַא  ָ ּום ֲחִמׁשּ    :ְבטֹוְלמֹוס ֵהִעיד ִמׁשּ
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
  

ֵני ,ָראַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ    טו,ב    :ְ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
ִביִעית  ְ ְכְנָסה ַלׁשּ ּנִ ית ׁשֶ ִ ׁשּ ת ׁשִ ית -ֶאְתרֹוג ּבַ ִ ׁ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

. לקמיה מפרש טעמא דכולה פטורה 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 

לת בה בתר חנטה פטורה מהמעשר דמשמע דאז
לענין הפקר שביעית ולענין ביעור נמי כדקאמרת 
חייבין בביעור כל הך סיפא אע''ג דסתרא לה 
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 

ית פטר לה ממעשר כדתניא במכילתא דשביע
ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה מה 
חיה אוכלת ופטורה מן המעשר אף אדם פטור הא 
לא הוה קשיא לי דאמינא ספוקי מספקא לך אי 
אזלינן באתרוג בתר חנטה לענין שביעית או בתר 
לקיטה כמו במעשר ואזלת לחומרא דשביעית 

   ייתא לחומרא:דאורייתא היא וספיקא דאור
. דסיימת בה פטורה מן הביעור דקולא אלא רישא

   הוא:
. אשמע' לן בה דלא אמאי 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:

   א:. דלאו הפקר הותתחייב במעשר
. נהי דלא מחייב לאפקורה יד הכל ממשמשים בה

דלא נהגא בה שביעית מיהו כל שדות ופרדסות 
הפקר הן בשביעית ואין אתרוג זה נשמר בה לבדו 
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:
. הכי גרסינן לה מיתיבי 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 

לפטורא דמעשר לפי  ברישא דמילתיה יהיב טעמא
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 

ה אפקיה מדין שאר אילנות דאזלינן בה בתר חנט
וסיפא יהיב טעמא לפטורא דביעור דלפטורא 
דמעשר הא אשמעינן טעמא דלא חייבוהו חכמים 
במעשר אא''כ גדל בחיוב ונלקט בחיוב וזה לא גדל 

   בחיוב:
. דכי כתיב אא''כ גדל בשביעית ונלקט בשביעית

לבהמתך ולחיה אשר בארצך (ויקרא כה) דילפינן 
   מינה ביעור בשביעית כתיב ולא בשמינית:

. דהא יפא קשיא בין לרבה בין לרב המנונאס
תרוייהו בתר חנטה אזלי בשביעית ובת שביעית 
שנכנסת לשמינית חייבת בביעור דהא לא פליג רב 
המנונא אדרבה אלא בבת ששית שנכנסת 

   לשביעית:
. האי תנא פליג עלייהו ותנא אחרינא תנאי היא

   קאי כוותייהו:
שביעית  . הכי גרסי' בתוספתא דמסכתדתניא כו'

(פ''ג) א''ר יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה 
זקנים אתרוג אחר לקיטה למעשר ורבותינו נמנו 
באושא וגמרו אתרוג אחר לקיטה בין למעשר בין 

   לשביעית:
. דקאמר דאימנו עלה שביעית מאן דכר שמיה

  רבותינו אלמא איכא מאן דפליג: 



  ""ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם –מסכת ראש השנה פרק א' 
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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 ִאיָל  :ּבַ ָנהּבְ ׁשָ ֵריכֹות ּבְ י ּבְ תֵּ ה ׁשְ עֹוׂשֶ    ."ן ׁשֶ
  

ֵ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
ירֹוֵתיֶה  ָחְנטּו ּפֵ י ׁשֶ ָבט ַאף ַעל ּפִ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ָאה -ן קֹוֶדם ֲחִמׁשּ ָ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 נֵ  ,ׁשְ ה ִמּפְ ִנּיָ ִניםׁשְ ָ לֹׁש ַהׁשּ עֹוׂשֹות ִלׁשְ    !(שביעית ה,א) "י ׁשֶ
  

יק ּתִ    .ִאיׁשְ
  

א ָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ י יֹוֵסי ַהּכֵֹהןלְ  ַהּכֵֹהן ַרּבִ    :ַרּבִ
אי  יק"ַאּמַ ּתִ    "?ִאיׁשְ

י ְנֶחְמָיה :ֵליָמא ֵליּה  ָנן ,ֲאִמיָנא ָלְך ֲאָנא ַרּבִ    ?!ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִלי ַרּבָ
  

ּום ּדְ  י ְנֶחְמָיה :ר ֵליּה ָאַמ ִמׁשּ ַרּבִ ָנן ְוָעְבַדּתְ ּכְ ְבַקּתְ ַרּבָ    ?!ׁשָ
  

   '?!ִ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 ֲאנָ  :ְוֵליָמא ֵליּה  ר ֲחרּוִבין - א ּכִ ָנן ,ַמְעׂשַ ַ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 ָלּה ַר  :ֶאּלָ י יֹוָחָנןִאם ִקיּבְ ָלּה  ,ּבִ   .ִאם לֹא ִ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

רין כאחת כגון פירותיו נגמ
תאנים כדאמרן (לעיל דף יג:) 
גבי קטניות מתוך שעשויין 

   פרכין:
. שפירותיו נלקטין אבל אילן

   כאחד בתר לקיטה אזלינן בהו:
. מפרש במסכת ע''ז בנות שוח

   (דף יד.) תאיני חיורתא:
. שביעית שביעית שלהן שניה

שלהן נוהגת בשנה שניה של 
   שמטה כדמפרש טעמא:

. לשלש שנים מפני שעושות
פירות החונטים בה בשביעית 
אין נגמרין עד שנה שניה של 
שמטה ואנן בתר חנטה אזלינן 

   ונהגא בהו שביעית:
. דאסור ואת אמרת לי איסורא

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
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
  

ָמָרא    ּגְ

בּוָאה"ֵהי     ?"תְּ
ַקְייָמא  בּוָאה ּדְ דּון - ִאיֵליָמא ָהא ּתְ ֲעדּו ֲעָלּה ֵאיַמת ִאיּתְ ֵקי ּדַ ּתְ ל ָהֵני ַהְרּפַ    ?ּכָ

א ּתְ  ְרָעאֶאּלָ ִמְזּדַ    .בּוָאה ּדְ
  

ָ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
ּפּוִרים קֹוֶד  ָעַבר - ם יֹום ַהּכִ    ,ִניּדֹון ְלׁשֶ

ּפּוִרים  א -ְלַאַחר 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 ָח  ים ָסִליק ,ְרָפאִליַקּדִ ְייֵניּה ַקּדִ ָמֵטי ְלִמּדַ ַעד ּדְ    .ּדְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. בשנה העולם בארבעה פרקים
   נידון כו':
   . מפרש בגמ':כבני מרון

. שנאמר היוצר יחד לבם וגו'
   בגמ' מפרש ליה:

  
  גמ' 

. אילימא הא תבואה דקיימא
   בר ומוכנת לקצור:השתא במחו

   . מקרות:הרפתקי
. שעברו עליה. דעדו עלה

דמזדרעא. שעתיד לזרוע 
   במרחשון הבא:

   . פעם אחת:דחד דינא
   . כגון ברד או שדפון:קרי

. קודם שנזרעה נידונית לשעבר
   דהיינו פסח של אשתקד:

. בפסח שאחר נידונת להבא
   זריעתה:

. וביוה''כ של נידון לשעבר
   ו:אשתקד נגזר עלי

. ביוה''כ שעבר עכשיו להבא
בקרוב וכן לשון משנה במסכת 
נדרים (דף ס.) קונם יין שאיני 
טועם חדש זה אסור בכל החדש 
כולו ור''ח להבא הוא ר''ח 
שעבר עתה בקרוב ומשום דקרי 
לההוא אשתקד שעבר קרי 

   להאי דלקמיה להבא:
. קודם תרי דיני מיתדנא
   זריעתה וסמוך לקציר:

דמצלח זרעא  כי חזי איניש
. חטה וכוסמת שנזרעין אפלא

במרחשון שאין ממהרין 
   להתבשל:

. השעורה ליקדים וליזרע חרפא
ממהרת להתבשל וזורעים 
אותה בשבט ואדר דכיון דאפלא 
מצלח שמע מינה לטובה נידון 
בפסח שעבר לפיכך ימהר לזרוע 

   בזריעה שניה:
. בפסח דעד דמטי למידייניה

   הבא:
צת ואינו . וגדל קקדים סליק

 ממהר שוב להתקלקל:
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י     ?ַמְתִניִתיןַמּנִ
י ֵמִאירלֹא     ,ַרּבִ

יְולֹא     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
יְולֹא     ,יֹוֵסי ַרּבִ
יְולֹא     .ָנָתן ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָנה" ָ רֹאׁש ַהׁשּ     ,ַהּכֹל ִניּדֹוִנים ּבְ
ֶהם נֶ  ּלָ ין ׁשֶ ּפּוִריםּוְגַזר ּדִ יֹום ַהּכִ ם ּבְ    ,ְחתָּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָנה ָ רֹאׁש ַהׁשּ    ,ַהּכֹל ִניּדֹוִנין ּבְ
ְ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

ִים - ָחג ּבֶ     .ִניּדֹוִנין ַעל ַהּמַ
ָנה -ְוָאָדם  ָ רֹאׁש ַהׁשּ     ,ִניּדֹון ּבְ

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ם ּבְ ּלֹו ֶנְחתָּ ין ׁשֶ    .ּוְגַזר ּדִ
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 " ַמר:ָאָדם ִניּדֹון ּבְ    .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 ָמֵע  ַרּבִ    ,אל ִהיאִיׁשְ

ֵבי  ָתָנא ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ָרִקים ָהעֹוָלם ִניּדֹון" ָעה ּפְ ַאְרּבָ    :ּבְ

ֶפַסח  בּוָאה - ּבְ    ,ַעל ַהתְּ
ֲעֶצֶרת  ירֹות ָהִאיָלן - ּבַ    ,ַעל ּפֵ

ָחג  ִים - ּבֶ    ,ִניּדֹוִנין ַעל ַהּמַ
ָנה -ְוָאָדם ִניּדֹון  ָ רֹאׁש ַהׁשּ     ,ּבְ

ּלוֹ  ין ׁשֶ ם  ּוְגַזר ּדִ ּפּוִרים -ֶנְחתָּ יֹום ַהּכִ    ."ּבְ
ֵני  ין -  ַמְתִניִתיןְוִכי ָקּתָ ת ּדִ ִחּלַ    .ַאּתְ

  
  

  רש"י
. ארבעה וכי קתני מתניתין

   פרקים אגזר דין:
. דתני מתני' בר''ה קשיא אדם

   ורבי יהודה ביוה''כ אמר:
. ארבעה וכי קתני מתניתין

   פרקים:
. אבל אגזר דין אתחילת דין

 דאדם ביוה''כ:



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

66

        טז, אטז, אטז, אטז, א .50
י יֹוֵסי"[     :אֹוֵמר ַרּבִ

ָכל יֹום    ,ָאָדם ִניּדֹון ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים" :ׁשֶ   .יח)- (איוב ז "ַותִּ
י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָע  ָכל ׁשָ ֱא ָאָדם ִניּדֹון ּבְ ּנֶ ְבָחֶנּנוּ " ַמר:ה ׁשֶ   ]."יח)-(איוב ז "ִלְרָגִעים 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

  
ִחי' ָעְלָמא ִהיא 'ָנהּבְ    .ַעּיּוֵני ּבְ

  
ִקיָדה' ָעְלָמא ִהיא 'ּפְ י ַעּיּוֵני ּבְ    !ַנּמִ

  
א  אָאַמר ֶאּלָ    :ַרב ִ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 ָאַמרוְ     :ַרב ִחְסּדָ

   ,ֶמֶלְך ְוִצּבּור
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 ֵאיָמאְוִאי    :ּבָ

ֵליּפּוׁש ֲחרֹון ַאף י ּדְ ּמֵ    .ִמּקַ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ִ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 ִיְצָחקָאַמר ּדְ     :ַרּבִ
יןיָ  ַזר ּדִ ין ְלַאַחר ּגְ ין ּבֵ ַזר ּדִ ין קֹוֶדם ּגְ    .ָפה ְצָעָקה ְלָאָדם ּבֵ

  
  

                                                           
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

במסכת נדרים (דף מט:) קצירי 
חולים מריעי ת''ח שהן תשושי 

   כח:
. דאמר אדם נידון בכל כר' יוסי

יום ויתפלל שידונו אותו לזכות 
ן ולא יקנסוהו מיתה דאי כרבנ

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 ָ ֵאי עֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו  - אׁש ַהׁשּ ל ּבָ ְבֵני ָמרֹוןּכָ    ,ּכִ
ֱאַמר ּנֶ יֶהם" :ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ    .טו)-(תהילים לג "ַהּיֹוֵצר ַיַחד ִלּבָ

ִים -ּוֶבָחג    ]."ִניּדֹוִנין ַעל ַהּמַ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדהָאַמר " ּום  ַרּבִ י ֲעִקיָבאִמׁשּ     :ַרּבִ

ֶפַס  ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ָהִביאּו עֹוֶמר ּבְ    ?חִמּפְ
בּוָאה הּוא ַסח ְזַמן תְּ ַהּפֶ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ֶפַסח  :ָאַמר ַ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
ֲע  ֵני ׁשֶ ירֹות ָהִאיָלן הּואִמּפְ    ,ֶצֶרת ְזַמן ּפֵ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ֲעֶצֶרת  :ָאַמר ַ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 ָחג נַ  :ָאַמר ַהּקָ כּו ְלָפַני ַמִים ּבֶ ָנה -סְּ ֵ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 ְל  - ִזְכרֹונֹות  ּיַ ֵדי ׁשֶ    ,ָפַני ְלטֹוָבהּכְ

ה    ?ּוַבּמֶ
ֹוָפר ׁשּ    ."ּבַ

  

  רש"י
. זמן שהפסח זמן תבואה הוא

   שהתבואה נידונת בו:
. ירצו על פירות שתי הלחם

האילן שהן מתירין להביא 
בכורים שאין מביאין בכורים 
קודם לעצרת דכתיב (שמות לד) 
בכורי קציר חטים ואני שמעתי 
דרבי יהודה לטעמיה דהא אזלא 

ן דאמר בסנהדרין (דף ע:) כמא
עץ שאכל אדם הראשון חטה 

  היתה: 
 



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

68
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ָ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 ָאַמר  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

ִאיּלּו ֲעַק  ם ַעְצְמֶכם ְלָפַניּוַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ּכְ    .ְדּתֶ
  

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

ה ּתֹוְקִעין ּוְמ  ִביןָלּמָ ֵהן יֹוׁשְ ׁשֶ    ,ִריִעין ּכְ
ֵהן עֹוְמִדין   טז,ב ׁשֶ    ?ְותֹוְקִעין ּוְמִריִעין ּכְ

  
ָטן ָ ב ַהׂשּ ֵדי ְלַעְרּבֵ    .ּכְ

  
  

  רש"י
. שלא ישטין כדי לערבב

כשישמע ישראל מחבבין את 
 המצות מסתתמין דבריו:
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .53
י ִיְצָחקָאַמר וְ     :ַרּבִ

ָתּה  ְתִחּלָ ֵאין ּתֹוְקִעין ָלּה ּבִ ָנה ׁשֶ ל ׁשָ סֹוָפּה  -ּכָ    .ְמִריִעין ָלּה ּבְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

לֹא ִאיַע  ָטןּדְ ב ׂשָ    .ְרּבַ
  
  
י ִיְצָחקָאַמר וְ     :ַרּבִ

ָ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 ִיְצָחקָאַמר וְ     :ַרּבִ

ָעהֵאין ּדָ  ל אֹוָתּה ׁשָ יו ׁשֶ א ְלִפי ַמֲעׂשָ    ,ִנין ֶאת ָהָאָדם ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ַמע ֱא " :ׁשֶ י ׁשָ ם-ּכִ ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ַער ּבַ    .יז)-(בראשית כא "לִֹהים ֶאל קֹול ַהּנַ

  
  
י ִיְצָחקָאַמר וְ     :ַרּבִ

ל ָאָדם יִרין ֲעֹונֹוָתיו ׁשֶ ָבִרים ַמְזּכִ ה ּדְ לֹׁשָ    :ֵאּלּו ֵהן ,ׁשְ
   ,ר ָנטּויִקי

ה ִפּלָ    ,ְוִעּיּון ּתְ
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

בֹא ַאְבָרָהם" :ּוְכִתיב ָרה ְוִלְבּכֹוָתּה  ַוּיָ    .ב)-(בראשית כג "ִלְסּפֹוד ְלׂשָ
  
  

  רש"י
. שישראל שרשה בתחלתה

עושין עצמן רשין בר''ה לדבר 
תחנונים ותפלה כענין שנאמר 

   תחנונים ידבר רש (משלי יח):
 . ואפילו הואשל אותה שעה

   עתיד להרשיע לאחר זמן:
. ומצינו שנאמר באשר הוא שם

בבראשית רבה אמרו מלאכי 
השרת לפני הקב''ה רבש''ע מי 
שעתידין בניו להמית את בניך 
בצמא אתה מעלה לו באר שנא' 
(ישעיה כא) משא בערב וגו' 
לקראת צמא התיו מים שהיו 
מוציאין לקראת הגולים מיני 
מלוחים ונודות נפוחים וכו' 

איתא התם אמר להם השעה כד
צדיק הוא או רשע אמרו לו 
צדיק אמר להם באשר הוא שם 
   איני דן את העולם אלא בשעתו:

. ועובר תחתיו מזכיר קיר 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 ִיְצָחקָאַמר וְ     :ַרּבִ

ל ָאָדם ינֹו ׁשֶ ַזר ּדִ ָבִרים ְמָקְרִעין ּגְ ָעה ּדְ    :ֵאּלּו ֵהן ,ַאְרּבָ
   ,ְצָדָקה
   ,ְצָעָקה

ם ֵ יּנּוי ַהׁשּ    ,ׁשִ
ה יּנּוי ַמֲעׂשֶ    .ְוׁשִ

  
   ".ְצָדָקה"

ְכִתיב ֶות ּוְצָדָקה" :ּדִ יל ִמּמָ ּצִ    .ב)-(משלי י "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
ן" :ּוְכִתיב ה ְלָך ּבֵ ּנָ י ִמּמֶ י אֹוָתּה ְוַגם ָנַתתִּ    ."ּוֵבַרְכתִּ

  
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 ָמקֹום    .ַאף ׁשִ
ְכִתיב    ,א)-(בראשית יב "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצךָ " :ּדִ

דֹול" :ַוֲהַדר ָך ְלגֹוי ּגָ    ."ְוֶאֶעׂשְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַאַהְנָיא ֵליּה  ָרֵאל הּוא ּדְ ֶאֶרץ ִיׂשְ    .ַההּוא ְזכּוָתא ּדְ
  
  

  רש"י
 . שב מרעתו:שינוי מעשה
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        טז, בטז, בטז, בטז, ב .55
   :י ִיְצָחקַרּבִ ָאַמר וְ 

ֶרֶגל ֵני ַרּבֹו ּבָ יל ּפְ יב ָאָדם ְלַהְקּבִ    ,ַחּיָ
ֱ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 ִיְצָחקָאַמר וְ     :ַרּבִ

יב ָא  ֶרֶגלַחּיָ    ,ָדם ְלַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו ּ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 " :תַּ    ,א)-(ויקרא כא 25"ַאֲהרֹןֱאמֹור ֶ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
ְלמּוד לֹוַמרֶאּלָ  עוּ " :א ַמה תַּ    ?"ּ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
ַדאיָאַמר  רּוְסּפְ י ּכְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ִחין ּבְ  ה ְסָפִרים ִנְפּתָ לֹׁשָ ָנהׁשְ ָ    :רֹאׁש ַהׁשּ
מּוִרין -ֶאָחד  ִעים ּגְ ל ְרׁשָ    ,ׁשֶ

מּוִרין - ְוֶאָחד  יִקים ּגְ ל ַצּדִ    ,ׁשֶ
ים - ְוֶאָחד  ינֹוִנּיִ ל ּבֵ    .ׁשֶ

  
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 ָ ּפּוִריםיֹום ַה ְוַעד  רֹאׁש ַהׁשּ    ,ּכִ

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" יִקים -  "ַחּיִ ל ַצּדִ    .ֶזה ִסְפָרן ׁשֶ
יִקים" ֵתבוּ  ְוִעם ַצּדִ ים -  "ַאל ִיּכָ ינֹוִנּיִ ל ּבֵ    .ֶזה ִסְפָרן ׁשֶ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָתְבתָּ " :ֵמָהָכא ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ    .לב)-(שמות לב "ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

ִעיםֶזה ִסְפָרן ׁשֶ  - "ְמֵחִני ָנא"    .ל ְרׁשָ
ְפְרךָ " יִקים -  "ִ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 ין ּבֵ ּתֹות ֵהן ְליֹום ַהּדִ לֹׁש ּכִ    :אֹוְמִרים ׁשָ
מּוִרין - ַאַחת  יִקים ּגְ ל ַצּדִ    ,ׁשֶ

מּוִרין -ְוַאַחת  ִעים ּגְ ל ְרׁשָ    ,ׁשֶ
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 " :ׁשֶ ׁשֵ ים ִמּיְ י עֹוָלם ,ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצוּ ְוַרּבִ ה ְלַחּיֵ ה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם ,ֵאּלֶ    .ב)-(דניאל יב "ְוֵאּלֶ
יִהּנֹם   יז,א ים יֹוְרִדין ַלּגֵ ינֹוִנּיִ    ,ּוְמַצְפְצִפין ְועֹוִלין^ ,ּבֵ

ֱאַמר ּנֶ ְצרֹוף ֶאת ַה " :ׁשֶ ים ּכִ ֵאׁש ּוְצַרְפתִּ ית ּבָ ִליׁשִ ְ ֶסףְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהׁשּ    ,ּכֶ
ָהב ְבחֹון ֶאת ַהּזָ ים ּכִ ִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹותוֹ  ,ּוְבַחְנתִּ    .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

ַלּפֵ  -  "ְוַרב ֶחֶסד" ה ּכְ    .י ֶחֶסדַמטֶּ
ִוד ַמע ה' ֶאת קֹוִלי" :ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ּ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 ָהעוֹ  גּוָפן –ָלם ּופֹוׁשְ    .ּבְ

ּה  יִהּנֹם ְוִניּדֹוִנין ּבָ ֵנים -יֹוְרִדין ַ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 ִעים " ַמר:ׁשֶ ּפֹות ַרְגֵליֶכםְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ ַחת ּכַ י ִיְהיּו ֵאֶפר תַּ    .כא)-(מלאכי ג "ּכִ
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
ֶאֶרץ ַחיִּ  יָתם ּבְ ְתנּו ִחיתִּ ּנָ    ,יםְוׁשֶ

ים ָחְטאּו ְוֶהְחִטיאּו ֶאת ָהַרּבִ ן ְנָבט ַוֲחֵביָריו ,ְוׁשֶ 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
ִליןּגֵ  ֶלה ְוֵהן ֵאיָנן ּכָ    ,יִהּנֹם ּ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 נֹה בָ " :ׁשֶ ית ְזבּול ָלךְ ּבָ    .יג)-(מלכים א ח "ִניִתי ּבֵ

ה    ."י)-(שמואל א ב "ה' ֵיַחּתּו ְמִריָביו" :ַוֲעֵליֶהם ָאְמָרה ַחּנָ
  

ר ָאִביןָאַמר  י ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ
   .ּוְפֵניֶהם ּדֹוִמין ְלׁשּוֵלי ְקֵדיָרה

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

ֵני ְמחֹוזָ  יֵרי ּבְ ּפִ יֵרי ׁשַ ּפִ ַ    ,אְוִאיְנהּו ִמׁשּ
יִהּנֹם ֵני ּגֵ ְרָיין ּבְ    .ּוִמּקַ

  
  

   :ָאַמר ַמר
ל" ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ
י ֶחֶסד -  "ְוַרב ֶחֶסד" ַלּפֵ ה ּכְ    ."ַמטֶּ
  

   :ְוָהְכִתיב

  רש"י
 . כשיחיו המתים:ליום הדין

בם . רורשעים גמורים
. מחצה על בינוניים עונות:

  מחצה: 
. צועקים ובוכים ומצפצפים

מתוך יסורין שעה אחת 
   ועולין:

. 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
   חכמים:

. 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 

כו' מדרכי ציבור  והמסורות
מדרכי ישראל: ושנתנו 

   חיתיתם לקמן מפרש:
   . כמו וצורתם:וצורם

. שפשטו ידיהם בזבול
   שהחריבו בהמ''ק בעוונם:

. מעונגים בני מחוזא
   ושמינים היו:

. כך ומקריין בני גיהנם
  יקראו להם:

 



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ֵאׁש " ית ּבָ ִליׁשִ ְ    !י)-(שמואל א ב "ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהׁשּ
  

גּוָפן ָרֵאל ּבְ ֵעי ִיׂשְ פֹוׁשְ    .ָהָתם ּבְ
  

ָרֵאל ֵעי ִיׂשְ גּוָפן ּפֹוׁשְ    ,ּבְ
א :ְוָהא ָאְמַרּתְ  ְ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  ְוֵהֵבאִתי ֶאת" ,לֹא ַסְגָיא ֵליּה ּדְ ית ּבָ ִליׁשִ ְ    ,"ַ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 ִלְפנֵ  ֶנֶסת ִיׂשְ רּוְך הּואי ָאְמָרה ּכְ דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
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
  
  
ֵעי ִיׂשְ " גּוָפןּפֹוׁשְ    ?ַמאי ִניהוּ  - "ָרֵאל ּבְ
  

   :ַ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
ִטיל ֵאיָמה ְרָנס ַהּמֵ ּבּור ֶזה ּפַ ַמִים ,ְיֵתיָרה ַעל ַהּצִ ם ׁשָ לֹא ְלׁשֵ    .ׁשֶ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ַ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    .כד)-(איוב לז "ל ַחְכֵמי ֵלבלֹא ִיְרֶאה כָּ  -ָלֵכן ְיֵראּוהּו ֲאָנׁשִ

  
  
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 
ו כצרוף את הכסף שימרק

   יסוריהן את עוונם:
. כגון בינוניים דלה אני במצות

שאין זכיותיהן מכריעין לתלות 
   להם בזכותם:

   . 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

ל . מגביה כף מאזנים שנושא
   עון:
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ר ֲחִניָנא י יֹוֵסי ּבַ    :ָאַמר ַרּבִ

א    ,נֹוׂשֵ
ֱאַמר ּנֶ ע" :ׁשֶ ׁ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
יב א ֲעֹונֹות ַמְחׁשִ א רּוּבָ ִאי ִאיּכָ ֲהַדְייהוּ  ּדְ    .ּבַ

  

  רש"י
. עון מעביר ראשון ראשון

שבראשונים הבאים לתתם לכף 
מעבירו ושומטו שאם היו מחצה 
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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   :ָ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

  
ֵריּה  ַע ַרב הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ    .ָחַלׁש  ּדְ

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  .י ֲהָוהָהכִ  ,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 ֲחִניָנאר ָאַמ  י ַאָחא ּבַ    :ַרּבִ
ּ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

ָכל ַמ " :ּוְכִתיב יוְוָחִסיד ּבְ    !"ֲעׂשָ
  

ה  ִחּלָ ּתְ יק" -ּ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
   ."ּוְלָך ה' ָחֶסד" –ּסֹוף ּוְלַב 

  
  

   :ָ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 
כמו אין מעבירין על המצות 
(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 זוודתאצביתו ליה 
צדה לדרך מה היא צידת 

   המתים תכריכין:
   . נתרפא:איתפח

   . מיתה נקנסה עלי:הכי 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

. כשרואה שאין העולם ולבסוף
 מתקיים בדין:



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

77

        בבבביז, יז, יז, יז,  .59
ְקָרא" ָניו ַוּיִ ֲעבֹור ה' ַעל ּפָ    .(שמות לד, ו) "ַוּיַ

י יֹוָחָנןר ָאַמ     :ַרּבִ
ר ְלאֹוְמרוֹ  תּוב ִאי ֶאְפׁשָ    :ִאְלָמֵלא ִ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 ּסֵ  -ּכָ ה ַוֲאִני מֹוֵחל ָלֶהםַיֲעׂשּו ְלָפַני ּכַ    .ֶדר ַהּזֶ
  
   ?"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  ֶעׂשְ    ,חֹוְזרֹות ֵריָקםִמּדֹות ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ִרית" :ׁשֶ 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 
   ת ריקם:חוזרו

. על הנה אנכי כורת ברית
 האמור למעלה:
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י יֹוָחָנןָאַמר     :ַ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

ָמע ,ן ִיְרֶאה ְבֵעיָניוּפֶ  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

יןֱהֵוי אוֹ  ַזר ּדִ    .ֵמר ֶ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 ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹה "" ים ְלטֹוָבה - יב)-(דברים יא 27"יָך ּ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 ֵזָרה ,ְלהֹוִסיף ֲעֵליֶהן ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ִנְגְזָרה ּגְ ּכְ    .ׁשֶ

ִריָכה ָלֶהן ן ַעל ָהָאֶרץ ַהּצְ ְזַמּנָ רּוְך הּוא מֹוִריָדן ּבִ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ    .ַהּכֹל ְלִפי ָהָאֶרץ ,ֶאּלָ
ים ְלָרָעה" יַצד "ִעתִּ    ?ּכֵ

ָנה ָ רֹאׁש ַהׁשּ מּוִרין ּבְ יִקים ּגְ ָרֵאל ַצּדִ ָהיּו ִיׂשְ יןּוָפְסקּו ֲעֵליֶהן ּגְ  ,ֲהֵרי ׁשֶ ִמים ְמרּוּבִ    .ׁשָ
ֶהן  ר -ַלּסֹוף ָחְזרּו ּבָ ֵזָרה ,ִלְפחֹות ֵמֶהן ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ִנְגְזָרה ּגְ ּכְ    .ׁשֶ

ֵאיָנּה ְצִריָכה ָלֶהן ן ַעל ָהָאֶרץ ׁשֶ ְזַמּנָ לֹא ּבִ רּוְך הּוא מֹוִריָדן ׁשֶ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ    ."ֶאּלָ
יַנְיי    !הּו ְ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

 ִ ׁשּ יו ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ּכַ ּלָ רֹוֵמם ּגַ ֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַותְּ ר ָלֶהםְוגֹו' [] ּכֹורַוּיֹאֶמר ַוּיַ ּצַ ְצֲעקּו ֶאל ה' ּבַ   .ְוגֹו'[]  יֹודּו ַלה' ַחְסּדוֹ ְוגֹו' []  ַוּיִ
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  מוּ  -ָהֵני ַנּמִ יִחיִדין ּדָ    .ּכִ
  

ַ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

   ת ועל הכרמים ועל הגנות:השדו
   . לפני הזריעה:שלא בזמנן

. ועל הארץ שאינה צריכה להם
   ביערות ובמדברות:

. 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 

צוקותיהם אלא אם כן צעקו ממ
  קודם גזר דין: 
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ָניו ֵאֶליךָ " :ּוְכִתיב א ה' ּפָ ָ    !כו)-(במדבר ו "ִיׂשּ
ל ָלּה     :ָאַמר ָלּה  ,י יֹוֵסי ַהּכֵֹהןַרּבִ ִנְטּפַ

ָ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  ,ֶעְלּבֹוִני ָמחּול ְלךָ  :ַמר לוֹ ְוָא  ,ּ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

ד י ֲעִקיָבא  ְוִליּמֵ א ַרּבִ ּבָ    :ַעד ׁשֶ
אן    יח,א ין - ּכָ ַזר ּדִ    ,קֹוֶדם ּגְ

אן  ין - ּכָ ַזר ּדִ    !"ְלַאַחר ּגְ
  

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    ,ֶוהְוִדיָנן ׁשָ  ,ְוֵכן ׁשְ

   ,ֶזה ָיַרד ְוֶזה לֹא ָיַרד
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

לֶזה ִהְת  ּלֵ ֵליָמה  ּפַ ה ׁשְ ִפּלָ    .ַנֲעָנה -תְּ
ֵליָמה  ה ׁשְ ִפּלָ ל תְּ ּלֵ    .לֹא ַנֲעָנה -ְוֶזה לֹא ִהְתּפַ

י ֶאְלָעָזר    :ָאַמר ַ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 ין ,ָיָפה ְצָעָקה ָלָאָדם ּבֵ ַזר ּדִ ין ְלַאַחר ּגְ    ."ּבֵ

  
ַ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

   ,אי ַלאוַמ 
אן  ין -ּכָ ַזר ּדִ    ,קֹוֶדם ּ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

  
מּוֵאל ּבַ  ְדַרב ׁשְ יּכִ    ,ר ַאּמִ

ָאַמר  יּדְ ר ַאּמִ מּוֵאל ּבַ ר ַנְחָמִניְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ,ַרב ׁשְ מּוֵאל ּבַ    :ַרב יֹוָנָתןָאַמר  ַרב ׁשְ
ֵאינֹו ִנְקָרע בּוָעה ׁשֶ ׁש ִעּמֹו ׁשְ ּיֵ ין ׁשֶ ִין ִלְגַזר ּדִ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ר ֲעוֹ "וְ  :ׁשֶ ּפֵ י ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתּכַ ְעתִּ ּבַ ֶזַבח ּוְבִמְנָחהָלֵכן ִנׁשְ ית ֵעִלי ּבְ    .יד)-(שמואל א ג "ן ּבֵ

  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
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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 ֲחָסִדי -ֲאָבל ִמְתּכַ    .םּבְ

  
ֵבית ֵעִלי ָקָאתוּ  י ִמּדְ ּיֵ ה ְוַאּבַ    ,ַרּבָ

ּ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

ָהי" ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָחה ַאַחת ָהְיָתה ּבִ ּפָ ֵרהִמׁשְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ֵני ׁשְ ָנה ּו ֵמֵתיָה ֵמִתין ּבְ    ,ׁ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     ,ְוָחיוּ  - ָהְלכּו ְ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

  
   ?!םֵאינֹו ֶנְחּתָ 

ם ֲעֹוֵנְך " :ְוָהְכִתיב    !כב)-(ירמיה ב "ְלָפַניִנְכתָּ
  

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 ֵאיַמת    ?ּבְ

  
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
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִוד ַתן ָנָבל ְלַעְבֵדי ּדָ ּנָ ר ְלִגימֹות ׁשֶ ֶנֶגד ֶעׂשֶ    .ּכְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

ין  ּבֵ ָרה ָיִמים ׁשֶ ָנהֵאּלּו ֲעׂשָ ָ ּפּוִריםלְ  רֹאׁש ַהׁשּ     .יֹום ַהּכִ

  רש"י
. כך אביי ורבא מדבית עלי אתו

שמעתי ובשחיטת חולין פרק 
אשכחן דרבא הזרוע (דף קלג.) 

לאו כהן הוא ושמא אמו מבית 
עלי היתה ויש גורסין רבה ואביי 

   ומפרשי לה ברבה בר נחמני:
. 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:
ימים רב נחמן אמר אלו עשרה 

. שהמתין לו הקב''ה שישוב כו'
 ולא שב:
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        יח, איח, איח, איח, א .61
ֵאי ָה " ל ּבָ ָנה  ּכָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ְבֵני ָמרֹוןּבְ   ."עֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ּ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 ּבַ ָאַמר  ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ר ָחָנהַרּבָ    :ַרּבִ
ְסִקיָרה ַאַחת ן ִנְסָקִרין ּבִ    .ְוכּוּלָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ
יֶהם" ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ    .טו)-(תהילים לג" ַהּיֹוֵצר ַיַחד ִלּבָ

   ?ַמאי ָקָאַמר
ְב  :ָהִכי ָקָאַמרִאיֵליָמא  י ָעְלָמאּדִ ֲהָדֵדי  ,ָרְנהּו ְלכּוּלֵ ְ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 

. ככבשים שמונין אותן אמרנא
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 

אמר  הדרך: ה''ג ורב יהודה
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:

לן . דכואף אנן נמי תנינא
נסקרים בסקירה אחת מדנסיב 
תנא דידן תלמודא למלתיה 

   מהאי קרא היוצר יחד לבם:
. כלבו ולבייהו מייחד כי הדדי

   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 ְ ים ַהׁשּ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ    :יֹוְצִאין ַעל ׁשִ
ַסח -ַעל ִניָסן  ֵני ַהּפֶ    ,ִמּפְ

ֲעִנית - ַעל ָאב  ֵני ַהתַּ    ,ִמּפְ
ָנה - ַעל ֱאלּול  ָ ֵני רֹאׁש ַהׁשּ     ,ִמּפְ

ֵרי  ׁשְ ַנת ַהּמֹוֲעדֹות - ַעל תִּ ּקָ ֵני תַּ    ,ִמּפְ
ְסֵליו  ה -ַעל ּכִ ֵני ֲחנּוּכָ    ,ִמּפְ
ֵני ַהּפּוִרים -ְוַעל ֲאָדר     .ִמּפְ

  

ָהָיה ים ּוְכׁשֶ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ    :ּ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 י ,ִביִעיצֹום ָהְר  :ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות" :ַמאי ּדִ ִביִעי ,ְוצֹום ַהֲחִמיׁשִ ְ 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 ֵא     .צֹום –ין ׁשָ
  

אָאַמר  ּ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
  

יּתִ  ,ִאי ָהִכי ָאב ַנּמִ ָעה ּבְ    !ׁשְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ָאב ָעה ּבְ ׁשְ אִני ּתִ לּו ּבֹו ָצרֹות ,ׁשַ    .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' 

ם שלוחים על ששה חדשי
. שקדשו ב''ד החדש ע''פ יוצאים

עדים כשראו את החדש 
ומודיעים השלוחין לגולה יום 
שקדשוהו אם ביום שלשים 
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 
שנים אין אלול מעובר ואע''פ 
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 
שיכולין להגיע עד החג 
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'

כולהו ימי תענית נינהו בזמן ד
הזה שאין בהמ''ק קיים 
ומתניתין בזמן הזה קא מיירי 

   מדקתני וכשהמקדש קיים כו':
. שאין יד העובדי שיש שלום

   כוכבים תקיפה על ישראל:
. ליאסר יהיו לששון ולשמחה

   בהספד ובתענית:
. חובה יש גזרת המלכות צום

   להתענות בהן:
ות . וכיון דרשרצו אין מתענין

הוא לא מטרחינן שלוחים 
 עלייהו:
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ְנָיא    :ּתַ

ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ    :ַרּבִ
ָבִרים ָהָיה  ָעה ּדְ י ֲעִקיָבאַאְרּבָ מֹותוֹ  ,ּדֹוֵרׁש  ַרּבִ    .ַוֲאִני ֵאין ּדֹוֵרׁש ּכְ

ּבֹו הּוְבְקָעה ָהִעיר -  יט)-(זכריה ח 28"צֹום ָהְרִביִעי" ַתּמּוז ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ    ,ֶזה תִּ
ֱאַמר ּנֶ ָעה ַלחֶֹד חֶֹדׁש ָה בָּ " :ׁשֶ ִתׁשְ    ,ׁש ְרִביִעי ּבְ

ִעיר ֱחַזק ָהָרָעב ּבָ ַקע ָהִעיר ,ְולֹא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ ,ַוּיֶ ּ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 לֵ  י"יּה ְוַאּמַ    ?"ֲחִמיׁשִ

ים י ָלֳחָדׁשִ    .ֲחִמיׁשִ
ִביִעי" ְ ן ֲאִחיָקם - "צֹום ַהׁשּ ַדְלָיה ּבֶ ּבֹו ֶנֱהַרג ּגְ ֵרי ׁשֶ ִתׁשְ ה ּבְ לֹׁשָ    .ֶזה ׁשְ

   ?ּוִמי ֲהָרגוֹ 
ן ְנַתְנָיה ֲהָרגוֹ  ָמֵעאל ּבֶ    .ִיׁשְ

ית  ֵריַפת ּבֵ ׂשְ יִקים ּכִ ל ַצּדִ קּוָלה ִמיָתָתן ׁשֶ ְ ׁשּ ְדָך ׁשֶ    .ֱאלֵֹהינוּ ְלַלּמֶ
אי ָקֵרי ֵליּה  ִביִעי"ְ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 ָעשׂ " :ׁשֶ יִרי ּבֶ חֶֹדׁש ָהֲעׂשִ יִעית ּבַ ׁשִ ָנה ַהתְּ ָ ׁשּ    :ֹור ַלחֶֹדׁש ֵלאמֹרַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ּבַ

ַלִם  ֶבל ֶאל ְירּוׁשָ ה ָסַמְך ֶמֶלְך ּבָ ם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ָתב ְלָך ֶאת ׁשֵ ן ָאָדם ּכְ    .א)-(יחזקאל כד "ּבֶ
אי ָקֵרי ֵליּה  יִרי"ְוַאּמַ    ?"ֲעׂשִ
ים יִרי ָלֳחָדׁשִ    .ֲעׂשִ

ה ,ַוֲהלֹא ָהָיה ָראּוי ֶזה ִלְכּתֹוב ִראׁשֹון אן ְוָלּמָ ב ּכָ    ?ִנְכתַּ
ִתיְקָנן ים ּכְ יר ֳחָדׁשִ ֵדי ְלַהְסּדִ    .ּכְ

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 ֲעׂשִ " :ׁשֶ ָנה ּבָ ֵרה ׁשָ י ֶעׂשְ תֵּ ׁשְ ה ַלחֶֹדׁש ְלָגלּוֵתנוּ ַוְיִהי ּבִ ָ ֲחִמׁשּ    ,יִרי ּבַ
ַ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 ,ֵמר ַעל ִראׁשֹון ַאֲחרֹוןְוהּוא אוֹ 
ים הּוא מֹוֶנה ְלֵסֶדר ֳחָדׁשִ א ׁשֶ    ,ֶאּלָ

   ."ַוֲאִני מֹוֶנה ְלֵסֶדר ּפּוְרָעֻנּיֹות
  
  

                                                           
28
י ,צֹום ָהְרִביִעי :ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות  ִביִעי ,ְוצֹום ַהֲחִמיׁשִ ְ יִריְוצֹום ָהֲע  ,ְוצֹום ַהׁשּ ְמָחה ,ׂשִ ׂשֹון ּוְלׂשִ   ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלׂשָ

  רש"י
. וזו ארבעה דברים הללו כו'

אחת מהן והג' שנויין בתוספתא 
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

עשרה שנה שגלו לבבל אחת 
   לפני החורבן:

. שבסדר שאני אומר על ראשון
   מקרא:
. לפורענות בתחלה ראשון

הובקעה העיר ואח''כ נשרף 
הבית בתשעה באב ובתשרי 
שלאחריו נהרג גדליה ובטבת 

   שלאחריו באתה השמועה:
. שבפסוק והוא אומר על ראשון

   אחרון לפורענות:
. שבמקרא ראשון ועל אחרון

לה סמך לפורענות שהרי תחי
ואח''כ הובקעה נמצא י''ז 
בתמוז שהוא ראשון במקרא 
אחרון לסמיכת בבל שהוא 

   מאוחר במקרא:
. 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 י וְ  ַרּבִ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ    :ָאְמֵרי ְיהֹוׁשֻ
ֲ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  י ּכִ    .ָהֵניְוָהָנְך ַנּמִ
  
י יֹוָחָנן" ן ֵלִויוְ  ַרּבִ ַ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

ֲע " ה ְוָגְזרּו תַּ לּודַמֲעׂשֶ ה ּבְ ֲחנּוּכָ    ,ִנית ּבַ
י ֱאִליֶעֶזרְוָיַרד     ,ְוָרַחץ ַרּבִ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ ר ַרּבִ    ,ְוִסיּפֵ
יֶתם :ְוָאְמרּו ָלֶהם ִהְתַעּנִ ֶ    !"ְצאּו ְוִהְתַעּנּו ַעל ַמה ׁשּ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

א ִמְצָוה ִאיּכָ ה ּדְ אִני ֲחנּוּכָ    .ׁשַ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ּטֵ  ל ִמְצָוָתּה  ,יל ִאיִהיְוִתיּבַ ּטֵ    .ְ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

לֹא ְלַהזְ  ֵזָרה ׁשֶ ְזָרה ַמְלכּות ָיָון ּגְ ּגָ יֶהםׁשֶ ַמִים ַעל ּפִ ם ׁשָ יר ׁשֵ    .ּכִ
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

ָבר ָאְמרוּ ּוְכׁשֶ  ּדָ ְמעּו ֲחָכִמים ּבַ ָ    :ׁשּ
ה ּפָ ַאׁשְ ָטר מּוָטל ּבָ לּום ,ְלָמָחר ֶזה ּפֹוֵרַע ֶאת חֹובֹו ְוִנְמָצא ׁשְ    .ּוִביטְּ

אּוהּו יֹום טֹוב    ."ְואֹותֹו ַהּיֹום ֲעׂשָ
ךְ  ְעּתָ ֲעִנית  :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ת ּתַ ְטָלה ְמִגיּלַ טּול - ּבָ ְייָתא ּבָ    ?!יָתא מֹוִסיִפיןַאֲחַרְניָ  ,ַקּמַ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּ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

  
ָפָניו ַנּמִ  ּלְ יּפּוק ֵליּה ׁשֶ    ,י ּתֵ

ַאַחר  ּלְ ֲהָוה ֵליּה יֹום ׁשֶ    !רֹאׁש חֹוֶדׁש ּדַ

  רש"י
. ימים בטלה מגילת תענית

נסים  טובים שקבעו חכמים ע''י
שאירעו בהם ואסרום בתענית 
ויש מהן אף בהספד וכתבום 
במגילה אחת אלין יומיא דלא 
להתענאה בהו כו' עכשיו שחרב 
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 
   ני נמי בטלי:ה

. דע''י החורבן דתלינהו בבנין
הוקבעו לצום ועל ידי הבנין 
הוקבעו ליום טוב שכשנבנה בית 
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 

' ומכאן ואילך שבעים שנה וגו
יהיו לששון ולשמחה ולמועדים 

   טובים:
. ורבי וירד ר' אליעזר כו'

אליעזר ורבי יהושע אחר חורבן 
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 

   ן לבטלו:ולא נכו
. כך כתוב בתלתא בתשרי כו'

במגילה לשון ארמי בטילת 
אדכרתא ביטלו אזכרת שם 
שמים מן השטרות ובקושי יכלו 
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 
יינו צום גדליה הוי יום טוב דה

וקריא רחמנא מועדים טובים 
   בזמן הבית:
. הא דהדר קבעוה לא נצרכה

במגילת תענית על דבר זה אלא 
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 ְלַאֲחֵריֶה  - ַהּיָ ין ִלְפֵניֶהם ּבֵ    .םֲאסּוִרין ּבֵ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים  ּבָ ִרין –ִלְפֵניֶהן ּוְלַאֲחֵריֶהן  ,ֵהם ֲאסּוִרים -ׁשַ    .מּותָּ
ין ֶזה ָלֶזה    ?ַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ

לּו  ְבֵרי ּתֹוָרה - ַהּלָ ְבֵרי ּתֹוָרה ְצִריִכין ִחיּזּוק ,ּדִ    .ְוֵאין ּדִ
לּו  ְבֵרי סֹוְפִרים - ַהּלָ    ."ִחיּזּוקְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ְצִריִכין  ,ּדִ

  
ן ֲאִחיָקם ַדְלָיה ּבֶ ֱהַרג ּבֹו ּגְ ּנֶ ְפֵני יֹום ׁשֶ ּלִ ֲהָוה ֵליּה יֹום ׁשֶ    !ְוֵתיּפּוק ֵליּה ּדַ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ָלה הּוא ְבֵרי ַקּבָ ן ֲאִחיָקם ּדִ ַדְלָיה ּבֶ    ,ּגְ
מוּ  ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּדָ ָלה ּכְ    .ְוִדְבֵרי ַקּבָ

  
ר ַמְת ָמִתיב     :ָנהַרב טֹוִבי ּבַ

ׂשֹוְרָתא ַטְבָתא ִליהּוָדֵאי" יּה ֲאַתת ּבְ ִרים ּוְתַמְנָיא ּבֵ ֶעׂשְ לֹא ְיִעידּון ֵמאֹוַרְייָתא ,ּבְ    .ּ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 ְיהֶמה ָעׂשָ ן ׁשַ    ?ַוֲחֵביָריו ּוָדה ּ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 ֶאָחד ֲאַנְחנוּ  ?!נוּ לֹא ֲאֵחיֶכם ֲאַנְח  !ָאְמרּו ִאי ׁשָ ֵני ֵאם ַאַחת ֲ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
ךְ ְוִאי  ְעּתָ ֲעִנית  ַסְלָקא ּדַ ת ּתַ ְטָלה ְמִגיּלַ טּול ,ּבָ ְ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
   :ְתַנןּדִ 
יף ְלתֹוָכן ֲאָבר" בּו ְוִהטִּ יּקְ ּנִ ֵלי ְזכּוִכית ׁשֶ    ,ּכְ

ְ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

ת" ִמים ָהֵאּלּו ַהּכְ ֲעִניתַהּיָ ת תַּ ְמִגיּלַ    :ּוִבין ּבִ
ים ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ין ּבִ ים  ,ּבֵ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ין ּבִ    ,ֲאסּוִרין –ּבֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ִ  ,ֲאסּוִרין –ּבִ ׂשּ ֵני ׁשֶ    .ְמָחה ִהיא ָלֶהםִמּפְ
ים  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ִרין –ֵאין ּבֵ ֵאֶבל הּוא ָלֶהם ,מּותָּ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ְטלוּ     .ּבָ

  רש"י
   . מועד דאורייתא:ראש חדש

. ודאורייתא לא בעי חיזוק
ור לפניו ולאחריו אבל ימי לאס

מגילת תענית דרבנן וצריכין 
חיזוק כי היכי דלא ליתי 
להתענות בי''ט עצמו: יום 
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:
שוקים . צעקו בהפגינו

וברחובות כדי שישמעו השרים 
   וירחמו עליכם:

   . כלומר למען הקב''ה:אי שמים
. ורבי מאיר בתר חורבן הוה

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.) 

