
 

  ארבעה ראשי שנים פרק ראשון

  

  'דף ב

  

  ארבעה ראשי שנים הם

וכולם , שהם נחשבים כתחילת שנה לעניינים מסויימים, אבמשנתנו נמנו ארבעה זמנים

  .י על סדר הגמרא"יתבארו בעזה

  

  תקנת כתיבת הזמן בשטרות גבייה

מועיל השטר , וכותב לו על ההלוואה שטר חוב שחתומים בו עדים, הלווה מחבירו

, ומעתה אף אם ימכור הלווה קרקעות, שעבד את קרקעות הלווה לתשלום ההלוואהל

  .יוכל המלווה לגבות אותם חובו מהקונים
  

לא נוכל , שאם לא יהיה בו זמן, ותקנו חכמים לכתוב בשטר את הזמן שבו חל השטר

לא נדע אם נמכרו , וכשמכר הלווה קרקעות, לדעת מתי חל שעבוד הקרקעות שבשטר

או שנמכרו אחר שחל , ואינן משועבדות לתשלום ההלוואה, ל השעבודקודם שח

  .והן משועבדות לתשלום ההלוואה, השעבוד
  

כי , השטר כשר, יותר מתאריך כתיבתו וחתימת העדיםכשנכתב בשטר זמן מאוחר ו

המלווה מחל ללווה שלא , אף שהיה ראוי שישתעבדו הקרקעות משעת חתימת העדים

  .א לזמן מאוחר יותרישתעבדו לו הקרקעות אל
  

, השטר פסול, יותר מתאריך כתיבתו וחתימת העדיםכשנכתב בשטר זמן מוקדם אבל 

, כי אין השטר משעבד את הקרקעות אלא משעת חתימת העדים, והטעם לכך

, ועל ידי הזמן המוקדם שבשטר, וקרקעות שמכר הלווה קודם לכן אינן משועבדות

, וקנסו חכמים. שלא כדין, ו קודם לכןהמלווה עלול לטרוף את הקרקעות שנמכר

                                                                                                                                        
דחולין רק קמא ובפ) ג". (ארבעה שומרים הן"בתרא דשבועות  רקובפ) ב. (כדאשכחן הכא) א(, "הן"בכל דוכתי תני  א

 שלוש .בתים הן שלושה"כל הצלמים  רקובפ) ז-ו-ה". (יינות הן שלושה"אין מעמידין  רקובפ) ד". (פגימות הן שלוש"

 ,משום דקאי אבתריה ,"הן"ולא תני  "ארבעה אבות נזיקין" ,תנןבא קמא אבל בריש ב". אילנות הן שלושה .הןאבנים 

 ."הן"דבגמרא במניינא דרבי חייא ורבי אושעיא תני  ,ותדע ,לא ראי זה כראי זה ,כלומר ארבעה אבות נזיקין הללו

 ].'תוס[
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, שלא יגבו בשטר זה גם קרקעות שנמכרו אחר שעת כתיבתו, לפסול שטר זה לגמרי

ואין המלווה גובה מהלווה אלא מנכסים בני חורין כמלווה בעל פה . שנשתעבדו בו כדין

  .אבלא שטר

  

  באחד בניסן ראש השנה למלכים

, ושטר שנכתב בו זמן מאוחר, פסול הואשטר , ששטר שנכתב בו זמן מוקדם, נתבאר

היו רגילים למנות את השנים , וכשהיו כותבים את הזמן בשטרות. שטר כשר הוא

  ".בשנה שביעית למלך שלמה, ביום חמישה עשר לחודש כסלו", כגון, בלמלכים
  

וכל מלך היתה שנתו מתחלפת , ואם לא היו קובעים זמן מסוים לחילוף שנות המלך

לא ימנו לו שנה שניה עד ראש חודש , כגון אם עמד בראש חודש חשון ,ביום שעמד בו

  . היו באים לידי טעות כשלא היו זוכרים מתי עמד המלך, חשון הבא

והעדים זוכרים שלא היתה ההלוואה באותו , "כסלו שנה שניה"כגון אם כתוב בשטר 

שנה מוקדם  תמוז של כל, אם עמד המלך בין כסלו לתמוז. אלא בתמוז שנה שניה, זמן

ואם עמד . השטר כשר, לכסלו של כל שנה ומאחר שההלוואה קודמת לכתיבת השטר

כסלו של כל שנה מוקדם לתמוז של כל שנה ומאחר שכתיבת , המלך בין תמוז לכסלו

  . גהשטר קודמת להלוואה השטר פסול
  

                                                                                                                                        
 ].'תוס. [וכמו שפירשנו שם ,ולא יתכן ,אבל מבני חרי גבי ,פסולין לגבי משעבדי ,בקונטרס רשבשלהי איזהו נשך פי א

ודוקא גבי גיטין אמרינן הכי פרק הזורק  ,דהכא למלכי ישראל קמיירי ,ואינו .משום שלום מלכות ,בקונטרס רשפי ב

 לפי שהוא ,דאין צריך שלום מלכות אלא בגט אשה ... משום שלום מלכות ,מפני מה תקנו מלכות בגיטין ,אמר עולא

 ].'תוס[ .וחשיב משאר שטרות ,לפי שעל ידי גט מותרת לכל אדם ,ומילתא דחשיבות ,דבר גדול

אש השנה אי לאו דקבעו ניסן ר ,מספק היינו חושבין אותו מוקדם ,הקונטרס רושוהשתא משמע לפי. י"כן פירש רש ג

ומיהו יכול לפרש  ...שטר מספק  דאין לנו לפסול שום ,ואי אפשר לומר כן .כן אנו יודעין בו שהוא מאוחרל ידי שע

היתה  שלושוהעדים החתומים אומרים שבכסליו בשנת  ,שיפרש שכתוב בשטר בתמוז בשנת שלש ,פירוש איפכא

ומיהו עיקר פירושו תימה  ...אנו יודעין שהוא מוקדם אש השנה שקבעו בניסן רל ידע וע ,והייתי מכשיר מספק ,המלוה

ועוד ) ב( .האיך ישכח ,וכן סופר שכותב כל היום שטרות ,ל העולם מתי עמד המלךשעשו תקנה פן ישכחו כ) א( ,גדולה

דאין יודעין מתי מתחלת שנת  ,שלא ידעו מה לכתוב בו ביום ,הוי מצי למימר דנפקא מינה טובא לכל שטרות דאם כן

כגון אם עמד המלך ינו הי ,דנפקא מינה לשטרי חוב המוקדמין ,ונראה ...ועוד דכי האי גוונא לאו מוקדם ) ג( .המלך

דעביד איניש דטעי חד  ,כשיגיע אחד בניסן אחר ישכח הסופר ויסבור דאשתקד עמד המלך בשנים בניסן ,באחד בניסן

וכתוב  ,שהיא שנה שניה ,ונמצא שטר זה מוקדם שנה שלימה ,ויכתוב באחד בניסן בשנה ראשונה למלך ,יומא

תו לא אתי לידי , אש השנהאבל עכשיו שקבעו ניסן ר ,נה זו שלא כדיןטורפין מן הלקוחות של ש ד"יונמצאו ב ,ראשונה

מר רבי א ,מה ביניהן ,מתשרי מנינןאן דאמר בין מ ,מניסן מנינן אן דאמרבין מ ,ויש שיטה אחרת בירושלמי[]  ... תקלה

ו שנה שניה מכר מכירה במרחשון וכתב ב ,לוה באייר וכתב ביה שנה שניה למלכות ,שטרות יוצאות ביניהן ,יצחק

ולא  ,ומילתא אחריתי היא ,מכירה קדמאה ,מתשרי מנינןאן דאמר מלוה קדמאה מ ,מניסן מנינןאן דאמר מ ,למלכות

 ].'תוס[ .אתי לפרושי מאי טעמא קבעו ניסן ראש השנה
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, שבו תמיד תתחלף שנת המלך, קבעו זמן מסוים, כדי שלא יבואו לידי ספק זהו

  ".שנה שניה"יתחילו למנות , כשיגיע אותו זמן, לו עמד יום אחד קודם לכןואפי
  

כלומר באחד בניסן , שאחד בניסן הוא ראש השנה למלכי ישראל, ומבואר במשנתנו

כשמגיע , בין עמד בעשרים ותשעה באדר, בין עמד באחד בניסן, מתחלפת שנת המלך

  .מתחלפת השנה, אחד בניסן

  

  משעה שנמנו עליו מונים לו משעה שמלך ולא

אף , אבל כל זמן שלא מלך בפועל, אין מונים את שנות המלך אלא משעה שמלך בפועל

  .אין מונים לו, על פי שנמנו השרים וגמרו למנותו

אבל כשנמנו . מונים לו שנה שניה, משהגיע ניסן הראשון, כשמלך בפועל באדר, ולכן

  .אלא שנה ראשונה, ן ראשוןאין מונים לו בניס, ומלך בפועל בניסן, עליו באדר

שמת , אפילו מלך בן מלךולכן , לבין מלך בן מלך,ואין חילוק בדבר זה בין מלך ראשון

, תחת אביווגם נמנו עליו למנותו , אשהוא ראוי מאוד למלכות מאותה שעה, אביו באדר

  .אין מונים לו שנה ראשונה אלא מניסן, אם לא מלך בפועל עד ניסן

  

  ה נמנית לשני המלכיםשנ - מת ומינו אחר 

  .נמנית כולה לשני המלכים, ומינו מלך אחר תחתיו, שנה שמת בה מלך

ניתן לכתוב בשטרות של , ובין כשמת בסופה, ולכן בין כשמת הראשון בתחילת השנה

ניתן , ומת, ואפילו מלך בשנה זו יום אחד בלבד[". בשנת כך וכך לאותו מלך", כל השנה

  ].שיום אחד בשנה חשוב שנה אף בתחילת השנה ,למנות את כל השנה לשנותיו

ניתן , ובין כשעמד בסופה, בין כשעמד בתחילת השנה, וכמו כן משעת עמידת השני

ואף על פי  ששנה זו נמנית למלך [". בשנה ראשונה לאותו מלך", לכתוב בשטרות גם

  ].ניתן למנותה גם למלך הזה, הקודם

  

  מנין ששנות מלכי ישראל נמנות מניסן

ַוְיִהי ", מהכתובלמד , ששנות מלכי ישראל נמנות מניסן, ענין זה –רי רבי יוחנן לדב

ִבְׁשמוִֹנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית 

, מבוארבו , )'א' ו 'מלכים א" ('הַוִּיֶבן ַהַּבִית לַ ל ִלְמ ְׁשֹמה ַעל ִיְׂשָראֵ הּוא ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני  בְּבֹחֶדׁש ִזו

                                                                                                                                        
 ].י"רש". [למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו"דכתיב , לפי שהמלכות ירושה היא, וטעמו של דבר א

שנולדו בו אבות  ,דניסן הוא חדש זיו ,ולקמן משמע .כיון דמניסן מנינן למלכים ,איירהוא  "זיו"חודש הכא ד משמע ב

נ "א .כבר נולדו זיותני עולם בניסן ,כשנתחדש אייר ,דהכי קאמר ,לקמן רשמיהו בקונטרס פי .שהם זיותני עולם ,העולם
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, ומכאן, היא שנת ארבע למלך שלמה, ששנת ארבע מאות ושמונים ליציאת מצרים

וכשם ששנות , הן השנים הנמנות ליציאת מצרים, שהשנים הנמנות למלכי ישראל

אל נמנות כך שנות מלכי ישר ,]י להלן"כפי שיתבאר בעזה[יציאת מצרים נמנות מניסן 

  .מניסן
  

מהכתוב למד , ששנות מלכי ישראל נמנות מניסן, ענין זה – ]'בדף ג[ולדברי רבי אלעזר 

י "דה(" ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע ְלַמְלכּותוֹ ַּבֵּׁשִני  ]אאייר[= ַוָּיֶחל ִלְבנוֹת ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני", האמור בשלמה

שהתחיל לבנות בירח , "ַּבֵּׁשִני ת ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִניַוָּיֶחל ִלְבנוֹ ", ועל כרחך כוונת הכתוב, )'ב' ג 'ב

ששנות , ללמד, והוקשו זה לזה, שהוא הירח השני למלכותו, ]אייר[=השני לחדשים 

  .כשנות החודשים, המלכים נמנות מניסן

כי אם כן , בשני בחדש, אבל אין לומר שכוונת הכתוב שהתחיל לבנות בחודש השני - 

כמו בשאר מקומות שנזכר היום , "בשני בחודש", רושהיה צריך להיות כתוב בפי

  .בחודש

כי לא מצינו , וכן אין לומר שכוונת הכתוב שהתחיל לבנות בחודש השני בשני בשבת - 

ועוד שהוקשו שתי המילים הללו . בבכל המקרא שיזכיר הכתוב שני בשבת באופן הזה

ַּבֹחֶדׁש "כמו שנאמר , ש שנישכשם שהראשון הוא חוד, זה לזה ללמד" ַּבֵּׁשִני ַהֵּׁשִני"

  .הוא חודש שני, "ַּבֵּׁשִני"כך " ַהֵּׁשִני

  

  מנין שהשנים הנמנות ליציאת מצרים נמנות מניסן

  .ולא מזמן אחר כגון מתשרי, נמנות מניסן, שהשנים הנמנות ליציאת מצרים, נתבאר
  

- יתשר-אלול[, שכל החודשים מחודש אב ועד חודש שבט, ותחילה הביאו ראיה לכך

  . אינם תחילת שנה למנין יציאת מצרים ,]שבט- טבת-כסלו- חשון

, כמו שנאמר, שכן מיתת אהרן היתה בחודש אב בשנת ארבעים לצאתם מארץ מצרים

ַוָּיָמת ָׁשם ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ  'הֶאל ֹהר ָהָהר ַעל ִּפי ַוַּיַעל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן "

   ).ח"ל ג"במדבר ל" (ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש גִים ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשיִמְצַר 

                                                                                                                                       
 ].'תוס[ .זימנין דניסן דתקופה נמשך בתוך אייר של לבנה

שני מכלל דכל חדשים האחרים הנרמזים אמרינן  "ראשון הוא לכם"דמדקרי בקרא בחדש ניסן  ,איירעל כרחך שהוא  א

 ].המובא להלן' פ תוס"ע[ .במניינו למנין הראשון מנינןשלישי 

שלא , מבואר' אולם מתוך פירוש התוס. מתחילה הבנתי שלא מצינו שיחזור הכתוב על היום בשבוע אחר החודש ב

אין למדין  ,מפרש בירושלמי ,"ויהי בוקר יום שני"והא דכתיב  ,וכתבו על כך. כיר הכתוב בשום מקום שני בשבתהז

 ].'תוס[ .אלא שהיה יום שני לברייתו של עולם ,כלומר דלאו אשבת קאי ,מברייתו של עולם

ם הנרמזים אמרינן מכלל דכל חדשים האחרי "ראשון הוא לכם"דמדקרי בקרא בחדש ניסן  ,על כרחך שהוא אב ג
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שכן אחר מותו של אהרן בא סיחון להילחם , ובאותו זמן עדיין היה סיחון קיים

  . י להלן"כפי שיתבאר בעזה, בישראל

כמו , וחודש שבט שאחר מיתת סיחון עדיין היה בשנת ארבעים לצאתם מארץ מצרים

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ּבְ ", שנאמר

ֶמֶל ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ְוֵאת עֹוג ֶמֶל ַאֲחֵרי ַהֹּכתֹו ֵאת ִסיֹחן  .ֹאתֹו ֲאֵלֶהם 'הְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה 

" :ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל ֹמֶׁשה ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֵלאֹמר .ְּבַעְׁשָּתֹרת ְּבֶאְדֶרִעי ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב

, שהכוונה לשנת ארבעים לצאתם ממצרים, ואף שלא נתפרש בכתוב הזה, )'ה-'ג' דברים א(

ונתפרש בו , עיםשנאמר בו בשנת ארב, כן יש ללמוד בגזרה שווה מהכתוב הנזכר לעיל

   .ליציאת מצרים

כל , ואם כן, חודש אב קודם לחודש שבט, למדנו שבשנים הנמנות ליציאת מצרים

  .החודשים שמאב ועד שבט אינם ראש השנה
  

  'דף ג
  

] אב-תמוז-סיון-אייר-ניסן-אדר[אמנם עדיין יש להסתפק בכל החודשים מאדר ועד אב 

  . מי מהם תחילת השנה
  

שחודש ניסן וחודש , כי מבואר בכתובים, ודאי אינו תחילת שנהואמרו שחודש אייר ו

שכן הקמת המשכן היתה בחודש ניסן בשנה , אייר הסמוך לו שניהם באותה שנה

ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש הּוַקם  ]ניסן[= ַוְיִהי ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון", כמו שנאמר, השנית

והיה גם , מסעם הראשון היה בחודש אייר שאחר הקמת המשכןו, )ז"י' שמות מ(" ַהִּמְׁשָּכן

ְּבֶעְׂשִרים ַּבֹחֶדׁש ַנֲעָלה  ]אייר[= ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני", שנאמר, כן בשנה השנית

  ).א"י' במדבר י(" ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת
  

ן חודש סיון שאחר יציאתם ממצרים שכ, וכמו כן חודש סיון גם כן אינו תחילת שנה

ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ", כמו שנאמר, עדיין נחשב כשנה הראשונה

היה צריך , ואם היה נחשב כשנה שניה, )'א ט"שמות י" (ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָניִמְצָרִים 

  ".ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים השנית נהבש ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי", לומר
  

מי מהם הוא , אדר ניסן תמוז ואב, אבל עדיין יש להסתפק בארבעה חודשים אלו

  .תחילת השנה
  

ואפשר . מנין שאנו מונים את השנים ליציאת מצרים מחודש ניסן, ולא נתבאר לפי המסקנה

                                                                                                                                       
 ].'תוס[ .חמישי ששי שביעי במניינו למנין הראשון מנינן
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ושנות , יציאת מצרים לשנות המלכים שלפי המסקנה ענין זה למד מהיקש שהוקשו שנות

  .'וכן מבואר בתוס. כפי דרשת רבי אלעזר, המלכים מונים מניסן

  

  אחרי מיתת אהרן בא סיחון להילחם בישראל

ֹיֵׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶר ָהֲאָתִרים ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד ", לאחר מיתת אהרן נאמר

, שמת אהרן, היאשמע שהשמועה ש, ואמרו, )'א א"במדבר כ" (ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי ַוִּיָּלֶחם

  .אוכסבור ניתנה רשות להלחם בישראל, ונסתלקו ענני כבוד

ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהֹרן ַוִּיְראּו ָּכל ָהֵעָדה ִּכי ָגַוע ַאֲהֹרן ", וכן דרש רבי אבהו את הכתוב שלפני זה

ָּכל וייראו "אלא , "ָּכל ָהֵעָדה ַוִּיְראּו"אל תקרי  , )ט"כא "במדבר כ" (ִׁשים יֹום ֹּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאלְׁש

, ארע דבר זהולמה . המקיפים אותםעל ידי שנסתלקו ענני הכבוד , כלומר נראו ,"ָהֵעָדה

  ".ִּכי ָגַוע ַאֲהֹרן"
  

  .בהוא סיחון מלך האמורי, ואמרו שאותו כנעני מלך ערד
  

על , ונקרא גם כנעני. על שם שדומה לסייח במדבר, ונקרא גם סיחון. גא ששמו ערד"י - 

  . שמלך בכנען, שם מלכותו

ונקרא גם . במדבר] חמור הבר[=על שדומה לערוד , ונקרא גם ערד. א ששמו סיחון"וי - 

  .על שם שמלך בכנען, כנעני

  

  כי משמש בארבעה לשונות

משמשת בארבעה " כי"לשונות כלומר המילה משמש בארבע " כי"אמר ריש לקיש 

  .אופנים
  

  .אי. א

וכן הוא בכתוב , ד"אשר"או " כאשר"שהוא גם לשון , "אם"משמש בלשון " כי"פעמים 

  ".ָגַוע ַאֲהֹרן ]אשר[= ָּכל ָהֵעָדה ִּכי ַוִּיְראּו", ל לפי פשטו"הנ
  

                                                                                                                                        
בו לא נתפרש מה היתה , שענין זה נדרש מכתוב אחר, כתבו' אולם תוס. שענין זה נדרש מהכתוב הזה, י"כן גרסת רש א

 ).'ג מ"במדבר ל" (ב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְּבֹבא ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד ְוהּוא ֹיֵׁשב ַּבֶּנגֶ ", הוא הכתוב, השמועה ששמע

כל אבל מ .כסות ולשון שינה היות כמלך ערד ,כמו שיסד הפייט בפזמון של פרשת זכור ,דהיינו עמלק ,במדרש אמרינן ב

 ].'תוס[ .מדשינה עמלק עצמו לבא כדמותו ,דייק שפיר דהוה סיחון קיים מקום

 ].'תוס[ .המדינה או שם עירו ופשטיה דקרא ערד שם ג

ואם ", שהרי בודאי יהיה "ואם יהיה היובל"כמו  "אשר"ולשון  "כאשר"משמש לשון  "אם"שמצינו בכמה מקומות  ד

 ].י"רש". [אם יבלענו ממקומו" "אם כסף תלוה"וכן , שהרי חובה הוא, הרי זה וכאשר תקריב "תקריב מנחת בכורים



  7    שנים ראשי ארבעה ראשון פרק   'ג דף

  ].שמא[=דילמא . ב

ֹתאַמר ִּבְלָבְב ַרִּבים  ]שמא[= ִּכי", כמו בכתוב, "שמא"משמש לשון ספק " כי"פעמים 

ָזֹכר א ִתיָרא ֵמֶהם ", לא תאמר כן) ז"י' דברים ז" (ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹוִריָׁשםַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני 

  ).ח"י' דברים ז" (י ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ִמְצָרִיםקֶ ֱא 'הִּתְזֹּכר ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

  

  .אלא. ג

ְוא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְד ֵמָאִחי ", כמו בכתוב, "אלא"ש לשון היפוך משמ" כי"פעמים 

  ).'ח-'ו ז"דברים ט(" ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד לוֹ  ]אלא[= ִּכי .ָהֶאְביֹון
  

  . דהא. ד

לפי דרשת , וכך הוא משמש בכתוב, "בגלל"כמו , הוא נתינת טעם לדבר, "כי"פעמים 

  ".ִּכי ָגַוע ַאֲהֹרן", ולמה ,"הָּכל ָהֵעדָ וייראו ", רבי אבהו

  

  ]לשטרות[=באחד בתשרי ראש השנה למלכי אומות העולם 

שמלכי אומות , ואמר רב חסדא. שראש השנה למלכי ישראל הוא אחד בניסן, נתבאר

  .אלא באחד בתשרי, העולם ראש השנה שלהם אינו באחד בניסן
  

עשרים למלך תחילת דבריו בחודש כסלו בשנת , שכן מצינו בדברי נחמיה

ַוֲאִני ָהִייִתי ִּדְבֵרי ְנֶחְמָיה ֶּבן ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ְבֹחֶדׁש ִּכְסֵלו ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ", שנאמר, אארתחשסתא

, ונחשב לאותה שנה, והוסיף דברים בחודש ניסן שאחרי כן )'א' נחמיה א" (ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה

ַהֶּמֶל ַיִין ְלָפָניו ָוֶאָּׂשא ֶאת ַהַּיִין ָוֶאְּתָנה ִרים ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַוְיִהי ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ְׁשַנת ֶעְׂש ", שנאמר

מבואר שלא החלו למנות למלך שנה חדשה באחד , )'א' נחמיה ב" (ַלֶּמֶל ְוא ָהִייִתי ַרע ְלָפָניו

  . בבניסן
  

יש  ,שאף שבכתוב הראשון לא נתפרש לאיזו מלך היתה שנת עשרים, וביאר רב פפא

ְׁשַנת "שכן נאמר בכתוב הראשון , ללמוד בגזרה שווה שהיא שנת עשרים לארתחשסתא

ְׁשַנת "ומעתה כשם שבכתוב השני היא , "ְׁשַנת ֶעְׂשִרים"וכן נאמר בכתוב השני , "ֶעְׂשִרים

  .כך בכתוב הראשון, "ֶעְׂשִרים ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא
  

, כי מבואר בברייתא, ל כסלוואין לומר שהמעשה של ניסן היה מוקדם למעשה ש

כמבואר , שאותם דברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו, שמעשה של כסלו היה מוקדם

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [שנבנה הבית בשנת שתים לדריוש, ורושזהו דריוש שאחר אחש ,ארתחשסתא א

 ,הואיל דאפיקתיה מניסןכל מקום מ ,שיש לומר שהם ראש השנה ,שיש כמה חדשים בין ניסן לתשרי אף על פי ב

 ].'תוס[ .לשמיטין וליובלות ,דאשכחן דהוה ראש השנה לכמה דברים ,אוקמיה אתשרי
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  .אמרם נחמיה למלך בניסן, בכתובים

ִּדְבֵרי ְנֶחְמָיה ֶּבן ֲחַכְלָיה ַוְיִהי ְבֹחֶדׁש ", המובא בסוגיתנו, וזה מעשה ראשון של כסלו

ֶאָחד ֵמַאַחי הּוא  ]מירושלים[ ַוָּיֹבא ֲחָנִני .יִתי ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרהִּכְסֵלו ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ַוֲאִני ָהיִ 

ם  .אַוֲאָנִׁשים ִמיהּוָדה ָוֶאְׁשָאֵלם ַעל ַהְּיהּוִדים ַהְּפֵליָטה ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו ִמן ַהֶּׁשִבי ְוַעל ְירּוָׁשָלִ

ם ַּבְּמִדיָנה ְּבָרָעה ְגֹדָלה ּוְבֶחְרָּפה ְוחֹוַמת ַוֹּיאְמרּו ִלי ַהִּנְׁשָאִרים ֲאֶׁשר ִנְׁשֲארּו ִמן ַהְּׁשִבי ׁשָ 

ם ְמֹפָרֶצת ּוְׁשָעֶריָה ִנְּצתּו ָבֵאׁש   ).'ג-'א' נחמיה א(" ְירּוָׁשַלִ

ַוְיִהי ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ", המובא בסוגיתנו, וזה מעשה שני של ניסן

ַוֹּיאֶמר ִלי ַהֶּמֶל  .ֶאָּׂשא ֶאת ַהַּיִין ָוֶאְּתָנה ַלֶּמֶל ְוא ָהִייִתי ַרע ְלָפָניווָ  בַהֶּמֶל ַיִין ְלָפָניו

ָוֹאַמר ַלֶּמֶל  .ַמּדּוַע ָּפֶני ָרִעים ְוַאָּתה ֵאיְנ חֹוֶלה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֹרַע ֵלב ָוִאיָרא ַהְרֵּבה ְמֹאד

ְרעּו ָפַני ֲאֶׁשר ָהִעיר ֵּבית ִקְברֹות ֲאֹבַתי ֲחֵרָבה ּוְׁשָעֶריָה ֻאְּכלּו ַהֶּמֶל ְלעֹוָלם ִיְחֶיה ַמּדּוַע א יֵ 

ָוֹאַמר ַלֶּמֶל  .י ַהָּׁשָמִיםֵק ַוֹּיאֶמר ִלי ַהֶּמֶל ַעל ַמה ֶּזה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ֱא .ָבֵאׁש

ֶׁשר ִּתְׁשָלֵחִני ֶאל ְיהּוָדה ֶאל ִעיר ִקְברֹות ֲאֹבַתי ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ְוִאם ִייַטב ַעְבְּד ְלָפֶני אֲ 

ַוֹּיאֶמר ִלי ַהֶּמֶל ְוַהֵּׁשַגל יֹוֶׁשֶבת ֶאְצלֹו ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ַמֲהָלֲכ ּוָמַתי ָּתׁשּוב ַוִּייַטב  .ְוֶאְבֶנָּנה

  ).'ו-'א' נחמיה ב(" ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַוִּיְׁשָלֵחִני ָוֶאְּתָנה לֹו ְזָמן

  

  שמותיו של מלך פרס שמלך אחרי אחשורוש

. דריוששנינו בברייתא שדרויש שמלך אחר אחשורוש נתכנה בשלושה שמות שמו היה 

  . על שם מלכותוארתחשסתא ונקרא גם . כי מתחילה היה מלך כשר, כורשונקרא גם 

  

  שנות מלכות ארתחשסתא

                                                                                                                                        
ונחמיה בן חכליה היה שר , והרבה נשארו בבבל ... ו ובימי אחשורושוהיו שם בימי, שכבר עלו בני הגולה מימות כורש א

 ].י"רש. [המשקים למלך בשושן הבירה

שנבנה הבית  ,דהוא דריוש בן אסתר ,פשטיה דקרא משמע דהאי עובדא דנחמיה בפני ארתחשסתא המלך היה ב

ובסמוך  "ושיציא ביתא דנא" ,בכדכתי ,דהא בשנת שיתא למלכות דריוש נבנה הבית ,אבל אי אפשר לומר כן ,בימיו

 ביועוד דבסמוך פריך רב יוסף לר ,]דכבר היו ישראל בהשקט ובבטחה[ ,והך עובדא דהכא בשנת עשרים הוה ,מייתי לה

דשנת עשרים  ,הוה ליה לאקשויי מהאי קרא גופיה ,קשו קראי אהדדי אם כן ,אבהו דאמר מניסן מנינן למלכי ישראל

פרש דהכי קאמר קרא שנת עשרים לארתחשסתא דהוא כורש ראשון של פקידת המלך וצריך ל .לחדש תשרי קא חשיב

באדין בטלת עבידת בית "כדכתיב  ,ומעשה הזה בשנה שלישית למלכותו ,דריוש הביא יין לפניו דהוא דריוש בן אסתר

 "ים המפורצתעד שנת תרתין לדריוש מלך פרס ובשנת שלש למלכו דבר נחמיה לפני המלך על חומת ירושל' אלהא וגו

וארביסר  ,תלת דכורש ,במגילה פרק קמא תאכדאי ,והיא היתה שנת עשרים לכורש הראשון ,כדכתיב בעזרא

ומיהו יש לפרש דקרא כפשטיה דבשנת  .ובשלישית בקש נחמיה על בנין העיר ,ושתים דדריוש בן אסתר ,דאחשורוש

כי אם בנין בית  ,ולא בנו חומת העיר ושעריה ,וונגמר הבנין בשנת שש למלכות ,שתים לדריוש התחילו לבנות הבית

שבקש על  ,עד שנת עשרים לדריושם שוללים אותם "לפי שהעכו ,והיו נתונים ברעה גדולה ובחרפה ,המקדש לבדו

 ].'תוס[ .אך בבנין הבית לא נתעסקו שכבר היו בנוי ,עד שעלתה ארוכה לחומת ירושלים כדמוכחי קראי ,חומת העיר
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נותיו מאחד מנו את ש, מאחר שהיה מלך של אומות העולם, נתבאר שארתחשסתא

  .בתשרי
  

ובאותו זמן נמנו שנותיו מאחד , בתחילה היה מלך כשרשכן , אמנם לא תמיד היה כן

החלו למנות את שנותיו , ]הרשיע[=החמיץ כש, לאחר זמןורק , בניסן כמלכי ישראל

  .כמלכי אומות העולם, מאחד בתשרי
  

, מתחילה נאמרש, מבואר בדברי חגי, שמתחילה נמנו שנותיו באחד בניסן, וענין זה

, )ו"ט' חגי א(" ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶל ]אלול[= ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַּבִּׁשִּׁשי"

" ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֵלאֹמר 'הָהָיה ְּדַבר ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ַלֹחֶדׁש  ]תשרי[= ַּבְּׁשִביִעי", ולאחר מכן נאמר

ולא היה נמנית לו , הרי שחודש אלול וחודש תשרי שאחריו היו באותה שנה, )'א' חגי ב(

  .שנה נוספת בהגיע חודש תשרי
  

והחלו למנות לו את שנותיו , החמיץ דריוש, כשעלה עזרא מבבל, אמנם שנה לאחר מכן

  . מאחד בתשרי

יִציא ְוׁשֵ ", שנשלם בנין הבית בשנה ששית לדריוש בחודש אדר, שכן מבואר בספר עזרא

 )ו"ט' עזרא ו(" ַּבְיָתה ְדָנה ַעד יֹום ְּתָלָתה ִליַרח ֲאָדר ִּדי ִהיא ְׁשַנת ֵׁשת ְלַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא

, ואמרו, ]וסוף תשלום בית זה היה עד יום שלישי לחדש אדר שהיא שנת שש לדריוש המלך[=

והגיע , מבבלעלה עזרא , ששנה לאחר מכן כלומר בחודש אדר של שנה שביעית

ַוָּיֹבא ", כמו שנאמר, ונמנה גם הוא בשנה שביעית, לירושלים בחודש אב שאחרי כן

ם ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ִהיא ְׁשַנת ַהְּׁשִביִעית ַלֶּמֶל כי באותה שנה כבר ) 'ח' עזרא ז(" ְירּוָׁשַלִ

  .ולכן לא מנו לו שנה שמינית עד אחד בתשרי, החמיץ דריוש

  

  'דף ד

  

  סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בניהאומר 

או יזכה לחיי , אף אם אומר שנותן בשביל שיחיו בניו, ישראל הרגיל לתת צדקה

אלא , אינו קורא תגר, כי גם אם לא יתנו לו מבוקשו, אהרי זה צדיק גמור, העולם הבא

  .תולה היסורים בעוונו

אין זו , ל מנת לקבלכשנותן עולכן , קורא תגר, אם אין מטיבים לו כגמולו, אבל נוכרי

                                                                                                                                        
 ,היינו באומות העולם ,אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס ,קמא דמסכת אבותוהא דתנן פרק  א

 ].'תוס[ .שתוהין על הראשונות
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  .צדקה

  

  ראיות שהחמיץ ארתחשסתא

  .סיפק צרכי מקדש על מנת שיחיו בניו. א
  

, ובה ציוה לספק כל צרכי הכהנים, שלח בידו ארתחשסתא איגרת, כשעלה עזרא

בני [ ּוְבֵני תֹוִרין ְוִדְכִרין ְוִאְּמִרין ]מה שיהיו צריכים תן להם משלי[ ּוָמה ַחְׁשָחן", שנאמר

 ]חיטים לסלת[ ִחְנִטין ]ל השמים-לעולות לא[ ַלֲעָלָון ֶלֱאָלּה ְׁשַמָּיא ]וזכרים וכבשיםתורים 