ו של ר''ע ור' מאיר תלמיד
כדאמרי' בפרק קמא דעירובין 
(דף יג.) כל מקום שאתה מוצא 
משום ר' ישמעאל אמר תלמיד 
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 בן שמוע מטמאיהודה 
שחזרו לטומאתן ישנה ואע''פ 
שלא נגעו שוב בטומאה ואע''פ 
שאין כלי זכוכית חוזרין 
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: 
יקרו כלי . דעוחכמים מטהרין

זכוכית הן ולא אזלי בתר 
המעמיד ע''א כלי זכוכית 
טהורין שניקבו והטילו לתוכן 
אבר יהודה בן שמוע מטמאן 
טומאת כלי מתכות דאורייתא 
אם נגע בהן טומאה דהכל הולך 
אחר המעמיד וחכמים מטהרים 
מטומאת כלי מתכות דאורייתא 
אלא משום טומאת כלי זכוכית 

טמאין דרבנן שאין כלי מתכות 
דאורייתא אלא המנויין בפרשה 
(במדבר לא) הזהב והכסף 

   והנחשת והברזל וגו':
. אי בטלה מגילת תנאי היא

 תענית:



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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   :ְוִהְלְכָתא
ְטלוּ     .לֹא ּבָ

  
ָיא ִהְלְכָתא ַאִהְלְכָתא    !ַקׁשְ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ה ּופּוִרים -ּכָ ֲחנּוּכָ    ,ּבַ
אן  ָאר  -ּכָ ׁשְ   .יֹוֵמיּבִ
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .65
ָנה -ַעל ֱאלּול " ָ ֵני רֹאׁש ַהׁשּ     ,ִמּפְ

ֵ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

ר כַּ ְוָהָאַמר  י ִחיָנָנא ּבַ ר :ַרבָאַמר  ֲהָנאַרּבִ    !ִמימֹות ֶ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

ה    .ּו מֹוֲעדֹותְולֹא ִיְתַקְלְקלּו ּכּוּלְ
  

י ְיָקא ַנּמִ ֵני ,ּדַ ָ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:
בנן דלא . דלהכי חשו רדיקא 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 ִנייֹוְצִאין ַא  - ְוִאיּלּו ִנְתַעּבְ ֵני ַהּפּוִרים ,ף ַעל ֲאָדר ׁשֵ ֵני ,ִמּפְ    .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 ל ִמְצ  :ּדְ ִראׁשֹוןּכָ ִני נֹוֲהגֹות ּבָ ֵ ׁשּ    .ֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבַ
ִ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 ָקִמיְפלְ  ִעיּבּור ׁשָ    :ֵגיְוָהָכא ּבְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָנה" ה ִעיּבּור ׁשָ ּמָ    ?ּכַ

ים יֹום לֹׁשִ    .ׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

   ."חֶֹדׁש 
  

ים לֹׁשִ ָנא ׁשְ    ?ַמאי ׁשְ
ָיְדֵעי    .ּדְ

י ָיְדֵעי    !חֶֹדׁש ַנּמִ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ָאַמר חֶֹדׁש  לֹׁשִ  –ָרָצה  ,חֶֹדׁש  –ָרָצה  - ַמאן ּדְ    .יםׁשְ

  
ן ֵלִויֵהִעיד  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַלִים ַרּבִ 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
  

ָדַרׁש ַרב ַנְח  אְלַאּפּוֵקי ִמּדְ ר ִחְסּדָ    ,ָמן ּבַ
ָדַרש  אּדְ 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 ָהיּו 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

תו עושין עיבור הראשון שאו
   לשנה:

. קא סלקא דעתך כ''ט חדש
   ימים:

. למאן דאמר שלשים מאי שנא
דאין צריך לחזור ולשלוח 
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 

   ם נתקדש:וביום שלשי
. לפיכך רצו חדש רצו שלשים

צריכין להודיע אם עשאוהו 
   מלא או חסר:

. שמקדשין אותן ביום עיבוריהן
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 

   י הוא ר''ח ניסן:השנ
. למימרא דחסירין עבדינן כו'

   בניחותא:
. דוקא אחד מלא ואחד חסר

   קאמר ראשון מלא ושני חסר:
   . 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:
ראו . עדים שמחללין את השבת

את הלבנה בחידושה מחללין 
את השבת לצאת חוץ לתחום 
לבא לב''ד להעיד לפניהן לפי 
שהמועדין כולן תלויין בשני 
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 א - ְלעֹוָלם ָחֵסר  :ֶאּלָ ִליַנןַאּמַ    ?י ְמַחּלְ

  
יה ׁש ַעל ָהְרִאּיָ ִמְצָוה ְלַקּדֵ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ִ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
ׁשְ  ִליַנן - ְלעֹוָלם ָחֵסר  :ָלָמאִאי ָ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
  

ים ּבְ  לֹׁשִ ַלע יֹום ׁשְ ִאּקְ ת ִאי ּדְ ּבָ י -ׁשַ    ,ָ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   , )ש השנה כא:רא( "ּכְ
יה ׁש ַעל ָהְרִאּיָ ִמְצָוה ְלַקּדֵ ּום ּדְ הּו ַלאו ִמׁשּ כּוּלְ    ,ִמּדְ

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

ִליַנן :א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאלָּ  אי ְמַחּלְ    ?ְלעֹוָלם ָחֵסר ַאּמַ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  
  

  רש"י
. אם ראוהו משום הכי מחללין

דו ביום ל' שאם לא יבאו ויעי
שראוהו היום לא יקדשוהו ב''ד 
  עד מחר ויעשו את החסר מלא: 

. ואי אלא 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 

   קדש על הראייה הוא:ל
. שאם לא משום הכי מחללינן

יחללו נמצא שיתקדש החדש 
   בלא עדים:

אלא אי אמרת זמנין מלא וזמנין 
. 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 

ו למחר ויקדשו על וילכו ויעיד
   פיהם:

. מיום ל' זה נעבריה האידנא
   יעברו את אדר:

. אי דאקלע יום שלשים בשבת
   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 

דאין לך  ליה בית דין האידנא
חדש יותר על שלשים ומקדשי 
ליה שלא על פי עדים הלכך 

   מחללין לקדש על הראייה:
. מוספי ר''ח מפני תקנת קרבן

   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 אי מחללינןאמ
 האידנא מקדשינן ליה:
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        בבבב----כ, אכ, אכ, אכ, א .67
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  - ' ַיְרַקּיָ    .ְלאֹוְרָתא ָטַרח ּוַמְייֵתי ,ְלאֹוְרָתא ?ְלֵאיַמת ָקא ּבָ

  
ָאַמרּולְ  ּום  ַמאן ּדְ א'ִמׁשּ ּום  'ַיְרַקּיָ ֵריּה ִמׁשּ א'ְלַעּבְ    '!ֵמַתּיָ
  

א יַנְייהוּ  ,ֶאּלָ א ּבֵ    :ִאיּכָ
ַאֲח  יֹום טֹוב ין ִמּלְ ָפֶניָה ּבֵ ין ִמּלְ ת ּבֵ ּבָ מּוְך ְלׁשַ    .ֶריָה ַהּסָ

ּום  ָאַמר ִמׁשּ א'ַמאן ּדְ ִ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 י ,ַמאי ׁשְ    !ֲאִפיּלּו ְלִדיְדהּו ַנּמִ
  

   ,ֲ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  ים" :לֹוַמרתַּ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ׁש  - ב)-(שמות יב "ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ֶ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 ְך  ,ָיכֹול ּכְ ין ֶאת ַהחֶֹדׁש ְלצֹוֶרךְ ּכָ ׁשִ    ?ְמַקּדְ

ְ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

נותנין לב להכיר טובה שעושין 
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 
ראשון ולא יקבר לא היום 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:האימת בעי ל

   . למוצאי יום הכפורים:לאורתא
. ואין צריך לאורתא טרח ומייתי

   ללקט ע''ש הלכך לא מעברינן:
. 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
ל בבל חם לנו העולם ויש לנו הב

לפי שבבל עמוקה היא ואינה 
ארץ הרים וגבעות כא''י ואין 
שולט בה אויר ואין בני ארץ 
ישראל צריכין לעבר משום 
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 לקדשו
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 

כ קדש וקדש. ראה תחלה ואח''
אבל כשאתה מעברו ראה וקדש 

   הוא:
מאיימין על העדים על החדש 

. ביום שלשים שנראה בזמנו
 שיחרישו בשביל לעברו:
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יִמין ׁשוֹ  - ַעל ָהֵעִדים  ְוֵאין ְמַאּיְ ְזַמּנֹו ְלַקּדְ לֹא ִנְרָאה ּבִ    .ַעל ַהחֶֹדׁש ׁ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
יִמין ַעל ָהֵעִדים ַעל ַהחֶֹדׁש " ׁשוֹ  ְמַאּיְ ְזַמּנֹו ְלַקּדְ לֹא ִנְרָאה ּבִ י ,ׁשֶ 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
ַתנְ     :ָיאּדְ

   :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 ָה  ׁשוֹ  - ֵעִדים ְמַאּיְ ְזַמּנֹו ְלַקּדְ לֹא ִנְרָאה ּבִ    ,ַעל ַהחֶֹדׁש ׁשֶ

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 בשאר ירחי לא

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 

אם עיברו שמונה ובזה הטעם ו
לא נראית ביום שלשים נמצא 
שאנו צריכין לאיים עליהן לומר 

   ראינו בשביל לקדש:
. 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 

ני שהן חמשים ותשעה לש
   חדשים:

. אם נקבע עכשיו ארבעה ימים
באחד בשבת יהא לשנה הבאה 
בחמישי בשבת שזה חשבון 
שנים עשר חדש אחד מלא ואחד 
חסר עולה לשנ''ד ימים והשלש 
מאות וחמשים כולם שבועים 
   נמצא נדחה להלן ארבעה ימים:
. ואם היתה שנה מעוברת ה'

שמוסיפין עליה חדש חסר 
ימים שדוחה להן מן שבועים של

  יום אחד: 
. כשנראית האי מיחזי כשקרא

בזמנה ואינן מעידין הרבה 
אחרים יש שראוהו ונראה שעל 
שקר עברוהו אבל כשלא ראוהו 

 ואמרו ראינו אין שקר נודע:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .68
מּוֵא ָאַמר     :לׁשְ

ּה ּגֹוָלה    .ָיִכיְלָנא ְלַתּקּוֵני ְ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 ַמרִמ  לֹא ָיַדע ַמר ,ּדְ י ַאֲחַרְנָייָתא ּדְ א ִמיּלֵ    .ִאיּכָ
  
  

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

ה -  "קֹוֶדם ֲחצֹותנֹוַלד " ִקיַעת ַהַחּמָ ְרֶאה ָסמּוְך ִלׁשְ ּנִ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
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 ַנְחָמןר ָאַמ  ַ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 ברמזיםסוד 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
יל אחר הלילה להיות היום מן החדש שהיה בו ל

שלפניו למדנו שאם נראית הלבנה הישנה 
משחשיכה יום עשרים ותשעה שהוא ליל שלשים 
אין מקדשין אותו ביום שלשים וא''ת פשיטא 
דאין מקדשין שהרי לא תראה החדשה ביום 
שלשים דקיימא לן עשרים וארבעה שעי מכסי 
סיהרא כדאמרינן לקמן איצטריך למ''ד מאיימין 

ה בזמנו לקדשו על העדים על החדש שלא נרא
ואשמעינן דאם נראית הישנה בלילה אין מאיימין 

   שהרי הכל ראו שהלילה מן החדש שעבר:
. 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
שנראה היום קודם  . היום בידוענולד קודם חצות

שתשקע החמה שאין הלבנה מתכסה מבני א''י 
שהם במערב אלא שש שעות אחר חדושה מתוך 
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:
שב הרי על פי עדים אנו . למיחלמאי נפקא מינה

. אם נולד אחר חצות לאכחושי סהדי מקדשין:
ואמרו ראינו החדשה לפני שקיעת החמה כדי 

  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 

ם לכן ולאחר מכאן שתים נעלמת מכל אדם קוד
עשרה שעות שהיא במזרח נראית לבני מזרח ולא 
לבני מערב מתוך קוטנה וכשהיא במערב נראית 
לבני מערב ולא לבני מזרח והיא לעולם לפני 
חדושה בקרן מזרחית דרומית ולאחר חדושה 
בקרן מערבית דרומית כך ראיתי ביסודו של רבי 

רח אין סעדיה ז''ל הילכך כשהישנה מתכסה במז
החדשה נראית לבני מזרח עד כ''ד שעות 
וכשמתכסה מבני מערב אין החדשה נראית להן 

   עד כ''ד שעות:
   . 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 

ואילך מתוך קוטנה ולסוף שש  ונעלמת מהן מכאן
שעות של חדושה היא עומדת בקרן דרומית 
מערבית ורואין אותה בני א''י הסמוכין למערב 
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

תכליתה לעולם במזרח וכל שמונה עשרה שעות 
של ישנה מתוך קוטנה לא נראית במערב אבל 

   קודם לכן גדולה היתה ונראית למרחוק:
. אם יאמרו ראינו הישנה לאכחושי סהדי

 ות שקר העידו:והחדשה בתוך עשרים וארבע שע



  ""ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם –מסכת ראש השנה פרק א' 
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .69
י ָסִליק [ י ֵזיָראּכִ ַלח ְלהוּ  ַרּבִ    ]. :ׁשָ

   :ָאַמר ַמר
ֵהא ַלְיָלה ְויֹום ִמן ַהחֶֹדׁש " ּיְ    ".ָצִריְך ׁשֶ
  

   ?ְמָנָלן
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
   .ֵלב)-(ויקרא כג 30"ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב"
  

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ִרים ַלחֶֹדׁש בָּ " 31"ָעֶרבַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ

   .יח)-(שמות יב 
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּ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:

. עד יום האחד ועשרים בערב
למדנו יציאת המועד בערב הרי 

   שהלך היום אחר הלילה:
. מאן חצות לילה איכא בינייהו

דיליף מיום הכפורים הולך אחר 
תחילת הלילה דכתיב מערב עד 

ישנה ערב ולדידיה אם נראית ה
אפילו בתחילת ליל שלשים שוב 
אין החדש מתקדש ביום 
שלשים ולמאן דיליף ממצות 
אין היום הולך אחר תחילת 
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 

עם הפסח  חלוק מהם ונמשך
הנשחט בארבעה עשר שהמצה 
נאכלת עמו חובה ולדידיה 
אפילו נראית הישנה בתחילת 
הלילה מאיימין למחר על 
העדים לומר ראינוהו אם 
צריכין אנו לקדשו ביום שלשים 

 להרחיק יום הכפורים משבת:



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––כ, ב כ, ב כ, ב כ, ב  .70
י ֵזיָראָאַמר     :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרּבִ

ל ְסֵפיָקא  ִדיַנן - ּכָ יּה ׁשָ    .ְלַקּמֵ
  

ַסר  :ְלֵמיְמָרא יּתְ ֲחֵמיַסר ְוׁשִ    ,ָעְבִדיַנן -ּדַ
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
  

ַחְדַסר ּבְ  ֵלִוי ַלע ְלָבֶבל ּבְ ֵריִאּקְ    .ִתׁשְ
ַמֲעָרָבא :ָאַמר ה ּדְ יֹוָמא ַרּבָ ַבְבָלֵאי ּבְ יָלא ּדְ ְבׁשִ ִסים ּתַ    .ּבְ

   .ַאְסֵהיד :ָאְמֵרי ֵליּה 
י  :ָאַמר ְלהוּ  י ִמּפִ ַמְעּתִ יןלֹא ׁשָ ית ּדִ ׁש ' ּבֵ    '.ְמקּוּדָ

  
  

י יֹוָחָנןַמְכִריז     :ַרּבִ
לּוֵחי ִניָסן ָמטּו ׁשְ ל ֵהיָכא ּדְ ֵרי ְולֹא ָמטּו ׁשְ  ,ּכָ ׁשְ ֵרי יֹוֵמי -לּוֵחי ּתִ    ,ִליַעְבדּו ּתְ

ֵרי ׁשְ ֵזיָרה ִניָסן ָאטּו ּתִ    .ּגְ
  

ֵרי ר ַנּגָ י ַאְייבּו ּבַ אוְ  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    ,ַרּבִ
ֵרי  ׁשְ לּוֵחי ּתִ לּוֵחי ִניָסן ְולֹא ָמטּו ׁשְ ֲהָוה ָמטּו ׁשְ ַלעּו ְלַההּוא ַאְתָרא ּדַ    ,ָמאְוָעְבֵדי ַחד יוֹ  -ִאיּקְ

   .ְולֹא ָאְמרּו ְלהּו ְולֹא ִמיִדי
ַ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
  

  

ֵרי יֹוֵמיֲהוָ  ָרָבא ַתֲעִניָתא ּתְ ֲהָוה ָיִתיב ּבְ    ,ה ָרִגיל ּדַ
ָ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  :ֵליּה ָאַמר 

ְמַהְרָיא :ָאַמר ֵליּה     .ִ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
ַסר ּבְ  יּתְ קּוַפת ֵטֵבת ַעד ׁשִ ָכה ּתְ ָמׁשְ ד ָחִזית ּדְ א -ִניָסן ּכַ ּתָ ָרּה ְלַהִהיא ׁשַ    ,ַעּבְ

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
לֹא ָיְדִעיתּו ּבִ  ַיְרָחאַאּתּון ּדְ    ,ְקִביָעא ּדְ

ִלים ְליֹוָמא  ַמׁשְ י ֲחִזיתֹו ִסיֲהָרא ּדְ ִעירּו ֲחִמיָרא - ּכִ    .ּ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

של אדר ושל אלול  פסח או סוכות בי''ד ליום שלשים
מחמת ספק שמא קדשו בית דין את החדש ביום 
עשרים ותשעה אבל צריכין אנו לעשות יום טוב שני 
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:
נמצא יום עשרים ותשעה באלול . ודלמא חסרו לאב

שלנו שעיברנו את אב היה יום שלשים שלהן וקבעו בו 
  ראש השנה וכן לענין ניסן דלמא חסרו לשבט: 

. 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 

שאין שלוחי ב''ד של ניסן מגיעין וכן אף למקום 
   בתשרי אם חסרו תמוז ואב שהרי תמוז תמיד חסר:

. אכלו לחם למעדנים ביוה''כ בסים תבשילא דבבלאי
   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

ע''ב) על כולן שלוחים יוצאים מבערב לקמן בפרקין (
כגון אם לא קדשוהו ביום ל' יוצאין השלוחים לערב 
לומר מעובר הוא אבל על ניסן ותשרי אע''פ שיודעין 
שיקדשוהו למחר ביום ל''א שהרי אין ר''ה נדחה 
לשלשים ושנים אפ''ה אין יוצאין עד שישמעו מפי ב''ד 

י במקום מקודש ואני לא שמעתי מפי ב''ד שלא היית
   שישבו סנהדרין שם:

. שב''ד שולחין לגולה להודיע יום דמטו שלוחי ניסן
שקדשוהו וכל מה שהם יכולין לילך הם הולכין עד 
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 

פיכך שלוחי ניסן מגיעין למקום שאין על קיומם ל
שלוחי תשרי מגיעין שהרי אין ימים טובים בינתים 
לעכבם ובתשרי יש ר''ה ויוה''כ שאין השלוחין הולכין 

   בו:
. טבי ואע''פ שהגידו להם השלוחים ליעבדו תרי יומי

   יום קביעתו:
. שאם תנהיגם לעשות בניסן גזירה ניסן אטו תשרי

שרי שלא ע''פ שלוחים ופעמים יום אחד ינהגו כן בת
   שיטעו:

. תלמידי דר' יוחנן היו רבי אייבו ור' חייא בר אבא
   ושמעו מפיו לכך הקפיד כנגדם:

   . בני המקום:עבדו יומא חדא
. עם לילותיהם שמא עיברו יתיב בתעניתא תרי יומי

   ב''ד את החדש ויום אחד עשר שלנו הוא עשירי שלהן:
על ידך שתזקיקני . הריני מת דם תהא אחריתו

להתענות ב' ימים וב' לילות דם תהא אחריתו 
   נוטריקון של דמהריא:

. שאין כי חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן
תקופת ניסן נופלת עד יום ט''ז וקיימא לן דיום 
התקופה מתחיל כר' יוסי דאמר הכי בפ''ק דסנהדרין 

ן (ד' יג.) נמצאת תקופת טבת מושכת עד שיתסר בניס
   ולא עד בכלל:

. כאחרים דאית להו הא סברא עברה לההיא שתא
   בפ''ק דסנהדרין (שם:):

. למימר יחידאה היא ולא נעביד ולא תחוש לה
כוותייהו אלא ודאי כאחרים נעביד דמסייע להו קרא 
דכתיב את חדש האביב שיהא בחידוש ואביב הוא יום 

ב תקופת ניסן שניסן של חמה נכנס בו שניסן קרוי אבי
על שם בישול התבואה ובישול התבואה אינו אלא 
לחשבונה של חמה שהקיץ והחורף אחר חשבון החמה 
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 

דמיום י''ד למולד הלבנה שהוא עדיין מחידוש הלבנה 
ואילך ישנה היא ואילו היה תקופת ניסן ביום ט''ו לא 
היינו צריכין לעבר את השנה אלא נעבר אדר ונדחה 
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 

מושך בתוך חדש ניסן הלבנה הכי נמצא ניסן של חמה 
מפרשינן לה בסנהדרין (שם) אליבא דאחרים דכי 
מטיא בט''ו מעברין את אדר וכי מטיא לט''ז מעברין 

   את השנה:
. דהיינו ניסן של חמה שיהא שמור אביב של תקופה

   בחידוש ניסן הלבנה:
. שהירח משלים מאורו עם סיהרא דמשלים ליומא

 שעת זריחה: הנץ החמה שאינו מחשיך עד
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        בבבב    כא,כא,כא,כא, .71
   יןַמְתִניִת   כא,ב 

ת  ּבָ ַ ִלין ֶאת ַהׁשּ ים ְמַחּלְ ֵני ֳחָדׁשִ ֵרי -ַעל ׁשְ ׁ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
ּקָ  ֵני תַּ ןִמּפְ ְרּבָ    .ַנת ַהּקָ

  

ָמָרא    ּגְ

ֵניַעל  ים ְותּו לֹא ׁשְ    ?!ֳחָדׁשִ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
לּוִחין יֹוְצִאין" ְ ים ַהׁשּ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ   !(ראש השנה יח.) "ַעל ׁשִ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֶעֶרב :ָהִכי ָקָאַמר לּוִחין יֹוְצִאין ִמּבָ ן ׁשְ    ,ַעל ּכּוּלָ

ֵרי  ׁשְ י ַע  - ַעל ִניָסן ְוַעל ּתִ ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּיִ יןד ׁשֶ ית ּדִ ׁש ' ּבֵ    '.ְמקּוּדָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ֶעֶרב" ן יֹוְצִאין ִמּבָ    ,ַעל ּכּוּלָ

ֵרי  ׁשְ ין  -ַעל ִניָסן ְוַעל תִּ ית ּדִ י ּבֵ ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּיִ ׁש 'ַעד ׁשֶ    .'"ְמקּוּדָ
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַה " ַחּלְ ּמְ ִין ׁשֶ תִמּנַ ּבָ ַ    ?ׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר מֹוֲעָדם" :תַּ ְקְראּו אֹוָתם ּבְ ר תִּ ה מֹוֲעֵדי ה' ֲאׁשֶ    .לז)-(ויקרא כג "ֵאּלֶ
ׁ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
לַעל ְקִרי ה ְמַחּלֵ ל ַעל ִקּיּוָמן ,ָאָתם ַאתָּ ה ְמַחּלֵ    ."ְוִאי ַאתָּ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. על שני חדשים מחללין את השבת
   עדים שראו את החדש:

. ב''ד שולחין לסוריא שבהם שלוחים
להודיע לגולה יום קביעותם הלכך 
חשיבי ומן התורה מחללין על כולן אבל 
רבנן אסרו לפי שאין תיקון המועדות 
תלוי בהם ולא איכפת למלאן ולחסרן 

ים אלו ע''פ עדים אך שני חדש
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 
ש דודאי יקדשוהו ב''ד מחר א''נ בחד

מעובר דפשיטא לן שביום ל''א יתקדש 
משלא נתקדש בזמנו שלוחין יוצאין 
מב''ד ואין ממתינין עד למחר שישמעו 
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 
חילול שבת של  בשאר חדשים אין

עדים ממהרת יציאת השלוחין שאין 
השלוחין מחללין שבת לצאת היום 
וכשלא יבאו העדים היום יתעבר 
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 

ד מקדשין בלילה נמצאו שאין ב''
ממעטין את הלוכן מהלך לילה ויותר 
כיצד אם יבאו העדים ויעידו ויקדשוהו 
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 

שבת של ערב הפסח מחר ועל כרחם 
ישבותו נמצא שלא הלכו י''ב ימים 
שלימים וא''ת היאך הוא תולה טעם 
חילול העדים ביציאת השלוחים הרי 
השלוחים עצמן לא ניתן להם לחלל 
טעם החילול כדי שיתקדש החדש 
בזמנו הוא כדקתני ובהן מתקנין את 
המועדות דרחמנא אמר אשר תקראו 

שבת אותם במועדם (ויקרא כג) אפי' ב
ויציאת השלוחים דקתני אינו אלא 
לייפות וליישב את טעם החילול אף 
בשביל זאת דיש דברים שאין הטעם 
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 

דגוזלייא רכיכין ואמריא  אנחנא לכון
   דערקין כו':

. הזהירם אשר תקראו אותם במועדם
שלא יעבור המועד של זמן קריאתן 

   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
ן" ְרּבָ ַנת ַהּקָ ּקָ ֵני תַּ ן ִמּפְ ִלין ַאף ַעל ּכּוּלָ ים ְמַחּלְ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֵ    ."ּוְכׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ִראׁשֹוָנה " ן - ּבָ ִלין ַאף ַעל ּכּוּלָ    ,ָהיּו ְמַחּלְ

ָח  ֶ ׁש ִמׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ איָאַמר ָלֶהן  -ַרב ּבֵ 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
  



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

97

        בבבב    כא,כא,כא,כא, .73
   ַמְתִניִתין

ֲעִליל ְרָאה ּבַ ּנִ ין ׁשֶ    ,ּבֵ
ֲעִליל לֹא ִנְרָאה ּבַ ין ׁשֶ    ,ּבֵ

ת ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ    .ְמַחּלְ
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

ב ַא  יםִאם ְמַעּכֵ ה ֶאת ָהַרּבִ יָלן ֶלָעִתיד ָלבֹא ,תָּ    .ִנְמֵצאָת ַמְכׁשִ
  

ָמָרא    ּגְ

ַהאי  ַמע ּדְ י הּוא "ֲעִליל"ַמאי ַמׁשְ ּלֵ ִמיּגַ ָנא ּדְ ְ    ?ִליׁשּ
  

יָאַמר  הוּ  ַרּבִ    :ַאּבָ
ְבָעָתיִ " :ָאַמר ְקָרא ק ׁשִ ֲעִליל ָלָאֶרץ ְמזּוּקָ ֶסף ָצרּוף ּבַ    .ז)-(תהילים יב "םִאְמרֹות ה' ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ּכֶ

  
מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ

   :ַחד ָאַמר
עֹוָלם יָנה ִנְבְראּו ּבָ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ִ    ,ֲחִמׁשּ

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)-יב (קהלת "ּבִ
ה מֹׁשֶ ׁש קֶֹהֶלת ִלְהיֹות ּכְ ּקֵ    ,ּבִ

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

א ָמה ֲאִני ְמ  ים ֶאּלָ ְבֵרי ֵחֶפץ"ַקּיֵ ׁש קֶֹהֶלת ִלְמצֹוא ּדִ ּקֵ   ? "ּבִ
ַהְתָרָאה לֹא ּבְ ֵעִדים ְוׁשֶ לֹא ּבְ ב ׁשֶ ּלֵ ּבַ יִנין ׁשֶ ׁש קֶֹהֶלת ָלדּון ּדִ ּקֵ    ,ּבִ

ת קֹול ְוָאְמָרה לוֹ  ְבֵרי ֱאֶמת :ָיְצָתה ּבַ ר ּדִ ַנִים ֵעִדים" :ְוָכתּוב יֹוׁשֶ י ׁשְ    .ו)-(דברים יז ְוגֹו'[] "ַעל ּפִ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. לפי נראה בעליל אין מחללין
   אין צורך:ש

. שני עדים זוג אחר ארבעים זוג
   זוג:

  
  גמ' 

   . גלוי לכל:בעליל לארץ
. סיפיה חמשים שערי בינה כו'

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 

זמור מה אנוש כי . במוגו'
  תזכרנו: 
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .74
ָבן "   כב,א ִעים זּוג ְוִעיּכְ ָעְברּו יֹוֵתר ֵמַאְרּבָ ה ׁשֶ י ֲעִקיָבאַמֲעׂשֶ    .ּכּו' "ַרּבִ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ
לֹום ׁשֶ  י ֲעִקיָבאַחס ְוׁשָ ָבן ַרּבִ    ,ִעיּכְ

ֶפר ּזֶ א ׁשֶ ֶדר ,ֶאּלָ ל ּגֶ ּה ׁשֶ ָבן ,רֹאׁשָ    ,ִעיּכְ
ַלח  ְמִל ְוׁשָ ן ּגַ תוֹ  יֵאלַרּבָ דּוּלָ    ."ְוהֹוִרידּוהּו ִמּגְ

  
  

  רש"י
מעשה ועברו יותר מארבעים זוג 

  . כך שמו: וכו': שזפר
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .75
   ַמְתִניִתין

ָ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 ְוָכל  ,ָאב ּוְבנוֹ  ִרין ְלֵעדּות ַהחֶֹדׁש  -ַהּקְ ׁשֵ    .ּכְ
  

י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ
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 ּוְכׁשֶ  ית ּדִ אּו ִלְפֵני ּבֵ נוֹ  -ּבָ לּו אֹותֹו ְוֶאת ַעְבּדֹו ּוָפְסלּו ֶאת ּבְ    .ִקּבְ
  

ָ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)-ב(שמות י 

ֶכם -ֵעדּות זֹו  ָרה ּבָ ׁשֵ ֵהא ּכְ    .ּתְ
  

ָ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 
קדשו החדש ולא להכשיר וי

 קרובים בא:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .76
ה ָהרֹוֵפא" טֹוִבּיָ ה ּבְ י יֹוֵסי ַמֲעׂשֶ    .ּכּו' "ָאַמר ַרּבִ
  

ר ָרָבאָאַמר     :ַרב ָחָנן ּבַ
ְמעֹוןִהְלְכָתא כְּ  י ׁשִ    .ַרּבִ

  
ר ָרָבאלְ  ַרב הּוָנא ָאַמר ֵליּה     :ַרב ָחָנן ּבַ

ה י יֹוֵסי ּוַמֲעׂשֶ ְמעֹוןְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִהְלְכָתא כְּ  ,ַרּבִ 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 

ִניתֵהיִכי     ?ּ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

   מי המכשיר ומי הפוסל:
. 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 

 עון): דר' (שמ
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .77
   ַמְתִניִתין

סּוִלין    :ֵאּלּו ֵהן ַהּפְ
ָיאַהְמׂשַ  קּוּבְ    ,ֵחק ּבְ

ית ִרּבִ    ,ּוַמְלֵוי ּבְ
   ,ּ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 ָ יִרי -ָהא ִאׁשּ ׁשֵ    .ן ָלּה ַאף ֵהן ּכְ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
   :זֹאת אֹוֶמֶרת

ִדְבֵריֶהם  ְזָלן ּדְ ה - ּגַ ָ יִרין ְלֵעדּות ִאׁשּ ׁשֵ    .ּכְ
  
  

  רש"י
 מתני' אלו הן הפסולין כו':

. חתיכות של עצם בקוביא
שמשחקין בערבון ואמור רבנן 
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

משום  דאורייתא הוא למפסליה
אל תשת עד חמס (שמות כג) 

   דהא מנפשיה יהיב ליה:
. היינו נמי כעין מפריחי יונים

   קוביא אי תקדמיה יונך ליוני:
. עושין סחורה וסוחרי שביעית

בפירות שביעית דרחמנא אמר 
(ויקרא כה) לאכלה ולא 
לסחורה (ע''ז סב.) ולפי שנחשדו 
כל אלו לעבור על דת מחמת 

ידים ממון חשדום להיות מע
   שקר ע''י ממון ושוחד:

. פסולי דאורייתא הוא והעבדים
ק''ו מאשה כדאמרן בב''ק (דף 

   פח.):
  

  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 

פרהסיא לא הכשירו חכמים ב
לעדות אשה ואע''פ שהכשירו 
את העבד ואת האשה דפסולי 

 דאורייתא:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .78
   ַמְתִניִתין

ָרָאה ֶאת ַהחֶֹדׁש  ְך  ,ִמי ׁשֶ ה ,מֹוִליִכים אֹותֹו ַעל ַהֲחמֹור -ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּלֵ ִמטָּ    .ֲאִפיּלּו ּבְ
ָיָדן ַמְקלֹותל - ְוִאם צֹוֶדה ָלֶהם     .ֹוְקִחין ּבְ

ֶרְך ְרחֹוָקה  ָיָדם ְמזֹונֹות - ְוִאם ָ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 

עות את לעכבם כדי להט
 חכמים:
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        """"ִאם ֵאיָנן ַמִּכיִריןִאם ֵאיָנן ַמִּכיִריןִאם ֵאיָנן ַמִּכיִריןִאם ֵאיָנן ַמִּכיִרין""""    ––––    ''''בבבבפרק פרק פרק פרק     ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב- - - - כב, אכב, אכב, אכב, א .79

  

   .ַמְתִניִתין

יִרין אֹותֹו  ִחין ִעּמֹו ַאֵחר ַלֲהִעידוֹ  -ִאם ֵאיָנן ַמּכִ ּלְ    .ְמׁשַ
ִראׁשֹוָנה  ל ָאָדם -ּבָ ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש ִמּכָ    ,ָהיּו ְמַקּבְ

ְייּתֹוִס  ְלְקלּו ַהּבַ ּקִ ֶ יִרין -ים ִמׁשּ ּכִ א ִמן ַהּמַ ִלין ֶאּלָ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ    .ִהְתִקינּו ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

   ?"ַאֵחר"ַמאי 
  

   .ַחד
  

   ?!ְוַחד ִמי ְמֵהיָמן   כב,ב
   :ְוָהַתְנָיא

א הּוא ְוֵעָדיו ִעּמֹו ְלָהִעיד ָעָליו" ּבָ ה ׁשֶ    !"ַמֲעׂשֶ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
   ?"ַאֵחר"ַמאי 

   .זּוג ַאֵחר
  

יָהכִ  ָרא י ַנּמִ ּבְ    ,ִמְסּתַ
יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ יִרין אֹותוֹ " ,ּדְ    ?"אֹותוֹ "ַמאי  "ִאם ֵאיָנן ַמּכִ

ט" ?!ְוַחד ִמי ְמֵהיָמן ,ַחד ?"אֹותוֹ " :ִאיֵליָמא ּפָ יּה  ה)- (תהילים פא "ִמׁשְ ִתיב ּבֵ    .ּכְ
א ַמאי     ,אֹותֹו ַהּזּוג ?"אֹותוֹ "ֶאּלָ

י    .ּוג ַאֵחרז ?"ַאֵחר"ַמאי  ָהִכי ַנּמִ
  

   ?!ְוַחד לֹא ְמֵהיָמן
   :ְוָהַתְנָיא

ה ּבְ " י ְנהֹוַראיַמֲעׂשֶ א ַרּבִ אּוׁשָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ָהַלְך ֵאֶצל ָהֵעד ְלָהִעיד ָעָליו ּבְ    !"ׁשֶ
  

י ְנהֹוַראי :ָאְמֵרי ֲהֵדיּה  ,ַרּבִ    ,ַסֲהָדא ַאֲחִריָנא ֲהָוה ּבַ
יב ֵליּה  לֹא ָחׁשִ בֹודֹו ׁשֶ  ,ְוָהא ּדְ ּום ּכְ י ְנהֹוַראיִמׁשּ    .ל ַרּבִ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

א אּוׁשָ י ְנהֹוַראי ַסֲהָדא ַאֲחִריָנא ֲהָוה ּבְ    ,ַרּבִ
ֲהֵדיּה  י ְנהֹוַראי ְלִאְצָטרּוֵפי ּבַ    .ְוָאַזל ַרּבִ

  
   ?ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי

  
ֵתיָמא א :ַמהּו ּדְ ּתָ ּבְ ִליַנן ׁשַ ֵפיָקא לֹא ְמַחּלְ    ,ִמּסְ
ַמע     .ָלןָקא ַמׁשְ

  

  רש"י
  מתני' 
. אם אין ין מכירין אותואם א

ב''ד מכירין את העד אם נאמן 
   וכשר הוא:

. ב''ד שבעירו אחר עמו. משלחין
להעיד עליו לפני ב''ד הגדול 

   (שבמקדש) את החדש:
. מפרש משקלקלו הבייתוסים

  : בגמרא
  

  גמ'
. להכשירו לזה וחד מי מהימן

   בחזקת נאמן:
. העד לפני ב''ד מעשה שבא

   דש:בשבת להעיד על הח
   . להחזיקו נאמן:ועדיו עמו

   . לעדות החדש:חד מי מהימן
. כי חק משפט כתיב ביה

   לישראל הוא משפט וגו':
. כשישבה סנהדרין שם באושא

   ושם היו מקדשין את החדש:
. משום כבודו דרבי נהוראי

שהרי לא הוזכר ר' נהוראי אלא 
ללמוד ממנו שאדם גדול כמותו 
נהג היתר בדבר ואין כבודו 

נביא את ראיותינו אף מחבירו ש
   הקטן ממנו:

. סהדא אחרינא הוה באושא
   המכיר את העד הזה:

. שמא אין אותו העד מספיקא
  בביתו:
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י ָאָתא  אּכִ    :ָאַמר עּוּלָ

ַמֲעָרָבא ׁשּוהָּ ְלַיְרָחא ּבְ    .ַקּדְ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
ְעָיא  אלֹא ִמיּבָ ְמֵהיָמן עּוּלָ ה הּוא ּדִ ַגְבָרא ַרּבָ    ,ּדְ

א  ָעְלָמא  ֲאִפיּלוּ ֶאּלָ י ְמֵהיָמן -ִאיִניׁש ּדְ    .ַנּמִ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ֲעִב  ָתא ּדַ ל ִמיּלְ לּוֵייּכָ י ,יָדא ְלִאּגְ ּה ִאיְנׁשֵ ֵרי ּבָ ּקְ    .לֹא ְמׁשַ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ׁשּו " סֹוף ָהעֹוָלם ְוָאַמר ִקּדְ א ֶאָחד ּבְ ין ּבָ ית ּדִ    ."ֶאת ַהחֶֹדׁש ֶנֱאָמן ּבֵ
  
  
  

  רש"י
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ל ָאָדם" ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש ִמּכָ ִראׁשֹוָנה ָהיּו ְמַקּבְ    .ּבָ
ְלְקלוּ [ ּקִ ֶ ְייּתֹוִסים  ִמׁשּ יִרין - ַהּבַ ּכִ א ִמן ַהּמַ ִלין ֶאּלָ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ   ]."ִהְתִקינּו ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְייּתֹוִסין" ְלקּול ִקְלְקלּו ַהּבַ    ?ַמה ּקִ

ְייּתֹוִסין ְלַהְטעֹות ֶאת ֲחָכִמים ׁשּו ּבַ ּקְ ַעם ַאַחת ּבִ    .ּפַ
ֵני ָאָדם  ֵני ּבְ ְכרּו ׁשְ עּבְ ׂשָ נוּ  ,ֹות זּוזֵמא ַאְרּבַ ּלָ ֶ ֶהם ,ֶאָחד ִמׁשּ ּלָ ֶ    .ְוֶאָחד ִמׁשּ

ֶהם ֵהִעיד ֵעדּותֹו ְוָיָצא ּלָ    .ׁשֶ
ָבָנה יַצד ָרִאיָת ֶאת ַהּלְ נּו ָאְמרּו לֹו ֱאמֹור ּכֵ ּלָ    ?ׁשֶ

ין  :ָאַמר ָלֶהם הּוא ָרבּוץ ּבֵ ים ּוְרִאיִתיו ׁשֶ ַמֲעֵלה ֲאדּוּמִ ֵניעֹוֶלה ָהִייִתי ּבְ    ,ְסָלִעים ׁשְ
ין ַיְרכֹוָתיו ,ַקְרָניו ּדֹומֹות ִלְצִבי ,ָאְזָניו ּדֹוִמין ִלְגִדי ,ׁשֹו ּדֹוֶמה ְלֵעֶגלרֹא ַחת לֹו ּבֵ    ,ּוְזָנבֹו מּוּנַ

י ַלֲאחֹוַרי י ְוָנַפְלתִּ ְעתִּ י ּבֹו ְוִנְרתַּ    .ְוֵהַצְצתִּ
ם ַמֲאִמיִנים ִלי ְסִד  ,ְוִאם ֵאין ַאתֶּ    .יִניֲהֵרי ָמאַתִים זּוז ְצרּוִרין ִלי ּבִ

   ?ָאְמרּו לֹו ִמי ִהְזִקיְקָך ְלָכךְ 
ְייּתֹוִסים ְלַהְטעֹות ֶאת ֲחָכִמים :ָאַמר ָלֶהם ׁשּו ּבַ ּקְ ּבִ י ׁשֶ ַמְעתִּ    ,ׁשָ

י ִנין ְוַיְטעּו ֶאת ֲחָכִמים :ָאַמְרתִּ ֵאיָנם ְמהּוּגָ ֵני ָאָדם ׁשֶ א ָיבֹואּו ּבְ ּמָ    .ֵאֵלְך ֲאִני ְואֹוִדיַע ָלֶהם ׁשֶ
ָנה :ָאְמרּו לוֹ  ַמתָּ    ,ָמאַתִים זּוז ְנתּוִנין ְלָך ּבְ

ַתח ַעל ָהַעּמּוד ֹוֶכְרָך ִיּמָ    .ְוַהׂשּ
ָעה ִהְתִקינּו  אֹוָתּה ׁשָ יִרין -ּבְ ּכִ א ִמן ַהּמַ ִלין ֶאּלָ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ   ."ׁשֶ

  

  רש"י
. שאירע להטעות את החכמים

יום ל' של אדר בשבת ולא נראה 
חדש בזמנו והבייתוסין מתאוין 
שיהא יום ראשון של פסח 
בשבת כדי שתהא הנפת העומר 
באחד בשבת ועצרת באחד 
בשבת לפי שהן דורשין ממחרת 

ו ממחרת שבת השבת יניפנ
בראשית כמשמעו ושכרו שני 
בני אדם להעיד שראו את 

   החדש היום:
 . ולא הכירוהו:אחד משלנו

. מאתים זוז נתונים לך במתנה
ותהא רשאי לעכבן ואע''פ שלא 
השלמת תנאי שלך לשוכרך דיש 
רשות לב''ד לקנוס ממון 
ולעשותו הפקר כדאמרינן 
ביבמות (דף פט:) מנין שהפקר 

נאמר וכל אשר לא ב''ד הפקר ש
יבא לשלשת הימים וגו' יחרם 

   כל רכושו וגו' (עזרא י):
. למלקות ימתח על העמוד

כדאמרינן במסכת מכות (דף 
 כב:) כופת שתי ידיו על העמוד:
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   ַמְתִניִתין

ִראׁשֹוָנה  ּואֹות -ּבָ יִאין ַמׂשּ ִ    .ָהיּו ַמׂשּ
ְלְקלּו ַה  ּקִ ֶ לּוִחין יֹוְצִאין - ּכּוִתים ִמׁשּ הּו ׁשְ ּיְ    .ִהְתִקינּו ׁשֶ

  

ּואֹות יִאין ַמׂשּ ִ יַצד ָהיּו ַמׂשּ    ?ּכֵ
ין ל ֶאֶרז ֲארּוּכִ לֹוְנָסאֹות ׁשֶ ן ,ְמִביִאין ּכְ תָּ ׁשְ ל ּפִ ֶמן ּוְנעֹוֶרת ׁשֶ    ,ְוָקִנים ַוֲעֵצי ׁשֶ

יָחה ְמׁשִ ית ּבָ  ,ְוכֹוֵרְך ּבִ    ,ֶהן ֶאת ָהאּורְועֹוֶלה ְלרֹאׁש ָהָהר ּוַמּצִ
ִני -ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד  ,ּומֹוִליְך ּוֵמִביא ֵ רֹאׁש ָהָהר ַהׁשּ ן ּבְ ה ּכֵ הּוא עֹוׂשֶ הּוא רֹוֶאה ֶאת ֲחֵבירֹו ׁשֶ    ,ַעד ׁשֶ

י ִליׁשִ ְ רֹאׁש ָהָהר ַהׁשּ    .ְוֵכן ּבְ
  

ּואֹות יִאין ַמׂשּ ִ    ?ּוֵמַאִין ָהיּו ַמׂשּ
ָחה ְלַסְרָטָבא ׁשְ    ,ֵמַהר ַהּמִ

ְרָטָבא ִלְגרֹוִפיָנאוּ     ,ִמסַּ
רֹוִפיָנא ְלַחְווָרן    ,ּוִמּגְ

ין ְלתִּ    ,ּוֵמַחְווָרן ְלֵבית ּבַ
ם ָ ין לֹא ָזזּו ִמׁשּ ְלתִּ ית ּבַ    ,ּוִמּבֵ

א מֹוִליְך ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד  ל ַהּגוֹ  -ֶאּלָ ָהָיה רֹוֶאה ּכָ ְמדּוַרת ָהֵאׁש ַעד ׁשֶ    .ָלה ְלָפָניו ּכִ
  

ָמָרא    ּגְ

ַמע ּדְ  יִאין"ַמאי ַמׁשְ ִ יקֹוד הּוא "ַמׂשּ ָנא ּדִ ְ    ?ִליׁשּ
  

ְכִתיב יו" :ּדִ ִוד ַוֲאָנׁשָ ֵאם ּדָ ָ ׂשּ   .כא)-(שמואל ב ה "ַוּיִ

ִמיַנן ִוד :ּוְמַתְרּגְ    .ְואֹוְקִדיַנן ּדָ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. בראשונה היו משיאין משואות
לאחר שקדשו החדש ולא היו 
צריכין לשכור שלוחים לשלוח 
לגולה להודיע כי המשואות 

   מודיעים אותן:
. והשיאו גם משקלקלו הכותים

הם משואות שלא בזמן החדש 
להטעות ישראל וב''ד לא היו 
משיאין משואות אלא בחדש 
שנתקדש ביום ל' כדאמרינן 
בפירקין וכשלא היו משיאין 
לערב של יום ל' הכל יודעין 
שהחדש מעובר ופעם אחת 
עיברו ב''ד את החדש ולא 
השיאו משואות לערב ל' 

כותים השיאום בהרים וה
שלהם והטעו את בני הגולה 

   לעשותו חסר:
   . פירטק''י בלע''ז:כלונסות
   . כדי שיראו למרחוק:ארוכים

  וקנים ועצי שמן ונעורת של 
   . כל אלו מרבים שלהבת:פשתן

. לונצ''י בלע''ז וכורכן במשיחה
קושרם בחוט של משיחה 

   בראשי הכלונסיות:
מה . ומאין היו משיאין משואות

   שם ההרים:
. מתחילין הוא הר מהר המשחה

הזיתים שלפני ירושלים עד 
שרואין שעושין כן בהר 

  סרטבא: 
וכו': את הגולה בני בבל לחוורן 

אנשי פומבדיתא והמה מודיעין 
   לכל בני מדינת בבל:

 בגמרא. מפרש כמדורת אש
 מדורת אש לשון היסק גדול:
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ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ְר " ּנִ א ַעל ַהחֶֹדׁש ׁשֶ ּואֹות ֶאּלָ יִאין ַמׂשּ ִ ׁשוֹ ֵאין ַמׂשּ ְזַמּנֹו ְלַקּדְ   .ָאה ּבִ
יִאין ִ    ?ְוֵאיָמַתי ַמׂשּ

   ."ְלאֹור ִעיּבּורוֹ 
  

ַאָחֵסר  :ְלֵמיְמָרא    ,ָעְבִדיַנן –ּדְ
ֵלא     .לֹא ָעְבִדיַנן - ַאּמָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
י ָאַמר     :ֵזיָראַרּבִ

ּום  ֵזיָרה ִמׁשּ ת רֹאׁש חֹוֶדׁש ּגְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    .ָחֵסר ׁשֶ
  

   ?ֵאיַמת ָעְבֵדי
  

א ּתָ ּבְ ַאּפּוֵקי ׁשַ    .ּבְ
ִאי ָאְמַרּתְ    כג,א ֵלא :ּדְ י ַאּמָ    ,ַהאי ָחֵסר הּוא :ָאְמֵרי ,ְלִמיְטֵעי^ָאתּו  -  ַנֲעִביד ַנּמִ

לֹא ָעִביד ֵמֶאְתמֹול ר -  ְוַהאי ּדְ לֹא ֶאְפׁשָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ְלָמא ָמֵלא הּוא ּוִבְזַמּנֹו ָעְבדוּ     .אֹו ּדִ

  
ין ַאָחֵסרְוֶלי ֵלא ּבֵ ין ַאּמָ    ,ֱעִביד ּבֵ

ַלע  ת רֹאׁש חֹוֶדׁש ְוִכי ִמּקְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָלל - ּבְ    ,לֹא ֶליֱעִביד ּכְ
ת ּבָ לֹא ָעְבִדיַנן מֹוָצֵאי ׁשַ ֵלא ,ְוֵכיָון ּדְ ָחֵסר הּוא -  ְוָעְבִדיַנן ַאּמָ    !ֵמיַדע ָיְדֵעי ּדְ

  
   ,ָאתּו ְלִמיְטֵעי ,ֲאִפיּלּו ָהִכי

נּוֵסי ,אי ָמֵלא הּואַה  :ָאְמֵרי ִאיּתְ נּוֵסי הּוא ּדְ לֹא ָעְבֵדי ִאיּתְ    .ְוַהאי ּדְ
  

ֵלא ָלל ,ְוֶליֱעִביד ַאּמָ    !ְולֹא ֶליֱעִביד ַאָחֵסר ּכְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
יּטוּ  ּום ּבִ ֵני ָיִמיםִמׁשּ    .ל ְמָלאָכה ָלָעם ׁשְ

  
  

  רש"י
  גמ' 

   . להודיען שנתקדש:לקדשו
. לערב יום שלשים לאור עיבורו

נגהי ל''א יום שלשים קרוי יום 
עיבורו כדאמרינן לעיל (דף יט:) 
על שני אדרים שמקדשין אותם 
ביום עיבוריהם ועל שם שממנו 
מעברין את חדש היוצא קרוי 

   יום עיבור:
. ר''ח הנקבע ביום ר''ח חסר

שלשים שהחדש היוצא נמצא 
   עכשיו חסר:

לא נוכל . ושחל להיות בע''ש
לחלל שבת לאורו להשיא 

   משואות ונשיא אותם למ''ש:
. שנהא רגילין בין ואי אמרת

  אחסר בין אמלא:
. השתא בני הגולה אתו למיטעי

אמרי כו' אבל השתא דלא 
עבדינן אלא אחסר כי עבדינן 

   למוצאי שבת ידעי דחסר הוא:
. ואנן רגילין ועבדינן אמלא

   לעשות כל שאר המלאין:
. ומחמת דחסר הואמידע ידעי 

איסור שבת שאירע בליל 
   משואותיו נמנעו מלהשיא:

. בשכרות של משתה דאיתנוסי
   השבת:

. וכי וליעביד אמלא ולא אחסר
מקלע ר''ח חסר בערב שבת ולא 
עבדינן מידע ידעי דחסר הוא 
ולא תלו בשכרות אלא במידי 
דשכיח דכל חדשים חסרין לא 

   עבדינן והא נמי לא עבוד:
משום ביטול מלאכה  אמר אביי

. ולא גרסינן גזירה אי אמרת כו'
נעביד אמלא ולא אחסר אין לך 
ר''ה שאין מתבטלין בני הגולה 
ממלאכה שני ימים יום ל' שמא 
היום ר''ה ויום שלשים ואחד 
שמא עיברו את החדש והיום 
ר''ה אבל כי עבדינן משואות 
אחסר לאור יום ל' ידעי שביום 
 שלשים נקבע ויעשו מלאכה

למחר ואין בטלין שני ימים 
 אלא במעובר: 
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ּואֹות" יִאין ַמׂשּ ִ יַצד ָהיּו ַמׂשּ    ?ּכֵ

לּוְנסֹותְמִביִא  ין[ ין ּכְ ל ֶאֶרז ֲארּוּכִ ן ,ׁשֶ תָּ ׁשְ ל ּפִ ֶמן ּוְנעֹוֶרת ׁשֶ    ,ְוָקִנים ַוֲעֵצי ׁשֶ
יָחה ְמׁשִ ֶהן ֶאת ָהאּור ,ְוכֹוֵרְך ּבִ ית ּבָ    ,ְועֹוֶלה ְלרֹאׁש ָהָהר ּוַמּצִ

הּוא עוֹ  -ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד  ,ּומֹוִליְך ּוֵמִביא הּוא רֹוֶאה ֶאת ֲחֵבירֹו ׁשֶ ִניַעד ׁשֶ ֵ רֹאׁש ָהָהר ַהׁשּ ן ּבְ ה ּכֵ    ,ׂשֶ
י ִליׁשִ ְ רֹאׁש ָהָהר ַהׁשּ   ]."ְוֵכן ּבְ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָעה     :ִמיֵני ֲאָרִזים ֵהןַאְרּבָ
   ,ֶאֶרז

רֹום    ,ַקּתְ
ֶמן    ,ֵעץ ׁשֶ

   .ּוְברֹוׁש 
  
רֹום"    ".ַקּתְ
  

   :ַרבָאַמר 
   .ִאְדָרא

  
ֵבי  יָלאּדְ י ׁשִ    :ָאְמֵרי ַרּבִ

   .אַמְבִליגָ 
  

   :ְוָאְמֵרי ָלּה 
   .זֹו ּגּוְלִמיׁש 

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ ַרּבָ    ,ּוְפִליָגא ּדְ

ָאַמר  ר ַרב הּוָנאּדְ ה ּבַ    :ַרּבָ
י     :ַרבָאְמֵרי ּבֵ

ָרה ִמיֵני ֲאָרִזים ֵהם    ,ֲעׂשָ
ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ    :ֶאתֵּ

   ,ֶאֶרז
ה ּטָ    ,ׁשִ
   ,ַוֲהַדס

ֶמן    ,ְוֵעץ ׁשָ
ֲע  ים ּבָ רֹוׁש  :ָרָבהָאׂשִ ְדָהר ,ּבְ ו ,תִּ ּור ַיְחּדָ    .יט)- (ישעיה מא "ּוְתַאׁשּ

  
   .ַאְרָזא – "ֶאֶרז"
ה" ּטָ    .ּתֹוְרִניָתא – "ׁשִ
   .ָאָסא – "ֲהַדס"
ֶמן"    .ֲאַפְרְסָמא – "ֵעץ ׁשֶ
רֹוׁש " ָרָתא – "ּבְ    .ּבְ
ְדָהר" אָגא – "תִּ    .ׁשָ
ּור" ַאׁשּ    .ׁשֹוִריְבָנא – "תְּ
  

ְבָעה ָה     !ווּ ָהֵני ׁשִ
  

י ָאָתא  יִמיּכִ    :ָאַמר ַרב ּדִ
ין ,ַאְלמֹוִנים ,ַאּלֹוִנים :הֹוִסיפּו ֲעֵליֶהם    .ַאְלמּוּגִ

  
   .ּבּוְטֵמי – "ַאּלֹוִנים"
ּלּוֵטי – "ַאְלמֹוִנים"    .ּבַ
ין" ִסיָתא – "ַאְלמּוּגִ    .ּכָ

  רש"י
 כו': כיצד היו משיאין

. כך שם האילן אמר רב אדרא
כדאמרינן במסכת ביצה (דף 

   טו:) יטע בהן אדר:
   . פיניי''א בלע''ז:תורניתא

   . בוס''ו בלע''ז:ברתא
   . ש''פ בלע''ז:שאגא
   . אולמ''י בלע''ז:בוטמי
. צירקוו''ה בלע''ז בלוטי
ין בו פירי שקורין שגדיל

   גליאנד''ה:
. מין עץ העולה בקרקע כסיתא

  הים ושמו קוראל''ו:
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ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

ין ,ַעְרמֹוִנים ,ֲארֹוִנים    .ַאְלמּוּגִ
  
   .ָעֵרי  -" יםֲארֹונִ "
   .ּדּוְלֵבי – "ַעְרמֹוִנים"
ין" ִסיָתא –" ַאְלמּוּגִ    .ּכָ
  
  
יר לֹא ַיַעְבֶרּנוּ "    .כא)-(ישעיה לג "ְוִצי ַאּדִ
  

   :ַרבָאַמר 
דֹוָלה    .זֹו ּבּוְרִני ּגְ

  
   ?ֵהיִכי ָעְבדוּ 

  
ְבֵרי ית ַאְלֵפי ּגַ א ,ַמְייּתּו ׁשִ ּתָ ְתֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ    ,ּבִ

ְבֵרי :ּה ְוָאְמֵרי לָ  ֵריַסר ַאְלֵפי ּגַ א ,ּתְ ּתָ א ַיְרֵחי ׁשַ יּתָ ׁשִ    .ּבְ
ְכָנא ׁשַ    .ְוָטֲעֵני ָלּה ָחָלא ַעד ּדְ

א ְסִפיְנּתָ ָכִסיָתא ְוָקַטר ְלהּו ּבִ ָנא ּבְ ִכיּתָ ר ָאמֹוַראי ְוָקַטר ַאּטּוֵני ּדְ    .ְוָנִחית ּבַ
דּו ְלָבַראי ְליָ  ,ְוָנְטֵלי ָחָלא ְוׁשָ ִמּדַ ה ּדְ    .א ַעְקָרא ּוַמְתָיאְוַכּמָ

א ַכְסּפָ ֵרין ּבְ    .ּוַמֲחִליף ַעל ַחד ּתְ
ְרָווָתא ַהְוָיין ָלת ּפַ ֵאי :ּתְ י ֲאַרּמָ י ּבֵ ְרּתֵ ְרָסֵאי ,ּתַ ֵבי ּפַ    .ַוֲחָדא ּדְ

ֵאי  ֵבי ֲאַרּמָ ִסיָתא - ּדְ ָקן ּכָ    .ַמּסְ
ְרָסֵאי  ֵבי ּפַ יָתא -ּדְ ִנּיָ ָקן ַמְרּגָ    .ַמּסְ

ְרוָ  ְרָייא ּפַ ְמִהיגּוִמּקַ ַמׁשְ    .וָתא ּדְ
  
  
  

  רש"י
. לויר''ו שם האילן ואת פריו ערי

   קורין ביי''ש:
   . קשטאניי''א:דולבי

. לנחל וצי אדיר לא יעברנו
   שעתיד לצאת מבית המקדש:

. ספינה שקורין זו בורני גדולה
   דרומונ''ט:
רני גדולה . אותה בוהיכי עבדי

   למאי עבידא:
   . חול:חלא

. שוליה שוכנים עד דשכנא
בקרקעית הים ועודנה נראית 
למעלה מן המים דבמקום 
שהאלמוגים גדילים בים אין 

   הים עמוק כל כך:
. מלומד לשוט בר אמוראי

   בנהרות:
. חבילי וקטר אטוני דכיתנא

פשתן שהן קשין לינתק וקושר 
ראשו אחד בשורש האילן 

   ד בבורני:וראשו אח
. הנך גברי חלא דספינתא ושקלי

ושדו לאבראי והיא עולה מתוך 
   המים ועוקרת שרשי האילן:

. פורט''ו בלע''ז ובלשון פרוותא
   משנה נמל:

. מקרקעית מסקן מרגנייתא
   הים על ידי בר אמוראי:

. ומקרייא פרוותא דמשמהיג
אותה של פרסיים נקראת נמל 

 של מלוכה:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .85
יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

ַלִים ְטלּו ָנְכִרים ִמירּוׁשָ ּנָ ה ׁשֶ יּטָ ה ְוׁשִ יּטָ ל ׁשִ רּוְך הּואָעִתיד  ,ּכָ דֹוׁש ּבָ    ,ְלַהֲחִזיָרן ָלּה  ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ּטָ ר ֶאֶרז ׁשִ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ    .יט)-(ישעיה מא "ֶאתֵּ

ר"ְוֵאין  ַלִיםֶא  "ִמְדּבָ א ְירּוׁשָ    ,ּלָ
ֱאַמר ּנֶ ר ָהָיָתה" :ׁשֶ ָמָמה[ ִצּיֹון ִמְדּבָ ם ׁשְ לִַ 33]ְירּוׁשָ

  . ט)-(ישעיה סד
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ָדּה  ל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְוֵאינֹו ְמַלּמְ ר -ּכָ ְדּבָ ּמִ    .ּדֹוֶמה ַלֲהַדס ּבַ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

ל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּוְמַלּמְ  ֵאין ּכָ ָמקֹום ׁשֶ ר -ֲחָכִמים  יְלִמיֵד ּתַ ָדּה ּבְ ְדּבָ ּמִ ָחִביב ,ּדֹוֶמה ַלֲהַדס ּבַ    .ּדְ
  
י ָאַמר וְ     :יֹוָחָנןַרּבִ

ָנה ּקָ ֵאין ָלֶהם ּתַ    ,אֹוי ָלֶהם ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ׁשֶ
ֱא  ּנֶ ת " ַמר:ׁשֶ חֹׁשֶ ַחת ַהּנְ    ,ָאִביא ָזָהב -תַּ

ְרֶזל     ,ֶסףָאִביא כֶ  -ְוַתַחת ַהּבַ
ת –ם ְוַתַחת ָהֵעִצי    ,ְנחֹׁשֶ

ְרֶזל -ְוַתַחת ָהֲאָבִנים     יז)-(ישעיה ס "ּבַ
ַחת  י ֲעִקיָבא ּתַ    ?ַמאי ְמִביִאין –ַוֲחֵביָריו  ַרּבִ

יִתי" :ַוֲעֵליֶהם הּוא אֹוֵמר ָמם לֹא ִנּקֵ יִתי ּדָ    .כא)-(יואל ד "ְוִנּקֵ
  

                                                           
33
ךָ  ָעֵרי  ר ָהיוּ  ָקְדׁשְ ר ִצּיֹון ִמְדּבָ ם ָהָיָתה ִמְדּבָ לִַ ָמָמה ְירּוׁשָ   ׁשְ

  רש"י
. אם א נקיתיונקיתי דמים ל

באתי לנקות את העכו''ם משאר 
עונות לא אנקם מדמם של 

 ישראל:
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        בבבב----כג, אכג, אכג, אכג, א .86
וּ " יִאין ַמׂשּ ִ    ?אֹותּוֵמַאִין ָהיּו ַמׂשּ
ָחה ְלַסְרָטָבא[ ׁשְ    ,ֵמַהר ַהּמִ

ְרָטָבא ִלְגרֹוִפיָנא    ,ּוִמסַּ
רֹוִפיָנא ְלַחְווָרן    ,ּוִמּגְ

ין ְלתִּ    ,ּוֵמַחְווָרן ְלֵבית ּבַ
ם ָ ין לֹא ָזזּו ִמׁשּ ְלתִּ ית ּבַ    ,ּוִמּבֵ

ל ַהּגֹוָלה ְל  ָהָיה רֹוֶאה ּכָ א מֹוִליְך ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד ַעד ׁשֶ ְמדּוַרת ָהֵאׁש ֶאּלָ   ].ָפָניו ּכִ
  

ין"ַמאי  ְלתִּ ית ּבַ    ?"ּבֵ
  

   :ַרבָאַמר 
יָרם   כג,ב    .זֹו ּבִ

  
   ?"ּגֹוָלה"ַמאי 

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִדיָתא    .זֹו ּפּוְמּבְ
  

ְמדּוַרת ָהֵאׁש "ַמאי     ?"ּכִ
  

ָנא    :ּתָ
ּגוֹ " ָידֹו ְועֹוֶלה ְלרֹאׁש ּגַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל ֲאבּוָקה ּבְ    ."ּכָ
  

ְנָיא    :ּתַ
ְמעֹון " י ׁשִ ן ֶאְלָעָזרַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ

   .ָה"ַאף ָחִרים ְוָכָייר ְוֶגֶדר ְוַחְברֹוֶתי
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
יֵני ּוֵביֵני ֲהוּו ָקְייֵמי    .ּבֵ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

ָרֵאל ֲהוּו ָקְייֵמי ֶאֶרץ ִיׂשְ יָסא ּדְ    ,ְלַהְך ּגִ
ַהאי גִּ  יב ּדְ    ,יָסאַמר ָחׁשִ

יָסא ַהאי ּגִ יב ּדְ    .ּוַמר ָחׁשִ
  

י ָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ
ל ַאַחת ְוַאַחת  ין ּכָ ְרָסאֹות - ּבֵ מֹוֶנה ּפַ    .ׁשְ

  
ין ָלִתין ְוַתְרּתֵ ה ָהוּו ְלהּו ּתְ ּמָ    ?!ּכַ

ָנא טּוָבא ָהווּ     !ְוָהא ָהִאיּדְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ְרכֵ  ּתּום ְלהּו ּדַ ּתּוֵמי ִאְסּתַ    ,יִאְסּתַ

ְכִתיב יִרים" :ּדִ ּסִ ְך ּבַ ְרּכֵ ְך ֶאת ּדַ    .ח)-(הושע ב "ָלֵכן ִהְנִני ׂשָ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְכִתיב ,ֵמָהָכא ה" :ּדִ    .ט)-(איכה ג "ְנִתיבֹוַתי ִעּוָ

  
  

  רש"י
. היו אף חרים וכייר וגדר

משיאין המשואות בראשי הרים 
   שלהן:

. דהנך דמתני' הוו ביני ביני
   קיימין הנך:
. א''י לצד בבל שני באידך גיסא

צדדים של א''י נמשכין לצד 
   בבל:

. דהנך בין כל אחת ואחת
   מתניתין:ד

. ואחזו ההולכין איסתתום דרכי
   דרך עקלתון:

  . קוצים:בסירים
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        בבבבכג, כג, כג, כג,  .87
   ַמְתִניִתין

ַלִים ירּוׁשָ דֹוָלה ָהְיָתה ּבִ    ,ֵראתּוֵבית ַיְעֵזק ָהְיָתה ִנְק  ,ָחֵצר ּגְ
ִסין ּנְ ל ָהֵעִדים ִמְתּכַ ם ּכָ    ,ּוְלׁשָ
ם ין ּבֹוְדִקין אֹוָתם ׁשָ    ,ּוֵבית ּדִ

ין ָלֶהם דֹולֹות עֹוׂשִ    ,ּוְסעּודֹות ּגְ
הּו ְרִגיִלין ָלבֹא ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ    .ּבִ

  

ִראׁשֹוָנה  ל ַהּיֹום -ּבָ ם ּכָ ָ    .לֹא ָהיּו ָזִזין ִמׁשּ
ֵק ִהְתִקין  ְמִליֵאל ַהּזָ ן ּגַ    :ןַרּבָ

ה ְלָכל רּוַח  ִים ַאּמָ ִכין ַאְלּפַ הּו ְמַהּלְ ּיְ    .ׁשֶ
  

ְלַבד    ,ְולֹא ֵאּלּו ּבִ
ד ָאה ְלַייּלֵ א ַאף ֲחָכָמה ַהּבָ    ,ֶאּלָ

ֵליָקה יל ִמן ַהּדְ א ְלַהּצִ ִייס ,ְוַהּבָ ָהר ,ּוִמן ַהּגַ ּפֹוֶלת ,ּוִמן ַהּנָ    ,ּוִמן ַהּמַ
י ָהִעיר ַאְנׁשֵ ִים ְלָכל רּוַח ָלֶה  ְוֵיׁש  ,ֲהֵרי ֵאּלּו ּכְ   .ם ַאְלּפַ

  

ָמָרא    ּגְ

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ית ַיְעֵזק" ַנן אֹו  "ּבֵ ית ָיֵזק'ּתְ ַנן 'ּבֵ    ?ּתְ
  
ית ַיְעֵזק" ַנן "ּבֵ ָיא ִהוא -  ּתְ ָנא ְמַעּלְ ְ    ,ִליׁשּ

ְכִתיב ֵלהוּ " :ּדִ ֵקהּו ַוְיַסּקְ    ,ב)-(ישעיה ה "ַוְיַעּזְ
ְלָמא  ית ָיֵזק'אֹו ּדִ ַנן  'ּבֵ ַצֲעָרא הּוא -ּתְ ָנא ּדְ ְ    ,ִליׁשּ

ִדְכִתיב ים" :ּכְ אִזיּקִ    ?א)-(ירמיה מ "ְוהּוא ָאסּור ּבָ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַמע א ׁשְ     :ּתָ

הּו ְרִגיִלים ָלבֹוא" ּיְ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ ין ָלֶהם ׁשָ דֹולֹות ָהיּו עֹוׂשִ    ."ְסעּודֹות ּגְ
  

הוּ  י ֲהוּו ָעְבֵדי ּבְ ְרּתֵ ְלָמא ּתַ   .ּדִ
  
  

  רש"י
  מתני' 

חצר גדולה היתה בירושלים כו' 
. ביום כל העדים מתכנסין

   השבת שחללוהו לבוא ולהעיד:
. לפי שיצאו לא היו זזין משם

חוץ לתחום והיוצא חוץ לתחום 
   אין לו אלא ד' אמות:

 . שהוא גדל פתאוםמן הנהר
ושוטף את בני העיר ואת 

   הילדים:
  

  גמ' 
. סייגו בגדר אבנים ויעזקהו

   סביב סביב בעיגול כמו טבעת:
. על שם שאסורין לישנא דצערא

כאלו בזיקין שאין זזין משם כל 
   היום:

. אלמא לא הוה סעודות גדולות
 להו צערא:
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   ַמְתִניִתין

יַצד ּבֹוְדִקין ֶאת ָהֵעִדים    ?ּכֵ
א ִראׁשֹון ּבֹוְדִקין אֹותֹו ִראׁשֹון ּבָ    ,זּוג ׁשֶ

ֶהן ְואֹוְמִרין לוֹ  ּבָ דֹול ׁשֶ ָבָנה :ּוַמְכִניִסין ֶאת ַהּגָ יַצד ָרִאיָת ֶאת ַהּלְ    ,ֱאמֹור ּכֵ
ה ה אֹו ְלַאַחר ַהַחּמָ    ?ִלְפֵני ַהַחּמָ

   ?ִלְדרֹוָמּה  ִלְצפֹוָנּה אוֹ 
בֹוהַּ  ה ָהָיה ּגָ ּמָ    ?ּכַ

   ?ּוְלַאִין ָהָיה נֹוֶטה
ה ָהָיה ָרָחב    ?ְוַכּמָ

ה  לּום -ִאם ָאַמר ִלְפֵני ַהַחּמָ    .לֹא ָאַמר ּכְ
ךְ  ִני ּובֹוְדִקין אֹותוֹ  ְוַאַחר ּכָ ֵ    .ָהיּו ַמְכִניִסין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵריֶהם ְמכוּ  ִנים ִאם ִנְמְצאּו ּדִ יֶמתֵעדּוָתן ַק  -ּוָ    .ּיֶ
  

ל ַהּזּוגֹות  ָאר ּכָ ָבִרים -ּוׁשְ י ּדְ    .ׁשֹוֲאִלין אֹוָתן ָראׁשֵ
ָהיּו ְצִריִכים ָלֶהם ַפֵחי ֶנֶפׁש  ,לֹא ׁשֶ לֹא ֵיְצאּו ּבְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ִביל ,ֶאּלָ ׁשְ הּו ְרִגיִלים ָלבֹוא ּבִ ּיְ    .ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

ה"ַהְיינּו     !"ִלְצפֹוָנּה "ַהְיינּו  "ִלְפֵני ַהַחּמָ
ה"ַהְיינּו     !"ִלְדרֹוָמּה "ַהְיינּו  "ְלַאַחר ַהַחּמָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ִגיָמָתּה  ה"ּפְ ה אֹו ְלַאַחר ַהַחּמָ    ?"ִלְפֵני ַהַחּמָ
  
לּום" ה לֹא ָאַמר ּכְ    -   "ִאם ָאַמר ִלְפֵני ַהַחּמָ
י ָאַמר ּדְ     :יֹוָחָנןַרּבִ

ְכִתיב ה " :ַמאי ּדִ ל ָוַפַחד ִעּמֹו עֹוׂשֶ ְמרֹוָמיוַהְמׁשֵ לֹום ּבִ    ?ב)-(איוב כה "ׁשָ
ל ְלָבָנה ִגיָמָתּה ׁשֶ ה ּפְ ת ,ֵמעֹוָלם לֹא ָרֲאָתה ַחּמָ ל ֶקׁשֶ ִגיָמָתּה ׁשֶ    .ְולֹא ּפְ

ל ְלָבָנה  ִגיָמָתּה ׁשֶ ּה  -ּפְ ְעּתָ ה ּדַ ָחְלׁשָ    .ּדְ
ת    כד,א ל ֶקׁשֶ ִגיָמָתּה ׁשֶ ה  - ּפְ לֹא ֵליְמרּו עֹוְבֵדי ַהַחּמָ יֵרי ָקא^ּדְ ָייא ּגִ ּדְ   .ְמׁשַ

  
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

כיצד בודקין את העדים כו' 
. החמה הולכת לפני החמה

לם ממזרח לדרום ומדרום לעו
למערב וממערב לצפון שנאמר 
הולך אל דרום וסובב אל צפון 
והלבנה אינה נראית ביום 
שלשים לעולם אלא סמוך 
לשקיעת החמה שמתוך שהיא 
דקה וקטנה אינה נראית בעוד 
שהחמה בגבורתה מדלא קתני 
למזרחה או למערבה שמע מינה 
אין נראית להם בדרום וקא 

ן את העדים ס''ד שהיו שואלי
אם ראוה מהלכת לפני החמה 
או לאחריה לצפונה של חמה 
ראיתם אותה או לדרומה של 

לפני החמה  פריך ובגמרא חמה
היינו לצפונה שהרי אין נכון 
לבדוק ולשאול אם לדרומה 
אלא בזמן ששניהן החמה 
והלבנה במערב שאם הם בדרום 
אינה יכולה להיות לא לצפונה 

מזרחה ולא לדרומה אלא או ל
או למערבה וכשהן במערב אם 
לפני החמה היא זהו לצפונה 
שהרי לצד צפון הם הולכין ואם 
לאחריה היא הרי זה לצד 

   דרום:
. מן הארץ לפי כמה היה גבוה
   ראיית עיניכם:

. ראשי הפגימה לאין היה נוטה
לאיזה צד נוטין לצד צפון כזה ( 

   ] או לצד דרום כזה [ ):
מר אם אמר לפני החמה לא א

   :בגמרא. מפרש כלום
  

  גמ' 
היינו לפני החמה היינו 

. הא חדא מילתא היא לצפונה
   כדפרישית לעיל:

. פונה לצד פגימתה לפני החמה
החמה או לצד אחר ועלה קתני 
סיפא אם אמר לפני החמה לא 
אמר כלום דמעולם לא ראתה 

   חמה פגימתה של לבנה:
. העובדין את דלא לימרו עובדיה

  החמה:
. החמה הזאת י קא משדייאגיר

חצים היא יורה להלחם בכופרין 
בה שהיורה בקשת נותן פגימת 

 הקשת לצד פניו:
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בֹוהַּ ּוְלַאִין ָהָיה נֹוֶטה" ה ָהָיה ּגָ ּמָ   ּכּו':  "ּכַ
  

ָנא ֲחָדא    :ּתָ
יִמין -ִלְצפֹוָנּה " ָבָריו ַקּיָ    ,ּדְ

לּום -ִלְדרֹוָמּה     ."לֹא ָאַמר ּכְ
  

ָכא    :ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ
יִמין -ִלְדרֹוָמּה " ָבָריו ַקּיָ    ,ּדְ

לּוםלֹא ָא  -ִלְצפֹוָנּה     !"ַמר ּכְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ה -ּכָ ימֹות ַהַחּמָ    ,ּבִ
אן  ִמים -ּכָ ׁשָ ימֹות ַהּגְ    .ּבִ

  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
בֹוהַּ " יֶאָחד אֹוֵמר ּגָ תֵּ עֹות ׁשְ הְוֶאָחד אֹוֵמר  ,ַמְרּדְ לֹׁשָ יֶמת -  ׁשְ    .ֵעדּוָתן ַקּיֶ

הֶאָחד אֹוֵמר  לֹׁשָ הְוֶאָחד אֹוֵמר  ׁשְ ָ ֵטיָלה -  ֲחִמׁשּ    ,ֵעדּוָתן ּבְ
   ."ֲאָבל ִמְצָטְרִפין ְלֵעדּות ַאֶחֶרת

  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ִים" ּמַ ית ,ְרִאינּוהּו ּבַ ׁשִ ֲעׁשָ ָעִבים  ,ְרִאינּוהּו ּבַ    .ֵאין ְמִעיִדין ָעָליו -ְרִאינּוהּו ּבֶ

ִים ּמַ ָעִבים ,ֶחְציֹו ּבַ ית  ,ֶחְציֹו ּבֶ ׁשִ ֲעׁשָ    ."ן ָעָליוֵאין ְמִעיִדי - ֶחְציֹו ּבַ
א ּכּוּלֹו ָאְמַרּתְ לֹא ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ    ?!ֶחְציֹו ִמּבַ

  
א      :ָהִכי ָקָאַמרֶאּלָ

ָרִקיַע  ִים ֶחְציֹו ּבָ ּמַ ָרִקיַע  ,ֶחְציֹו ּבַ ָעִבים ֶחְציֹו ּבָ ָרִקיַע  ,ֶחְציֹו ּבֶ ית ֶחְציֹו ּבָ ׁשִ ֲעׁשָ    .ֵאין ְמִעיִדין -  ֶחְציֹו ּבַ
  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
   ."ֵאין ְמִעיִדין ָעָליו - ינּוהּו ְוׁשּוב לֹא ְרִאינּוהּו ְרִא "
  

ל ָהִכי ָחזּו ָלּה ְוָאְזֵלי    ?ּכָ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
    :ָהִכי ָקָאַמר

נּו ְולֹא ְרִאינּוהּו  ,ְרִאינּוהּו ֵמֵאֵלינוּ  ְעּתֵ ְבנּו ִלְראֹותֹו ִמּדַ    .ֵאין ְמִעיִדין ָעָליו -ְוׁשַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָחֵזיֵאימ ָעְלָמא הּוא ּדְ ֵעיָבא ּבְ   .ּור ּכּוִביָתא ּדְ
  
  

  רש"י
כאן בימות החמה כאן בימות 

. בימות החמה כגון הגשמים
ביום ארוך של תקופת תמוז 
חמה שוקעת לסוף מערב לצד 
צפון כדתניא בעירובין (דף נו.) 
חמה יוצאת ביום ארוך ושוקעת 

ארוך זהו פני צפון חמה  ביום
יוצאת ביום קצר ושוקעת ביום 
קצר זהו פני דרום ניסן ותשרי 
חמה יוצאת בחצי מזרח 
ושוקעת בחצי מערב תקופת 
ניסן היום והלילה שוין חמה 
יוצאת בחצי מזרח ומהלכת חצי 
מזרח וכל דרום וחצי מערב 
ושוקעת ובלילה סובבת למעלה 
מן הכיפה חצי מערב וכל צפון 

מזרח וזורחת ולמחרת וחצי 
התחיל היום להיות זורח מעט 
מכנגד חצי מזרח לצד צפון 
ושוקע להלן מחצי מערב לצד 
צפון וכן כל יום ויום נמשכת 
מעט בין בזריחה בין בשקיעה 
וכשמגיע יום תקופת תמוז היא 
זורחת בקרן מזרחית צפונית 
ומהלכת ג' רוחות ושוקעת בקרן 
צפונית מערבית ומשם ואילך 

ם מתמעטין והחמה הימי
נמשכת מעט מעט בזריחתה 
ובשקיעתה לצד דרום וכשמגיע 
תקופת תשרי יוצאת בחצי 
מזרח ושוקעת בחצי מערב 
והיום והלילה שוין ועוד מושכת 
והולכת לצד דרום עד תקופת 
טבת ואותו היום יוצאת בקרן 
מזרחית דרומית ושוקעת בקרן 
דרומית מערבית ומשם ואילך 

צפון  נמשכת לאחוריה לצד
לזריחתה מרבה הילוכה לצד 
צפון מעט ושוקעת וכן תמיד עד 
תקופת ניסן שיוצאת בחצי 
מזרח ושוקעת בחצי מערב 
נמצאת בימות החמה מהלכת 
רוב רוח מערבית לפני שקיעתה 
ופעמים כולה וכל ימות 
הגשמים אינה מהלכת אלא 
מיעוט מערב ופעמים שאינה 
נכנסת בו אלא דבר מועט 

חידושה בקרן והלבנה לעולם ב
מערבית דרומית הלכך בימות 
הגשמים שאין החמה נכנסת 
למערב אלא בשקיעתה הלבנה 
קודמת לתוך המערב נמצאת 
לבנה בצפון ובימות החמה 
שהחמה במערב הרבה היא 
קודמת הלבנה ברוב החדשים 

   לצד צפון נמצאת לבנה בדרום:
. אבל מצטרפין לעדות אחרת

אחד מהן מצטרף עם עד אחר 
   כמותו: שיאמר

. תוך נהר או ראינוהו במים
   מעין ראינו דמותה של לבנה:

. יום המעונן היה בעבים
וראינוה מאירה דרך עוביו של 

   עב:
   . קנדיל''ה בלע''ז:עששית

. בתמיה כל הכי חזו ואזלי
מאחר שראוהו למה לא יעידו 

   וכי לעולם הם צריכים לראותו:
   . כדי להעיד עליו:מדעתנו

עיגול של עב  .כוביתא דעיבא
לבן: מתני' ראש ב''ד אומר 

 מקודש כו':



  ""ִאם ֵאיָנן ַמִּכיִרין –מסכת ראש השנה פרק ב' 
                     

115

        כד, אכד, אכד, אכד, א .90
   ַמְתִניִתין

יןרֹאׁש  ית ּדִ ׁש  :אֹוֵמר ּבֵ    !ְמקּוּדָ
ׁש  :ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ַאֲחָריו ׁש ְמקּוּדָ    !ְמקּוּדָ

ְזַמּנוֹ  ְרָאה ּבִ ּנִ ין ׁשֶ ְזַמּנֹו  ,ּבֵ לֹא ִנְרָאה ּבִ ין ׁשֶ ין אֹותוֹ  -ּבֵ ׁשִ    .ְמַקּדְ
י ֶא ַר  יּבְ  רזָ ָע ְל ּבִ    :אֹוֵמר ָצדֹוק ַרּבִ

ְזַמּנֹו  ין אֹותוֹ  -ִאם לֹא ִנְרָאה ּבִ ׁשִ    ,ֵאין ְמַקּדְ
ַמִיםׁשֶ  ׁשּוהּו ׁשָ ָבר ִקיּדְ    .ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ

יןרֹאׁש " ית ּדִ    .ְוכּו'  "ּבֵ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

יָאַמר  א ַרּבִ ְמּדָ ר ּגַ יא ּבַ י ָאַמר  ִחּיָ אּוליֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ יָאַמר  ן ׁשָ    :ַרּבִ
ה ֶאת מֹוֲעֵדי ה'" :ָאַמר ְקָרא ר מֹׁשֶ רֹאׁש  -  מד)-(ויקרא כג "ַוְיַדּבֵ אן ׁשֶ ׁש ִמּכָ ין אֹוֵמר ְמקּוּדָ ית ּדִ    .ּבֵ

  
  
ׁש  :ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ַאֲחָריו" ׁש ְמקּוּדָ    ."ְמקּוּדָ
  

   ?ְמָנָלן
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ְקְר " :ָאַמר ְקָרא ר תִּ יּה  -  ב)-(ויקרא כג "אּו אֹוָתםֲאׁשֶ ם :ְקִרי ּבֵ    .ַאּתֶ

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמן    :ָאַמר ּבַ

ה ֵהם מֹוֲעָדי"    .יֹאְמרּו מֹוֲעָדי - "ֵהם" – ב)-(ויקרא כג "ֵאּלֶ
  
ׁש " ׁש ְמקּוּדָ ֵרי ִזיְמֵני  "ְמקּוּדָ ה ִלי - ּתְ    ?ָלּמָ
  

ְכִתיב    .ב)-(ויקרא כג"ִמְקָרֵאי קֹוֶדׁש " :ּדִ
  

  רש"י
  גמ' 

 . תרי זימני משמע: מקראי קדש
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י ֶא " י ָצדֹוקזָ ָע ְל ַרּבִ ַרּבִ    :אֹוֵמר ר ּבְ

ין אֹותוֹ  ׁשִ ְזַמּנֹו ֵאין ְמַקּדְ    ."ִאם לֹא ִנְרָאה ּבִ
  

ְנָיא    :ּתַ
   :אֹוֵמר ְּפִלימוֹ "

ְזַמּנֹו  ין אֹותוֹ  - ּבִ ׁשִ    ,ֵאין ְמַקּדְ
ְזַמּנֹו  לֹא ּבִ ין אֹותוֹ  -ׁשֶ ׁשִ    .ְמַקּדְ

י ֶא  י ָצדֹוקזָ ָע ְל ַרּבִ ַרּבִ    :ֹוֵמרא ר ּבְ
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ין אֹותוֹ  - ּבֵ ׁשִ    ,ֵאין ְמַקּדְ

ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ    – י)-(ויקרא כה "ְוִקּדַ
ִנים  ׁש  - ׁשָ ה ְמַקּדֵ    ,ַאתָּ

ׁש  ה ְמַקּדֵ ים - ְוִאי ַאתָּ    ."ֳחָדׁשִ
  

מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר     :ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ  יְלָעָזר ּבְ ֶא  ַרּבִ    .ָצדֹוק ַרּבִ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ
ָרֵאל" ין ְוָכל ִיׂשְ ית ּדִ    ,ָראּוהּו ּבֵ

יָכה ֲחׁשֵ ׁש ַעד ׁשֶ יקּו לֹוַמר ְמקּוּדָ    ,ֶנְחְקרּו ָהֵעִדים ְולֹא ִהְסּפִ
ר    .(ראש השנה כה:) "ֲהֵרי ֶזה ְמעּוּבָ

ר"    ,יןִא  – "ְמעּוּבָ
   .לֹא –ׁש ְמקּוּדָ 

  
ר"    ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  -  "ְמעּוּבָ

ְך  ְעּתָ ָרֵאל"הֹוִאיל וְ  :ֲאִמיָנאַסְלָקא ּדַ ין ְוָכל ִיׂשְ ית ּדִ רּוהַּ  "ָראּוהּו ּבֵ ְרְסָמא ְולֹא ִליַעּבְ    ,ִאיּפַ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
  כו': ר' אלעזר בר' צדוק אומר

. שאינו בזמנו אין מקדשין אותו
   צריך חיזוק:

. דמשמע משחשיכה מעובר אין
   נתעבר:

. קתני הרי זה אבל מקודש לא
   מתקדש למחר:

כלומר  .מעובר איצטריכא ליה
לעולם למחר בעי קידוש והאי 
דלא תנייה משום דאיצטריכא 

   לאשמועינן מעובר:
. סד''א דהואיל ובזמנו ראוהו

לא ליעברוה ואי תנא הרי זה 
מתקדש למחר הוה אמינא 
לעולם מיומא קמא מתקנינן 
מועדותיה: מתני' דמות צורות 

 לבנה:
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   ַמְתִניִתין

מּות צּורֹות ְלָבָנה ָהיּו לֹו ְל  ְמ ּדְ ן ּגַ יתוֹ  ִליֵאלַרּבָ ֲעִלּיָ ְבָלא ּוַבּכֹוֶתל ּבַ טַּ    ,ּבַ
ֶהן ַמְרֶאה ֶאת ַהֶהְדיֹוטֹות ְואוֹ  ּבָ ֶזהׁשֶ   ?ֵמר ֲהָכֶזה ָרִאיָת אֹו ּכָ

  

ָמָרא    ּגְ

ֵרי    ?!ּוִמי ׁשָ
י" :ְוָהְכִתיב יי -  כג)-(שמות כ  34"לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ    !לֹא ּתַ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ין ׁשִ ּמָ א ׁשַ מֹוָתן ,לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ ר ַלֲעׂשֹות ּכְ ֶאְפׁשָ    .ׁשֶ
ְדַתְנָיא    :ּכִ

ה ָאָדם ּבַ " ְבִנית ֵהיָכללֹא ַיֲעׂשֶ    ,ית תַּ
ְבִנית אּוָלם    ,ַאְכַסְדָרה תַּ

ֶנֶגד ֲעָזָרה    ,ָחֵצר ּכְ
ְלָחן ֶנֶגד ׁשֻ ְלָחן ּכְ    ,ׁשֻ

ֶנֶגד ְמנֹוָרה    .ְמנֹוָרה ּכְ
ה   כד,ב מֹוָנה^ - ֲאָבל עֹוׂשֶ ל ׁשְ ה ְוׁשֶ ָ ׁשּ ל ׁשִ ה ְוׁשֶ ָ ל ֲחִמׁשּ    ,ׁשֶ

ְבָעה  ל ׁשִ ה  - ְוׁשֶ כֹות ֲאִפיּלוּ לֹא ַיֲעׂשֶ ָאר ִמיֵני ַמתָּ ל ׁשְ    .ׁשֶ
ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ל ֵעץ לֹא ַיֲעׂשֶ מֹוַנאי ,ַאף ׁשֶ ית ַחׁשְ ָעׂשּו ַמְלֵכי ּבֵ ֶדֶרְך ׁשֶ    .ּכְ
ם ְרָאָייה :רּו לוֹ ָאְמ  ָ    ?!ִמׁשּ

ַבַעץ ְרֶזל ָהיּו ְוִחיּפּום ּבְ ל ּבַ ּפּוִדין ׁשֶ    ,ׁשִ
ירּו  ֶסף -ֶהֱעׁשִ ל ּכֶ אּום ׁשֶ    ,ֲעׂשָ

ירּו  ל ָזָהב -ָחְזרּו ֶהֱעׁשִ אּום ׁשֶ    ."ֲעׂשָ
  

מֹוָתן  ר ַלֲעׂשֹות ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ ין ׁשֶ ׁשִ ּמָ ֵרי - ְוׁשַ    ?!ִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

ילֹא ַת "" רֹום - )כ-כ(שמות  "ֲעׂשּון ִאתִּ ּמָ ין ְלָפַני ּבַ ׁשִ ּמְ יי ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ    !"לֹא תַּ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ִנים ּבַ ָעה ּפָ מּות ַאְרּבָ א ּדְ    .לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ

  
ה א ֵמַעּתָ ֵרי ,ֶאּלָ ּתְ ׁשְ ְרצּוף ָאָדם ְלחּוֵדיּה ּתִ    ,ּפַ
ְנָיא ה ּתַ ּמָ ְרצּוף ָאָדם" :ַאּלָ ִרין חּוץ ִמּפַ ְרצּופֹות מּותָּ ל ַהּפַ    ?"ּכָ

  
ַרב ִאיִדי ַרבָאַמר  ֵריּה ּדְ ְרֵקיּה ּדְ  הּוָנא ּבְ יִמּפִ ּיֵ ִמיָעא ִלי ַאּבַ    :ׁשְ

י" ֲעׂשּון אֹוִתי - "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ    .לֹא ּתַ
  

ֵרי ין ִמי ׁשָ ׁשִ ּמָ ָאר ׁשַ    ?!ּוׁשְ
נְ     :ָיאְוָהא ּתַ

י"" רֹום - "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ ּמָ ין ְלָפַני ּבַ ׁשִ ּמְ יי ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ    ,לֹא תַּ
ֵרת ָ ָרִפים ְוַחּיֹות ַהּקֹוֶדׁש ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ים ּוׂשְ גֹון אֹוַפּנִ    ."ּכְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

דֹור  ּמָ ּבַ ין ׁשֶ ׁשִ ּמָ א ׁשַ    .ָהֶעְליֹוןלֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ
  

ְחּתֹון דֹור ַהּתַ ּמָ ּבַ ֵרי ,ְוׁשֶ    ?!ִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

                                                           
34
   

  רש"י
  גמ' 

. צורות לא תעשון אתי
  העומדים אתי:

   . נרות:משהשל ח
   . נרות:ושל ששה

. ואפילו של שאר מיני מתכות
לפי שכיוצא בהן כשירה לפנים 
כדתניא (מנחות דף כח:) ועשית 
מנורת כלל זהב טהור פרט 
מקשה תיעשה חזר וכלל מה 
הפרט מפורש של מתכת אף כל 

   של מתכת:
. שכיוצא אף של עץ לא יעשה

בה כשירה לפנים דר' יוסי בר' 
ה לקרא ברבוי יהודה דריש לי

ומעוטי מאי רבי רבי כל מילי 
ומאי מיעט מיעט חרס והכי 

   מפרש לה במנחות (שם):
כדרך שעשו מלכי בית 

. כשגברה ידם על חשמונאי
היונים והוציאום מירושלים 
וטיהרו את המקדש והיו עניים 

   ולא יכלו לעשותה של זהב:
   . שטיינ''ו בלע''ז:בבעץ

. לגוף אחד דמות ארבעה פנים
עין חיות הקדש דהיינו אתי כ

   שכסא כבוד רכוב עליהן:
. פרצוף אדם לחודיה תשתרי

שהרי הוא אחד מהן בחיות 
ואפ''ה אמר עד דאיכא כולהו 

   בהדי הדדי:
. ברקיע שביעי שבמדור העליון

דדייקינן אתי אבל חמה ולבנה 
וכוכבים ומזלות במדור 
התחתון הן ברקיע השני 
כדאמרינן במסכת חגיגה (דף 

  :):יב
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ַמִים"" ָ ׁשּ ר ּבַ לֹות -  ד)-(שמות כ"ֲאׁשֶ ה ּוְלָבָנה ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ    .ְלַרּבֹות ַחּמָ
ַעל" ֵרת -  "ִמּמַ ָ    !"ְלַרּבֹות ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
  

ְנָיא ַהִהיא ְלָעְבָדם י ּתַ    .ּכִ
  

י ,ִאי ְלָעְבָדם ְלׁשּול ָקָטן ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ׁשִ
  

יֵאין     ,ָהִכי ַנּמִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָאֶרץ"" ר ּבָ ים ּוְנָהרֹות ֲאִפיִקים ְוֵגָאיֹות - "ֲאׁשֶ    .ְלַרּבֹות ָהִרים ּוְגָבעֹות ַיּמִ
ַחת" ְלׁשּול ָקָטן - "ִמתַּ    ."ְלַרּבֹות ׁשִ
  

ֵרי ֵריְדָתא ִמי ׁשָ יה ּגְ ּיָ    ?!ַוֲעׂשִ
   :ְוָהַתְנָיא

י"" ין ְלָפַני -  (שמות כ,כ) "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ ׁשִ ּמְ יי ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ    ,לֹא תַּ
לֹות ה ּוְלָבָנה ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ גֹון ַחּמָ    !"ּכְ

  
אִני  ְמִליֵאלׁשַ ן ּגַ    ,ַרּבָ

ֲאֵחִרים ָעׂשּו לוֹ     .ּדַ
  

ֲאֵחִרים ָעׂשּו לוֹ     ,ְוָהא ַרב ְיהּוָדה ּדַ
מּוֵאל ַמר ֵליּה ָא וְ     :ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ

ָנא יּנָ ֵדין ,ׁשִ י ֵעיֵניּה ּדְ    !ַסּמֵ
  

   ,ָהָתם חֹוָתמֹו ּבֹוֵלט ֲהָוה
ָדא ּום ֲחׁשָ    .ּוִמׁשּ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

ַעת"    :ַטּבַ
ּה  ,ָאסּור ַלֲהִניָחּה  - חֹוָתמֹו ּבֹוֵלט  ר ַלְחּתֹום ּבָ    .ּומּותָּ

ר ַלֲה  -חֹוָתמֹו ׁשֹוֵקַע  ּה  ,ִניָחּה מּותָּ    ."ְוָאסּור ַלְחּתֹום ּבָ
  

ָדא יַנן ַלֲחׁשָ    ?!ּוִמי ָחְייׁשִ
ָעא ְנַהְרּדְ ף ְוָיִתיב ּבִ ׁשָ א ּדְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ    ,ְוָהא ַהִהיא ּבֵ

ְרָטא יּה ַאְנּדַ ֲהָוה ּבֵ מּוֵאלוּ  ַרבַוֲהוּו ַעְייֵלי  ,ּדַ מּוֵאלוַ  ׁשְ ׁשְ ָדא ּוְמַצּלּו ָהָתם ְולֹא ֵלִויוְ  ֲאבּוהַּ ּדִ י ַלֲחׁשָ    !ַחְייׁשֵ
  

אִני ים ׁשַ    .ַרּבִ
  

ְמִליֵאלְוָהא  ן ּגַ    !ָיִחיד הּוא ַרּבָ
  

יא הּוא ָנׂשִ יָון ּדְ    ,ּכֵ
יּה  ּבֵ ים ּגַ ִכיֵחי ַרּבִ    .ׁשְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ְפָרִקים ֲהָוה    .ּדִ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ד ָעַבד    ,ְלִהְתַלּמֵ

ה ָלֵמד ְלָהִבין ּוְלהֹורֹות - ט)-(דברים יח "תלֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשוֹ " :ּוְכִתיב   .ֲאָבל ַאּתָ

  רש"י
   . תולעת:שלשול

. מוצאי מים ביברי''ש אפיקים
   בלע''ז:
   . נכרים:אחרים

. שהיתה לו צורה והא רב יהודה
בטבעתו ואחרים עשאוה וא''ל 

   שמואל דנישקליה מיניה:
. כלומר השחת סמי עיניה

   צורתו:
. שלא יאמרו ע''ז ומשום חשדא

 היא לו:

   . באצבעו:אסור להניחה
שחתימתה  .ומותר לחתום בה

   שוקעת:
. חתימה וכשחותמה שקוע

בולטת חותמה בולט המתכת 
חרות סביב סביב והצורה 
עומדת כמות שהיא חותמה 
שוקעת שהצורה חקוקה 

   וחרותה במתכת:
. מקום דשף ויתיב בנהרדעא

הוא ויש פותרין שחרב וחזר 
ונבנה ותמיד היתה שכינה 
מצויה שם ויכניה וגלותו 

י בנאוהו שנשאו עמהם מאבנ
ירושלים ועליהם נאמר 
(תהילים קב) כי רצו עבדיך את 

   אבניה:
   . צלם דמות המלך:אנדרטא

. וניחוש נמי והא ר''ג יחיד הוה
לחשדא: מתני' מעשה שבאו 

  שנים כו':
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   ַמְתִניִתין

ַנִים ְוָאְמרוּ  אּו ׁשְ ּבָ ה ׁשֶ    :ַמֲעׂשֶ
ְזָרח   כה,א ּמִ ֲחִרית ּבַ ַמֲעָרב^ ְרִאינּוהּו ׁשַ    .ְוַעְרִבית ּבְ

י ָאַמר  ן נּוִריַרּבִ    :יֹוָחָנן ּבֶ
ֶקר ֵהם    .ֵעֵדי ׁשֶ

ּבָ  ׁשֶ ָלן ּכְ ְמִליֵאלאּו ְלַיְבֶנה ִקיּבְ ן ּגַ    .ַרּבָ
  

ַנִים ְוָאְמרוּ  ,ְועֹוד אּו ׁשְ    :ּבָ
ְזַמּנוֹ     . ּוְבֵליל ִעיּבּורֹו לֹא ִנְרָאה ,ְרִאינּוהּו ּבִ

ָלן  ְמִליֵאלְוִקיּבְ ן ּגַ    .ַרּבָ
יָנסָאַמר  ן הּוְרּכִ י ּדֹוָסא ּבֶ    :ַרּבִ

ֶקר ֵהן    ,ֵעֵדי ׁשֶ
יָה ֵהיָאְך ְמִעיִדים ַע  יּנֶ ין ׁשִ ֵריָסּה ּבֵ ְלָדה ּוְלָמָחר ּכְ ּיָ ה ׁשֶ ָ    ?!ל ָהִאׁשּ

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ָבֶריךָ     .רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדְ

  
ַלח לֹו  ְמִליֵאלׁשָ ן ּגַ    :ַרּבָ

ְלָך ּוִבְמעֹוֶתיָך ּבְ  ַמּקֶ בֹא ֶאְצִלי ּבְ תָּ ּפּוִריםּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ׁשֶ ָחל ִלְה  יֹום ַהּכִ ּבֹוְנךָ ׁשֶ ֶחׁשְ    ,יֹות ּבְ
י ֲעִקיָבאָהַלְך ּוְמָצאֹו     ,ֵמיֵצר  ַרּבִ

ה  :ָאַמר לוֹ  ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ְמִליֵאלֵיׁש ִלי ִלְלמֹוד ׁשֶ ן ּגַ    ,ָעׂשּוי ַרּבָ
ֱאַמר ּנֶ ְקְראּו אָֹתם" :ׁשֶ ר תִּ ה מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאׁשֶ    – ד)-(ויקרא כג "ֵאּלֶ

ְזַמנָּ  ין ּבִ ן ,ןּבֵ ְזַמּנָ לֹא ּבִ ין ׁשֶ    .ּבֵ
א ֵאּלוּ     .ֵאין ִלי מֹוֲעדֹות ֶאּלָ

  
א לֹו ֵאֶצל  יּבָ יָנס ַרּבִ ן הּוְרּכִ    ,ּדֹוָסא ּבֶ

ל  :ָאַמר לוֹ  ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ִאין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ּבֵ ְמִליֵאלִאם ּבָ ן ּגַ    ,ַרּבָ
ין ין ּוֵבית ּדִ ית ּדִ ל ּבֵ יו ְצִריִכין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ּכָ ה ְוַעד ַעְכׁשָ ָעַמד ִמימֹות מֹׁשֶ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִמּזִ ה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוׁשִ ַעל מֹׁשֶ   . (שמות כד, ט) "ַוּיַ
ל ְזֵקִנים מֹוָתן ׁשֶ ְרׁשּו ׁשְ ה לֹא ִנְתּפָ    ?ְוָלּמָ

ד א ְלַלּמֵ    :ֶאּלָ
ָע  ה ׁשֶ לֹׁשָ ה ּוׁשְ לֹׁשָ ל ׁשְ ּכָ ָרֵאלׁשֶ ין ַעל ִיׂשְ ית ּדִ ה ,ְמדּו ּבֵ ל מֹׁשֶ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ    .ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
ָידֹו ְוָהַלְך ְלַיְבֶנה ֵאֶצל  ְמִליֵאלָנַטל ַמְקלֹו ּוְמעֹוָתיו ּבְ ן ּגַ    ,ַרּבָ

ָחל  יֹום ׁשֶ ּפּוִריםּבְ ּבֹונוֹ  יֹום ַהּכִ ֶחׁשְ    .ִלְהיֹות ּבְ
ְמִליֵאלָעַמד  ן ּגַ קֹו ַע  ַרּבָ    ,ל רֹאׁשוֹ ּוְנׁשָ

י ְוַתְלִמיִדי :ָאַמר לוֹ  לֹום ַרּבִ ׁשָ    ,ּבֹוא ּבְ
י  ָחְכָמה –ַרּבִ    ,ּבְ

ָבַרי - ִדי ְוַתְלִמי ְלתָּ ֶאת ּדְ ּבַ ּקִ    .ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם " ן ּגַ    :ֲחָכִמיםַל  ַרּבָ

א  ּבָ ָעִמים ׁשֶ א ּפְ ית ֲאִבי ַאּבָ ַלִני ִמּבֵ ְך ְמקּוּבְ ְקָצָרהּכָ א ּבִ ּבָ ה ּוְפָעִמים ׁשֶ ֲארּוּכָ    ."ּבַ
  

י ָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ
ֵבי  ַמאי ַטְעָמא יּדְ ַרּבִ

35?   
ְכִתיב ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואוֹ " :ּדִ ה ָיֵרַח ַלּמֹוֲעִדים ׁשֶ     .יט)-(תהילים קד"ָעׂשָ
ֶמׁש  ָיַדע ְמבֹואוֹ  -ׁשֶ    ,הּוא ּדְ

                                                           
35
" שרבי היא צאצא שלו יש הגורסים בית רבן גמליאל. ויש ליישב את גירסתנו שרבי יוחנן כינה את בית רבן גמליאל "בית רבי 

  רבן גמליאל ורבי יוחנן למד אצלו בצעירותו (מהדורת שוטנשטיין).

  רש"י
  מתני' 

. את ראינוהו שחרית במזרח
  הישנה:

   . את החדשה:רבוערבית במע
. דקיימא לן (לעיל עדי שקר הם

דף כ:) עשרים וארבעה שעי 
מכסי סיהרא כך פירשו רבותי 
ולבי נוקפי מדקתני בברייתא 
פעמים שבא בארוכה פעמים 
שבא בקצרה ואין לשון ביאת 
ארוכה וקצרה נופל כאן שהרי 
מתוך קוטנה הישנה היא נכסית 
מבני מערב כשהיא במזרח לפני 

ראה לי דעל החדשה חידושה ונ
העידו ועדי שקר דקאמר רבי 
יוחנן בו נורי לפי שאינה 
ממהרת לרוץ בי''ב שעות שביום 
מתוך המזרח לתוך המערב וע''ז 
קאמר פעמים שבא בדרך 

   ארוכה ושוהה לבא:
ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו 

   . ביום שלשים:בזמנו
. שהיו מצפין ב''ד וליל שלשים

וה והעם שתהא מגולה וירא
מאחר שהעדים ראוה ביום לא 

   נראה להם:
. לעבר את רואה אני את דבריך

   החדש:
. הלך ומצאו ר''ע לר' הלך ומצאו

יהושע מיצר על שהנשיא גזר 
   עליו לחלל יום הכפורים:

. בקריאת בית דין אשר תקראו
   תלאו הכתוב:

   . ר' יהושע אצל רבי דוסא:בא לו
. למה לא נתפרסמו שמותן כו'

דם לדון אחר בית שאם בא א
דין שבימיו ולומר וכי בית דין 
זה כמשה ואהרן כאלדד ומידד 
אומרים לו שמא חשוב הוא 
כשלשה מן השאר שלא נתפרשו 

   שמותם:
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   .לֹא ָיַדע ְמבֹואוֹ  - ָיֵרַח 
  

י ִח  יאַרּבִ ָעה ּיָ ִרים ְוִתׁשְ ֶעׂשְ ַצְפָרא ּדְ ֲהָוה ָקֵאי ּבְ    ,ַחְזָייא ְלִסיֲהָרא ּדַ
יּה  ַתק ּבֵ ַקל ָקָלא ּפָ ךְ  :ָאַמר .ׁשָ י ּבָ ִעיַנן ְלַקּדּוׁשֵ י ?!ְוַאּתְ ַקְייַמּתְ ָהָכא ,ְלאֹוְרָתא ּבְ ּסֵ    .ִזיל ִאיּכַ

  
י ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרּבִ יא ַרּבִ    :ִחּיָ

יּה ְלַיְרָחאִזיל ְלֵעין ַטב וְ  ׁשֵ    ,ַקּדְ
ַלח ִלי ִסיָמָנא ָרֵאל ַחי :ּוׁשְ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ם ּדָ    .ְוַקּיָ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ָעה ַלחֶֹדׁש " ִרים ְוִתׁשְ ֶעׂשְ מּות ְלָבָנה ּבְ ָעִבים ְוִנְרֵאית ּדְ ַמִים ּבְ רּו ׁשָ ְ ַעם ַאַחת ִנְתַקׁשּ    ,ּפַ

ְסבּוִרים ָהָעם לֹוַמר    ,ׁש רֹאׁש חֹוֶד  :ּכִ
ׁשּו  יןּוִבּקְ ית ּדִ ׁשוֹ  ּבֵ    .ְלַקּדְ

ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם  ן ּגַ    :ַרּבָ
א ית ֲאִבי ַאּבָ ַלִני ִמּבֵ ְך ְמקּוּבְ    :ּכַ

ל ְלָבָנה  ּה ׁשֶ    –ֵאין ִחּדּוׁשָ
ָעה יֹום ּוֶמֱחָצה ִרים ְוִתׁשְ חּוָתה ֵמֶעׂשְ ָעה  ,ּפְ י ׁשָ ִליׁשֵ ֵני ׁשְ ְבִעיםּוׁשְ ה ְוׁשִ לֹׁשָ    .ִקיםֲחָל  ּוׁשְ

יָדּה  ן ָזָזא ְוִהְסּפִ ל ּבֶ ְמִליֵאלְואֹותֹו ַהּיֹום ֵמָתה ִאּמֹו ׁשֶ ן ּגַ דֹול ַרּבָ ד ּגָ    ,ֶהְסּפֵ
ְראּוָיה ְלָכךְ  ֵני ׁשֶ    ,לֹא ִמּפְ

ׁשּו  לֹא ִקיּדְ ְדעּו ָהָעם ׁשֶ ּיֵ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ין ֶאּלָ ית ּדִ    ."ֶאת ַהחֶֹדׁש  ּבֵ
  
  

  רש"י
  גמ' 

 . ישנה:דחזי' לסיהרא

סת רגבים מוט''א . פישקל קלא
   בלע''ז:

. צריכין לאורתא בעינן לקדושיך
אנו לעשות הלילה יום טוב של 
ראש השנה לחסר את אלול 
ולאיים על העדים לומר ראינוהו 
בזמנו לקדשו למחר ואף על פי 
שלא ראוהו לפי שהיה עיבור 
החדש דוחה את יום הכפורים 

   אצל שבת:
. ואם תהא ואת קיימת הכא
ב לא יקדשו נראית ערבית שו

את החדש למחר כדאמרן לעיל 
פרק קמא (כ:) צריך שיהא לילה 
ויום מן החדש שאם נראית 
הישנה לאור כ''ט אין מקדשין 

   מחר את החדש:
. דואג היה זיל לעין טב וקדשיה

שלא ירננו עליו בני עירו 
כשיקדשנו למחר לפי שראו 
הישנה כל יום כ''ט וסלק 
תלונותם מעלי ומורי פירש 

גזרה במקומו שלא  שגזרו
   יקדשו את החדש:
. נמשל כלבנה דוד מלך ישראל

שנאמר בו (תהלים פט) כסאו 
   כשמש נגדי כירח יכון עולם:

(ונראית דמות לבנה. בעשרים 
  ותשעה): 

שידעו שלא קדשו בית דין את 
. שאין מספידין ביום החדש

  טוב:
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י ֲעִקיָבאָהַלְך " ֵמיֵצר ָצאוֹ ּוְמ  ַרּבִ

36   
ה  :ָאַמר לוֹ [ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ְמִליֵאלֵיׁש ִלי ִלְלמֹוד ׁשֶ ן ּגַ    ,ָעׂשּוי ַרּבָ

ֱאַמר ּנֶ ְקְראּו אָֹתם" :ׁשֶ ר תִּ ה מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאׁשֶ    – ד)-(ויקרא כג "ֵאּלֶ
ן ְזַמּנָ ין ּבִ ן ,ּבֵ ְזַמּנָ לֹא ּבִ ין ׁשֶ    .ּבֵ

א ֵאּלוּ ֵאין ִלי מֹוֲעדֹות ֶא    ]."ּלָ
   

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
   ?ִמי ֵמיֵצר

י ֲעִקיָבא    ,ֵמיֵצר ַרּבִ
ַע ֵמיֵצר י ְיהֹוׁשֻ    ?אֹו ַרּבִ

  
ַמע א ׁשְ     :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֲעִקיָבאָהַלְך " ַע ּוְמָצאֹו ְל  ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ הּוא ֵמיֵצר ַרּבִ ׁשֶ    .ּכְ

י :ָאַמר לוֹ  ה ֵמיֵצר ,ַרּבִ ֵני ָמה ַאתָּ    ?ִמּפְ
ה  ,ֲעִקיָבא :ָאַמר לוֹ  ּפֹול ְלַמטָּ ּיִ רָראּוי לֹו ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ֵזיָרה זוֹ  ׁשְ    .חֶֹדׁש ְוַאל ִיְגזֹור ָעָליו ּגְ

י :לוֹ ָאַמר  ִני ,ַרּבִ ְדתַּ ּמַ ּלִ ָבר ֶאָחד ׁשֶ יִני לֹוַמר ְלָפֶניָך ּדָ ְרׁשֵ    .תַּ
   .ֱאמֹור :ָאַמר לוֹ 
ם" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר :ָאַמר לוֹ  ם ... ַאתֶּ ם ...ַאתֶּ לֹׁש  (ויקרא כג, ב,ד,לז) "ַאתֶּ ָעִמים ׁשָ    :ּפְ

ם"    .ֲאִפיּלּו ׁשֹוְגִגין -  "ַאתֶּ
ם"    .ֲאִפיּלּו ְמִזיִדין -  "ַאתֶּ
ם"    .ֲאִפיּלּו מּוְטִעין -  "ַאתֶּ

ה ָאַמר לוֹ  ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ ִני :ּבַ ִני ִנַחְמתַּ    ."ֲעִקיָבא ִנַחְמתַּ
  
  
  

                                                           
36
י ֲעִקיָבאָהַלְך ּוְמָצאֹו במשנה כתוב אחרת:           ֵמיֵצר  ַרּבִ

  רש"י
. שלשה זמנין אתם אתם אתם

כתיב אשר תקראו אותם 
בפרשת שור או כשב וקרי ביה 

   תקראו אתם:
. מאליהן כסבורין שהוא שוגגין

  ראוי להתעבר וטועין:
 . על ידי עדי שקר:מוטעין
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        בבבב----כה, אכה, אכה, אכה, א .95
א לֹו ֵאֶצל " יָנסּבָ ן הּוְרּכִ י ּדֹוָסא ּבֶ    ,ַרּבִ
ל  :ָאַמר לוֹ [ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ִאין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ּבֵ ְמִליֵאלִאם ּבָ ן ּגַ    ,ַרּבָ

יו ה ְוַעד ַעְכׁשָ ָעַמד ִמימֹות מֹׁשֶ ין ׁשֶ ין ּוֵבית ּדִ ית ּדִ ל ּבֵ    ,ְצִריִכין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ה ְוַאֲהרֹ " :ׁשֶ ַעל מֹׁשֶ ָרֵאלַוּיַ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִמּזִ   . (שמות כד, ט) "ן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוׁשִ

ל ְזֵקִנים מֹוָתן ׁשֶ ְרׁשּו ׁשְ ה לֹא ִנְתּפָ    ?ְוָלּמָ
ד א ְלַלּמֵ    :ֶאּלָ

ָרֵאל ין ַעל ִיׂשְ ית ּדִ ָעְמדּו ּבֵ ה ׁשֶ לֹׁשָ ה ּוׁשְ לֹׁשָ ל ׁשְ ּכָ ה ,ׁשֶ ל מֹׁשֶ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ   ].ֲהֵרי הּוא ּכְ
  