כפי מאמר [ ְּכֵמאַמר ָּכֲהַנָּיא ִדי ִבירּוְׁשֶלם ]שמן[ ּוְמַׁשח ]יין לנסכים[ ֲחַמר ]לקרבנות[ ְמַלח

בלא [ ִּדי ָלא ָׁשלּו ]םינתן להם יום יו[ ֶלֱהֵוא ִמְתְיֵהב ְלֹהם יֹום ְּביֹום ]הכהנים שבירושלים

  ).'ט' עזרא ו(" ]דיחוי
  

שכן אם , שבאותה שעה עדיין לא החמיץ, רב כהנא רצה להוכיח מהדברים הללו

  .למה היה רוצה לסייע לעבודת המקדש, החמיץ
  

שהרי לא שלח את עזרתו לשם , אדרבה מכאן ראיה שהחמיץ, אולם רבי יצחק אמר לו

ִּדי ֶלֱהֹון ְמַהְקְרִבין ִניחֹוִחין ֶלֱאָלּה ", ר לאחר מכןכמו שנאמ, אלא לטובת עצמו, שמים

 ּוְמַצַּלִין ְלַחֵּיי ַמְלָּכא ּוְבנֹוִהי ]ל השמים-למען אשר יהיו מקריבים קרבנות לא[ ְׁשַמָּיא

, וכשנוכרי נותן צדקה כדי שיחיה או יחיו בניו, )'י' עזרא ו(" ]ומתפללים לחיי המלך ובניו[

  .יתבארכפי ש, אין זו צדקה
  

  .ציוה לבנות שלוש שורות של שייש ושורה של עץ. ב
  

שציווה לבנות את חומות הבית שלוש שורות , ראיה נוספת לכך שהחמיץ ארתחשסתא

 ]שורות של אבן שייש שלושה[ ִנְדָּבִכין ִּדי ֶאֶבן ְּגָלל ְּתָלָתא", כמו שנאמר, אבן ואחת עץ

וההוצאות ינתנו מבית [= ְוִנְפְקָתא ִמן ֵּבית ַמְלָּכא ִּתְתְיִהב ]חתושורה של עץ א[ ְוִנְדָּב ִּדי ָאע ֲחַדת

אשרוף את הבית , אם ימרדו בי היהודים, כי אמר, ורצה שיעשו כן, )'ד' עזרא ו( ]"המלך

  .באש
  

ַוִּיֶבן ֶאת ", כמו שנאמר בבניין שלמה, ואמנם גם שלמה עשה שלוש שורות אבן ואחת עץ

ומכל מקום לא היה , )ו"ל' ו 'מלכים א(" ָׁשה טּוֵרי ָגִזית ְוטּור ְּכֻרֹתת ֲאָרִזיםְׁש ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית 

שלמה עשה באופן שלא יוכלו לשרוף את הבית וארתחשסתא עשה באופן , הדבר דומה

שלמה עשה את ) א. (שיוכלו לשרוף את הבית ושלושה חילוקים היה בין עשיות אלו

, שלמה שיקעה בבנין) ב. (ותה תחתונהוארתחשסתא עשה א, שורת העץ עליונה

   . וארתחשסתא ולא סד בסיד, שלמה סד בסיד) ג. (וארתחשסתא לא שיקע בבניין
  

  .השגל היתה יושבת אצלו. ג
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ַוֹּיאֶמר ִלי "לדברי רב יוסף או רבי יצחק הראיה לכך שהחמיץ ארתחשסתא מהכתוב 

שהכוונה ואמר רבה בר לימא משמו של רב , )'ו' נחמיה ב( "ַהֶּמֶל ְוַהֵּׁשַגל יֹוֶׁשֶבת ֶאְצלוֹ 

  .אלכלבה שהיתה אצלו למשכב
  

  .קצב את הסיפוק למקדש. ד
  

, שמתחילה אמר לספק צרכי המקדש בלא סכום, עוד ראיה לכך שהחמיץ ארתחשסתא

ַעד ְּכַסף ", שנאמר, נתן קצבה לדבר, ולבסוף, כלומר כל צרכם..."  ּוָמה ַחְׁשָחן", שנאמר

ְוַעד ִחְנִטין ֹּכִרין ְמָאה ְוַעד ֲחַמר ַּבִּתין ְמָאה ְוַעד ַּבִּתין  ]תנו להם לבוני הבית[ ָאהַּכְּכִרין ְמ 

  ).ב"כ' עזרא ז(" ְמַׁשח ְמָאה ּוְמַלח ִּדי ָלא ְכָתב
  

ודחו ראיה זו כי יתכן שמתחילה לא קצב כי לא ידע כמה יהיו צריכים ולאחר שנודע לו 

  .כמה צריכים קצב את כל הצורך

  

  שגל

ְוַהֵּׁשַגל יוֶֹׁשֶבת "שגל הנזכרת בכתוב , רברבה בר לימא משמו של שלדברי , נתבאר

לכאורה אי ו, גם כן נזכרה השגלשבהם , והובאו בגמרא פסוקים. היא כלבא" ֶאְצלוֹ 

  .אלא מלכה, אפשר לפרש שהכוונה לכלבה
  

 א ִהְתרֹוַמְמָּת ְוַעל ָמֵרא ְׁשַמּיָ ", כשהתגאה בלשאצר ונהנה מכלי המקדש נאמר לו. א

 ]ואת כלי ביתו הביאו לפניך[ בּוְלָמאַנָּיא ִדי ַבְיֵתּה ַהְיִתיו ָקָדָמ ]ועל אדון השמים נתגאית[=

יין [= ַחְמָרא ָׁשַתִין ְּבהוֹן ]פלגשך[= ּוְלֵחָנָת ]?[ ֵׁשְגָלָת ]ושריך[= דְוַרְבְרָבָנ ]ואתה[= גְוַאְנְּת 

א ְוַדֲהָבא ְנָחָׁשא ַפְרְזָלא ָאָעא ְוַאְבָנא ִּדי ָלא ָחַזִין ְוָלא ָׁשְמִעין ְוָלא ָיְדִעין ַׁשַּבְחָּת ְוֵלאָלֵהי ַכְסּפָ  ]שתית בהם

   ).ג"כ' דניאל ה" (א ִּדי ִנְׁשְמָת ִּביֵדּה ְוָכל ֹאְרָחָת ֵלּה ָלא ַהַּדְרָּת ָק ְוֵלאלָ 

י אין דרך כלבה כ, שהשגל האמורה בכתוב הזה היא כלבה, ולכאורה אי אפשר לומר

  .לשתות יין

  .גם הכלבה שותה יין, שאם מרגילים אותה בכך, אולם ניתן לומר
  

  ).'י ה"תהלים מ(" ְּבֶכֶתם אֹוִפירִנְּצָבה ֵׁשַגל ִליִמיְנ ְּבנֹות ְמָלִכים ְּבִיְּקרֹוֶתי ",נאמר. ב

                                                                                                                                        
שאין יולדין מן , יצאו בהמה וחיה ועוף שאינן נעשין בשר אחד ,"והיו לבשר אחד"שנאמר , ובני נח הוזהרו על כך א

 ].י"רש. [האדם

 .כתיב" קדמיך" ב

 .יבכת" ואנתה" ג

 .כתיב" ורברבניך" ד
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על כרחך שגל , ולכאורה מאחר שבא הכתוב לבשר לישראל דברים טובים שיהיו

  .ולא כלבה, מורה בכתוב היא מלכההא

בשכר שחביבה תורה , וכך אמר הכתוב, שבאמת כוונת הכתוב לכלבה, אולם ניתן לומר

   .זכיתם לכתם אופיר ,לישראל כשגל לעובדי כוכבים
  

ורק , שהשגל הנזכרת בהם היא מלכה, עוד אפשר שבשני הכתובים הללו מודה רב

כי , ונקראת שגל, שהכוונה לכלבה, קיבל רב מרבותיו, "ְוַהֵּׁשַגל יֹוֶׁשֶבת ֶאְצלוֹ "בכתוב 

  .או שהושיבה במקום מלכה, היתה חביבה עליו כמלכה

  

  איחור תשלום הנדרים שאסרה תורה

י ֵמִעָּמ ְוָהָיה ְב ֶק ֱא 'הִּכי ָדֹרׁש ִיְדְרֶׁשּנּו י א ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו ֶק ֱא 'הִּכי ִתֹּדר ֶנֶדר לַ ", נאמר

שלא לאחר מלשלם , שבכלל הכתוב הזה, י"יתבאר בעזה' ובדף ה, )ב"ג כ"דברים כ" (אֵחְט 

וכן , או שאר הקדשות, או ערכין שהעריך, כגון דמים שנדר להקדש, דברים הרבה

, ומעשר בהמה, בכור, ומעשר תבואה, וצדקות, ושלמים, ועולות, ואשמות, חטאות

  .ינתןכל אחד למי שראוי לה, ופאה, שכחה, לקט, ופסח

  .מהו הזמן שאסרה תורה לאחר את תשלום הדברים הללו, ונחלקו חכמים
  

  .רגל אחד. ג
  

וכיון שעבר , אסרה תורה לאחר את תשלום הנדרים אפילו רגל אחד, לדעת רבי מאיר

  .הרי זה עובר, ולא שילם נדרו, רגל אחד משעת נדרו

יֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ֵק ֱא 'ה ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר"והטעם לכך כי נאמר 

ֹעֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה . ּוָבאָת ָׁשָּמהְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו 

עליו , ללמד שברגל ראשון שבא, )'ו-'ה ב"דברים י" (ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ּוְבֹכֹרת ְּבַקְרֶכם ְוֹצאְנֶכם

  .ועובר באיסור לא תאחר, ולאחר מכן מאחר הוא, להביא נדריו
  

אבל אינו עובר באיסור , אמנם מצוות עשה יש להביא ברגל ראשון, וחכמים אומרים

  .עד שלושה רגלים, לא תאחר
  

  .שני רגלים. ד
  

וכיון , נדרים שני רגליםאסרה תורה לאחר את תשלום ה, רבי אליעזר בן יעקבלדעת 

  .הרי זה עובר, ולא שילם נדרו, שעברו שני רגלים משעת נדרו
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ְלַבד ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ְלֹעֵתיֶכם ְּבמֹוֲעֵדיֶכם  'הֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו לַ ", כי נאמר, והטעם לכך

הרי שיש להביא , שנים" מועדים" מיעוט, )ט"ל ט"במדבר כ" (ּוְלִמְנֹחֵתיֶכם ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּוְלַׁשְלֵמיֶכם

  .ועובר באיסור לא תאחר, ולאחר מכן מאחר הוא, אבשני רגלים
  

, ללמד, בא להקיש את כל המועדים זה לזה, "ְּבמֹוֲעֵדיֶכם"שהכתוב , וחכמים אומרים

ששעירי כל הרגלים מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו כשעיר ראש חודש שנאמר בו 

  .כמאמר רבי יונה במסכת שבועות ,)ז"י' ויקרא י(" הָלֵׂשאת ֶאת ֲעֹון ָהֵעדָ "
  

  .שלושה רגלים בכל אופן. א
  

אסרה תורה לאחר את תשלום הנדרים שלושה , לדעת תנא קמא בשתי ברייתות

  .הרי זה עובר, ולא שילם נדרו, וכיון שעבר רגל שלישי משעת נדרו, רגלים

ָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְר ֶאת ָׁשלֹוׁש ּפְ ", כי בסוף פרשת המועדות נאמר, והטעם לכך

" ֵריָקם 'הַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְוא ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני ֱאֶהי  'הְּפֵני 

בידוע שבהם אמר , ומאחר שכבר נתבארו בפרשה שלושת הרגלים, )ז"ט ז"דברים ט(

ְּבַחג ", ואף על פי כן חזרה תורה ופירשה, ולא היה צריך לפרטם, הכתוב להיראות

שיש להביא , ללמד, "ֵריָקם 'הְוא ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני  ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות

  .שלאחר מכן עובר בלא תאחר, ומכאן, בהם את כל הנדרים
  

ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג "כי לדעתם הכתוב , קב חולקיםורבי מאיר ורבי אליעזר בן יע

  . בא ללמד דברים אחרים" ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות

י בדף "כפי שיתבאר בעזה, לענין תשלומים, להקיש את חג השבועות לחג המצות) א(

  . 'ה

  .'הי בדף "להקיש את חג הסוכות לחג המצות ללמד שטעון לינה כפי שיתבאר בעזה) ב(
  

  .שלושה רגלים כסדרם. ב
  

אסרה תורה לאחר את תשלום הנדרים שלושה רגלים כסדרם וחג , לדעת רבי שמעון

ולכן . וסוכות כסדר הזה) ג(עצרת ) ב(פסח ) א(כלומר שלא יעברו עליו , המצות תחילה

וכשנדר . עובר, סוכות )ג(עצרת ) ב(פסח ) א(כשיעברו שלושה רגלים , כשנדר קודם הפסח

. עובר, סוכות )ד(עצרת  )ג(פסח  )ב(סוכות  )א(כשיעברו ארבעה רגלים , סוכות קודם

) ה(עצרת ) ד(פסח  )ג(סוכות ) ב(עצרת ) א(, כשיעברו חמישה רגלים, וכשנדר קודם עצרת

                                                                                                                                        
 ].'תוס". [לבד מנדריכם ונדבותיכם"ואף על גב דהאי קרא בקרבנות חובה הוא דכתיב הא כתיב ביה נמי  א
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  .עובר, סוכות

ֵיָרֶאה  ְוא ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות"כי גם כשבא הכתוב , והטעם לכך

לא היה צריך לכתוב , ולא לאחרם, ללמד על זמן הבאת כל הנדרים" ֵריָקם 'הֶאת ְּפֵני 

והסיבה שנכתב בפירוש , כי הכתוב הזה נכתב בפרשת חג הסוכות, "ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות"בו 

כלומר יש להביא את כל הנדרים בשלושה , אללמד שהוא האחרון, "ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות"גם 

ורק כשיעברו שלושה , "ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות"ר הזה רגלים בסד

  .עובר בבל תאחר, רגלים בסדר הזה

, היא כדעת רבי שמעון, שאחד בניסן הוא ראש השנה לרגלים, ומשנתנו בה מבואר

שהוא , הוא ראש השנה לרגלים, שרגל שחל בחודש המתחיל באחד בניסן, והכוונה

  .לענין איחור תשלום הנדרים, אשון לסדר הרגליםר
  

  .חג הסוכות. ה
  

אסרה תורה לאחר את תשלום הנדרים אחרי חג , רבי שמעוןרבי אלעזר בלדעת 

  . הרי זה עובר, ולא שילם נדרו, וכיון שעבר חג הסוכות, הסוכות שסמוך לנדרו

ְוא ֵיָרֶאה ֶאת  עֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹותְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשבֻ "כי כשבא הכתוב , והטעם לכך

לא היה צריך לכתוב בו , ולא לאחרם, ללמד על זמן הבאת כל הנדרים" ֵריָקם 'הְּפֵני 

והסיבה שנכתב בפירוש , כי הכתוב הזה נכתב בפרשת חג הסוכות, "ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות"

  .ללמד שהוא הגורם, "ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות"

  

  גה של שבועותזמן הקרבת קרבן חגי

מביא , מי שלא הביא חגיגתו ביום טוב ראשון, שבפסח ובסוכות, במסכת חגיגה מבואר

  .שכולם תשלומים לראשון ,]ובסוכות כל שמונה, בפסח כל שבעה[, בשאר ימות הרגל
  

יש לו תשלומים כל שבעה , אף על פי שאינו אלא יום אחד, גם עצרת, ולדברי הכל

  .ימים
  

ְּבַחג ַהַּמּצוֹת ּוְבַחג ", ענין זה למד מהכתוב, ר רבי אושעיאלדברי רבי אלעזר אמ

, ללמד, שהוקש חג השבועות לחג המצות, "ֵריָקם 'הְוא ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני  ּוְבַחג ַהֻּסּכֹותַהָּׁשֻבעוֹת 

  .כך לזה יש תשלומים כל שבעה, שכשם שלזה יש תשלומים כל שבעה

                                                                                                                                        
ומר סבר שזה , אלא דמר סבר שזה גורם, והשתא רבי אלעזר ורבי שמעון דורשים בענין אחד. זו גרסת הקונטרס א

". לומר שזה ראשונה, למה נאמר, שבו פתח הכתוב תחילה, חג המצותאין צריך לומר ב", ורבינו חננאל גריס. אחרון

 ].'תוס[
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כך הוקש , שיש לו תשלומים כל שבעה, תואף שכשם שהוקש חג השבועות לחג המצו

חג השבועות למד מחג המצות ולא מחג , שיש לו תשלומים כל שמונה, לחג הסוכות

  .אתפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת, כי כלל בידינו, הסוכות

ושמיני רגל , כי גם סוכות יש לו תשלומים שבעה בלבד, אבל אין לומר שהסיבה לכך

וכל , שלענין תשלומים שמיני אינו רגל לעצמו, ר במסכת חגיגהכי מבוא, בפני עצמו

  .שמונה תשלומים לראשון
  

שאינם למדים , וכן דעת רבי מאיר ורבי אליעזר בן יעקב ורבי אלעזר ברבי שמעון

  . ומיותר ללמוד ממנו תשלומים לעצרת, מהכתוב הזה את זמן איסור לא תאחר
  

נצרך ללמד את " ַחג ַהַּמּצוֹת ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעוֹתּבְ "הכתוב , אבל לדעת חכמים ורבי שמעון

  . זמן איסור לא תאחר
  

למדוהו כמבואר , ענין זה שיש לעצרת תשלומים כל שבעה, שלדעתם, 'וביארו בדף ה

  .בברייתא ששנה רבה בר שמואל

קדש חודש ואמרה , )'א כ"במדבר י(" ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים"שכן אמרה תורה מנה ימים 

ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ", ו כן אמרה תורה מנה שבועות וימיםוכמ, בקרבנות

ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת  .ִּתְהֶייָנהַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע 

כשם , ומעתה, קדש עצרתואמרה ) ז"ט-ו"ג ט"ויקרא כ" ('הלַ ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה יֹום 

שהקרבת קרבנות החודש , ולא חוצה לו, קידושו אחד מימים שהוא נמנה, שהחודש

יום , ואם כן, הבאת קרבנותיו בתוך זמן שהיא נמנית, כך עצרת, היא בחודש עצמו

תחילת מאחר שיום חמישים הוא ו, עצרת הוא אחד מהשבועות שאמרה תורה למנות

  .ויש לעצרת תשלומים כל שבעה ימים, כל השבוע בכללעל כרחך , שבוע שמיני

  

  ב"ר קש"לענין פזשמיני רגל בפני עצמו הוא 

ולכן מי שלא הביא קרבן , שמיני עצרת נחשב כהמשך חג הסוכות, נתבאר שלדברי הכל

  .ויוצא בו ידי חובת חגיגה, מביאו בשמיני עצרת, חגיגה בשבעת ימי חג הסוכות

ואלו , נחשב יום השמיני כרגל בפני עצמו, ב"ר קש"שסימנם פזאולם לששה דברים 

                                                                                                                                        
 ,אין לדבר סוף ,שאם באת להוסיף יותר משנים ,דהתם ניחא טפי ,שלשה "רבים"שנים  "ימים"לא דמי להא דדרשינן  א

רבי עקיבא כל  אמר ,יכול ימים הרבה ,שנים "ימים"ובתורת כהנים תניא  .דטפי משמונה לא ,אבל הכא יש לדבר סוף

אחת כלה ואחת  ,שתי מדות ,יהודה בן בתירא אומר ביר .תפשת מרובה לא תפשת ,שמשמעו מרובה ומשמעו מועט

 ].'תוס[ ...אמר רבי נחמיה וכי למה בא הכתוב לפתוח או לנעול  .מודדין במדה כלה ולא במדה שאינה כלה ,אינה כלה
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  .הם
  

מי יזכה , ביום שמיני עצרת היו הכהנים מפייסים פייס בפני עצמו, כלומר –פייס . פ

באיזה , היו מפייסים פעם אחת בתחילתו, שכן בחג הסוכות. להקריב את קרבנות היום

י פייס זה היו מקריבים זה אחר זה כל שבעת ימי ועל פ, סדר יקריבו כל המשמרות

חוץ משתי משמרות שזכו בפר , ונמצא שכל משמר זכה בהקרבת פר שלוש פעמים, החג

לא היו נותנים את הפר לאחת משתי משמרות , כשהגיע שמיני עצרתו. שתי פעמים

  .אלא מפייסים שוב בין כולם על הקרבת פר היום, שלא זכתה בסוכות בפר שלישי
  

וקיימנו והגיענו לזמן שהחיינו ", זמןמברכים ביום שמיני עצרת היו , כלומר –זמן . ז

  .שמברכים בהם פעם אחת, ואינו כאחד מימי חג הסוכות, "הזה
  

  .אשמיני עצרתחג הסוכות אלא נקרא שאינו , יש לו שם לעצמו, כלומר –לעצמו רגל . ר

  

שבכולם יש פרים , ג הסוכותאין קרבנו שווה לקרבנות ח, כלומר –לעצמו קרבן . ק

וארבעה עשר , ואלים שנים ,]ועד שבעה ביום השביעי, משלושה עשר ביום הראשון[, הרבה

  .ושבעה כבשים, איל אחד, פר אחד, וביום זה. כבשים
  

שבכל ימי חג , כלומר אין שירו דומה לשיר שאר ימות חג הסוכות –לעצמו שיר . ש

ושיר של יום שמיני אינו . שבשעת האסיף, הסוכות השיר הוא מעניין מתנות עניים

שהשיר , ובמסכת סופרים מבואר. שלא נתפרש איזהו שירו, י"וכתב רש. במעניין זה

  ".למנצח על השמינית"הוא 
  

ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִׁשַּלח " ,זכר לחנוכת הבית שנאמר, גאת המלך םמברכישהיו   –ברכה . ב

ְלָדִוד ַעְבּדֹו  'הַוֵּיְלכּו ְלָאֳהֵליֶהם ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל ָּכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ֶאת ָהָעם ַוְיָבֲרכּו ֶאת ַהֶּמֶל

  ). ו"ס' ח' מלכים א" (ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמוֹ 

  

                                                                                                                                        
', אכן לפירוש התוס[ .ולא סוכות ,מזכירין שמיני עצרתהמזון ותפלה בברכת ד ,כוונתו' וביארו התוס. י"כן פירש רש א

ורבינו תם מפרש רגל לעצמו שטעון ) ב]. (אבל רגל לעצמו ענין אחר הוא, ענין זה הוא מה שאמרו כאן ברכה לעצמו

ם קודם הקובר מתו שבעה ימי ,במועד קטן נןמשום דאמרי, ורבינו חננאל מפרש רגל לעצמו לענין אבלות) ג. (לינה

משום שמיני  ,הכי בטלה ממנו גזירת שלשים לוואפי ,וזימנין דליכא שבעה קודם הרגל ,בטלה ממנו גזירת שלשים ,לרגל

ושמיני  ,והחג ,יום אחד לפני החג ,דהא אמרינן בפרק בתרא דמועד קטן ,ומיהו אי אפשר לומר שידחה לגמרי...  עצרת

 ].'תוס' עי[ .הרי כאן אחד ועשרים יום ,שלו

שלא היו  ,מה שאין כן בכל שאר ימי החג ,שהיו אומרים בבית הכנסת מזמור שלם, בינו תם מפרשרו. י"כן פירש רש ב

 ].'תוס... [אלא חציו ביום אחד וחציו ביום אחר  ,אומרים מזמור שלם

 ].'תוס... [ומסיק מאי ברכה ברכת המזון ותפלה ...  ובפרק לולב וערבה אין משמע כך ג
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  'דף ה

  

  חג המצות טעון לינה

ּוָפִניָת ַבֹּבֶקר ְוָהַלְכָּת ֹו י ּבֶק ֱא 'הּוִבַּׁשְלָּת ְוָאַכְלָּת ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר "נאמר בענין הפסח 

ועל כרחך אין כוונת הכתוב לכך שילך לביתו בבוקר יום טוב , )'ז ז"דברים ט(" ְלֹאָהֶלי

, אלא הכוונה שילך לביתו בבקר חול המועד, שהרי צריך להיראות בו בעזרה, ראשון

  .אום טובכי צריך לישון בירושלים לכל הפחות לילה של מוצאי י, אבל בלילה לא ילך

  

  חג הסוכות טעון לינה

ְּבַחג "שהכתוב , ואמרו. נתבאר שיש ללון בירושלים בליל ראשון של חול המועד פסח

, ללמד, בא להקיש את חג הסוכות לחג המצות" ּוְבַחג ַהֻּסּכֹותּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ַהַּמּצֹות 

ן לינה בליל חולו כך חג הסוכות טעו, שכשם שחג המצות טעון לינה בליל חולו של מועד

  .של מועד

  

  בל תאחר בקרבן פסח

ואם , קרב בזמנו, אם קרב בזמנו, ולפיכך, בארבעה עשר בניסן, קרבן פסח זמנו קבוע

הפסח הנמנה עם , ולדברי רב חסדא[. מיד עובר עליו בבל תאחרו, נדחה, לא קרב בזמנו

כי באמת , עימהם ולחנם נמנה, הוא פסח ממש, הדברים שיש בהם בל תאחר בשלושה רגלים

  ].אין דינו כמותם

                                                                                                                                        
כגון  ,דבכל דוכתי דמרבינן לינה ,ולאחר ימי הפסח ישכים וילך לו ,ימי הפסח שבעתין בירושלים כל לא שיל] א[ א

והאי  .אלא לילה אחדלא מרבינן לינה  ,לשמיני עצרת ולבכורים ולפסח שני ולכל הקרבנות בסיפרי בפרשת ראה אנכי

ומיהו לאו  ,"ובשלת ואכלת ופנית בבקר"וכתיב  "תזבח הפסח בערב" ,בפרשת ראה ,בגופיה דפסח כתיב ,קרא דמייתי

שהרי  ,לא קאמר קרא ום טובדבי ,דטעון לינה ליל חולו של מועד ,רסבקונט רשאלא כדפי יום טובדהוא  ,בבקר ממש

 ...לולב וערבה  רקבפוהאי דמשמע  .היינו לילה אחד ,וכן חג הסוכות דטעון לינה .הוא יום שחייב ליראות בעזרה

טעון לינה  ,היינו שאם לא יבא ברגל בירושלים ביום ראשון רק ביום שני או באחד מימי החג ...דאיכא לינה כל שבעה 

דהיו  ,דתיפוק ליה דטעונין לינה משום שלמי שמחה ,ותימה . []ימי הפסח שבעתוכן אם בא באחד מ ,לילה של אחריו

ובפסח שני פליגי  ... טעון לינהבשאר ימות השנה אם מביא קרבן  לוואפי, כדתנן ההלל והשמחה שמונה ,כל שמונה

דנאכלין לשני  ,כגון דשלח שלמיו מאתמול ,דמשכחת לה דלא מייתי קרבן ביום שבא לירושלים ,ויש לומר ...תנאי 

 ]ב... [ בכסות נקיה ויין ישן לואפי ...לרבות כל מיני שמחות לשמחה  "ושמחת" ,דחגיגה אמררק קמא ועוד בפ .ימים

וניחא השתא דשמיני עצרת  ...שכולם חשובין כלילה אחת  ,ימי פסח שבעתשטעון לינה  ,דם חטאת משמע קצת רקובפ

הוה  "ופנית"דאי מ ,ולחג הסוכות אצטריך היקישא ,"ופנית"ובכורים דטעונין לינה וכל שאר הקרבנות מתרבו מדכתיב 

כחג  אחדחשוב בקר  שכל הרגל ,ואתיא היקישא לאשמועינן דאסור לצאת כל שבעת ימי הרגל ,אמינא לילה אחת

 ].'תוס[ .דשבעת ימי החג טעונין לינה ,וניחא נמי הא דקאמר ,המצות
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ואותם , הרי זה שלמים, ונמצא הראשון אחר הפסח, וכשאבד פסחו ונתכפר באחר

. שאינו עובר עליהם בבל תאחר אלא בשלושה רגלים, שלמי פסח דינם כשאר שלמים

הוא שלמים , הפסח הנמנה עם הדברים שיש בהם בל תאחר בשלושה רגלים, ולדברי רב ששת[

ואף שכבר מנו . וכדין נמנה עימהם כי יש בו בל תאחר בשלושה רגלים, חמת הפסחהבאים מ

הרי , מאחר שבאו מחמת פסח, כי היה מקום לומר, מנו גם שלמים הבאים מחמת פסח, שלמים

  ].ולכן פירשו שדינם כשאר שלמים, וברגל ראשון עובר עליהם, הם כפסח

  

  דברים שיש בהם איסור בל תאחר

י ֵמִעָּמ ְוָהָיה ֶק ֱא 'הי א ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו ִּכי ָדֹרׁש ִיְדְרֶׁשּנּו ֶק ֱא 'הר ֶנֶדר לַ ִּכי ִתּדֹ ", נאמר

שכולם , שהכתוב הזה כולל דברים הרבה, וביארו חכמים, )ב"כ ג"דברים כ(" ְב ֵחְטא

  ."א ְתַאֵחר"בכלל איסור 
  

הרי ", הנדר הוא שאומר[, דר ונודב מעצמושנו ושלמים עולותבכלל זה  –" ִּכי ִתֹּדר ֶנֶדר"

  "]. הרי זו קרבן", שאומר על בהמה מסוימת, והנדבה היא". עלי להביא קרבן

שכן נאמר כאן , שגם הנדבה בכלל, יש ללמוד בגזרה שווה, "ֶנֶדר"ואף שבכתוב נזכר רק 

ְקִריבֹו ֶאת ִזְבחֹו ֵיָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ֶזַבח ָקְרָּבנֹו ְּביֹום הַ ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ", ונאמר להלן, "ֶנֶדר"

  .אף כאן נדבה כנדר, מה להלן נדבה כנדר ,)ז"ט' ויקרא ז" (ִמֶּמּנּו ֵיָאֵכל
  

כגון , בלא שיהא לכהנים חלק אבכלל זה כל הקדשות שהן לגבוה –" יֶק ֱא 'הלַ "

, הקדישדברים ש וכל שאר, שהחרים וחרמים, שהעריך וערכין, שנדר להקדש דמים

  .ולא לכהנים, לבדק הביתשכולם 
  

. אבל את חילופיו רשאי אתה לאחר, אותו לא תאחר, מיעוט הוא –" א ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמוֹ "

שאמר , וחיללה על בהמה אחרת, ולאחר מכן נעשה בה מום, שאם הפריש בהמה לקרבן

אין , אשונה שני רגליםכגון אם עברו על הר, אין מונים לשניה על הראשונה, זו תחת זו

אלא מונה לשניה שלושה , יש כאן בל תאחר, אומרים שכשיעבור על השניה רגל שלישי

אם , שברגל אחד עוברים בבל תאחר, האומר, וכמו כן לרבי מאיר. רגלים מתחילה

אינו עובר על השניה בסוף , וחיללה על אחרת, ובאמצעו נעשה בבהמה מום, נכנס הרגל

  .שיאחר אותה לבדה כל הרגל, עד הרגל הבא, הרגל
  

                                                                                                                                        
 ".'בערכך נפשות לה" ,גבי ערכין כתיב ,'להשכלל הכתוב את אלו שנאמר בהם , כתבו' אולם תוס. י"כן פירש רש א

איש כי יקדיש את ביתו "יב ובהקדשות כת... וגבי חרמי כהן נמי דריש ליה  ".'קדש קדשים הוא לה"ובחרמין כתיב 

 ].'תוס' עי" ... ['קדש לה
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כגון , שאתה נדרש להביאם, בכלל זה כל הדברים שהם חובה –" ִּכי ָדֹרׁש ִיְדְרֶׁשּנּו"

  .גופסח, ומעשר בהמה, בובכור, אושלמי חגיגה, עולת ראיהוכן , ואשמות, חטאות

  

כגון , 'דברים נוספים שנאמר בהם שהם להללמד על , ריבוי הוא –" יֶק ֱא 'ה"

שנאמר בו ,ו הומעשר תבואה, "יֶק ֱא 'הּוְל ִּתְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ", שנאמר בה, דקהצד

י ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר ֶק ֱא 'הְוָאַכְלָּת ִלְפֵני "

  .)ג"ד כ"דברים י( "י ָּכל ַהָּיִמיםֶק ֱא 'הַמד ְלִיְרָאה ֶאת ּוְבֹכֹרת ְּבָקְר ְוֹצאֶנ ְלַמַען ִּתלְ 
  

"שנאמר , חשהם דברים הנתנים לעני, זופאה שכחה לקטללמד על , ריבוי הוא – "ֵמִעָּמ

  ).ד"ב כ"שמות כ(" ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ", שנאמר בו לשון זה
  

                                                                                                                                        
אם אקרביה  ,ואם כן ,דעבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו ,ראיה זמנא קביעא להועולת ותימה שלמי חגיגה ו א

כיון  ,קאי עלייהו בבל תאחר ,היכא דהופרשו ולא הקריבם ,כל מקוםדמ ויש לומר .כדאקשינן לעיל גבי פסח... אקרביה 

ואשם עולה  "דרש דרש משה"מ דנפקא להו חטאת מדכתיב לשון דרישה גבי חטאת דכתיב "וי .שלא נפסלו בכך

ובכור ומעשר ופסח נמי  ,נדרים ונדבות נמי דאם כן ,ולא יתכן ,ושלמים דאיתקוש בהיקישא דזאת התורה בסוף התודה

 ].'תוס[ .דכולהו איתקוש ,תיפוק מהתם

וכן . 'שגם בו נאמר לשון לה, "אלקיך' ה"שהוא למד מהריבוי , הגמרא לפנינו משמעאולם מגרסת . י"כן פירש רש ב

 ,דלא דמי חיובא דידהו לחיובא דחטאת ואשם ,לא נפקא "כי דרוש ידרשנו"מעשר ובכור מ, שכתבו' נראה מדברי התוס

 ] 'תוס' עי. [דאי לית ליה בכור ומעשר לא מיחייב בהו
ג

 ,מהיכא דנפקא שלמים נפקא להו ,דאי בשלמי פסח כרב ששת ,לא גרסינן הכא פסחש, כתבו' תוסו. י"כן כתב רש 

 ].'תוס' עי[ .ומיהו יש לחלק

 .'י בדף ו"ענין זה יתבאר בעזה ד

מקצה שלש שנים תוציא "כדכתיב  ,ומה שקבע עליהם הכתוב זמן ביעור .ומעשר עני ,ומעשר שני ,כגון מעשר ראשון ה

אף על התם ) א( ,ערב יום טוב הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור ,ידמעשר שנ חמישיותנן בפרק  "'וגו

קאי בבל תאחר אף על פי  ,אבל משהפריש ,וכל זמן שלא הפריש לא קאי בבל תאחר...  חייב להפריש ,שלא הפריש פי

אתא קרא דביעור לעבור  ... ועוד) ג( .ועוד משכחת לה כשנתמרח בכרי בין רגל לביעור) ב( ...  שלא הגיע לזמן הביעור

 ].'תוס. [עליו בשני לאוין

דאין דינם  ,ומיהו לבכורים אין לחוש ...ושמא בכלל מעשר איתנהו  ... וקצת תימה דלא חשיב הכא תרומה ובכורים ו

 ].'תוס[ .ומחג עד חנוכה בלא קריאה ,אלא מעצרת ועד החג בקריאה ,בשלשה רגלים

 "ולא תכלה" "ולא תשוב" "לא תלקט"דכתיב  ,אי שקיל להו עבר בלא תעשהו ,החייב להניח בשדלקט שכחה ופאה  ז

ואם לא הפריש פאה מן  ...דאי עביד לא מהני  ,חייב להחזיר וליתן ,והיכא דעבר ונטלם ".לעני ולגר תעזוב"וכתיב 

ואז איכא  ,א ענייםכגון דליכ ,דשקל בהיתר ,ועוד יש לפרש .ואיכא בבל תאחר ,מפריש מן העמרים או מן הכרי ,הקמה

אמר לעני  ,דרב ששת הלוי זרע בכישור לא הוו עניים למשקל לקט אתא לקמי ,והא דאמרינן בסוף הזרוע .בבל תאחר

אלא דלא עבר אם כונס בתוך ביתו ומיהו  ,לא קאמר דלישקול לנפשיה ,ולא לעורבים ולא לעטלפים ,ולגר תעזוב אותם

הרי עובר לאלתר  ,ועבר ונטלם ,דאי בדאיכא עניים ,קמא קשיא רושולפי .משמע דבלקט שכחה ופאה שקיל לנפשיה ...