ָנןּתָ      :נּו ַרּבָ
לוּ " ל ְזֵקִנים ַהּלָ מֹוָתם ׁשֶ ְרׁשּו ׁשְ ה לֹא ִנְתּפָ    ?ָלּמָ

לֹא יֹאַמר ָאָדם ה ְוַאֲהרֹן :ׁשֶ מֹׁשֶ לֹוִני ּכְ ָנָדב ַוֲאִביהּוא ?!ּפְ לֹוִני ּכְ ד ּוֵמיָדד ?!ּפְ ֶאְלּדָ לֹוִני ּכְ    ?!ּפְ
מּוֵאל ֶאל ָהָעם" :ְואֹוֵמר ה  :ַוּיֹאֶמר ׁשְ ר ָעׂשָ ה ְוֶאת ַאֲהרֹןה' ֲאׁשֶ    .ו)-(שמואל א יב "ֶאת מֹׁשֶ
מּוֵאל" :ְואֹוֵמר ח ְוֶאת ׁשְ ָדן ְוֶאת ִיְפתָּ ַעל ְוֶאת ּבְ ַלח ה' ֶאת ְירּוּבַ ׁשְ    -  ו)-(שמואל א יב "ַוּיִ

ַעל" ְדעֹון - "ְירּוּבַ    .ֶזה ּגִ
מוֹ  ה ִנְקָרא ׁשְ ַעל" ְוָלּמָ    ?"ְירּוּבַ

ַעל ה ְמִריָבה ִעם ַהּבַ ָעׂשָ    .ׁשֶ
ְמׁשֹון - "ָדןבְּ "    .ֶזה ׁשִ

מוֹ  ה ִנְקָרא ׁשְ ָדן" ְוָלּמָ    ?"ּבְ
ן ָאֵתי ִמּדָ    .ּדְ

ח" ָמעוֹ  – "ִיְפתָּ ַמׁשְ    .ּכְ
מוֹ " :ְואֹוֵמר  כה,ב  קֹוְרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ כֲֹהָניו ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ    – ו)-(תהילים צט "מֹׁשֶ

ה לֹׁשָ ׁשְ י עֹוָלם ּכִ ה ַקּלֵ לֹׁשָ תּוב ׁשְ ַקל ַהּכָ    ,ֲחמּוֵרי עֹוָלם ׁשָ
דֹורוֹ  :לֹוַמר ְלךָ  ה ּבְ מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ַעל ּבְ    ,ְירּוּבַ

דֹורוֹ  ַאֲהרֹן ּבְ דֹורֹו ּכְ ָדן ּבְ    ,ּבְ
דֹורוֹ  מּוֵאל ּבְ ׁשְ דֹורֹו ּכִ ח ּבְ    .ִיְפתָּ

ַא  ּבּור ֲהֵרי הּוא ּכְ ְרָנס ַעל ַהּצִ ה ּפַ ין ְוִנְתַמּנָ ּלִ ּקַ ּבַ ֲאִפיּלּו ַקל ׁשֶ ְדָך ׁשֶ יִריםְלַלּמֶ ַאּבִ ּבָ יר ׁשֶ    .ּבִ
ִמים ָהֵהם" :ְואֹוֵמר ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ ֹוֵפט ֲאׁשֶ ם ְוֶאל ַהׁשּ    – ט)-(דברים יז "ּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ

ָיָמיו לֹא ָהָיה ּבְ ין ׁשֶ ּיָ ָאָדם הֹוֵלְך ֵאֶצל ַהּדַ ָך ׁשֶ ְעתְּ ֲעֶלה ַעל ּדַ    ?ְוִכי תַּ
א  ָיָמיוָהא ֵאין ְלָך ֵליֵלְך ֶאּלָ ּבְ    .ֵאֶצל ׁשֹוֵפט ׁשֶ

ה" :ְואֹוֵמר ִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאּלֶ ַהּיָ    ."י)-(קהלת ז "ַאל ּתֹאַמר ֶמה ָהָיה ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. על בית דין שלא יאמר אדם

שבימיו וכי פלוני ופלוני כמשה 
ואהרן שאשמע לו עכשיו שלא 
נתפרשו אמור לו אם אינו 
כמשה ואהרן הרי הוא כאחד 
משאר זקנים שאינך יודע מי 

   הם:
ואומר ה' אשר עשה את משה 

. שמואל הנביא אמר ןואת אהר
לישראל הקדוש ברוך הוא עשה 
לכם נסים על ידי ששה זקנים 
הללו משה ואהרן ירובעל ובדן 

   ויפתח ושמואל:
. בספר תהלים משה ואומר

ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי 
שמו קוראים אל ה' והוא יענם 
הרי ששקל הכתוב שמואל עם 
משה ואהרן ובכתובים 
 הראשונים כתוב ירובעל בדן

ויפתח עם משה ואהרן ושמואל 
שלשה קלים עם שלשה 

   חמורים:
. הרי לימדך הא אין לך לילך כו'

הכתוב כאן שאין לך לבקש אלא 
   שופט שהיה בימיך:

אל תאמר מה היה שהימים 
. הראשונים היו טובים מאלה

כי לא מחכמה שאלת על זה לפי 
שהדורות היו טובים וצדיקים 
מן אחרונים לפיכך היו הימים 
הראשונים טובים מאלה שאי 
אפשר שיהו אחרונים 

 כראשונים:
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        כה, בכה, בכה, בכה, ב .96
ָידוֹ "    ."ָנַטל ַמְקלֹו ּוְמעֹוָתיו ּבְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרָאה אֹותֹו " יָון ׁשֶ קֹו ַעל רֹ - ּכֵ ְסאֹו ּוְנׁשָ    ,אׁשוֹ ָעַמד ִמּכִ

י ְוַתְלִמיִדי :ָאַמר לוֹ  לֹום ָעֶליָך ַרּבִ    ,ׁשָ
י  ים - ַרּבִ ַרּבִ ִני ּתֹוָרה ּבְ ְדתַּ ּמַ ּלִ    ,ׁשֶ

ַתְלִמיד - ְוַתְלִמיִדי  יָמּה ּכְ ה ְמַקּיְ ֵזיָרה ְוַאתָּ ֲאִני ּגֹוֵזר ָעֶליָך ּגְ    .ׁשֶ
ים ַטּנִ ָמִעים ַלּקְ דֹוִלים ִנׁשְ ַהּגְ ֵרי ַהּדֹור ׁשֶ    ,ַאׁשְ

דֹוִליםַקל  ים ַלּגְ    ."ָוחֹוֶמר ְקַטּנִ
  
   !ִחּיּוָבא הּוא ?!"ַקל ָוחֹוֶמר"
  

ִאין ְק  ים נֹוׂשְ ַטּנִ ָמִעים ַלּקְ דֹוִלים ִנׁשְ ַהּגְ א ִמּתֹוְך ׁשֶ ַעְצָמןֶאּלָ ים ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ    .ַטּנִ
  

        אינן מכיריןאינן מכיריןאינן מכיריןאינן מכירין    הדרן עלך אםהדרן עלך אםהדרן עלך אםהדרן עלך אם

  רש"י
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        """"ָראּוהּו ֵּבית ִּדיןָראּוהּו ֵּבית ִּדיןָראּוהּו ֵּבית ִּדיןָראּוהּו ֵּבית ִּדין""""    ––––    ''''גגגגפרק פרק פרק פרק     ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

        כה, בכה, בכה, בכה, ב .97
  ְתִניִתיןמַ 

ית ָראּוהוּ  ין ּבֵ ָרֵאל ְוָכל ּדִ    :ִיׂשְ
יקוּ  ְולֹא ָהֵעִדים ֶנְחְקרוּ  ׁש  לֹוַמר ִהְסּפִ יָכה ַעד ְמקּוּדָ ֲחׁשֵ ר ֶזה ֲהֵרי - ׁשֶ    .ְמעּוּבָ

  

ית ָראּוהוּ  ין ּבֵ ְלַבד ּדִ    :ּבִ
ַנִים ַיַעְמדוּ  ְפֵניֶהם ְוָיִעידוּ  ׁשְ ׁש  ְויֹאְמרוּ  ּבִ ׁש  ְמקּוּדָ    .ְמקּוּדָ

  

ה ָראּוהוּ  לֹׁשָ ית ְוֵהן ׁשְ ין ּבֵ    :ּדִ
ַנִים ַיַעְמדוּ  ְ יבוּ  ַהׁשּ ִחיד ֵאֶצל ֵמֲחֵביֵריֶהם ְויֹוׁשִ ְפֵניֶהם ְוָיִעידוּ  ,ַהּיָ    ,ּבִ

ׁש  ְויֹאְמרוּ  ׁש  ְמקּוּדָ    ,ְמקּוּדָ
ֵאין ִחיד ׁשֶ    .ַעְצמוֹ  ְיֵדי ַעל ֶנֱאָמן ַהּיָ

  

ָמָרא    ּגְ

ה ִלי ְלִמיְתָנא  ית ָראּוהוּ "ָלּמָ ין ּבֵ ָרֵאל ְוָכל ּדִ    ?"ִיׂשְ
  

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ רּוהַּ  ַסְלָקא ּדַ ְרְסָמא ָלּה ְולֹא ִליַעּבְ ָרֵאל ִאיּפַ ין ְוָכל ִיׂשְ ית ּדִ    ,הֹוִאיל ְוָראּוהּו ּבֵ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ָתָנא ֵליּה  ין ָראּוהוּ "ְוֵכיָון ּדְ ית ּדִ ָרֵאל ְוָכל ּבֵ ה ִלי -  "ָהֵעִדים רוּ ֶנְחְק " "ִיׂשְ    ?ָלּמָ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
י יקוּ  ְולֹא" "ָהֵעִדים ֶנְחְקרוּ " ,ִאי ַנּמִ ׁש  לֹוַמר ִהְסּפִ יָכה ַעד ְמקּוּדָ ֲחׁשֵ ר ֶזה ֲהֵרי ׁשֶ    ,"ְמעּוּבָ

ָתָנא  יָכה ַעד"ְוֵכיָון ּדְ ֲחׁשֵ ר ֶזה ֲהֵרי ׁשֶ ה ִלי ְלִמיְתְנֵייּה ֲחִקיַרת ָהֵעִדי "ְמעּוּבָ ָללָלּמָ    ?ם ּכְ
  

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ין :ַסְלָקא ּדַ ת ּדִ ְתִחיּלַ יֱהֵוי ֲחִקיַרת ֵעִדים ּכִ ֵליְלָיא ,ּתֶ י ּבְ ׁשֵ ין ְוִלַקּדְ ְגַמר ּדִ ׁש ּכִ ׁש ְמקּוּדָ    ,ּוְמקּוּדָ

ְתַנן יֵני ָממֹונֹות ּדִ ֲהָוה ַאּדִ יֵני" :ִמיֵדי ּדַ ִנין ָממֹונֹות ּדִ ּיֹום ּדָ ְיָלה ְמִריןְוגוֹ  ּבַ ּלַ ֵליְלָיא "ּבַ ין ּבְ ׁשִ י ְמַקּדְ    ,ָהָכא ַנּמִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
י :ְוֵאיָמא    ?ָהִכי ַנּמִ

  
י" :ָאַמר ְקָרא ָרֵאל חֹק ּכִ ט הּוא ְלִיׂשְ ּפָ   ה)-(תהילים פא "ַיֲעקֹב ֵלאלֵֹהי ִמׁשְ

ין ?"חֹק"ֵאיַמת ָהֵוי  ְגַמר ּדִ טִמ " :ְוָקא ָקֵרי ֵליּה ַרֲחָמָנא ,ּבִ ּפַ    ,"ׁשְ
ט  ּפָ ׁשְ ּיֹום –ַמה ּמִ ּיֹום ,ּבַ י ּבַ    .ַאף ָהָכא ַנּמִ

  

  רש"י
  מתני' 

ראוהו בית דין וכל ישראל 
 בגמרא. מפרש ונחקרו העדים

   נמי נחקרו העדים:אי 
. שאין מי ראוהו בית דין בלבד

שיעיד אלא הם ולאו ארישא 
קאי בסמוך לחשיכה אלא שהיה 

   שהות לקדש:
. יעמדו שנים ויעידו בפניהם

 גמראואע''פ שכולן ראוהו וב
פריך לא תהא שמיעה גדולה 

   מראייה:
   . השנים:ויעידו בפניהם

. לומר שאין היחיד נאמן
ו לכך צריך מקודש בפני עצמ

   להושיב מחביריהן אצלו:
  

  גמ' 
. הרי למה לי למיתני כל ישראל

   ראוהו בית דין:
. דביום איפרסמא ליה מילתא

   שלשים נראה לקדשו:
. חקירתן נחקרו העדים למה לי

   אחרי שהכל ראו:
. למה לי למתנייה לחקירה כלל

כיון דאשמועינן דכי ראוהו בית 
דין וכל ישראל אפילו הכי 

ן ליה כל שכן נחקרו מעברי
   העדים:

. היכא סלקא דעתך אמינא
דאיכא חקירת עדים ביום תו 
לא ניעברוה אלא יגמרו הדבר 
בלילה ויקדשוהו ביום שלשים 

   לענין תיקון המועדות:
   . היינו תחילת דין:משפט

. בקידוש החדש כי חק הוא
   דרשינן ליה בפ' קמא (דף ח:):

. נפקא לן משפט ביום
לד:) מוהיה ביום בסנהדרין (דף 

הנחילו את בניו ביום אתה מפיל 
   נחלות כו':



  ""ָראּוהּו ֵּבית ִּדין –מסכת ראש השנה פרק ג' 
                     

125

        כה, בכה, בכה, בכה, ב .98
ית ָראּוהוּ " ין ּבֵ ַנִים ַיַעְמדוּ  - ּדִ ְפֵניֶהם ְוָיִעידוּ  ׁשְ   ."ּבִ
  

אי יה' ?ְוַאּמַ דֹוָלה ֵמְרִאּיָ ִמיָעה ּגְ ֵהא ׁשְ    !'לֹא ּתְ
  

י ָאַמר     :ֵזיָראַרּבִ
ְילָ  ּלַ ָראּוהּו ּבַ גֹון ׁשֶ    .הּכְ

  
  
ה ָראּוהוּ " לֹׁשָ ית ְוֵהן ׁשְ ין ּבֵ ַנִים ַיַעְמדוּ  -  ּדִ יבוּ  ׁשְ ִחיד ֵאֶצל ֵמֲחֵביֵריֶהם ְויֹוׁשִ    ."ַהּיָ
  

אי י ֵניָמא  ?ַאּמַ יה'ָהָכא ַנּמִ דֹוָלה ֵמְרִאּיָ ִמיָעה ּגְ ֵהא ׁשְ    !'לֹא ּתְ
יָמא י :ְוִכי ּתֵ ְיָלה  ,ָהִכי ַנּמִ ּלַ ָראּוהּו ּבַ גֹון ׁשֶ    !נּו ָהךְ ַהְיי - ּכְ

  
   ,ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה 

ִחיד ֶנֱאָמן ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  ֵאין ַהּיָ    ,ּדְ
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ַסְלָקא ּדַ   : 37ְוַתְנָיאהֹוִאיל  :ּדְ

יֵני ָממֹונֹות " ה –ּדִ לֹׁשָ ׁשְ    ,ּבִ
ים  ָיִחיד - ְוִאם ָהָיה מּוְמֶחה ָלַרּבִ ן ֲאִפיּלּו ּבְ    ."ּדָ

י ִניַקּדְ  יִחיִדיָהָכא ַנּמִ יּה ּבִ    ,ׁשֵ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
י :ְוֵאיָמא    ?ָהָכא ַנּמִ

  
ינוּ  ה ַרּבֵ ָרֵאל יֹוֵתר ִמּמֹׁשֶ ִיׂשְ ים ּבְ    ,ֵאין ְלָך מּוְמֶחה ָלַרּבִ

רּוְך הּואְוָקָאַמר ֵליּה  דֹוׁש ּבָ ֲהָדךְ  :ַהּקָ א ַאֲהרֹן ּבַ ִאיּכָ    ,ַעד ּדְ
ְכִתיב ה ְוֶא " :ּדִ ה ָלֶכםַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ    .א)-(שמות יב "ל ַאֲהרֹן ּבְ

  
  

ין  :ְלֵמיְמָרא ּיָ ה ּדַ ֵעד ַנֲעׂשֶ   ּדְ
לֹא כְּ  ַמְתִניִתיןֵליָמא  י ֲעִקיָבאּדְ    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָראוּ "   כו,א ֶפׁש  ַסְנֶהְדִרין ׁשֶ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ יִניןִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ֵעִד ^ ֶאָחד ׁשֶ ּיָ    ,ים ּוִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ּדַ
ְבֵרי  י ַטְרפֹוןּדִ    .ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ין ּיָ ה ּדַ ין ֵעִדים ְוֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ ן ַנֲעׂשִ    !"ּכּוּלָ

  
י ֲעִקיָבא יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

ִדינֵ  א ּבְ י ֲעִקיָבא ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ    ,י ְנָפׁשֹותַעד ּכָ
ַרֲחָמָנא ָאַמר ילּו ָהֵעָדה" :ּדְ ְפטּו ָהֵעָדה ְוִהּצִ   ,כד)-(במדבר לה "ְוׁשָ

א לֹא ָמצּו ָחזּו ֵליּה ְזכּוָתא ָקַטל ַנְפׁשָ ַחְזיּוהּו ּדְ    ,ְוֵכיָון ּדְ
יֲאִפיּלּו  - ֲאָבל ָהָכא     .ֲעִקיָבא מֹוֶדה ַרּבִ

  
  

                                                           
37
  מסורת הש"ס 

  רש"י
. יעמדו שנים ויעידו הלא ואמאי

ראוהו כולן יקדשוהו בראייתם 
דלא תהא שמיעה ששומעין מפי 

דולה מראייה דהא גבי עדים ג
עדות החדש לא כתיב עדות 

   אלא כזה ראה וקדש:
. הלכך למחר אי שראוהו בלילה

   לאו שמיעה על מה יקדשו:
. מי למימרא דעד נעשה דיין

שראוי להיות עד בדבר נעשה 
דיין ואלו כולן ראוים להיות 

   עדים שהרי כולם ראוהו:
. ויעידו בפני מקצתן נעשין עדים

יני נפשות עדות חבריהם דגבי ד
בעינן דכתיב (דברים יז) על פי 
שנים עדים יומת המת לא יומת 

   וגו':
. אבל ומקצתן נעשין דיינים

המעידים לא ישבו וידונו עמהם 
דהראוי להעיד אית ליה לרבי 
טרפון נעשה דיין אבל עד עצמו 
לית ליה דנעשה דיין וגבי עדות 
החדש גופה נמי לא אכשרנא 

נעשים  במתני' להיות העדים
דיינים דאם כן למה לי יושיבו 
מחבריהם יעידו בפני יחיד ואחר 
כך ישבו הם עמו ויקדשו והכי 
אמרינן ליה בפרק שני דכתובות 

   (דף כא:):
   . ראוים להעיד:כולן עדים הם
  . יהפכו בזכותו:והצילו העדה
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  ַמְתִניִתין

ִרים חוּ  ׁשֵ ֹוָפרֹות ּכְ ל ַהׁשּ ָרהּכָ ל ּפָ ֶ    ,ץ ִמׁשּ
הּוא ֶקֶרן ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ
ֹוָפרֹות ִנְקְראּו ֶקֶרן ל ַהׁשּ    ,ַוֲהלֹא ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֶקֶרן ַהּיֹוֵבל" :ׁשֶ ְמׁשֹוְך ּבְ   .ה)-(יהושע ו" ּבִ
  

ָמָרא    ּגְ
י יֹוֵסי יר ָקָאַמר ַרּבִ ּפִ    .ׁשַ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
רוּ  ֹוָפרֹות ִאּקְ ל ַהׁשּ רּו ֶקֶרן  ּכָ   ׁשֹוָפר ְוִאּקְ

ָפָרה  ִרי - ּדְ ִרי ,ֶקֶרן ִאּקְ    ,ׁשֹוָפר לֹא ִאּקְ
ְכִתיב כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו" :ּדִ   .יז)-(דברים לג "ּבְ

  
יוְ     ?יֹוֵסי ַרּבִ
  

ִרי ׁשֹוָפר :ָאַמר ָלךְ  י ִאּקְ ָפָרה ַנּמִ    ,ּדְ
ְכִתיב וֹ " :ּדִ רְוִתיַטב ַלה' ִמׁשּ   לב)-(תהילים סט  "ר ּפָ

ה  "ׁשֹור"ִאם  ר"ָלּמָ ר"ְוִאם  "ּפָ ה  "ּפָ   ?"ׁשֹור"ָלּמָ
ר  א ַמאי ׁשֹור ּפָ ֹוָפר –ֶאּלָ    .ִמׁשּ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ְדַרב ַמְתָנה    ,ּכִ

ָאַמר     :ַרב ַמְתָנהּדְ
ר"ַמאי     ?"ׁשֹור ּפָ

ָפר דֹול ּכְ הּוא ּגָ    .ׁשֶ
  

א    :ָאַמר עּוּלָ
ָנןַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ  א -  ַרּבָ ְדַרב ִחְסּדָ    .ּכִ

ָאַמר  אּדְ    :ַרב ִחְסּדָ
ִבְגֵדי ָזָהב ִלְפַני ְוִלְפִנים ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה דֹול ִנְכָנס ּבְ ֵני ָמה ֵאין ּכֵֹהן ּגָ    ?ִמּפְ

יגֹור ה ַסּנֵ יגֹור ַנֲעׂשֶ ֵאין ַקּטֵ    .ְלִפי ׁשֶ
  

ר ?ְולֹא ם ּפָ א ּדַ    !ְוָהא ִאיּכָ
  

י ּנֵ ּתַ י – הֹוִאיל ְוִאׁשְ ּנֵ ּתַ    .ִאׁשְ
  

א ָארֹון ְוַכּפֹוֶרת ּוְכרּוב    !ְוָהא ִאיּכָ
  

ל ַיְקִריב    .ָקָאְמִריַנן ,חֹוֵטא ּבַ
  

ה ף ּוַמְחּתָ א ּכַ    !ְוָהא ִאיּכָ
  

ל ִיְתָנֶאה    .ָקא ָאְמִריַנן ,חֹוֵטא ּבַ
  

חּוץ ְגֵדי ָזָהב ִמּבַ א ּבִ    !ְוָהא ִאיּכָ
  

  רש"י
  מתני' 

. בין של איל בין כל השופרות
   של יעל:

. אינו קרוי שופר וגבי שהוא קרן
יוה''כ שופר כתיב (ויקרא כה) 

ברת שופר תרועה ובפרק והע
בתרא (דף לד.) גמרינן ר''ה 

   מיובל:
. ויובל דיכרא הוא בקרן היובל

  : בגמראכדמפרש 
  

  גמ' 
. אקרו אקרו קרן ואקרו שופר

קרן כדאמרן ואקרו שופר 
דכתיב במתן תורה (שמות יט) 
במשוך היובל וגו' וכתיב ויהי 

   קול השופר:
. של בכור וקרני ראם קרניו

   אשכחן דאקרי:שורו קרן 
. תפלתי משופר ותיטב לה'

   ובשור קא משתעי קרא:
. ביום שנקרא שור שהוא פר

שור היה גדול כפר זהו שור של 
מעשה בראשית שביום שנברא 
נברא בקומתו ושור בן יומו 
קרוי שור שנאמר (ויקרא כב) 
שור או כשב או עז ופר אינו 

   נקרא עד בן שלש:
. זהב העגל ושופר אין קטיגור

   ל פרה נמי קטיגור דעגל הוא:ש
. להיות דם ואין הואיל ואישתני

   מראית הפר ניכר:
. האדם לא חוטא בל יקריב

   יקריבנו הלום שהוא חטא בו:
. להתקשט בו חוטא בל יתנאה

   בקרבו הלום:
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ְפִנים ָקא ָאְמִריַנן    .ִמּבִ
  

חּוץ הּוא ׁשֹוָפר י ִמּבַ    !ַנּמִ
  

רֹון הּוא ְלִזּכָ יָון ּדִ ֵמי ,ּכֵ ִבְפִנים ּדָ    .ּכְ
  

א  ּנָ הּוא ֶקֶרן"ְוָהא ּתַ ֵני ׁשֶ    !ָקָאַמר "ִמּפְ
  

   ,ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר
יגֹור -ֲחָדא  ה ַסּנֵ יגֹור ַנֲעׂשֶ ֵאין ַקּטֵ    .ּדְ
הּוא ֶקֶרן" –ְועֹוד  ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
יוְ     :ר ָלךְ יֹוֵסי ָאַמ  ַרּבִ

ָקא ָאְמַרּתְ  יגֹור" :ּדְ ה ַסּנֵ יגֹור ַנֲעׂשֶ    ",ֵאין ַקּטֵ
ְפִנים י ִמּבִ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

חּוץ הּוא -ְוַהאי ׁשֹוָפר     .ִמּבַ
  

הּוא ֶקֶרן" :ּוְדָקא ָאְמַרּתְ  ֵני ׁשֶ רּו ֶקֶרן -  "ִמּפְ י ִאּקְ ֹוָפרֹות ַנּמִ ל ַהׁשּ    .ּכָ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
ָנןַהְיינּו ַטְעַמְיי ַרּבָ ה ׁשֹוָפרֹות :הּו ּדְ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ    ,ׁשֹוָפר ָאַמר ַרֲחָמָנא ְולֹא ׁשְ
ָפָרה  ה ׁשֹוָפרֹות -ְוָהא ּדְ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ׁשְ יְלֵדי ִמיְתֲחֵזי ּכִ יְלֵדי ּגִ ָקֵאי ּגִ יָון ּדְ    .ּכֵ

  
א ּנָ הּוא ֶקֶרן" :ְוָהא ּתַ ֵני ׁשֶ    !ָקָאַמר "ִמּפְ

  
   ,ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר

ה ׁשֹוָפרֹות -ֲחָדא  לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ׁשֹוָפר ֶאָחד ָאַמר ַרֲחָמָנא ְולֹא ׁשְ    .ּדְ
הּוא ֶקֶרן - ְועֹוד  ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
י יֹוֵסי ָאַמר ָלךְ     :ְוַרּבִ

ָקָאְמַרּתְ  ה ׁשֹוָפרֹות" :ּדְ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ֵרי -  "ׁשֹוָפר ֶאָחד ָאַמר ַרֲחָמָנא ְולֹא ׁשְ ִמַחּבְ יָון ּדְ    .ַאֲהָדֵדי ַחד הּוא ּכֵ
הּוא ֶקֶרן" :ּוְדָקָאְמַרּתְ  ֵני ׁשֶ רּו ֶקֶרן - "ִמּפְ י ִאּקְ ֹוָפרֹות ַנּמִ ל ַהׁשּ    .ּכָ

  

  רש"י
כיון דלזכרון קא אתי כלפנים 

. שופר נמי אע''ג דלית ביה דמי
משום חוטא בל יקריב ולית ביה 
משום חוטא בל יתנאה כיון 

י כבגדי כהן דלזכרון קא את
   גדול שלפנים דמי:

. בכל שנה ושנה גילדי גילדי
ניכרת תוספתו והוא כמין גלד 
מוסיף על גלד ראשון בתכליתו 

   של ראשון תחילת השני:
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        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א .100
ִדְכָרא הּוא ָנא ּדְ ְ ַהאי יּוְבָלא ִליׁשּ ַמע ּדְ    ?ַמאי ַמׁשְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֲעִקיָבאָאַמר "    :ַרּבִ
י ַלֲעַרְבָיא ָהיּו קוֹ  ָהַלְכתִּ ׁשֶ    .ִרין ְלִדְכָרא יּוְבָלאּכְ

י ֲעִקיָבאְוָאַמר      :ַרּבִ
ְלמּוָדה ה ּגַ י ְלַגְלָיא ָהיּו קֹוִרין ְלִנּדָ ָהַלְכתִּ ׁשֶ    .ּכְ

ְלמּוָדה"ַמאי     ?"ּגַ
ְעָלּה  א ִמּבַ מּוָלה ּדָ    .ּגְ

י ֲעִקיָבאְוָאַמר      :ַרּבִ
יָטה י ְלַאְפִריִקי ָהיּו קֹוִרין ְלָמָעה ְקׂשִ ָהַלְכתִּ ׁשֶ    ּכְ

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
י יָטה" :ְלָפרּוׁשֵ ְנֵקי - יט) -(בראשית לג "ֵמָאה ְקׂשִ אֹוַרְייָתא ֵמָאה ּדַ    .ּדְ

יָאַמר     :ַרּבִ
יָרה ם ָהיּו קֹוִרין ִלְמִכיָרה ּכִ י ַהּיָ י ִלְכַרּכֵ ָהַלְכתִּ ׁשֶ    .ּכְ

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
י ִריִתי ִלי" :ְלָפרּוׁשֵ ר ּכָ   .ה)-בראשית נ( "ֲאׁשֶ

  
ְמעֹון ָאַמר  י ׁשִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ    :ּבֶ

יא ַרּיָ י ִלְתחּום ַקן ִנׁשְ ָהַלְכּתִ ׁשֶ    ,ּכְ
ה     ,ִניְנִפי –ָהיּו קֹוִרין ְלַכּלָ

ְכִוי –ּוְלַתְרְנגֹול     .ׂשֶ
  
ה "    ."ִניְנִפי - ְלַכּלָ
  

   ?ַמאי ְקָרא
ל ָהָאֶרץ"   .ג)-(תהילים מח "ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ
  

ְכִוי - ַתְרְנגֹול ּולְ "    ".ׂשֶ
  

   ,ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִעית ֵאיָמא  ן ֵלִויְוִאיּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרא
ְכִוי ִביָנה" ֶ ּטּוחֹות ָחְכָמה אֹו ִמי ָנַתן ַלׂשּ ת ּבַ   .לו)-(איוב לח "ִמי ׁשָ
  
ּטּוחֹות ָחְכָמה" ת ּבַ ָליֹות -  "ִמי ׁשָ    .ֵאּלּו ּכְ
ְכִוי ִביָנה אוֹ " ֶ ְרְנגֹול - "ִמי ָנַתן ַלׂשּ    .ֶזה ּתַ
  

ַלע ְלַההּוא ַאְתָרא ֵלִוי    ,ִאיּקְ
יּה  ְבָרא ְלַקּמֵ    ,ָאָתא ּגַ

ַלְנָיא^ :ָאַמר ֵליּה    כו,ב    .ַקְבַען ּפְ
א ,לֹא ֲהָוה ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ֵליּה  י ִמְדָרׁשָ ִאיל ּבֵ    .ָאָתא ׁשָ

ְזַלן ָאַמר ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה     ,ּגַ
ְכִתיב ע ָאָדם ֱאלִֹהים" :ּדִ   ח) -(מלאכי גְוגֹו'  "ֲהִיְקּבַ

  

ְרִניׁש לְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה  יִמּבַ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ַמאי ַקְבָעךְ  ?ֵהיִכי ַקְבָעךְ  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ֵליּה  ,ִאי ֲהַואי ָהָתם אי ַקְבָעךְ  ?ּבְ    ?ְוַאּמַ

יָלא ֲהָוה ָיְדִעיָנא    .ּוִמּמֵ
ִאיּסּוָרא ָקָאַמר ֵליּה ְוִאיהּו ָסַבר ִמי ָתא ּדְ    .ּלְ

  
ָנן ַמאי     ?(מגילה יז.) "ֵסירּוִגין"לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ

  רש"י
   . מובדלת:גמולה
   . לשון חלוקות:טוחות

. לשון ראיה כמו וישקף שכוי
(בראשית יט) ומתרגמינן 

   ואיסתכי:
   י:. גזלני פלונקבען פלניא

. המעשר והתרומה במה קבענוך
   אתם קובעים אותי:

. ששנינו במגילה מאי סירוגין
(דף יז.) קראה סירוגין 

   (סירוגין):
  



  ""ָראּוהּו ֵּבית ִּדין –מסכת ראש השנה פרק ג' 
                     

129

ְסֵקי ְסֵקי ּפִ ֲהוּו ַעְייֵלי ּפִ ָנן ּדַ ֲחִזִתְנהּו ַרּבָ י ּדַ ֵבי ַרּבִ ְמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ    ,ׁשַ
ם ִנְכָנִסין ֵסירּוִגין ֵסירּוגִ  :ָאְמָרה ְלהוּ     .יןַעד ָמַתי ַאּתֶ

  
ָנן ַמאי     ?(יומא יח.) "ֲחלֹוְגלֹוגֹות"לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ

י ֵבי ַרּבִ ְמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ ִחיֵניּה  ,יֹוָמא ַחד ׁשַ ְרּפַ ר ּפַ ָקא ְמַבּדַ ְבָרא ּדְ ָחִזית ְלַההּוא ּגַ    ,ּדְ
ר ֲחלֹוְגלֹוֶגךָ  :ָאְמָרה ֵליּה  ה ְמַפּזֵ    .ַעד ָמַתי ַאּתָ

  
ָנן ַמאי לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי     ?ח)-(משלי ד "ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוֶמְמּךָ "ַרּבָ

י ֵבי ַרּבִ ָמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ ָעֵריּה  ,יֹוָמא ַחד ׁשְ ׂשְ ְך ּבִ ֲהָוה ָקא ְמַהּפֵ ְבָרא ּדַ ֲהַוות ָאְמָרה ְלַההּוא ּגַ    ,ּדַ
ָעְרךָ  :ָאְמָרה ֵליּה  ׂשְ ה ְמַסְלֵסל ּבִ    .ַעד ָמַתי ַאּתָ

  
ֵמד"ָנן ַמאי לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ  ַמְטֲאֵטא ַהׁשְ    ?כג)-(ישעיה יד" ְוֵטאֵטאִתיָה ּבְ

י ֵבי ַרּבִ ְמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ יָתא ,יֹוָמא ַחד ׁשַ קֹוִלי ַטאֵטיָתא ְוַטאִטי ּבֵ ּה ׁשְ ֲהַוות ָאְמָרה ַלֲחֶביְרּתָ    .ּדַ
  

ָנן ַמאי  ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכלְ "לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ ְלךָ ַהׁשְ    ?כג)-(תהילים נה "ּכֶ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ
קֹול ֵריָנא טּוָנא ְוָאַמר ִלי ׁשְ יָעא ֲהָוה ּדָ ֲהֵדי ַההּוא ַטּיָ ְמַלאי יֹוָמא ַחד ֲהָוה ַאְזִליָנא ּבַ ֵדי ַאּגַ    .ְיָהֵביְך ּוׁשְ

  
  

  רש"י
. לפרקים שאינן נכנסין פסקי
   יחד:

. ששנינו בפ''ק מאי חלוגלוגות
דיומא (דף יח.) כל שבעת הימים 
לא היה אוכל השום 

   והחלוגלוגות:
. ירק שקורין פרפחיני

   עורקקל''י:
. חפוש והפך במטמונים סלסלה

   של תורה:
  . נושא משוי:והוה דרינא טונא
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .101
   ַמְתִניִתין

ָנה ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ    :ׁשֹוָפר ׁשֶ
ל ָיֵעל ּפָ     ,ׁשּוטׁשֶ

ה ָזָהב    ,ּוִפיו ְמצּוּפֶ
ָדִדין י ֲחצֹוְצרֹות ִמן ַהּצְ תֵּ    .ּוׁשְ

   ,ַמֲאִריךְ  - ׁשֹוָפר 
רֹות –ַוֲחצֹוְצרֹות     .ְמַקּצְ

ׁשֹוָפר ְצַות ַהּיֹום ּבְ ּמִ    .ׁשֶ
  

   :ַתֲעִנּיֹותּוְב 
ל ְזָכִרים ׁשֶ    ,ּבְ

פּוִפין    ,ּכְ
ֶסף ה ּכֶ    ,ּוִפיֶהן ְמצּוּפֶ

י ֲחצֹוְצר תֵּ ֶאְמַצעּוׁשְ    .ֹות ּבָ
ר –ׁשֹוָפר     ,ְמַקּצֵ

   ,ַמֲאִריכֹות –ַוֲחצֹוְצרֹות 
ֲחצֹוְצרֹות ְצַות ַהּיֹום ּבַ ּמִ    .ׁשֶ

  
ֶוה ַהּיֹוֵבל ְל  ָנהׁשָ ָ ָרכֹות -  רֹאׁש ַהׁשּ ִקיָעה ְוַלּבְ    .ַלתְּ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָנהּבְ  ָ ל ְזָכִרים - רֹאׁש ַהׁשּ ׁשֶ    ,ּתֹוְקִעין ּבְ

ל ְיֵעִלים -לֹות ּוְביֹוְב  ׁשֶ    .ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ
י ָאַמר     :ֵלִויַרּבִ

ל  ָנהִמְצָוה ׁשֶ ָ ל  רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ ְכפּוִפין – יֹום ַהּכִ    ,ּבִ
ָנה  ָ ל ַהׁשּ ל ּכָ ְפׁשּוִטין –ְוׁשֶ    .ּבִ

  
   :ְוָהְתַנן

ל " ָנהׁשֹוָפר ׁשֶ ָ ׁשּוט רֹאׁש ַהׁשּ ל ָיֵעל ּפָ    !"ׁשֶ
  

י  ָאַמר ּכִ אהּוא ּדְ ּנָ    ,ַהאי ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָנה ּבְ  ָ פּוִפין -רֹאׁש ַהׁשּ ל ְזָכִרים ּכְ ׁשֶ    ,ָהיּו ּתֹוְקִעין ּבְ

ל ְיֵעִלים -ּוְביֹוְבלֹות  ׁשֶ    ."ּבְ
  

י ְיהּוָדה ַרּבִ    ?ְוֵליָמא ִהְלְכָתא ּכְ
  

יִאי ָאְמַרּתְ ִהְלְכָתא כְּ     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
י כְּ  - ָנא ֲהָוה ֲאִמי ל יֹוֵבל ַנּמִ יֲאִפיּלּו ׁשֶ    ,ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ַמאי ָקִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
  

ָנה ּבְ : ַמר ָסַבר ָ יּה  - רֹאׁש ַהׁשּ ְעּתֵ ָכֵייף ִאיִניׁש ּדַ ה ּדְ ּמָ    .ְטֵפי ַמֲעֵלי ,ּכַ
ּפּוִרים  יט ִאיִניׁש  - ּוְביֹום ַהּכִ ָפׁשִ ה ּדְ ּמָ יּה ּכַ ְעּתֵ    .ְטֵפי ַמֲעֵלי ,ּדַ

  
ָנה  :ּוַמר ָסַבר ָ רֹאׁש ַהׁשּ יּה  -ּבְ ְעּתֵ יט ִאיִניׁש ּדַ ָפׁשִ ה ּדְ ּמָ    .ְטֵפי ַמֲעֵלי ,ּכַ

ָכֵייף ִאינִ  -ּוְבַתֲעִנּיֹות   ה ּדְ ּמָ יּה ְטֵפי ַמֲעֵליּכַ ְעּתֵ    .יׁש ּדַ

  רש"י
  מתני' 

שופר של ראש השנה של יעל 
 גמרא. מפרש טעמא בפשוט

   דמידי דתפלה בעי פשיטות:
   . שטיי''ן בו''ק:יעל

. בשל מקדש ופיו מצופה זהב
   קאמר:

. לאחר שחצוצרות שופר מאריך
תן נשמע קול פוסקין תקיע

   השופר:
. דאמרינן במס' תענית ובתעניות

   (דף טו:) תקעו הכהנים תקעו:
. אילים שסתמן בשל זכרים

   כפופין:
. שני ושתי חצוצרות באמצע

שופרות להן אחד מכאן ואחד 
   מכאן והן באמצע:

. שמצות היום בחצוצרות
דלכנופיא בעלמא נינהו וכל 
כנופיא בחצוצרות דכתיב 

ו לך למקרא (במדבר י) והי
   העדה:

שוה היובל לראש השנה 
. בפשוטין ואף על גב לתקיעה

דתקיעתו ביובל לא לתפלה ולא 
לזכרון אלא לסימן שילוח 
עבדים והשמטת מכירת שדות 
אפילו הכי כדר''ה בעי למעבדי' 
דגמרינן לה לגזירה שוה שביעי 

   שביעי בפ' בתרא (דף לד.):
. דבעי למימר תשע ולברכות

   הכפורים של יובל:ברכות ביום 
. טעמא ר' יהודה אומר כו'

   מפרש בגמ':
. וגזירה וביובלות בשל יעלים

   שוה לא גמיר:
  

  גמ' 
   . של תעניות:ושל כל השנה

. בר''ה אית ליה כרבי קמ''ל
יהודה אבל ביובל לית ליה 

   משום גזירה שוה:
. תנא קמא ורבי במאי קמיפלגי

   יהודה:
 . בתפלתו פניוכמה דכייף איניש

כבושין לארץ טפי עדיף משום 
והיו עיני ולבי שם (מלכים א ט) 
הלכך בראש השנה דלתפלה 
ולהזכיר עקידת יצחק בא בעינן 
כפופין ויובלות שהן לקרוא 
דרור בעינן פשוטין וגזירה שוה 

   לית ליה:
. משום כמה דפשיט טפי עדיף

נשא לבבנו אל כפים (איכה ג) 
הלכך בראש השנה בפשוטין 

ודיוה''כ נמי  דלתפלה הוא
משום דשוייה בגזירה שוה 
ובתענית דלכנופיא לא איכפת 
לן ועבדינן כפופין להכירא ולר' 
לוי אית ליה כר' יהודה דלתפלה 
בעינן כפופים וביום הכפורים 
סבירא ליה דשוה היובל לראש 
השנה כרבנן הלכך תרווייהו 

  בעינן כפופים:
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ה ָזָהב"   כז,א   ."ּוִפיו ְמצּוּפֶ

  
   :ְוָהַתְנָיא

יו ִציּפָ " ְמקֹום ֲהָנַחת ּפִ סּול –הּו ָזָהב ּבִ    .ּפָ
יו  ְמקֹום ֲהָנַחת ּפִ לֹא ּבִ ר -ׁשֶ ׁשֵ    !"ּכָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

י  ַנן ַנּמִ י ּתְ לֹ  - ַמְתִניִתיןּכִ ַנןׁשֶ ה ּתְ ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ    .א ּבִ
  
  
  

  רש"י
ופיו מצופה זהב כו' במקום 

. שהתקיעה להנחת פה פסו
   בזהב ולא בשופר:
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ָדִדים" י ֲחצֹוְצרֹות ִמן ַהּצְ תֵּ    ."ּוׁשְ

ְמֵעיּוְתֵרי ָקֵלי ִמי ִמׁשְ     ?!ּתַ
   :ְוָהַתְנָיא

מֹור" "ָזכֹור"" מֹוַע  "ְוׁשָ ר ְוֵאין ָהאֹוֶזן ְיכֹוָלה ִלׁשְ ה ְיכֹוָלה ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶ ֶ ִדיּבּור ֶאָחד ֶנֶאְמרּו ַמה ׁשּ    ."ּבְ
  

ֹוָפר ׁשּ    .ְלָכְך ַמֲאִריְך ּבַ
  

ִקיָעה  ת ּתְ ִחיּלַ לֹא ּתְ ִקיָעה ּבְ ַמע סֹוף ּתְ ִכי ׁשָ    .ָיָצא –ְלֵמיְמָרא ּדְ
ִקיָעה  לֹא סֹוף ּתְ ִקיָעה ּבְ ת ּתְ ִחיּלַ יָלא ּתְ    .ָיָצא –ּוִמּמֵ

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
א ַאַחת" ָידֹו ֶאּלָ ִים ֵאין ּבְ תַּ ׁשְ ה ּכִ ִנּיָ ְ ׁשּ ְך ּבַ ִראׁשֹוָנה ּוָמׁשַ ַקע ּבָ    ."תָּ

י ַתְרּתֵ יְסַלק ֵליּה ּבְ אי ּתִ   !ַאּמַ
  

ִקיָעָתא ֵמֲהָדֵדי לֹא ּפָ  סּוֵקי ּתְ    .ְסִקיַנןּפְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יָטס"    ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות אֹו ְלתֹוְך ַהּפִ

ַמע     .ָיָצא –ִאם קֹול ׁשֹוָפר ׁשָ
ַמע     ."לֹא ָיָצא - ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ׁשָ

אי ב ָקָלא ?ַאּמַ ִליַעְרּבַ י ּדְ ּמֵ ִקיָעה ִמּקַ ת ּתְ ְתִחיּלַ    !ֵליּפּוק ּבִ
  

א ּתַ  ְבָרא ֶאּלָ י ָקֵלי ֵמַחד ּגַ ְמֵעי -ְרּתֵ ּתַ    ,לֹא ִמׁשְ
ְבֵרי  ֵרי ּגַ ְמֵעי –ִמּתְ ּתַ    .ִמׁשְ

  
ְמֵעי"ּוִמ  ּתַ ְבֵרי ִמי ִמׁשְ ֵרי ּגַ    "?!ּתְ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
ִמ " ַנִים ְמַתְרּגְ ַנִים קֹוִרין) ּוׁשְ לֹא (ְיהּו ׁשְ ם ּוִבְלַבד ׁשֶ ּתֹוָרה ֶאָחד קֹוֵרא ְוֶאָחד ְמַתְרּגֵ    !"יןּבַ
  

א ְלֵסיָפא ְמָיא ֶאּלָ    :ָהא לֹא ּדַ
ָרה קֹוִרין" ה ֲאִפיּלּו ֲעׂשָ ִגיּלָ ל ּוַבּמְ ַהּלֵ    "ּבַ

ָחִביב  יָון ּדְ יּה  -ַאְלָמא ּכֵ ְעּתֵ    ,ָיִהיב ּדַ
ָחִביב  יָון ּדְ י ּכֵ ַמע - ָהָכא ַנּמִ יּה ְוׁשָ ְעּתֵ    .ָיִהיב ּדַ

  
ֹוָפר ׁשּ ה ַמֲאִריְך ּבַ א ָלּמָ    ?ֶאּלָ

ֹוָפרֵליַדע  ׁשּ ְצַות ַהּיֹום ּבַ ּמִ    .ׁשֶ
  
  

  רש"י
. תירוצא לכך מאריך בשופר

   הוא:
. דמה לי סוף בלא וממילא כו'

תחילה ומה לי תחילה בלא סוף 
ומשום דבעי לאותובי אתרוייהו 

   דייק הך דיוקא:
. בפשוטה שלפני תקע בראשונה

   התרועה:
. לפי ומשך בשניה כשתים

שהיה צריך לתקוע כאן ב' 
אחת לפשוטה תקיעות רצופות 

לאחריה דמלכיות ואחת 
   לפשוטה לפניה דזכרונות:

. חדא נינהו אלא בור ודות
שהבור בחפירה והדות בבניין 

   על הקרקע צישטרנ''א בלע''ז:
. חבית גדולה פונטי''ן פיטס

   בלע''ז:
. דומיא דזכור מחד גברא

   ושמור:
. הא מילתא הא לא דמיא

   דשופר לא דמיא אלא לסיפא:
י' קולות יש כאן שאי . וי' קורין

אפשר להם לצמצם דיבורם 
בתיבה אחת שלא יהא אחד 

   לאחור ואחד לפנים:
   . חדשה היא לו:דחביבה עליה
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ֲעִנּיֹות" פּוִפין - ּוַבתַּ ל ְזָכִרים ּכְ ׁשֶ    ,ּבְ

ֶסף        ה ּכֶ    ."ּוִפיו ְמצּוּפֶ
  

ָנא ָהָתם ּדְ  ָנא וּ  "ָזָהב"ַמאי ׁשְ    ?"ֶכֶסף"ָהָכא ּדְ ַמאי ׁשְ
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ֶכֶסף הּוא יּנּוְפָיא ּדְ ל ּכִ    ,ּכָ

ְכִתיב ֶסף" :ּדִ י ֲחצֹוְצרֹות ּכֶ תֵּ ה ְלָך ׁשְ   .ב) -(במדבר י "ֲעׂשֵ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ    .ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ָממֹוָנן ׁשֶ

  
ֶכֶסף י ַנֲעִביד ּדְ    !ָהָתם ַנּמִ

  
בֹוד     .ָעִדיף יֹום טֹובֲאִפיּלּו ָהִכי ּכְ

  
  

  רש"י
. דכתיב (ויקרא יד) התורה חסה

וצוה הכהן ופנו את הבית שלא 
יטמאו כלי חרס שבתוכו שאין 

   להם טהרה במקוה:
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מּוֵאל ר ׁשְ א ּבַ ּפָ    ,ַמְתִניִתיןד עּוְבָדא כְּ ָסַבר ְלֶמיֱעַב  ַרב ּפָ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ׁש  ְקּדָ ּמִ א ּבַ    .לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ׁש  ְקּדָ ּמִ    ,ּבַ
בּוִלין ּגְ    :ֲאָבל ּבַ

ׁש ֲחצֹוְצרֹות  ּיֵ    ,ֵאין ׁשֹוָפר -ָמקֹום ׁשֶ
ׁש ׁשֹוָפר  ּיֵ    .צֹוְצרֹותֵאין ֲח  -ָמקֹום ׁשֶ

אְוֵכן ִהְנִהיג  י ֲחַלְפתָּ ִציּפֹוִרי ַרּבִ ַרְדיֹוןוְ  ,ּבְ ן תְּ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ִסיְכִני ַרּבִ    ,ּבְ
ָבר ֵאֶצל  א ּדָ ּבָ    :ָאְמרוּ  ֲחָכִמיםּוְכׁשֶ

ן ְלַבד ,לֹא ָהיּו נֹוֲהִגין ּכֵ ִית ּבִ ֲעֵרי ִמְזָרח ּוְבַהר ַהּבַ ׁשַ א ּבְ    ."ֶאּלָ
  

ן ֵלִוייָמא ְוִאיּתֵ  ָרָבאָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרָאה

ְכִתיב ֶלְך ה'" :ּדִ ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ   ,ו)-(תהילים צח "ּבַ

ֶלְך ה'" ְבִעיַנן  - "ִלְפֵני ַהּמֶ ָעְלָמא "ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר"הּוא ּדִ    .לֹא – ֲאָבל ּבְ
  
  

  רש"י
. בחצוצרות למיעבד עובדא

   ושופר:
. כגון ר''ה ם שיש שופרמקו

   ויובל:
. כגון מקום שיש חצוצרות

   תעניות:
. כמשנתינו שופר וכך הנהיג
   וחצוצרות:

. חדא בשערי מזרח ובהר הבית
מילתא היא בשערי מזרח בהר 
הבית וי''א בשערי מזרח בעזרת 

  נשים:
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ֶוה ַה " ָנהּיֹוֵבל ְל ׁשָ ָ ָרכֹות רֹאׁש ַהׁשּ ִקיָעה ְוַלּבְ    .ּכּו' "ַלתְּ
  

ר ִיְצָחק ַרבָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ׁשְ
רֹון ְליֹום ִראׁשֹון יָך ִזּכָ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ָנא ֶזה ַהּיֹום ּתְ יַנן ָהִאיּדְ ַמאן ְמַצּלִ    ?ּכְ

ַמאן    ?ּכְ
י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ,ּכְ

ָאַמר ֵרי ִנְבָרא ָה  :ּדְ ִתׁשְ    .עֹוָלםּבְ
  

   :ַרב ֵעיָנאָמִתיב 
ֶוה יֹוֵבל ְל " ָנה ׁשָ ָ ָרכֹות רֹאׁש ַהׁשּ ִקיָעה ְוַלּבְ    ,"ַלתְּ

א רֹון ְליֹום ִראׁשֹון" :ְוָהא ִאיּכָ יָך ִזּכָ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ    ",ֶזה ַהּיֹום ּתְ
ְב  ָנה ּדִ ָ    !ִאיָתא ּוְביֹוֵבל ֵליָתא רֹאׁש ַהׁשּ

  
ָאָרא ְ ֵני ַאׁשּ י ָקּתָ    .ּכִ

  
ַרב ִאיִדיַרב ׁשִ  ֵריּה ּדְ א ּבְ    :ַמְתֵני ָהִכי יׁשָ

  
ר ִיְצָחק ַרבָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ׁשְ

ְתַנן    :ָהא ּדִ
ֶוה ַהּיֹוֵבל ְל " ָנה ׁשָ ָ ָרכֹותרֹאׁש ַהׁשּ ִקיָעה ְוַלּבְ ַמאן – "ַלתְּ    ?ּכְ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ לֹא ּכְ    ,ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר ִאי ַרּבִ ֵרי ,ּדְ ִתׁשְ ָאַמר ּבְ יָון ּדְ    ,ִנְבָרא ָהעֹוָלם ּכֵ

א  רֹון ְליֹום ִראׁשֹון"ָהא ִאיּכָ יָך ִזּכָ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ְב  - "ֶזה ַהּיֹום ּתְ ָנהּדִ ָ    !ִאיָתא ּוְביֹוֵבל ֵליָתא רֹאׁש ַהׁשּ
  

ָאָרא ְ ֵני ַאׁשּ י ָקּתָ    .ּכִ
  
  

  רש"י
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   ַמְתִניִתין

ק ְסּדַ ּנִ קֹו  ,ׁשֹוָפר ׁשֶ סּול –ְוִדּבְ    .ּפָ
ְב  ק ׁשִ יּבֵ סּול –ֵרי ׁשֹוָפרֹות ּדִ    .ּפָ

ב ּוְסָתמוֹ    בכז,   : ִניּקַ
ִקיָעה  ב ֶאת ַהתְּ סּול –ִאם ְמַעּכֵ    ,ּפָ

ר –ְוִאם ַלאו  ׁשֵ    .ּכָ
  

יָטס ,אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור    :אֹו ְלתֹוְך ַהּפִ
ַמע     ,ָיָצא –ִאם קֹול ׁשֹוָפר ׁשָ

ַמע     .ָיָצא לֹא - ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ׁשָ
  

ֶנֶסת ית ַהּכְ ָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ּבֵ ֶנֶסת ,ְוֵכן ִמי ׁשֶ יתֹו ָסמּוְך ְלֵבית ַהּכְ ָהָיה ּבֵ    ,אֹו ׁשֶ
ַמע קֹול ׁשֹוָפר ה ,ְוׁשָ    ,אֹו קֹול ְמִגיּלָ

ון ִלּבֹו  ּוֵ    ,ָיָצא –ִאם ּכִ
   .לֹא ָיָצא -ְוִאם ַלאו 
י ַמע ַאף ַעל ּפִ ַמע ְוֶזה ׁשָ ה ׁשָ ּזֶ ון ִל זֶ  - ׁשֶ ּוֵ ון ִלּבוֹ ה ּכִ ּוֵ    .ּבֹו ְוֶזה לֹא ּכִ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
רֹו " ר –ָארֹוְך ְוִקּצְ ׁשֵ    .ּכָ

ְלּדֹו  ְרדֹו ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ּגִ ר –ּגֵ ׁשֵ    .ּכָ
  

הּו ָזָהב    :ִציּפָ
ה  ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ סּול –ּבִ    ,ּפָ

ה  ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ לֹא ּבִ ר –ׁשֶ ׁשֵ    .ּכָ
   :הּו ָזָהבִציּפָ 

ְפִנים  סּול –ִמּבִ    ,ּפָ
חּוץ  תַּ  -ִמּבַ ָהָיהִאם ִנׁשְ מֹות ׁשֶ ה קֹולֹו ִמּכְ סּול – ּנָ    ,ּפָ

ר –ְוִאם ַלאו  ׁשֵ    .ּכָ
  

ב ּוְסָתמוֹ     :ִניּקַ
ִקיָעה  ב ֶאת ַהתְּ סּול –ִאם ְמַעּכֵ    ,ּפָ

ר –ְוִאם ַלאו  ׁשֵ    .ּכָ
  

תֹוְך ׁשֹוָפר   :ָנַתן ׁשֹוָפר ּבְ
ַמע ִאם קֹול ּפְ     ,ָיָצא –ִניִמי ׁשָ

ַמע     ."לֹא ָיָצא -ְוִאם קֹול ִחיצֹון ׁשָ
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
חּוץ " ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ ְרדֹו ּבֵ ר –ּגֵ ׁשֵ    .ּכָ

ְלּדֹו  ְרדֹו ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ּגִ ר –ּגֵ ׁשֵ    .ּכָ
תֹוְך ׁשֹוָפר    :ֵהִניַח ׁשֹוָפר ּבְ

ַמע  ִניִמי ׁשָ    ,אָיָצ  –ִאם קֹול ּפְ
ַמע     .לֹא ָיָצא -ְוִאם קֹול ִחיצֹון ׁשָ

   ."לֹא ָיָצא - ֲהָפכֹו ְוָתַקע ּבֹו 
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ִכּתּוָנא ַהְפֵכיּה ּכְ יָמא ּדְ    ,לֹא ּתֵ

ר ֶאת ָהָרָחב ָצר ְוִקיּצֵ ִהְרִחיב ֶאת ַהּקָ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְדַרב ַמְתָנה    ,ּכִ

  רש"י
  מתני' 

. בדבק שופר שנסדק ודבקו
   שקורין גלו''ד:

   כשני שופרות: . דהוה ליהפסול
  

  גמ' 
   . גלד דק:העמידו על גלדו

. שהתקיעה מבפנים פסול
   בזהב:

. אם קול חיצון שמע לא יצא
דאיכא מחיצות הפנימי מפסקת 

   התקיעה:
. כהפיכת חלוק לעשות ככתונא

   פנימי חיצון:
   . ברותחין:שקיצר את הרחב
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ָאַמר     :ַרב ַמְתָנהּדְ
ִעיַנן -ט) -(ויקרא כה "ְוַהֲעַבְרתָּ " ֶרְך ַהֲעָבָרתֹו ּבְ    .ּדֶ
  
  

  רש"י
. דרך העברתו כדרך והעברת

שהאיל מעבירו בראשו בבהמה 
   ייםמח
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ְבֵרי ׁשֹוָפרֹות " ק ׁשִ יּבֵ סּול -ּדִ    ."ּפָ
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
הּוא" ל ׁשֶ    ,הֹוִסיף ָעָליו ּכָ

ִמינוֹ  ין ּבְ ִמינֹו  ,ּבֵ לֹא ּבְ ין ׁשֶ סּול –ּבֵ    .ּפָ
ב ּוְסָתמוֹ     ,ִניּקַ

ִמינוֹ  ין ּבְ ִמינֹו  ּבֵ לֹא ּבְ ין ׁשֶ סּול –ּבֵ    .ּפָ
י    :אֹוֵמר ָנָתן ַרּבִ

ִמינֹו  ר –ּבְ ׁשֵ    ,ּכָ
ִמינֹו  לֹא ּבְ סּול –ׁשֶ    ."ּפָ

  
ר" ׁשֵ ִמינֹו ּכָ   ."ּבְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
יר רּוּבוֹ  ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
ִמינֹו  לֹא ּבְ ׁשֶ ַלל ּדְ י - ִמּכְ יר ר ַאף ַעל ּפִ ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ סּולׁשֶ    .ּוּבֹו ּפָ

  
  

יָפא ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ    :ִאיּכָ
  
סּול" ִמינֹו ּפָ לֹא ּבְ    ."ׁשֶ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ְפַחת רּוּבוֹ  ּנִ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
ְבִמינֹו  ַלל ּדִ י -ִמּכְ ר ַאף ַעל ּפִ ׁשֵ ְפַחת רּוּבֹו ּכָ ּנִ    .ׁשֶ

  
הּו ָזָהב    :ִציּפָ

ְפִנים  סּול –ִמּבִ    ,ּפָ
חוּ     –ץ ִמּבַ

ָהָיה  מֹות ׁשֶ ה קֹולֹו ִמּכְ ּנָ תַּ סּול –ִאם ִנׁשְ    ,ּפָ
ר –ְוִאם ַלאו  ׁשֵ    .ּכָ

ק ְלאֹוְרּכֹו  סּול –ִנְסּדַ    .ּפָ
ִקיָעה  –ְלרֹוְחּבֹו  יעּור תְּ יר ּבֹו ׁשִ ּיֵ תַּ ר –ִאם ִנׁשְ ׁשֵ    ,ּכָ

סּול –ְוִאם ַלאו       .ּפָ
ִקיָעה יעּור תְּ ה ׁשִ    ?ְוַכּמָ

יַרׁש  ן ּפֵ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ
ָידוֹ  ּיֹאֲחֶזּנּו ּבְ ֵדי ׁשֶ    .ְוֵיָרֶאה ְלָכאן ּוְלָכאן ,ּכְ

ק ר –אֹו ָצרּור  ,אֹו ָעֶבה ,ָהָיה קֹולֹו ּדַ ׁשֵ    ,ּכָ
ֹוָפר] ׁשּ יִרין [ּבַ ׁשֵ ל ַהּקֹולֹות ּכְ ּכָ    ."ׁשֶ

  
ְלחּו ֵליּה לַ  מּוֵאלׁשָ ׁשְ    :ֲאבּוהַּ ּדִ

   .ָיָצא –ְקָדחֹו ְוָתַקע ּבֹו 
  

ח ָקְדחּו ְלהוּ  י ִמיְקּדַ הּו ַנּמִ יָטא ּכּוּלְ ׁשִ    !ּפְ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ַזְכרּותוֹ  ְדחּו ּבְ ּקָ    .ׁשֶ

ֵתיָמא ִמינֹו חֹוֵצץ :ַמהּו ּדְ    ,ִמין ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  רש"י
   כו': דיבק שברי שופרות

. אם אינו מעכב את במינו כשר
   התקיעה:

. כולו וכן נסדק לרחבו כל נסדק
   רחבו להקיפו:
. מן מקום הסדק אם נשתייר בו

עד מקום הנחת פה שיעור 
תקיעה כשר חשיב ליה כמאן 
דאשתקיל כוליה והוה ליה 

   ארוך וקצרו:
   . לשון יבש רו''ייש בלע''ז:צרור

. נקבו וקס''ד נקב הנחת דחוק
   פה קאמר:

. כשהוא מחובר שקדחו בזכרותו
בבהמה עצם בולט מן הראש 
ונכנס לתוכו ומוציאין אותו 
מתוכו וזה לא הוציאו אלא נקב 

   את הזכרות:
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   .ּכּו' "ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות"
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ַפת ַהּבֹור א ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדים ַעל ׂשְ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ּבֹור     .ָיְצאוּ  –ֲאָבל אֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבַ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
   ."ָיָצא - אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות  ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור"
  

   :ְוָהְתַנן
   !"לֹא ָיָצא"
  

א ַלאו ְד  ,ֶאּלָ ּה ּכִ ַמע ִמיּנָ    ,ַרב הּוָנאׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ָרֵמי ְלהּו ִמיְרָמא א ּדְ   .ִאיּכָ

  
ַנן    :ּתְ

   ."לֹא ָיָצא - אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות  ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור"
  

   :ְוָהַתְנָיא
   !"ָיָצא"
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ַפת ַהּבֹור -ּכָ    ,ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ַעל ׂשְ
אן  ּבֹור -ּכָ    .ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבַ

  
  

  רש"י
. שהן אותן העומדין בבור יצאו
   קול השופר לעולם שמעו:

. יש איכא דרמי להו מירמא
דרב  תלמידים שאין שונין להא

הונא בענין לא שנו לפרושי 
מתניתין אלא רמו מירמא 
מתניתין וברייתא אהדדי ועלה 

  קאי רב הונא ומשני:
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הָאַמר     :ַרּבָ

ּבֹור   אכח, ִקיָעה ּבַ ַמע ִמְקָצת ּתְ ַפת ַהּבֹור  ,ׁשָ ִקיָעה ַעל ׂשְ    .ָיָצא –ּוִמְקָצת ּתְ
ַחר ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ ִקיָעה קֹוֶדם ׁשֶ ֲעֶלה ַעּמ  ,ִמְקָצת ּתְ ּיַ ִקיָעה ְלַאַחר ׁשֶ ַחר ּוִמְקָצת ּתְ ַ    .לֹא ָיָצא - ּוד ַהׁשּ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ָנא    ?ַמאי ׁשְ

ִחּיּוָבא  ִקיָעה ּבְ ּה ּתְ ְבִעיָנא ּכּוּלָ א –ָהָתם ּדִ    ,ְוֵליּכָ
ִחּיּוָבא  ִקיָעה ּבְ ּה ּתְ ִעיָנא ּכּוּלָ י ּבְ א –ָהָכא ַנּמִ    !ְוֵליּכָ

  
א ּתָ    ?!ָהִכי ַהׁשְ

ָללַלְיָלה ַלאו ְזַמן ִחּיּוָב  - ָהָתם     ,א הּוא ּכְ
ּבֹור -ָהָכא     .ּבֹור ְמקֹום ִחּיּוָבא הּוא ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבַ

  
ִקיָעה  ,ְלֵמיְמָרא ת ּתְ ִחיּלַ לֹא ּתְ ִקיָעה ּבְ ַמע סֹוף ּתְ ה ׁשָ ָסַבר ַרּבָ    ,ָיָצא - ּדְ

ִקיָעה  לֹא סֹוף ּתְ ִקיָעה ּבְ ת ּתְ ִחיּלַ יָלא ּתְ    @@@ָיָצא –ּוִמּמֵ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ִים " תַּ ׁשְ ה ּכִ ִנּיָ ְ ׁשּ ְך ּבַ ִראׁשֹוָנה ּוָמׁשַ ַקע ּבָ א ַאַחת -תָּ ָידֹו ֶאּלָ    ."ֵאין ּבְ

אי י ?ְוַאּמַ ַתְרּתֵ ְסֵלק ָלּה ּבְ    ?ּתִ
  

ְסִקיַנן ִקיָעָתא ֵמֲהָדֵדי לֹא ּפָ סּוֵקי ּתְ    .ּפְ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
יָטסאֹו ְלתוֹ  ,אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור"    :ְך ַהּפִ

ַמע     ,ָיָצא –ִאם קֹול ׁשֹוָפר ׁשָ
ַמע     ."לֹא ָיָצא - ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ׁשָ

אי ב ָקָלא ?ְוַאּמַ ִליַעְרּבַ י ּדְ ּמֵ ִקיָעה ִמּקַ ת ּתְ ְתִחיּלַ    ?ֵליּפּוק ּבִ
  

יּה  תֹוֵקַע ְועֹוֶלה ְלַנְפׁשֵ ה ּבְ י ָקָאַמר ַרּבָ    .ּכִ
  

   ?ִאי ָהִכי ַמאי ְלֵמיְמָרא
  

ֵתיָמאַמה ב ָקָלא :ּו ּדְ ּבֹור ְוָקא ִמיַעְרּבַ י ׁשֹוָפר ּבַ ּתִ יּה ְוַאּכַ יק ֵריׁשֵ ַמּפִ    ,ִזְמִנין ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
. שמע מקצת התקיעה בבור כו'

קא סלקא דעתך דהכי קאמר 
היה עומד הוא בשפת הבור 
וחבירו תוקע בבור ויצא לחוץ 
בחצי התקיעה ואשמעינן הכא 

   דבקצת נמי יוצא:
. לאו זמניה השחר קודם עמוד

הוא כדאמרינן במסכת מגילה 
(דף כ:) כל היום כשר לתקיעת 
שופר ויליף טעמא מיום תרועה 
יהיה לכם יום ולא לילה: הכי 
גרסינן למימרא דסבר רבא דכי 
שמע איניש סוף תקיעה בלא 
תחילת תקיעה יצא וממילא 

   כו':
. פשוטה שלפני תקע בראשונה

   תרועת המלכיות:
בפשוטה של . ומשך בשניה

אחריה כשתים ונתכוין לצאת 
בה אף ידי פשוטה שלפני תרועת 
הזכרונות שעתיד עליו לתקוע 

   תיכף לזו:
. בלא קול אם קול שופר שמע

   הברה יצא:
. עם קול אם קול הברה שמע

   השופר לא יצא:
. ואין בתוקע ועולה לנפשיה

אחר עמו לצאת בו אלא תוקע 
ועולה הוא דלדידיה תחילתה 

בהכשר דבתחילה הוא וסופה 
והשופר בבור ואמרן לעיל ((דף 
   כז:) אותן העומדים בבור יצאו:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .111
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל עֹוָלה  ׁשֹוָפר ׁשֶ    .לֹא ִיְתַקע - ּבְ
ַקע     .ָיָצא –ְוִאם ּתָ

ָלִמים  ל ׁשְ ׁשֹוָפר ׁשֶ    .לֹא ִיְתַקע - ּבְ
ַקע וְ     .לֹא ָיָצא -ִאם ּתָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ת ְמִעיָלה ִהיא -עֹוָלה  ין ,ּבַ ּה ַנְפָקא ָלּה ְלחּוּלִ ָמַעל ּבָ יָון ּדְ    .ּכֵ
ָלִמים  ֵני ְמִעיָלה ִניְנהוּ  - ׁשְ ַלאו ּבְ הוּ  ,ּדְ ָרִכיב ּבְ ין] ,ִאיּסּוָרא הּוא ּדְ    .[ְולֹא ָנְפֵקי ְלחּוּלִ

  
   :ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 

ָתַקע ?ת ָמַעלֵאיַמ     ,ְלָבַתר ּדְ
ַקע  י ָקא ּתָ ַקע -ּכִ ִאיּסּוָרא ּתָ    !ּבְ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

   .לֹא ָיָצא -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 
  

   ,ֲהַדר
   .ָיָצא –ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  :ָאַמר

  
נוּ     .ִמְצֹות ַלאו ֵליָהנֹות ִניּתְ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל  ׁשֹוָפר ׁשֶ    .לֹא ִיְתַקע - ָזָרה ה ֲעבֹוָד ּבְ
ַקע     .ָיָצא –ְוִאם ּתָ

ַחת  ּדַ ל ִעיר ַהּנִ ׁשֹוָפר ׁשֶ    .לֹא ִיְתַקע -ּבְ
ַקע     .לֹא ָיָצא -ְוִאם ּתָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ַחת  ּדַ יעּוֵריּה  - ִעיר ַהּנִ ת ׁשִ ּתַ ּתּוֵתי ִמיּכַ   .ּכַ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ר ֲהָנָאה ֵמֲחֵבירֹו  ר ִלְתק -ַהּמּוּדַ ל ִמְצָוהמּוּתָ ִקיָעה ׁשֶ    .ֹוַע לֹו ּתְ
ֹוָפר  ר ֲהָנָאה ִמׁשּ ל ִמְצָוה - ַהּמּוּדַ ִקיָעה ׁשֶ ר ִלְתקֹוַע ּבֹו ּתְ    .מּוּתָ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

ר ֲהָנָאה ֵמֲחֵבירֹו  ִמים -ַהּמּוּדַ ׁשָ ימֹות ַהּגְ את ּבִ ה ָעָליו ֵמי ַחּטָ ה ,ַמּזֶ ימֹות ַהַחּמָ    .ֲאָבל לֹא ּבִ
ר ֲהנָ  ְעָין ַהּמּוּדַ ִמים - ָאה ִמּמַ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ל ִמְצָוה ּבִ ה ,טֹוֵבל ּבֹו ְטִביָלה ׁשֶ ימֹות ַהַחּמָ    .ֲאָבל לֹא ּבִ

  
  
  

  רש"י
. ותלשו מחיים דאילו של עולה

לאחר זריקה אין מעילה לא 
בעורה ולא בקרניה שהכל 
לכהנים כדאמרינן במנחות (דף 
פג.) ובזבחים (דף פו.) נאמר לו 
יהיה בעולה ונאמר לו יהיה 
 באשם מה אשם עצמותיו

מותרין אף עולה עצמותיה 
   מותרין:

. שלמים לאו בני מעילה נינהו
דאין מעילה בקדשים קלים 
אלא באימורים ולאחר זריקה 

   כשהובררו לחלק גבוה:
. לישראל לא ליהנות ניתנו

להיות קיומם להם הנאה אלא 
   לעול על צואריהם ניתנו:

. ששימשו בו בשופר של ע''ז
לע''ז ונאסר בהנאה כדתניא 

ת ע''ז (דף נא:) אבד במסכ
תאבדון את כל המקומות 
בכלים שנשתמשו בהן לע''ז 

   הכתוב מדבר:
. דמצות לאו ואם תקע יצא

   הנאה נינהו:
. דהא כתותי מיכתת שיעוריה

לשריפה קאי וכשרוף דמי ושופר 
בעי שיעור כדאמרינן לעיל (דף 
כז:) כדי שיאחזנו בידו ויראה 

   לכאן ולכאן:
דכולהו . טעמא מותר לתקוע לו

משום דמצות לאו ליהנות 
   ניתנו:

חבירו מזה עליו בימות 
. שאין כאן אלא הנאת הגשמים

קיום המצוה ומצות לא ניתנו 
   ליהנות:

. דאיכא אבל לא בימות החמה
   הנאת הגוף:
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        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .112
ְלחּו ֵליּה לַ  מּוֵאלׁשָ ׁשְ    :ֲאבּוהַּ ּדִ

ה  ָפאֹו ְוָאַכל ַמּצָ    .ָיָצא –ּכְ
  
ָפאוֹ "    ?ַמאן – "ּכְ

ד ָפאֹו ׁשֵ    ,ִאיֵליָמא ּכְ
   :ְוָהַתְנָיא

ים ׁשֹוֶטהִע " ים ָחִלים ִעתִּ    ,תִּ
הּוא ָחִלים  ׁשֶ ָבָריו -ּכְ ַח ְלָכל ּדְ ִפּקֵ    ,ֲהֵרי הּוא ּכְ
הּוא ׁשֹוֶטה  ׁשֶ ָבָריו -ּכְ ׁשֹוֶטה ְלָכל ּדְ    !"ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ים ְרִסּיִ ָפאּוהּו ּפַ ּכְ    .ׁשֶ
  

הָאַמר     :38ַרּבָ
יר  :זֹאת אֹוֶמֶרת    .ָיָצא –ַהּתֹוֵקַע ָלׁשִ

  
יָטא ׁשִ    !ַהְיינּו ָהךְ  ,ּפְ

  
ֵתיָמא ה ָאַמר ַרֲחָמָנא ְוָהא ָאַכל :ַמהּו ּדְ   ,ָהָתם ֱאכֹול ַמּצָ

רּוָעה" :ֲאָבל ָהָכא   כח,ב ִתיב "ִזְכרֹון תְּ    ,ּכְ
ָעְלָמא הּוא ק ּבְ    ,ְוַהאי ִמְתַעּסֵ

ַמע ָלן   :39ָקא ַמׁשְ
וָנה ּוָ    .ִמְצֹות ֵאין ְצִריכֹות ּכַ

  
   :יּה ֵאיִתיֵב 

ְקָרא" יַע ְזַמן ַהּמִ ּתֹוָרה ְוִהּגִ    :ָהָיה קֹוֵרא ּבַ
ון ִלּבֹו  ּוֵ    ,ָיָצא –ִאם ּכִ

   ."לֹא ָיָצא -ְוִאם ַלאו 
ון ִלּבוֹ "ַמאי ַלאו  ּוֵ    !ָלֵצאת – "ּכִ

  
   ,לֹא

   .ִלְקרֹות
  

   !ָהא ָקא ָקֵרי ?!ִלְקרֹות
  

יהַּ  ּקֹוֵרא ְלַהּגִ    .ּבַ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ֶנֶסתָהָיה עֹוֵב " ית ַהּכְ ֶנֶסת ,ר ֲאחֹוֵרי ּבֵ יתֹו ָסמּוְך ְלֵבית ַהּכְ ָהָיה ּבֵ    ,אֹו ׁשֶ

ַמע קֹול ׁשֹוָפר ה ,ְוׁשָ    ,אֹו קֹול ְמִגיּלָ
ון ִלּבֹו  ּוֵ    .ָיָצא –ִאם ּכִ

   ."לֹא ָיָצא -ְוִאם ַלאו 
ון ִלּבוֹ "ַמאי ַלאו  ּוֵ    !ָלֵצאת – "ִאם ּכִ

  
   ,לֹא

מֹוַע     .ִלׁשְ
  

                                                           
38
מתרץ כך גירסת הרא"ש. גירסת הדפוס רבא. מהמשך הסוגיה משמע שבעל המימרה מתרץ לאביי "שאני אומר וכו' ורבא  

  שם באופן אחר.
   :ַאְלָמא ָקָסַבר ָרָבא -כך גירסת הרמב"ן והר"ח. גירסת וילנא  39

  רש"י
. ואע''ג שלא שכפאוהו פרסיים

נתכוון לצאת ידי חובת מצה 
   בליל ראשון של פסח יצא:

ולזמר כך  . לשוררהתוקע לשיר
שמעתי מפי מורי הזקן וביסודו 
של מורי רבי יצחק בן יהודה 
ראיתי התוקע לשד להבריח רוח 

   רעה מעליו:
   . דזאת אומרת כן:פשיטא

מהו דתימא התם אכול מצה 
. ונהנה קאמר רחמנא והא אכל

באכילתו הלכך לאו מתעסק 
הוא שהרי אף לענין חיוב חטאת 
אמרינן (כריתות דף יט:) 

בחלבים ובעריות המתעסק 
   חייב שכן נהנה:

. דאע''ג דמתעסק קא משמע לן
הוא יצא דמצות אין צריכות 

   כוונה:
. של קריאת שמע זמן המקרא

והוא היה קורא בתורה פרשת 
   שמע:

. אף קרייה אין קורא להגיה
   כאן אלא מגמגם:
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מֹוַע  ַמע ?!ִלׁשְ    !ְוָהא ׁשָ
  

ָעְלָמא הּוא    .ָסבּור ֲחמֹור ּבְ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ִמיַע " ון ַמׁשְ ּוֵ ון ׁשֹוֵמַע ְולֹא ִנְתּכַ ּוֵ    ,ִנְתּכַ

ון ׁשֹוֵמַע  ּוֵ ִמיַע ְולֹא ִנְתּכַ    ,ַמׁשְ
   ,לֹא ָיָצא

ִמיַע  ון ׁשֹוֵמַע ּוַמׁשְ ּוֵ ְתּכַ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ
ָלָמא  ׁשְ ִמיַע וְ "ּבִ ון ַמׁשְ ּוֵ ון ׁשֹוֵמַע ִנְתּכַ ּוֵ ָעְלָמא הּוא -  "לֹא ִנְתּכַ בּור ֲחמֹור ּבְ ּסָ    ,ּכַ

א  ִמיַע "ֶאּלָ ון ַמׁשְ ּוֵ ון ׁשֹוֵמַע ְולֹא ִנְתּכַ ּוֵ ַחת ָלּה  - "ִנְתּכַ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
יר ,ַלאו תֹוֵקַע ָלׁשִ    !ּבְ

  
ח ַנּבּוֵחי ָקא ְמַנּבַ ְלָמא ּדְ    .ּדִ

  
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
א ֵמַע  ה ִיְלֶקהֶאּלָ ּסּוּכָ ִמיִני ּבַ ְ ׁשּ ן ּבַ ׁשֵ ה ַהּיָ    ?ּתָ

  
   :ָאַמר לוֹ 

ֲאִני ן :אֹוֵמר ׁשֶ ְזַמּנָ א ּבִ    .ִמְצֹות ֵאינֹו עֹוֵבר ֲעֵליֶהן ֶאּלָ
  

אָמִתיב  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ    :ַרב ׁשֶ
לֹא יֹאַמר" עֹוֶלה ַלּדּוָכן ׁשֶ ִין ְלכֵֹהן ׁשֶ    :ִמּנַ

ָרֵאלהֹוִאיל ְוָנְתָנה ִלי ּתֹוָרה ְרׁשוּ  י ,ת ְלָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ ּלִ ֶ ָרָכה ַאַחת ִמׁשּ    ?אֹוִסיף ּבְ
גֹון    .יא)-(דברים א" ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם יֹוֵסף ֲעֵליֶכם" :"ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר ָבר" :תַּ    ."ב)-(דברים ד "לֹא תֹוִסיפּו ַעל ַהּדָ

ָבִריְך ֵליּה  יָון ּדְ ָעַברוְ  ,ָעְבָרה ֵליּה ִזְמֵניּה  ,ְוָהא ָהָכא ּכֵ ֵני ּדְ    !ָקּתָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ים ְדלֹא ַסּיֵ    .ּבִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ים"    !"ִסּיֵ
  
ים" ָרָכה ַאַחת "ִסּיֵ    .ּבְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ְרכֹוָתיו" ל ּבִ ים ּכָ    !"ִסּיֵ
  

אִני ָהָכא    ,ׁשַ
י ֵליּה ִצּבּוָרא ַאֲחִריָנא ֵאּלּו ִמְתַרּמֵ יָון ּדְ    ,ָהַדר ְמָבֵרךְ  -  ּכֵ

יּה יֹוָמא ִזְמֵניּה הּוא    .ּכּוּלֵ
  

יְמָרא    ?ּוְמָנא ּתֵ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָנה ֶאָחת " ִנין ַמתָּ יתָּ ּנִ ְתָעְרבּו ּבַ ּנִ ָנה ֶאָחת ׁשֶ ַמתָּ ִנין ּבְ יתָּ ָנה ֶאָחת -ַהּנִ ְתנּו ַמתָּ    .ִיּנָ

ן  עַמתַּ ן  ַאְרּבַ ַמתַּ עּבְ ן  -  ַאְרּבַ ַמתַּ ְתנּו ּבְ עִיּנָ    .ַאְרּבַ
ן  עַמתַּ ן ֶאָחת ַאְרּבַ ַמתַּ    :ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן  ַמתַּ ְתנּו ּבְ עִיּנָ    .ַאְרּבַ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

  רש"י
. ואינו תוקע דקא מנבח נבוחי

כשיעור תקיעה המפורש 
   ן (דף לג:):במשנתנו בפ' אחרו

. דשאין מתכוין אלא מעתה
   למצוה כמתכוין דמי:

. שלא הישן בשמיני בסוכה
   לשום מצוה:

. שהרי מוסיף על מצוה ילקה
   ועובר משום בל תוסיף:

. בבל מצות אין עובר עליהן
תוסיף אלא בזמנן כגון חמשת 
המינין בלולב וה' טוטפות 
בתפלין חמש ציציות בטלית 

ים או אבל תוספת יום על ימ
   שעה על שעה אין זה מוסיף:

. אלא הוסיפה בשלא סיים
   באמצע:

   . בברייתא:והא סיים קתני
. כגון דם הניתנין במתנה אחת

בכור שנתערב בדם בכור חבירו 
   או בדם מעשר:

. והרי יש בה ינתנו מתנה אחת
   משניהן ועולה לשניהן:

. שלמים ואשם ועולה מתן ארבע
   ותודה:
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ן ֶאָחת ַמתַּ ְתנּו ּבְ    .ִיּנָ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו  ְגַרע"ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר ַעל  :ַרּבִ ל תִּ    "!ּבַ
יָאַמר לֹו  ַע  ַרּבִ ל ּתֹוִסיף"ר ַעל ֲהֵרי הּוא עֹוֵב  :ְיהֹוׁשֻ    "!ּבַ

י ֱאִליֶעֶזר לוֹ ָאַמר  ל ּתֹוִסיף"לֹא ֶנֱאַמר  :ַרּבִ ַעְצמוֹ  "ּבַ הּוא ּבְ ׁשֶ א ּכְ    .ֶאּלָ
יָאַמר לֹו  ַע  ַרּבִ ְגַרע"לֹא ֶנֱאַמר  :ְיהֹוׁשֻ ל תִּ ַעְצמוֹ  "ּבַ הּוא ּבְ ׁשֶ א ּכְ    .ֶאּלָ

ַע ְועֹוד ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
לֹא ָנַתתָּ  ׁשֶ ְגַרע"ַבְרתָּ ַעל ָע  - ּכְ ל תִּ ָיְדךָ  "ּבַ ה ּבְ יָת ַמֲעׂשֶ    ,ְולֹא ָעׂשִ

ַתתָּ  ּנָ ׁשֶ ל ּתֹוִסיף"ָעַבְרתָּ ַעל  -ּכְ ָיְדךָ  "ּבַ ה ּבְ יָת ַמֲעׂשֶ    .(זבחים פ.) "ְוָעׂשִ
כֹור ָעְבָרה ֵליּה ְלִזְמֵניּה  ָנה ִמּבְ ָיִהיב ֵליּה ַמּתָ יָון ּדְ    ,ְוָהא ָהָכא ּכֵ

ָעַב  ֵני ּדְ ּוםְוָקּתָ ל ּתֹוִסיף" :ר ִמׁשּ    "!ּבַ
ָאְמִריַנן ּום ּדְ יּה  :ַלאו ִמׁשּ ה ִמיּנֵ י ֵליּה ּבּוְכָרא ַאֲחִריָנא ָהַדר ַמּזֶ ִאיּלּו ִמְתַרּמֵ יָון ּדְ יּה יֹוָמא ִזְמֵניּה  - ּכֵ    .ּכּוּלֵ

  
אי ְלָמא ָקָסַבר  ?ִמּמַ יּדִ ַע  ַרּבִ לֹ  ֲאִפיּלוּ ִמְצֹות עֹוֵבר ֲעֵליֶהן  :ְיהֹוׁשֻ ןׁשֶ ְזַמּנָ    ?א ּבִ

  
   :ֲאַנן ָהִכי ָקָאְמִריַנן
א ר ַאּבָ ֶמן ּבַ ִביק  ַמאי ַטְעָמא ,ַרב ׁשֶ ַרְייָתא ַמְתִניִתיןׁשָ    !ַמְתִניִתיןלֹוִתיב ִמ  ?ּומֹוִתיב ִמּבָ

   ?לֹא מֹוִתיב ַמאי ַטְעָמא ַמְתִניִתין
ֵעי ַמזֶּ  י ֵליּה ּבּוְכָרא ַאֲחִריָנא ּבָ ִאיּלּו ִמְתַרּמֵ יָון ּדְ יּה יֹוָמא ִזְמֵניּה הּואּכֵ יּה ּכּוּלֵ    ,ה ִמיּנֵ

י ִצּבּוָרא ַאֲחִריָנא ָהַדר ְמָבֵרךְ  ִאי ִמְתַרּמֵ יָון ּדְ י ּכֵ ַרְייָתא ַנּמִ יּה יֹוָמא ִזְמֵניּה  ,ּבָ    ?!ּכּוּלֵ
  

א ר ַאּבָ ֶמן ּבַ    ,ְוַרב ׁשֶ
לֹא ָיִהיב - ָהָתם  י ּדְ    ,לֹא ַסּגִ
ֵעי ְמָבֵרְך ִאי -ָהָכא  ֵעי לֹא ְמָבֵרךְ  ִאי ּבָ    .ּבָ

  
   :ָאַמר ָרָבא

וָנה -ָלֵצאת  ּוָ ֵעי ּכַ    .לֹא ּבָ
וָנה -ַלֲעבֹור  ּוָ ֵעי ּכַ    .ּבָ

  
וָנה ּוָ ֵעי ּכַ ַלֲעבֹור ְולֹא ּבָ ַע ּדְ י ְיהֹוׁשֻ ִמים ְלַרּבִ ן ּדָ    !ְוָהא ַמּתַ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

וָנה -ָלֵצאת  ּוָ ֵעי ּכַ    .לֹא ּבָ
ְזַמּנוֹ  וָנה - ַלֲעבֹור ּבִ ּוָ ֵעי ּכַ    .לֹא ּבָ
ְזַמּנֹו  לֹא ּבִ וָנה -ׁשֶ ּוָ ֵעי ּכַ    .ּבָ

  
  

יָאַמר ֵליּה  ֵעיּה  ֵזיָרא ַרּבִ ּמָ    :ְלׁשַ
ון ּוְתַקע ִלי   אכט, ּוֵ    .ִאיּכַ

  
   :ַאְלָמא ָקָסַבר

וָנה ּוָ ֵעי ּכַ ִמיַע ּבָ    .ַמׁשְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֶנֶסת" ית ַהּכְ ֶנֶסתאֹו ׁשֶ  ,ָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ּבֵ יתֹו ָסמּוְך ְלֵבית ַהּכְ    ,ָהָיה ּבֵ

ה ַמע קֹול ׁשֹוָפר אֹו קֹול ְמִגיּלָ    :ְוׁשָ
ון ִלּבֹו  ּוֵ    .ָיָצא –ִאם ּכִ

   ."לֹא ָיָצא -ְוִאם ַלאו 
ון ִלּבוֹ "ְוִכי  ּוֵ   ?ַמאי ֲהֵוי "ּכִ

יֵדיּה  א ּדִ ְעּתָ ין ַאּדַ ּוֵ    ?!ַהְיאְך לֹא ָקא ִמיּכַ
  

ִליַח ִציבּ  -ָהָכא  ׁשְ יּה ָעְלָמאּבִ יּה ַאּכּוּלֵ ַדְעּתֵ    .ּור ָעְסִקיַנן ּדְ
  

  רש"י
. רבי יהושע כו'דלמא קסבר 

ומתרתי הנך ממתני' ומברייתא 
   איכא לאותובי לרבא:

. אנן דמייתינן אנן הכי אמרינן
סייעתא מהא דטעמא משום 
דאי הדר מתרמי ליה כו' הכי 

   קאמרינן ליה לרב שמן:
. מאי טעמא שבק מתניתין כו'

שבק מתניתין הניתנין במתנה 
אחת משנה היא בשחיטת 

   קדשים:
דאלימא  .לותיב ממתניתין

   לאקשויי:
. אי הדר לא סגי דלא יהיב

מתרמי ליה דקדשים לא 
   מפסיד:

. דבלאו לצאת לא בעי כוונה
   מתכוין יוצא ידי חובתו:

. שיתכוין לעבור בעי כוונה
   לשום מצוה ואי לא לא עבר:

. שאין והא מתן דמים כו'
מתכוין בשאר מתנותיו לשם 
בכור וקאמר רבי יהושע הרי 

   :תוסיף הוא עובר על בל
. תתכוין לתקוע איכוון ותקע לי

   בשמי להוציאני ידי חובתי:
. להוציא משמיע בעי כוונה

  השומע:
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ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ִמיַע " ון ַמׁשְ ּוֵ ון ׁשֹוֵמַע ְולֹא ִנְתּכַ ּוֵ    ,ִנְתּכַ

ון ׁשֹוֵמַע  ּוֵ ִמיַע ְולֹא ִנְתּכַ ון ַמׁשְ ּוֵ    ,ִנְתּכַ
ִמיַע  ון ׁשֹוֵמַע ּוַמׁשְ ּוֵ ְתּכַ ּיִ    ."לֹא ָיָצא ַעד ׁשֶ

ֵני  ִמיַע "ָקּתָ    ,"ׁשֹוֵמַע "ּדּוְמָיא ּדְ  "ַמׁשְ
ֹוֵמַע "ַמה  ִמיַע "ַאף  ,ׁשֹוֵמַע ְלַעְצמוֹ  -  "ׁשּ ִמיַע ְלַעְצמוֹ  - "ַמׁשְ ֵני  ,ַמׁשְ    !"לֹא ָיָצא" –ְוָקּתָ

  
ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
   ,ׁשֹוֵמַע ְלַעְצמוֹ  -ׁשֹוֵמַע "

ִמיַע  ְרּכוֹ  -ּוַמׁשְ ִמיַע ְלִפי ּדַ    .ַמׁשְ
י יוֹ ָאַמר     :ֵסיַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ִליַח ִצּבּור ׁשְ    ,ּבִ
ָיִחיד  ִמיַע  ,לֹא ָיָצא - ֲאָבל ּבְ ין ׁשֹוֵמַע ּוַמׁשְ ּוֵ ְתּכַ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .113
  ַמְתִניִתין

ָרֵאל" ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק[ ְוָהָיה ּכַ    ,יא)-(שמות יז ]"ְוַכֲאׁשֶ

ה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה ל מֹׁשֶ    !?אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה ,ְוִכי ָיָדיו ׁשֶ
א לֹוַמר ְלךָ     :ֶאּלָ

י ַמְעָלה ַלּפֵ ִלין ּכְ ּכְ ָרֵאל ִמְסתַּ ָהיּו ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ַמִים ,ּכָ ָ ׁשּ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ִדין ֶאת ִלּבָ ְעּבְ ִרים -  ּוְמׁשַ ּבְ    .ָהיּו ִמְתּגַ
   .ָהיּו נֹוְפִלים -ְוִאם ַלאו 

ה אֹוֵמר ָבר ַאתָּ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ    :ּכַ
ׁשּוְך ְוָרָאה אֹותֹו ָוָחי" ל ַהּנָ ים אֹותֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ּכָ ָרף ְוׂשִ ה ְלָך ׂשָ   ח) -(במדבר כא "ֲעׂשֵ

ה ,ְוִכי ָנָחׁש ֵמִמית    !?אֹו ָנָחׁש ְמַחּיֶ
ּכְ  ָרֵאל ִמְסתַּ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ י ַמְעָלהֶאּלָ ַלּפֵ ַמִים ,ִלין ּכְ ָ ׁשּ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ִדין ֶאת ִלּבָ ְעּבְ ִאין -  ּוְמׁשַ    .ָהיּו ִמְתַרּפְ

   .ָהיּו ִניּמֹוִקים -ְוִאם ַלאו 
  

ים ְיֵדי חֹוָבָתן -ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן     .ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ָהַרּבִ
  

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
ּדָ  יב ּבַ ֵאינֹו ְמחּוּיָ ל ׁשֶ ים ְיֵדי חֹוָבָתן - ָבר ּכָ    .ֵאינֹו מֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְתִקיַעת ׁשֹוָפר" יִבין ּבִ    :ַהּכֹל ַחּיָ

ָרֵאִלים ם ְוִיׂשְ    ,ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ
ִרים ַוֲעָבִדים ְמׁשּוְחָרִרים    ,ּגֵ

רֹוִגינֹוס    ,ְוטּוְמטּום ְוַאְנּדְ
ֶחְציֹו ֶעֶבד וְ  ן חֹוִריןִמי ׁשֶ   .ֶחְציֹו ּבֶ

   

ֵאינֹו ִמינוֹ  - טּוְמטּום     .ֵאינֹו מֹוִציא לֹא ֶאת ִמינֹו ְולֹא ֶאת ׁשֶ
רֹוִגינֹוס  ֵאינֹו ִמינוֹ  ,מֹוִציא ֶאת ִמינוֹ  - ַאְנּדְ    .ֲאָבל לֹא ֶאת ׁשֶ

ן חֹוִרין  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ    ."ֵאינֹו ִמינוֹ ֵאינֹו מֹוִציא לֹא ֶאת ִמינֹו ְולֹא ֶאת ׁשֶ  - ִמי ׁשֶ
  

   :ָאַמר ַמר
ָרֵאִלים" ם ְוִיׂשְ ְתִקיַעת ׁשֹוָפר ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ יִבין ּבִ    ."ַהּכֹל ַחּיָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
יֵבי יֵבי ,ִאי ָהֵני לֹא ִמיַחּיְ    ?!ַמאן ִמיַחּיְ

  
   ,ּכֲֹהִנים ִאְצְטִריָכא ֵליּה 

ךְ  ְעּתָ רּוָעה" :הֹוִאיל ּוְכִתיב :ֲאִמיָנא ַסְלָקא ּדַ   ,א)-(במדבר כט "ִיְהֶיה ָלֶכם יֹום תְּ
ַחד יֹוָמא  ְתִקיָעה ּדְ א ּבִ ֵליֵתיּה ֶאּלָ יב -ַמאן ּדְ ִמיַחּיַ    ,הּוא ּדְ

ָנה ָ ָכל ַהׁשּ ְתִקיעֹות ּדְ    ,ְוָהֵני ּכֲֹהִנים הֹוִאיל ְוִאיְתְנהּו ּבִ
ְכִתיב ֲחצֹוְצרֹות ַעל עֹולֹוֵתיֶכם" :ּדִ ם ּבַ יבוּ  -) י-(במדבר י "ּוְתַקְעתֶּ    ,ֵאיָמא לֹא ִליַחּיְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ֵמי    !?ִמי ּדָ
   !ְוָהָכא ׁשֹוָפר ,ָהָתם ֲחצֹוְצרֹות

  
א ִאְצְטִריךְ     ,ֶאּלָ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֶוה ַהּיֹוֵבל ְל " :הֹוִאיל ּוְתַנן :ַסְלָקא ּדַ ָנה ׁשָ ָ    "ִלְתִקיָעה ְוִלְבָרכֹות רֹאׁש ַהׁשּ
ִמְצ  ִאיֵתיּה ּבְ ָנה -ַות ַהּיֹוֵבל ַמאן ּדְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִמְצָוה ּדְ    ,ִאיֵתיּה ּבְ

יֹוֵבל ִמְצָוה ּדְ    ,ְוָהֵני ּכֲֹהִנים הֹוִאיל ְוֵליְתְנהּו ּבְ
ְתַנן ם מֹוְכִרין ְלעֹוָלם ְוגֹוֲאִלין ְלעֹוָלם" :ּדִ יבוּ  -  "ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ָנה לֹא ִליַחּיְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִמְצָוה ּדְ    ,ֵאיָמא ּבְ

ַמע ָלןָקא ַמ     .ׁשְ

  רש"י
והיה כאשר  מתני'

   ירים משה ידו וגו':
  גמ' 

. ועבדים משוחררין
אבל עבדים לא דכל 
מצוה שאין האשה 
חייבת בה אין העבד 

   חייב בה:
וטומטום 

. שמא ואנדרוגינוס
   הוא: זכר

. משום מי שחציו עבד
   צד חירות שבו:

טומטום אינו מוציא 
. טומטום את מינו

כמותו שמא תוקע זה 
   נקבה וחבירו זכר:

אנדרוגינוס מוציא 
. אנדרוגינוס מינו

כמותו דאי בתר 
זכרות אזלת שניהם 
חייבין ואי בתר נקבות 

   אזלת שניהן פטורין:
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ן חֹוִרין " ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ ֵאינֹו ִמינוֹ  - ִמי ׁשֶ   ."ֵאינֹו מֹוִציא לֹא ֶאת ִמינֹו ְולֹא ֶאת ׁשֶ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
   .ּוְלַעְצמֹו מֹוִציא

  
   :ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה 

לֹא ָנא ַלֲאֵחִרים ּדְ    ,ַמאי ׁשְ
לֹא ָאֵתי ַצ  יק ַצד ֵחירּותּדְ    ,ד ַעְבדּות ּוַמּפִ

יֵדיּה  "ְלַעְצמוֹ " יק ַצד ֵחירּות ּדִ יֵדיּה ּוַמּפִ י לֹא ָאֵתי ַצד ַעְבדּות ּדִ    !ַנּמִ
  

א     :ַרב ַנְחָמןָאַמר ֶאּלָ
   .ַאף ְלַעְצמֹו ֵאינֹו מֹוִציא

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ן חֹוִרין " ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ    ."ְלַעְצמֹו ֵאינֹו מֹוִציאַאף  - ִמי ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. דלא אתי צד מי שחציו עבד כו'

ות דמשמיע ומפיק צד עבד
  חירות דשומע: 

ה''ג כהנים ולוים מקדישין 
לעולם וגואלין לעולם זו היא 
גירסת רבינו יצחק הלוי ושאר 
רבותי גורסין מוכרין לעולם 
וגואלין לעולם ושתיהן משניות 
הן במסכת ערכין (דף כו: ודף 
לג:) ובין מקדישין ובין מוכרין 
תרוייהו משנה יתירה נינהו 

י דתנא התם גבי אלא אייד
ישראל (שם דף כד.) אין 
מקדישין לפני היובל פחות 
משתי שנים ולא גואלין אחר 
היובל פחות משנה תנא גבי 
כהנים מקדישין וגואלין ואיידי 
דתנא גואלין ומקדישין גבי 
הדדי תנא נמי גבי גואלין 
דמכירה מוכרין לעולם והכי 
מוקים במסכת ערכין (דף כז.) 

ם לפי שנאמר ומהו גואלין לעול
בישראל במוכר בית בערי חומה 
(ויקרא כה) ואם לא יגאל עד 
מלאת לו שנה תמימה נחלט 
אבל בלוים גאולת עולם תהיה 
ללוים ולפי שנאמר בישראל 
המוכר שדה אחוזה (שם) 
במספר שני תבואות ימכר לך 
שאינו מותר לגאול פחות משתי 
שנים אבל לוים גואלין מיד לפי 

אחוזה  שנאמר במקדיש שדה
(שם כז) ואם לא יגאל את 
השדה בעלים ומכר גזבר את 
השדה לאיש אחר לא יגאל עוד 
אלא יוצאה לכהנים ביובל 
הלוים גואלין לעולם והאי 
דאמרי הכא ליתנהו במצות 
יובל קאי אמקדיש שדה אחוזה 
ולא גאלה ומכרה גזבר שאין 
יובל מפקיע מיד המקדיש אם 
לוי הוא כדרך שמפקיע מיד 

קמ''ל גרסי' ולא גרסינן  ישראל:
נהי דליתנהו בהשמטת קרקעות 
כו' דהא ודאי איתנהו בין 
שלקחו הם מישראל מחזירין 
ביובל דלא נפקי לוים מכלל כל 
מצות והדינין בין שלקחו 
ישראל מהן מן האלפים אמה 
שניתנו לחוץ לעריהם יוצא 
ביובל ואפי' בתי ערי חומה שאין 
חוזרין לישראל ביובל חוזרין 

ם דכתיב (שם כה) ואשר לה
   יגאל מן הלוים וגו':
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ֵני  ֵריּה ּדְ ּתָ יַאֲהָבה ּבְ    :ֵזיָרא ַרּבִ

ן" ָרכֹות ּכּוּלָ ל ַהּבְ    ,ּכָ
י ָצא  ַאף ַעל ּפִ ּיָ    ,מֹוִציא –ׁשֶ

ִין ת ַהּיַ ֶחם ּוִבְרּכַ ת ַהּלֶ ְרּכַ    ,חּוץ ִמּבִ
ִאם לֹא ָיָצא     ,מֹוִציא –ׁשֶ

   ."ֵאינֹו מֹוִציא -ְוִאם ָיָצא 
  

ֵעי    :ָרָבאּבָ
ה  ב,כט ל ַמּצָ ֶחם ׁשֶ ת ַהּלֶ ְרּכַ    ,ּבִ

ל ִקיּדּוׁש ַהּיֹום ִין ׁשֶ ת ַהּיַ    ,ּוִבְרּכַ
   ?ַמהוּ 

חֹוָבה  יָון ּדְ יק - ּכֵ    ,הּוא ַמּפִ
ְלָמא  ָרָכה ַלאו חֹוָבה ִהיא - אֹו ּדִ    ?ּבְ

  
ַמע א ׁשְ     :ּתָ

ָאַמר  יּדְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
י  י ֲהִויַנן ּבֵ יּכִ ּפִ    ,ַרב ּפַ

ׁש ָלן    ,ֲהָוה ְמַקּדֵ
ְבָרא  ׁש ְלהוּ  -ְוִכי ֲהָוה ָאֵתי ֲאִריֵסיּה ִמּדַ    .ֲהָוה ְמַקּדֵ

  
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

רּוָסה ָלאֹוְרִחין"    ,לֹא ִיְפרֹוס ָאָדם ּפְ
ֶהם ן אֹוֵכל ִעּמָ א ִאם ּכֵ    .ֶאּלָ

יתוֹ     ,ֲאָבל ּפֹוֵרס הּוא ְלָבָניו ְוִלְבֵני ּבֵ
ָכן ּבְ  ֵדי ְלַחּנְ    .ִמְצֹותּכְ

ה  ל ּוִבְמִגיּלָ ָצא מֹוִציא -ּוְבַהּלֵ ּיָ י ׁשֶ   ."ַאף ַעל ּפִ
  
  

  רש"י
. שהרי כל אע''פ שיצא מוציא

   ישראל ערבין זה בזה למצות:
. ושאר חוץ מברכת הלחם והיין

ברכת פירות וריחני שאינן חובה 
אלא שאסור ליהנות מן העולם 
הזה בלא ברכה ובזו אין כאן 
ערבות שאינו חובה על האדם 

   :לא ליתהני ולא ליבריך
. של אכילת מצה ברכת הלחם

   שמברכין (לפני) המוציא:
. שמברכין לפני וברכת היין

   קידוש:
. על אכילת מצה ומקדש מהו

ישראל לא תיבעי לך דחובה 
נינהו ומפיק אלא ברכת המוציא 
וברכת היין מיבעיא לן שאין 
באות אלא לפי שהמברך צריך 
שיטעום ואי אפשר ליהנות בלא 

ם איהו אי ברכה אי נמי לא טעי
אפשר דלא יהיב ליה לחד 
מינייהו למטעם ובעי ברכה 

   מאי:
. אכילת מצה כיון דחובה היא

חובה עליו וכן קידוש היום 
חובה עליו ואי אפשר שלא 
בהנאה והנאה אי אפשר בלא 
ברכה נמצאת המצוה תלויה 

   בברכת הנאה ומפיק:
. בברכת ההנאה לאו או דלמא

חובה למצוה אתיא שאף בכל 
   ת היא נוהגת:ההניו

. ברכת המוציא לא יפרוס
כדאמרינן לעיל שאינה חובה 

  עליהם לא יאכלו ולא יברכו:
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  ַמְתִניִתין
ל  ָנהיֹום טֹוב ׁשֶ ָ ת רֹאׁש ַהׁשּ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    :ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ּמִ    .ָהיּו ּתֹוְקִעין -ּבַ
ִדיָנה ּמְ    .ֲאָבל לֹא ּבַ

  

ָח  ֶ ׁש ַרב ִמׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ    :ּבֵ
איִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ׁש ּבֹו  ּיֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ הּו ּתֹוְקִעין ּבְ ּיְ יןׁשֶ ית ּדִ    .ּבֵ
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ְלַבד ַיְבֶנה ּבִ א ּבְ אי ֶאּלָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    .לֹא ִהְתִקין ַרּבָ
יןֶאָחד ַיְבֶנה ְוֶא  :ָאְמרּו לוֹ  ית ּדִ ׁש ּבֹו ּבֵ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ    .ָחד ּכָ

  

ַלִים ְיֵתיָרה ַעל ַיְבֶנה    ,ְועֹוד זֹאת ָהְיָתה ְירּוׁשָ
ִהיא רֹוָאה ְוׁשֹוַמַעת ּוְקרֹוָבה ִויכֹוָלה ָלבֹוא  ל ִעיר ׁשֶ ּכָ    .ּתֹוְקִעין –ׁשֶ

א ּבְ  ,לֹא ָהיּו ּתֹוְקִעין - ּוְבַיְבֶנה  ין ֶאּלָ ית ּדִ ְלַבד ּבֵ    .ּבִ
  

ָמָרא    ּגְ

י     ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ר ַלְחָמאָאַמר  י ֵלִוי ּבַ ר ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבַ    :ַרּבִ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר רּוָעה" :ּכָ תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ    .כד)-(ויקרא כג "ׁשַ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" :ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר   !א)-(במדבר כט "יֹום תְּ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יֹום טֹוב - אןכָּ  ת ּבְ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    ,ׁשֶ

אן חֹול - ּכָ ָחל ִלְהיֹות ּבְ יֹום טֹוב ׁשֶ    .ּבְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
אֹוַרְייָתא ִהיא    ,ִאי ִמּדְ

ְקִעיַנן ׁש ֵהיִכי ּתָ ְקּדָ ּמִ    ?ּבַ
  

   ,ְועֹוד
   ,ָהא ַלאו ְמָלאָכה ִהיא

ִאְצְטִריְך ְקָרא ְלַמעּוֵטי    .ּדְ
  

ָתָנא  מּוֵאלּדְ ּדְ    :ֵבי ׁשְ
ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֹא ַתֲעׂשוּ ""    .)ויקרא כג,ח(40"ּכָ

ִהיא ָחְכָמה ְוֵאיָנּה ְמָלאָכה ת ׁשֶ ית ַהּפַ ִקיַעת ׁשֹוָפר ּוְרִדּיַ    ."ָיְצָתה תְּ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
אֹוַרְייָתא  ֵרי - ִמּדְ ָרא ׁשָ    ,ִמיׁשְ

ָנן  יּה  - ְוַרּבָ ָגזּור ּבֵ ְדַר , הּוא ּדְ הּכִ    .ּבָ
ָאַמר  הּדְ    :ַרּבָ

ְתִקיַעת ׁשֹוָפר יִבין ּבִ    ,ַהּכֹל ַחּיָ
ְתִקיַעת ׁשֹוָפר ִקיִאין ּבִ    ,ְוֵאין ַהּכֹל ּבְ

ִקי ִלְלמֹוד ְוַיֲעִביֶרּנּו  ָידֹו ְוֵיֵלְך ֵאֶצל ַהּבָ ֶלּנּו ּבְ א ִיּטְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ עּגְ ים ְרׁשּותַאּמֹות ּבִ  ַאְרּבַ    .ָהַרּבִ
לּוָלבְוַהְיינּו ַטְעָמ     ,א ּדְ

ה ְמִגיּלָ    .ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדִ
                                                           

40
  בהרבה מקומות מופיע פסוק זה ונחלקו הראשונים לאיזה פסוק הסוגיה מתכוונת. ועיין בשוטנשטיין שמרחיב בענין. 