אבל היכא דקיימי עניים קא עבר לאלתר כמו  ,דדוקא היכא דליכא עניים אין עובר בבל תאחר אלא ברגלים ,בבל תאחר

 ].'תוס. [ויש לפרש כגון במלקט לצורך עניים .צדקה

 ].'תוס[ .לא חש להני ,הניכיון דתני  ,והא דלא חשיב הכא פרט ועוללות ח
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, על שאיחרשהמאחר חוטא ד שהכתוב הזה מלמ, מתחילה אמרו –" ְוָהָיה ְב ֵחְטא"

, דחו זאת' בדף ואולם . ומקריבים אותו גם אחר האיחור, בכךאבל הקרבן אינו נפסל 

, והכתוב הזה בא ללמד. י"כפי שיתבאר בעזה, ענין זה למד מכתובים אחריםכי 

שכן זה שמבקשים ממנו . אבל אינו נענש באשתו, על האיחורשהמאחר נענש בעצמו 

, אבל המאחר נדריו', י בדף ו"כפי שיתבאר בעזה, במיתת אשתו נענש, ממון ואין לו

  .אינו נענש אלא בעצמו

 -  

, תחת הראשונהוהפריש אחרת , ואבדה, או לשלמים לנדרוהפריש בהמה לעולה 

, ואם מאחרה, וקרבה, הרי היא בקדושתה, ואחר כך נמצאת הראשונה, והקריבה

  .עובר בבל תאחר
  

תחת והפריש אחרת , ואבדה, לכפרת חטאו שחייב להביאהפריש בהמה לחטאת 

על ידי שכונסה לחדר [, הרי זו מתה, ואחר כך נמצאת הראשונה, והקריבה, הראשונה

   ].בלא מזון ומים
  

ואחר כך נמצאת , תחת הראשונהוהפריש אחרת , ואבדה, הפריש בהמה לתודה

חלה , והמיר בה בהמה אחרת, וכן הפריש בהמה לתודה. שתיהן קדושות, הראשונה

, את הראשונה מקריב עם לחמי תודה כדין. קדושה גם על התמורה ושתיהן קדושות

ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ", שנאמר, מקריב בלא לחמי תודה, או תמורתהואת חליפי התודה 

ולא חליפתה ולא תמורתה , שהתודה טעונה לחם, ללמד ,)ב"י' ויקרא ז(" ַהּתֹוָדה ַחּלֹות

  .טעונים לחם

לשם זו לחמים אלו , ואומר, ואת הלחמים, מקריב את שתיהן, ה בזהואם נתערבו ז

  .שהיא עיקר תודה

היא טעונה , כי אם היא תודה, זו שנשארה אין לה תקנה, אבל כשנתערבו ומתה אחת

ומאחר שאין לדעת , אינה טעונה לחם, ואם היא חליפי תודה או תמורת תודה, לחם

  .אין מקריבים אותה, כיצד להקריבה

  

  אינו נפסל מחמת איחור הבאתוקרבן 

  .בכור. א

' ִלְפֵני ה... לאֶֹקי ' ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְר ּוְבֹצאְנ ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַלה", נאמר בתורה

, ומכאן ,)'כ-ט"ו י"דברים ט( "ַאָּתה ּוֵביֶת' לאֶֹקי ֹתאֲכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה

, מקריבו בתוך אותה שנה, שאין בו מום, שמי שנולד לו בעדרו בכור בהמה טהורה

  ].ובשרו נאכל לכהנים[

, שנאמר, לא נפסל בכך, באותה שנהאם איחר מלהביאו ש, ואמרו אחרים בברייתא
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ְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר ּוְבֹכֹרת  ַמְעַׂשרַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם לאֶֹקי ' ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה"

 ְוֹצאֶנ הְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְּבָקְר' ָּכל ַהָּיִמיםֶק ֱא להקיש בכור למעשר  ,)ג"כ ד"דברים י( "י

, אלא ינתן לאחר שנתו, שכשם שמעשר אינו נפסל כשלא ניתן בשנתו, וללמד, ]תבואה[

 "ִמְקֵצה ָׁשׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְת", שנאמרכמו , עד השנה השלישית[

  .ויקרב לאחר שנתו, כך הבכור אינו נפסל כשלא קרב בשנתו, ])ח"ד כ"דברים י(
  

  'דף ו

  .שאר קרבנות. ב

אלא גם שאר קרבנות הבאים  ,ולא רק בכור שאינו בא לכפרה כשר למרות איחורו

ליתן שלום בין ישראל לאביהם  ,ושלמים הבאים לדורון ,על עשהכעולה המכפרת [ ,לכפרה

  גם הם כשרים למרות איחורם ,]שבשמים

יהיה , אם תאחרשמשמעו , "ְוָהָיה ְב ֵחְטא", מהכתובשהדבר למד מתחילה רצו לומר 

שהכתוב בא , ואמרואולם דחו זאת . ואינו נפסלאבל בקרבן לא יהיה חטא , בך חטא

נענש , כלומר המאחר לשלם נדרו, ולא באשתך, יה בך חטאשאם תאחר יה, ללמד

  .כפי שנתבאר לעיל, ולא במיתת אשתו, בעצמו

, בעניין פסול מחשבת חוץ לזמנומהכתוב שהדבר למד , ומסקנת הגמרא כדברי בן עזאי

אבל קרבן , שדווקא הוא אינו מרצה ,המלמד ,)ח"י' ויקרא ז( "א ֵיָרֶצה ַהַּמְקִריב ֹאתוֹ "

  .יחור מרצההבא בא
  

  סיבת מיתת האשה

ממנו  םמבקשיכן  אםאלא  ,אין אשתו של אדם מתה, רבי אלעזר אואמר רבי יוחנן 

  ).ז"כ ב"משלי כ(" ָלָּמה ִיַּקח ִמְׁשָּכְב ִמַּתְחֶּתי ,ִאם ֵאין ְל ְלַׁשֵּלם" ,שנאמר, ואין לו ,ממון

  .שלםואין לו ל, שגזלשהכוונה למי , י"במסכת זבחים פירש רש -

נענש , ואם משלם באיחור[, נדרו כללשנדר ואינו משלם שהכוונה למי , מפרשים' אולם התוס -

  ].ולא במיתת אשתו, בעצמו
  

 ג"דברים כ(. י ְנָדָבה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבִפיֶק ֱא 'המוָֹצא ְׂשָפֶתי ִּתְׁשֹמר ְוָעִׂשיָת ַּכֲאֶׁשר ָנַדְרָּת לַ 

  ).ד"כ

  

  :ל נאמרו שלוש מצוות"בתחילת הכתוב הנ
  

כי מן הסתם כוונת הכתוב , תביא נדרך בזמןש ,ת עשהוזו מצו –" מֹוָצא ְׂשָפֶתי. "א

  .אמוצא שפתיך קיים, לומר

                                                                                                                                        
' עי). [ד"ב כ"במדבר ל" (ְוַהֹּיֵצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו"דכתיב , זו מצוות עשה" מֹוָצא ְׂשָפֶתי", כתבו' ותוס. י"כן פירש רש א
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וכמאמר רבי אבין אמר רבי , לא תאחר נדרךש, זו מצוות לא תעשה –" ִּתְׁשֹמר. "ב

  .כל מקום שנאמר השמר פן ואל הרי זה לא תעשה, אילעאי
  

  .ד לכוף את הנודר לקיים"אזהרה לבימכאן , על כרחך –" ָעִׂשיתָ וְ . "ג
  

  .ל"ובהמשך הכתוב מבואר באלו דברים נאמרו המצוות הנ
  

ולא , שיש להביאם בזמן, בנדריםכלומר הכתוב מדבר , זה נדר –" ַּכֲאֶׁשר ָנַדְרָּת . "א

  .ד מחייבים אותו להביא מה שהתחייב"ובי, לאחר
  

 אעולות ושלמים, חטאות ואשמותללמד שגם , כתוב מיותר לדרשה –" יֶק ֱא 'הלַ . "ב

  .ד מחייבים אותו להביא מה שהתחייב"ובי, ולא לאחרם, שיש להביאם בזמן, דינם כן
  

, ולא לאחר, שיש להביאם בזמן. דינם כןנדבות ללמד שגם , כמשמעו –" ְנָדָבה. "ג

  .ד מחייבים אותו להביא מה שהתחייב"ובי
  

שיש . דינם כןקדשי בדק הבית כתוב נוסף לדרשה ללמד שגם נדרי  –" ַּבְרָּת ֲאֶׁשר ִּד . "ד

  .ד מחייבים אותו להביא מה שהתחייב"ובי, ולא לאחר, להביאם בזמן
  

שיש להביאה . בדינו כןצדקה ללמד שגם המתחייב , כתוב נוסף לדרשה –" ְּבִפי. "ה

  .ייבד מחייבים אותו להביא מה שהתח"ובי, ולא לאחר, בזמן

  

  ל"שתי פעמים נאמרו המצוות הנ

הכתוב הנזכר ) א. (שני כתובים מלמדים שיש מצוות עשה להביא את נדרים בזמן

ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר "' הכתוב הנזכר לעיל בדף ה) ב". (מוָֹצא ְׂשָפֶתי"לעיל בסמוך 

ֹעֵתיֶכם ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה . ּוָבאָת ָׁשָּמהם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו יֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ׁשָ ֵק ֱא 'ה

- 'ה ב"דברים י" (ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ּוְבֹכֹרת ְּבַקְרֶכם ְוֹצאְנֶכם

   ).'ו

  

הכתוב ) א. (ת הבאת נדריוושני כתובים מלמדים שיש איסור לא תעשה לאחר א

א י ֶק ֱא 'הִּכי ִתֹּדר ֶנֶדר לַ "' הכתוב הנזכר לעיל בדף ה) ב". (ִּתְׁשֹמר"הנזכר לעיל בסמוך 

  ).ב"כ ג"דברים כ" (י ֵמִעָּמ ְוָהָיה ְב ֵחְטאקֶ ֱא 'הְלַׁשְּלמֹו ִּכי ָדֹרׁש ִיְדְרֶׁשּנּו ְתַאֵחר 

  

                                                                                                                                       
 ].'תוס

 .מסתבר שהכוונה בזה לעולות ראיה ושלמי חגיגה א
ב

 "תוס[ ).ג"כ ה"ה מישעי( "ָיָצא ִמִּפי ְצָדָקה"דכתיב  ,זו צדקה "ְּבִפי'.[ 
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הכתוב ) א. (ארים לכוף את הנודר לקיים את נדרוד מוזה"ושני כתובים מלמדים שבי

ִאם ֹעָלה ָקְרָּבנֹו ִמן ַהָּבָקר ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ֶּפַתח "הכתוב ) ב". (ְוָעִׂשיתָ "הנזכר לעיל בסמוך 

מאחר שכבר , שכך הוא נדרש בברייתא, )'ג' ויקרא א(" 'הִלְרֹצנֹו ִלְפֵני ַיְקִריב ֹאתוֹ ֹאֶהל מֹוֵעד 

יכול בעל . להביא אותו םלמד שכופיל, "ַיְקִריב ֹאתוֹ "למה נאמר שוב , "ַיְקִריֶבּנּו"נאמר 

  .כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ,א כיצדה, "ִלְרֹצנוֹ "תלמוד לומר , כרחו
  

  .כדי ללמד שנוהגות בשני אופנים, והסיבה שנכפלו כל המצוות הללו

כגון אמר הרי [, וועדיין לא הפריש, ראיזה דבכשהתחייב להביא , האופן הראשון הוא

, והוא הדין כשחטא ונתחייב חטאת, שבכך מחויב להפריש בהמה לעולה ולהקריבה, עלי עולה

ולא לאחר , הרי זה מצווה להפריש בזמן, ]שהוא מחויב להפריש בהמה לחטאת ולהקריבה

  .ד מוזהרים לכופו להפריש"ובי, את ההפרשה

הרי זה מצווה להביא , ועדיין לא הביאאת חיובו  כשכבר הפריש, והאופן השני הוא

  .ד מוזהרים לכפותו על כך"ובי, ולא לאחר את ההבאה, בזמן

  

  נדר ונדבה

שאינו יוצא , "הרי עלי להביא עולה"כגון אומר , נדר הוא דבר שאדם חייב באחריותו

  . תעליו להביא אחר, ואבדה, ולכן אם הפריש בהמה לעולה, ידי חובתו עד שיביא עולה

מובן כיצד מתקיימים בו שני , ואחר כך הפרשה, ומאחר שבנדר יש התחייבות תחילה

  . ובהבאה, בהפרשה, האופנים של איחור
  

, אם היא קיימת, "בהמה זו עולה"כגון אומר , ונדבה הוא דבר שאינו חייב באחריותו

לבד יש הפרשה ב, וכשנודב באופן הזה. לא התחייב להביא אחרת, ואם לאו, יקריבוה

  . בהבאה, ולכן מתקיים בה רק האופן השני של איחור, בלא התחייבות קודמת

וזאת כשיאמר , אולם יש אופן שבו תהא בנדבה התחייבות תחילה ואחר כך הפרשה

, "בלא אהיה חייב באחריותה, על מנת שלאחר שאפרישנה, הרי עלי להביא עולה"

                                                                                                                                        
 ,והא דאיצטריך קרא הכא ,"מכין אותו עד שתצא נפשו"כדאמר בפרק נערה שנתפתתה  ,כל מצות עשה נמי כופין א

חייבי חטאות  ,הא דתנן פרק האומר משקלי ואם תאמר ". []לרצונו"לפי שכתוב  ,משום דסלקא דעתא דאין כופין כאן

 לואפי ,אי מקמי דאתא לידי בל תאחר ,יכי דמיה ,שלמים ממשכנין אותןחייבי עולות ו ,ואשמות אין ממשכנין אותן

אלא  ,דלעולם בשלא עבר עדיין ויש לומר .חטאות ואשמות נמי לואפי ,ואי דעבר בבל תאחר ,עולות ושלמים נמי לא

ואם  ,ניןולהכי ממשכ ,]ומוציא הוצאות חנם שלא לצורך כדי שלא ישאר בידו מה לקנות[ ,דחזינן שהוא מתעצל להביא

בעי למשכוני טפי מחטאות אי טעמא ואעולות מ ואם תאמר[]  .אז כופין כדקאמר הכא ,אין מוצאין במה למשכנו

שאם עשה  ,כיון דאמרינן בעלמא יש לומר .דעולות נמי מכפרים אחייבי עשה ,דזבחים אמררק קמא והא בפ ,ואשמות

 ].'תוס[ .דמי לחטאות ואשמות ולא ,הרי בתשובה מתכפר ,תשובה לא זז משם עד שמוחלין לו

 ].'תוס[ .לא דמי למתנה על מה שכתוב בתורה ב
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ה מתקיימים בנדבה שני אופני ובאופן הז, הרי זו נדבה, מאחר שאינו חייב באחריות

  .בהפרשה ובהבאה, האיחור

  

  בל תאחר בצדקה

אף שענין זה נדרש , ואמר רבא. אסור לאחר את קיום נדרו, שגם הנודר לצדקה, נתבאר

צדקה אינה , ובהם האיסור הוא שלא לאחר שלושה רגלים, מהכתוב המדבר בקרבנות

  .אחרמיד עובר בבל תא, ואינו נותן, וכל שיש עניים, כן

  

  המאחר קרבנותיו רגל אחד עובר בעשה

של קרבנות " לא תאחר"שאיסור , האומרים, שגם לדעת חכמים', כבר נתבאר בדף ד

ומשעבר , מצוות עשה להביא בזמנו ברגל ראשון, עוברים עליו באיחור שלושה רגלים

  .וכן אמר רבא בדף זה. ביטל מצוות עשה, הרגל הראשון

  

  סח ואת וולדה בחגפרה זבחי שלמים שאכלוה בפ

והעידו רבי , אם וולד שלמים קרב או לא, נחלקו חכמים ורבי אליעזר במסכת תמורה

  .שוולד השלמים קרב שלמים כדברי חכמים, יהושע ורבי פפייס
  

ואכלנו , ואכלנוה בפסח, שהיתה לנו פרה של זבחי שלמים, אני מעיד, ואמר רבי פפייס

  .וולדה שלמים בחג
  

, מצווים היו להקריבו בפסח, ם היה הוולד ראוי להקרבה בפסחא, והנה לדברי רבא

, אלא שבפסח עדיין היה הוולד מחוסר זמן, שהרי המאחר אפילו רגל אחד עובר בעשה

  .ולא היה ראוי להקרבה עד הרגל הבא

והוא נקרא בלשונו רבי , בעצרתכלומר , באמת הקריבוהו ברגל הבא, לדברי רב אשי - 

ולא " עצרת"נקרא שבועות , כי כל מקום שנשנו פסח ושבועות, ולק עליוורב זביד ח[. פפייס חג

  ].חג

והסיבה שלא עברו עליו כשלא , חג הסוכותאמנם לא הקריבוהו עד , ולדברי רב זביד - 

  .בולכן לא היה ראוי להקרבה, כי בחג השבועות היה הוולד חולה, הקריבוהו בשבועות

                                                                                                                                        
 ,פסקבינו תם רו]. 'תוס[ .אבל לא מיחייב להדורי בתרייהו כל זמן שלא עברו שלשה רגלים ,דקיימי ענייםני מילי ה א

אבל מה שאדם  ,לקהואין הגבאי בבל תאחר מלח ,ישנה בבל תאחר מלמוסרה לגבאי ,דצדקה שפוסקים ליתן ביד גבאי

 ].'תוס[ .אינה בבל תאחר ,נודר ביד עצמו לכשירצה

ועוד  "מן הצאן מן הכבשים ומן העזים"מדכתיב  ,ובפרק כל האסורים דרשינן ליה .זקן חולה ומזוהם ,כדתנן בבכורות ב

 ].'תוס[ ."כי תגישו פסח וחולה אין רע"כתיב 
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  עברו שלושה רגלים ולא הביא

בכל יום ויום עובר בבל , ולא הביא נדרו, ון שעברו עליו שלשה רגליםכי, אמר רבא

   .תאחר
  

שלא רק על ידי , ששנינו בה, מהברייתא המובאת להלן, יש שהקשו על דברי רבא

ומאחר שביקש התנא , כי אם גם על ידי איחור שנה, איחור רגלים עובר בבל תאחר

  .עובר בכל יום ויוםש, היה לו לומר גם ענין זה, ללמד חיובי בל תאחר
  

אלא , כי לדעתו לא בא התנא ללמד מספר לאוים שעובר, ורבא לא קיבל קושיה זו

  .או כשעברה שנה, או כשעברו שלושה רגלים, שלדעתו הם, זמנים של תחילת החיוב

  

  זמן גאולת בית מושב עיר חומה

על , היכול לגאול את הבית מהקונ, תוך שנה, המוכר בית אחוזה בעיר מוקפת חומה

ואינו חוזר ביובל , הבית עובר לרשות הקונה לעולם, ואם עבר הזמן, כרחו של קונה

 אְוִאם א ִיָּגֵאל ַעד ְמאת לֹו ָׁשָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֲאֶׁשר לוֹ "שנאמר , למוכר

  .)'ל ה"א כויקר(" ֹחָמה ַלְּצִמיֻתת ַלֹּקֶנה ֹאתֹו ְלֹדֹרָתיו א ֵיֵצא ַּבֹּיֵבל
  

  . של זמן הגאולה "ָׁשָנה ְתִמיָמה"מה היא , ונחלקו חכמים
  

כגון אם מכר , ]מיום ליום ומעת לעת[בשנה פשוטה שנים עשר חודש  – לדעת חכמים

זמן הגאולה הוא עד אחד בניסן בשעה חמש של , את הבית באחד בניסן בשעה חמש

, מחמת העיבורודש נוסף מתארך זמן הגאולה בח, נתעברה השנהואם , השנה הבאה

  . ונמצא זמן הגאולה שלוש עשרה חודש עד אחד בניסן הבא
  

, ]מיום ליום ומעת לעת[, יום 365בכל שנה זמן הגאולה הוא שנה מלאה של  – ולדעת רבי

  .שהוא עודף כאחד עשר יום על זמן של שנים עשר חודשי לבנה, שזהו אורך שנת החמה

  

  בל תאחר בשנה בלא רגלים

ועל ידי איחור , שאיסור איחור הבאת הקרבנות תלוי ברגלים בלבד, נתבאר עד עתה

ועברו פסח , כגון שנדר בארבעה עשר בניסן, גם כשלא איחר שנה, שלושה רגלים עובר

ששה , ונמצא עובר בבל תאחר בעשרים ושלושה בתשרי, ולא הביא, שבועות וסוכות

  .חודשים ותשעה ימים משעת נדרו
  

                                                                                                                                        
 .כתיב" לא" א
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כשם שאסרה תורה לאחר את הבאת הקרבנות , ובאת בדף זהלדעת הברייתא המו

כך אסרה תורה לאחר את  ,]רגלים בלא שנה[=אף על פי שלא עברה שנה , שלוש רגלים

ומשמע ]. שנה בלא רגלים[= אף על פי שלא עברו שלושה רגלים, הבאת הקרבנות שנה

ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר  ָּכל", שיש להקריבו בתוך שנתו, שלמד זאת ממה שנאמר בבכור', מהתוס

 'הִלְפֵני  .י א ַתֲעֹבד ִּבְבֹכר ׁשֹוֶר ְוא ָתֹגז ְּבכֹור ֹצאֶנֶק ֱא 'הִּבְבָקְר ּוְבֹצאְנ ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש לַ ִיָּוֵלד 

ֹתאֲכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה ֶק ֱא הַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר י' כ-ט"ו י"דברים ט" (ַאָּתה ּוֵביֶת'.(  

  

  .י כיצד יתכן שתעבור שנה ולא יעברו שלושה רגלים"ולהלן יתבאר בעזה

  

  .לא עברו שלושה רגלים כסדרם. א
  

אלא כשיאחר שלושה רגלים , אין עוברים בבל תאחר, כבר נתבאר שלדעת רבי שמעון

תעבור עליו שנה של , כל שנדר בין פסח לסוכות, ולפי זה, פסח שבועות סוכות, כסדרם

שהרי לא יעברו עליו שלושה רגלים כסדרם עד , קודם שיאחר שלושה רגלים, איחור

  . אחר סוכות השני

הוא , שאיחור רגלים שאסרה תורה, כדעת רבי שמעוןואם דעת התנא של משנתנו 

כל זה כשלא עברה שנה , שלדעתו, בא התנא הזה ולימד, איחור שלושה רגלים כסדרם

אף על פי שלא , עובר בבל תאחר, כשיגיע סוכות[, כגון שנדר בין סוכות לפסח, משעת נדרו

מיד כשעברה שנה , שנדר בין פסח לסוכות, אבל כשעברה שנה משעת נדרו ,]עברה שנה

ונמצא [. אף על פי שלא עברו שלושה רגלים כסדרם, עובר בבל תאחר, משעת נדרו

ימו במה וחולק ע, שאיחור מחמת רגלים הוא כשאיחר אותם כסדרם, מסכים עם רבי שמעון

  ].ולא רק באיחור רגלים, שבשנה של איחור גם עובר בבל תאחר, שאומר

  

עובר , ובין שלא כסדרם, בין כסדרם, כל שעברו שלושה רגלים, אמנם לדעת חכמים

, שיתעכב חיובו מחמת רגלים יותר משנה אחתלכאורה לא יתכן , ולפי זה. בבל תאחר

שתעבור שנה , נדר מיד אחר הפסחאפילו , ואם כן, כי בכל שנה יש שלושה רגלים

יעברו גם שלושה , מכל מקום כשתעבור שנה, שלימה עד שיעברו עליו שלושה רגלים

  .אואם כן יתחייב מחמת איחור שלושה רגלים, רגלים

                                                                                                                                        
איכא רגלים כא נמי ה ...דשלימים בעינן  ,שתא אכתי ליכא שלש רגלים דכי מטיא ,דאי באקדשיה בתוך הרגל א

י "ה והרי רגלים כתבו בביאור דברי רש"בד' ובדף ז. [תחלת רגל דהשתאלסוף רגל ראשון דאשתקד מצטרף ד ,שלימים

שלמי מפרש ובירו "].ואם נכנס רגל וקא נדר אפילו ליל ראשון ליכא כוליה רגל ואינו עולה למנין שלושה רגלים"שם 

אלא משעה  ,דאמרינן אין מונין שנה לבכור ,ולקמן אין משמע כן .תפתר כגון דאקדשיה כשהיה מחוסר זמן בפסח

 ].'תוס[ .שראוי להרצאה
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קודם , שתעבור עליו שנה שלימה, גם לדעת חכמיםכיצד יתכן , י"ולהלן יתבאר בעזה

שיעבור בבל תאחר , ת התנא של הברייתאדע, ובאופנים הללו. שיעברו שלושה רגלים

  .אף על פי שלא איחר שלושה רגלים, מחמת איסור של שנה

  

  .בשנה מעוברת. ב
  

, האמור בבתי ערי חומה" ָׁשָנה ְתִמיָמה"שנחלקו חכמים ורבי בכתוב , לעיל נתבאר

בין , כמנין ימות החמה, כוונת הכתוב לשלוש מאות ששים וחמישה ימים, ולדעת רבי

  .ובין בשנה מעוברת, פשוטהבשנה 

יש אופן שבו יעבור בבל תאחר , כדעת רביואם בדבר זה דעת התנא של הברייתא 

, אם נדר בתוך הפסח, כגון, אף על פי שלא איחר שלושה רגלים, מחמת איחור שנה

כלומר אחר , לא יעברו עליו שלושה רגלים עד הפסח הבא, ושנה שאחרי כן מעוברת

כשיעברו שלוש , ואילו שנה תעבור עליו בסוף אדר, ]ימים 383-385[שלושה עשר חודשים 

  .אמאות ששים וחמישה ימים

  

היא , האמורה בבתי ערי חומה" ָׁשָנה ְתִמיָמה", החולקים על רבי, אמנם לדעת חכמים

היא מסתיימת , כלומר אם החלה השנה בעשרים ואחד בניסן, שנה תמימה מיום ליום

, ואם כן, ובין היתה שנה מעוברת, היתה שנה פשוטה בין, באותו תאריך בשנה הבאה

  .לא תעבור שנה שלימה קודם שיעברו שלושה רגלים, גם כשהשנה מעוברת

קודם שיעברו , שתעבור עליו שנה שלימה, גם לדעתםכיצד יתכן , י"ולהלן יתבאר בעזה

  .שלושה רגלים

  

  .שנה ראשונה ניסן ואייר מלאים ושנה שניה חסרים. ג
  

ורב שמעיה . אלא הוא יום חמישים לספירת העומר, ת אין לו תאריך קבועחג השבועו

 ,]יום 29כלומר שניהם [, שפעמים ניסן ואייר שניהם חסרים, בה מבואר, שנה ברייתא

, יום בחודש אייר 29, יום של ספירה בחודש ניסן 14[, ואז חל חג השבועות בשבעה בסיון

ופעמים ניסן ואייר  ].יום שביעי בסיון הוא שבועותו, ונשארו עוד ששה ימי ספירה בחודש סיון

ופעמים ניסן ואייר שניהם . וחל חג השבועות בששה בסיון, אחד מלא ואחד חסר

  .וחל שבועות בחמישה בסיון, מלאים

, יש אופן שבו יעבור בבל תאחר מחמת איחור שנה, כןגם דעת התנא של הברייתא ואם 

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [אלא לאחר שיצא אדר קאמר ,ושילהי אדר בתרא לאו דוקא, לאחר הרגלשנדר ואית דאמרי  א
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, כשבשנה ראשונה היו ניסן ואייר מלאים, ןכגו, אף על פי שלא איחר שלושה רגלים

ובשנה הבאה היו , ונדר, ועמד ביום ששה בסיון, וחל חג השבועות בחמישה בסיון

נמצא שעד שמונה בסיון לא , וחל חג השבועות ביום שבעה בסיון, ניסן ואייר חסרים

  .כבר עברה שנה שלמה, ואילו כשעבר ששה בסיון, עברו שלושה רגלים

  

שלעולם לא תעבור שנה קודם שיעברו שלושה , ואומר, תנא של הברייתאעל הוהחולק 

לעולם אחד מלא ואחד , שכל חודשי השנההאומרים , דעתו כדעת אחרים, רגלים

ולעולם חג השבועות ביום ששה , אחד מלא ואחד חסר, וכמו כן ניסן ואייר, חסר

  .בסיון

בין ראש וכן אין , שנה הבאהלעצרת שנה זו אין בין עצרת , אחרים אומרים, שכך שנינו

כלומר אם חל בשנה זו ביום שני , אלא ארבעה ימים בלבד, הבאלראש השנה זה השנה 

ובשנה , כל חדשי השנה אחד מלא ואחד חסרש[יחול בשנה הבאה ביום ששי בשבוע , בשבוע

יהיה בין  ,ואם היתה שנה מעוברת, ]שבועות וארבעה ימים 50שהם , ימים 354יש תמיד 

 29כלומר , עיבור לעולם חסרהדש וחכי [, ימיםחמשה שנה זו למועדי שנה הבאה  מועדי

  ].נוסףאינו דוחה את המועדות אלא יום אחד לכן ו, יום שהם ארבע שבועות שלמים ויום אחד

  

כיצד יתכן שתעבור שנה קודם שיעברו שלושה , כל האופנים המבוארים עד עתה מיישבים

יש בל תאחר מחמת רגלים ברגל אחד או , בי אליעזר בן יעקבאולם לדעת רבי מאיר ור, רגלים

  .שנים

ועדיין לא , ויתחייב משום איחור שנה, שתעבור שנה, כיצד יתכן גם לפי דעתם, ולהלן יתבאר

  .יתחייב משום איחור רגלים

  

  .בחולה. ד
  

, השתעבור שנ, שהאופן שבו יתכן גם לפי דעת רבי מאיר ורבי אליעזר בן יעקב', כתבו התוס

כשברגלים היתה הבהמה , ויתחייב משום איחור שנה ועדיין לא יתחייב משום איחור רגלים

  . ופסולה להקרבה, חולה

  

  יורש אינו מוזהר בבל תאחר על קרבן אביו

האם , ונסתפק רבי זירא. יורשיו מקריבים אותה, ומת, מי שהקדיש בהמה לקרבן

א ְתַאֵחר י ֶק ֱא 'הלַ ִּכי ִתֹּדר ֶנֶדר "שכן מצד אחד נאמר , מוזהרים הם באיסור בל תאחר

ומשמע שהנודר עצמו  ,)ב"כ ג"דברים כ" (י ֵמִעָּמ ְוָהָיה ְב ֵחְטאֶק ֱא 'הִּכי ָדֹרׁש ִיְדְרֶׁשּנּו ְלַׁשְּלמֹו 

ַוֲהֵבאֶתם . ּוָבאָת ָׁשָּמה"ומצד שני נאמר . ובכלל זה יורש שלא נדר, ולא אחר, מוזהר

  .שעליו להביא, ובכלל זה יורש, מוזהר, שמי שמוטל עליו להביא, מעומש, "ָׁשָּמה
  

א י ֶק ֱא 'הִּכי ִתֹּדר ֶנֶדר לַ ", שדרש את הכתוב, מדברי רבי חייא בברייתא, ופשטו ספק זה
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, מיעוט הוא" ֵמִעּמָ ", ואמר "ְוָהָיה ְב ֵחְטאֵמִעָּמ י ֶק ֱא 'הִּכי ָדֹרׁש ִיְדְרֶׁשּנּו ְתַאֵחר ְלַׁשְּלמֹו 

  .שאינו מוזהר, להוציא יורש
  

ורבי , דרשו" ִעָּמ"לרבות לקט שכחה ופאה מהמילה ' ומה שדרשו מהכתוב הזה בדף ה

  ".ֵמִעָּמ"של " מ"חייא דרש מהאות 

  

  אשה בבל תאחר

למד , שענין זה שאסרה תורה לאחר את הנדרים שלושה רגלים', כבר נתבאר בדף ד

 'הָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְר ֶאת ְּפֵני "ראיה ברגלים מהכתוב בענין חובת ה

 'הֱאֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְוא ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני 