  רש"י
  מתני' 

יום טוב של ראש השנה שחל 
להיות בשבת במקדש היו 

   . בגמרא מפרש לה:תוקעין
. לא בירושלים אבל לא במדינה

   ולא בגבולין:
. שהיתה שם אלא ביבנה

סנהדרי גדולה בימיו וכן בכל 
קום שגלתה סנהדרין אבל לא מ

   בבית דין של עשרים ושלשה:
. ועוד זאת היתה ירושלים

בעודה בבנינה יתירה בתקיעת 
   שבת על יבנה:

   . את ירושלים:שכל עיר שרואה
. מפרש ושומעת ויכולה לבא כו'

  בגמרא מאי תנא דקאמר ועוד:
  

  גמ' 
. ולא תרועה ממש זכרון תרועה

אלא מקראות של תרועה 
   יאמרו:

   . בתמיה:כה היאמלא
. גזירה שמא יטלנו וכו'

ובמקדש לא גזור דאין איסור 
   שבות דרבנן במקדש:
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ָחַרב " ֶ ׁש ִמׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ איִהְתִקין  ּבֵ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ין[ ַרּבִ ית ּדִ ׁש ּבֹו ּבֵ ּיֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ הּו ּתֹוְקִעין ּבְ ּיְ    .ׁשֶ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
אלֹא ִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְלַבד יַרּבָ ַיְבֶנה ּבִ א ּבְ    .ֶאּלָ

ין :ָאְמרּו לוֹ  ית ּדִ ׁש ּבֹו ּבֵ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ    ]."ֶאָחד ַיְבֶנה ְוֶאָחד ּכָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת" ּבָ ׁשַ ָנה ִלְהיֹות ּבְ ָ ַעם ַאַחת ָחל רֹאׁש ַהׁשּ    ,ּפַ

ל ֶהָעִרים ִמ  ִסיןְוָהיּו ּכָ ּנְ ְתּכַ
41
,   

ן ָאַמר ָלֶהם  ן יֹוָחָנן ּבֶ איַרּבָ ֵתיָרהִל  ַזּכַ    .ִנְתַקע :ְבֵני ּבְ
   .ָנדּון :ָאְמרּו לוֹ 

ְך ָנדּון :ָאַמר ָלֶהם    .ִנְתַקע ְוַאַחר ּכָ
ְקעוּ  תָּ    .ָנדּון :ָאְמרּו לוֹ  ,ְלַאַחר ׁשֶ

ַיְבֶנה :ָאַמר ָלֶהם ְמָעה ֶקֶרן ּבְ ָבר ִנׁשְ ה ,ּכְ יִבין ְלַאַחר ַמֲעׂשֶ    ."ְוֵאין ְמׁשִ
  
  
  
י ֶאְלָע ָאַמר "    :ָזרַרּבִ

אילֹא ִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְלַבד ַרּבָ ַיְבֶנה ּבִ א ּבְ    .ֶאּלָ
ׁש ּבֹו  ,ֶאָחד ַיְבֶנה :ָאְמרּו לוֹ  ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ יןְוֶאָחד ּכָ ית ּדִ    ."ּבֵ

  
אַהְיינּו  -  "ָאְמרּו לוֹ " א ַקּמָ    !ַתּנָ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ַאְקַראי יָנא ּדְ י ּדִ    .ּבֵ

  
  
  

                                                           
41
 הוכנס לדפוס ע"פ גירסת רשי. 

  רש"י
   . שסביבות יבנה:והיו כל הערים

. לשם לשמוע תקיעה מתכנסים
משלוחי בית דין לפי שהיו 

   רגילין כן בירושלים:
   . גדולי הדור היו:בני בתירה

. אם יש לגזור אף במקום נדון
   ו:בית דין שמא יטלנ

. גנאי ואין משיבין לאחר מעשה
הוא שנוציא לעז טועים על 

   עצמינו:
. לתנא קמא בית דין דאקראי

תקעינן ותנא דאמרו לו סבר 
אחד יבנה ואחד כל מקום שיש 

  בו בית דין קבוע דומיא דיבנה:
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ׁש ּבֹו " ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ יןָאְמרּו לֹו ֶאָחד ַיְבֶנה ְוֶאָחד ּכָ ית ּדִ    ."ּבֵ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ין   אל, ית ּדִ    .ְוִעם ּבֵ
  

יןְוִעם "ַמאי  ית ּדִ    "?ּבֵ
  

ין ית ּדִ ְפֵני ּבֵ    ,ּבִ
ין  ית ּדִ ְפֵני ּבֵ לֹא ּבִ לֹא –ְלַאּפּוֵקי ׁשֶ    .ּדְ

  
   :ָרָבאָמִתיב 

ַלִים ְיֵתיָרה ַעל ַיְבֶנה ְועֹוד"   ְוכּו'  "זֹאת ָהְיָתה ְירּוׁשָ
   ?"ְועֹוד זֹאת"ַמאי 

ֵני  ְדָקּתָ ֵעי ֵליּה  "זֹאת"ִאיֵליָמא ּכִ    ,ִמיּבָ
א ַלִים  ,ֶאּלָ ִבירּוׁשָ    ,ּתֹוְקִעין ְיִחיִדין - ּדְ

   .ֵאין ּתֹוְקִעין ְיִחיִדין -ּוְבַיְבֶנה 
  "?! יןּוְבַיְבֶנה ֵאין ּתֹוְקִעין ְיִחיִד "

י ָאָתא  ר יֹוֵסףְוָהא ּכִ    :ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ
יִחיָדֵא  א [ּדִ קֹוַעּיָ ל ּתְ ַמע ִאיִניׁש ָקל אּוֵניּה ִמּקָ ַיְבֶנה לֹא ׁשָ ִקיָעה ּבְ ִציּבּוָרא ּתְ ִליָחא ּדְ ים ׁשְ י ְמַסּיֵ   י] ּכִ

  
א ַלאו    ֶאּלָ

ַלִים  ִבירּוׁשָ ְזַמן  -ּדְ ין ּבִ יּתֹוְקִעין ּבֵ ית ּדִ ְזַמן  ,ןּבֵ לֹא ּבִ יןּוֵבין ׁשֶ ית ּדִ    ,ּבֵ
ְזַמן : ּוְבַיְבֶנה ין ּבִ ית ּדִ ְזַמן  ,יןִא  –ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ית ּדִ    .לֹא –ּבֵ

ְזַמן  ין ָהא ּבִ ית ּדִ ְפֵני  -ּבֵ לֹא ּבִ יןִמיָהא ּתֹוְקִעין ַוֲאִפיּלּו ׁשֶ ית ּדִ    .ּבֵ
  

   !לֹא
ַלִים  ירּוׁשָ ִאיּלּו ּבִ י - ּדְ ְפֵני ּתֹוְקִעין ּבֵ יןן ּבִ ית ּדִ ין ,ּבֵ ית ּדִ ְפֵני ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ    .ּבֵ

ְפֵני  -ּוְבַיְבֶנה  ין ּבִ ית ּדִ ְפֵני  ,יןִא  -  ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ית ּדִ    .לֹא –ּבֵ
  

ַרב הּוָנא ַאָהא ַמְתֵני ְלָהא ּדְ א ּדְ    ,ִאיּכָ
ְכִתיב ָכל ַאְרְצכֶ " :ּדִ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ּפּוִרים תַּ יֹום ַהּכִ יב ִלְתקֹוַע  - ט) -(ויקרא כה "םּבְ ל ָיִחיד ְוָיִחיד ַחּיָ ּכָ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ין" ית ּדִ    ?ַמאי – "ְוִעם ּבֵ
ין ְוִעם  ית ּדִ ְזַמן  - ּבֵ יןּבִ ית ּדִ    ,ּבֵ

ין ית ּדִ ְזַמן ּבֵ לֹא ּבִ לֹא ,ְלַאּפּוֵקי ׁשֶ    .ּדְ
  

   :ָרָבאָמִתיב 
נָ " ָ ִקיַעת רֹאׁש ַהׁשּ בּוִלין ִאיׁש ּוֵביתוֹ תְּ ּגְ ת ּבַ ּבָ ַ    ."ה ְויֹוֵבל ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

   ?"ִאיׁש ּוֵביתוֹ "ַמאי 
ּתֹו  :ִאיֵליָמא יָבא - ִאיׁש ְוִאׁשְ ָתא ִמי ִמיַחּיְ ָרָמא ִהיא ?!ִאיּתְ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ    ,ְוָהא ִמְצַות ֲעׂשֵ

ָרָמא  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ טוּ  -ְוָכל ִמְצַות ֲעׂשֵ ים ּפְ    !רֹותָנׁשִ
א ַלאו ֵביתוֹ  ,ֶאּלָ ְזַמן  ,ִאיׁש ּבְ לֹא ּבִ יןַוֲאִפיּלּו ׁשֶ ית ּדִ    .ּבֵ

  
   ,לֹא

ְזַמן  יןְלעֹוָלם ּבִ ית ּדִ     .ּבֵ
  

תָמִתיב  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ָנה" ָ ֶוה ַהּיֹוֵבל ְלרֹאׁש ַהׁשּ    ,ִלְתִקיָעה ְוִלְבָרכֹות :ׁשָ

ּיֹוֵבל  ּבַ א ׁשֶ ין ּבְ  - ֶאּלָ ית ּדִ ּתֹוְקִעין ּבֵ ׁשּו ּבֹו ֶאת ַהחֶֹדׁש  ין ּבֵ יּדְ ּקִ    ,ׁשֶ
ין ּוֵבין ּבְ             ית ּדִ ׁשּו ּבֹו ֶאת ַהחֶֹדׁש  ּבֵ לֹא ִקיּדְ    .ׁשֶ

  רש"י
   . הוא דתקעינן:ועם בית דין

. תוקעין אלא דאילו בירושלים
ד בשבת יחידים שאינן שלוחי ב''

והא מילתא חסרה ממתניתין 
   ומיבעי לן לתרוצה הכי:

. עד שש שעות בין בזמן בית דין
   שהיו בית דין יושבין:

. שהלכו בין שלא בזמן בית דין
   לבתיהן:

. מאי ועם איכא דמתני לה וכו'
בית דין (בפני ב''ד) דקאמר רב 
הונא בזמן ב''ד דהא ליכא 
לפרושי האי ועם ב''ד בפני ב''ד 

כם כתיב (ויקרא דהא בכל ארצ
   כה):
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יב ִלְתקֹוַע                ,ְוָכל ָיִחיד ְוָיִחיד ַחּיָ
ָנה ּוְב  ָ א ּבְ  - רֹאׁש ַהׁשּ יןלֹא ָהיּו ּתֹוְקִעין ֶאּלָ ית ּדִ ׁשּו ּבֹו ֶאת ַה  ּבֵ יּדְ ּקִ    ,חֶֹדׁש ׁשֶ

יב ִלְתקֹוַע               ל ָיִחיד ְוָיִחיד ַחּיָ    ."ְוֵאין ּכָ
יב ִלְתקֹוַע "ַמאי  ל ָיִחיד ְוָיִחיד ַחּיָ    ?"ֵאין ּכָ

ַבּיֹוֵבל  :ִאיֵליָמא ָנה  ,ּתֹוְקִעין ְיִחיִדין -ּדְ ָ    ,ֵאין ּתֹוְקִעין ְיִחיִדין - ּוְברֹאׁש ַהׁשּ
י ָאָתא  רְוָהא ּכִ    :ָאַמר יֹוֵסף ַרב ִיְצָחק ּבַ

ַיְבֶנה ִקיֲעָתא ּבְ ִציּבּוָרא ּתְ ִליָחא ּדְ ים ׁשְ י ֲהָוה ְמַסּיֵ    ,ּכִ
ַמע ִאיִניׁש ָקל אּוֵניּה ִמ  יִחיָדֵאילֹא ׁשָ א ּדִ קֹוַעּיָ ל ּתְ    !ּקָ

ִאיּלוּ  א ַלאו ּדְ ְזַמן  ֶאּלָ ין ּבִ ּיֹוֵבל ּתֹוְקִעין ּבֵ יןּבַ ית ּדִ ְזַמן  ,ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ית ּדִ ּבֵ     ,יןּבֵ
ָנה ּוְב  ָ ְזַמן  רֹאׁש ַהׁשּ ין ּבִ ית ּדִ ְזַמן  ,יןִא  –ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ית ּדִ    .לֹא –ּבֵ

ֵני ִמיַהת ּיֹוֵבל" :ָקּתָ ְזַמן  :ּבַ ין ּבִ יןּבֵ ית ּדִ ְזַמן  ,ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ יןּבֵ ית ּדִ     !"ּבֵ
  

ין ,לֹא ית ּדִ ְזַמן ּבֵ    ,ְלעֹוָלם ּבִ
ֵני ּיֹוֵבל :ְוָהֵכי ָקּתָ ְזַמן  ּבַ ין ּבִ ית ּדִ ְפֵני  ,ּתֹוְקִעין –ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ין ּבֵ ית ּדִ ְפֵני ּבֵ ין ּבִ יןּבֵ ית ּדִ    .ּבֵ

ָנה ּבְ  ָ ְזַמן  -רֹאׁש ַהׁשּ יןּתֹוְקִעין ּבִ ית ּדִ יןּוִבְפֵני  ּבֵ ית ּדִ     .ּבֵ
  

י ַמר ַנּמִ    :ִאיּתְ
י ָאַמר  אַרּבִ ְמּדָ ר ּגַ יא ּבַ י ָאַמר  ִחּיָ אּוליֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ יָאַמר  ן ׁשָ    :ַרּבִ

ִבין ין יֹוׁשְ ית ּדִ ּבֵ ל ְזַמן ׁשֶ א ּכָ    .ֵאין ּתֹוְקִעין ֶאּלָ
  
  

ֵעי  יּבָ    :ֵזיָרא ַרּבִ
   ?ַמהוּ  – ִנְנֲערּו ַלֲעמֹוד ְולֹא ָעְמדוּ 

ין " ית ּדִ ִביןּבֵ ִעיַנן  "יֹוׁשְ א - ּבְ    ,ְוָהא ִאיּכָ
ְלָמא יןְזַמן " :אֹו ּדִ ית ּדִ ִעיַנן  "ּבֵ אוְ  –ּבְ    ?ֵליּכָ

  
יקוּ     .ּתֵ

  

  רש"י
. כשחל ובר''ה לא היו תוקעין

להיות בשבת אלא בב''ד הגדול 
של סנהדרין הגדולה המקדשין 
   את החדשים ורבי אליעזר היא:
. כי מסיים שליחא דציבורא כו'

ואף בי''ט שחל להיות בשבת 
   דלהכי נקט יבנה:

. אלא לאו דאילו ביובל תוקעין
   כו':היחידים בין בזמן בית דין 

. והכי לא לעולם בזמן ב''ד
קאמר ביובל כל יחיד ויחיד 
תוקע בזמן ב''ד אפי' שלא בפני 
ב''ד ובר''ה בפני ב''ד אין שלא 

   בפני ב''ד לא:
   . כרב הונא:איתמר נמי

. יחידים ביוה''כ אין תוקעין
ביובל אלא בזמן שב''ד יושבין 
במקומן והתוקעין תוקעין בכל 

   העיר:
ממושבם . נעקרו ננערו לעמוד

   כדי לעמוד ולילך:
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ַלִים ְיֵתיָרה ַעל יַ "    ,ְבֶנהְועֹוד זֹאת ָהְיָתה ְירּוׁשָ
ִהיא רֹוָאה ְוׁשֹוַמַעת ּוְקרֹוָבה ִויכֹוָלה ָלבֹוא [ ל ִעיר ׁשֶ ּכָ    .ּתֹוְקִעין –ׁשֶ

ּבֵ  ,לֹא ָהיּו ּתֹוְקִעין - ּוְבַיְבֶנה  א ּבְ יןֶאּלָ ְלַבד ית ּדִ   ]."ּבִ
  
ַחלּפְ  -  "רֹוָאה" ּנַ ֶבת ּבַ    .ָרט ְליֹוׁשֶ
רֹאׁש ָהָהר - "ׁשֹוַמַעת" ֶבת ּבְ ָרט ְליֹוׁשֶ    .ּפְ
חּום -  "ְקרֹוָבה" ֶבת חּוץ ַלּתְ ָרט ְליֹוׁשֶ    .ּפְ
ָרט ְלַמְפִסיק ָלּה ַנֲהָרא: - "ִויכֹוָלה ָלבֹוא"   ּפְ
  
  

  רש"י
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   ַמְתִניִתין

ִראׁשֹוָנה    :ּבָ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ל ּבַ ְבָעה –ָהָיה ַהּלּוָלב ִניטָּ ִדיָנה  ,ׁשִ    .יֹום ֶאָחד -ּוַבּמְ

  

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ    :ִמׁשּ
איִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ִדיָנה  ּמְ ל ּבַ ֵהא לּוָלב ִניטָּ ּיְ ְבָעה –ׁשֶ    ,ׁשִ
ׁש  ְקּדָ    .ֵזֶכר ַלּמִ

  

ֵהא יֹום ֶהֶנף ּכּוּלֹו ָאסּור ּיְ    .ְוׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ָעְב  ׁש ּוְמָנָלן ּדְ ְקּדָ    ?ִדיַנן ֵזֶכר ַלּמִ
  

ָאַמר ְקָרא ֵאךְ " :ּדְ ּכֹוַתִיְך ֶאְרּפָ י ַאֲעֶלה ֲארּוָכה ָלְך ּוִמּמַ    ,ְנֻאם ה' ,ּכִ
ָחה ָקְראּו ָלךְ  י ִנּדָ   יז) -(ירמיה ל "ּדֹוֵרׁש ֵאין ָלּה  ,ִצּיֹון ִהיא ,ּכִ

ה ִריׁשָ ַבְעָיא ּדְ ַלל ּדְ   .ִמּכְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

בראשונה היה לולב ניטל 
. דכתיב (שם כג) במקדש שבעה

ושמחתם לפני ה' אלהיכם 
שבעת ימים ובמדינה יום אחד 
דכתיב (שם) ולקחתם לכם ביום 

   הראשון:
. יום ושיהא יום הנף כולו אסור

הנפת עומר כולו אסור לאכול 
מן החדש ומדאורייתא משהאיר 
מזרח מותר כדאמרינן במנחות 
(דף סח.) כתוב אחד אומר עד 
עצם היום הזה וכתוב אחד 
אומר עד הביאכם וגו' הא כיצד 
בזמן הבית עומר מתיר ובזמן 

   שאין עומר עצם היום מתיר:
  

  גמ' 
. סיפיה כי אעלה ארוכה לך וגו'

   דקרא ציון היא דורש אין לה:
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        בבבב- - - - ל, אל, אל, אל, א .121
ֵהא יֹום ֶה " ּיְ    ."ֶנף ּכּוּלֹו ָאסּורְוׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ    ,ְמֵהָרה ִיּבָ
ֵהִאיר ִמְזָרח ַקד ִמי לֹא ָאַכְלנּו ּבְ ּתָ    ?ְויֹאְמרּו ֶאׁשְ

י ֵניכּול יו ַנּמִ    ,ַעְכׁשָ
ַקד לֹא ֲהָוה עֹוֶמר ּתָ ֶאׁשְ יר - ְולֹא ָיְדֵעי ּדְ    .ֵהִאיר ִמְזָרח ִהּתִ

ִאיכָּ  א ּדְ ּתָ יר -  א עֹוֶמרַהׁשְ    .עֹוֶמר ַמּתִ
  

ֵני ֵאיַמת ִמיּבְ    ?ּדְ
ַסר  יּתְ ׁשִ ֵני ּבְ ִאיּבְ יר - ִאיֵליָמא ּדְ    ,ֲהֵרי ֵהִאיר ִמְזָרח ִהּתִ

ֲחֵמיַסר  ֵני ּבַ ִאיּבְ א ּדְ ֵרי -ֶאּלָ ּתְ ן ִלׁשְ    !ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ּוְלַהּלָ
ַנן ָהא ּתְ    :ּדְ

ִרין ֵמֲחצֹות ַהּיוֹ  -ָהְרחֹוִקין "    ,םמּותָּ
ֵאין  ן ְלִפי ׁשֶ ין ּוְלַהּלָ ית ּדִ ִלים ּבוֹ  -ּבֵ   .(מנחות סח.) "ִמְתַעּצְ

  
ה לֹא ִקיַעת ַהַחּמָ ֲחֵמיַסר ָסמּוְך ִלׁשְ ֵני ּבַ ִאיּבְ    .ִנְצְרָכא ּדְ

  
י    ,ִאי ַנּמִ

ֵליְלָיא ֵני ּבְ ִאיּבְ    .ּדְ
  
  

ר ִיְצָחק ָאַמר    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
אי   ל,ב ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ יַטת ^ ַרּבָ ׁשִ יּבְ    ,ְיהּוָדה ֲאָמָרּה  ַרּבִ

ָאַמר ה" :ּדְ ל יֹום -יד) -(ויקרא כג 42"ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ    .ַעד ַעְצמֹו ׁשֶ
ְכָלל    .ְוָקָסַבר ַעד ְוַעד ּבִ

  
ָווֵתיּה     ?!ּוִמי ָסַבר ָלּה ּכְ

ִליג ֲעֵליּה     !ְוָהא ִמְפִליג ּפָ
ְתַנן    :ּדִ

ׁש " ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ    ,ִמׁשּ
איִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ֵהא יֹום ֶהֶנף ּכּוּלֹו ָאסּור ּיְ    .ׁשֶ
יָאַמר     :ְיהּוָדה ַרּבִ

   ,ַוֲהלֹא ִמן ַהּתֹוָרה הּוא ָאסּור

ה" :ְכִתיבּדִ     !(מנחות סח.) ""ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ
  

יָהָתם  ָקא ָטֵעי ַרּבִ    :ְיהּוָדה הּוא ּדְ
ָנן ָקָאַמרַרּבָ  :ִאיהּו ָסַבר ַרּבָ אי ִמּדְ ן ַזּכַ    ,ן יֹוָחָנן ּבֶ

אֹוַרְייָתא ָקָאַמר :ְולֹא ִהיא    .ִמּדְ
  

ֵני" ִהְתִקין"ְוָהא     !ָקּתָ
  

   ?"ִהְתִקין"ַמאי 
ַרׁש ְוִהְתִקין    .ּדָ

  

                                                           
42
ה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת-דְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא ֹתאְכלּו ַע   ן ֱא -ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ בֵֹתיֶכם  ֵהיֶכם-לֹ -ָקְרּבַ כֹל מֹׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ   .ֻחּקַ

  רש"י
   . גזר עליה:מאי טעמא

. שיהא לנו לחוש תדאיבני אימ
   עכשיו לכך:

. דהא לא הרי האיר מזרח התיר
   היה מזבח:

. שהיה אלא דאיבני בחמיסר
שהות לקצור במוצאי י''ט 

   ולהביאו למחר כמצותו:
. מחצות היום ולהלן לישתרי

השתא ולא לגזור עליה רבן 
יוחנן אלא עד חצות היום ואי 
נמי מהרה יבנה ויאמרו אשתקד 

היום  מי לא אכלנו מחצות
ולהלן השתא נמי ניכול שפיר 
אכלי ואפי' הרחוקים מירושלים 
שלא ראו הקרבתו יש להם 
לסמוך דודאי קרב כבר דאמר 
מר הרחוקין היו מותרין בזמן 
הבית מחצות היום ולהלן כו': 
לא צריכא דאיבני סמוך 
לשקיעת החמה דחמיסר אי נמי 
דאיבני בלילה. רבן יוחנן חושש 

מה או לשמא יבנה לשקיעת הח
בליל ששה עשר בחצי הלילה או 
סמוך לבקרו שלא יהא שהות 
לקצירתו והבהובו באבוב של 
קלאין וטחינתו והרקדתו 
והקרבתו עד חצות ואי הוו 
רגילי למיכל חדש מחצות היום 
בזמן הזה אתי למיכל נמי ההוא 
יומא הכי ועבדי איסורא ואם 
תאמר היכי משכחת לה דאיבני 

בליליא בחמיסר בי''ט ודאיבני 
והא קיימא לן במסכת שבועות 
(דף טו:) דאין בנין בהמ''ק לא 
בי''ט ולא בלילה הני מילי בנין 
בידי אדם אבל בנין העתיד לבא 

  בידי שמים הוא:
. דאמר בשיטת ר' יהודה אמרה

מן התורה אסור כל היום בזמן 
הזה דקסבר עד ועד בכלל: א''ר 
יהודה גרסי' ולא גרסי' אמר לו 

רי לא ראהו מימיו ר' יהודה שה
אבל תמה בדורו על תקנת רבן 
יוחנן בן זכאי ואמר מה חידוש 
חידש ר' יוחנן בן זכאי והלא מן 

   התורה אסור:
. כלומר הוא בא מדרבנן קאמר

לגזור עליו משום ההוא טעם 
   דלעיל דשמא יבנה:

. דרש להם דרש והתקין
המקרא והתקין שינהגו איסור 
 לפי שעד עכשיו היה היתר בדבר
  משקרב העומר שהעומר מתיר: 
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   ַמְתִניִתין

ִראׁשֹוָנה    :ּבָ
ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש  ל ַהּיֹום -ָהיּו ְמַקּבְ    .ּכָ

בֹואּפַ  הּו ָהֵעִדים ִמּלָ תַּ יר ,ַעם ַאַחת ִנׁשְ ִ ׁשּ ם ּבַ ִוּיִ    ,ְוִנְתַקְלְקלּו ַהּלְ
ְנָחה :ִהְתִקינוּ  א ַעד ַהּמִ ִלין ֶאּלָ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ    .ׁשֶ

ְנָחה ּוְלַמְעָלה  אּו ֵעִדים ִמן ַהּמִ    .ּוְלָמָחר קֹוֶדׁש  ,נֹוֲהִגין אֹותֹו ַהּיֹום קֹוֶדׁש  - ְוִאם ּבָ
  

ָח  ֶ ׁש ִמׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ    :ַרב ּבֵ
איִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ל ַהּיֹום ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש ּכָ הּו ְמַקּבְ ּיְ    .ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ְלקּול  יר"ַמה ּקִ ִ ׁשּ ם ּבַ ִוּיִ    ?"ִקְלְקלּו ַהּלְ
  

ימוּ  ְרּגִ    :ָהָכא ּתַ
ר ל ִעיּקָ יָרה ּכָ לֹא ָאְמרּו ׁשִ    .ׁשֶ

  
י ֵזיָרא    :ַמרָא  ַרּבִ

ל חֹול יָרה ׁשֶ ָאְמרּו ׁשִ ִים ,ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ    .ִעם ּתָ
  

י ֵזיָראָאַמר לֹו  ֵריּה  ַאֲהָבהלְ  ַרּבִ    :ּבְ
ֵני ְלהוּ  ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש " :ּפּוק ּתְ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ    ,ִהְתִקינּו ׁשֶ

ִמיִדי ּיֹום ְלַהְקִריב תְּ הּות ּבַ ֵהא ׁשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ יֶהםֶאּלָ    ,ן ּומּוָסִפין ְוִנְסּכֵ
יּבּוׁש  ׁשִ לֹא ּבְ יָרה ׁשֶ    ."ְולֹוַמר ׁשִ

חֹול  יָרה ּדְ ָלָמא ָאמּור ׁשִ ׁשְ יּבּוׁש  - ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ א ׁשִ ִאיּכָ    ,ַהְיינּו ּדְ
ָלל  א ִאי ָאְמַרּתְ לֹא ָאמּור ּכְ א -ֶאּלָ יּבּוׁש ִאיּכָ    ?!ַמאי ׁשִ

  
ָלל  לֹא ָאמּור ּכְ יָון ּדְ הֵא  - ּכֵ דֹול ִמּזֶ יּבּוׁש ּגָ    .ין ְלָך ׁשִ

  
ר הּוָנאָמִתיב     :ַרב ַאָחא ּבַ

ָנה" ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ִמיד ׁשֶ    ,תָּ
ִהְלָכתוֹ  ֲחִרית ָקֵרב ּכְ    ,ׁשַ

מּוָסף ַמהּו אֹוֵמר    ?ּבְ
נּו ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב"    .ב)-(תהילים פא "ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ

ִמְנָחה ַמהּו אֹוֵמר    ?ּבְ
ר"    .ח)-(תהילים כט "קֹול ה' ָיִחיל ִמְדּבָ

ּלוֹ  יָרה ׁשֶ ִ ַהׁשּ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ י ּבְ ֲחִמיׁשִ ָנה ִלְהיֹות ּבַ ָ ָחל רֹאׁש ַהׁשּ   : ּוִבְזַמן ׁשֶ
נוּ "    ,"ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ

ֲחִרית  ׁשַ ֶרק "ַהְרִנינוּ "לֹא ָהָיה אֹוֵמר ּבְ חֹוֵזר ְוכֹוֵפל ֶאת ַהּפֶ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
א ַמהּו אֹוֵמרֶא     ?ּלָ
כְ " ֶבל ׁשִ    ."מוֹ ֲהִסירֹוִתי ִמּסֵ

ַחר ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ אּו ֵעִדים ַאַחר תָּ   ,"ַהְרִנינוּ " :אֹוֵמר ,ְוִאם ּבָ
י ֶרק ַאף ַעל ּפִ חֹוֵזר ְוכֹוֵפל ֶאת ַהּפֶ    ."ׁשֶ

ָלָמא ׁשְ חֹול  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יָרה ּדְ ָקא ָאְמִריַנן ׁשִ ּפְ ִמְסּתַ ל ֵהיָכא ּדְ    –ּכָ
ָקָאַמר    .אֹוְמרֹו ְוכֹוְפלוֹ  :ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ָלל :ֶאּלָ    ?!ַמאי אֹוְמרֹו ְוכֹוְפלוֹ  -  לֹא ָאמּור ּכְ
  

אִני ָהָתם    לא,א יֹוֵמיּה ִהיא - ׁשַ יָרה ּדְ ׁשִ    .ּדְ
  

  רש"י
   מתני'

   כו': בראשונה היו מקבלין עדות החדש
   . בגמרא מפרש:הלויים בשיר

. בר''ה קאי נוהגים אותו היום קודש
דמשחשכה לילי עשרים ותשעה נהגו בו קודש 
שמא יבואו עדים מחר ויקדשוהו ב''ד ונמצא 
שהלילה הזה ליל י''ט הוא וכן למחר כל היום 

מנחה ואם באו עדים קודם המנחה ב''ד עד ה
מקדשים את החדש ונודע שיפה נהגו בו קודש 
ואם מן המנחה ולמעלה באו אע''פ שאין ב''ד 
מקבלין אותן לקדשו היום ויעברו את אלול 
ויקדשוהו למחר אעפ''כ גומרים אותו 
בקדושה ואסור במלאכה דלמא אתי לזלזולי 

ם ביה לשנה הבאה ויעשו בו מלאכה כל היו
ויאמרו אשתקד נהגנו בו קודש חנם ומן 

   המנחה ולמעלה חזרנו ונהגנו בו חול:
  

  גמ' 
. ולא ה''ג מאי קלקול קלקלו הלוים כו'

   גרסינן ת''ר:
   . בבבל:הכא תרגימו

. בתמיד של בין שלא אמרו שירה כל עיקר
הערבים לפי שלא ידעו מה שיר יאמרו שמא 
 עוד סוף העדים לבוא היום ושיר של י''ט יש

לומר או לא יבואו ונמצא שהוא חול אבל 
בתמיד של שחר אין ספק שמתוך שברוב 
השנים אין העדים באין קודם תמיד של שחר 
וספק יתקדש היום ספק לא יתקדש לא תקנו 
שיר של י''ט שחרית בר''ה כדתני לקמן תמיד 
של ר''ה שחרית קרב כהלכתו אבל לתמיד של 

באו בין הערבים תקנו שיר של י''ט שכבר 
העדים לפיכך אותה שנה שנשתהו לבא לא 

   ידעו מה יאמרו:
. לבני בבל האומרים לא אמרו פוק תני להו

שירה כל עיקר שנה להם ברייתא זו שממנה 
   ילמדו שאמרו שיר של חול:

. אומרים הלוים על נסכיו שיר קרב כהלכתו
של חול כמשפט היום כמו שאנו שונים 

לוים במסכת תמיד (פ''ז משנה ד) השיר שה
   היו אומרים בבית המקדש ביום הראשון כו':

. וכל המזמור והוא שיר הריעו לאלהי יעקב
של חמישי בשבת בשחרית בחול ואומרין 

   אותו על מוספי ר''ה לפי שהוא יום תרועה:
. כדי להזכיר בר''ה זכות קול ה' יחיל מדבר

   קול שופרות של מתן תורה:
. ובאו עדים ואם חל ר''ה בחמישי בשבת

   דם תמיד של שחר:קו
. שיר של חול דהיינו לא היו אומרים שחרית

   הרנינו מפני שחוזר וכופלו שניה במוסף:
   . המזמור:הפרק

. משום דבר''ה יצא הסירותי מסבל שכמו
   יוסף מבית האסורים:

. בחמישי בשבת אחר תמיד של ואם באו עדים
שחר דבשעת שיר של תמיד לא היו יודעין אם 

ירותי או שמא חול הוא יתקדש היום וי''ל הס
ושירו הרנינו יאמרו [הרנינו] מספק ויחזרו 

   ויאמרו אותו במוסף ונמצא שכפלוהו:
. אע''פ אע''פ שהפרק שלו אומרו וכופלו

שהפרשה של מזמור זה תהא אמורה וכפולה 
  היום:

. דלעולם כל שאני התם דשירה דיומיה היא
היכא דמסתפקא מילתא כגון במנחה דאי 

שייך למימר דחול ואי הוא היום קודש לא 
חול לא שייך למימר דקודש לא אמרינן כלל 
והכא היינו טעמא דאמר שירה דחול בחמישי 
בשבת דשירה דיומיה היא שיר הראוי ליאמר 
היום הוא ואפי' בראש השנה נאמרת שירת 
החול בכל תמידי השחר אלא בחמישי בשבת 
היו מחלפין אותו משום כפילה הלכך כי 

שום ספק כפילה לא מבטלינן מסתפקא לן מ
  שיר של תמיד:
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        לא, אלא, אלא, אלא, א .123
ְנָיא    :ּתַ

י ְיהּוָדה" ּום  ַרּבִ י ֲעִקיָבאאֹוֵמר ִמׁשּ     :ַרּבִ
ִראׁשֹון ֶמה     ?ָהיּו אֹוְמִריםּבָ

   .א)-(תהילים כד "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה "

עֹוָלמוֹ  יט ּבְ ּלִ ָנה ְוִהְקָנה ְוׁשַ ּקָ ם ׁשֶ    .ַעל ׁשֵ
  

ִני ֶמה ָהיּו אֹוְמִרים ֵ ׁשּ    ?ּבַ
ל ְמאֹד" דֹול ה' ּוְמהּוּלָ    .ב)-(תהילים מח "ּגָ

יו ּוָמַלְך ֲעֵליֶהן ק ַמֲעׂשָ ִחיּלֵ ם ׁשֶ    .ַעל ׁשֵ
  

ִל  ְ ׁשּ י ָהיּו אֹוְמִריםּבַ    :יׁשִ
ֲעַדת ֵאל" ב ּבַ    .א)-(תהילים פב "ֱאלִֹהים ִנּצָ

ֵבל ַלֲעָדתוֹ  ָחְכָמתֹו ְוֵהִכין תֵּ ה ֶאֶרץ ּבְ יּלָ ּגִ ם ׁשֶ    .ַעל ׁשֵ
  

ְרִביִעי ָהיּו אֹוְמִרים    :ּבָ
   .א)- (תהילים צד "ֵאל ְנָקמֹות ה'"

ַר  ה ּוְלָבָנה ְוָעִתיד ִליּפָ ָרא ַחּמָ ּבָ ם ׁשֶ    .ע ֵמעֹוְבֵדיֶהןַעל ׁשֵ
  

י ָהיּו אֹוְמִרים ֲחִמיׁשִ    :ּבַ
נוּ "    .ב)-(תהילים פא "ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ

מוֹ  ַח ִלׁשְ ּבֵ ָרא עֹופֹות ְוָדִגים ְלׁשַ ּבָ ם ׁשֶ    .ַעל ׁשֵ
  

י ָהיּו אֹוְמִרים ִ ׁשּ ִ ׁשּ    :ּבַ
אּות ָלֵבׁש "    .א)-(תהילים צג "ה' ָמָלְך ּגֵ

ַמר ְמַל  ּגָ ם ׁשֶ    .אְכּתֹו ּוָמַלְך ֲעֵליֶהןַעל ׁשֵ
  

ִביִעי ָהיּו אֹוְמִרים ְ ׁשּ    :ּבַ
ת" ּבָ ַ יר ְליֹום ַהׁשּ    .א)- (תהילים צב "ִמְזמֹור ׁשִ

ת ּבָ ּכּוּלֹו ׁשַ    .ְליֹום ׁשֶ
  

י ָאַמר     :ְנֶחְמָיהַרּבִ
לוּ  ָרִקים ַהּלָ ין ַהּפְ ק ּבֵ    ?ָמה ָראּו ֲחָכִמים ְלַחּלֵ

ִראׁשֹון א ּבָ ָנה וְ  - ֶאּלָ ּקָ עֹוָלמוֹ ׁשֶ יט ּבְ ּלִ    .ִהְקָנה ְוׁשַ
ִני  ֵ ׁשּ יו ּוָמַלְך ֲעֵליֶהם - ּבַ ק ַמֲעׂשָ ִחיּלֵ    .ׁשֶ

י  ִליׁשִ ְ ׁשּ ֵבל ַלֲעָדתוֹ  - ּבַ ָחְכָמתֹו ְוֵהִכין תֵּ ה ֶאֶרץ ּבְ יּלָ ּגִ    .ׁשֶ
ְרִביִעי  ַרע ֵמעֹוְבֵדיֶהן - ּבָ ה ּוְלָבָנה ְוָעִתיד ִליּפָ ָרא ַחּמָ ּבָ    .ׁשֶ

י  ֲחִמיׁשִ מוֹ ׁשֶ  -ּבַ ַח ִלׁשְ ּבֵ ָרא עֹופֹות ְוָדִגים ְלׁשַ    .ּבָ
י  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ַמר ְמַלאְכּתֹו ּוָמַלְך ֲעֵליֶהם -ּבַ ּגָ    .ׁשֶ

ִביִעי  ְ ׁשּ ַבת - ּבַ ָ ׁשּ ם ׁשֶ    ."ַעל ׁשֵ
  

ְדַרב ְקִטיָנא    ,ְוָקִמיְפְלֵגי ּבִ
ָאַמר     :ַרב ְקִטיָנאּדְ

ֵני ֲהָוה ָעְלָמא א ַאְלֵפי ׁשְ יּתָ    ,ְוַחד ֲחרּוב ,ׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ּיֹום ַההּוא" :ׁשֶ ב ְיָי' ְלַבּדֹו ּבַ ּגַ    .)יא- (ישעיה ב "ְוִנׂשְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ֵרי ֲחרּוב    ,ּתְ
ֱאַמ  ּנֶ ינּו ִמּיֹוָמִים" ר:ׁשֶ   .ב)-(הושע ו "ְיַחּיֵ

  
  

ָתא  ּבְ ׁשַ מּוְסֵפי ּדְ    ?ֶמה ָהיּו אֹוְמִרים -ּבְ

  רש"י
   . כל המזמור:לה' הארץ

   . שמים וארץ:שקנה
. תבל ליושבי בה כלומר והקנה

   קונה כדי להקנות:
. יחידי שלא ושליט בעולמו

   נבראו המלאכים עד יום שני:
. הבדיל רקיע בין שחילק מעשיו

עליונים לתחתונים ונתעלה 
רו וישב במרום דוגמת שכנו בעי

   והר קדשו:
. מקום מצב עדתו שגילה ארץ

שנאמר (בראשית א) ותראה 
   היבשה בשלישי נאמר:

   . ברביעי:שברא חמה
שברא עופות ודגים לשבח 

. כשאדם רואה עופות לשמו
משונים זה מזה נותן שבח למי 

   שבראם:
. שעתיד ליום שכולו שבת

העולם להיות חרב ואין אדם 
וכל המלאכות שובתות על אותו 

   ומרים שיר של שבת:יום א
מה ראה ר' עקיבא לחלק בין 

. שכל ששת הפרשיות הללו
ימים נאמרין הפרקים הללו על 
שם שעבר ושל שבת על שם 

   להבא:
. ר' וקא מיפלגי בדרב קטינא

נחמיה לית ליה דרב קטינא 
אלא דאביי הלכך ליכא למימר 
על שם יום אחד שכולו שבת 

   דהא תרי נינהו:
 . מאי שירבמוספי דשבתא

  אמרי:
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ר ָרָבאָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ָעָנן ּבַ

43ך"ו לָ "יַהזִּ 
   .מג)-(דברים לב, א 

                                                           
43
ָרה ַהֲאִזינוּ  אאאא  ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָ ַמע  }ס{   ַהׁשּ  ר}{  .ִפי-ִאְמֵרי ָהָאֶרץ ְוִתׁשְ

ָטר ִלְקִחי בבבב ּמָ ל   }ס{   ַיֲערֹף ּכַ ּזַ ל ּתִ ּטַ  ר}{  יִאְמָרִת  ּכַ
ִעיִרם ֲעֵלי ׂשְ א- ּכִ ב-ֲעֵלי ְוִכְרִביִבים  }ס{  ֶדׁשֶ  }ר{  .ֵעׂשֶ

ם ְיהָוה ֶאְקָרא גגגג י ׁשֵ  }ר{  .ֵלאלֵֹהינוּ  גֶֹדל ָהבוּ   }ס{  ּכִ
ֳעלוֹ  דדדד ִמים ּפָ י   }ס{   ַהּצּור ּתָ ָרָכיו-ָכל ּכִ ט ּדְ ּפָ  }ר{  ִמׁשְ

יק   }ס{  ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ר ַצּדִ  }ר{   .הּוא ְוָיׁשָ
ָניו מּוָמם הההה ֵחת לֹו לֹא ּבָ ׁש  ּדֹור  }ס{  ׁשִ  }ר{  .ּוְפַתְלּתֹל ִעּקֵ
ְגְמלוּ  ְלְיהָוה ַה  וווו  }ר{  ָחָכם ְולֹא ָנָבל ַעם   }ס{   זֹאת-ּתִ

ֶנךָ -ֲהלֹוא ךָ  הּוא  }ס{  הּוא ָאִביָך ּקָ  }ר{   .ַוְיכְֹנֶנךָ  ָעׂשְ
        
נֹות ּדֹר כֹרזְ  זזזז ינּו ׁשְ ַאל  }ס{  ָודֹר-ְימֹות עֹוָלם ּבִ ְדךָ  ָאִביךָ  ׁשְ  }ר{  .ָלךְ  ְויֹאְמרוּ  ְזֵקֶניךָ  ְוַיּגֵ

ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים חחחח ַהְפִרידוֹ    }ס{   ּבְ ֵני ּבְ  }ר{  ָאָדם ּבְ
ים ֻבלֹת ַעּמִ ב ּגְ ר  }ס{  ַיּצֵ ֵני ְלִמְסּפַ ָרֵאל ּבְ  }ר{  .ִיׂשְ

י ֵחֶלק ְיהָוה ַעּמוֹ  טטטט  }ר{  .ַנֲחָלתוֹ  ֶחֶבל ַיֲעקֹב  }ס{  ּכִ
ר יייי ֶאֶרץ ִמְדּבָ מֹן ְיֵלל ּוְבֹתהוּ   }ס{  ִיְמָצֵאהּו ּבְ  }ר{  ְיׁשִ

ֶרְנהוּ    }ס{   ְיסְֹבֶבְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו  ִאיׁשֹון ִיּצְ  }ר{  .ֵעינוֹ  ּכְ
ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל יאיאיאיא ֶנׁשֶ ָנָפיו ִיְפרֹשׂ   }ס{  ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף-ּכְ ֵאהּו ַעל ּכְ ָ ֵחהּו ִיׂשּ  }ר{  .ֶאְבָרתוֹ - ִיּקָ
ָדד ַיְנֶחּנוּ  יביביביב   }ר{  .ֵנָכר ֵאל ִעּמוֹ  ְוֵאין  }ס{  ְיהָוה ּבָ
 
ֵבהוּ יַ  יגיגיגיג ֳמֵתי) ָאֶרץ- ַעל ְרּכִ נּובֹת ַוּיֹאַכל  }ס{  במותי (ּבָ ָדי ּתְ  }ר{   ׂשָ

ַלע ִנֵקהּו ְדַבׁש ִמּסֶ ֶמן  }ס{  ַוּיֵ  }ר{  .צּור ֵמַחְלִמיׁש  ְוׁשֶ
ָקר ַוֲחֵלב צֹאן ידידידיד ִרים ֵחֶלב- ִעם  }ס{   ֶחְמַאת ּבָ  }ר{   ְוֵאיִלים ּכָ

ֵני ן ְוַעּתּוִדים- ּבְ ְליֹות ֵחֶלב-ִעם  }ס{  ָבׁשָ ה ּכִ  }ר{   ִחּטָ
ה-ְוַדם ּתֶ ׁשְ ְבָעט טוטוטוטוס} {  ָחֶמר.-ֵעָנב ּתִ רּון ַוּיִ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ  }ר{  ַוּיִ

יָת  ׂשִ ַמְנּתָ ָעִביָת ּכָ ּטֹׁש   }ס{  ׁשָ הוּ  ַוּיִ  }ר{  ֱאלֹוהַּ ָעׂשָ
ל  ָעתֹו.ַוְיַנּבֵ ָזִרים טזטזטזטז  ס}{  צּור ְיׁשֻ  }ר{   ַיְקִנֻאהּו ּבְ

תֹוֵעבֹת ַיְכִעיֻסהּו. ִדים לֹא ֱאלֹהַּ  יזיזיזיזס}  {   ּבְ ֵ חּו ַלׁשּ  }ר{  ִיְזּבְ
ים  }ס{  ֱאלִֹהים לֹא ְיָדעּום רֹב ֲחָדׁשִ אוּ  ִמּקָ  }ר{  ּבָ

ָערּום ֲאבֵֹתיֶכם. י יחיחיחיח  ס}{   לֹא ׂשְ ׁשִ  }ר{   צּור ְיָלְדָך ּתֶ
ׁשְ  ח ֵאל ְמחְֹלֶלָך.ַוּתִ           ס}{  ּכַ

        
ְרא יטיטיטיט ְנָאץ ַוּיַ  }ר{  ְיהָוה ַוּיִ

ָניו ּוְבנָֹתיו. ַעס ּבָ יָרה ָפַני ֵמֶהם  ככככ  ס}{  ִמּכַ  }ר{  ַוּיֹאֶמר ַאְסּתִ
י  }ס{  ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם כֹת דֹור ּכִ ְהּפֻ ה ּתַ  }ר{  ֵהּמָ

ִנים לֹא ם.-ּבָ  }ר{   ֵאל-אֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹ  כאכאכאכא  {ס{  ֵאֻמן ּבָ
ַהְבֵליֶהם ֲעסּוִני ּבְ לֹא ַאְקִניֵאם ַוֲאִני  }ס{  ּכִ  }ר{  ָעם-ּבְ

גֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם. י כבכבכבכב  {ס{  ּבְ י-ּכִ  }ר{  ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאּפִ
יַקד ַעד ית-ַוּתִ ְחּתִ אֹול ּתַ  }ר{  ִויֻבָלּה  ֶאֶרץ ַוּתֹאַכל  }ס{  ׁשְ

ַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִרים. ה ָעֵלימֹו ָרעֹותַאְס  כגכגכגכג}  ס{  ַוּתְ  }ר{  ּפֶ
ה י ֲאַכּלֶ ם.-ִחּצַ ף כדכדכדכד  ס}{   ּבָ  }ר{  ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ

ן  }ס{   ְוֶקֶטב ְמִריִרי ֵהמֹת- ְוׁשֶ ח ּבְ ּלַ ם- ֲאׁשַ  }ר{  ּבָ
ל כהכהכהכהס} {  ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר.-ִעם ּכֶ ׁשַ ם-ִמחּוץ ּתְ חּור- ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ּגַ  }ר{  ּבָ
ם תוּ -ּגַ יָבה.-ָלה יֹוֵנק ִעםּבְ י ַאְפֵאיֶהם כוכוכוכו  {ס}{  ִאיׁש ׂשֵ  }ר{  ָאַמְרּתִ

יָתה ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם. ּבִ   ס}  {  ַאׁשְ
  

ַעס אֹוֵיב ָאגּור  לּוֵלי כזכזכזכז  }ר{  ּכַ
ן רּו ָצֵרימוֹ - ּפֶ ן  }ס{   ְיַנּכְ  }ר{   ָרָמה ָיֵדנוּ  יֹאְמרוּ -ּפֶ

ל ַעל ּכָ י כחכחכחכח ס} {  זֹאת.- ְולֹא ְיהָוה ּפָ הגוֹ -ּכִ  ר}{  י אַֹבד ֵעצֹות ֵהּמָ
בּוָנה. ֶהם ּתְ ילּו זֹאת כטכטכטכט  ס}{  ְוֵאין ּבָ ּכִ  ר}{  לּו ָחְכמּו ַיׂשְ
 }ר{  ֵאיָכה ִיְרּדֹף ֶאָחד ֶאֶלף לללל  ס}{  ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם.

ַנִים ָיִניסּו ְרָבָבה י לֹא-ִאם  }ס{   ּוׁשְ  }ר{  ָרםְמכָ  צּוָרם-ּכִ
יָרם. י לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם אאאאלללל    ס} {   ַויהָוה ִהְסּגִ  }ר{  ּכִ

ִליִלים. י לבלבלבלב}  ס{  ְואְֹיֵבינּו ּפְ ְפָנם-ּכִ ֶפן ְסדֹם ּגַ  ר}{  ִמּגֶ
ְדמֹת ֲעמָֹרה ַ ֵבי ֲעָנֵבמוֹ   }ס{  ּוִמׁשּ  }ר{   רֹוׁש -ִעּנְ

לֹת ְמרֹרֹת ָלמֹו. ּכְ יִנם ֵייָנם לגלגלגלג} ס{  ַאׁשְ ּנִ  }ר{  ֲחַמת ּתַ
ָתִנים ַאְכָזר. ִדי-ֲהלֹא לדלדלדלד} ס{   ְורֹאׁש ּפְ ֻמס ִעּמָ  }ר{  הּוא ּכָ

אֹוְצרָֹתי. ם להלהלהלהס}  {   ָחתּום ּבְ ּלֵ  }ר{   ִלי ָנָקם ְוׁשִ
מּוט ַרְגָלם י  }ס{  ְלֵעת ּתָ  }ר{  ֵאיָדם יֹום ָקרֹוב ּכִ
          ס}{  ְוָחׁש ֲעִתדֹת ָלמֹו.

        
י לולולולו  }ר{   ְיהָוה ַעּמוֹ  ָיִדין-ּכִ

י   }ס{   ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם-ְוַעל י ִיְרֶאה ּכִ  }ר{  ָיד ָאְזַלת-ּכִ
 }ר{  ְוָאַמר ֵאי ֱאלֵֹהימֹו  לזלזלזלזס}  {  ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב.