  ). ז"ט ז"דברים ט(" ֵריָקם
  

אין להזהירה על איחור , שה פטורה ממצוות ראיההאם מאחר שא, נסתפק רבי זיראו

  .הרי היא בכלל האזהרה, באו מאחר שחייבת לעלות לרגל משום שמחה, ארגלים

  

הרי היא בכלל אזהרת בל , מאחר שחייבת לעלות לרגל משום שמחה, ואמר לו אביי

  . תאחר שלושה רגלים

השמחה חייבת  שמחמת, לפי סברת רבי זירא, ודברי אביי אלו נאמרו לרבי זירא

שאשה יוצאת ידי שמחה בשמחה שמשמחה , אולם אביי עצמו סבור. לעלות לרגל

  .גבארץ ישראל בבגדי פשתן המגוהצים, םבבבל בבגדי צבעוני, בעלה

  

  בכור מאימתי מונין לו שנה

אמר רב ו. ובשרו נאכל לכהנים ,בכור תם דינו להיקרב למזבח בתוך שנתו הראשונה

, אלא משעה שנראה להרצאה, נים לו שנה משעת לידתואין מוש, אחא בר יעקב

  .ועד יום שמיני לשנתו השניה, שאז נעשה ראוי להקרבה, ללידתוכלומר מיום שמיני 

  'דף ז

. להיאכל במדינה כחולין בתוך שנתו הראשונהודינו , בכור בעל מום ניתן לכהנים

מיום זה מונים לו  ,מאחר שמיום לידתו ראוי הוא לשחטו, אם נולד במומו, אמר אבייו

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .כל הפטורים מן הראיהוהוא הדין זקן וחולה ומי שאין לו קרקע ו א

וזבחת שלמים "שנאמר , אין שמחה אלא בבשר שלמים ,בזמן שבית המקדש קיים ,ואמר מר "ושמחת בחגך"דכתיב  ב

 ].י"רש". [ואכלת שם ושמחת

 ...אין שמחה אלא בבשר  ,אבל בזמן שבית המקדש קיים ,דהני מילי בזמן הזה, בינו תםוקשיא לר. י"כן פירש רש ג

 ].'תוס... [ "ובאת שמה"לפיכך לא קרינא בה  ,שהחיוב על בעלה ולא עליה ,בעלה משמחהבינו תם ר ומפרש
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אין , אבל אם יש לחוש שהוא נפל, וכל זה כשידוע שכלו חדשיו ואינו נפל. אשנה

  .בשאז יצא מכלל ספק נפל, לשחטו עד יום שמיני

  

  באחד בניסן ראש השנה לחודשים

כלומר החודש הראשון הוא ניסן והשני הוא אייר וכן לפי , חודשי השנה נמנים מניסן

  .ולכן אחד בניסן נחשב ראש השנה לחודשים, עשר הוא אדרהסדר עד החודש השנים 
  

שכן החודש שהפסח , שהדבר מבואר מהכתובים בענין הפסח, מתחילה רצו לומר

ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים ", שנאמר, נקרא בכתוב ראשון לחודשי השנה, קרב בו

ל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶּבָעׂשֹר ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוִיְקחּו ַּדְּברּו אֶ  .ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה

ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהֹית ִמֶּׂשה ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקֹרב ֶאל ֵּביתֹו  .ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאֹבת ֶׂשה ַלָּבִית

ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים  .הְּבִמְכַסת ְנָפֹׁשת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָּתֹכּסּו ַעל ַהּׂשֶ 

ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו ֹּכל ְקַהל ֲעַדת  .ִּתָּקחּו

שהחודש שהפסח קרב בו הוא , ומבואר בכתוב, )'ו-'ב ב"שמות י(" ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהַעְרָּבִים

ִּכי ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב י ֶק ֱא 'הָׁשמֹור ֶאת ֹחֶדׁש ָהָאִביב ְוָעִׂשיָת ֶּפַסח לַ ", שנאמר, חודש האביב

 ההֹוִציֲא' ִמִּמְצַרִים ָלְיָלהֶק ֱא הוא חודש שבו התבואה , וחודש האביב, )'א ז"דברים ט" (י

אורה זהו חודש ניסן שבו התבואה מגיעה להיות ולכ, הראשונה מגיעה לגמר בישולה

  . הוא חודש ניסן, למדנו שהחודש הראשון. אביב

שבו התבואה המאחרת גומרת , שמא חודש האביב הוא חודש אייר, ואין להקשות

אין להחשיב את אייר , כי מאחר שרוב תבואות כבר נגמר בישולם בניסן, בישולה

  . חודש אביב

שבו התבואות הממהרות ביותר גומרות , חודש אדרשמא הכוונה ל, אבל הקשו

מכל מקום מאחר שבחודש זה כבר נגמר בישול , ואף שאינן רוב התבואות, בישולם

  .אפשר שהוא חודש האביב, התבואות המקדימות
  

יש ללומדו , שחודש ניסן הוא ראשון לחודשים, שענין זה, ורב חסדא רצה לומר

ַא ", שבחודש השביעי הוא זמן האסיף שמבואר בו, מהכתוב בענין חג הסוכות

ִׁשְבַעת ָיִמים  'הָּתֹחּגּו ֶאת ַחג ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבָאְסְּפֶכם ֶאת ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ 

                                                                                                                                        
ולכאורה אם נעשה המום ביום שני : ה"א. [מונים לו משעת הרצאה ,כיון דלא חזי לאכילה ,תם ונעשה בעל מוםאבל  א

 ,דק מכאן שיהיה שייך בל תאחר בנתינה לכהןואין לדק ].ע בדבר"ויל. ימנו מיום שנעשה המום, או שלישי עד יום שמיני

 ].'תוס. [כדאיתא פרק עד כמה ,דצריך ,דהכא לענין להאכילו בתוך שנתו

 .ע בדבר"ויל. כן נראה לכאורה. שבאמת היה ראוי, מונים לו שנה מיום לידתו, ומיהו מאחר שבאמת אינו נפל ב
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, ודש תשריורוב האסיף הוא בח, )ט"ל ג"ויקרא כ" (ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון

ניסן  ,ומאחר שתשרי הוא שביעי, שמכניסים בו את הפירות מהשדות מפני הגשמים

  .הוא ראשון

ואם כן אייר [, שבו נגמר האסיף, שמא חודש האסיף הוא חודש חשון, ואין להקשות

ואין בו אלא סוף , כי מאחר שרוב האסיף כבר נגמר קודם חשון, ]הוא החודש הראשון

  .לקרותו חודש האסיף אין ראוי, אסיף בלבד

ואף שרוב , שבו מתחילים באסיף, שמא חודש האסיף הוא חודש אלול, אבל הקשו

ראוי לקרותו חודש , מכל מקום מאחר שבחודש זה מתחילים באסיף, האסיף בתשרי

  .האסיף והוא שביעי לאדר ואם כן אדר הוא ראשון לחודשים
  

כלומר , מדברי קבלה למדנו, דנודבר זה מתורת משה רבינו לא למ, ולבסוף אמר רבינא

  . מדברי הנביאים יש ללמוד את סדר החודשים

בהם נזכרו החודשים ומניין כל אחד מהם בחודשי , ולהלן הפסוקים שהביאו בגמרא

  .אהשנה
  

ת ִּבְׁשנַ ְלַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ֹחֶדׁש הּוא ֹחֶדׁש ְׁשָבט ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה "רבינא הביא את הפסוק . א

  ).'ז' זכריה א" (ֶאל ְזַכְרָיה ֶּבן ֶּבֶרְכָיהּו ֶּבן ִעּדֹוא ַהָּנִביא ֵלאֹמר 'הְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ָהָיה ְדַבר 
  

ַּבֹחֶדׁש ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו " הביא את הפסוקרבה בר עולא . ב

  ).ז"ט' אסתר ב" (ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותוֹ ֵבת ָהֲעִׂשיִרי הּוא ֹחֶדׁש טֵ 
  

ֶאל ְזַכְרָיה ְּבַאְרָּבָעה  'הַוְיִהי ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶל ָהָיה ְדַבר "הביא את הפסוק רב כהנא . ג

  ).'א' זכריה ז(" ַלֹחֶדׁש ַהְּתִׁשִעי ְּבִכְסֵלו
  

ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ָּקְראּו ֹסְפֵרי ַהֶּמֶל ָּבֵעת ַהִהיא ַוּיִ " הביא את הפסוקרב אחא בר יעקב . ד

חֹות ִּבְׁשלֹוָׁשה ְוֶעְׂשִרים ּבֹו ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהּפַ ֹחֶדׁש ִסיָון 

ַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלֹׁשנֹו ְוֶאל ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ֲאֶׁשר ֵמֹהּדּו וְ 

  ).'ט' אסתר ח" (ַהְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם
  

ה ַלֶּמֶל ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵר ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשוֹן הּוא ֹחֶדׁש ִניָסן " הביא את הפסוקרב אשי . ו-ה

 "ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדרִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמֹחֶדׁש ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 

                                                                                                                                        
והכי אמר  .בידם סדר שמות החדשים זה אחר זה אם לא נאמר שהיתה קבלה ,לא מצי למילף מכאן מינייהו כלל א

שבו כל העולם  "בירח בול" ,שבו נולדו אבות "בירח האיתנים"בראשונה  .שמות החדשים עלו בידם מבבל ,בירושלמי

ויהי בחדש "מכאן ואילך  .שבו זיו האילנות ,"בירח זיו" ,נובל והארץ עשויה בולות בולות שבו בולים לבהמה בבתיהם

 ].'תוס[ ."ויהי בחדש כסלו שנת עשרים בחדש העשירי הוא חדש טבת" "שריםניסן שנת ע
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  ).'ז' אסתר ג(
  

ַּבֹחֶדׁש "שכן מפורש בו , ואף על פי שהפסוק האחרון מפורש יותר מכל הפסוקים

אפשר שלא , כי אמרו, שאר החכמים לא הביאו ממנו ראיה, "ָהִראׁשֹון הּוא ֹחֶדׁש ִניָסן

  .אלא לאותו מעשה של המן, נקרא כאן ראשון לחודשים
  

כי , שאחד בניסן ראש השנה לחודשים, והסיבה שהתנא של משנתנו לא שנה ענין זה

, וכל השנה מניסן ועד ניסן שווה, הזכיר רק דברים שאחד בניסן הוא ראש לכל השנה

דבר הזכיר ולא  ,]שמניסן עד ניסן שנה אחת, כגון שטרות[, עד השנה הבאה ואינו מתחלף

  .שמתחלף בכל חודש

  

  ממתי יכולים לעבר את השנה

אין מוסיפים חודש , כלומר כשמעברים את השנה, שאין מעברים אלא אדר, כלל בידינו

, עברחודש הסמוך לאביב , "ָׁשמֹור ֶאת ֹחֶדׁש ָהָאִביב"שנאמר , אלא אדר לבד, אחר

  .שיבוא אביב בזמנו

, ד יושבים לעיין בצרכי עיבור"כשבילכתחילה , ומאחר שמעברים את חודש אדר

כדי שלא ישתכח הדבר עד שיגיע , ולא להקדים הרבה, עליהם לשבת סמוך לחודש אדר

  .אדר

, או שהיה הנשיא צריך ללכת לחצר המלך, כגון שמפחדים שיגזרו שמד, ובשעת הדחק

  . עד ראש השנה, לעבריכולים להקדים את ישיבתם , ים לעברובלעדיו אין יכול

ואם ישבו לעבר את השנה , לעולם אין יושבים לעבר את השנה, אבל לפני ראש השנה

  .אין השנה מעוברת בכך, קודם ראש השנה

  

  עד מתי יכולים לעבר את השנה

ם עבר אבל א, בית דין יושבים לעבר את השנה, עד פוריםשרק , מתחילה היו אומרים

  .ותהא שנה פשוטה, שוב לא ישבו לעבר את השנה, פורים

ששואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים , כי הלכה היא, והסיבה לכך

כשהגיע פורים סבורים שהשנה , וכשלא ישבו לעבר את השנה קודם פורים, יום

ים ומאחר שהחלו הדרשנים לדרוש ברב, ומתחילים לדרוש בהלכות הפסח, פשוטה

  .שיאמרו נתעברה השנה, שוב לא יתקבלו לעם דברי השלוחים, הלכות הפסח
  

ומעברים את השנה , שאין הדבר כן, אולם רבי יהושע ורבי פפייס העידו לפני החכמים

כי הכל יודעים , ואין לחוש לכך שלא יתקבלו דברי השלוחים, כל חודש אדר עד סופו

  .  ד שצריך לעבר את השנה"נתברר לבי רק עתה, ויאמרו הכל, שהעיבור תלוי בחשבון
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  באחד בניסן ראש השנה להפסקת עיבורים

נתבאר שמעברים את השנה עד סוף חודש אדר אולם משהגיע ניסן שוב אין יכולים 

  .לעבר

, שבאחד בניסן ראש השנה לעיבורים, זהו ששנינו בברייתא, ולדברי רב נחמן בר יצחק

בטלה אפשרות עיבור , החודש לשם ניסן שכיון שקדשו, כלומר להפסקת העיבורים

  .אלא בעיבור שנה הבאה, ומעתה לא ידונו בעיבור שנה זו, משנה זו
  

כי , שאחד בניסן ראש השנה לעיבורים, והסיבה שהתנא של משנתנו לא שנה ענין זה

  .ולא דברים שנפסקים באחד בניסן, הזכיר רק דברים שמתחילים באחד בניסן

  

  תרומת שקליםבאחד בניסן ראש השנה ל

וקונים בהם , בכל שנה ושנה היו כל ישראל מביאים מחצית השקל לקרבנות ציבור

ולא ממעות של שנה , ובכל שנה קונים רק ממעות שהובאו באותה שנה, קרבנות ציבור

ֹזאת ֹעַלת ן ַלֶּכֶבׂש ָיִין ְוִנְסֵּכיֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלָּפר ּוְׁשִליִׁשת ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעת ַהִהי", שנאמר, שעברה

שיש חודש , ללמד, שילש הכתוב לשון חדש) ד"י ח"במדבר כ(" ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה

  .ולא מתרומה ישנה, בשנה שבו עליך להתחיל להביא מתרומה חדשה
  

אמר וכן נ" ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה"שנאמר כאן , שהוא חודש ניסן, ויש ללמוד בגזרה שווה

 ,)'ב ב"שמות י(" ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ", בחודש ניסן

  . יש להביא מתרומה חדשה של שנה זו, שבכל שנה בחודש ניסן, ומכאן
  

 'הִמיד ֵעיֵני י ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּת ֶק ֱא 'הֶאֶרץ ֲאֶׁשר ", שגם בו נאמר, ואין לומר שהוא חודש תשרי

ָּבּה ֵמֵרִׁשית ֶק ֱא כי יותר ראוי ללמוד גזרה שווה בין , )ב"י א"דברים י" (ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנהַהָּׁשָנה י

שנאמר בו רק , מה שאין כן תשרי, "ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה"שני כתובים שנאמר בשניהם 

  ". ַהָּׁשָנה"
  

  .ה לתרומת שקליםאחד בניסן ראש השנ, וזהו ששנינו בברייתא
  

שאחד בניסן ראש השנה לתרומת , והסיבה שהתנא של משנתנו לא שנה ענין זה

  .גם כן יצאו ,אם הביאו מתרומה ישנה ,שכן בדיעבד ,כי אינו דבר מוחלט, שקלים

 -  

 ,באחד בניסן םקרבנות צבור הבאי, וכן שנינו בברייתא, אמר רב יהודה אמר שמואל

   .אלא שחיסר מצוה, יצא ,יא מן הישןואם הב, מצוה להביא מן החדש
  

, כשר לקרבנות ציבור, אם מסר לציבור להיות של ציבור ,לציבור ויחיד שהתנדב משלו

  .ואין חוששים שלא מסר בלב שלם
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  המשכיר בית לחבירו לשנה או לשנה זו

, מונה שנים עשר חודש מיום ליום, "משכיר אני לך לשנה", אמרהשכיר בית לחבירו ו

  .עד שיגיע יום זה בשנה הבאה, ית ביד השוכרכלומר הב
  

הבית ביד השוכר עד סוף השנה , "משכיר אני לך לשנה זו", אמרהשכיר בית לחבירו ו

כי אין אדם שוכר דירה לפחות , ובתנאי שיש עד סוף השנה חודש שלם, ולא יותר

  .מחודש

רות הוא סוף שנת שכי, בברייתא נוספתוכן לדעת יש אומרים , ולדעת ברייתא אחת

מאחר , אפילו יום אחד, ולפיכך אם החלה השכירות קודם חודש אדר, באחד בניסן

  .אבהגיע חודש ניסן תמה השכירות, שהיה הבית ביד השוכר חודש שלם

כי רגילים לשכור בתים , ולא אחד בתשרי, והסיבה שאחד בניסן הוא גמר שנת שכירות

אבל , ר עד אחר ימות הגשמיםדעתו לשכו, וכל ששוכר קודם תשרי, לימות הגשמים

  .ולכן בו תמה שנת השכירות, בהגיע אחד בניסן כבר נגמרו ימות הגשמים

כי בו , שאחד בניסן הוא ראש השנה לשכירות, שיש אומרים, וזהו ששנינו בברייתא

  .מסתיימת שנת שכירות
  

 בניסןלדעתם כי , ים על כךחולקוכן תנא קמא בברייתא , התנא של משנתנוש, מבוארו

  .ואין להחשיב את הגעתו כגמר ימות הגשמים, עדיין יורדים גשמים

  

  סיכום הדברים שראש השנה שלהם בניסן

  :דברים הנזכרים במשנתנו
  

  .שנות מלכי ישראל. א
  

  ].כדעת רבי שמעון[לחיוב בל תאחר סדר רגלים . ב

  

  :דברים שהוסיף תנא קמא בברייתא
  

  .סדר החודשים. ג
  

  .הפסקת עיבורים. ד
  

  .תרומת שקלים. ה
  

  :דבר נוסף כדעת יש אומרים בברייתא

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .והרי המעות מתנה או פקדון ,ולא אמרינן הדמים מודיעים א
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  .שכירות בתים. ו
  

שראש השנה שלהם , חוץ מרגלים, רוב המנויים כאן ראש השנה שלהם אחד בניסן

  .בחמישה עשר בניסן

  

  חמישה ראשי שנים המוזכרים במשנתנו

, חלקם תחילת שנה לדבר אחד[, במשנתנו מבוארים חמישה זמנים שהם תחילת שנה

  ].לקם תחילת שנה למספר דבריםוח
  

  . אחד בניסן. א

וכמו כן הוא ראש השנה לארבעה דברים . הוא ראש השנה למלכי ישראל כדברי הכל

ולשכירות , לתרומת שקלים, להפסקת עיבורים, לסדר חודשים, נוספים הנזכרים בברייתא

  .בתים
  

  . חמישה עשר בניסן. ב

  . הוא ראש השנה לרגלים כדעת רבי שמעון
  

  . אחד באלול. ג

  ].'י בדף ח"כפי שיתבאר בעזה[הוא ראש השנה למעשר בהמה כדעת רבי מאיר 
  

  . אחד בתשרי. ד

י בדף "כפי שיתבאר בעזה[. כדעת רבי אלעזר ורבי שמעון, הוא ראש השנה למעשר בהמה

  ].'ח

 ,]לאיסור חרישה וזריעה[וליובלות , ולשמיטים, לשנים, ולדברי הכל הוא ראש השנה

  .]למעשר ירק[ולירקות  ,]למנות שנות ערלה[, עהולנטי
  

  . חמישה עשר בשבט. ה

במקום , ודברי בית שמאי האומרים באחד בשבט[. הוא ראש השנה לאילן כדברי בית הלל

  ].בית הלל אינם משנה
  

, תחילת המשנה היא, שהם ראשי שניםואף על פי שנזכרו במשנתנו חמישה זמנים 

  ".ארבעה ראשי שנים הן"
  

ניתן , אלא צירוף של דברי כמה תנאים, ה אם אין כל משנתנו דברי תנא אחדוהנ

שכן זאת דעת התנא שאת דבריו מזכירה , "ארבעה ראשי שנים"להבין מדוע מתחילה 

האומר שחמישה עשר בניסן אינו ראש , ויתכן שהוא רבי מאיר. המשנה בתחילתה

ונשארו ארבע זמנים של ראשי , ]כי לדעתו ברגל ראשון עוברים בבל תאחר[, השנה לרגלים
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, האומר שאחד באלול אינו ראש השנה למעשר בהמה, ויתכן שהוא רבי שמעון. שנים

  .ונשארו גם כן ארבע זמנים של ראשי שנים, ]אלא אחד בתשרי[
  

כי אם כן אינה מסודרת , אולם קשה לומר שמשנתנו היא צירוף של דברי כמה תנאים

שחמישה עשר בניסן הוא ראש השנה [, ברי רבי שמעוןשמתחילה מביאה את ד, בסדר נכון

, ]שאחד באלול ראש השנה למעשר בהמה[, ולאחר מכן מביאה את דברי רבי מאיר, ]לרגלים

וראוי , ]שאחד בתשרי הוא ראש השנה למעשר בהמה[, ושוב מביאה את דברי רבי שמעון

  .איותר להביא דברי כל אחד מהתנאים בפני עצמו
  

ואין כאן עירוב , שבאמת משנתנו כולה דברי תנא אחד הוא, וסףולפיכך אמר רב י

ולדעתו כל חמשת , רבי שסידר המשניותשכל משנתנו כדעת , דברי תנאים שונים

לענין רגלים דעתו כדעת רבי [, כולם ראשי שנים למה שנתבאר, הזמנים הנזכרים לעיל

  ]. ולדעת מעשר בהמה דעתו כדעת רבי מאיר. שמעון
  

חמישה "ולא אמר , "ארבעה ראשי שנים"יש להבין למה פתח דבריו , ואאכן אם כן ה

  .ונאמרו שלושה יישובים לדבר". ראשי שנים
  

  .ארבעה לדברי הכל. א

והכל , לדעתי יש חמישה ראשי שנים", כך הוא ביאור דברי רבי במשנה, לדברי רבא

  ".מודים לי בארבעה מהם

ולדעת רבי . הוא בארבעת האחרים ומודה, אין ראש השנה לרגלים, לדעת רבי מאיר

  .ומודה הוא בארבעת האחרים, אין אחד באלול ראש השנה לרגלים, שמעון
  

  .ארבעה חודשים ובהם כמה ראשי שנים. ב

אלא את מספר , לא מנתה המשנה את מספר ראשי השנים ,רב נחמן בר יצחקלדברי 

בשלושה . ושבט) ד( תשרי) ג(אלול ) ב(ניסן ) א(שהם , החודשים שבהם יש ראשי שנים

ובאחד , ]וחמישה עשר בשבט. אחד תשרי. אחד אלול[, מהם יש זמן אחד שהוא ראש השנה

  ].וחמישה עשר בניסן, אחד בניסן[, מהם יש שני זמנים
  

  .ארבעה ראשי שנים שהם בארבעה ראשי חודשים. ג

והם  ,לא מנתה המשנה אלא ראשי שנים שהם בתחילת חודש', לדברי רב אשי בדף ח

  .ואחד בשבט) ד(אחד בתשרי ) ג(אחד באלול ) ב(אחד בניסן ) א(ארבעה בלבד 

כי אחד בשבט הוא ראש השנה לאילן , שאין הדבר מוסכם על הכל, ולאחר מכן פירשה

                                                                                                                                        
 .אף אם מערבים בין דברי התנאים, כפי סדר חודשי השנה, כי לכאורה טעם הגון הוא לסידור המשנה, ע בדבר"יל א
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  .אראש השנה לאילן בחמישה עשר בשבט, אבל לדברי בית הלל, כדברי בית שמאי

  

  שני ראשי שנים המוזכרים בברייתא

  .עוד שני זמנים הנחשבים ראש השנה לעניינםבברייתא מבוארים 
  

  .ששה עשר בניסן. א

אוכלים מתבואה , מאחר שקרב העומר, שמיום זה ואילך, ראש השנה לעומרהוא 

  .חדשה של שנה זו
  

  .ששה בסיון. ב

הותר , מאחר שקרבו שתי הלחם, שמיום זה ואילך ,ראש השנה לשתי הלחםהוא 

  .שנה זולהביא למקדש מנחות מתבואה חדשה של 
  

כי אינם בתחילת , מדוע לא נמנו ראשי שנים אלו במשנתנו, מובן, והנה לדברי רב אשי

  . בחודש
  

  . אבל לדברי רבא ורב נחמן בר יצחק לכאורה היו צריכים להזכירם במשנתנו

שהרי בשני אלו , "ששה ראשי שנים הכל מודים בהם", לדברי רבא היו צריכים לומר

  . מודים בהם ויש ששה שהכל, הכל מודים

, "חמישה חודשים שבהם ראשי שנים", ולדברי רב נחמן בר יצחק היו צריכים לומר

  .שהרי יש ראש השנה גם בחודש סיון
  

  .י מדוע לא הוזכרו ראשי שנים אלו במשנתנו"ולהלן יתבאר בעזה
  

כלומר משעה , במשנתנו נמנו רק ראשי שנים שחלים מהערב –לדברי רב פפא 

, שאין היתר החדש בא על ידם מהערב, ציא עומר ושתי הלחםלהו, שמתקדש היום

  .אלא משעת הקרבתם

וראש השנה לרגלים הנזכר במשנתנו לענין איסור בל תאחר נחשב הוא כמתחיל 

לא הוקבעו רגלים לבל תאחר כי , אף על פי שהקרבנות קרבים ביום ולא בערב, מהערב

, ע הערב של חמישה עשר בניסןובהגי, שיקריב קודם להםאלא  ,לומר שיקריב ברגלים

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [דרבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי ,אחד באלול נמי פלוגתא היאו א

, "ארבעה"הלא טעם הובא לבאר מדוע לא נכלל הדבר במנין הנזכר בתחילת המשנה , ולא זכיתי להבין. י"כך פירש רש ב

ואם כן , וראש השנה לאילן, כראש השנה לרגלים, אבל במשנה עצמה הובאו גם ראשי שנים שאינם בתחילת חודש

 .נזכרו גם ראשי שנים אלומדוע לא 
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ואם התעכב עוד ולא הביא , על שלא הקריב עד עתה, מתחילים להחשיב לו את האיחור

  .מתחייב, עד סוף הרגל השלישי

וראש השנה ליובלות הנזכר במשנתנו הוא כדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן 

כפי [. רי הוא יובלומבערב ה, ברוקא האומר שאין היובל תלוי בתקיעת שופר של יום

  ].'י בדף ח"שיתבאר בעזה
  

במשנתנו נמנו רק ראשי שנים שחלים מעצמם   –ולדברי רב שישא בריה דרב אידי 

אלא , שאין היתר החדש בא על ידם מאיליו, להוציא עומר ושתי הלחם, בלא מעשה

  .אעל ידי הקרבתם

לוי בזמן הראוי אינו ת, וראש השנה לרגלים הנזכר במשנתנו לענין איסור בל תאחר

אלא מכניסת היום , שהיא מעשה, שהוא אחר הקרבת תמיד של שחר, להקרבת נדרו

  .החל האיחור

וראש השנה ליובלות הנזכר במשנתנו הוא כדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן 

ומבערב הרי הוא יובל בלא , ברוקא האומר שאין היובל תלוי בתקיעת שופר של יום

  ].'י בדף ח"בעזה כפי שיתבאר[. מעשה

  

  'דף ח

  

  ראש השנה למעשר בהמה

ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוֹצאן ֹּכל ֲאֶׁשר ", שנאמר, שיש לכל אדם לעשר את מקנהו, דין תורה

, בין תם, וכל שהוא עשירי ).ב"ז ל"ויקרא כ(" 'הַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש לַ  ַיֲעֹבר ַּתַחת

 ).ב"ז ל"ויקרא כ(" א ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע", שנאמר, בהמה הרי זה מעשר, ובין בעל מום

ַוֲהֵבאֶתם "שנאמר , ומקריבו במקדש, הבעלים מעלה אותו לירושלים, וכשהוא תם

ֶכם ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ּוְבֹכֹרת ְּבַקְר  ְוֵאתְוֵאת ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ֹעֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ָׁשָּמה 

  .ונאכל לבעלים, הוא נשחט בכל מקום, וכשיש בו מום. ובשרו נאכל לבעלים, "ְוֹצאְנֶכם
  

ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ", שנאמר, ואין מעשרים מהנולדים בשנה זו על הנולדים בשנה אחרת

ומתוך , צמהכל שנה מעשר לע, )ב"ד כ"דברים י(" ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶע ַהֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה

שבשתי מעשרות הכתוב , למדו חכמים" ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר"כך שנאמר בתחילת הכתוב 

  .ומעשר דגן, מעשר בהמה, מדבר

                                                                                                                                        
כדאמרינן  ,"עד יום הביאכם למצוה"כל מקום מ ,האיר המזרח מתיר ,אפילו בזמן שבית המקדש קיים ,ולמאן דאמר א

 ].'תוס[ .במנחות פרק רבי ישמעאל
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  .ונחלקו חכמים מתי מתחילה שנה חדשה לענין מעשר בהמה
  

ראש השנה למעשר בהמה הוא , במסכת בכורותלדעת משנתנו היא דעת רבי מאיר 

חד את הנולדים קודם אחד באלול עם הנולדים מאחד ואין מעשרים י, אחד באלול

  .באלול ואילך
  

ואין , אחד בתשריראש השנה למעשר בהמה הוא , ולדעת רבי אליעזר ורבי שמעון

  .מעשרים יחד את הנולדים קודם אחד בתשרי עם הנולדים מאחד בתשרי ואילך
  

  :ונאמרו שני אופנים לבאר את מחלוקת החכמים הללו
  

  .אחד דרשושניהם מקרא . א
  

ָלְבׁשּו ָכִרים " )ד"י ה"ס(לדברי רבי יוחנן אלו ואלו למדו דבריהם מהכתוב בספר תהילים 

, שכן תחילת הכתוב מדבר בעיבור הצאן, "ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיִׁשירּו ,ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר ,ַהֹּצאן

ך הוא ביאור שכ, חודש ניסן) ב. (חודש אדר) א. (ולאחר מכן מזכיר הכתוב שני זמנים

. אכלומר מתעברותהכרים הם האמהות מתלבשות צאן , "ָלְבׁשּו ָכִרים ַהֹּצאן: "הכתוב

ודבר , שהזריעה צומחת וניכרת, כל העמקים מתעטפים בתבואה, "ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר"

והתבואה בקשים , כשמגיע זמן הקציר, "ִיְתרוֲֹעעּו ַאף ָיִׁשירּו. "בחודש אדרזה מתקיים 

ודבר זה , כאילו משוררות, ונשמע קול, הם נוקשים זה בזה, כשהרוח מנשבת, השל

  .בחודש ניסןמתקיים 
  

בחודש כלומר , בזמן הראשון המוזכר בכתובעיקר עיבור הצאן  –לדעת רבי מאיר 

מאחר שעיקר עיבורם ו, ]כלומר בניסן, ורק מיעוט המאחרות יולדות בזמן השני[, אדר

כלל ו, עיקר זמן הלידה בחודש אב, דקה חמישה חודשיםוזמן עיבור בהמה , באדר

למעשר ולכן אחד באלול הוא ראש השנה , סמוך לגמר מתחילה שנה חדשהש, בידינו

  . בבהמה
  

כלומר , בזמן השני המוזכר בכתובעיקר עיבור הצאן  –ולדעת רבי אלעזר ורבי שמעון 

                                                                                                                                        
מר לגבי הא דא ,מפרש לקמן רסובקונט .והוא לשון נקיה "יעלון דוכרייא עילוי ענא"מתרגמינן  ,"לבשו כרים הצאן" א

 .ובכאן לא פירש כן ,דקאמרינן באותו הפרק זמן בהמה וחיה שמזדווגים זה עם זה ,רבי יהושע בניסן נברא העולם

 ].'תוס[

ראש השנה שלו למעשר באחד באלול או , מובן מדוע צאן שעיבורו חמישה חדשים, לפי רוב הטעמים הנזכרים בסוגיה ב

ואם כן לכאורה יהיה ראש השנה שלו ', אר במסכת בכורות דף חעיבורו תשעה חודשים כמבו, אבל בקר. באחד בתשרי

שכן לדבריהם הוקש כל מעשר בהמה , לא קשה, אמנם לדברי רבי אלעזר ורבי שמעון על פי ביאור רבא. בזמן אחר

 .ואין הדבר תלוי בזמן גמר מעשה בהמה, להיות באחד בתשרי, למעשר דגן
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ומאחר שעיקר , ]ומר באדרכל, ורק מיעוט המקדימות יולדות בזמן הראשון[, בחודש ניסן

, עיקר זמן הלידה בחודש אלול, זמן עיבור בהמה דקה חמישה חודשיםו, עיבורם בניסן

ולכן אחד בתשרי הוא ראש השנה , שסמוך לגמר מתחילה שנה חדשה, וכלל בידינו

  . למעשר בהמה

  

מאחר שתחילה הזכיר הכתוב את המתעברות כי , אולם הקשו על הדברים הללו

ואחר כך , שאין דרך להזכיר תחילה את המועטות, עיקר העיבורבו ודאי  ,בחודש אדר

ואחר כך מוסיף , אלא תחילה מזכיר את המרובות שהן העיקר, להוסיף את המרובות

  .שיש גם מועטות שמתעברות בזמן אחר
  

  .נחלקו בהיקש מעשר בהמה ומעשר דגן. ב
  

אדר ועיקר הלידה שהוא  לדברי רבא אכן הכל מודים שעיקר עיבור בהמה דקה בחודש

  .גמר העשיה בחודש אב
  

ַעֵּׂשר "שנאמר , ומחלוקתם היא משום שהוקשו מעשר בהמה ומעשר דגן זה לזה

  ].כפי שנתבאר לעיל[ללמד על שני המעשרות הללו , "ְּתַעֵּׂשר
  

ראש השנה שלו סמוך לגמר , כשם שמעשר דגן, כך הוקשו זה לזה –לדעת רבי מאיר 

ואחד , ובאלול כונסים, ים את התבואה בשדות כל ימות החמהשכן מניח, העשייה

כך מעשר בהמה ראש השנה שלו . אבתשרי שהוא סמוך לגמרו הוא ראש השנה שלו

  .באחד באלולראש השנה שלו , ומאחר שגמר העשיה באב, סמוך לגמר העשיה
  

ראש השנה , כשם שמעשר דגן, כך הוקשו זה לזה –ולדעת רבי אלעזר ורבי שמעון 

  .כך מעשר בהמה ראש השנה שלו באחד בתשרי. בלו באחד בתשריש

  