ר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלוּ  לחלחלחלח  ס}{  צּור ָחָסיּו בֹו.  }ר{  ֲאׁשֶ
ּתּו ֵיין ְנִסיָכם  }ר{    ְוַיְעְזֻרֶכם ָיקּומוּ    }ס{  ִיׁשְ

  רש"י
. פרשת שירת האזינו הזי''ו ל''ך

חולקים אותה לששה פרקים 
הראשון האזינו השני זכור ימות 
עולם השלישי ירכבהו על במותי 
ארץ הרביעי וירא ה' וינאץ עד 
כאן ששה פסוקים לפרק ומכאן 
ואילך שמונה פסוקים לפרק 
החמישי לולי כעס אויב אגור 

  הששי כי ידין ה' עמו:



  ""יֹום טֹוב –מסכת ראש השנה פרק ד' 
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ר ָרָבאְוָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ

אן ֲחלּוִקים ּכָ ֶדֶרְך ׁשֶ    ,ּכְ
ֶנֶסת ֵבית ַהּכְ ְך ֲחלּוִקין ּבְ    .ּכָ

  
  

ִמְנָחָת  ָתא  אּבְ ּבְ ׁשַ    ם?ֶמה ָהיּו אֹוְמִרי -ּדְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
יר"    ,)י-(שמות טו, א "ָאז ָיׁשִ
   ,)יח-(שמות טו, יא "ָכמֹוךָ  ִמי"וּ 
יר"וְ     .(במדבר כא, יז) "ָאז ָיׁשִ
  

ְעיָ     :ְלהוּ  אִאיּבַ
ָתא ָאְמֵרי ְלהוּ  ּבְ ַחד ׁשַ הּו ּבְ    ?ָהֵני ּכּוּלְ

ָתא ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ ל ׁשַ ְלָמא ּכָ    ?ָאְמֵרי ַחד אֹו ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ָאַמר "    :יֹוֵסיַרּבִ
ָהִראׁשֹונָ  ִים ,ה אֹוֶמֶרת ַאַחתַעד ׁשֶ תַּ ה חֹוֶזֶרת ׁשְ ִנּיָ    ."ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ָתא ָאְמֵרי ַחד ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ ל ׁשַ    ,ּכָ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

                                                                                                                                                                                            

ה כִּ  לטלטלטלטס} {  ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה.  }ר{   י ֲאִני ֲאִני הּואְראּו ַעּתָ
ִדי ה ָאִמית ֲאִני   }ס{   ְוֵאין ֱאלִֹהים ִעּמָ  }ר{   ַוֲאַחּיֶ

א י ַוֲאִני ֶאְרּפָ ִדי ְוֵאין   }ס{   ָמַחְצּתִ יל ִמּיָ  }ר{  .ַמּצִ
י ממממ א ֶאל- ּכִ ָ ַמִים ָיִדי-ֶאׂשּ י   }ס{   ׁשָ  }ר{  עָֹלם.לְ  ָאנִֹכי ַחי ְוָאַמְרּתִ

ַרק ַח -ִאם מאמאמאמא ּנֹוִתי ּבְ יׁשַ ט ְוֹתאֵחז  }ס{  ְרּבִ ּפָ ִמׁשְ  }ר{  ָיִדי ּבְ
יב ָנָקם ְלָצָרי ְנַאי  }ס{  ָאׁשִ ם ְוִלְמׂשַ ּלֵ  }ר{  .ֲאׁשַ

ם מבמבמבמב י ִמּדָ יר ִחּצַ ּכִ י  }ס{  ַאׁשְ ר ּתֹאַכל ְוַחְרּבִ ׂשָ  }ר{  ּבָ
ְבָיה ם ָחָלל ְוׁשִ ְרעוֹ  ֵמרֹאׁש   }ס{  ִמּדַ  }ר{  ת אֹוֵיב.ּפַ

י  }ס{  וֹ ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמ  מגמגמגמג  }ר{  ִיּקֹום ֲעָבָדיו-ַדם ּכִ
יב ְלָצָריו ר  }ס{   ְוָנָקם ָיׁשִ   }{ר  .ַעּמוֹ  ַאְדָמתוֹ  ְוִכּפֶ

  רש"י
. פירקי השירה כדרך שחלוקין

   הזאת כאן:
. כך כך חלוקין בבית הכנסת

קוראין אותה ששה הקוראין 
בספר תורה והשביעי קורא מן 

   השירה ולהלן:
. שירת הים עד מי אז ישיר

   כמוכה:
   . עד סוף השירה:ומי כמוכה
. ישראל דעלי באר ואז ישיר

   (במדבר כא):
. כולהו בחד שבתא אמרי להו

לקים הפרקי' הלוים והיו חו
בנעימת הקול להפסיק 
ובמחלפות כלי שיר ובתקיעת 

   חצוצרות:
. כל פרק ופרק לשבת או דלמא

   אחת פרק אחד:
. שירת המוספין עד שהראשונה

   חוזרת חלילה פעם אחת:
. שירת המנחה של תמיד שנייה

   הערבים:
. דהתם שית חוזרת שתים

פירקי והכא תלתא: האזינו 
בשבת אחת זכור בשבת שניה 

  ן כולם:וכ
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        לא, אלא, אלא, אלא, א .124
ר ִאיִדיָאַמר  י ָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ    :יֹוָחָנןַרּבִ

ִכיָנה עֹות ָנְסָעה ׁשְ ר ַמּסָ ָרֵאי -  ֶעׂשֶ    .ִמּקְ
ן גָּ  ָמָראִמ  - ְלָתה ַסְנֶהְדִריןּוְכֶנְגּדָ    .ּגְ

  
ִכיָנה " עֹות ָנְסָעה ׁשְ ר ַמּסָ ָרֵאי - ֶעׂשֶ    ".ִמּקְ

ּפֶֹרת ִלְכרּוב    ,44ִמּכַ
ן רּוב ְלִמְפּתָ    ,ּוִמּכְ
ן ְלָחֵצר ְפּתָ    ,ּוִמּמִ
ַח     ,ּוֵמָחֵצר ְלִמְזּבֵ

ַח ְלַגג ְזּבֵ    ,ּוִמּמִ
ג ְלחֹוָמה    ,ּוִמּגַ

   ,ּוֵמחֹוָמה ְלִעיר
   ,ר ְלַהרּוֵמִעי

ר    ,ּוֵמַהר ְלִמְדּבָ
ְמקֹוָמּה  ָבה ּבִ ר ָעְלָתה ְוָיׁשְ ְדּבָ    ,ּוִמּמִ

ֱאַמר ּנֶ    .טו)-(הושע ה "ֵאֵלְך ָאׁשּוָבה ֶאל ְמקֹוִמי" :ׁשֶ
  

ּפֹוֶרת ִלְכרּוב" ן ,ִמּכַ רּוב ְלִמְפּתָ    :"ּוִמּכְ
ְכִתיב ָך ַמַעל ַה " :ּדִ י] ִאתְּ ְרתִּ ם ְוִדּבַ י [ְלָך ׁשָ ּפֹוֶרתְונֹוַעְדתִּ    ,כב)- (שמות כה "ּכַ

עֹף" :ּוְכִתיב רּוב ַוּיָ ב ַעל ּכְ ְרּכַ    ,), יאכבואל ב, שמ( "ַוּיִ

ִית" :ּוְכִתיב ן ַהּבָ ר ָהָיה ָעָליו ֶאל ִמְפתַּ רּוב ֲאׁשֶ ָרֵאל ַנֲעָלה ֵמַעל ַהּכְ   . )ט, גיחזקאל ( "ּוְכבֹוד ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ן ְלָחֵצר" ְפּתָ    :"ּוִמּמִ
ְכִתיב בֹוד ה'ַויִּ " :ּדִ ִית ֶאת ֶהָעָנן ְוֶהָחֵצר ָמְלָאה ֶאת נַֹגּה ּכְ ֵלא ַהּבַ   .ד)-(יחזקאל י "ּמָ

ַח "    :"ֵמָחֵצר ְלִמְזּבֵ
ְכִתיב ַח " :ּדִ ְזּבֵ ב ַעל ַהּמִ   . (עמוס ט, א) "ָרִאיִתי ֶאת ה' ִנּצָ

ַח ְלַגג" ְזּבֵ    :"ּוִמּמִ
ְכִתיב ג" :ּדִ ת ּגָ ּנַ ֶבת ַעל ּפִ 45"טֹוב ָלׁשֶ

   .)ט- (משלי כא 
ג ְלחֹוָמה"    ":ִמּגַ

ְכִתיב ב ַעל חֹוַמת ֲאָנךְ " :ּדִ ה ה' ִנּצָ    .)עמוס ז,ז( "ְוִהּנֵ
   ":ֵמחֹוָמה ְלִעיר"

ְכִתיב    .ט)- (מיכה ו "קֹול ה' ָלִעיר ִיְקָרא" :ּדִ
   :ּוֵמִעיר ְלַהר

ְכִתיב ר ִמּקֶ " :ּדִ ֲעמֹד ַעל ָהָהר ֲאׁשֶ בֹוד ה' ֵמַעל ּתֹוְך ָהִעיר ַוּיַ ַעל ּכְ    .)יחזקאל יא,כג( "ֶדם ָלִעירַוּיַ
ר    :ּוֵמַהר ְלִמְדּבָ

ְכִתיב ר" :ּדִ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ֶבת ּבְ    .יט)-(משלי כא "טֹוב ׁשֶ
ְמקֹוָמּה  ָבה ּבִ ר ָעְלָתה ְוָיׁשְ ְדּבָ    ":ּוִמּמִ

ְכִתיב ר[ ֵאֵלְך ָאׁשּוָבה ֶאל ְמקֹוִמי" :ּדִ מּו ּוִבְקׁשּו ָפָני-ַעד ֲאׁשֶ ר  ֶיְאׁשְ ּצַ ֲחֻרְנִני ָלֶהם ּבַ   .)הושע ה,טו(]"ְיׁשַ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ר ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִכיָנה ְלִיׂשְ ָבה ׁשְ ים ִנְתַעּכְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ    ,ׁשִ

ְתׁשּוָבה א ַיְחְזרּו ּבִ ּמָ    .ׁשֶ
לֹא ָחְזרוּ  יָון ׁשֶ ח ַעְצָמן :ָאַמר ,ּכֵ יּפַ    !ּתִ

ֱאַמר ּנֶ ְכֶליָנה ּוָמ " :ׁשֶ ִעים תִּ ח ָנֶפׁש ְוֵעיֵני ְרׁשָ ֶהם ְוִתְקָוָתם ַמּפַ   .כ)-(איוב יא "נֹוס ָאַבד ִמּנְ
   
ְלָתה ַסְנֶהְדִרין " ן ּגָ ָמָראִמ  –ּוְכֶנְגּדָ    ".ּגְ

ִזית ְלָחנּות ת ַהּגָ ּכַ ׁשְ    ,ִמּלִ
ַלִים    ,ּוֵמָחנּות ִלירּוׁשָ
ַלִים ְלַיְבֶנה   ,ּוִמירּוׁשָ
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רּוב ִלְכרּוב - כך גירסת מסורת הש"ס ועוד וערוך לנר. גירסת מהדורת וילנא     ִמּכְ
45
   

  רש"י
. משום דאיירי עשר מסעות כו'

מתני' בתקנות של יבנה נקט לה 
הכא למימר ששם גלתה 
סנהדרין בימי רבן יוחנן שהיה 

   גלות ראשונה שגלו מירושלים:
. להסתלק מעל נסעה שכינה

   ישראל מעט מעט כשחטאו:
. שהיתה רגילה לשכון מכפרת

שם נסתלקה על אחד מן 
דין הכרובים שעשה שלמה העומ

בארץ אחד לצפון הארון ואחד 
   לדרום:

   . הבית:ומכרוב למפתן
. לעזרה בין וממפתן הבית לחצר

   האולם ולמזבח:
   . החיצון:ומחצר למזבח

וממזבח לגג ומגג לחומת העזרה 
   . לירושלים:ומחומה לעיר
. הזיתים וכל ומעיר להר

סלוקים הללו לפי שבקושי היה 
מסתלק ומצפה שישובו: וירכב 

גרסינן דההוא  על כרוב לא
ביציאת מצרים קאמר והכי 
גרסינן מכפרת לכרוב ומכרוב 
למפתן דכתיב ונועדתי לך שם 
וגו' וכבוד אלהי ישראל נעלה 
מעל הכרוב אשר היה עליו אל 
מפתן הבית למדנו שתחילת 
עיקר שכינה היתה על הכפרת 
ובימי יחזקאל נסתלקה משם 
לכרוב ושהתה שם כמה ימים 

שר היה כדכתיב מעל הכרוב א
   עליו (ומשם) למפתן:
. ביחזקאל וימלא הבית וגו'

כתיב אחר סילוק מן הכרוב אל 
   המפתן:

. ואע''ג דהאי נצב על המזבח
קרא עמוס קאמר ליה ועמוס 
מקמי יחזקאל דורות הרבה 
היה מתנבא על העתיד ועל 
כרחך סילוקו כסדרן היו דרך 

   יציאת חוץ:
. מאשת טוב לשבת על פנת גג

ר על השכינה מדנים ובית חב
אמרו שלמה המלך טוב לה 
להסתלק אל גג משבת עם אשת 
מדני' כנסת ישראל שהעמידה 
צלם בהיכל ובית חבר בית 
שחברו בו את הסמל עם 

   השכינה:
. סיפיה טוב לשבת בארץ מדבר

   דקרא מאשת מדנים [וכעס]:
. שיחזיקו את עד אשר יאשמו

   עצמם אשמים:
. מעוזם ומנוס אבד מנהם

   נסתלק מהם:
. חנויות לשכת הגזית לחנויותמ

עשו להם בהר הבית וישבו שם 
לומר שלא דנו דיני נפשות דחזו 
דנפישי רוצחים כדאמרי' 
בסנהדרין (דף מא.) וכל הנך 
גליות דסנהדרין דבית שני 
קאמר ומסעות דשכינה בבית 

  ראשון קאמר:
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א   לא,ב ְבֶנה ְלאּוׁשָ    ,ּוִמּיַ
א ְלַיְבנֶ     ,הּוֵמאּוׁשָ

א ְבֶנה ְלאּוׁשָ    ,ּוִמּיַ
ַפְרַעם א ִלׁשְ    ,ּוֵמאּוׁשָ

ָעִרים ַפְרַעם ְלֵבית ׁשְ ְ    ,ּוִמׁשּ
ָעִרים ְלִצּפֹוִרי ית ׁשְ    ,ּוִמּבֵ

ּפֹוִרי ִלְטֶבְרָיא    ,ּוִמּצִ
ן ה ִמּכּוּלָ    ,ּוְטֶבְרָיא ֲעמּוּקָ

ֱאַמר ּנֶ ִרי" :ׁשֶ ַדּבֵ ַפְלתְּ ֵמֶאֶרץ תְּ   .ד)-(ישעיה כט 46"ְוׁשָ
  

   :אֹוֵמר י ֶאְלָעָזרַרּבִ 
לּות ׁש ּגָ    ,ׁשֵ

ֱאַמר ּנֶ ָבה" :ׁשֶ ּגָ ֵבי ָמרֹום ִקְרָיה ִנׂשְ ח יֹוׁשְ י ֵהׁשַ    ,ּכִ
ה יֶלּנָ ּפִ יָלּה ַעד ֶאֶרץ ,ַיׁשְ ּפִ ה ַעד ָעָפר ,ַיׁשְ יֶעּנָ    .ה)-(ישעיה כו "ַיּגִ

  
י ָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ

ֵאל ם ֲעִתיִדין ִליּגָ ָ    ,ּוִמׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ִביִה " :ׁשֶ 47"ְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ׁשְ

  .(ישעיהו נב,ב) 
  
  

                                                           
46
אֹוב ֵמֶאֶרץ קֹוֵלְך ּוֵמָע   ח ִאְמָרֵתְך ְוָהָיה ּכְ ַ ׁשּ ַצְפֵצףּוֵמָעָפר ּתִ  ָפר ִאְמָרֵתְך ּתְ
47
ִחיִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמ   ּתְ ם ִהְתּפַ לִָ ִבי ְירּוׁשָ ְ ת י ׁשּ ה ּבַ ִבּיָ אֵרְך ׁשְ   ִצּיֹון-מֹוְסֵרי ַצּוָ

  רש"י
. כשהיה הנשיא ומיבנא לאושא

דר בו כיון שהיתה סנהדרין עמו 
תלק הוא או בנו למקום וכשמס

אחר גולה הישיבה אחריו יבנה 
בימי רבן יוחנן אושא בימי רבן 
גמליאל וחזרו מאושא ליבנה 
ובימי רבן שמעון בנו חזרו 
כדתניא לקמן בפרקין (דף לב.) 
וכשקידשו בית דין כו': בית 
שערים וציפורי וטבריא כולן 
בימי רבי הוו כדאמרי' (סנהדרין 

ית שערים דף לב:) אחרי רבי לב
ושוב כשחלה הוליכוהו לציפורי 
כדאמרינן בכתובות (דף קג:) 

   ובטבריא היה בימי אנטונינוס:
. שפלים וטברי' עמוקה מכולן

   היו אז מכל המסעות שגלו:
. השח חדא ישפילנה שש גלות

תרי ישפילה תלת עד ארץ ארבע 
יגיענה חמשה עד עפר שש דמצי 
  למימר ישפילנה עד ארץ ולעפר: 



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        לא, בלא, בלא, בלא, ב .125
  ַמְתִניִתין

יָאַמר  ן ָקְרָחה ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
איְועֹוד זֹאת ִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ָכל ָמקֹום  ין ּבְ ית ּדִ ֲאִפיּלּו רֹאׁש ּבֵ א ִלְמקוֹ  - ׁשֶ לֹא ְיהּו ָהֵעִדים הֹוְלִכין ֶאּלָ וַעדׁשֶ    .ם ַהּוַ
  

ָמָרא    ּגְ

יּה ּדַ  ַאְזְמנּוָה ְלִדיָנא ַקּמֵ ָתא ּדְ ִעי ֲאֵמיַמרַהִהיא ִאיּתְ ְנַהְרּדְ    ,ּבִ
ְתֵריּה  ֲאֵמיַמרָאַזל     ,ִלְמחֹוָזא ְולֹא ָאְזָלה ּבַ

ָווּה  ִתיָחא ִעיּלָ ַתב ּפְ    .ּכָ
  

יָאַמר ֵליּה  ִ    :ֲאֵמיַמרלַ  ַרב ַאׁשּ
ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ

וַעדֲאִפילּ " א ִלְמקֹום ַהּוַ לֹא ְיהּו ָהֵעִדים הֹוְלִכין ֶאּלָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ין ּבְ ית ּדִ    ."ּו רֹאׁש ּבֵ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י    ,ְלִעְנַין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש  ָהֵני ִמיּלֵ

ןּדְ  יָלן ֶלָעִתיד ָלבֹא ִאם ּכֵ    ,ִנְמֵצאָת ַמְכׁשִ
   .ז)- (משלי כב "ֶעֶבד לֶֹוה ְלִאיׁש ַמְלֶוה" :ֲאָבל ָהָכא

  
  
  

  רש"י
   תני'מ

כו'  אמר רבי יהושע בן קרחה
שאפילו ראש בית דין בכל 
מקום. שנצרך לפרוש ממקום 
הוועד למקום אחר שהרי עיקר 
החדש תלויה בו כדתנן בפרקין 
דלעיל (דף כד.) ראש ב''ד אומר 

   מקודש וילפינן מקראי:
. צריכין עדי החדש להלך לא יהו
   אחריו:

. של ישיבה אלא למקום הועד
יקדשוהו בלא ילכו וסנהדרין 

   ראש ב''ד:
  

  גמ' 
   . שטר שמתא:פתיחא

   . אם אתה מטריחן:דא''כ
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        לב, אלב, אלב, אלב, א    ––––    לא, בלא, בלא, בלא, ב .126
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ֵליֶהן ַלּדּוָכן" ַסְנּדְ ִאין ַלֲעלֹות ּבְ ָ    ,ֵאין ּכֲֹהִנים ַרׁשּ
ִהְתִקין  נֹות ׁשֶ ּקָ ע תַּ ׁשַ איְוזֹו ֶאָחד ִמתֵּ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ    ."ַרּבִ

  
ית  יְרָקא - ׁשִ ַהאי ּפִ    ,ּדְ

א - ַוֲחָדא  ִפיְרָקא ַקּמָ    ,ּדְ
ַתְניָ  -ְוִאיָדְך     א:ּדְ

ה " ַמן ַהּזֶ ּזְ יר ּבַ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ְפִריׁש רֹוַבע ְלִקיּנוֹ  - ּגֵ ּיַ    .ָצִריְך ׁשֶ
ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ָבר ִנְמָנה ָעֶליָה  ן יֹוָחָנןּכְ ָלה ַרּבָ ּקָ ֵני ַהתַּ ָלּה ִמּפְ    ."ּוִביטְּ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

א וְ  ּפָ ַרב ּפָ א ּדְ לּוְגּתָ ר ִיְצָחקּפְ    .ַרב ַנְחָמן ּבַ
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ
ֶרם ְרָבִעי   .ּכֶ

   
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ל ְזהֹוִרית    .ָלׁשֹון ׁשֶ

  
א" ּפָ ֶרם ְרָבִעי :ָאַמר ַרב ּפָ    ".ּכֶ
  

ְתַנן    :ּדִ
ַלִים ַמֲהַלְך יֹום ְלָכל ַצד" ֶרם ְרָבִעי ָהָיה עֹוֶלה ִלירּוׁשָ   .ּכֶ
חּוָמּה  ְוזֹו ִהיא     :תְּ

רֹוםִמן  -ֵאיַלת     ,ַהּדָ
ת  פֹוןִמן  -ְוַעְקַרּבַ    ,ַהּצָ

ֲעָרב  -לֹוד    ִמן ַהּמַ
ן  ְזָרח - ְוַיְרּדֵ    .(מעשר שני ה, ב) "ִמן ַהּמִ

  
ר עּוָלאְוִאיֵתיָמא  עּוָלאְוָאַמר  ה ּבַ י ָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנןַרּבִ

ַעם   ?ַמה ּטַ
לַ  ר ׁשּוֵקי ְירּוׁשָ ֵדי ְלַעּטֵ ֵפירֹותּכְ    .ִים ּבְ

  
   :ְוַתְנָיא

ֶרם ְרָבִעי ָהָיה לֹו ְל " י ֱאִליֶעֶזרּכֶ ַפר ָטִבי ַרּבִ ַצד ּכְ ִמְזַרח לֹוד ּבְ    ,ּבְ
ׁש  יּוִביּקֵ ים ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ,ְלַהְפִקירֹו ַלֲעִנּיִ

ְלִמיָדיו ירּוהוּ  :ָאְמרּו לֹו תַּ ָבר ִנְמנּו ֲחֵבֶריָך ָעָליו ְוִהתִּ י ּכְ    ."ַרּבִ
  
   ?"ֲחֵבֶריךָ "אן ַמ 
  

אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    .ַרּבָ
  
  
ר ִיְצָחק"    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

ל ְזהֹוִרית    ."ָלׁשֹון ׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
חּוץ" ַתח אּוָלם ִמּבַ ל ְזהֹוִרית ַעל ּפֶ ִרין ָלׁשֹון ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ָהיּו קֹוׁשְ    ,ּבָ

ין  ֵמִחין -ִהְלּבִ    ,ָהיּו ׂשְ

  רש"י
אין הכהנים רשאין לעלות 

. שנושאין בסנדליהן לדוכן
כפיהן ובמסכת סוטה מפרש 
טעמא בפרק ואלו נאמרין (דף 

   מ.):
. חדא האי שית דהאי פירקא

וחמש דמתני' התקין שיהו 
תוקעין ושיהא לולב ניטל שבעה 

א יום הנף כולו אסור ושיה
ושיהו מקבלין כל היום ושלא 
יהו עדים הולכין אלא למקום 

   הוועד:
. (דף כא:) וחדא דפירקא קמא

שלא יהו מחללין אלא על ניסן 
   ותשרי בלבד:

. רובע צריך שיפריש רובע לקינו
שקל דהיינו חצי דינר והן הן 
דמי קן כדתנן (כריתות דף ח.) 
עמדו קינין בו ביום ברבעתים 

הגר חייב בקרבן כדתניא (שם ש
דף ט.) ככם כגר יהיה 
כאבותיכם מה אבותיכם לא 
נכנסו לברית אלא במילה 
וטבילה והרצאת דמים והזאת 
דמים דכתיב ויקח משה את 
הדם ויזרוק וגו' ואין הזאה בלא 
טבילה והרצאת דמים דכתיב 
וחצי הדם זרק על המזבח אף 
הם לא יכנסו אלא במילה 

ים כו' וטבילה והרצאת דמ
במסכת כריתות בראש פרק 
ארבעה מחוסרי כפרה (שם) 
מסיק מילתא דסגי ליה בעולת 
העוף הלכך יפריש רובע לקינו 
שמא יבנה בית המקדש בימינו 

   ויקריבנו:
. דלמא אתי מפני התקלה

   לאתהנויי מיניה:
. הפירות היה עולה לירושלים

עצמן אע''ג דמן התורה בין 
 מעשר שני בין כרם רבעי נפדים

ומתחללים בפסיעה אחת חוץ 
לחומה רבנן גזור בכל מהלך של 
יום אחד שיעלום ויאכלום שם 

   כדי לעטר שוקי ירושלים:
. היינו בין לוד במזרח לוד

לירושלים שהרי ירושלים 
   למזרחה של לוד היא:

. שישאו שם להפקירו לעניים
פירות ויאכלום שם שהיה עליו 

   טורח להעלותן:
ות . לפדותן ולהעלוהתירוהו

הדמים דכיון דחרבה ירושלים 
לא חשו לה חכמים לעטרה 

   מעתה:
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ין     ,ָהיּו ֲעֵצִבין -לֹא ִהְלּבִ
ְפִנים ַתח אּוָלם ִמּבִ ִרין אֹותֹו ַעל ּפֶ הּו קֹוׁשְ ּיְ    ,ַוֲעַדִיין ָהיּו ְמִציִצין ְורֹוִאין ,ִהְתִקינּו ׁשֶ

ין  ֵמִחין -ִהְלּבִ    ,ָהיּו ׂשְ
ין     .ָהיּו ֲעֵצִבין -לֹא ִהְלּבִ

ַלע ְוֶחְציוֹ  סֶּ ִרין אֹותֹו ֶחְציֹו ּבַ הּו קֹוׁשְ ּיְ ַח  ִהְתִקינּו ׁשֶ ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ל ׂשָ ין ַקְרָניו ׁשֶ    .ּבֵ
  
  

ר ִיְצָחק א ַמאי ַטְעָמא -  ַרב ַנְחָמן ּבַ ּפָ ַרב ּפָ    ?לֹא ָאַמר ּכְ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ךְ  ְעּתָ אי :ִאי ַסְלָקא ּדַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    ,ַרּבָ

י ֱאִליֶעֶזר ִמי ֲהָוה ַרּבִ    !ַרּבֹו ֲהָוה ?!ֲחֵבָריו ּדְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַתְלִמיִדים ֲהווּ  יָון ּדְ    ,ּכֵ
יּה  ךָ 'ַלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֵמיְמָרא ֵליּה ְלַרּבֵ    '.ַרּבְ

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמן ּבַ א ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ ּפָ    ?ְוַרב ּפָ

  
   :ָאַמר ָלךְ 

ְך ִאי  ְעּתָ אי ַסְלָקא ּדַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    ,ַרּבָ
ן יֹוָחָנן ּבֶ  יֵמי ַרּבָ ל ְזהֹוִריתּבִ אי ִמי ֲהָוה ָלׁשֹון ׁשֶ    ?!ן ַזּכַ

   :ְוָהַתְנָיא
ל " נֹוָתיו ׁשֶ ל ׁשְ איּכָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ָנה -  ַרּבָ ִרים ׁשָ    ,ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ִעים ְפַרְקַמְטָיא ַאְרּבָ ָנה ָעַסק ּבִ    ,ׁשָ
ִעים ָנה ָלַמד ַאְרּבָ    ,ׁשָ
ִעים ד ַאְרּבָ ָנה ִליּמֵ    ".ׁשָ

   :ְוַתְנָיא
ִעיםַא " ים ְרּבָ א ַמְאּדִ ין ֶאּלָ ל ְזהֹוִרית ַמְלּבִ ִית לֹא ָהָיה ָלׁשֹון ׁשֶ ְחַרב ַהּבַ ּנֶ ָנה קֹוֶדם ׁשֶ    ."ׁשָ

  :ּוְתַנן
ִית ִהְתִקין " ָחַרב ַהּבַ ֶ איִמׁשּ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    ."ַרּבָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ָלַמד ָנה ּדְ ִעים ׁשָ ב ִלְפֵני ,אֹוָתם ַאְרּבָ ְלִמיד יֹוׁשֵ    ,ַרּבֹו ֲהָוה ּתַ
ר ַטְעֵמיּה  ּבַ ָתא ְוִאְסּתַ   ,ְוָאַמר ִמיּלְ

ֵמיּה וְ    אלב, ׁשְ יּה ּבִ    .ַקְבֵעיּה ַרּבֵ
  
  

  רש"י
. מי הוה לשון של זהורית מלבין

בימים שהיה רבן יוחנן מורה 
   הוראות ומתקן תקנות:

. ותנן משחרב בהמ''ק התקין
תקנות אלמא לאחר החורבן 
היה שנה או שתים וכיון 
דארבעים שנה קודם חורבן לא 

ורים הלבין הלשון ביום הכפ
נמצא שלא הלבין בתוך שנותיו 
האחרונים שלימד בהם 

   :לאחרים ותיקן תקנות
 עם למנותה. בשמיה וקבעיה

 תשע תנא ולהכי תקנותיו שאר
  :תקנות
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  ַמְתִניִתין

ָרכֹות    :ֵסֶדר ּבְ
ם ֵ ת ַהׁשּ ַ ֶהן ,אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקדּוׁשּ    .ְוֵאינֹו ּתֹוֵקַע  ,ְוכֹוֵלל ַמְלֻכּיֹות ִעּמָ

ת ַהּיוֹ  ַ    ,ם ְותֹוֵקַע ְקדּוׁשּ
   ,ִזְכרֹונֹות ְותֹוֵקַע 
   ,ׁשֹוָפרֹות ְותֹוֵקַע 

ת ּכֲֹהִנים    ,ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה ְוהֹוָדָאה ּוִבְרּכַ
ְבֵרי  יּדִ ן נּוִרי ַרּבִ    .יֹוָחָנן ּבֶ

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו      :ַרּבִ
יר ה הּוא ַמְזּכִ    ?ִאם ֵאינֹו ּתֹוֵקַע ְלַמְלֻכּיֹות ָלּמָ

א ת ַהּיֹום ְותֹוֵקַע אֹוֵמר ָא  :ֶאּלָ ַ ם ְוכֹוֵלל ַמְלֻכּיֹות ִעם ְקדּוׁשּ ֵ ת ַהׁשּ ַ    ,בֹות ּוְגבּורֹות ּוְקדּוׁשּ
   ,ׁשֹוָפרֹות ְותֹוֵקַע  ,ִזְכרֹונֹות ְותֹוֵקַע 

ת ּכֲֹהִנים    .ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה ְוהֹוָדָאה ּוִבְרּכַ
  

ָמָרא    ּגְ

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו "    :ַרּבִ
ירִאם ֵאינֹו ּתֹוֵקַע ְלַמ  ה הּוא ַמְזּכִ    ."ְלֻכּיֹות ָלּמָ

יר" ה הּוא ַמְזּכִ ר ?!"ָלּמָ    !ַרֲחָמָנא ָאַמר ִאיְדּכַ
  

ר ה ֶעׂשֶ א ָלּמָ ע ?ֶאּלָ ׁשַ י ,ֵליָמא ּתֵ ּנֵ ּתַ י ִאׁשְ ּנֵ ּתַ הֹוִאיל ְוִאׁשְ    .ּדְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

סדר ברכות אומר אבות וגבורות 
. כו' וקדושת היום ותוקע כו'

דמצוה בשלש תקיעות של שלש 
שלש כדתניא לקמן בפירקין (דף 

   :לג:)
  

  גמ' 
. כדתניא רחמנא אמר אידכר

   בברייתא לקמן:
. לימא תשע דהואיל ואשתני

מלכיות מזכרונות לענין תקיעה 
שאין תוקעין בהן אשתנו נמי 

   לפחות מהן:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

אֹוְמִרים ָאבֹות" ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ֵני ֵאִליםָהבּו ַלה' " :ׁשֶ    .א)-(תהילים כט "ּבְ

  

בּורֹות אֹוְמִרים ּגְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ בֹוד ָועֹוז" :ׁשֶ    .א)-(תהילים כט "ָהבּו ַלה' ּכָ

  

ֹות אֹוְמִרים ְקדּוׁשּ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ַהְדַרת קֶֹדׁש " :ׁשֶ ֲחוּו ַלה' ּבְ תַּ מֹו ִהׁשְ בֹוד ׁשְ     .)ב- תהילים כט(" ָהבּו ַלה' ּכְ

  

אֹוְמִרים ַמְלֻכּיֹות ִין ׁשֶ    ?ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות ,ּוִמּנַ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְכִתיב רּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש " :ּדִ תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ    .כד)-(ויקרא כג "ׁשַ

תֹון" ּבָ ת ַהּיֹום - "ׁשַ ַ    .ֶזה ְקדּוׁשּ
רֹון"    .ֵאּלּו ִזְכרֹונֹות -  "ִזּכָ
רּוָעה"    .ֵאּלּו ׁשֹוָפרֹות -  "תְּ
ית ְמָלאָכה - "ִמְקָרא קֶֹדׁש " ּיַ ֲעׂשִ הּו ּבַ ׁשֵ    .ַקּדְ

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו  ֵני ָמה לֹא ֶנֱאַמר :ַרּבִ תֹון" :ִמּפְ ּבָ בֹות – "ׁשַ    ?ׁשְ
ה ִחיּלָ תּוב תְּ ַתח ַהּכָ ּבֹו ּפָ    !ׁשֶ

א    :ֶאּלָ
תֹון" ּבָ ית ְמָלאָכה - "ׁשַ ּיַ ֲעׂשִ הּו ּבַ ׁשֵ    .ַקּדְ
   .ֵאּלּו ִזְכרֹונֹות - "ִזְכרֹון"
רּוָעה"    .ֵאּלּו ׁשֹוָפרֹות -  "תְּ
ת ַהּיֹום - "ִמְקָרא קֶֹדׁש " ַ    ."זֹו ְקדּוׁשּ
  

אֹוְמִרים ַמְלֻכּיֹות ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִביִעי... ה' ֱאלֵֹהיֶכם  ֲאִני" ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    .כּותזֹו ַמְל  - כד)-(ויקרא כג, כב 48"ּבַ

ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   .ֵאינֹו ָצִריךְ 

רֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר    ,י)-(במדבר י "ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ
ְלמּוד לֹוַמר ֵאין תַּ    ,"ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם" :ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    ?"ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם" :ּוַמה תַּ
ָנה ָאב    ,ֶזה ּבָ

ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ֶהן 'ַמְלֻכּיֹות'ִיְהיּו  'ִזְכרֹונֹות'ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ    ."ִעּמָ
  
  

ת ַהּיֹום ַ    ?ְוֵהיָכן אֹוְמָרּה ִלְקדּוׁשּ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלֻכּיֹות אֹוְמָרּה     ,ִעם ַהּמַ
ָכל ָמקֹום  ִצינּו ּבְ ְרִביִעית –ַמה ּמָ    ,ּבָ

ְרִביִעית אן ּבָ    .ַאף ּכָ
ְמִליֵאלַרּבָ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ    :אֹוֵמר ן ׁשִ

ְכרֹונֹות אֹוְמָרּה     ,ִעם ַהּזִ
ֶאְמַצע ָכל ָמקֹום ּבָ ִצינּו ּבְ    ,ַמה ּמָ

ֶאְמַצע אן ּבָ    .ַאף ּכָ
ׁשּו  יּדְ ּקִ יןּוְכׁשֶ ית ּדִ א ּבֵ אּוׁשָ ָנה ּבְ ָ    ,ֶאת ַהׁשּ

                                                           
48
  ע"פ כתב"י. 

  רש"י
. לישנא דתקיפי כמו בני אלים

ואת אילי הארץ לקח (יחזקאל 
   יז):

. הזכירו לפניו הבו לה'
   האיתנים:

בות מפני מה לא נאמר שבתון ש
. שהרי פתח בו הכתוב תחילה

והוא בא להזהיר על המלאכה 
שהיא עיקר וכך יפה לדרוש 
הואיל והוא ראשון במקרא 

   והשביתה ראשונה לכולם:
. דלעני ולגר אני ה' אלהיכם

תעזוב וסמיך ליה בחדש 
   השביעי זכרון תרועה:

. הוא לשון אני אני ה' אלהיכם
   אדון לכם:

. והיום תשע אף כאן באמצע
   ת הן ואומרה בחמישית:ברכו
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יָיַרד  רֹוָקא ַרּבִ ן ּבְ ְמעֹון ּבֶ ִלְפֵני  יֹוָחָנן ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ה ּכְ  ן ּגַ יְוָעׂשָ ן נּוִרי ַרּבִ    .יֹוָחָנן ּבֶ
ְמעֹוןָאַמר לֹו  ן ׁשִ ַיְבֶנה :ַרּבָ ן ּבְ    .לֹא ָהיּו נֹוֲהִגין ּכֵ

ִני ֵ    ,ַלּיֹום ַהׁשּ
ִליִליָיַרד  י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבְ ה ּכְ  ַרּבִ י ֲעִקיָבאְוָעׂשָ    .ַרּבִ

ןָאַמר  ְמעֹון ַרּבָ ְמִליֵאל ׁשִ ן ּגַ    :ּבֶ
ַיְבֶנה ְך ָהיּו נֹוֲהִגין ּבְ    ."ּכָ

  
ְמִליֵאלּדְ  :ְלֵמיְמָרא ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יכְּ  ַרּבָ    .ְסִביָרא ֵליּה ֲעִקיָבא  ַרּבִ

י ֲעִקיָבאְוָהא ָאַמר  ת ַהּיֹום ָאַמר ְלהוּ  :ַרּבִ ַ    ,ַמְלֻכּיֹות ִעם ְקדּוׁשּ
ְמִליֵאלוְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְכרֹונֹות ָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ ת ַהּיֹום ִעם ַהּזִ ַ    !אֹוֵמר ְקדּוׁשּ
  

י ָאַמר     :ֵזיָראַרּבִ
ּתֹוְקִעין ְלַמְלֻכּיֹות    .לֹוַמר ׁשֶ

  
  
ִני ָיַרד " ֵ י ֲחִניָנאַלּיֹום ַהׁשּ    ."ַרּבִ
  

ִני"ַמאי     ?"ׁשֵ
ִני  יֹום טֹובִאיֵליָמא  רּוהַּ ֶלֱאלּול -ׁשֵ ַעּבְ    .ְלֵמיְמָרא ּדְ

ֲהָנאר ְוָהָאַמ  ר ּכַ י ֲחִניָנא ּבַ    :ַרּבִ
ר - ִמימֹות ֶעְזָרא ְוֵאיָלְך     !לֹא ָמִצינּו ֱאלּול ְמעּוּבָ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ִני"ַמאי     ?"ׁשֵ

ָאהלְ  ָנה ַהּבָ ָ ִני ַלׁשּ   .יֹום ׁשֵ
  

  רש"י
ירד רבי יוחנן בן ברוקא לפני 

. לפי שמצוה להתפלל התיבה
   במקום נמוך קתני ירד:

   . דמתניתין:כר' יוחנן בן נורי
. בימי לא כך היו נוהגין ביבנה

  אבא כשהיתה סנהדרין שם: 
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   ַמְתִניִתין

   :ֵאין ּפֹוֲחִתין
ָרה ַמְלֻכּיֹות    ,ֵמֲעׂשָ
ָרה ִזְכרֹונֹות    ,ֵמֲעׂשָ
ָרה ׁשֹוָפרֹות    ,ֵמֲעׂשָ

י  ן נּוִרי ַרּבִ    :אֹוֵמר יֹוָחָנן ּבֶ
לֹׁש ִאם ָאַמר  לֹׁש  ׁשָ ן ׁשָ    .ָצאיָ  -  ִמּכּוּלָ

  

ָמָרא    ּגְ

ָרה ַמְלֻכּיֹות"ָהֵני  ֶנֶגד ִמי - "ֲעׂשָ    ?ּכְ
  

יָאַמר     :49ֵלִוי ַרּבִ
ים ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ִוד ּבְ ָאַמר ּדָ ָרה ִהּלּוִלים ׁשֶ ֶנֶגד ֲעׂשָ    .ּכְ

  
   !ִהּלּוִלים טּוָבא ָהווּ 

  
הוּ  ְכִתיב ּבְ ֵתַקע ׁשֹוָפר" :ָהָנְך ּדִ    .ג)-(תהילים קנ "ַהְללּוהּו ּבְ

  
   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף

ִסיַני ה ּבְ ֶאְמרּו לֹו ְלמֹׁשֶ ּנֶ רֹות ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֶנֶגד ֲעׂשֶ    .ּכְ
  

י     :ָאַמר יֹוָחָנןַרּבִ
ֶהן ִנְב  ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ֶנֶגד ֲעׂשָ    .ָרא ָהעֹוָלםּכְ

  
   ?ֵהי ִניְנהוּ 

  
   ."ַוּיֹאֶמר"
  
ית  "ַוּיֹאֶמר" ְבֵראׁשִ ָעהּדִ ׁשְ    !ָהווּ  ּתִ
  
ית" ֵראׁשִ י ַמֲאָמר הּוא "ּבְ    ,ַנּמִ

ְכִתיב    :ּדִ
ַמִים ַנֲעׂשוּ " ְדַבר ה' ׁשָ    .ו)-(תהילים לג"ּבִ
  
  
  

                                                           
49
 גירסת מסורת הש"ס. 

  רש"י
מתני' אין פוחתין מעשרה 

   :מלכיות כו'
  

  גמ' 
 הנך דכתיב בהו הללוהו בתקע

   . הנך דהללו אל בקדשו:שופר
. דכתיב כנגד עשרת הדברות

בהו נמי שופר ולא שמעתיה 
אלא ראיתיה ביסוד רבינו יצחק 

   בן יהודה:
עשרת מאמרות שהעולם נברא 

   . בראש השנה:בהן
. ואף בראשית נמי מאמר הוא

על גב דלא כתיב ביה ויאמר יהי 
שמים כמאן דכתיב דמי 
דבאמירה נמי איברי ולא בידים 

כתיב (תהלים לג) בדבר ה' ד
   שמים נעשו:

  



  ""יֹום טֹוב –השנה פרק ד'  מסכת ראש
                     

169

        לב, אלב, אלב, אלב, א .130
י" ן נּוִרי ַרּבִ    :אֹוֵמר יֹוָחָנן ּבֶ

לֹׁש ׁשָ  ן ִאם ָאַמר ׁשָ    ."ָיָצא - לֹׁש ִמּכּוּלָ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ֵני    ?ֵהיִכי ָקּתָ

לֹׁש ִמן ַהּתֹוָרה ִביִאים ,ׁשָ לֹׁש ִמן ַהּנְ תּוִבים  ,ׁשָ לֹׁש ִמן ַהּכְ יַנְייהּו ֲחָדא - ְוׁשָ א ּבֵ ע ְוִאיּכָ ׁשַ ָהוּו ּתֵ    ?ּדְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִביִאים ,ֶאָחד ִמן ַהּתֹוָרה תּוִבים  ,ְוֶאָחד ִמן ַהּנְ יַנְייהּו טּוָבא - ְוֶאָחד ִמן ַהּכְ א ּבֵ לֹׁש ְוִאיּכָ ַהְוָיין ְלהּו ׁשָ    ?ּדְ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָרה ַמְלֻכּיֹות" ָרה ִזְכרֹונֹות ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֲעׂשָ ָרה ׁשֹוָפרֹות ,ֵמֲעׂשָ    .ֵמֲעׂשָ
ן  ַבע ִמּכּוּלָ    ,ָיָצא –ְוִאם ָאַמר ׁשֶ

ְב  ֶנֶגד ׁשִ    .ָעה ְרִקיִעיםּכְ
ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ    :ָאַמר ַרּבִ

ַבע ֶ    ,ַהּפֹוֵחת לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ
ן  לֹׁש ִמּכּוּלָ    ,ָיָצא –ְוִאם ָאַמר ׁשָ

ֶנֶגד ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים    .ּכְ
   :ְוָאְמֵרי ָלּה 

ְרֵאִלים ם ְוִיׂשְ ֶנֶגד ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ    ."ּכְ
  

מּוֵאלר ָאַמ  ַרב הּוָנאָאַמר     :ׁשְ
י ֲהָלָכה כְּ  ן נּוִרי ַרּבִ    .יֹוָחָנן ּבֶ

  

  רש"י
. האי דר' יוחנן בן היכי קתני

נורי האי מכולם דקאמר אמאן 
קאי אתורה נביאים וכתובים 
קאי דהא מכולהו אמר כדתנן 
מתחיל בתורה ומשלים בנביא 
והכי קאמר אם אמר שלש מן 
התורה ושלש מן הנביאים ושלש 
מן הכתובים מכל אחת ואחת 

ליג אדרבנן אלא יצא ולא פ
אחדא דאינהו אמרי עשרה 

   ואיהו אמר תשעה:
. האי ג' ג' אמלכיות או דלמא

וזכרונות ושופרות קאי שלש 
למלכיות ושלש לזכרונות ושלש 
לשופרות דהוו להו אחת מן 
התורה ואחת מן הנביאים 

   ואחת מן הכתובים:
. ואי לא יפחות משבע וכו'

סלקא דעתך שלש מן התורה 
ם ושלש מן ושלש מן הנביאי

הכתובים לכל אם כן שבע נמי 
שבע מן התורה ושבע מן 
הנביאים ושבע מן הכתובים 
הוה ליה רבי יוחנן בן נורי 

  מוסיף: 

  

  



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

170

        בבבב- - - - לב, אלב, אלב, אלב, א .131
   ַמְתִניִתין

רֹון ַמְלכּות ְוׁשֹוָפר יִרין ִזּכָ ל ּפּוְרָענּות ֵאין ַמְזּכִ    .ׁשֶ
  

ִביא ּנָ ִלים ּבַ ּתֹוָרה ּוַמׁשְ    .ַמְתִחיל ּבַ
י    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ּתֹוָרה ָיָצא ִלים ּבַ    .ִאם ִהׁשְ
  

ָמָרא   לב,ב    ּגְ

   ,ַמְלֻכּיֹות
גֹון    :לִֹהים- ַחי ָאִני ְנֻאם ה' ֱא " :ּכְ

פּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ׁשְ    .)לג,יחזקאל כ( "ִאם לֹא ּבְ
בוְ     :ַנְחָמן ַרבָאַמר ּדְ  ַאף ַעל ּגַ

ִריְך  א ּבְ ח קּוְדׁשָ י ַהאי ִריְתָחא ִליְרּתַ ל ּכִ    ,הּוא ֲעָלן ְוִליְפרֹוִקיַנןּכָ
ְבִריְתָחא ָאמּור יָון ּדִ ִריַנן ,ּכֵ א לֹא ַמְדּכְ ּתָ ֵריׁש ׁשַ    .ַאְדּכּוֵרי ִריְתָחא ּבְ

  
רֹון    ,ִזּכָ

גֹון ה" :ּכְ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹור ּכִ   .לט)-(תהילים עח] "רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב[ ַוּיִ
  

   ,ׁשֹוָפר
גֹון ְקעּו ׁשֹופָ " :ּכְ ְבָעהתִּ ּגִ ְנָיִמין[ ר ּבַ ית ָאֶון ַאֲחֶריָך ּבִ ָרָמה ָהִריעּו ּבֵ    .ח)-(הושע ה ]."ֲחצְֹצָרה ּבָ

  
ל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ּפּוְרָענּות ׁשֶ רֹון ְוׁשֹוָפר ׁשֶ א לֹוַמר ַמְלכּות ִזּכָ    .אֹוֵמר –ֲאָבל ִאם ּבָ

  
   ,ַמְלכּות

גֹון ים" :ּכְ זּו ַעּמִ     .א)-ים צט(תהיל "ה' ָמָלְך ִיְרּגְ
   .טז)-(תהילים י "ה' ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצוֹ " :ּוְכגֹון

  
רֹון    ,ִזּכָ

גֹון ּה [ ְזכֹור ה' ִלְבֵני ֱאדֹום" :ּכְ ם ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ לִָ   .ז)-(תהילים קלז ]"ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
  

   ,ׁשֹוָפר
גֹון יָמןַוה' ֱאלִֹהים בַּ " :ּכְ ַסֲערֹות תֵּ ֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ    .יד)-(זכריה ט "ׁשּ

   .טו)-(זכריה ט "ה' ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם" :ּוְכִתיב
  

ל ָיִחיד רֹון ׁשֶ יִרין ִזּכָ    ,ַוֲאִפיּלּו ְלטֹוָבה ,ֵאין ַמְזּכִ
גֹון ךָ " :ּכְ ְרצֹון ַעּמֶ    .ד)- (תהילים קו "ָזְכֵרִני ה' ּבִ

   .יט)-(נחמיה ה "ה ִלי ֱאלַֹהי ְלטֹוָבהָזְכָר " :ּוְכגֹון
  
  

  רש"י
  מתני' 

   כו': אין מזכירין זכרון
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ִזְכרֹונֹות" ְקדֹונֹות ֲהֵרי ֵהן ּכְ    ,ּפִ

גֹון ָרה" :ּכְ ַקד ֶאת ׂשָ    .א)-(בראשית כא "ַוה' ּפָ
י ֶאְתֶכם" :ּוְכגֹון ַקְדתִּ קֹוד ּפָ    ,טז)-(שמות ג "ּפָ
ְבֵרי  יּדִ    .יֹוֵסי ַרּבִ

י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
זִ     .ְכרֹונֹותֵאיָנן ּכְ

  
י ּולְ  ִזְכרֹונֹות ,יֹוֵסיַרּבִ ִפְקדֹונֹות ֲהֵרי ֵהן ּכְ י ּדְ    ,ְנִהי ַנּמִ
ָרה" ַקד ֶאת ׂשָ ָיִחיד הּוא - "ַוה' ּפָ דֹון ּדְ ּקָ    !ּפִ
  

ּה  ים ִמיּנָ ָאתּו ַרּבִ יָון ּדְ ְמָיא ,ּכֵ ים ּדָ ַרּבִ    .ּכְ
  
ְתֵחי עוֹ " אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ בֹודָלם ְויָ ׂשְ    .בֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ

בֹוד ִמי ּבֹור ִמְלָחָמה ?ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ    .ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ה' ּגִ
בֹוד ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ    .ׂשְ

בֹוד בֹוד ֶסָלה ?ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ   . ז)-(תהילים כד "ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ
ִים –ִראׁשֹוָנה  תַּ    ,ׁשְ

ה  ִנּיָ לֹׁש  –ׁשְ    ,ׁשָ
ְבֵרי  יּדִ    .יֹוֵסי ַרּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
   ,ַאַחת –ִראׁשֹוָנה 

ה  ִנּיָ ִים –ׁשְ תַּ    .ׁשְ
  
ל ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים" י ֶמֶלְך ּכָ רּו ּכִ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ רּו ַזּמְ רּו ֱאלִֹהים ַזּמֵ ִיםׁשְ  – "ַזּמְ    ,תַּ

ְבֵרי  י ּדִ    .יֹוֵסיַרּבִ
י     .ַאַחת :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ

ִוין  א ָקְדׁשוֹ " –ְוׁשָ ּסֵ ב ַעל ּכִ ָמַלְך ֱאלִֹהים ַעל ּגֹוִים ֱאלִֹהים ָיׁשַ ִהיא ַאַחת - ט)-(תהילים מז "ּבְ    .ׁשֶ
  

רּוָעה ׁש ּבֹו תְּ ּיֵ רֹון ׁשֶ    ,ִזּכָ
גֹון רּוָע " :ּכְ תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ 50"ה ִמְקָרא קֶֹדׁש ׁשַ

  .(ויקרא כג,כד) 
ְכרֹונֹות    ,אֹוְמָרּה ִעם ַהּזִ

ֹוָפרֹות    ,ְואֹוְמָרּה ִעם ַהׁשּ
ְבֵרי  י ּדִ    .יֹוֵסיַרּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
ְלַבדֵאינֹו אֹוְמ  ְכרֹונֹות ּבִ א ִעם ַהּזִ    .ָרּה ֶאּלָ

  
רּוָעה ׁש ִעּמֹו תְּ ּיֵ    ,ַמְלכּות ׁשֶ

גֹון    – כא)-(במדבר כג "ָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ ה' ֱאלֹ " :ּכְ
ְלֻכּיֹות    ,אֹוְמָרּה ִעם ַהּמַ

ֹוָפרֹות    ,ְואֹוְמָרּה ִעם ַהׁשּ
ְבֵרי  י ּדִ    .יֹוֵסיַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְלַבד ְלֻכּיֹות ּבִ א ִעם ַהּמַ    .ֵאינֹו אֹוְמָרּה ֶאּלָ

  
ל ּה לֹא ּכְ ֵאין ִעּמָ רּוָעה ׁשֶ    ,ּוםתְּ

גֹון רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" :ּכְ ֹוָפרֹות -  א)-(במדבר כט "יֹום תְּ    ,אֹוְמָרּה ִעם ַהׁשּ
ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר ל ִעיּקָ ."ֵאינֹו אֹוְמָרּה ּכָ

                                                           
50
ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה לָ   ִביִעי ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ רּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש ּדַ תֹון ִזְכרֹון ּתְ ּבָ   ֶכם ׁשַ

  רש"י
  גמ' 

. בההיא דרבים אתו מינה
   פקידה:

רבי יהודה אומר ראשונה אחת 
. מי הוא זה מלך תיםשניה ש

   הכבוד לאו ממניינא:
. לא קא חשיב רבי זמרו למלכנו

יהודה דלא אמליכתיה אלא על 
   אומה אחת:

. דלא ושוין במלך אלהים כו'
מנינן ישב על כסא קדשו בלשון 

   מלכות:
. אינו אומרה אלא עם הזכרונות

תרועה לאו לשון שופרות הוא 
   עד דמזכיר שופר בהדיא:
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ִביא" ּנָ ִלים ּבַ ּתֹוָרה ּוַמׁשְ    .ַמְתִחיל ּבַ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּתֹוָרה ִאם ִהׁשְ     ."ָיָצא - ִלים ּבַ

  
ִלים" יֲעַבד  "ִאם ִהׁשְ ה  ,יןִא  –ּדִ ִחיּלָ    .לֹא –ְלַכּתְ

   :ְוָהַתְנָיא
י "    :אֹוֵמר יֹוֵסיַרּבִ

ּתֹוָרה  ִלים ּבַ ׁשְ ח ֲהֵרי ֶזהַהּמַ    !"ְמׁשּוּבָ
  

ִלים :ֵאיָמא    .ַמׁשְ
  

ִלים"ְוָהא  ֵני "ִאם ִהׁשְ    !ָקּתָ
יֲעַבד  ִחי ,יןִא  –ּדִ ה ְלַכּתְ    !לֹא –ּלָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ִביא ּנָ ִלים ּבַ ּתֹוָרה ּוַמׁשְ    .ַמְתִחיל ּבַ
י     :יֹוֵסי אֹוֵמרַרּבִ

ּתֹוָרה ִלים ּבַ    ,ַמׁשְ
ִביא  ּנָ ִלים ּבַ    .ָיָצא –ְוִאם ִהׁשְ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

י יֹוֵסיָאַמר " ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ַרּבִ
ִליִמין  ּתֹוָרהָווִתיִקין ָהיּו ַמׁשְ    ."אֹוָתּה ּבַ

  
  

א טּוָבא ָלָמא ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות ִאיּכָ ׁשְ    ,ּבִ
ַהְוָיין ָלת הּוא ּדְ א ַמְלֻכּיֹות ּתְ    :ֶאּלָ

   .כא)-(במדבר כג "ה' ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ "
   .ה)-(דברים לג "ַוְיִהי ִביׁשּורּון ֶמֶלךְ "
   .יח)-(שמות טו "ה' ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד"

א ר ְוֵליּכָ ִעיַנן ֶעׂשֶ    !ַוֲאַנן ּבְ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד"" ַמע ִיׂשְ    ,ַמְלכּות – ד)-(דברים ו "ׁשְ
ְבֵרי  יּדִ    .יֹוֵסי ַרּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
   .ֵאיָנּה ַמְלכּות

בוֹ " י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹודְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ    ,ַמְלכּות – לט)-(דברים ד "ת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ
ְבֵרי  י ּדִ    .יֹוֵסיַרּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
   .ֵאיָנּה ַמְלכּות

י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדוֹ " ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ    ,ַמְלכּות – לה)-(דברים ד "ַאתָּ
ְבֵרי     .יֹוֵסי יַרּבִ ּדִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ

   ."ֵאיָנּה ַמְלכּות
  

  רש"י
ים ומתחיל בתורה ומשל

   . והכתובים בינתיים:בנביאים
. דהוו להו היו משלימין בתורה

ארבע מן התורה שלש בתחלה 
   ואחת בסוף:

. וארבע מהן ואנן בעינן עשר
תורה דקאמר רבי יוסי משלים 

   בתורה:
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   ַמְתִניִתין

יָבה ּבְ  ל  יֹום טֹובָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ ָנה ׁשֶ ָ ִני ַמְתִקיַע  - רֹאׁש ַהׁשּ ֵ    .ַהׁשּ
ל  ַעת ַהַהּלֵ לָהִראׁשֹון ַמְקֵרא ֶאת ַה  - ּוִבׁשְ    .ַהּלֵ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנא  ִני ַמְתִק "ַמאי ׁשְ    ?"יַע ׁשֵ
ּום ְברֹוב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלךְ " :ִמׁשּ    .כח)-(משלי יד "ּדִ

  
   ,ִאי ָהִכי

ִני ֵ ׁשּ י ֵניָמא ּבַ ל ַנּמִ ּום  ,ַהּלֵ ְברֹוב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלךְ "ִמׁשּ    !"ּדִ
  

ָבִראׁשֹון ל ּדְ ָנא ַהּלֵ א ַמאי ׁשְ    ?ֶאּלָ
יִמין ְלִמְצֹות ְזִריִזין ַמְקּדִ ּום ּדִ    .ִמׁשּ

  
ִקיָעה ַנּמִ  ִראׁשֹוןּתְ יִמין ְלִמְצֹות ,י ַנֲעִביד ּבָ ְזִריִזין ַמְקּדִ ּום ּדִ    !ִמׁשּ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

נוּ  ְלכּות ׁשָ ֵזַרת ַהּמַ ַעת ּגְ ׁשְ   .ּבִ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

העובר לפני התיבה כו' השני 
. המתפלל תפלת מוספין מתקיע

   מתקיע:
  

  גמ' 
. ת המלכות שנובשעת גזר

אויבים גזרו שלא יתקעו והיו 
אורבין להם כל שש שעות לקץ 
תפלת שחרית לכך העבירוה 

  לתקוע במוספין: 
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ָקָאַמר  ל"ִמּדְ ַעת ַהּלֵ ׁשְ ל "ּבִ א ַהּלֵ ָנה ֵליּכָ ָ ְברֹאׁש ַהׁשּ ָלל ּדִ    ?ַמאי ַטְעָמא -  ִמּכְ

  
י ַא ָאַמר  הוּ ַרּבִ    :ּבָ

ֵרת ִלְפֵני  ָ רּוְך הּואָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ
ל ִרּבֹונוֹ  יָרה ְלָפֶניָך ּבְ  ,עֹוָלם ׁשֶ ָרֵאל אֹוְמִרים ׁשִ ֵני ָמה ֵאין ִיׂשְ ָנה ִמּפְ ָ ּפּוִרים רֹאׁש ַהׁשּ    ?ּוְביֹום ַהּכִ

ין ְוִס  א ּדִ ּסֵ ב ַעל ּכִ ר ֶמֶלְך יֹוׁשֵ יָרהָאַמר ָלֶהם ֶאְפׁשָ ָרֵאל אֹוְמִרים ׁשִ תּוִחין ְלָפָניו ְוִיׂשְ ים ְוִסְפֵרי ֵמִתים ּפְ    ?!".ְפֵרי ַחּיִ
  
  

  רש"י
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   ַמְתִניִתין

ל  ָנהׁשֹוָפר ׁשֶ ָ     :רֹאׁש ַהׁשּ
חּום    ,ֵאין ַמֲעִביִרין ָעָליו ֶאת ַהתְּ

ל ִחין ָעָליו ֶאת ַהּגַ    ,ְוֵאין ְמַפּקְ
ִאיָלן    ,לֹא עֹוִלין ּבָ

י ַעלא רֹוְכִבין ְולֹ  ּבֵ ֵהָמה ּגַ    ,ּבְ
ִים ֵני ַהּמַ ִטין ַעל ּפְ    .ְולֹא ׁשָ

  
בּות - ְוֵאין חֹוְתִכין אֹותֹו  ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ ין ּבְ ה ,ּבֵ ּום לֹא ַתֲעׂשֶ הּוא ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ    .ּוֵבין ּבְ

ן ְלתֹוכֹו ַמִים אֹו ַיִין  ן –ֲאָבל ִאם ָרָצה ִליתֵּ    .ִיתֵּ
  

ְתקֹוַע ֵאין ְמ  נֹוקֹות ִמּלִ ִבין ֶאת ַהתִּ    ,ַעּכְ
ְמדוּ  ּלָ ּיִ ֶהן ַעד ׁשֶ ִקין ִעּמָ    .ֲאָבל ִמְתַעסְּ

  
ק  ְתַעסֵּ    ,לֹא ָיָצא -ְוַהּמִ

ֹוֵמ  ק ְוַהׁשּ ְתַעסֵּ    .לֹא ָיָצא -ַע ִמן ַהּמִ
  

ָמָרא    ּגְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ה הּוא - ׁשֹוָפר     ,ֲעׂשֵ
ה -  יֹום טֹובוְ  ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ    ,ֲעׂשֵ

ה ה ַוֲעׂשֵ ה ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ַתֲעׂשֶ   .ְוֵאין ֲעׂשֵ
  
  
  
ִאיָלן"    ,לֹא עֹוִלין ּבָ

ֵהָמה י ּבְ ּבֵ    ,ְולֹא רֹוְכִבין ַעל ּגַ
ִים[ ֵני ַהּמַ ִטין ַעל ּפְ   ]."ְולֹא ׁשָ
  

ָנן ָאְמַרּתְ  ַרּבָ א ּדְ ּתָ ְעָיא ,לֹא –ַהׁשְ אֹוַרְייָתא ִמיּבַ    ?ּדְ
  
ֵני 'זֹו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר זוֹ '    .ָקּתָ

  
  
  

   :ְוֵאין חֹוְתִכין אֹותוֹ "   לג,א
בּות ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ ין ּבְ    ,ּבֵ

ה ּום לֹא ַתֲעׂשֶ הּוא ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ    ."ּוֵבין ּבְ
  
בּות" ּום ׁשְ ָלא – "ִמׁשּ    .ַמּגָ
ה" יָנא – "לֹא ַתֲעׂשֶ    .ַסּכִ
  

א  ּתָ בּות"ַהׁשְ ּום ׁשְ הלֹא ַתֲע " ,ָאְמַרּתְ לֹא "ִמׁשּ ְעָיא "ׂשֶ    ?ִמיּבַ
  
ֵני 'זֹו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר זוֹ '   .ָקּתָ

  
  

  רש"י
  מתני' 

שופר של ראש השנה אין 
מפקחין עליו וכו' ואין מעבירין 

. לילך חוץ עליו את התחום
   לתחום לשמוע תקיעה:
מפרש . ואין חותכין אותו

   בגמרא:
. אם רצה ליתן לתוכו מים כו'

   ולא אמרינן קא מתקן מנא:
  

  גמ' 
. איסור השתא דרבנן אמרת לא

תחומין ופיקוח הגל דליכא 
למגזר אטו דאורייתא אמרת 

   לא:
. רוכבין דאיכא דאורייתא

למימר שמא יחתוך זמורה 
ועולה באילן דאיכא למימר 
שמא יתלוש דאורייתא מיבעיא 

נראה בעיני ויש גמגום בדבר ו
  דלא גרסינן לה:

. אם בא ואין חותכים אותו
לתקנו לא בדבר שהוא משום 
שבות כלי שאין דרכו לחתוך בו 
שופרות כגון מגלא שרפ''א 
בלע''ז דתיקון כלאחר יד הוא 

   ואין בו אלא משום שבות:
. דדרכו בכך והוי מלאכה סכינא

   גמורה:
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ן" ן ְלתֹוכֹו ַמִים אֹו ַיִין ִיתֵּ    ."ֲאָבל ִאם ָרָצה ִליתֵּ
  
   .לֹא –ֵמי ַרְגַלִים  ,יןִא  – "ַמִים אֹו ַיִין"

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
אּול ִהיא א ׁשָ    ,ַאּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
אּול" א ׁשָ    :ֵמראוֹ  ַאּבָ

ר –ַמִים אֹו ַיִין  ֵדי ְלַצְחְצחוֹ  ,מּותָּ    .ּכְ
בֹוד ,ָאסּור –ֵמי ַרְגַלִים  ֵני ַהּכָ    ."ִמּפְ

  
  
  

  רש"י
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ְתקֹוַע " ינֹוקֹות ִמּלִ ִבין ֶאת ַהתִּ    ."ֵאין ְמַעּכְ
  

ים  ִבין –ָהא ָנׁשִ    .ְמַעּכְ
   :ְוָהַתְנָיא

ים ְולֹא ֶאת ַה " ׁשִ ִבין לֹא ֶאת ַהּנָ יֹום טֹובֵאין ְמַעּכְ ְתקֹוַע ּבְ ינֹוקֹות ִמּלִ    !"תִּ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

י ְיהּוָדה - ָהא     ,ַרּבִ
י יֹוֵסי - ָהא  ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ    .ְוַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָרֵאל"" ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ָרֵאל  -  )ד-ב,ויקרא א( 51"ּדַ ֵני ִיׂשְ ָר  ,סֹוְמִכין –ּבְ נֹות ִיׂשְ    ,סֹוְמכֹות –ֵאל ְוֵאין ּבְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ
ים סֹוְמכֹות     ."ְרׁשּות –ָנׁשִ

  
  
  
ְלָמדוּ " ּיִ ֶהם ַעד ׁשֶ ִקין ּבָ    ."ֲאָבל ִמְתַעסְּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ת ּבָ ׁשַ    .ֲאִפיּלּו ּבְ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

תִמְתַעסְּ " ּבָ ׁשַ ְלָמדּו ֲאִפיּלּו ּבְ ּיִ ֶהן ַעד ׁשֶ    ."ִקין ּבָ
  
  
  
יֹום טֹוב" ת ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ּבָ ׁשַ ְתקֹוַע ּבְ ינֹוקֹות ִמּלִ ִבין ַהתִּ    ."ְוֵאין ְמַעּכְ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ת" :ָאְמַרּתְ  ּבָ ׁשַ ְלָמדּו ַוֲאִפיּלּו ּבְ ּיִ ֶהן ַעד ׁשֶ ִקין ּבָ    ,"ִמְתַעסְּ
ה ָאְמִריַנן :ַאְלָמא ִחּלָ ְקעוּ  :ְלַכּתְ    .ּתִ

ָנא ִבין" :ַוֲהַדר ּתָ ִבין -ִעּכּוָבא  -  "ֵאין ְמַעּכְ לֹא ְמַעּכְ ה  ,הּוא ּדְ ִחּלָ ְקעוּ  - ָהא ְלַכּתְ    !לֹא ָאְמִריַנן ּתִ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן   לג,ב יַע ְלִחיּנּוךְ ^ - ּכָ ִהּגִ ָקָטן ׁשֶ    ,ּבְ

אן  לֹא  -ּכָ ָקָטן ׁשֶ יַע ְלִחיּנּוךְ ּבְ   .ִהּגִ

                                                           
51
ר ֶאל }}}}בבבב{{{{  ּבֵ ָרֵאל ּדַ ֵני ִיׂשְ יּבְ ם ָקְר  ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ן לַ ַיְקִריב ִמּכֶ ְנֶכם:  'הּבָ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ּתַ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ָקר ָזָכר  {ג}{ג}{ג}{ג}ִמן ַהּבְ נֹו ִמן ַהּבָ ִאם עָֹלה ָקְרּבָ

ִמים יַ  ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ּתָ ר ָע ְוָסַמְך  {ד}{ד}{ד}{ד}: ה'ְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ   ָליו:ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ

  רש"י
. דבעי תינוקות הוא דלא מעכבין

   וכייהו:לחנ
. דפטורות הא נשים מעכבין

לגמרי דמצות עשה שהזמן 
גרמא הוא וכי תקעי איכא בל 

   תוסיף:
. דבר אל בני בני ישראל סומכין

ישראל ואמרת אליהם אדם כי 
יקריב מכם וגו' וכתיב בההוא 

   ענין וסמך ידו וגו':
. אלמא אף על גב סומכות רשות

דפטרינהו קרא ליכא איסורא 
שהזמן וה''ה למצות עשה 

  גרמא:
. מתעסקין קטן שהגיע לחינוך

בהן שילמדו וכל שכן שאין 
  מעכבין:
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ק לֹא ָיָצא" ְתַעסֵּ    ."ְוַהּמִ
  

יר     .ָיָצא –ָהא ּתֹוֵקַע ָלׁשִ
  

יע ֵליּה ְלָרָבא    ,ֵליָמא ְמַסּיַ
ָאַמר     :ָרָבאּדְ

יר     .ָיָצא –ַהּתֹוֵקַע ָלׁשִ
  

ק ָקֵרי ֵליּה  י ִמְתַעּסֵ יר ַנּמִ ְלָמא ּתֹוֵקַע ָלׁשִ   !ּדִ
  
  
ֹוֵמַע ִמן ַהּמִ " ק ְוַהׁשּ    ."לֹא ָיָצא -ְתַעסֵּ
  

ִמיַע ְלַעְצמֹו  ׁשְ ֹוֵמַע ִמן ַהּמַ    .ָיָצא ?ַמאי –ֲאָבל ַהׁשּ
  

י ֵזיָרא ַרּבִ יּה ּדְ יּוְבּתֵ יֱהֵוי ּתְ    ,ֵליָמא ּתֶ
ָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראּדְ ֵעיּה  ַרּבִ ּמָ    :ְלׁשַ

ון ּוְתַקע ִלי ּוֵ    .ִאיּכַ
  

א  ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ ְלָמא ַאּיְ י  קִמְתַעסֵּ "ּדִ ָנא ֵסיָפא ַנּמִ ק"ּתָ    !"ִמְתַעסֵּ
  
  

  רש"י
. שאינו מתעסק הוא דלא

מתכוין לתקיעה ואפילו דלאו 
אלא מנבח נבוחי או  מצוה

שהיה נופח בשופר ועלתה בידו 
תקיעה אבל תוקע לשיר 

   שמתכוין לתקיעה בעלמא יצא:
. ולעולם תנא סיפא נמי מתעסק

השומע מן המשמיע לעצמו שלא 
נתכוון להוציא את השומעין לא 

  יצא:
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   ַמְתִניִתין

ִקיעֹות    :ֵסֶדר תְּ
לֹׁש  לֹׁש ׁשָ ל ׁשָ לֹׁש ׁשֶ    .ׁשָ

  
ִקיָעה  יעּור תְּ רּועֹות - ׁשִ לֹׁש תְּ ׁשָ    .ּכְ
רּוָעה  יעּור תְּ לֹׁש ְיָבבֹות - ׁשִ ׁשָ    .ּכְ

  
תַּ  ׁשְ ה ּכִ ִנּיָ ְ ׁשּ ְך ּבַ ִראׁשֹוָנה ּוָמׁשַ ַקע ּבָ א ַאַחת - ִים תָּ ָידֹו ֶאּלָ    .ֵאין ּבְ

  
ה לֹו ׁשֹוָפר  ְך ִנְתַמּנָ יַרְך ְוַאַחר ּכָ ּבֵ ָעִמים - ִמי ׁשֶ לֹׁש ּפְ    .ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע ׁשָ

  
ִליַח ִצּבּור ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ יב -  ּכְ    ,ַחּיָ
ל ָיִחיד ְוָיִחיד  ְך ּכָ יב –ּכָ    .ַחּיָ

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ִליַח  ים ְיֵדי חֹוָבָתןִצּבּור מֹוִצ  ׁשְ    .יא ֶאת ָהַרּבִ

  

ָמָרא    ּגְ

   :ְוָהַתְנָיא
ִקיָעה " יעּור תְּ ְתרּוָעה -ׁשִ    !"ּכִ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵבי הּו ּבָ כּוּלְ ֵבי ּוְתרּועֹות ּדְ הּו ּבָ כּוּלְ ִקיָעה ּדְ יב ּתְ יָדן ָקא ָחׁשִ א ּדִ ּנָ    .ּתַ

ָרא ָק  א ּבָ ּנָ יב ַחד ּבָ ּתַ    .ָבא ְותּו לֹאא ָחׁשִ
  
  
  
רּוָעה כ" יעּור תְּ לֹׁש  ׁשִ ׁשָ    ."ְיָבבֹות ּכְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ָבִרים" ה ׁשְ לֹׁשָ ׁשְ רּוָעה ּכִ יעּור תְּ    ."ׁשִ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ִליֵגי אי ּפְ ָהא ַוּדַ    ,ּבְ

ְכִתיב רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" :ּדִ    ,א)-(במדבר כט "יֹום תְּ
ִמיַנן    ".ָבא ְיֵהא ְלכֹוןיֹום ְיָב " :ּוְמַתְרּגְ

  
ִסיְסָרא יּה ּדְ ִאיּמֵ ב ֵאם ִסיְסָרא" :ּוְכִתיב ּבְ ַיּבֵ ְקָפה ַותְּ ַעד ַהַחּלֹון ִנׁשְ    .כח)-(שופטים ה "ּבְ

ַנח :ַמר ָסַבר ּנּוֵחי ּגָ    .ּגַ
יל :ּוַמר ָסַבר    .ַיּלּוֵלי ַיּלֵ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. אחת סדר תקיעות שלש כו'
למלכיות ואחת לזכרונות ואחת 

   לשופרות:
. תקיעה לששלש של שלש ש

ותרועה ותקיעה לכל אחת 
   ואחת:

. שלש קולות שלש יבבות
   בעלמא כל שהוא:

. פשוטה שלפני תקע בראשונה
   התרועה תקע כדרכה:

. תקיעה של אחר ומשך בשניה
התרועה משך כשתים לצאת בה 
ידי שתים שהיה צריך לעשות זו 
פשוטה שלאחריה דמלכיות 

   ופשוטה שלפניה דזכרונות:
. דפסוקי תאין בידו אלא אח

תקיעה אחת לשתים לא 
   מפסקינן:

. התפלל תפלת מי שבירך
   מוספין ובירך תשעה ברכות:

תוקע ומריע ותוקע שלש 
. תוקע ומריע ותוקע פעמים

בשביל מלכיות וכן בשביל 
   זכרונות וכן בשביל שופרות:

  
  גמ' 

תנא דידן קא חשיב דכולהו 
. והכי קאמר שיעור שלש בבי

   תקיעות כשלש התרועות:
. ברא קא חשיב דחדא בבא ותנא

שיעור התקיעה כשיעור התרועה 
   ותרוייהו חדא מילתא אמרי:

   . ארוכים מיבבות:שברים
. אמר אביי בהא ודאי פליגי

אע''ג דאוקימנא דברישא לא 
פליגי על כרחך בהא סיפא פליגי 
דלית לשנויי בה מידי והיינו 

   פלוגתא:
. תרועה יבבה דמתרגמינן

 ובאימיה דסיסרא כתיב נמי
   האי לישנא ותיבב:

מאן דאמר שברים סבר גנוחי 
. כאדם הגונח מלבו כדרך גנח

   החולים שמאריכין בגניחותיהן:
. כאדם הבוכה ילולי יליל

ומקונן קולות קצרים סמוכין 
  זה לזה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁשֹוָפר" ּבְ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ְלמּוד  רּוָעה" :לֹוַמרתַּ ּיֹוֵבל - ט)- (ויקרא כה "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ א ּבַ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ָנה ִמּנַ ָ רֹאׁש ַהׁשּ    ?ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ִביִעי" :תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ְלמּוד לֹוַמר  ,"ּבַ ֵאין תַּ ִביִעי"ׁשֶ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    ."ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר  ִביִע "ּוַמה תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    ?"יּבַ
ֶזה ִביִעי ֶזה ּכָ ל חֶֹדׁש ׁשְ רּועֹות ׁשֶ ל תְּ ְהיּו ּכָ ּיִ    .ׁשֶ

ׁשּוָטה ְלָפֶניָה  ּפְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר רּוָעה" :תַּ    ."ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

ׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה  ּפְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ֲעִבירּו ׁשֹוָפר" :תַּ    ."תַּ

ּיֹוֵבלְוֵאין ִלי ֶאּלָ     ,א ּבַ
ִין ָנה ִמּנַ ָ רֹאׁש ַהׁשּ    ?ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר   לד,א ִביִעי" :תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ֵאין ^ ,"ּבַ ְלמּוד לֹוַמרׁשֶ ִביִעי" תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    ."ּבַ
ְלמּוד לֹוַמרּוַמה  ִביִעי" :תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    ?"ּבַ

זֶ  ִביִעי ֶזה ּכָ ְ רּועֹות ַהחֶֹדׁש ַהׁשּ ל תְּ הּו ּכָ ּיְ    .הׁשֶ
לֹׁש  לֹׁש ׁשָ ל ׁשָ לֹׁש ׁשֶ ִין ְלׁשָ    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר רּוָעה" :תַּ   , (ויקרא כה,ט) "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ
רּוָעה" תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ   , (ויקרא כג,כד) "ׁשַ
רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם"   . (במדבר כט,א) "יֹום תְּ

זֶ  ל ֶזה ּבָ ן ֶאת ָהָאמּור ׁשֶ ִין ִליתֵּ ֶזה ,הּוִמּנַ ל ֶזה ּבָ    ?ְוׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ִביִעי" :תַּ ִביִעי" (במדבר כט,א) "ׁשְ ָוה (ויקרא כה,ט) "ׁשְ    .ִלְגֵזיָרה ׁשָ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ע ׁשַ ֵהן תֵּ לֹׁש ׁשֶ    .ׁשָ
ִקיָעה  יעּור תְּ ְתרּוָעה –ׁשִ    .ּכִ
רּוָעה  יעּור תְּ ָבִרים - ׁשִ ה ׁשְ לֹׁשָ ׁשְ    ."ּכִ

  
ָר  א ֵמִעיּקָ ּנָ אַהאי ּתַ יׁשָ ֶהיּקֵ    ,א ַמְייֵתי ָלּה ּבְ

ָוה ְגֵזיָרה ׁשָ א ַמְייֵתי ָלּה ּבִ ּתָ    !ְוַהׁשְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ָוה ֵזיָרה ׁשָ א ,ִאי ַלאו ּגְ יׁשָ ֶהיּקֵ    ,ֲהָוה ַמְייִתיָנא ָלּה ּבְ

ָוה  ֵזיָרה ׁשָ ַאְתָיא ּגְ א ּדְ ּתָ א לֹא ָצִריךְ  -ַהׁשְ יׁשָ    .ֶהיּקֵ
  

א ַמְייֵתי לָ  ּנָ ָוהּה ְוַהאי ּתַ ְגֵזיָרה ׁשָ ר ּבִ ְדּבָ    .ִמּמִ
ַתְנָיא    :ּדְ

רּוָעה"" ם תְּ    – )ה-(במדבר י "ּוְתַקְעתֶּ
ִקיָעה  ְפֵני ַעְצָמּה  -תְּ    ,ּבִ
ְפֵני ַעְצָמּה  -ּוְתרּוָעה     .ּבִ

ְפֵני ַעְצָמּה  ִקיָעה ּבִ ה אֹוֵמר תְּ ְפֵני ַעְצָמּה  ,ַאתָּ    ?ּוְתרּוָעה ּבִ
ִקיָע  א תְּ    ?ה ּוְתרּוָעה ַאַחת ִהיאאֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ְתְקעּו ְולֹא ָתִריעוּ " :ּכְ ָהל תִּ    - ז)-(במדבר י "ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהּקָ
ְפֵני ַעְצָמּה  - ֱהֵוי אֹוֵמר  ִקיָעה ּבִ    ,תְּ

ְפֵני ַעְצָמּה     .ּוְתרּוָעה ּבִ
ׁשּוָטה ְלָפֶניָה  ּפְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר רּוָעהּוְתַקְעתֶּ " :תַּ    ."ם תְּ
ׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה  ּפְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר רּוָעה ִיְתְקעוּ " :תַּ    .ו)-(במדבר י "תְּ
י ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקאַרּבִ ן ּבְ    :אֹוֵמר יֹוָחָנן ּבֶ

   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 
ִנית" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר רּוָעה ׁשֵ ם תְּ ֵאין "ּוְתַקְעתֶּ ְלמּוד לֹוַמר ׁשֶ ִנית" :תַּ    ."ׁשֵ

  רש"י
. שאין תלמוד לומר בחדש השביעי

דהא כתב לן בכמה מקומות דיום 
הכפורים בחדש השביעי הוא והכא 

   יוה''כ כתיב:
. פשוטה משמע העברת קול והעברת

   אחד:
. הרי העברה תחילה ביוה''כ תעבירו

   וסוף ותרועה כתיבא בינתים:
. מנין דהנך ומנין שלש של שלש שלש

פשוטה לפניה ולאחריה ותרועה 
באמצע עבדינן תלתא זימני למלכיות 

   חדא ולזכרונות חדא ולשופרות חדא:
. תרועה תלתא זימני לכל אחת ת''ל

   פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה:
. ומנין ליתן את האמור של זה בזה כו'

לפי ששלש תרועות הללו לא נאמרו 
במקום אחד שהשתים נאמרו בראש 

בל מנין ליתן השנה והאחת ביו
האמורות בראש השנה ביובל וליתן 
האמורה ביובל בר''ה שיהו כאן וכאן 

   שלש:
. נאמר בר''ה שביעי שביעי לג''ש

בחדש השביעי ונאמר ביובל והעברת 
   שופר תרועה בחדש השביעי:

. ותנא מעיקרא אייתי בהיקישא
ללמוד זה מזה מניין שבשופר ופשוטה 
לפניה ולאחריה גמר ר''ה מיובל 

היקישא דאין ת''ל בחדש השביעי ב
אלא להקיש כל תרועות של חדש 

   השביעי שיהו שוות:
. ליתן האמור של זה ולסוף גמר בג''ש

בזה הא נמי תיתי בהיקישא דאי 
כדכתיבן שיהו שתים בר''ה ואחת 
ביובל אין תרועות של חדש השביעי 

   שוות:
. אי לא נאמרה ג''ש ה''ק אי לאו ג''ש

הייתי מביא  זו למשה מסיני לדונה
   הכל בהיקישא כלומר מעצמו:
. שתהא והאי תנא מייתי לה ממדבר

   פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה:
. דלא תימא תקיעה בפני עצמה כו'

חדא היא והכי קאמר היו תוקעין 
תרועה אלא ה''ק ותקעתם תקיעה 

   ואחריה הריעו תרועה:
. אלא אחת היא והכי קאמר או אינו

   היו תוקעין תרועה:
. אומר תתקעו ולא תריעוכשהוא 

מכלל דבמסעות תתקעו ותריעו 
קאמר ותרועה לא קרי לה תקיעה 

  הרי על כרחך תקיעה בפני עצמה כו':
   . והדר תרועה:תלמוד לומר ותקעתם 

. שכבר אמר שאין ת''ל שנית
ותקעתם תרועה ונסע מחנה פלוני כי 
הדר אמר ותקעתם תרועה ונסע 

   מחנה פלוני פשיטא דשנית היא:
. והכי קאמר קיעה שניה להתהא ת

ותקעתם תקיעה שנית לתרועה: ה''ג 
ושלש תרועות נאמרו בר''ה שבתון 
זכרון תרועה והעברת שופר תרועה 
יום תרועה יהיה לכם ושתי תקיעות 
לכל אחת ואחת מצינו למדין לר''ה 
שלש תרועות ושש תקיעות שתים 
מדברי תורה ואחת מדברי סופרים 

זכרון  והעברת שופר תרועה שבתון
תרועה מד''ת יום תרועה יהיה לכם 
לתלמודו הוא בא רבי שמואל בר 
נחמני אומר אחת מד''ת ושתים 
מד''ס והעברת שופר תרועה מד''ת 
שבתון זכרון תרועה ויום תרועה יהיה 
לכם לתלמודו הוא בא מאי לתלמודו 

   הוא בא וכו':
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ְלמּוד לֹוַמרּוַמה  ִנית" :תַּ    ?"ׁשֵ
ָנה ָאב ֱאַמר :ֶזה ּבָ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ רּוָעה" :ׁשֶ ה ָלּה  -  "תְּ ִנּיָ ִקיָעה ׁשְ ֵהא תְּ    ,תְּ

ר ְדּבָ ּמִ א ּבַ ָנהּבְ  ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ָ ִין ֹראׁש ַהׁשּ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר רּוָעה" :תַּ רוּ " "תְּ ָוה "ָעהתְּ    .ִלְגֵזיָרה ׁשָ

רּועֹות ֶנֶאְמרּו ּבְ  לֹׁש תְּ ָנהְוׁשָ ָ    :רֹאׁש ַהׁשּ
רּוָעה" תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ    ,כד)-(ויקרא כג "ׁשַ
רּוָעה"    ,א)-(במדבר כט "יֹום תְּ
רּוָעה"    .ט)-(ויקרא כה "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

ִקיעֹות ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת י תְּ תֵּ    ,ּוׁשְ
ִקיעֹות ֶנֶאְמרּו ּבְ  :ּו ְלֵמִדיןָמִצינ ׁש תְּ רּועֹות ְוׁשֵ לֹׁש תְּ ָנהׁשָ ָ     ,רֹאׁש ַהׁשּ

ִים  תַּ ְבֵרי ּתֹוָרה - ׁשְ    ,ִמּדִ
ְבֵרי סֹוְפִרים -ְוַאַחת     .ִמּדִ

רּוָעה" תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ רּוָעה" ,"ׁשַ ְבֵרי ּתֹוָרה -  "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ    .ִמּדִ

רּוָעה יִ " א -  "ְהֶיה ָלֶכםיֹום תְּ   ."ְלַתְלמּודֹו הּוא ּבָ
   

מוּ  י ׁשְ ר ַנְחָמִניַרּבִ יָאַמר  ֵאל ּבַ    :יֹוָנָתן ַרּבִ
ְבֵרי ּתֹוָרה - ַאַחת     ,ִמּדִ

ִים  ּתַ ְבֵרי סֹוְפִרים - ּוׁשְ    .ִמּדִ
רּוָעה" ְבֵרי ּתֹוָרה -  "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ    ,ִמּדִ
רּוָעה" תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםוְ " "ׁשַ א -  "יֹום תְּ    .ְלַתְלמּודֹו הּוא ּבָ
  

א"ַמאי     "?ְלַתְלמּודֹו הּוא ּבָ
  

ּיֹום  ֵעי ּבַ ְיָלה - ִמיּבָ ּלַ    .ְולֹא ּבַ
  

ְיָלה" ?ְוִאיָדךְ  ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ    ?ְמָנא ֵליּה  - "ּבַ
  

ּפּוִרים"ַנְפָקא ֵליּה ִמ  יֹום ַהּכִ   .(ויקרא כה,ט) "ּבְ
  

ּפּוִרים יֹוםבְּ "ִמ ִאי     ,ָיִליף "ַהּכִ
יּה ִלְפׁשּוָטה ְלָפֶניָה ּוְפׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה  י ִמיּנֵ    !ִנְגמֹור ַנּמִ

  
ֲעִבירוּ " "ְוַהֲעַבְרתָּ " ַמע ְלהוּ  -  "תַּ    .לֹא ַמׁשְ
  

א הוּ  ,ֶאּלָ י ּבְ ְרׁשֵ    ?ַמאי ּדָ
  
ְדַרב ַמְתָנא -  "ְוַהֲעַבְרתָּ "    ,ּכִ

ָאַמר     :ַרב ַמְתָנאּדְ
ֶרְך ַהֲעָבָרתוֹ  -  "ֲעַבְרתָּ ְוַה "    .ּדֶ
ֲעִבירוּ " ָקָאַמר ַרֲחָמָנא - "תַּ ד :ּדְ ּיָ ֵריּה ּבַ    .ְנַעּבְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַרב ַמְתָנא    .ּדְ
ִדיּבּוֵריּה  ֵני ּבְ ׁשָ    .ִמּדְ

ֲעִבירוּ " ד  "תַּ ּיָ ָגַמר  ,לֹא ָמִצית ָאְמַרּתְ  -ּבַ ה 'ֲעָבָרה' 'ֲעָבָרה'ּדְ    ,ִמּמֹׁשֶ
ִתיב ָהכָ  רּוָעה" :אּכְ    ,"ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

ֲחֶנה" :ּוְכִתיב ָהָתם ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ    ,ו)-(שמות לו "ַוְיַצו מֹׁשֶ
ן  ַהּלָ קֹול –ַמה ּלְ    ,ּבְ

אן  קֹול –ַאף ּכָ    .ּבְ
  

ר ְדּבָ ַמְייִתי ָלּה ִמּמִ א ּדְ ּנָ    ,ּוְלַהאי ּתַ

  רש"י
. תרי קראי דרוש שתים מד''ת

למניינא כדקתני ואזיל והעברת 
ופר תרועה שבתון זכרון ש

תרועה מד''ת כלומר מכאן 
נלמוד שתים יום תרועה יהיה 
לכם לא תדרשיה למניינא שהרי 
לתלמודו הוא בא מופנה לג''ש 
שדרש תרועה תרועה לג''ש אלא 
סופרים אמרוה כדי להשוות 
מלכיות וזכרונות ושופרות 

   לתקיעותיהן:
רבי שמואל בר נחמני אומר כו' 

. בשלמא באמאי לתלמודו הוא 
   חד לג''ש אידך למאי:

. למדרש מיניה לא משמע ליה
   פשוטה לפניה:
. למעוטי הפכו דרך העברתו

ותקע בו כדאמרן (לעיל דף 
   כז:):

. ואי לאו דהדר ניעבריה ביד
כתביה לא הוה משתמע תעבירו 

   לשון תקיעה:
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אן ֲח  ן ֲחצֹוְצרֹות ַאף ּכָ ַהּלָ    ?!צֹוְצרֹותִאי ַמה ּלְ
  

ְלמּוד לֹוַמר נוּ " :ּתַ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ    .ד)-(תהילים פא "תִּ
ה ּבוֹ  ּסֶ ַהחֶֹדׁש ִמְתּכַ    ?ִאי ֶזהּו ַחג ׁשֶ

ָנהֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה  ָ     .רֹאׁש ַהׁשּ
   .ׁשֹוָפר :ְוָקָאַמר ַרֲחָמָנא

  
  
  
  

  רש"י
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        לד, אלד, אלד, אלד, א .142
הוּ ַאְתִקין  י ַאּבָ ֵק  ַרּבִ    :ָסִריּבְ
ִקיָעה ָבִרים ,ּתְ ה ׁשְ לֹׁשָ רּוָעה ,ׁשְ ִקיָעה ,ּתְ    .ּתְ

  
ךְ  ְפׁשָ    ?ַמה ּנַ

יל  רּוָעה ּוְתִקיָעה - ִאי ַיּלּוֵלי ַיּלֵ ִקיָעה ּתְ    .ַלֲעִביד ּתְ
ַנח  ּנּוֵחי ּגָ ָבִרים ּוְתִקיָעה - ְוִאי ּגַ ה ׁשְ לֹׁשָ ִקיָעה ׁשְ    !ַלֲעִביד ּתְ

  
ּנּוֵח  ָקא ֵליּה ִאי ּגַ ילְמַסּפְ ַנח ִאי ַיּלּוֵלי ַיּלֵ    .י ּגָ

  
   :ַרב ֲעִויָראַמְתִקיף ָלּה 

רּוָעה ִלְתִקיָעה ,ְוִדְלָמא ַיּלּוֵלי ֲהָוה ין ּתְ ָבִרים ּבֵ ה ׁשְ לֹׁשָ    !ְוָקא ַמְפִסיק ׁשְ
  

ֲהַדר ָעִביד ִקיָעה :ּדַ רּוָעה ּוְתִקיָעה ,ּתְ    .ּתְ
  

   :ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 
ּנּוֵחי ֲה  ָבִרים ִלְתִקיָעהְוִדְלָמא ּגַ ין ׁשְ רּוָעה ּבֵ    !ָוה ְוָקא ַמְפְסָקא ּתְ

  
ֲהַדר ָעִביד  ִקיָעהּדַ ִקיָעה ּתְ ָבִרים ּתְ    .ׁשְ

  
א הּו ַמאי ַאְתִקין ,ֶאּלָ י ַאּבָ    ?ַרּבִ

ַנח  ּנּוֵחי ּגָ יּה  - ִאי ּגַ    !ָהא ַעְבּדֵ
יל  יּה  - ִאי ַיּלּוֵלי ַיּלֵ    !ָהא ַעְבּדֵ

  
ְלָמ  ָקא ֵליּה ּדִ ילְמַסּפְ ַנח ְוַיּלֵ    .א ּגָ

  
ָכא ,ִאי ָהִכי י ִאיּפְ    ,ֶליֱעַבד ַנּמִ

ָבִרים ּוְתִקיָעה ה ׁשְ לֹׁשָ רּוָעה ׁשְ ִקיָעה ּתְ יל ְוָגַנח ,ּתְ ְלָמא ַיּלֵ    !ּדִ
  

ָתא ִאיִניׁש ִמיּלְ י ִמְתַרע ּבְ ָתא ּכִ ִמיּלְ    ,ְסָתָמא ּדְ
יל ַנח ְוָהַדר ַיּלֵ א ּגָ ֵריׁשָ   .ּבְ

  
  
  

  רש"י
   . ועבד תרווייהו:מספקא ליה

. ואין לך ודלמא גנוחי הוא
וקא לעשות תרועות יבבות 

מפסקא תרועה בין שברים 
   לפשוטה שלאחריה:
. ואין לנו ודלמא ילולי היא

שברים וקא מפסקי שברים 
דקשר''ק דר' אבהו בין תקיעה 
ראשונה לתרועה ואין כאן 

   פשוטה לפניה:
. גניחות ברישא גנוחי גנח

   ארוכות קומפלייני''א בלע''ז:
  . רצידי''ר בלע''ז:והדר מיליל
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        בבבב- - - - לד, אלד, אלד, אלד, א .143
ַקע ּבָ " ִיםתָּ תַּ ׁשְ ה ּכִ ִנּיָ ְ ׁשּ ְך ּבַ    ."ִראׁשֹוָנה ּוָמׁשַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ַמע    לד,ב ּיֹום ^ׁשָ עֹות ּבַ ע ׁשָ ֵתׁשַ ִקיעֹות ּבְ ע ּתְ ׁשַ    .ָיָצא –ּתֵ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ּיֹום " עֹות ּבַ ע ׁשָ ֵתׁשַ ִקיעֹות ּבְ ע תְּ ׁשַ ַמע תֵּ    .ָיָצא –ׁשָ
ֵני ָא ִמ  ָעה ּבְ ֶאָחדִתׁשְ   .לֹא ָיָצא -  ָדם ּכְ

ה  ה ּוְתרּוָעה ִמּזֶ ִקיָעה ִמּזֶ    ,ָיָצא –תְּ
ֵסירּוִגין ֲאִפיּלוּ וַ     ,ּבְ
ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ  ֲאִפיּלוּ וַ     ."ּכָ
  

י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
י ְוָהָאַמר  ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ן ְיהֹוָצָדקַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ
ל וּ  ַהּלֵ הּבַ ִגיּלָ    :ַבּמְ

ּה  ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּוּלָ ָהה ּכְ    !חֹוֵזר ָלרֹאׁש  -ִאם ׁשָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יֵדיּה  –ָהא     .ּדִ
יּה  –ָהא  ַרּבֵ    .ּדְ

  
   ?!ְוִדיֵדיּה לֹא

י ְוָהא  הוּ ַרּבִ ְתֵריּה ּדְ  ַאּבָ ִקיל ְוָאִזיל ּבַ י ֲהָוה ׁשָ ַמע יֹוָחָנןַרּבִ    ,ַוֲהָוה ָקֵרי ְקִריַאת ׁשְ
פֹות  י ָמָטא ִלְמבֹואֹות ְמטּוּנָ יק –ּכִ ּתִ    .ִאיׁשְ

ָחֵליף ַתר ּדְ    ?ַמהּו ִלְגמֹור :ָאַמר ֵליּה  ,ּבָ
ּה  :ָאַמר ֵליּה  ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּוּלָ ִהיָת ּכְ    !ֲחזֹור ָלרֹאׁש  - ִאם ׁשָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה 

   ,לֹא ְסִביָרא ִלי - ְלִדיִדי 
ְסִביָרא ָלךְ  -ְלִדיָדְך  ּה ֲחזֹור ָלרֹאׁש  ,ּדִ ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּוּלָ ִהיָת ּכְ    .ִאם ׁשָ

  
  
  
  

  רש"י
. תרועות נמי תשע תקיעות

   קאמר:
מתשעה בני אדם כאחד לא 

. תרי קלי לא משתמעי כך יצא
פירושה לפי מה שכתוב בספרים 
ולאו מלתא היא דהא אוקימנא 

תרי קלי מתרי  (לעיל דף כז.)
גברי משתמעי וה''ג לה 
בתוספתא מתשעה בני אדם 
כאחד יצא ואפי' בסירוגין 
ואפילו כל היום כולו ולא גרסינן 
תקיעה מזה ותרועה מזה יצא 
דהיינו רישא ואי גרסינן לה הכי 
הוא דגרסי' מט' בני אדם כאחד 
תקיעה מזה ותרועה מזה יצא 

   ואפי' בסירוגין כו':
כדי לגמור . בסירוגו אם שהה

   את כולו חוזר:
. מה לדידי לא סבירא לי

שהפסקת דאית ליה לר' יוחנן 
במסכת ברכות (דף כד:) היה 
קורא קריאת שמע והגיע 
למבואות מטונפות מניח ידו על 
פיו וקורא ולא סבירא לי נמי 

   דמשום שהה יהא צריך לחזור:
. ואתה חולק לדידך דסבירא לך

עלי בשתיהן דכיון דקא בעית 
לגומרה מכלל דסבירא לך מהו 

סירוגין מעכבי קרייה ומבעיא 
   לך בכמה הוי סירוגין:
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ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ִקיעֹות " בֹות זֹו ֶאת זוֹ  -תְּ    .ֵאין ְמַעּכְ
ָרכֹות  בֹות זֹו ֶאת זוֹ  - ּבְ    .ֵאין ְמַעּכְ

ל  ִקיעֹות ּוְבָרכֹות ׁשֶ ָנה תְּ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ בֹותְמַע  -  יֹום ַהּכִ    ."ּכְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

הָאַמר     :ַרּבָ
רּוְך הּואָאַמר " דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ

ָנהִאְמרּו ְלָפַני ּבְ  ָ    .ַמְלֻכּיֹות ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות :רֹאׁש ַהׁשּ
ְמִליכּוִני ֲעֵליֶכם -ַמְלֻכּיֹות  תַּ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
בֹא ִלְפֵני ִזְכרֹוֵניֶכם ְל  - ִזְכרֹונֹות  ּיָ ֵדי ׁשֶ    ,טֹוָבהּכְ

ה    ?ּוַבּמֶ
ֹוָפר ׁשּ    ."ּבַ

  

  רש"י
. וברכות דעלמא כגון תקיעות

תעניות אין מעכבין זו את זו אם 
   בירך ולא תקע: מי שבירך כו':
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יַרְך " ּבֵ ךְ ִמי ׁשֶ ה לֹו ׁשֹוָפר ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע  ְוַאַחר ּכָ   ."ִנְתַמּנָ
  

ָרא לֹא ֲהָוה ֵליּה ׁשֹוָפר ֵמִעיּקָ    ,ַטְעָמא ּדְ
ָרא  ָרכֹות ׁשָ  -ָהא ֲהָוה ֵליּה ׁשֹוָפר ֵמִעיּקָ ֶדר ּבְ ַמע ְלהּו ַאּסֵ י ׁשָ    .ַמע ְלהוּ ּכִ

  
מּוֵאל ר ׁשְ א ּבַ ּפָ    .ָקם ְלַצּלּוֵיי ַרב ּפָ
ֵעיּה  ּמָ י ָנִהיְרָנא ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ ַקע ִלי ,ּכִ    .ּתְ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ֶחֶבר ִעיר א ּבְ    .לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
הּוא ׁשֹוְמָען " ׁשֶ ֶדר - ּכְ ָרכֹות ְוַעל ,ׁשֹוְמָען ַעל ַהסֵּ    .ֵסֶדר ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֶחֶבר ִעיר :ּבַ    .ּבְ
ֶחֶבר ִעיר  לֹא ּבְ ֶדר - ֲאָבל ׁשֶ ָרכֹות ,ׁשֹוְמָען ַעל ַהסֵּ לֹא ַעל ֵסֶדר ּבְ    .ְוׁשֶ

ַקע לֹא תָּ   ֲחֵבירֹו ּתֹוֵקַע לֹו  - ְוָיִחיד ׁשֶ
יַרְך  לֹא ּבֵ    .ֵאין ֲחֵבירֹו ְמָבֵרְך ָעָליו - ְוָיִחיד ׁשֶ

ּתֹוְקִעין יֹוֵתר ִמן ַהְמָבְרִכיןוּ     .ִמְצָוה ּבַ
יַצד    ?ּכֵ

י ֲעָיירֹות תֵּ ַאַחת ּתֹוְקִעין ,ׁשְ    .ּוְבַאַחת ְמָבְרִכין ,ּבְ
ּתֹוְקִעין    ,הֹוְלִכין ְלָמקֹום ׁשֶ

ָבְרִכין ּמְ    ."ְוֵאין הֹוְלִכין ְלָמקֹום ׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
אֹוַרְייָתא –ָהא     ,ּדְ
ָנן –ָהא  ַרּבָ    !ּדְ

  
ָהא  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ אי –לֹא ְצִריָכא ּדְ    ,ַוּדַ

   .ָסֵפק –ְוָהא 
  
  
  

  רש"י
. לסימן שסיימתי כי נהירנא לך

   הברכה:
. חבורת צבור אלא בחבר עיר

אבל יחיד מברך את כולו ואח''כ 
   ות:תוקע תשע תקיע

. ודאי הוא דהא ודאי והא ספק
לו שאם ילך אצל המברכין 
ימצא שם עשרה ויתפלל ש''צ 
ויוציאנו ידי חובתו ואם ילך 
אצל התוקעין שמא כבר עמדו 

  והלכו לביתם: 
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––    לד, בלד, בלד, בלד, ב .146
ל ָיִחיד ְוָיִחיד" ְך ּכָ יב ּכָ ִליַח ִצּבּור ַחּיָ ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ יב –[ ּכְ    .ַחּיָ

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ים ְיֵדי חֹוָבָתן ִליַח ִצּבּור מֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ   ]."ׁשְ

  
ְניָ     :אּתַ

ְמִליֵאלָאְמרּו לֹו ְל " ן ּגַ    :ַרּבָ
ִלין ּלְ ה ִצּבּור ִמְתּפַ    ?ִלְדָבֶריָך ָלּמָ

תוֹ  :ָאַמר ָלֶהם ִפּלָ ִליַח ִצּבּור תְּ יר ׁשְ ֵדי ְלַהְסּדִ    .ּכְ
ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם  ן ּגַ    :ַרּבָ

יָבה ִליַח ִצּבּור יֹוֵרד ִלְפֵני ַהתֵּ ה ׁשְ    ?ְלִדְבֵריֶכם ָלּמָ
ִקי :ָאְמרּו לוֹ  ֵאינֹו ּבָ ֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ׁשֶ    .ּכְ

ִקי :ָאַמר ָלֶהם ֵאינֹו ּבָ ּמֹוִציא ֶאת ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ִקי ,ּכְ ְך מֹוִציא ֶאת ַהּבָ    ."ּכָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ    .מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבָ

  
   :ָאַמר ַרבוְ 

   .ֶקתֲעַדִיין ִהיא ַמְחלוֹ 
  

ָמָעּה  יׁשְ ר ַנְחָמִני ַרּבִ ה ּבַ ַרּבָ ֵריּה ּדְ יא ּבְ יּה ּדְ  ִחּיָ א ַקּמֵ ַמְעּתָ ר ִחיָנָנאָאַזל ָאְמָרּה ִלׁשְ יִמי ּבַ    .ַרב ּדִ
   .ֲעַדִיין ִהיא ַמְחלֹוֶקת :ַרבָהִכי ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה 

  
ר ָחָנהָאַמר ֵליּה  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ

י ָהִכי ָקָאַמר    ,ַנּמִ
י יֹוָחָנןי ָאַמר כִּ  ִליג ֲעֵליּה  ַרּבִ א ִאּפְ ַמְעּתָ    .ֲעַדִיין ִהיא ַמְחלֹוֶקת :ְוָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ְלָהא ׁשְ
  

י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
י ָחָנה ִציּפֹוָרָאהְוָהָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ַרּבָ    .ִהְלְכָתא ּכְ
ְפִליֵגיִמ  "ִהְלְכָתא" ָלל ּדִ    !ּכְ
  

י ָסִליק    לה,א אּכִ י ַאּבָ י ַרּבִ ּמֵ ּה  ,ִמּיַ יְרׁשָ    :ּפֵ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ל  - "מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבָ ְבָרכֹות ׁשֶ ָנהּבִ ָ ל  ,רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ    .יֹום ַהּכִ
ְפִליֵגי"וַ  ָלל ּדִ ָנה -  "ֲהָלָכה ִמּכְ ָ ָכל ַהׁשּ ְבָרכֹות ּדְ    .ּבִ
  

י י ְוָהָאַמר ֵאינִ  י ָאַמר  ָחָנה ִציּפֹוָרָאהַרּבִ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ל  ְבָרכֹות ׁשֶ ְמִליֵאל ּבִ ן ּגַ ַרּבָ ָנהֲהָלָכה ּכְ ָ ל  ,רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ    !יֹום ַהּכִ

  
א ָאַמר  ר ִיְצָחקֶאּלָ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
י ֵמִאיר ?ַמאן מֹוִדים    .ַרּבִ

ְפִליֵגי" ָלל ּדִ ָנן – "ַוֲהָלָכה ִמּכְ    .ַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ל " ָרכֹות ׁשֶ ָנהּבְ ָ ל  רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ ים ְיֵדי חֹוָבָתן - יֹום ַהּכִ ִליַח ִצּבּור מֹוִציא ָהַרּבִ    ,ׁשְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ִליַח ִצּבּור  ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ יב - ּכְ    ,ַחּיָ
ל ָיִחיד ְוָיִחיד ְך ּכָ יב -  ּכָ    ."ַחּיָ

  
ָנא ָהֵני    ?ַמאי ׁשְ

י ְקָרֵאי  ְנִפיׁשֵ ּום ּדִ    –ִאיֵליָמא ִמׁשּ

  רש"י
   וכו': כשם שש''צ

   . בלחש:למה צבור מתפללים
. אחר שנחלקו מודים חכמים

   חזרו והודו:
   . ר' חייא לרב דימי:אמר ליה

. דמריה חנה נמי רבה בר בר
   דשמעתא הוא:

. שנחלקו על רבן הכי קאמר
  יוחנן כשאמר כן:

. כי סליק רבי אבא מימי
   שהפליג בספינה לים וחזר:

. לקמן מפרש של ר''הבברכות 
   מ''ש הני:

. לו בברכות של ר''ה מאן מודים
   ויוה''כ ר''מ:

. דקאמר ר' והלכה מכלל דפליגי
יוחנן הלכה כרבן [גמליאל] בהך 
דמשמע מכלל דעמדו 

   במחלוקתן:
   . שאר החכמים חוץ מר''מ:רבנן

. אילימא משום דנפישי קראי
דאיכא דמוספי ר''ה ור''ח 

   ת:ומלכיות וזכרונות ושופרו
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   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלְוָהָאַמר 
ָאַמר יָון ׁשֶ תּוב ֵלאמֹר" :ּכֵ    !ׁשּוב ֵאינֹו ָצִריךְ  "ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ

  
א ָרכֹות ,ֶאּלָ י ּבְ ַאְווׁשֵ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
  

  רש"י
. כיון שאמר ובתורתך כתוב

כלומר כיון שאמר נעשה ונקריב 
לפניך כמצות רצונך כמו 

   שכתבת עלינו בתורתך:
. לומר מקראות אין צריך

   המוספין:
. שהרי כאן אלא משום דאוושי

תשע וארוכות ומטעות דאין 
הכל בקיאין בהן ורבותי 
מפרשין להא דרב חננאל 
במלכיות וזכרונות ושופרות 

א דלא כרבנן ולא וקשיא לי ה
כר' יוחנן בן נורי דתנן (לעיל דף 
לב.) אין פוחתין מעשרה מלכיות 

  וכו':
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        לה, אלה, אלה, אלה, א .147
   :ּגּוָפא

   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאל ָאַמר"
ָאַמר יָון ׁשֶ תּוב ֵלאמֹר" :ּכֵ    ".ׁשּוב ֵאינֹו ָצִריךְ  "ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ

  
ּה  ָיִחיד ,ָסבּור ִמיּנָ י ּבְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ִצּבּור     .לֹא –ֲאָבל ּבְ
  

ַמר    :ִאּתְ
י ָאַמר  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ

יָון  -ֶאָחד ִצּבּור  ,ֶאָחד ָיִחיד ָאַמרּכֵ תּוב ֵלאמֹר" :ׁשֶ    .ׁשּוב ֵאינֹו ָצִריךְ  -  "ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ
  

  רש"י
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        לה, אלה, אלה, אלה, א .148
יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

תוֹ  ִפּלָ יר ָאָדם ּתְ ךְ  ְוַאַחר ,ְלעֹוָלם ַיְסּדִ ל ּכָ ּלֵ    .ִיְתּפַ
  

אָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ֵתיּה ּדְ  ָרא ִמיּלְ ּבְ י ִמְסּתַ ל ַרּבִ ְבָרכֹות ׁשֶ ָנה רֹאׁש ֶאְלָעָזר ּבִ ָ ל  ,ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ ָרִקים ,יֹום ַהּכִ ל ּפְ    .ְוׁשֶ

ָנה  ָ ָכל ַהׁשּ    .לֹא –ֲאָבל ּדְ
  

י ַרב ְיהּוָדהֵאיִני ְוָהא  ר ְצלֹוֵתיּה ּוְמַצּלֵ    !ְמַסּדֵ
  

אִני ַרב ְיהּוָדה    ,ׁשַ
י ָלִתין יֹוִמין ִלְתָלִתין יֹוִמין ֲהָוה ְמַצּלֵ ִמּתְ יָון ּדְ    ,ּכֵ

ְפָרִקים ּדָ     .ֵמיּכִ
  
  

  רש"י
   . מועדות:ושל פרקים

. שהיה מחזר מתלתין לתלתין
   תלמודו כל שלשים יום:
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        לה, אלה, אלה, אלה, א .149
ְמִליֵאלָאְמרּו לֹו ְל "[  ן ּגַ    :ַרּבָ

ִלין ּלְ ה ִצּבּור ִמְתּפַ    ?ִלְדָבֶריָך ָלּמָ
תוֹ  :ָאַמר ָלֶהם ִפּלָ ִליַח ִצּבּור תְּ יר ׁשְ ֵדי ְלַהְסּדִ    .ּכְ

ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם  ן ּגַ    :ַרּבָ
יָבה ִליַח ִצּבּור יֹוֵרד ִלְפֵני ַהתֵּ ה ׁשְ    ?ְלִדְבֵריֶכם ָלּמָ

ִקי :ָאְמרּו לוֹ  ֵאינֹו ּבָ ֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ׁשֶ    .ּכְ
ִקי :ָאַמר ָלֶהם ֵאינֹו ּבָ ּמֹוִציא ֶאת ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ִקי ,ּכְ ְך מֹוִציא ֶאת ַהּבָ   ]."ּכָ

  
ר ֲעִויָראָאַמר  ְמעֹון ֲחִסיָדאָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ י ׁשִ    :ַרּבִ

דֹות ָ ׂשּ ּבַ ְמִליֵאל ֲאִפיּלּו ַעם ׁשֶ ן ּגַ    .ּפֹוֵטר ָהָיה ַרּבָ
  

ָקְייֵמי ָהָכא ְעָיא ָהֵני ּדְ    ?ְולֹא ִמיּבַ
ה ָהֵני ֲאִניֵסי ַרּבָ    !ָהֵני לֹא ֲאִניֵסי ,ַאּדְ

  
ָתֵני  ֵריּה ּדְ ּדְ א ּבְ יאַאּבָ ר ִחּיָ ְנָיִמין ּבַ    :ַרב ּבִ

ָרָכה" ְכַלל ּבְ ֲאחֹוֵרי ּכֲֹהִנים ֵאיָנן ּבִ    ."ַעם ׁשֶ
  

א י ָאָתא  ,ֶאּלָ ר ִאיִדיָאַמר  ָרִביןּכִ י ַיֲעקֹב ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדאָאַמר  ַרּבִ י ׁשִ    :ַרּבִ
דֹות ָ ׂשּ ּבַ א ַעם ׁשֶ ְמִליֵאל ֶאּלָ ן ּגַ ַטר ַרּבָ    ,לֹא ּפָ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ְמָלאָכהִמ  ֲאִניֵסי ּבִ ּום ּדַ    ,ׁשּ

ִעיר     .לֹא –ֲאָבל ּבָ
  

        הדרן עלך יום טובהדרן עלך יום טובהדרן עלך יום טובהדרן עלך יום טוב
        וסליקא לה מסכת ראש השנהוסליקא לה מסכת ראש השנהוסליקא לה מסכת ראש השנהוסליקא לה מסכת ראש השנה

  
     

  
  

 
  
  
   
  

 
  

  רש"י
   . שש''צ מוציאם:פוטר היה כו'

. ואע''פ שעם אינן בכלל ברכה
שבשדות בכלל ברכה הני דמצו 
 למיתי קמי כהנים ויפנו כהנים

אליהם ויברכום והם לא באו 
   אינן בכלל ברכה:

. משום דלא אניסי אבל דעיר לא
  ויכולין להסדיר תפלתן:

  
  
  
  

  

  

  