  באחד בתשרי ראש השנה לשנים

  .במשנתנו מבואר שאחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים ונחלקו חכמים בדבר
  

                                                                                                                                        
 .אין דרך ללקטם אלא כשנגמרו כל מקוםמ ,ה והזיתים משיביאו שלישהתבוא ,תדמעשרורק קמא דתנן בפ ואף על גב א

 ].'תוס[

עשר תעשר את כל "ושמא נפקא לן מדכתיב ) א( .ומיהו לא מפרש מנלן ... דהיינו למעשר ,"ולירקות"כדתנן בפירקין  ב

) ב( .י לשמיטיןכדלקמן גב "מראשית השנה"דכתיב  ,מתשרי "שנה" "שנה"גמר ו "תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה

דלא נתחייבו ישראל במעשר עד שהתחילו למנות  ,דכתובותרק שני י פ"דטעמא דבתשרי כדפירש רש ,וד יש לומרוע

 ].'תוס. [אש השנהרושמיטין הוי תשרי  ,מעשר בשמיטין תלה רחמנא אם כן ,שמיטין
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  .ראש השנה לשטרות. א
  

, למלכי אומות העולםשאחד בתשרי הוא ראש השנה , כוונת המשנה, לדברי רב פפא

בכל שנה כשמגיע אחד , הזמן לפי שנות מלכי אומות העולםשכשכותבים בשטרות את 

וככל מה , מדוע כותבים זמן בשטרות, וכבר נתבאר בתחילת המסכת[. מתחלפת שנה, בתשרי

כן הדין לענין שנות מלכי , שהם מתחילות באחד בניסן, שנתבאר שם לענין שנות מלכי ישראל

  ].אומות העולם באחד בתשרי
  

לא בא ללמד , ילוק בין מלכי ישראל למלכי אומות העולםשביאר את הח, ורב חסדא

כי דבר זה , ששנות מלכי אומות העולם אינן נמנות כשנות מלכי ישראל, את עיקר הדין

ששנות מלכי אומות העולם , אלא הביא ראיות מהפסוקים לכך, הוא דין המשנה

  .מתחילות באחד בתשרי
  

כי אומות העולם אינן נמנות כשנות ששנות מל, נ רב חסדא בא ללמד את עיקר הדין"א

ומה ששנינו שאחד בתשרי ראש , אולדעתו דין זה אינו נזכר במשנתנו כלל, מלכי ישראל

  .כאחד הביאורים הבאים, הכוונה לדבר אחר, השנה לשנים
  

  .ראש השנה לתקופה. ב
  

הכוונה לכך , שאחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים, מה ששנינו, ולדברי רבי זירא

כי , והסיבה לכך, מתחילים למנות את תקופות הילוך חמה ומולדות ולבנהשממנו 

בתשרי נברא , שאמר, וכדעת רבי אליעזר, ומאז החלו להלך בגלגל, בתשרי נבראו

  ].'י בדף י"כפי שיתבאר בעזה[, בהעולם

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .מיירימשום דבאומות העולם לא ק ,למלכי אומות העולםראש השנה והא דלא תנא תשרי ר א

במה שקודם מנין של  ,ויש נפקותא מרובה בדבר. ורבי יהושע מונה מניסן. ומונין מולד הלבנה והתקופה מאחד בתשרי ב

היינו דכשנברא אדם  ,ה באדר"יהושע בכ ביולר ,ה באלול נברא העולם"בכבי אליעזר לרו... []  זה למנין של זה חצי שנה

שאם היא מתאחרת יש לעבר את , שרוצים לדעת מתי חלה התקופה[, שבי העבורוזה טעם למח . []קדש החדש ,בששי

ט "ז[= ב חלקים"ימים תשע שעות תרמ שבעהשמסירין  ,של כל מחזוריםחלקים לאחר שצרפו כל השעות וה ,]השנה

י ולכן לאחר שמצרפים כל עודפ, לכניסת ליל ראש השנה הראשון, שזה הזמן שקדמה תקופת תשרי הראשונה, ב"תרמ

ט "ונהגה נזיפה בעצמה ז ,שקטרגהל ידי ע ,לפי שהיתה הלבנה נזופה ,דרגילים לומר ,]מחסרים שיעור זה, התקופות

 ,ולא מצינו טעם זה בכל מקום ].ולכן נתעכב מולד ראשון של לבנה אחר תקופה ראשונה של חמה כך וכך ימים[ ב"תרמ

ובשעה  ,שנברא אדם הראשוןעד יום ששי השנה אש לא מונה ר ,לפי שהמונה מבריאת העולם ,אלא זהו הטעם

דשית שעי מכסי  ,שעות קודם ששהיה המולד ל כרחך עומשקדש החדש  ,קדש החדשומסתמא אז  ...נצטווה תשיעית 

היה ד "בסוף שעה י' ביום ו ,רושד פי"וסימן וי .דהיא שעה שלישית של יום ,ו"ונמצא המולד בתחילת שעה ט ,סיהרא

ואותה  .ה באלול"נמצא שנברא העולם בכ ,שקידש אדם הראשון החדש' עד יום ואש השנה יה רמאחר שלא הו ,המולד

של יישוב וכשתדקדק על מולד ניסן של תוהו שלפני תשרי  .משום דיום אחד בשנה חשוב שנה ,שנה של תוהו שמונין

שעות ' ימים ד' אחריו בשאתה צריך להשליך ל ,ב חלקים"ברביעי בתשע שעות תרממולד ניסן תמצא  ,שבו נברא אדם
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  .ראש השנה לדין. ג
  

הכוונה , שאחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים, מה ששנינו, ולדברי רב נחמן בר יצחק

שנאמר , מה יהיה איתם עד תשרי הבא, ה דן את כל באי העולם"שבתשרי הקבלכך 

" י ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנהֶק ֱא 'הֵעיֵני י ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּתִמיד ֶק ֱא 'הֶאֶרץ ֲאֶׁשר "

  . מה יהא בסופהונגזר מראשית השנה נידון , )ב"י א"דברים י(

" ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו", ה דן בחודש תשרי שנאמר"ה לכך שהקבוהראי

והכתוב ממשיך , אשהוא חג שהחודש מתכסה בו, והכוונה לראש השנה )'ד א"תהלים פ(

"הרי שהמשפט בראש השנה, )'ה א"תהלים פ(" י ַיֲעֹקבֵק ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלא.  

  

  ד של מעלה"מסדרי המשפט בבי

  .ה ודן את כל באי העולם מה יהיה איתם כל השנה"נתבאר שבאחד בתשרי יושב הקב
  

ד של "ד של מעלה ממתינים ואינן נכנסים לדין אלא אם כן קדשו בי"ביומבואר ש

, אם קבעו ישראל את חק החדש, כלומר[ ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא", שנאמר ,מטה את החודש

  ".י ַיֲעֹקבֵק ִמְׁשָּפט ֵלא ]יהיה רק אז
  

ִּכי ", שנאמר, אלא כל באי העולם, לא רק ישראל נידוניםש, עוד דרשו מהכתוב הזה

ללמד , "י ַיֲעֹקבֵק ִמְׁשָּפט ֵלא"ונאמר , שדנים את ישראל, לומר, "ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא

  . שדנים גם את שאר באי העולם

                                                                                                                                       
ומולד תשרי  ,]ו חלקים"שעות תתע' ימים ח' חצי שיעור שבין מולד שנה זו למולד שנה אחרת שהוא ד[, ח חלקים"תל

ונמצאת  ,שהיתה התקופה בתחילת ליל ארבעה ,ולתקופה מניסן של תוהו מונין ,ד"ר' ה' בנמצא  ,של תוהו שלפניו

 ,ג שעות"יום אחד כ ,ונמצא דקדמה תקופת תשרי למולד ...ו שעות "ט' דתקופת תשרי של יישוב של אחריו ביום 

שעות ' ימים י' ה ...עודפת התקופה על המולד  ,הנדל חצי ש ,ב"תרמ' ט' ונמצא דקדמה תקופת ניסן את המולד ז

' ט' ז ג עולה"כ' ב עם א"תרמ' י' וכשתצרף ה ,]א יום ששנת חמה יתירה על שנת לבנה"שהוא חצי י[ ב חלקים"תרמ

 התקופלו ,דיום אחד בשנה חשוב שנה ,רשתיכדפי ,והרי עכשיו נוהגין למנות מתשרי של תוהו שנות העולם ,ב"תרמ

בי אליעזר ורבי ודבר תימה הוא במה נחלקו ר[]  .ב"תרמ' ט' וזקוקים להסיר ז ,ד"ר' ה' מולד תשרי בו ,ניסן מוניןמ

ד שעות מיכסי "דכ ,והלא היו יכולים לברר הדבר ,ות מתשריולמולד ,מונין לתקופה מניסן ,דתניא לקמן, יהושע

דאיך יטעו בו שני  ,כולי האי אין ראוי לטעות ,ח"תל' ד' והם מרחיקין המולד זה מזה ב...  סיהרא בין חדתא לעתיקא

 ].'תוס[ .ימים
א

. יא סמוך לחידושהלפי שקטנה ה, וערבית לבני מזרח ,כגון שחרית לבני מערב, לרחוקיםכלומר הלבנה מתכסה ) א( 

 ,ר משולם מפרש"והר) ג( ...כמו ליום הכסא יבא ביתו דבפרק חלק  ,מזומןמתכסה , בינו תםועוד מפרש ר) ב]. (י"רש' עי[

שלא , בינו תםוהשיב לר) ד( ...בינו תם והקשה לו ר ...בראש השנה קרב אש חודש שאין חטאת ר ,שהחדש מתכסה בו

שאין  ,מתכסה ,רשועוד פי .כמו שהזכיר עולה ,הזכיר הכא חטאת בקרא דמלבד שלאאלא מתכסה  ,אמר שאין בו מוסף

 ,ולסיים ושני שעירים לכפר ,מלבד עולת החדש ,רגיל להזכיר ולומרבינו תם ור ...בתפלה אש חודש מזכירין מוסף של ר

 ].'תוס[ .אש השנהוחד דראש חודש חד דר
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נכנסים שהם , כך הם קודמים בדין, פסוקקודמים בישראל כשם ש, ומכל מקום

  .תחילה לדין
  

, ואחר כך ציבור, מלך נכנס תחילה, ה"לפני הקבכשמלך וציבור באים לדין , וכמו כן

ְבּדֹו ִמְׁשַּפט עַ ינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ֵק ֱא 'הְקֹרִבים ֶאל  'הְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני , שנאמר

ולאחר מכן , "ִמְׁשַּפט ַעְבּדוֹ "תחילה  ,)ט"נ' ח 'מלכים א" (ְּדַבר יֹום ְּביֹומוֹ ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

  ".ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל"

) ב. (משום שאין זה דרך ארץ שימתין המלך בחוץ) א. (ושני טעמים יש להקדמת המלך

  .אבשביל עוונות ציבורחרון אף לפני שירבה , כדי שיכנס המלך לדין

  

  באחד בתשרי ראש השנה לשמיטין

ּוַבָּׁשָנה ", שנאמר, אסור לחרוש ולזרוע מהתורה, משהגיע אחד בתשרי של שנת שמיטה

ויש , )'ד ה"ויקרא כ" (ָׂשְד א ִתְזָרע ְוַכְרְמ א ִתְזֹמר 'הַׁשָּבת לַ ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן ִיְהֶיה ָלָאֶרץ 

, "ּוַבָּׁשָנה"שנאמר כאן , שהשנה האמורה בכתוב מתחילה בתשרי, ללמוד בגזרה שווה

" ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנהַהָּׁשָנה י ָּבּה ֵמֵרִׁשית ֶק ֱא 'הי ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ֶק ֱא 'הֶאֶרץ ֲאֶׁשר "וכן נאמר 

השנה , כך בשמיטה, שריוכשם שבכתוב ההוא השנה מתחילה בת ,)ב"י א"דברים י(

  .מתחילה בתשרי

ַהֹחֶדׁש ", כשנה האמורה בחודשים, ואין לומר שהשנה האמורה בשמיטה מתחילה בניסן

כי יותר ראוי ללמוד , )'ב ב"שמות י(" ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים 

ְלָחְדֵׁשי "שנאמר בו , שלא כניסן, בלבד" שנה"גזרה שווה בין שני כתובים שנאמר 

  ". ַהָּׁשָנה

  

ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְל ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ְוָסַפְרָּת ְל ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים ] ג"י-'ה ח"ויקרא כ[

ׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשוֹר ַלֹחֶדׁש ְּביוֹם ַהִּכֻּפִרים ְוַהֲעַבְרָּת ׁשוַֹפר ְּתרּוָעה ַּבֹחדֶ  .ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנהַהָּׁשִנים 

ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביָה ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה  .ְּבָכל ַאְרְצֶכםַּתֲעִבירּו ׁשוָֹפר 

יוֵֹבל ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים  .ל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּוִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש אֶ יוֵֹבל ִהוא 

ִּכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש  .א ִתְזָרעּו ְוא ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְוא ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריהָ ָׁשָנה ִּתְהֶיה ָלֶכם 

  .ל ַהֹּזאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתוֹ ִּבְׁשַנת ַהּיֹובֵ  .ִּתְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה ֹּתאְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּה

  

  

                                                                                                                                        
ואין ראוי שיענש מלך בגלל , שירבה החרון מחמת עוונות ציבור שדווקא משום, ע אם רוצה לומר"ויל. י"כן פירש רש א

 .או בכל אופן אין להכניס מלך אחר שירבה חרון אף, ציבור
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  תחילת שנת היובל

, מתחילת השנה היובל מתקדש, לדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא

מתחילת " ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה", שנאמר, ואסור לחרוש ולזרוע מהתורה

ְוָסַפְרָּת ְל ", כי כבר נאמר, שהיא שנת חמישיםשכן לא היה צריך לומר [, השנה היא מקודשת

, "ָׁשָנה ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְל ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים

, ]תהללמד שכולה קדושה מתחיל, ולמה נאמר, ואם כן בידוע שהשנה הבאה היא שנת חמישים

ללמד שגמר הקידוש הוא ביום הכפורים , "ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר"ומה שנאמר 

מראש , מכאן אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא. אבל תחילתו מראש השנה

 ,לאדוניהם םולא משתעבדי םלבתיה םלא היו עבדים נפטרי ,השנה עד יום הכפורים

לשום עטרה  ואם רצ, כלומר[ םבראשיה םועטרותיה םושמחי םושותי םאלא אוכלי

תקעו בית דין , כיון שהגיע יום הכפורים, ]רשאים חפשיל ולהראות שיצא, יהםבראש

   .םושדות חוזרות לבעליה, םנפטרו עבדים לבתיהו, בשופר

כדעת רבי ישמעאל בה מבואר שאחד בתשרי הוא ראש השנה ליובלות היא ומשנתנו 

  .חנן בן ברוקאבנו של רבי יו
  

ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ", שנאמר, היובל מתקדש ביום הכפורים, ולדעת חכמים

אבל מראש השנה ועד , "ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכם

  .לזרוע מהתורהומותר לחרוש ו, אין היובל נוהג, יום הכפורים

, לא בא ללמד שהיובל מתקדש מתחילתו, "ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה"והכתוב 

מצוה על בית דין , תכששנת היובל נכנסכלומר [, שדווקא שנים אתה מקדש, אלא ללמד

, כדעת רבי אלעזר ברבי שמעון[, אבל חודשים אין אתה מקדש, ]מקודשת השנה ,לומר

  ].ד"י בדף כ"בעזה שתתבאר

  

  ביובל אין מוסיפים מחול על הקודש

ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת "הכתוב , לדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקאש, נתבאר

  .ולא רק מיום הכפורים, שהיובל מתקדש כל שנת החמישים, מלמד" ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה

, קדושה גם בשנה הסמוכה להשתמשך ה, היה מקום לומר, ומאחר שכל השנה קדושה

שמוסיפים מחול על , שכן מצינו בשאר מקומות, כגון עד יום הכפורים של שנה הבאה

  ]. 'י בדף ט"כפי שיתבאר בעזה[הקודש 

 ,"יוֵֹבל ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים"כי נאמר , ואין מוסיפים עליה, ומכל מקום אין הדבר כן

ואין אתה מקדש שנת , ה מקדששנת החמישים את, לומר, מיעוט הוא" ִהוא"

  .החמישים ואחת
  

שהרי , אין מוסיפים על היובליודעים הם שגם בלא הכתוב הזה , אמנם לדעת חכמים
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וכל שכן שאין להוסיף עליה משנה , אפילו שנת החמישים עצמה אינה קדושה כולה

  ".ִמִּׁשיםיֹוֵבל ִהוא ְׁשַנת ַהחֲ "י מה חכמים לומדים מהכתוב "ולהלן יתבאר בעזה, אאחרת

  

  'דף ט

  

  שנה ראשונה של יובל

שנת היובל כלומר , שנת חמישים עולה לכאן ולכאן, במסכת נדריםלדעת רבי יהודה 

  ].וכל ארבעים ותשע שנים יש יובל[, בהיא שנה ראשונה של יובל הבא
  

שנה שאחר היובל היא שנה ראשונה ו, שנת היובל עומדת בפני עצמה ,ולדעת חכמים

שנת , לומר, מיעוט הוא" ִהוא" "יֹוֵבל ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים"שנאמר , של יובל הבא

  .החמישים היא ולא שנה ראשונה של יובל הבא

  

  מוסיפים מחול על הקודש

אבל , ושביעית יש להוסיף מחול על הקודש גכ"הכל מודים שבשבת ויום טוב ויוה

  .נחלקו מהיכן הדבר למד
  

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ", למד מהכתוב, מחול על הקודש ענין זה שמוסיפים, לדעת רבי עקיבא

שכן אף על פי שתחילת , )א"כ ד"שמות ל(" ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבתּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת 

על כרחך סוף הכתוב האוסר חריש וקציר אינו מדבר , הכתוב מדבר בשביתת שבת

וסוף הכתוב , ולא רק חריש וקציר, בות אסורותשהרי בשבת מלאכות ר, בשביתת שבת

ולא בא הכתוב ללמד על איסור . שבה נאסרו רק עבודות קרקע, בשביעיתמדבר 

ַׁשַּבת ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ", שכן איסור זה מפורש בכתוב, עבודות קרקע בשביעית עצמה

                                                                                                                                        
א

דהשתא  ,לא איצטריך למעוטי סופה מחמת דמוסיפין מחול על הקדש...  כיון דאינה מתקדשת מתחילתה ,לרבנן  

ואין כאן שנה שלימה  ,משום דכתיב בקרא שנה ,יך טפידצרל שכן אדרבה כ ואם תאמר .מבציר בציר אסופי מבעיא

ממילא בלא שום יתור ממעטא  ,דכיון דלא שייך טעמא דתוספת ,ויש לומר .אחר יום הכפוריםתמשך עד  לא אם כןא

 ].'תוס[ .דמשמע דוקא שנת החמשים ,"וקדשתם"ד ,מקרא

ב
דסתם מתניתין דהכא אוקמא כרבי  ...ן דאמר שנת החמשים עולה לכאן ולכא ,הלכה כרבי יהודה... י "אומר ר 

ס "בכוליה הש ימא לןואנן קי ,ישמעאל מקדשין חדשים ביועוד דלר .ישמעאל דפליג ארבנן דפליגי על רבי יהודה

 ].'תוס... [ שמקדשין חדשים

 ואמאי הא ,בבין השמשות שלו איירי ,ספקו אסור יום הכפוריםמקום שנהגו בעי למימר דהא ד רקדבפצת קשה וק ג

ושמא משום דסגי  ...או ודאי לילה סמוך ליום ביציאתו משום תוספת  ,אפילו ודאי יום סמוך לחשיכה אסור בכניסתו

 ].'תוס... [ לית ליה תוספת כלל, עד קטןרבן גמליאל דפרק קמא דמוועוד ד ,בתוספת משהו נקיט הכי
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אלא בא הכתוב , )'ד ה"ויקרא כ(" ַכְרְמ א ִתְזֹמרָׂשְד א ִתְזָרע וְ  'הַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת לַ 

ולאסור גם חריש של , שיש להוסיף מחול על קודש, ללמד" ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת"

חריש שיועיל  ,שלא יחרוש שדה אילן ערב שביעית[, ערב שביעית הנכנס לשביעית

גון תבואה שהביאה שליש כ[ ,וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית ,]לשביעית

  ].אאתה נוהג בה מנהג שביעית בשמינית ,בשביעית
  

ובא , מדבר בשבת" ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת"שהכתוב , ואומר, ורבי ישמעאל חולק

  .י להלן"להתיר קציר העומר כפי שיתבאר בעזה
  

ר ביום האמולמד מהכתוב , ענין זה שמוסיפים מחול על הקדש, ולדעת רבי ישמעאל

ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון הּוא ָלֶכם ", הכפורים

   ).ב"ל ג"ויקרא כ(" ֶעֶרב ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם

שהעינוי , מבואר, "ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב"שכן מתוך כך שנאמר 

, מבעוד יוםללמד שיש להתחיל להתענות , "ְּבִתְׁשָעה"ונאמר , הוא בעשירי לחודש

  . להוסיף מחול על הקודש בכניסתו

, עד הערב הבאלמדנו שיש להמשיך להתענות , "ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב"ומתוך כך שנאמר 

  . להוסיף מחול על הקודש גם ביציאתו

  . להוסיף גם בהן מחול על הקודש, תותבא לרבות שב" ִּתְׁשְּבתּו"והכתוב 

, ללמד שכל מקום שיש בו שביתה, בא לרבות אף שאר ימים טובים" ַׁשַּבְּתֶכם"והכתוב 

  .והוא הדין שיש להוסיף מחול על הקודש בשבית שנה שביעית. מוסיפים בו מחול על הקודש
  

עליו הכתוב שהאוכל ושותה בתשיעי מעלה , "ְּבִתְׁשָעה"ורבי עקיבא דורש מהכתוב 

  .י להלן"ותתבאר בעזה, כברייתא ששנה חייא בר רב מדפתי, כאילו התענה

  

  קציר העומר דוחה את השבת

ֶּבָחִריׁש ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת "הכתוב כל , לדברי רבי ישמעאל

ללמד שהחרישה והקצירה ואמנם לא נצרך הכתוב הזה , מדבר בשבת" ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת

  .שכן הדבר למד מהיכן שלמדו שכל המלאכות אסורות, אסורות בשבת

, כשם שהחריש האסור בשבת, לומר לך, בא להקיש את הקציר לחרישוהכתוב הזה 

                                                                                                                                        
משמע שבא הכתוב לאסור ' ומדברי תוס. תי ומשמע שכוונתו לומר שיש בפירות הנקצרים קדושת שביעי"כן פירש רש א

מן המופקר  ... מותר אפילו בשביעית ,שינוי ל ידיאבל ע ,דוקא כי אורחיה אסור לקצוראת הקצירה עצמה שכך כתבו 

 ].'כ מהתוס"ע. [ומשומר אפילו שלא כדרך בצירה נמי אסור ...
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הוא , האסור בשבתכך הקציר , ]שהרי אין שום חריש של מצווה[, הוא חריש של רשות

, שיש מצווה לקצור לעומר[, ציר של מצווהשהוא ק, אבל קציר העומר, קציר של רשות

  . מותר בשבת, ]ולא להביא מהקצור

  

  מצוות אכילה בערב יום הכיפורים

  .שמצווה לאכול בערב יום הכיפורים, בה מבואר, חייא בר רב מדפתי שנה ברייתא

וכי  ,)ב"ג ל"כויקרא (" ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה", שכן נאמר בתורה

, "ְּבִתְׁשָעה"ולמה נאמר , "ָּבֶעֶרב"והלא בעשרה מתענים שהרי נאמר , בתשעה מתענים

כאילו , מעלה עליו הכתוב, ]ומתענה בעשירי[כל האוכל ושותה בתשיעי , לומר לך

דהיינו אכילה  ,מה שאתם עושים בתשעה, שכך כוונת הכתוב[, התענה תשיעי ועשירי

  ].איאני קורא עינו ,ושתיה

  

  דברים המעכבים את היובל

  . שלושה מעשים אמרה תורה לעשות בכניסת היובל

ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ", שנאמר, תקיעת שופרמעשה אחד הוא ) א(

". ְׁשֶביהָ ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יֹ "שנאמר שילוח עבדים מעשה שני הוא ) ב(". ַלֹחֶדׁש

  ".ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתוֹ ", שנאמר, שמיטת קרקעותמעשה שלישי הוא ) ג(

, נאמר ריבוי ומיעוטהנה בין ציווי שני המעשים הראשונים לציווי המעשה השלישי ו

ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת  .ם ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכםְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרי"

ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביָה 

  ". ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו

להיות אסור בחרישה משמע שהיובל חל , מכל מקום" ָלֶכםֶיה ִּתְה  ...יוֵֹבל "מהריבוי 

גם אם לא נעשו , "]א ִתְזָרעּו ְוא ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְוא ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריהָ ", כמו שכתוב[ובקצירה 

  . בו המעשים הללו

ה להיות אסור בחרישה ובקצירמשמע שהיובל חל , ולא אחרת" יוֵֹבל ִהוא"ומהמיעוט 

  . רק אם נעשו בו המעשים הללו

חלק מהמעשים אינם על כרחך , וכתוב אחד ממעט, ומאחר שכתוב אחר מרבה

ואם לא נעשה לא חל , ויש מעשה שהוא מעכב, והיובל חל גם אם לא נעשו, מעכבים

                                                                                                                                        
כדאמרינן בפסחים פרק אלו  ,אסור להתענותהשתא ודאי אבל  .ה להתענות והתענה"כמו שצוהו הקב וכשאכל הרי זה א

בי כרוסבר לה  .לבר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכפורי ,מר בריה דרבינא כולי שתא הוה יתיב בתעניתא ,דברים

ובהכי ניחא הא דלא קאמר התם הכל מודים בערבי יום הכפורים  .לית ליה הך דרשה ,ישמעאל בירדאי כ ,עקיבא

 ].'תוס[ .התם אעצרתכדקאמר  ,דבעינן נמי לכם
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  . היובל

  .את היובל שלא יחולונחלקו רבי יהודה ורבי יוסי איזה מעשה מעכב 
  

וכל זמן שלא שלחו , הוא שילוח עבדים, שמעכב את היובל המעשה –לדעת רבי יהודה 

  .לא חל היובל להיות אסור בעבודות קרקע, עבדים

, כי דין זה נכתב סמוך למיעוט לפניו, והטעם לכך שהמיעוט נאמר על דין שילוח עבדים

ולא לפני , מקרא נדרש לפניו, ולדעת רבי יהודה, ודין תקיעת שופר נכתב קודם לכן

  .אפניו
  

וכל זמן שלא שלחו , המעשה שמעכב את היובל הוא תקיעת השופר –דעת רבי יוסי ול

  .לא חל היובל להיות אסור בעבודות קרקע, ד בשופר"תקעו בי

כי שילוח עבדים אינו , לכך שהתקיעה היא המעכבת ולא שילוח העבדיםטעם אחד 

ובל תלוי ולא יתכן שיהיה הי, עבדיםאין שילוח , אם אין עבדיםשכן , דבר מוכרח

ולכן , אבל תקיעת שופר תמיד יכולים לקיימה, בדבר שאי אפשר לקיימו תמיד

  .מסתבר שבה תלה הכתוב את חלות היובל

ואם כן תמיד יכולים לקיים , ואף אם נאמר שלא יתכן שבכל העולם לא יהיה עבד אחד

שהיובל תלוי בתקיעת שופר ולא בשילוח , ישטעם נוסף מכל מקום , שילוח עבדים

שיש להם ושילוח עבדים מסור ליחידים , ד"כי תקיעת שופר מסורה לבי, עבדיםה

שלא יוכלו יחידים , ולא במעשה יחידים, ד"ומסתבר שהיובל תלוי במעשה בי, עבדים

  .לבטל את היובל על ידי שלא ישלחו את עבדיהם
  

 ,על רבי יהודה ורבי יוסישחכמים נחלקו , ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

ושילוח , תקיעת שופר, ולדעת חכמים שלושת הדברים הללו מעכבים את היובל

ולפני פניו  ,]שילוח עבדים[=מקרא נדרש לפניו , כי לדעתם, ושמיטת קרקעות, עבדים

  ].שמיטת קרקעות[=ולאחריו  ,]תקיעת שופר[=

 לא בא ללמד על אחד, מכל מקום" ָלֶכםִּתְהֶיה  ...יֹוֵבל "ולדעת חכמים הריבוי 

. בגם בחוצה לארץ, שהיובל נוהג בכל מקום, אלא בא ללמד, מהדברים הללו שלא יעכב

שהוא תלוי , אלא בא ללמד, שאינו נוהג בחוצה לארץ, לא בא ללמד" ָּבָאֶרץ"והכתוב 

וכשאינו נוהג בארץ אינו נוהג בחוצה , כשנוהג בארץ נוהג גם בחוצה לארץ, בארץ

  .לארץ

                                                                                                                                        
אי נמי  .אלא דהכא מוקי מיעוטא בדדמי ,משום דבעלמא נמי דריש הכי ,ריבוי דיובל לפני פניו ולאחריו נןוהא דמוקמי א

 ]'תוס. [ריבוי דיובל משמע שריבה הכתוב שבכל ענין הוא יובל

 ].'תוס[ .רא אחרינאושמא נפקא ליה מק ,דליכא חד בסוף העולםי אפשר מדקאמר לעיל א ,יוסי מודה ביר ב
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  לשון חרות" ְּדרוֹר" 

, שישלחו הכל את עבדיהם" ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביהָ "שכוונת הכתוב , נתבאר

  .לשון חירות הוא" ְּדרֹור"שכן 

, "ְּדרֹור"מה לשון  ,אמר רבי יהודה, אלא לשון חירות" ְּדרֹור"אין , וכן שנינו בברייתא

   .סחורה בכל מדינהומוביל  ,]שהוא ברשותו לגור בכל מלון שירצה[= כמדייר בי דיירא

  

  שנות ערלה של נטיעה ושנת רבעי של אילן

. ואסורות באכילה ובהנאה, שלוש שנים ראשונות פירותיו ערלה, הנוטע אילן מאכל

או לפדותם ולאכול בדמי , שיש לאוכלם בירושלים, ובשנה הרביעית פירותיו רבעי

לאחר הפרשת [, ומהשנה החמישית ואילך הפירות מותרים לגמרי. הפדיון בירושלים

ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו ֶאת ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל "שנאמר  ,]תרומות ומעשרות

ִהּלּוִלים ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָּכל ִּפְריֹו ֹקֶדׁש . ָׁשׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים א ֵיָאֵכלִּפְריֹו 

-ד"כ ט"ויקרא י" (יֶכםֵק ֱא 'הְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו ֲאִני ָנה ַהֲחִמיִׁשת ֹּתאְכלּו ֶאת ִּפְריֹו ּוַבּׁשָ . 'הלַ 

  ).ה"כ
  

כלומר בשלוש השנים , כל זמן שהוא נחשב כנטיעהש, ומבואר במשנתנו ובברייתא

בין אם נטע בתחילת , ולפיכך, אחד בתשרי נחשב כתחילת השנה, הראשונות שלו

, בהגיע אחד בתשרי, בין אם נטע בסופה עד שלושים יום אחרונים שלהו, השנה

י למה דווקא קודם שלושים יום "ובהמשך יתבאר בעזה[, מתחילים למנות לו שנה שניה

או , אם משום שצריכים אנו לפחות שלושים יום משנה זו להחשיבם כשנה שלמה, אחרונים

מתחילים למנות , תשרי פעם נוספתובהגיע אחד ב ,]משום שצריכים שלושים יום לקליטה

  .לו שנה שלישית
  

וראש השנה לאילן הוא , אילןנטיעה אלא נחשב שוב אינו , אמנם לאחר שלוש שנים

עדיין לא תמה שנתו , ולכן בהגיע אחד בתשרי פעם נוספת, בחמישה עשר בשבט

להיות , ורק אז מתחילה שנתו הרביעית. אונמשכת עד חמישה עשר בשבט, השלישית

והפירות , מתחילה שנתו החמישית, ובחמישה עשר בשבט שאחרי כן. ותיו רבעיפיר

  .מותרים לגמרי
  

                                                                                                                                        
שעלו לה שלשים  ,דדוקא נטיעה זו ,משמע קצת מתוך לשונו. ש בהלכות ערלה"וכתב על כך הרא. י"מה שכתב רש' עי א

אש השנה אבל אם נטעו פחות משלשים יום לפני ר ,ו בשבט"עד ט] השלישית[החמירו עליה שתמשך שנתה  ,יום לשנה

דין לאוסרה עד ] אין[ ,הואיל ומונין לה שלש שנים מיום ליום, ]רי הבאשמתחילים למנות לה שנה ראשונה מאחד בתש[

  .חמשה עשר בשבט
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טבתכסלוחשוןתשרי  
שב

  ט
אלול  אבתמוז  סיוןאייר  ניסן  אדר

  

שנה 

  א

                        

בין נטע בתחילת השנה ובין נטע בסוף השנה עד סוף חודש 

  אב

  שנה א של ערלה

                        
  

שנה 

  ב

                        

  שנה ב של ערלה

                        
  

שנה 

  ג

                        

  שנה ג של ערלה

                        
  

שנה 

  ד

                          

  רבעי  שנה ג של ערלה

                          
  

שנה 

  ה

                          

  מותרים  רבעי

                          
  

שנה 

  ו

                          

                  מותרים

                          
  

שכן , למד בגזרה שווה, שראש השנה של נטיעה לענין ערלה באחד בתשרי, נין זהוע

וכמו כן , "אּוַבָּׁשָנה. ָׁשׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים א ֵיָאֵכל", "שנה"נאמר בערלה לשון 

דברים " (ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנהַהָּׁשָנה ית י ָּבּה ֵמֵרִׁש ֶק ֱא 'הי ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ֶק ֱא 'הֶאֶרץ ֲאֶׁשר "נאמר 

השנה מתחילה , כך בשמיטה, וכשם שבכתוב ההוא השנה מתחילה בתשרי ,)ב"י א"י

  .בתשרי

ַהֹחֶדׁש ", כשנה האמורה בחודשים, ואין לומר שהשנה האמורה בערלה מתחילה בניסן

כי יותר ראוי ללמוד , )'ב ב"שמות י(" ָּׁשָנהִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי הַ ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים 

ְלָחְדֵׁשי "שנאמר בו , שלא כניסן, בלבד" שנה"גזרה שווה בין שני כתובים שנאמר 

  ". ַהָּׁשָנה

                                                                                                                                        
 .ולא בערלה, אמור ברבעי" שנה"הלא לשון , ע בדבר"יל א
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רבי למדוהו , ששנת רבעי והשנים הבאות מתחילות רק בחמישה עשר בשבט, וענין זה

  . ביםמהכתו ]'בדף י[חייא בר אבא אמר רבי יוחנן או רבי ינאי 

ו מוסיף על ענין "וי, "ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעת. ָׁשׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים א ֵיָאֵכל", נאמר

עד ששנת הערלה נמשכת מהשנה השלישית לתוך השנה הרביעית  לומר לך, הראשון

  . אחמישה עשר בשבט

ו "וי, "ּוַבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשת. 'הּלּוִלים לַ ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָּכל ִּפְריוֹ ֹקֶדׁש ִה "ונאמר 

ששנת רבעי נמשכת מהשנה הרביעית לתוך השנה  לומר לך, מוסיף על ענין הראשון

  .בעד חמישה עשר בשבטהחמישית 

  

  דברים הנחשבים כנטיעות

, שווים הם בדברים הבאים, כל הדינים המבוארים לעיל לענין נטיעות חדשות

חדשות כי אף שהיו נטועים קודם לכן בהם יש חידוש של הנחשבים גם כן כנטיעות 

  .נטיעה
  

  .מבריך. ב

וככל שהם , ונמשכים מעיקר הגפן, והם רכים וארוכים, ענפי הגפן קרויים זמורות

ולכן , ואינם מוציאים ענבים יפים, נחלשת יניקתם ממנו, מתרחקים מעיקר הגפן

, או בהמשכם ענבים יפיםויוצי, כדי שישתרשו שם, גתוחבים אותם באמצעם בארץ

  .נחשבת כנטיעה חדשה, ומאחר שההברכה משרישה בארץ, ודבר זה נקרא הברכה
  

  .מרכיב. ג

ההרכבה של אילן בחבירו היא על ידי שתוחב ענף של אילן מסוים בגזע של אילן כדי 

שינק ממנו ויגדל בו ומאחר שאותו ענף מתחבר עתה לגזע ועתה מתחילה ינקתו נחשב 

  .דחדשה הוא כנטיעה

 -  

                                                                                                                                        
 ].'תוס. [הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, ראש השנהוהא דקבעי שבט  א

ושבוש  ,ורין עד דנפקא ועיילא חמישיתופירות שנה רביעית בתר דפריק להו אס ,ויש הלכות גדולות שכתוב בהם ב

והחנוטין ברביעית אחר  ,ו בשבט אסורין לעולם"דאותן שחנטו ברביעית קודם ט ,דבהני לא איירי בשמעתין כלל ,הוא

 ].'תוס[ .ופירי דפרדס דשנת ארבע אסירי עד דפריק להו ,ג של אספמיא כתוב"ובה .ו בשבט שרו לאחר פדייה לאלתר"ט

 ].'תוס. [יפתווקוצץ באמצע כפ ג

ותניא נמי בתורת  ,דערלה משמע דהרכבה פטור מן הערלהרק קמא וקשיא דבפ .משמע דמבריך ומרכיב חייב בערלה ד

כשנפסקה והכא  ,ובאילן זקן ,דהתם כשלא נפסקה מאביה ,ויש לומר ... פרט למבריך ומרכיב "ונטעתם" ,כהנים

 ].'תוס. [מאביה
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  .'י בדף י"יתבאר בעזה, דין נטיעת אילנות ערב שביעית

  

  'דף י

  

  כמה קצרה תהא שנה ראשונה לנטיעה

השלמת שנה ראשונה של , שכדי שתחשב לנטיעה, נתבאר' בברייתא המובאת בדף ט

  .קודם ראש השנהשלושים יום צריך שיטע לכל המאוחר , ערלה באחד בתשרי
  

לכך כי אין להחשיב לנטיעה שנה שלימה בפחות  שהסיבה, ומתחילה היה נראה

  . משלושים יום

כפי , ששלושים יום בשנה חשובים שנה, האומר, ודין זה הוא כדעת רבי אלעזר

  . י בהמשך"שיתבאר בעזה

ולכן אפילו נטע יום , שיום אחד בשנה חשוב שנה, ואומר, אבל רבי מאיר חולק על כך

  .מתחילים למנות שנה שניה לערלהבהגיע אחד בתשרי , אחד קודם ראש השנה
  

כיון שנכנס יום , שדווקא בשנה אחרונה של מנין, שמא גם רבי מאיר מודה, שוב אמרו

אבל בשנה ראשונה של . ונשלמו השנים, נחשב הדבר כאילו נכנסה כל השנה, אחד

שאין , ל"ואם כן הדין הנ. אין להחשיבה שנה אלא כשיהיו בה שלושים יום, מנין

  .הוא גם כדעת רבי מאיר, ראשונה של ערלה בפחות משלושים יום להחשיב שנה
  

, כי יש ללמוד מימי טומאת הנידה, אולם רבא דחה את הדברים האחרונים

, שהיא טמאה שבעה ימים, שכן האשה שראתה דם נידות, שההתחלה קלה מהסוף

, ואפילו ראתה סמוך לשקיעת החמה, ביום הראשון אנו אומרים מקצת היום ככולו

ואילו ביום שביעי אין , אבשקיעת החמה נשלם לה יום ראשון לשבעת ימי טומאה

מאחר שלמדו שתחילת המנין קל ו. בוהיא טמאה עד סופו, אומרים מקצת היום ככולו

כל שכן שבשנה , בשנה אחרונה יום אחד נחשב כשנה, אם לדעת רבי מאיר, מסופו

                                                                                                                                        
אבל לנדה אפילו , שלא הצריכה תורה ספירת שבעה נקיים אלא לזבה, ה לנקייםשאינה זקוק, ובנדה דאורייתא קאמר א

להחזיקן בספק  ,עכשיו החמירו בנות ישראל על עצמם, ומיהו .טובלת לערב ,ראתה כל שבעה ופסקה עם שקיעת החמה

ללמוד מכאן  ,והרבה טעו בשמועה זו .ואין יום שפוסקת בו עולה לה למנין שבעה, זיבות לטעון שבעה נקיים בלא דם

דסוף יום שפוסקת בו עולה לה , שהיו מפרשים סוף היום עולה לה בתחלתה, לספור יום שפוסקת בו למנין שבעה נקיים

 ].י"רש. [יום שפוסקת בו סופרת למנין שבעה ,ששנינו בהן, וזו מדת בנות כותיים הוא ,ראשון לשבעה נקיים

. ותטבול ביום, ולא תאמר מקצת יום שביעי ככולו, שבעהתהא בנדתה כל  ,"שבעת ימים תהיה בנדתה"שנאמר  ב

 ].י"רש[
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  .איום אחד נחשב כשנה, ראשונה
  

כדי שתושלם שנה , 'סיבה שלכך שלדעת הברייתא בדף טשה, ומסקנת הסוגיה

, צריך לנטוע לכל הפחות שלושים יום קודם לכן, ראשונה של נטיעה באחד בתשרי

אלא כדי שהנטיעה תיקלט באדמה קודם ראש , אינה כדי להחשיב את הדבר לשנה

  .בהשנה

קלטה אבל מאחר שנ, אין נטיעה קולטת בפחות משלושים יום, ולדעת אותה ברייתא

ובאחד בתשרי , אותו יום נחשב שנה, אפילו יום אחד קודם ראש השנה, הנטיעה

, שיום אחד בשנה חשוב שנה, האומר, כדעת רבי מאיר, מתחילים למנות שנה שנה

יום שלושים עולה [=והוא עצמו נחשב כשנה , ולדעתו יום שלושים של נטיעה היא נקלטת

  .נשלמה השנה באחד בתשרי, ודם ראש השנהולכן כל שנטע שלושים יום ק, ]לכאן ולכאן

אבל רק שלושים יום , שאין הנטיעה קולטת בפחות משלושים יום, ורבי אלעזר מודה

ולכן אין להחשיב לה שנה ראשונה אלא אם כן נטע ששים יום , בשנה נחשבים שנה

, ושלושים יום להיחשב שנה, שיהיו שלושים יום לקליטה, קודם ראש השנה] חסר אחד[

ולכן די בחמישים , ום שלושים של קליטה יחשב גם כיום ראשון של שלושים אחרוניםוי[

  ].ותשעה יום
  

, ואומרים, על המבואר עד עתהשיש חכמים שחולקים , י"ולהלן יתבאר בעזה

היא נקלטת , לדעת רבי יוסי ורבי שמעון. שהנטיעה נקלטת בפחות משלושים יום

ישתנה , ולפי דעתם. בשלושה ימיםלטת היא נק, ולדעת רבי יהודה. בשני שבועות

  .כדי שתחשב לה שנה ראשונה באחד בתשרי, הזמן שיש לנטוע קודם ראש השנה

  

  נטיעת אילנות ערב שביעית

קודם  געד שלושים יוםאילנות ערב שביעית מותר לנטוע ש, מבואר' בברייתא בדף ט

, יעקור, אם נטעו, אסור לנטועשלפני ראש השנה אבל בתוך שלושים יום , דראש השנה

                                                                                                                                        
 ילו הכיואפ...  שזהו מנהג כותים ,שאין סוף היום עולה לה בתחילתה ,שהיא איפכא מנדה ,זבה תוכיח ,ואם תאמר א

דהא  ,הניונראה דלא דמיא זבה ל ...יוסי בפרק כיצד צולין דאמרינן מקצת היום ככולו  ביתחילת היום עולה בסופה לר

דין הוא  ,אבל תחלת היום ...דכבר ראתה  ,והרי אין יום זה טהור ,והיאך יעלה סוף היום ,אימים נקיים קפיד רחמנא

 ].'תוס... [ דכל כמה דלא ראתה הרי הוא טהור ,שיעלה בסופה

 ].י"רש. [כל זמן שלא קלטה, דכמאן דמנח בביתא דמיא, ימי הקליטה אין עולין להכי  ב

 ].'תוס... [ לענין ערלה ולא לענין שביעית בינו תםמוקי לה ר ,א דלדברי האומר שלשים צריך שלשים ושלשיםוההי...  ג

 ].'תוס... [ שרי ליטעאפילו לכתחילה  ד
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  .אולא יקיים בשביעית
  

שהסיבה לכך שלדעת הברייתא הזו אסור לנטוע שלושים יום , י"ומתחילה פירש רש

  .משום תוספת שביעיתהיא , קודם שביעית

שאילן נקלט , האומר, שברייתא זו היא כדעת רבי מאיר, אולם לפי המסקנה

כשנוטע כי , ני שביעיתהסיבה שאסור לנטוע תוך שלושים יום שלפ, בשלושים יום

אבל , והרי הוא כנוטע בשביעית, הנטיעה נקלטת בשביעית עצמה, בתוך שלושים יום

כי די ביום אחד להיות , דיו, אפילו בערב ראש השנה, כשנקלטה קודם שביעית

  .תוספת שביעית
  

כולם חולקים על רבי מאיר , שרבי אלעזר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ומבואר

צריכים ] וכן הברכות והרכבות[שלענין הנטיעות , וכולם אומרים, ן תוספת שביעיתלעני

שלפני וכל שנקלטה הנטיעה בתוך שלושים יום , להוסיף על השביעית שלושים יום

  .אכן חכמים אלו נחלקו בכמה זמן הנטיעה נקלטת. יש לעקורשביעית 

נוטעים קודם שביעית אין ולכן , הנטיעה נקלטת בשלושים יום –לדעת רבי אליעזר 

ושלושים יום לתוספת , צריכים שלושים יום לקליטהכי , ]חסר אחד[ששים יום 

  .שביעית

אין נוטעים קודם ולכן , הנטיעה נקלטת בשני שבועות –ולדעת רבי יוסי ורבי שמעון 

, צריכים שני שבועות לקליטהכי  ,]חסר אחד[שביעית שני שבועות ושלושים יום 

  .שביעיתפת ושלושים יום לתוס

אין נוטעים קודם שביעית ולכן , הנטיעה נקלטת בשלושה ימים –ולדעת רבי יהודה 

ושלושים  ,צריכים שלושה ימים לקליטהכי , ]חסר אחד[שלושה ימים ושלושים יום 

  .שביעיתיום לתוספת 
  

, שלדברי הכל תוספת שביעית לנטיעה שלושים יום, פירשו' ותוס. י את הסוגיה"כן פירש רש

. אף על פי שנשרש בתוך זמן התוספת, ד שלושים יום קודם שביעית מותר לנטוע לדברי הכלוע

אלא אם כן , אין צריך לעקור, ואף כשעבר ונטע באיסור בתוך שלושים יום של זמן התוספת

                                                                                                                                        
וכיון דאפילו ליטע בתחילה שרי  ,עד עצרתבשדה הלבן עד פסח ובשדה האילן חורשין  ...שביעית דתנן ותימה  א

מר רבינו ואו )א. (שלשים יוםאש השנה לשתרי נמי לחרוש עד לפני ר ,אמאי אסור לחרוש ,אש השנהשלשים יום לפני ר

דכתיב ביה  ,אלא בחרישה ,משום דאין תוספת שביעית דאורייתא בנטיעה ,דלא החמירו בנטיעה כמו בחרישה, תם

לאסור ערב שביעית  אבל אין ,משום דכל חורש ערב שביעית הוי להועיל בשביעית ,יש ליתן טעםועוד  )ב... ( קרא

ובירושלמי  )ג. (לא יטע לעולם ואם כן ,דכל האילנות נמי מיגדל גדלי בשביעית ,ליטע מחמת שהאילן גדל בשביעית

 ].'תוס[ .מיחזי כמתקן שדהו לצורך שביעיתאסור ד ... אין מועיל לאילןכשרק ... מפרש טעמא אחרינא 
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, לדעת רבי יהודה, ולכן. אין לעקור, אבל כשנקלט בתוספת, נקלט בתוך השנה השביעית עצמה

כל שנטע שני , ולדעת רבי יוסי ורבי שמעון. אין לעקור, ם קודם ראש השנהכל שנטע שלושה ימי

כל , מאחר שהקליטה שלושים יום, אבל לדעת תנא קמא. אין לעקור, שבועות קודם ראש השנה

  .ויש לעקור, נקלט לאחר ראש השנה, שנטע בתוך שלושים של תוספת

  

  כבש ואיל

  .כבש האמור בתורה סתם. א

  .בן שנההכוונה לכבש , בלא לפרש בן כמה הוא, ה כבש סתםכל מקום שנאמר בתור
  

  .איל האמור בתורה סתם. ב

בן שתי הכוונה לכבש , בלא לפרש בן כמה הוא, כל מקום שנאמר בתורה איל סתם

  .שנים

  

  עגל בן בקר ופר

  .עגל האמור בתורה סתם. א

, ואבלא לפרש בן כמה ה, סתם" עגל"כל מקום שנאמר בתורה , לדברי רבי מאיר

ְוֶאל ", שנאמר, שעגל הוא בן שנה, שכן מפורש באחד מהכתובים, בן שנההכוונה לעגל 

  ).'ג' ויקרא ט" (ְּתִמיִמם ְלֹעָלהְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת 
  

  .בן בקר האמור בתורה סתם. ב

, לבד" בן בקר"בין אם נכתב [, סתם" בן בקר"כל מקום שנאמר בתורה , לדברי רבי מאיר

, בן שתי שניםהכוונה לבן בקר , בלא לפרש בן כמה הוא, "]עגל בן בקר"ובין אם נכתב 

רא ויק" ('הְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה ַוֹּיאֶמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ְל ֵעֶגל "שנאמר 

אף זה בן שתי , מה זה בן שתי שנים, לומר לך, השווה בן בקר ואיל אף לשנים, )'ב' ט

  .שנים
  

  .פר האמור בתורה סתם. ג

ובין אם , לבד" פר"בין אם נכתב [, סתם" פר"כל מקום שנאמר בתורה , לדברי רבי מאיר

נקרא פר  שאין, בן שלוש שניםהכוונה לפר , בלא לפרש בן כמה הוא, "]פר בן בקר"נכתב 

  .אבפחות משלוש שנים

                                                                                                                                        
 ,"ופר שני בן בקר תקח לחטאת"שנאמר  ,פרים בני שתים ,ומריוסי הגלילי א ביר ,דפרהרק קמא דתנן בפ ,ותימה א

בפר אפילו בי מאיר אלמא מכשיר ר ,אף בני ארבעה וחמשה כשרים ,אומרבי מאיר ר ,שלושאף בני , מים אומריםוחכ

 ,שלושפר בן בקר בן  ,יםתבן שבי מאיר והכא משמע מדעגל בן בקר לר ,דהא מוסיף ארבי יוסי הגלילי ,בני שתי שנים
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  כמה יכנס בשנה ויחשב כנכנס בכולה

ולכן מיום לידת הכבש והעגל נחשבים . איום אחד בשנה חשוב שנה –לדעת רבי מאיר 

ומשנעשו בני שנה ]. אבל להקרבה אינם ראוים עד שיהיו בני שמונה ימים[, הם כבני שנה

ומיום שנעשה . יקרב כאיל ובן בקרוכשרים לה, נחשבים הם כבני שתי שנים, ויום אחד

  .וראוי להיקרב כפר, נחשב כבן שלוש, הפר בן שתי שנים ויום אחד

מהכתוב למדו רבי מאיר , שיום אחד בשנה חשוב שנה, שענין זה, ואמר רבי יוחנן

ַהַּמִים ֵמַעל ָחְרבּו ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש ֵמאוֹת ָׁשָנה ", האמור אחר המבול

הכתוב הזה שכן , )ג"י' בראשית ח" (ַוָּיַסר ֹנַח ֶאת ִמְכֵסה ַהֵּתָבה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמהָהָאֶרץ 

וקורא אותו שנת שש מאות , בלחיי נחמדבר ביום הראשון של שנת שש מאות ואחת 

כי אם היה , לעזר חולקורבי א. גמכאן שיום אחד של שנה נחשב כשנה, לחיי נחואחת 

אבל עכשיו , היה משמע שיום אחד בשנה חשוב כשנה" ויהי בשש מאות ואחת שנה"כתוב 

, "ֵׁשׁש ֵמאֹות"הולכת רק על המספר " ָׁשָנה"המילה , "ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה"שנאמר 

כשנת שש מאות אבל עדיין אינו נחשב , ותחילת שנת שש מאות ואחת, כלומר שש מאות שנה

  .ואחד כולה
  

ולכן רק כשיהיו הכבש והעגל . שלושים יום בשנה חשובים שנה –ולדעת רבי אלעזר 

ורק משיעשו בני שנה . בני שלושים יום יחשבו כבני שנה להיות קרבים ככבש ועגל

ורק מיום . הכשרים להיקרב כאיל ובן בקר, יחשבו כבני שתי שנים, ושלושים יום

  .דויהיה ראוי להיקרב כפר, יחשב כבן שלוש, שנים ושלושים יום שיעשה הפר בן שתי

                                                                                                                                       
 ... יוסי הגלילי ביולא אר ,ארבנן קאי ,במסכת פרהבי מאיר דקאמר ר "אף"ד, ריך לומרוצ .לא שלושאבל פחות מבן 

 ].'תוס[

 תשעבן  ,יוצא דופן רקדיש דברים דאפילו מעת לעת בעינן כדתנן בפ ,ולא לכל מילי אמרינן דיום אחד בשנה חשוב שנה א

דאותו יום אחד כדי להשלים מעת  ,שנה ויום אחד שתים עשרהבת  ,שנה ויום אחד שלוש עשרהבן  ,שנים ויום אחד

 ,בבת שתי שנים ויום אחד מתקדשת בביאה לואפיבי מאיר דלר ,ראשנים ויום אחד פליגי תנאי בגמ שלושדבבת  ,לעת

 ].'תוס[ .דמעת לעת בעינן ,ויום אחד שלושוחכמים בעו בת  ,דיום אחד חשוב שנה ,שלימות דמיא שלושדכבת 

...  בתשרי ,הוי האי בראשון באחד לחדש, ומבול ירד בשבעה עשר במרחשון, דברי האומר בתשרי נברא העולםל ב

תחלת שנת שש מאות ואחת לא , ובין למר ובין למר. הוה ליה האי בראשון בניסן, ולדברי האומר באייר ירד המבול

משום  ,ולא חשיב ליה שנה ,שנה שנית למבול היתהלומר די אפשר או]. י"רש. [וקרי ליה שנה ... נכנסו בה אלא יום אחד

ולא כתיב בשתים ושש  "ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש"דהכתיב קרא אחרינא  ,אחדדאכתי לא עייל אלא יום 

 ].'תוס[ .שנכנסו לה שלשים אף על פימאות 

 ,דלא עייל אלא יום אחד ,"ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן"מדכתיב  ,ובירושלמי דייק ג

ויהי בשנה השנית "והא כתיב  ,ומשום דלא עייל אלא יום אחד לא חשיב לה ,דאי אמרת שלישית היתה ,וקרי ליה שנית

 ].'תוס[ ."בחדש השני בעשרים לחדש נעלה הענן מעל המשכן

 ,ושמא התם שאני .יך או לרבויידאיצטר ...מידי דהוה אפלגס  ,אין דינו לא כבן בקר ולא כפר שלושיםוכל אותו יום  ד

 ].'תוס[ .ולא קתני הכי גבי פר ,ג חדש אינו כשר לא לאיל ולא לכבש"דבן י ,דפרהרק קמא מדקתני בפ
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למדו רבי אלעזר , ששלושים יום בשנה חשובים שנה, שענין זה, ואמר רבי יוחנן

ָחְרבּו ָּבִראׁשוֹן ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ַוְיִהי ", האמור אחר המבולמהכתוב 

שכן , )ג"י' בראשית ח" (ַסר ֹנַח ֶאת ִמְכֵסה ַהֵּתָבה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמהַוּיָ ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ 

מכאן שיום אחד של , וקורא אותו חודש, הכתוב הזה מדבר ביום הראשון של החודש

" ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים"שנאמר [, ומעתה כשם שהחודש הנמנה בימים. חודש נחשב חודש

כך שנה הנמנית , נחשב ככל החודש ,אחד ממנויו כלומר יום אחד ])'א כ"במדבר י(

יחשב  ,כלומר חודש אחד ,אחד ממנויה, ])'ב ב"שמות י(" ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה"שנאמר [, לחודשים

  .נחשבים שנה ,שלושים יום בשנהכלומר , חודשואם כן , ככולה

  

  א"דף י

  

רבי אליעזר  
רבי 

  יהושע

  ניסן  תשרי  נברא העולם

  ניסן  תשרי  ]אברהם ויעקב[לדו אבות נו

  ניסן  תשרי  מתו אבות

  פסח  נולד יצחק

  ראש השנה  נפקדה שרה רחל ולאה

  ראש השנה  יצא יוסף מבית האסורים

  ראש השנה  בטלה עבודה מאבותינו במצרים

  ניסן  נגאלו

  ניסן  תשרי  עתידים להיגאל

  

  חודש שבו נברא העולם

ים ִק ַוֹּיאֶמר ֱא", בציווי היום השלישישנאמר . אולםבתשרי נברא הע –לדעת רבי אליעזר 

ֹעֶׂשה  ]שנגמר פריו[= ֵעץ ְּפִריַמְזִריַע ֶזַרע  ]םתתכסה ותתלבש בדשאי[= ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב

חדש שהארץ מוציאה איזהו , )א"י' בראשית א" (ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן

, שבתשרי נברא העולםראיה נוספת ו. זה תשריהוי אומר , ואילן מלא פירות ,דשאים

, אותו הפרקומבואר שכך היה ב, שצריכים בו לתחילת הגשמיםזמן שהרי תשרי הוא 

                                                                                                                                        
ה "ולפי זה יום ראשון של ששת ימי בראשית היה כ, היה אחד בתשרי, שבו נברא אדם הראשון, כלומר יום ששי א

 .בתשרי



  א"י דף   ראש השנהמסכת     58

" ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה" ,שנאמר ,וצימחו ,ירדו גשמים

   ).'ו' בראשית ב(

כמו שנאמר בעשיה , ועדיין לא היו פירות על העצים, שבאמת חודש ניסן היה, י יהושע אומרורב

הכוונה , "ֵעץ ְּפִרי"ומה שנאמר בציווי , כלומר עושה פרי אבל עוד אין בו פרי, "ְוֵעץ ֹעֶׂשה ְּפִרי"

ות שעוד צריכ, ולא היו נטיעות קטנות, שראוי לעשות פירות בשנה זו, שנברא העץ גדול, לכך

  .שכל מעשה בראשית נבראו גדולים, וכדברי רבי יהושע בן לוי להלן, לגדול
  

ַוּתוֵֹצא ", בבריאת היום השלישישנאמר . אבניסן נברא העולם –לדעת רבי יהושע 

אבל [ ְוֵעץ ֹעֶׂשה ְּפִריַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו  ]משמע שהכל מלא ורק צריך להוציא[ ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב

שהארץ איזהו חדש , )ב"י' בראשית א" (ֲאֶׁשר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא ֱאִהים ִּכי טֹוב ]אין בו פרי עדיין

לכך וראיה נוספת . זה ניסןהוי אומר , פירותמתחיל להוציא ואילן  ,מליאה דשאים

שהרי באותו הפרק היו צריכים בהמה חיה ועוף להזדווג זה אצל , שבניסן נבא העולם

ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר ָלְבׁשּו ָכִרים ַהֹּצאן ", שנאמר, ודבר זה זמנו הראוי הוא ניסן, זה

כפי , שהצאן מתעברות בניסן, שהכוונה לכך ,)ד"י ה"תהלים ס(" ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיִׁשירּו

  .'שנתבאר בדף ח

ו שנאמר כמ, והיו העצים מלאים פירות גמורים, שבאמת חודש תשרי היה, ורבי אליעזר אומר

שיוציא , שכן יהיה בעתיד, הכוונה לכך, "ְוֵעץ ֹעֶׂשה ְּפִרי"ומה שנאמר בעשיה , "ֵעץ ְּפִרי"בציווי 

  .העץ עוד פירות בכל שנה
  

עם רבי , שחכמי ישראל וחכמי אומות העולם מסכימים, ב מבואר"ובברייתא בדף י

, מונים מניסן, הולכן כשמונים את תקופות החמה והלבנ, שבניסן נברא העולם, יהושע

  ].י"ולא נחלקו אלא ממתי מונים את שנות הדורות כפי שיתבאר בעזה[. בשאז נבראו

  

  בריאת מעשה בראשית

, נבראו םלדעת) ב(. נבראו םקומתב ) א(: כל מעשה בראשית, אמר רבי יהושע בן לוי

ואחד כלומר כל אחד [ ,נבראו םלצביונ) ג( ].הן ,ואמרו .להבראות םאם חפציאותם  שאלש[

בראשית (" ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם" ,שנאמר]. גנברא בצורה המיוחדת המתאימה לו

                                                                                                                                        
 .ה באדר"ולפי זה יום ראשון של ששת ימי בראשית היה כ, היה אחד בניסן, שוןשבו נברא אדם הרא, כלומר יום ששי א

לפי שלעולם יום ורביע , לפיכך אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבע רביעי היום, ובתחלת ליל רביעי שמשה חמה בניסן ב

 ,בתשעה שעות, בליל רביעיוכן מולדות הלבנה מונין מולד ניסן ראשון , בין תקופת שנה זו לתקופה שכנגדה לשנה הבאה

 ].י"רש. [ושש מאות וארבעים ושנים חלקים

 ,בנוי בכח בדעת ובקומה] גדלים[ ,דדרך בהמה חיה ועוף כשגדלים ,)ישעיה כח( "לעטרת צבי"כמו  ,צביונם לשון יופי ג

 ].'תוס[ .וכולהו נפקי מדכתיב צבאם ,וכל זה היה במעשה בראשית בתחלת יצירתם
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  ".צביונם"אלא  "ְצָבָאם"אל תקרי  )'א' בראשית ב(

  

  ]אברהם ויעקב[חודש שנולדו בו אבות 

ל ַוִּיָּקֲהלּו אֶ ", שנאמר. אבותינו אברהם ויעקב נולדו בחודש תשרי –לדעת רבי אליעזר 

מבואר , )'ב' ח 'מלכים א(" ֶּבָחג הּוא ַהֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעיְּבֶיַרח ָהֵאָתִנים ַהֶּמֶל ְׁשֹמה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל 

הם , ונקרא כן על שם שנולדו בו איתני עולם, "ֶיַרח ָהֵאָתִנים"שנקרא חודש תשרי 

  . י להלן"תבאר בעזהכפי שי, שכן איתן הוא לשון חוזק, שהם חוזקו של עולם, אבותינו

משום שהוא תקיף , "ֶיַרח ָהֵאָתִנים"שהסיבה שנקרא חודש זה , ואומר, ורבי יהושע חולק

, ויום הכפורים, כתקיעת שופר, כלומר יש בו מצוות מרובות יותר משאר חדשים, במצוות

  .וניסוך המים, וערבה, ולולב, וסוכה
  

ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות "אמר שנ. אבותינו נולדו בחודש ניסן –לדעת רבי יהושע 

ִלְמ הּוא ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני  ]אייר[= ְּבֹחֶדׁש ִזוָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית 

על שם , זה בשם חודש זיוונקרא חודש , )'א' ו 'מלכים א" ('הְׁשֹמה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶבן ַהַּבִית לַ 

   .אואם כן האבות נולדו בניסן, שכשנתחדש אייר כבר נולדו זיותני עולם

. משום שיש בו זיו לאילנות, "ֹחֶדׁש ִזו"שהסיבה שנקרא חודש זה , ואומר, ורבי אליעזר חולק

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות , כמאמר רב יהודה, ומהטעם הזה תקנו בו ברכת האילנות

וברא בו בריות  ,שלא חיסר מעולמו כלום, אלוקינו מלך העולם' את הברוך ", אומר, יםמלבלב

  ".בהן בני אדם  ]להנות[ להתנאות ,ואילנות טובות ,טובות

  

  האבות נקראו אתנים על שם שהם חוזקו של עולם

  . נתבאר שהאבות נקראו איתנים על שום שהם חוזקו של עולם ואיתן הוא לשון חוזק
  

ֵאיָתן ַוַּיְרא ֶאת ַהֵּקיִני ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוֹּיאַמר ", מהכתוב, יה לכך שאיתן הוא לשון חוזקוהביאו רא

 מֹוָׁשֶבא"כ ד"במדבר כ" (ְוִׂשים ַּבֶּסַלע ִקֶּנ.(  
  

 'הִׁשְמעּו ָהִרים ֶאת ִריב ", שנאמר, עוד הביאו ראיה לכך שהאבות הם האתנים

הרים שהם , כלומר, )'ב' מיכה ו" (ִעם ַעּמֹו ְוִעם ִיְׂשָרֵאל ִיְתַוָּכח 'הי ִריב לַ ּכִ ְוָהֵאָתִנים ֹמְסֵדי ָאֶרץ 

קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ", שנאמר, וההרים הם האבות. 'ישמעו את ריב ה, איתנים

מדלג  "יםְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִר ", וביארו חכמים, )'ח' ש ב"שה(" ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות

   .בזכות אמהותמקפץ  "ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות" ,בזכות אבות

                                                                                                                                        
' עי. [נמשך בתוך אייר של לבנה ,זימנין דניסן דתקופהו על שם שנולדו בו שנולדו בתקופת ניסן ונקרא זי ,אי נמי א

 ].י"רש
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  בחודש שנולדו אבות בו מתו

ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום ", כשדיבר משה אל ישראל קודם מותו

, ואמרו חכמים ,)'ב א"דברים ל" (ַּיְרֵּדן ַהֶּזהָאַמר ֵאַלי א ַתֲעֹבר ֶאת הַ  'הא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא וַ 

כלומר ביום זה ממש  ,היום מלאו ימי ושנותי, לומר, "ַהּיֹום"שכוונתו במה שאמר 

, ומכאן למדנו. ולמדנו שמת משה באותו יום שנולד, הגעתי מאה ועשרים שנה

וכן  ,מחדש לחדש ,הקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליוםש

  ).ו"כ ג"שמות כ(" ֶאת ִמְסַּפר ָיֶמי ֲאַמֵּלאא ִתְהֶיה ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה ְּבַאְרֶצ ", נאמר
  

  .בתשרי מתוכמו כן , בתשרי נולדו אבותהאומר שלדעת רבי אליעזר , ומעתה - 
  

  .בניסן מתוכמו כן , בניסן נולדו אבותהאומר שולדעת רבי יהושע  - 

  

  זמן לידת יצחק

ָּדָבר  'הֲהִיָּפֵלא מֵ ", לאברהםה הבטיח "שכן הקב, יצחק אבינו נולד בפסח, הכללדברי 

 כלומר במועד הראשון שיגיע , )ד"י ח"בראשית י(" ּוְלָׂשָרה ֵבןָּכֵעת ַחָּיה ַלּמוֵֹעד ָאׁשּוב ֵאֶלי

  . תלד שרה, מעתה

לתת , יש לך להרחיק, והנה כל מה שאתה יכול להרחיק את יום הבשורה מיום הלידה

אלא עד , ומכל מקום אינך יכול להרחיק את יום הבשורה לאחור, מקום לימי עיבור

יהיה המועד , אבל אם תרחיקו יותר עד שיהיה לפני המועד הקודם, המועד הקודם

  .הקודם המועד שאחר הבשורה

  .ולא יתכן שהתבשר בפסח שתלד בשבועות כי בחמישים ימים לא תלד

בועות שתלד בסוכות כי בחמישה חודשים גם כן לא וכמו כן לא יתכן שהתבשר בש

  .תלד

אף שברוב שנים בין סוכות לפסח ו, על כרחך נתבשר בסוכות שתלד בפסח, ואם כן

היו שבעה ו, אותה שנה מעוברת היתה, ולא די בהם לימי הריונה, ששה חודשים

שכן באותה , ואף שיש לך להסיר מהם את ימי טומאתה, חודשים בין סוכות לפסח

, ישארו בידך ששה חודשים וחצי חודשמכל מקום , אשעה שנתבשרו פירסה נידה

שאף אם לדעת האומרים , כמאמר מר זוטרא, ובהם יש די והותר לימי הריונה

, אלא רק לתשעה חודשים שלמים, שהיולדת לתשעה חודשים אינה יולדת למקוטעים

שבעה חודשים כלומר גם לפחות מ ,יולדת למקוטעים ,היולדת לשבעה חודשיםו

                                                                                                                                        
אבל לא העוגות שלשתה היא  "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר"לפיכך , אותו היום פרסה נדה ,שרה אמנו ,דקיימא לן א

 ].י"רש. [בטומאה
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ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהָּיִמים ַוַּתַהר ַחָּנה ַוֵּתֶלד ֵּבן ", שנאמר אצל חנה, שלמים

, וכל תקופה שלושה חודשים[, מיעוט תקופות שתים ,)'כ' א 'שמואל א" (ְׁשִאְלִּתיו 'הְׁשמּוֵאל ִּכי מֵ 

  .אלדה לששה חודשים ושני ימיםהרי שי ,ומיעוט ימים שנים ,]סך הכל ששה חודשים

  

  בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה מנלן

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ", לשון זכרון בראש השנה נאמר

  . רחל ובחנהוכן נאמר ב, )ד"כ ג"ויקרא כ" (ִמְקָרא ֹקֶדׁש ְּתרּוָעהִזְכרוֹן  ַׁשָּבתֹון

). ב"כ' בראשית ל" (ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱאִהים ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּהים ֶאת ָרֵחל ִק ֱאַוִּיְזֹּכר "נאמר ברחל 

ת ַחָּנה ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיֹבאּו ֶאל ֵּביָתם ָהָרָמָתה ַוֵּיַדע ֶאְלָקָנה אֶ  'הַוַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ִלְפֵני ", נאמרובחנה 

כשם שזכרון ראש השנה היה , ולמדו בגזרה שווה, )ט"י' א 'שמואל א(" 'הַוִּיְזְּכֶרָה ִאְׁשּתֹו 

שביום ראש השנה בא זכרונם , בראש השנההיה זכרון רחל וחנה כך , בראש השנה

  .לטובה ונגזר עליהם הריון

ֵּתֶלד ְׁשָׁשה ָבִנים ּוְׁשֵּתי ָבנֹות ַוִּיְגַּדל ַוַּתַהר וַ ֶאת ַחָּנה  'הִּכי ָפַקד ", ובחנה נאמר גם לשון פקידה

 'הַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה  'הוַ ", וכן נאמר בשרה, )א"כ' ב 'שמואל א" ('הַהַּנַער ְׁשמּוֵאל ִעם 

אף שרה שכשם שחנה נפקדה בראש השנה ומכאן , )'א א"בראשית כ" (ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר

  .ה בראש השנהנפקד

  

  

                                                                                                                                        
בשלישי של מילה באו אצלו  ,בפרק השוכר את הפועלים אמרד ,סוגיא דשמעתא מוכח דבתשרי נמול אברהם אבינו א

ברהם נמול א ביום הכפוריםובפרקי דרבי אליעזר נמי אמרינן ד ".למועד אשוב אליך כעת חיה"ואז נאמר לו  ,מלאכים

א דמשמע הכ ואף על גב .ביום הכפוריםכיון דנמול  ,דשני ימים לפני החג הוה ,לאו דוקא ,והשתא הא דאמר בחג. אבינו

כיון דלא הוה בו כי אם  ,דכאילו קיימי בחג דמי ,דקיימא ביה ,למועד ראשון אחר החג זה ,הכי קאמר ,למועד ראשון

דכי מדלית  ,לא הוה צריך לשנויי שנה מעוברת היתה ,ולמאי דמסקינן דיולדת לשבעה יולדת למקוטעין .שני ימים לפניו

אלא משום דאמרינן בסדר עולם  ,דילדה ביום אחרון של פסחואפשר  ,טבלה נמי בליל חמישי לחג ,נמי ימי טומאה

ו בניסן "דקאמר נמי בט ,ומיהו פליגי אדהכא[ .ו בניסן נולד יצחק"דבט ,ובמכילתא בפרשת ויסעו בני ישראל מרעמסס

ומצות אפה " ,ורבי מאיר שליח צבור יסד במעריב של פסח .]ו בניסן באו מלאכים לבשרו"בט ,ה עם אברהם"דבר הקב

 בירא ליהלא סוכל הני  ,הדא אמרת שפסח היה "לושי ועשי עוגות" ,בבראשית רבה נןואמרי ,"יאכלו בלילי חג פסחו

 "כעת חיה" ,וכן תרגם אונקלוס ,אלא כלומר למועד כזה שהוא פסח ,דלמועד אשוב אליך כעת חיה אמועד ראשון

ואמרינן  "רה למועד הזה בשנה האחרתאשר תלד לך ש" ,והשתא הא דכתיב בפרשת מילה ".כעת דאתון קיימין"

ובו  ,ובו ביום נמול ,ו בניסן נאמר"על כרחך דבט ,דלשנה האחרת ,מלמד שסרט לו סריטה בכותל ,]במדרש תנחומא[

הוה היכי מקיים ההוא קרא דלמועד הזה בשנה  ,תימה דכל הני דאמרי בתשרי .זובשורה ביום באו מלאכים ב

ועוד הכתיב בעצם היום  .והלא זריזין מקדימין למצות ,ולא נמול עד תשרי ,פסחואיך יתכן לומר שנצטוה ב ,האחרת

 ,בניסן נברא העולםכרבי יהושע דאמר סבירא להו  ,דהני דאמרי בתשרי ,בינו תםואומר ר .בו ביום שצוהו מל ,הזה

כלומר למועד  ,כותוקרוב לסו ,דביום הכפורים אמר לו ,היינו למועד אחר ,לפסח שנה אחרת למועד הזה קאריולהכי 

 ].'תוס[ .הזה ראשון של שנה אחרת
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  םבראש השנה יצא יוסף מבית האסורי

. ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשוָֹפר ַּבֵּכֶסה ְליוֹם ַחֵּגנּו" ,שנאמר, םבראש השנה יצא יוסף מבית האסורי

ֵעדּות ִּביהוֵֹסף ָׂשמוֹ ְּבֵצאתוֹ ַעל ֶאֶרץ . הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֵהי ַיֲעֹקבִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל  ]הוא ראש השנה[

כלומר בראש השנה הוציא את יוסף על , )'ו-'ד א"תהלים פ" (ְׂשַפת א ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמעְצָרִים ִמ 

   .ארץ מצרים

  

  בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים

ששה חדשים לפני גאולתם פסק , כלומר[ בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים

 'הָלֵכן ֱאֹמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ", מסבל שכן ביטול העבודה נקרא בכתוב הוצאה ,]השעבוד

ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבת ִמְצַרִים 

ַּכָּפיו ִמּדּוד ְכמֹו ֲהִסירֹוִתי ִמֵּסֶבל ִׁש " ,כן נאמר ביציאת יוסףו, )'ו' שמות ו" (ּוִבְׁשָפִטים ְּגֹדִלים

, שכשם שיוסף יצא מסבלו בראש השנה, ויש ללמוד בגזרה שווה, )'ז א"תהלים פ" (ַּתֲעֹבְרָנה

  .כך אבותינו יצאו מסבלם בראש השנה, ]כפי שנתבאר לעיל[

  

  בניסן נגאלו ישראל

  .כמבואר בכתוב, בחודש ניסן נגאלו ישראל ממצרים

  

  מתי עתידים להיגאל

, שכן בחודש תשרי נאמר. בחודש תשרי עתידים ישראל להיגאל –ר לדעת רבי אליעז

ַּבּיֹום ַההּוא ְוָהָיה ", וכן נאמר בגאולה ,)'ד א"תהלים פ(" ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּוִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר "

ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש  'הץ ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו לַ ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶר ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול 

ם   . כך תקיעה זו בתשרי, שכשם שתקיעה זו בתשרי, ומכאן ,)ג"י ז"ישעיהו כ" (ִּבירּוָׁשָלִ
  

, שנאמר בענין ליל הפסח. בחודש ניסן עתידים ישראל להיגאל –ולדעת רבי יהושע 

" ִׁשֻּמִרים ְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֹדֹרָתם 'הָרִים הּוא ַהַּלְיָלה ַהֶּזה לַ ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמצְ  'ההּוא לַ ֵליל ִׁשֻּמִרים "

שמירה משון [כלומר לילה המשומר ובא לגאולה מששת ימי בראשית , )ב"מ ב"שמות י(

, שכוונת הכתוב היא, ורבי אליעזר חולק ואומר "].ואביו שמר את הדבר"כמו , ציפיה והמתנה

  ].שמירה מלשון הגנה[א מהמזיקים וב אשהלילה הזה משומר

  

                                                                                                                                        
ולא  ,כוסות ארבעהדתקון  ,כדמוכח בערבי פסחים ,דכולהו מודו דמשומר מן המזיקין ,ורבי יהושע תרתי שמעת מינה א

 ].'תוס[ .חייש אזוגות
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  גלגל המזלות וסדרם בחודשי השנה

חציו למעלה מן , סובב את הארץ סביב סביב למעלה ולמטה, גלגל הרקיע עגול הוא

בכל . וחלוק הוא לשנים עשר חלקים הנקראים מזלות, וחציו למטה מן הארץ, הארץ

וכשעולה מזל , ארץומחציתם למעלה מה, מחצית מהמזלות למטה מהארץ, זמן שהוא

, כל מזל שוהה שתי שעות בעלייתו. שוקע מזל אחר כנגדו מצד מערב, נוסף מצד מזרח

בניסן [, מזל אחר מתחיל לעלות בעלות השחר, ובכל ראש חודש. ושתי שעות בשקיעתו

 ].ב"סא[=, באלול בתולה, באב אריה, בתמוז סרטן ].ת"טש[=בסיון תאומים , באייר שור, טלה

ובאדר דגים , בשבט דלי, בטבת גדי ].ק"מע[=בכסלו קשת , בחשון עקרב, יםבתשרי מאזנ

  ].]ד"גד[=

ובכלל זה [בתחילת היום כבר עלה כל מזל טלה , בראש חודש אייר, ונמצא לפי זה

ונמצא שכל היום כימה למעלה מן , ומתחיל לעלות מזל שור, ]שהיא זנב טלה, כימה

  .הארץ

  

ובכלל זה כימה שהיא זנב [כבר שקע כל מזל טלה  בתחילת הלילה, ובראש חודש חשון
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  .ונמצא שכל הלילה כימה למטה מן הארץ, ומתחיל לשקוע מזל שור, ]טלה

  

  

  עונש דור המבול על ששינו סדרי בראשית

ולדעת . אם נברא העולם בתשרי או בניסן, שרבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו, נתבאר

והמבול החל לרדת , ורות נמנים מתשרישנות הד, רבי אליעזר שנברא העולם בתשרי

, שנות הדורות נמנים מניסן, ולדעת רבי יהושע שנברא העולם בניסן. בחודש חשון

  .הובא כל סדר המבול לפי שניהם, ובטבלה להלן. והמבול החל לרדת בחודש אייר
  

ֵּיי ֹנַח ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְלחַ ", בכוונת הכתוב, שנחלקו בפירוש, ומבואר בברייתא

ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל ַמְעְיֹנת ְּתהֹום ַרָּבה ַוֲאֻרֹּבת 

  ).א"י' בראשית ז(" ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתחּו
  

שנאמר . שבעה עשר באייר היהשהחל המבול לרדת אותו היום  –לדעת רבי יהושע 

, יום שמזל כימה שוקע ביוםוהוא . ובכל מקום אייר הוא שני לחדשים, "ִניַּבֹחֶדׁש ַהּׁשֵ "
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ומעינות ]. כפי שנתבאר[כלומר שכל היום מתחילתו ועד סופו הוא למטה מן הארץ 

ומתוך  .שכבר תמו הגשמים הממלאים את הנהרות והחלו ימות החמה, םמתמעטי

והעלה מזל , בראשית עליהם מעשהה "הקבשינה , םמעשיהבני דור המבול ששינו 

להוריד מבול  ,]שהוא מזל שיש בו הרבה כוכבים[ ונטל שני כוכבים מכימה, כימה ביום

מעשה ועוד שינה . אוהביא מבול לעולם, דרך שני נקבים של נטילת שני הכוכבים

  .ושטפוםשנתגברו מעיינות , בראשית
  

ונאמר . היה וןחששבעה עשר ב, שהחל המבול לרדתאותו היום  –ולדעת רבי אליעזר 

ונקבע . לומר שהיה שני לדין שנגזרה עליהם הגזרה בתשרי שלפניו, "ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני"

ויוריד , ה להוריד מבול על ידי שיטול שני כוכבים מכימה"כי רצה הקב, המבול ליום זה

ושני דברים אלו ראויים . וגם רצה שישטפו אותם הנהרות, המבול דרך הנקבים

כלומר שכל היום מתחילתו ועד , ביום עולהשמזל כימה זמן הוא ש, לעשותם בחשון

שכבר החלו ימות , גבריםמעינות מתו, ]כפי שנתבאר[סופו הוא למעלה מן הארץ 

ה דבר נוסף "עשה הקב, ומלבד שני הדברים הללו. הגשמים שבהם הנהרות מתמלאים

יהם מים שהוריד על, והוא, על ששינו הם מעשיהם, שיש בו שינוי מעשה בראשית

כלומר , קלקלו םברותחי, וכמאמר רב חסדא, שלא כדרך הגשמים, רותחים מלמעלה

ַוִּיְזֹּכר ֱאִהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ָּכל ", שירדו עליהם מים רותחים שנאמר נידונו םוברותחי, בעבירה

, )'א' בראשית ח(" ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמִיםל ָהָאֶרץ ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה ַוַּיֲעֵבר ֱאִהים רּוַח עַ 

ַוִּיְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין "והכוונה לכך שנחו מרתיחתם כמו שמצינו אצל אחשורוש 

ומאחר שנחו המים מרתיחתם הרי שמתחילה , )'י' אסתר ז(" ַוֲחַמת ַהֶּמֶל ָׁשָכָכהְלָמְרֳּדָכי 

  .היו רותחים

 -  

שחכמי ישראל וחכמי אומות העולם , ב מבואר"שבברייתא בדף י, נזכר לעיל והנה כבר

, אכן כל זה לענין חישוב התקופות. שבניסן נברא העולם, מסכימים עם רבי יהושע

אבל לענין מנין , ומשם יש לחשב, שבניסן נבראו חמה ולבנה והחלו להלך במסלולם

  .שנות הדורות נחלקו

, מונים מניסן גם את שנות הדורות, יסן נברא העולםמאחר שבנ, לדעת חכמי אומות - 

  .ולדעתם המבול ירד באייר כדברי רבי יהושע

ולא משום שבתשרי , אומרים ששנות הדורות נמנים מתשרי, אולם חכמי ישראל - 

                                                                                                                                        
לא נכנס לתיבה עד ו, והוא מקטני אמנה היה, "בעצם היום הזה בא נח"שנאמר , ומניין שהמבול התחיל לירד ביום א

 ".מפני מי המבול"שנאמר , שירדו מים ודחקוהו ליכנס
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ולדעתם המבול ירד בתשרי כדברי רבי , אלא שהוא ראש השנה לשנים, נברא העולם

  .אליעזר

  

  מהלך המבול 

  ]ד"פסוק י' פרק ח –' פסוק י' רק זפרשת נח פ[

  המאורע
  התאריך

  לשון הכתוב
  לדעת רבי יהושע  לדעת רבי אליעזר

החל המבול לרדת במשך 

  ארבעים יום וארבעים לילה
  ז באייר"י  ז במרחשון"י

לחיי נח בשנת שש מאות שנה 

בחדש השני בשבעה עשר יום 

לחודש ביום הזה נבקעו כל מעיינות 

. השמים נפתחותהום רבה וארבת 

ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום 

פסוקים ' פרק ז. [וארבעים לילה

ויהי המבול ארבעים יום ]. ב"י-א"י

  ].ז"פסוק י' פרק ז... [על הארץ 

גמר ארבעים יום של ירידת 

  הגשם
  ז סיון"כ  ז כסלו"כ

החלה התגברות המים 

  מאה וחמישים יום
  ח סיון"כ  ח כסלו"כ

התבה ותרם וירבו המים וישאו את 

ויגברו המים וירבו . מעל הארץ

מאד על הארץ ותלך התבה על פני 

והמים גברו מאד מאד על . המים

הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים 

חמש עשרה . אשר תחת השמים

אמה מלמעלה גברו המים ויכסו 

כל אשר ... ויגוע כל בשר . ההרים

וימח את ... נשמת רוח חיים באפיו 

המים על הארץ ויגברו ... כל היקום 

פסוקים ' פרק ז. [חמשים ומאת יום

  ].ד"כ-ז"י

סוף מאה וחמישים יום של 

, ובו ביום .התגברות המים

, נחו המים מהתגברותם

ונסכרו , ופסק הגשם

והחלו המים , מעינות תהום

  .להיחסר

  כסלו' א  סיון' א

ויעבר ... ויזכר אלקים את נח 

. אלקים רוח על הארץ וישכו המים

נות תהום וארבת ויסכרו מעי

. השמים ויכלא הגשם מן הארץ

וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב 

ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת 

  ].'ג-'פסוקים א' פרק ח. [יום

  ז כסלו"י  ז סיון"י  התבה נחה על הרי אררט

בשבעה  ותנח התבה בחדש השביעי

. עשר יום לחודש על הרי אררט

והכוונה לחודש ]. ['פסוק ד' פרק ח[

מתום ארבעים יום של שביעי ה

  ].ירידת הגשמים
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  מהלך המבול 

  ]ד"פסוק י' פרק ח –' פסוק י' רק זפרשת נח פ[

  המאורע
  התאריך

  לשון הכתוב
  לדעת רבי יהושע  לדעת רבי אליעזר

ששים [נראו ראשי ההרים 

יום לאחר שנחו המים 

  ]מהתגברותם

  שבט' א  באב' א

והמים היו הלוך וחסור עד החודש 

בעשירי באחד לחדש נראו העשירי 

]. 'פסוק ה' פרק ח. [ראשי ההרים

מתחילת והכונה לחודש העשירי [

ארבעים יום ראשונים של ירידת 

  ].הגשם

לסוף ארבעים יום מאז 

שנראו ראשי ההרים פתח 

את חלון התבה ושלח את 

  .העורב

  באדר' י  באלול' י

ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח 

וישלח . את חלון התבה אשר עשה

את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת 

פסוקים ' פרק ח. [המים מעל הארץ

  ].'ז-'ו

לסוף שבעה ימים שלח את 

  .היונה ושבה אליו
  ז באדר"י  ז באלול"ט

וישלח את היונה מאתו לראות 

ולא מצאה . הקלו המים מעל המים

היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו 

אל התבה כי מים על פני כל הארץ 

וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו 

  ].'ט-'פסוקים ח' פרק ח. [אל התבה

לסוף שבעה שלח את היונה 

שנית ושבה לעת ערב 

  כשעלה זית בפיה

  ד באדר"כ  באלול ג"כ

ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף 

ותבא . שלח את היונה מן התבה

אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית 

טרף בפיה וידע נח כי קלו המים 

-'פסוקים י' פרק ח. [מעל הארץ

  ].א"י

לסוף שבעה שלח את היונה 

ואז  .שלישית ולא שבה עוד

חרבו המים מעל הארץ 

 .והסיר נח את מכסה התבה

ששים יום לאחר שנראו [

  ]ראשי ההרים

  בניסן' א  בתשרי' א

וייחל עוד שבת ימים אחרים וישלח 

. את היונה ולא יספה שוב אליו עוד

ויהי באחת ושש מאות שנה 

בראשון באחד לחדש חרבו המים 

מעל הארץ ויסר נח את מכסה 

התיבה וירא והנה חרבו פני האדמה 

  ].ג"י- ב"פסוקים י' פרק ח[

  ז באייר"כ  ז בחשון"כ  ץ יבשה האר

ובחדש השני בשבעה ועשרים יום 

פסוק ' פרק ח. [לחדש יבשה הארץ

  ].ד"י
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  ב"דף י

  

  דברים החייבים בתרומות ומעשרות

ֹּכל ֵחֶלב ", שנאמר, דגן תירוש ויצהראלא , אין חייב בתרומות ומעשרותמדין תורה 

וחכמים , )ב"ח י"במדבר י(" ְל ְנַתִּתים 'הר ִיְּתנּו לַ ִיְצָהר ְוָכל ֵחֶלב ִּתירֹוׁש ְוָדָגן ֵראִׁשיָתם ֲאׁשֶ 

  .אובכלל זה ירקות ,מכל גידולי קרקעשיפרישו תרומות ומעשרות התקינו 

  

  ראש השנה למעשרות

ַעֵּׂשר ", שנאמר, שאין לעשר יחד תבואות שנה זו עם תבואות שנה אחרת, מבואר בכתוב

  . כל שנה לעצמה) ב"ד כ"דברים י(" ֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנהְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶע הַ 

אחד ראש השנה שלהם למעשרות הוא , ]שאינם גדלים באילן[ירקות ופירות הארץ 

כפי שיתבאר , בחודש שבטראש השנה שלהם למעשרות הוא , ופירות האילן. בתשרי

  .ד"י בדף י"בעזה
  

שחיובם מדברי , תשרי ראש השנה לירקותשאחד ב, והנה במשנתנו הזכירו רק ענין זה

ונקטו ירקות . שחיובו מהתורה, שכל שכן מעשר דגן, ויש ללמוד בקל וחומר, חכמים

שלא לאכול , כי יש שני אופנים של גמר מלאכת הירק להתחייב במעשרות, לשון רבים

וירקות ) ב. (גמר מלאכתם כשהם נאגדים, ירקות הנאגדים) א. (מהן עראי עד שיעשר

  .בגמר מלאכתם כשממלא את הכלי, ינם נאגדיםשא
  

. גם ענין זה שאחד בתשרי ראש השנה למעשר דגן של תורה, ובברייתא הזכירו בפירוש

. גשהוא דברי סופרים, כי הוא חביב לתנא יותר, אבל הקדימו להזכיר מעשר ירק

                                                                                                                                        
וכן משמע בריש מסכת מעשרות , משמע דכל שאר פירות מעשרן דאורייתא, מדתנן לירקות יותר משאר כל פירות א

ן דלקמ, אבל אי אפשר לומר כן...  ומסיק דמעשר ירקות מדבריהם, חוץ מירקות, דדריש כולהו מקרא, בירושלמי

, מעשר תבלין דרבנן ,ובפרק אלו עוברין, מעשר צלף מדרבנן ,ובפרק כיצד מברכין, מעשר חרובין דרבנן ,בפירקין אמרו

דלא מחייב מדאורייתא אלא דגן  ,פטורין מן המעשרות ,ואפילו תאנים ורמונים ותמרים דכתיבי בקרא דארץ חטה

והא דתניא בפרק אלו הן  ...שאר מינים מדרבנן  ,ורייתאתירוש ודגן דא ,מעשר בהמה רקכדאמרינן בפ ,ותירוש ויצהר

וזר שאכלה לוקה שתים וכן הא דתנן במסכת  ,דכהן שאכלה לוקה אחת ,גבי כהן שעלתה בידו תאנה של טבל ,הלוקין

ונפקא מינה לתרומה  ,כל הני לסימני בעלמא )א(, דהאוכלה במיתה ,גבי דבילה של תרומה שנפלה למי חטאת ...פרה 

 ,והא דקאמרינן בירושלמי ירקות מדבריהם ...ומיתה לקוברו בין רשעים גמורים  ,אי נמי מכת מרדות )ב. (יתאדאורי

 ].'תוס... [היינו שאין להם סמך מן הפסוק 

 ].'תוס[ .משילקט כל צרכו ,ואם אינו ממלא את הכלי ,בסיפא קתני ב

דכתיבי בקרא  ,לא מחייבי בפאה אלא זיתים וגפניםמדאורייתא והאוג והחרובין  ,דפאה תנן לענין פאהרק קמא ובפ ג

והתם שנאן  ... ליתני זיתים וגפנים לבסוף ,אי משום דחביבא ליה מילתא דרבנן אקדים אוג וחרובין ,והשתא ...
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ששני מעשרות של תורה ראש השנה , לומר, ונקטה הברייתא מעשרות לשון רבים

  . אומעשר בהמה, מעשר דגן, אחד בתשרי שלהם

  

  מעשר ראשון מעשר שני ומעשר עני

חובה לעשר שתי , בכל שש השנים שבין שמיטה לשמיטה שבהן התבואות לבעלים

ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶע ַהֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה "שנאמר , מעשר אחר מעשר, מעשרות

 10כגון , תחילה מפרישים עשירית מכל התבואה, כלומר ,)ב"ד כ"דברים י(" ָׁשָנה ָׁשָנה

מתוך  9כלומר , ואחר כך מפרישים עשירית מהנותר. והוא מעשר ראשון, 100מתוך 

  .והוא מעשר שני, הנותרים 90
  

  .ואינו בטל בשום שנה, מעשר ראשון ניתן ללויים, הללובכל השנים ו

ְלִוִּים ְּתַדֵּבר ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ִתְקחּו ְוֶאל הַ ", מהכתוברבי אליעזר בן יעקב למד זאת 

' הַוֲהֵרֹמֶתם ִמֶּמּנּו ְּתרּוַמת ַהַּמֲעֵׂשר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ֵמִאָּתם ְּבַנֲחַלְתֶכם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 

היא  כשם שהנחלה, לומר, הוקש מעשר ראשון לנחלה, )ו"כ ח"במדבר י" (ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַּמֲעֵׂשר

  .וכמותו אמר רבי יהושע בן לוי. כך מעשר ראשון הוא תמידי בכל השנים, תמידית

ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה  ]ליטול מעשר ראשון[ ּוָבא ַהֵּלִוי", מהכתובורבי יהודה למד זאת 

 ְוָאְכלּו ְוָׂשֵבעּו לְ ִעָּמ ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי הַמַען ְיָבֶרְכ' ֲאֶׁשר ֶק ֱא ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיְד י

ואף בשנה שלישית של מעשר עני שהרי [, תן לו ,ל זמן שבאלומר לך כ ,)ט"כ ד"דברים י" (ַּתֲעֶׂשה

  "].ִמְקֵצה ָׁשׁש ָׁשִנים"הכתוב הזה מדבר בשנה השלישית שנאמר בתחילת הענין 
  

להעלותו לאוכלו ועליהם , מעשר שני שייך לבעלים] 'ה' ד' ב' א[הללו וברוב השנים 

לאכול שם דברים שיקנו , ויעלו את הכסף לירושלים, או יחללוהו על כסף, בירושלים

  .בו

י ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ֶק ֱא 'הְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ", שנאמר

 ְוִיְצָהֶר...  ַהֶּדֶר ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום  ...ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמ ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת ַהֶּכֶסף ְּבָיְד

ג "דברים כ(" ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ...ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבֹכל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁש  .י ּבוֹ ֶק ֱא 'הֲאֶׁשר ִיְבַחר 

  ).ו"כ

  

                                                                                                                                       
הלכך לא חייש למתנינהו על  ,דהתם בפאה לא אתא אלא לפרושי אלו שלקיטתן כאחד ויש לומר .בסירוגין ובאמצע

ותני  ,ופאה שייך בדבר שלקיטתן כאחד ,ון אחרון אין לקיטתן כאחד כולי האי כמו הראשון שלפניונ האחר"א .הסדר

 ].'תוס[ .לא זו אף זו

" מעשרות"ולא " ירקות"פרשו שהגמרא באה לבאר מדוע נקטה המשנה לשון ' ותוס. י את דברי הגמרא"כן פירש רש א

 ].'תוס' עי. [שלא נטעה" ירקות" משמע גם מעשר בהמה ולכן נקטו" מעשרות"וביארו שלשון 
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  . לאוכלו בכל מקום שירצו, מעשר שני ניתן לעניים, ]'ו' ג[ובשתי שנים 

ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְת ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר ", שנאמר

לומר אין בשנה שלישית אלא מעשר , )ב"י ו"דברים כ" (ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶרי ְוָׂשֵבעּו

שאינו בטל , והוא מעשר ראשון, אחד מאותם שתי מעשרות שהיו בשנים קודמות

ְוָנַתָּתה ", כמו שנאמר, ותחתיו יתן מעשר עני, אבל מעשר שני בטל. לעולם כפי שנתבאר

  ".ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶרי ְוָׂשֵבעּו ...

  

  אחד בתשרי ראש השנה לנדרים

  . אסור להנות ממנו שנה שלימה מיום ליום, המודר הנאה מחבירו לשנה

ומבואר . אינו אסור להנות ממנו אלא עד גמר השנה, אבל המודר הנאה מחבירו שנה זו

ראש השנה הוא אחד , שהולכים בהם אחר לשון בני אדם, שלענין נדרים, בברייתא

  .אואין המודר אסור אלא עד אחד בתשרי, ראש השנהשהכל קוראים לו , בתשרי

בסוף אותו יום , ונדר להיות אסור בשנה זו, אם עמד בעשרים ותשעה באלול, ולכן

כי , ואפילו לדעת האומרים יום אחד בשנה אינו נחשב שנה, ונשלם נדרו, עלתה לו שנה

  .ונצטער, קיבל על עצמו לצער נפשו

  

  ד בתשריסיכום הדברים שראש השנה שלהם אח

  :דברים הנזכרים במשנתנו
  

  .כדעת רבי אלעזר ורבי שמעוןלמעשר בהמה . א

  

כפי שנתבאר . [א לדין"וי. א לתקופה"י. א למנין מלכי אומות העולם בשטרות"י. לשנים. ב

  ].'בדף ח
  

  .לשמיטין. ג
  

  .ליובלות. ד
  

  .למנין שנות ערלה של נטיעה. ה
  

  .למעשר ירקות. ו

  

  :אדברים שנוספו בבריית
  

  .למעשר דגן. ז

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [לא מיירי' ומתניתין דלא קתני לנדרים בהפסק א
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  .לנדרים. ח

  

  באיזה דבר נקבעים הגידולים השונים לשנה שלהם

וראש השנה לפירות , נתבאר שראש השנה לירקות ולפירות הארץ הוא באחד בתשרי

באיזה דבר הם נקבעים להיות , אכן יש חילוק בין מיני הגידולים. האילן הוא בשבט

, ויש בהבאת שליש, יש בחנטתם, יטתםיש דברים הנקבעים בלק, גידולי שנה מסוימת

  .י"כפי שיתבאר להלן בעזה, ויש בדברים אחרים
  

  .ירק אחר לקיטה. א
  

כל , כלומר, נקבע למעשרות בשעת לקיטתו ,]שראש השנה שלו אחד בתשרי[, הירק

וכל , מתעשר עם ירקות שנה הבאה, של אחד בתשרי ואילך אהנלקט משקיעת החמה

אף על פי שגדלו כל , עשר עם ירקות שנה שעברהמת, הנלקט קודם אחד בתשרי

  .הירקות יחד
  

  .גחכמים שהירק יהיה נקבע בשעת לקיטתו בהחליטומדוע , י"ד יתבאר בעזה"ובדף י
  

  . אילן אחר חנטה. ב
  

, דנקבעים למעשרות בשעה שהם חונטים ,]ו בשבט"שראש השנה שלהם בט[פירות האילן 

ו "ואם חנטו אחר ט, גידולי שנה שעברההם מתעשר עם , ו בשבט"אם חנטו קודם ט

  .ההם מתעשרים עם גידולי שנה הבאה, בשבט
  

  .התלתן משתצמח. ג
  

אם צמחו קודם ראש השנה , והתלתן נקבע למעשרות בשעה שצמחו בו הזרעים שבתוכו

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .בירושלמי מוקי לה בנכרי א

י "רש[ .ויכולת ביד החכמים לקבוע זמן לפי דעתם לכל אחד ואחד, מדרבנן הן ,וירק ,וקטניות ,מעשר פירות האילן ב

 ].ג"בדף י

 ].י"רש. [אזיל ביה בתר לקיטה ,וגדל על מי גשמים של שנת לקיטתו, והדר צמחמשום דגייזו ליה כל שעתא  ג

שהדבר מוכיח  ,אילן שחנטו פירותיו ,והוא שאמרו ,ר"ז אשקאפא"וחנטה הוא הוצאת פרי קטן ונקרא בלשון לע...  ד

...  א כעין פרחיםהוצאת מה שהו והוא ,שהוא קודם שיצא הפרי כלל ,ן חנטהימ ענ"וי .שעל הפרי עצמו הוא אומר כן

 ].מאירי[

ששרף האילן עולה ונכנס , שעל ידי שרף שבא באילן לפני חנטה פירותיו חונטין ובו נגמרין, גדל על מי שנה שחנט בהד ה

 ].י"רש. [וממנו גדל, בפרי תמיד

 ,זרעיםמשתצמח למשמע  ...נן דמעשרות דאמריבירושלמי אינו משמע כן ו .שהזרע צומח בתוכו ,פירש בקונטרסכן  ו
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הוא , ואם צמחו אחר ראש השנה שלו, הוא מתעשר עם גידולי שנה שעברה, שלו

  .מתעשר עם גידולי שנה הבאה
  

  .התבואה והזיתים משיביאו שליש. ד
  

כלומר , נקבעים למעשרות בשעה שהביאו שליש, והזיתים ]אדגן ותירוש[=התבואה 

הם מתעשרים עם , אם הביאו שליש קודם ראש השנה שלהם, שהגיעו לשליש בישולם

הם מתעשרים עם , ואם הביאו שליש אחר ראש השנה שלהם, גידולי שנה שעברה

  .גידולי שנה הבאה
  

ענין זה שתבואה , א שכן אמר רבי יוסי הגלילי"וי, לדברי רב אסי אמר רבי יוחנן 

ַוְיַצו ֹמֶׁשה ", האמור בענין מצוות הקהללמד מהכתוב , וזיתים נקבעים בהבאת שליש

תוב הכש, )'י א"דברים ל(" ְּבַחג ַהֻּסּכֹותִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבֹמֵעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה אֹוָתם ֵלאֹמר 

, לומר לך, וקורא אותה שנת השמיטה, שאחר השמיטהבשנה מדבר בחג הסוכות 

. דין שביעית יש לה, אף על פי שנקצרה בשנה שמינית, תבואה שאתה קוצר בחג

. כבר הביאה שליש קודם ראש השנה, שכל תבואה הנקצרת בחג, וקבלה ביד החכמים

ומכאן שבהבאת , אה שליששבה הבי, כדין שנה שעברה, שדין התבואה הזו, ומבואר

  .בוהוא הדין למעשרות בשאר שנים, שליש התבואה נקבעת לשביעית
  

                                                                                                                                       
 ].'תוס[ .מצמיח ,שאם תולשין אותן וזורעין אותן במקום אחר ,שנגמר בישולם כל כךהיינו 

חדא ) א( ,ואי אפשר לומר כן ".כתבואת גורן וכתבואת יקב"דכתיב  ,דגן ותירוש קרויין תבואה ,בקונטרס רשפיכן  א

ועוד דשיעור אחר ) ב( .לל תבואת יקב נינהודתרווייהו בכ ,וליהוו בכלל תבואה כמו ענבים ,כן לא ליתני זיתים ,דאם

וצריך טעם למה לא אזלינן בענבים בתר שליש כמו בתבואה  ...משיבאישו  ...דמעשרות רק קמא תנא גבי ענבים בפ

רק קמא בפומנלן כל הנך שיעורין המפורשין בכל אחד ואחד גבי פירות  .מהאי קרא גופיה דמייתי הכא ,וזיתים

דלאו  ,אכולהו אחרינא לא הוה חיישינן ,ואי לאו ענבים .ים ורמונים וטובא דחשיב התםבתאנים וענב ,דמעשרות

דכל אותן שיעורין הוא הבאת שליש  ,ונראה לי ".תירוש ויצהר"דכתיב  ,אלא ענבים דאורייתא נינהו ,דאורייתא

חוץ  ,בהם סימןמשום דבכולהו אפשר ליתן  ,והא דלא קתני משיביאו שליש כדקתני גבי תבואה וזיתים ,שלהם

עשר תעשר את כל "דריש לה רבי זעירא מדכתיב  ,דגבי התלתן משתצמח ,וכן משמע בירושלמי .מתבואה וזיתים

זיתים  ,רבי חנינא בשם רבי אמר .יצא פחות משליש שאינו נזרע ומצמיח ,דבר שהוא נזרע ומצמיח ,"'תבואת זרעך כו

, 'י ותוס"ואם כן למעשה אין נפקא מינה בין רש]. 'תוס. [יריןוענבים שלא הביאו שליש משקין היוצא מהן אינן מכש

 .וכולם מודים שגם הענבים משיביאו שליש

 ,וענבים נמי בכלל ,והלא כל אילנות הולכין לשביעית בתר חנטה ,והיכי ילפינן הכא חיוב מעשר משביעית ,ואם תאמר ב

לענין להתחייב  ,ילו הכיואפ ,בואה וזיתים בתר שלישת ,ירק בתר לקיטה ,אילן בתר חנטה ,אמרי רבנן ,כדאמרינן לקמן

אבל תבואה  ,דחזו כשיעור המפורש בהם ,דבכולהו ניחא ,ויש לומר .דמעשרותרק קמא שיעור אחר המפורש בפ ,במעשר

כיון דמקודם  ,ומהאי טעמא ניחא דקשיא ליה טפי אהנך מנלן דאזלינן בתר שליש ... וזיתים קודם הבאת שליש נמי חזו

דהא שאר  ,להתחייב במעשרל שכן כ ,דאפילו לשביעית לא משערינן עד הבאת שליש ,ומייתי ראיה משביעית ,חזולכן 

 ].'תוס[ .לא מחייבי במעשר עד דמטו לשיעור המפורש בהםילו הכי אפ ,אילנות דאזלינן לשביעית בתר חנטה
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  ג"דף י
  

אין הולכים כלל אחר השנה שבה שמא , כי אמר, ורבי זירא הקשה על הדברים הללו

תבואה הנקצרת בחג הסוכות שאחר שביעית דינה כתבואת ו, הביאה התבואה שליש

אלא משום שהשמיטה נמשכת , שנה שעברהלא משום שהביאה שליש ב, שביעית

, נקצרה בשנת שמיטה, ואם כן תבואה שנקצרה בחג, בשנה השמינית עד חג הסוכות

וענין . אף אם לא החלה להבשיל כלל עד אחר ראש השנה, ולכן דינה כתבואת שביעית

, ל ללמד"הוא הדבר שבא הכתוב הנ, שהשמיטה נמשכת עד החג של שנה שמינית, זה

  ".ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה"את תחילת השנה השמינית  ולכן קורא
  

נידונית , שהתבואה הנקצרת בחג הסוכות, שמכתוב אחר יש ללמוד גם כן, והשיבו לו

ְוַחג ָהָאִסף ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשי ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה ", שכן נאמר, כתבואת שנה שעברה

ולא בא הכתוב הזה לומר שהחג , )ז"ט ג"שמות כ" ( ֶאת ַמֲעֶׂשי ִמן ַהָּׂשֶדהְּבָאְסּפְ ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה 

אלא בא הכתוב , "ְּבָאְסְּפ ֶאת ַמֲעֶׂשי ִמן ַהָּׂשֶדה", כי כבר נאמר, הוא בזמן אסיפה

כתבואה שנה נידונית אינה , שתבואה שאתה אוסף בחג על ידי שאתה קוצר בו, ללמד

ומכאן שהתבואה נידונית אחר , "ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה"ככתוב , צאהכתבואת שנה שיאלא , זו

שהרי קבלה ביד חכמים שכל תבואה הנקצרת בחג הביאה , הזמן שהביאה בו שליש

  .שליש קודם ראש השנה
  

ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת "ואמר שאין לדרוש את הכתוב , אולם רבי חנינא דחה דברים אלו

כי אין כאן שום יתור , בו נידון כתבואת שנה שעברהלומר שמה שאתה אוסף , "ַהָּׁשָנה

על שם שמסככים בו בדבר , אלא זה שמו, "ַחג ָהָאִסף"בכתוב בכך שנקרא החג בשם 

ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְל ִׁשְבַעת ָיִמים "כמו שדרשו חכמים מהכתוב , הנאסף מהגורן והיקב

ּוִמִּיְקֶב ִמָּגְרְנ ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה"כשנאמר , ואם כן ,)ג"י ז"טדברים (" ְּבָאְסְּפ 

ְּבָאְסְּפ ֶאת  ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה הסוכותְוַחג "כאילו נאמר " ְּבָאְסְּפ ֶאת ַמֲעֶׂשי ִמן ַהָּׂשֶדה

ואין ללמוד מכאן דבר לענין שיהיו הפירות הולכים אחר הבאת , "ַמֲעֶׂשי ִמן ַהָּׂשֶדה

  .שליש
  

שהתבואה נקבעת , שהיינו סבורים ללמוד מכאן, דבר זה היה בידינו ,בי זיראאמר רו

כלומר השיב תשובה , ]קצצו בגרזן[=ובא רבי חנינא ושדא ביה נרגא , בהבאת שליש

  .נצחת
  

, למד מהכתוב, שענין זה שהתבואה נקבעת בהבאת שליש, ומסקנת הגמרא 

, )א"כ ה"ויקרא כ(" ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשׁש ַהָּׁשִניםִּׁשִּׁשית ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה הַ "

, "ַהָּׁשִניםִלְׁשׁש ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ", אל תקרי, שכך דרשו רבי יונתן בן יוסף בברייתא
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  .כלומר התבואה נעשית כשהיא שליש בישול, "לשלישְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה "אלא 

ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ", ך הכתוב נדרש כי אם בא הכתוב להשיב תשובה לשאלהועל כרחך לכ

התשובה לכך אמורה  )'ה כ"ויקרא כ" (ֵהן א ִנְזָרע ְוא ֶנֱאֹסף ֶאת ְּתבּוָאֵתנּוֹּנאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת 

ַעד ּבֹוא ָיָׁשן ַעד ַהָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעת ַוֲאַכְלֶּתם ִמן ַהְּתבּוָאה ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת "בכתוב 

נכתב " ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשׁש ַהָּׁשִנים"והכתוב , )ב"כ ה"ויקרא כ" (ְּתבּוָאָתּה ֹּתאְכלּו ָיָׁשן

  .לדרוש ממנו שהתבואה עשויה בשליש
  

  .קטניות אחר השרשה או אחר גמר הפרי. ה
  

 ,]כגון אורז ודוחן ופרגין ושומשומין[, הקטניותש, שיש אומרים, י"בהמשך יתבאר בעזה

שהקטניות נקבעים למעשרות בשעת , ויש אומרים. נקבעים למעשרות בשעת השרשתם

  .גמר הפרי

  

  כל תבואה הנקצרת בחג הביאה שליש קודם ראש השנה

בידוע שהביאה שליש קודם , שכל תבואה הנקצרת בחג, שקבלה ביד חכמים, נתבאר

  .ראש השנה
  

וכי בקיאים הם , ואמר לרבי זירא, תמה על כך, ירמיה שמע דברים אלו כשרביו

לדעת שכל הנקצרת בחג הביאה שליש קודם , החכמים כל כך בטיב גידול התבואה

  .ולא מעט פחות משליש, ראש השנה
  

כי כל , לפקפק בשיעור חכמים, אל תוציא את עצמך מחוץ להלכה, השיב לו רבי זירא

  . םמידותיהם כן הוא בצמצו

ובארבעים סאה , אדם טובל כל גופו ונטהרבארבעים סאה , כגון לענין טבילה במקווה

אחסר קורטוב
מארבעים  1/61,440שהיא , בלוג 1/64והקורטוב היא מידה קטנה [, אינו טובל 

  . ]סאה

ואם חסר , מטמא טומאת אוכלים, אוכל בשיעור ביצה, וכמו כן לענין טומאת אוכלים

שהשיעור האמור בתורה [, אינו מטמא טומאת אוכלים, ומשוםממנו שיעור מועט כש

אוכל  ,"מכל האוכל אשר יאכל"שנאמר , הוא אוכל הנאכל בבת אחת, לקבל טומאת אוכלים

לא פחות ולא , ששיעור בית הבליעה הוא כביצת תרנגולת, וקבלה ביד חכמים, הנאכל בבת אחת

  ].יותר

גד שגודלו שלושה טפחים על שלושה בשיערו חכמים ש, וכמו כן לענין טומאת מדרס

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .נו טובלאי ,ואפילו חסר טיפה ,דאפילו פחות מכאן ,ולאו דוקא ,מדה הפחותה נקט א
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, אינו ראוי למדרס, אחת] חוט[=ואם חסר בו אפילו נימא , ונטמא, ראוי למדרסטפחים 

  .ואינו נטמא
  

וכי בקיאים החכמים בין הבשלת שליש לפחות , מה שהקשתי, שוב אמר רבי ירמיה

בענין , כפי שיש ללמוד מדברי רב כהנא, כי ודאי בקיאים הם, אינה קושיה, משליש

אולם ראייתו . י"כפי שיתבאר להלן בעזה, הבאת העומר בשנה שנכנסו ישראל לארץ

  .זו נדחית כפי שיתבאר

  

  עומר ראשון שהקריבו בני ישראל מהיכן הביאו

ַוֹּיאְכלּו ", שנאמר, הקריבו את קרבן העומר, בשנה ראשונה שנכנסו ישראל לארץ

כלומר מיום ששה , )א"י' יהושע ה" (ת ְוָקלּוי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזהַמּצוֹ ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח 

וזאת על ידי הקרבת , שלא אכלו קודם לכן, אעשר בניסן החלו לאכול תבואה חדשה

  .בהמתיר את התבואה החדשה, העומר

ַּדֵּבר ", כי נאמר, מתבואה שהבשילה ביד נוכריםאת מנחת העומר ועל כרחך לא הביאו 

ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה  ֶאל ְּבֵני

וכל , ולא קציר נוכרים" ְקִציְרֶכם", )'י ג"ויקרא כ(" ֹעֶמר ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהֹּכֵהן

  .גואין מביאים ממנו, כתוב הואבכלל ה, שהבשיל ביד הנוכרי להיות ראוי לקצור
  

ישראל את העומר בכניסתם מהיכן הקריבו , ולפיכך שאלו בני החבורה את רב כהנא

  .לארץ

                                                                                                                                        
 ,ד"שהוא מחרת שחיטת הפסח הנשחט בי ,ו בניסן"הא ממחרת הפסח היינו ט ,אברהם אבן עזרא ביהקשה ר א

כי קאמר דה ,בינו תםוהשיב לו ר )א. (ו"וזה היה בט "ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה" ,כדכתיב בפרשת מסעי

אכלו בעצם " ,דהוא חדש "וקלוי" ,מן הישןו אכלו "ר ביום טכלומ ,"ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות" ,קרא

ולחם "כדכתיב  "בעצם היום הזה"דאקרי ז "אשכחן טכי נמי וה ,דאקריבו עומר והדר אכול ,ז"דהיינו ט ,"היום הזה

הא פשיטא דמצות  ,ואמאי איצטריך למכתב שאכלו מן הישן ואם תאמר[]  ".וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה

להכי אתא קרא למימר דעיקר אכילה היתה  ,דסגי בכזית ,דההיא אכילה לא חשיבהויש לומר  .כלו בלילה הראשונהא

משל לתינוק שאכל  ,דאמרינן במדרש ,"ולא היה עוד לבני ישראל מן" ,בדכתי ,לספר שבחו של מןואתא קרא  ,מן הישן

שבמן אלא  ,כשעלו מן הירדן בעשור לחדש ,כול מן הישןומקודם לכן היו יכולין לא ,פת שעורין מפני שאין לו פת חטין

שהיו מסתפקין במן שבכליהם  ,דבתוספתא דסוטה אמרינן ,ומיהו קשיא[]  .כל זמן שלא פסק להם ,היו חפצים יותר

 ,ל כן יש לומרוע) ב( .שמע מינה משאכלו חדש פסק "וישבות המן ממחרת באכלם מעבור הארץ"דכתיב  ,ז בניסן"עד ט

 ].'תוס. [ו"דנאכל בליל ט ,לפי שהוא יום מחרת אכילתו ,"ממחרת הפסח"י קרי ז נמ"דט

האיר המזרח  ,קייםית המקדש דאף בזמן שב...  אן דאמרודלא כמ ,היו אסורין כל היום ,משמע דאי לא הקריבו ב

 ].'תוס[ .מתיר

... יש לו במה שזרע ל מקום כמ ,ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו ...מאבותיהם  ישראלואף על גב דירושה היא ל ג

 ].'תוס[
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, שהביאו את העומר מתבואה שלא הביאה שליש ביד הנוכרי, והשיב להם רב כהנא

ומאחר שהביאה שליש ביד ישראל , כלומר שקודם הבאת שליש החזיקו בה מהנוכרי

  .לעומרראויה היא 
  

שהחכמים היו בקיאים להבחין בין תבואה שהבשילה שליש , ומכאן למד רבי ירמיה

שאם לא כן כיצד ידעו להביא תבואה שלא הביאה , שלא הבשילה שליש, לתבואה

  .שליש ביד נוכרי שמא כבר הביאה שליש
  

, ולכן ידעו שעוד לא הבשילה שליש, ואין לומר שהביאו תבואה שעדיין לא גדלה כלל

ְוָהָעם ָעלּו ִמן ַהַּיְרֵּדן ֶּבָעׂשֹור ", שנאמר, הרי נכנסו לארץ רק חמישה ימים קודם לכןש

ותבואה שביום ביאתם עוד לא , )ט"י' יהושע ד" (ָהִראׁשֹון ַוַּיֲחנּו ַּבִּגְלָּגל ִּבְקֵצה ִמְזַרח ְיִריחוֹ ַלֹחֶדׁש 

  .ודאי לא תבשיל בחמישה ימים, גדלה כלל
  

כי אפשר שבאמת הביאו תבואה שלא החלה להבשיל כלל , אלוודחו את הדברים הל

ארץ ישראל אינה , ואף שבדרך כלל אין תבואה גדלה בחמישה ימים, ביד הנוכרי

ְוַיַעׂש ַהָּבא ֵאָליו ִּכְרצֹונֹו ְוֵאין עֹוֵמד ְלָפָניו ְוַיֲעֹמד ", שנאמר, שהיא קרויה ארץ צבי, כשאר ארצות

, על שם שממהרת להבשיל פירותיהוקרויה כן , )ז"ט א"דניאל י" (ָידוֹ ְוָכָלה בְ ְּבֶאֶרץ ַהְּצִבי 

  .ויכולה לגמור בחמישה ימים

שכן גם אם נאמר , ועל כרחך צריכים אנו לומר שבאותו הזמן מיהרה לעשות פירותיה

בדרך רגילה לא , שהביאו מתבואה שכבר החלה להבשיל ולא הבשילה שליש ביד נוכרי

, ומאחר שצריכים אנו לומר שמיהרה להבשיל, שה ימיםהיתה גומרת בישולה בחמי

  .יכולים אנו לומר שמיהרה והבשילה אף תבואה שביד נוכרי כלל לא החלה להבשיל

  

  קביעת הקטניות לשנות המעשרות

נקבעים , כגון אורז ודוחן פרגין ושומשמין, שהקטניות ,שיש אומרים, כבר נתבאר

מתעשרים כדין מעשרות , השנה הנשרשים קודם ראש. למעשרות בשעת השרשתם

  .מתעשרים כדין מעשרות שנה הבאה, והנשרשים אחר ראש השנה. שנה שעברה
  

כי , שתקנו חכמים שקטניות נקבעים בשעת השרשתםשהטעם לכך , ואמר רבה

היום לוקטים ומפרכים אלא , כלומר אין מלקטים כל השדה יחד, עשויים פרכין פרכין

, ותחילת זמן הלקיטה קודם ראש השנה, ים הכל יחדעד שאוספ, מעטוכן למחר , מעט

                                                                                                                                        
 .וממילא בטלה ראיית רבי ירמיה, לכאורה דחייה היא לדברי רב כהנא א
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היו מעורבים יחד חדש , ואם היו הולכים בהם אחר הלקיטה, וסופו אחר ראש השנה

והכל , שבשנה אחת זורעים הכל, ולכן אמרו חכמים להלך בהם אחר ההשרשה, וישן

  .אמשריש יחד
  

יו הולכים בקטניות גם אם ה, ואמנם לדעת רבי יוסי בן כיפר משום רבי שמעון שזורי

, כלומר כשיש לו חדש וישן, כי לדעתו יש בילה, לא היתה בכך תקלה, אחר לקיטה

, כי הכל מתערב יפה, ולעשר מהתערובת, ולבלול יפה, רשאי לצבור הכל יחד

ונמצא , באותו שיעור שמעורב בנותר, מעורב בהם מהחדש והישן, מעשרותוכשמפריש 

  .בל הישןמפריש מהחדש על החדש ומהישן עש
  

אין אפשרות , וכשמתערבים יחד חדש וישן, אין בילההחולקים עליו  אבל לדעת חכמים

, תמיד מתערב חדש וישן, ומאחר שאם היו הולכים אחר לקיטה, לעשר מהתערובת

  .אמרו חכמים שיש ללכת אחר ההשרשה
  

, רישאף שלדעת רבי יוסי בן קיפר משום רבי שמעון שזו, ומכל מקום מבואר בסוגיתנו

שהולכים בקטניות אחר , מכל מקום מודה הוא, יש תקנה לישן וחדש שנתערבו

כי אף שלדעתו יש תקנה לתערובת חדש , ואפשר שהטעם לכך[. ולא אחר לקיטה, השרשה

  ].מכל מקום אין ראוי לתקן לכתחילה באופן שתמיד יתערבו, וישן
  

הנשרש . חר השרשההכל מודים שבקטניות הולכים א, לפי המבואר עד עתה, ואם כן

דינו , והנשרש אחר ראש השנה. דינו להתעשר עם שנה שעברה, קודם ראש השנה

  .להתעשר עם שנה הבאה

לדעת . וכשנתערבו הנשרשים קודם ראש השנה עם הנשרשים אחר ראש השנה

ולדעת רבי יוסי בן . כי אין בילה, לעשר עליה מתוכה, חכמים אין לתערובת תקנה

  .כי יש בילה, לעשר עליה מתוכה, יש לתערובת תקנה, שזורי קיפר משום רבי שמעון
  

שאין הולכים בקטניות , שבה מבואר, ששמואל פסק כדעת ברייתא אחרת, ומבואר

                                                                                                                                        
היכי אזלינן בתר  ,אי דינם בתר לקיטה כשאר ירקא ואלא שביעית דאורייתא הו ,תינח מעשר דרבנן ,ותימה א

ורת נ כדתניא בת"א )ב... (רבי היא ו ,ושמא בשביעית בזמן הזה )א. (השרשה להתיר בשביעית כשהשרישו בששית

ואספת ", למוד לומרת ,שכונסין אותן בשביעיתאש השנה מנין לאורז ודוחן ופרגין ושומשמין שהשרישו לפני ר ,כהנים

ששה זורעים וששה  "שש שנים תזרע ואספת"למוד לומר ת ,שלא השרישו אף על פייכול  ,בשביעית "את תבואתה

 ].'תוס[ .עה אוספיםולא ששה זורעים ושב ,אוספים

דשניה מעשר שני שלישית  ,לענין שניה הנכנסת לשלישית לא מהני ,נהי דמועיל לצבירת גורן לענין חדש וישן ...ותימה  ב

ויאכל המעות  ,ויחלל על מעות ,ומיהו זה יכול לתקן שיפריש מעשר אחד .וכן חמישית הנכנסת לששית ,מעשר עני

 ].'תוס[ .דשני מעשרות מעשר על ידי צבור גורנו ,קצת משמע בירושלמי דשביעיתו .והמעשר יחלק לעניים ,בירושלים
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  . אאלא אחר גמר הפרי, אחר ההשרשה

אי , וכשנתערבו חדש וישן ממש, כדעת חכמים ,]ביבש[שאף שלדעתו אין בילה , ונמצא

תערבו הנשרשים קודם ראש השנה עם הנשרשים כשנ, אפשר לעשר מתוך התערובת

כדברי רבי , כל שנגמרו כולם אחר ראש השנה מעשרים מהם יחד, אחר ראש השנה

כי כולם , אלא משום שכולם נחשבים כבני שנה אחת, אבל לא מטעמו, יוסי בן כיפר

  .נגמרו בשנה אחת

  

  פול המצרי

הנקבע לשנת , ו כירקואצלם דינ, לאכול את העליםאותו יש זורעים פול המצרי 

  . המעשרות בשעת לקיטה

הנקבעים לשנת , ואצלם דינו כקטניות, שבולאכול את הזרעים אותו ויש הזורעים 

  .מעשרות בשעת ההשרשה

  

  ביין ושמן יש בילה

נתערבו , בדבר יבש אין בילה לומר שאם נתערבו חדש וישן, שלדעת שמואל, נתבאר

יש בהפרשות חדש וישן כשיעור , ערובתוכשמפריש מהת, יפה בכל התערובת בשווה

  .הנשאר בתערובת

נתערבו , ואם נתערבו ישן וחדש, מודה שמואל שיש בילה, בכגון יין ושמן, אכן בדבר לח

כי בוודאי מפרישים מהחדש , ויכולים להפריש מהתערובת, יפה בכל התערובת בשווה

  .כשיעור הראוי לכל אחד, ומהישן

  

  ד"דף י

  

  ם אחר הלקיטה ובאילן אחר החנטההטעם שבירקות הולכי

והם , נתבאר שמדין תורה אין חייבים בתרומות ומעשרות אלא דגן תירוש ויצהר

                                                                                                                                        
 ,וכל ירק נמי הולכין בו אחר גמר פרי. אש השנהונלקט אחר ר, אש השנהדזמנין דנגמר לפני ר ,אין זה אחר לקיטה א

שממתין להן עד  ,ריאבל הני אין לקיטתן בגמר פ ,משום דלקיטה תכף לגמר פרי ,אלא דנקיט בכל דוכתי בתר לקיטה

ולכך מותר לעשר לשמואל אף על גב  ,אבל גמר פרי כאחת ,דמתייבשין פרכין פרכין ,ואין לקיטתן כאחד ,שיתייבשו

שמעון שזורי בין רבנן מודו דאזלינן בתר השרשה דלפני ראש  ביהא בין ר ,ותימה שמואל דאמר כמאן .דסבר אין בילה

 ].'תוס[ .הוה ליה חדש ,דאזיל בתר גמר פרי דלאחר ראש השנה ושמואל ,והוה ליה ישן ,רשתיהשנה כדפי

 ].'תוס. [והוא הדין מים לענין הזאה ,לענין מעשר איירי ב
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  . נקבעים למעשרות כשהביאו שליש

. שחכמים תקנו להפריש תרומות ומעשרות גם מכל שאר גידולי קרקע, עוד נתבאר

בזמן דומה , ותיהיו נקבעים למעשר, שכל הדברים שמעשרים מדבריהם, ואמרו חכמים

ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְל ִׁשְבַעת ָיִמים ", והסמיכו זאת על הכתוב, לזמן קביעת דגן תירוש ויצהר

ּוִמִּיְקֶב ִמָּגְרְנ איהיה כתרומת גורן ויקב, כל אסיף שלך, כלומר) ג"י ז"דברים ט(" ְּבָאְסְּפ.  
  

רן ויקב נקבעים למעשרות כשם שגו, כך אמרו חכמים –לדעת רבי יוסי הגלילי 

ובאותה , שכן הבאת שליש היא נחשבת לגידולם, באותה שנה שמימיה גידלו אותם

כך שאר גידולים יהיו נקבעים למעשרות . שנה שהביאו שליש הם נקבעים למעשרות

כי כל גדילת פירותיו על ידי , ולכן אילן נקבע בשעת חנטה. בשנה שמימיה גידלו אותם

שכן , וירקות נקבעים בשעת לקיטתם. על ידי מי שנה שחנט בההעולה , שרף האילן

על מי שנה  םשגדילי, מיוחדיםמה גורן ויקב [=. גדילתם על ידי מי שנה שנלקטים בה

לשנה  םמתעשרי, על מי שנה שעברה םאף כל שגדילי. לשנה שעברה ומתעשרים, שעברה

  ].ה הבאהלשנ םומתעשרי, על מי שנה הבאה םשגדילי ,יצאו ירקות. שעברה
  

, כשם שגורן ויקב הגדלים על מי גשמים, כך אמרו חכמים –ולדעת רבי עקיבא 

כך פירות האילן הגדלים על מי  ].שהביאו בה שליש[נקבעים למעשרות בשנה שעברה 

הגדלים אף על מים , יצאו ירקות ].שחנטו בה[נקבעים למעשרות בשנה שעברה , גשמים

מה ]. [=שנלקטו בה[ כן מתעשרים לשנה הבאהול, שצריכים להשקותם תמיד, שאובים

על רוב  םאף כל שגדילי .לשנה שעברה םומתעשרי, על רוב מים םשגדילי ,םגורן ויקב מיוחדי

  ].לשנה הבאה ומתעשרים, בעל כל מים םשגדילי ,יצאו ירקות. לשנה שעברה םמתעשרי, מים

  

  בצלים הסריסים ופול המצרי שמנע מהם מים

וסי הגלילי ורבי עקיבא מדוע הירקות נקבעות לשנות המעשרות שנחלקו רבי י, נתבאר

ולדעת רבי . כי גדלים על ידי מי שנה שנלקטים בה, לדעת רבי יוסי. בשעת הלקיטה

ואמר רבי אבהו שיש . ולא די להם במי גשמים, כי גדלים על ידי מים שאובים, עקיבא

שלושים מנע מהם מים ש דופול המצרי, גלענין בצלים הסריסים, נפקא מינה ביניהם

                                                                                                                                        
נ משום שביעית דאורייתא "א .לענין סוכה ...ועיקר קרא לפסולת גורן ויקב  .דמעשר ירק דרבנן ,אסמכתא בעלמא א

 ].'תוס[ .איצטריך קרא

. סתם גן הירק דרכו בהשקאה "והשקית ברגלך כגן הירק"כענין שנאמר , משקין אותן תמידו םשדולי, אף על שאובין ב

 ].י"רש[

 ].'תוס[ .בוצלי קופראי דלא עבדין זרע ... למימפרש בירוש ג

 ].י"רש. [ולא הלכו בו אלא אחר השרשה, קטנית הוא ,דאי זרעו לזרע ,שזרעו לירק ד
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  .איום לפני ראש השנה
  

נמצא שלא גדלו על מי שנה , מאחר שמנע מהם מים –לדעת רבי יוסי הגלילי 

ולכן , וכל גידולם על מי שנה שעברה, כי לא היה להם מים בשנה זו, שנלקטים בה

, הן לענין מעשר, וכן דעת המשנה במסכת שביעית. מתעשרים עם פירות שנה שעברה

כדין , מותרים, הפירות הללו שמנע מהם מים, שאם שנה זו שביעית, ין שביעיתוהן לענ

  .פירות ששית
  

, מכל מקום לא די להם במי גשמים, אף על פי שמנע מהם מים –ולדעת רבי עקיבא 

מתעשרים עם פירות שנה ו, ולכן אינם כדגן תירוש ויצהר, וזקוקים היו להשקאה

  . בהבאה

  

  ראש השנה לאילן

  . בחודש שבטשראש השנה לאילן הוא ', ובדף ט' בדף ז כבר נתבאר

כי שנות האילן נקבעים בשעת , שהסיבה לכך, ואמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא

שכן אף על , ושבט הוא הזמן שמתחילים הפירות לחנוט, כפי שנתבאר לעיל, החנטה

, נותועלה השרף באיל, רוב גשמי שנה כבר עברו, פי שרוב התקופה עדיין לא עברה

להיות כל , ובתחילת זמן החנטה הוא ראש השנה שלהם למעשרות, ומתחילים לחנוט

או מעשר  ]'ה' ד' ב' בשנים א[ולקבוע אותם במעשר שני , גהחונטים מעתה מתעשרים יחד

  ].'ד' בשנים ג[עני 
  

  .באחד בשבטראש השנה לאילן הוא  –לדעת בית שמאי 
  

  . מישה עשר בשבטבחראש השנה לאילן הוא  –ולדעת בית הלל 

  

  האתרוג כאילן או כירק

לכל ארבעת , והולכים בו אחר חנטה, האתרוג דינו כאילן לכל דבר, לדעת רבי אליעזר

                                                                                                                                        
לפיכך חילקום , כדי להקשותן ,ע מהן מים שאובין פרק אחד לפני לקיטתןדרכן של בצלים הסריסין ופול המצרי למנו א

 ].י"רש. [ובטלה דעתו, לא יצאו מדין ירק ,אפילו מנע מהן, אבל שאר ירקות שאין דרכן בכך, חכמים משאר ירקות

, שנהשמנע מהן מים שלשים יום לפני ראש ה ,רבי עקיבא אית ליה הא מתניתין, בפירוש רומיים מפרש איפכאו ב

, מכיון שמנע מהן מים שלשים יום לפני ראש השנה, אמר רבי מנא, ומפרש טעמיה בתלמוד ירושלמי, מתעשר לשעבר

יצאו מתורת ירקות הגדילין ובכך  ,כי אם ממי גשמים ,זה שלשים יום, מים שאובין ...דהם לא נסתפקו ...  נעשו כבעל

 ].י"רש. [ומתעשרין לשעבר, יםומסתפק במי גשמ ,ונכנסו בתורת שדה הבעל ,על כל מים

כמו בשליש  ,והא דלא אזיל באילנות בתר תשרי .היינו על גשמי שנה שלפני תשרי ,וכל החנוטים קודם זמן הזה ג

 ].'תוס[ .פעמים שברביעית ועדיין אסורין משום ערלה ,משום דדרשינן לעיל ,בתבואה
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  :אהדברים הבאים
  

הרי הוא , ו בשבט של גמר השנה השלישית"כל פרי שחנט קודם ט. ערלהלענין ) א(

  . ערלה
  

הרי הוא , השנה הרביעית ו בשבט של גמר"כל פרי שחנט קודם ט. רבעילענין ) ב(

  . ברבעי
  

אין בו קדושת , ו בשבט של שנה שביעית"כל פרי שחנט קודם ט. שביעיתלענין ) ג(

, ו בשבט של שנה שמינית"ו בשבט של שנה שביעית עד ט"וכל פרי שחנט מט, שביעית

  . גיש בו קדושת שביעית
  

עם , שנה שעברה מתעשר כדין, ו בשבט"כל שחנט קודם ט. מעשרותלענין שנות ה) ד(

כשהיתה ראשונה או שניה או רביעית או חמישית , וכפי דיני אותה שנה, הישן

וכל שחנט . מעשר עני, וכשהיתה שלישית או ששית למעשרות. מעשר שני, למעשרות

כשהיתה ראשונה , וכפי דיני השנה, עם החדש, מתעשר כדין השנה, ו בשבט ואילך"מט

וכשהיתה שלישית או ששית . מעשר שני, עשרותאו שניה או רביעית או חמישית למ

  .מעשר עני, למעשרות

  

אבל , בשלושת הדברים הראשונים דין האתרוג כשאר אילנות, ולדעת רבן גמליאל

ונקבע למעשרות , דינו כירק, הואיל וטעון השקיה כירק, לענין שנות המעשרות

ובדף . וג נקבע בלקיטתושלמעשרות האתר, ומבואר שכן דעת רבי שמעון בן אלעזר. דבלקיטתו

                                                                                                                                        
 ,שלו שבט כאילןאש השנה ולענין ר .בירק ןכין שאה מ ,םדלא הוי כלאים בכר ,והא דלא תנא שוה לאילן לענין כלאים א

 ].'תוס[ .לא תניא הכא אלא מידי דבהאי אזלי בתר חנטה ובהאי בתר לקיטה .כדאמר בשמעתין

 ].'תוס. [יצד מברכיןהך משנה אתיא כמאן דתני נטע רבעי בריש כ ב

 ...ת שביעית תנן כל הספיחין מותרין חוץ ובמסכ ,לענין שביעיתהכא משמע דאזלינן בירק בתר לקיטה ד ,ואם תאמר ג

 ,היינו כשלא נגמר גדולם בששית ,דהא דאמר בירק בתר לקיטה ,ונראה לפרש ... בספיחי ששית הנכנסת לשביעית

דיהיב  ,גבי אורז ודוחן ...וכן  ...כיון דנגמר גדולם  ...מידי דהוה אבצלים הסריסים  ...שרו  ,אבל נגמר גדולם בששית

דנקט בכל דוכתי אלא  ,אלמא גמר פרי עיקר ,וקאמר הכל הולך אחר גמר פרי ,דין ירק דבתר לקיטהלהו שמואל 

דעשויין  נןכדאמרי ,אלא שאין מתייבשין ביחד ,והנהו גמרי פריים ביחד ,משום דדרך ללקט בתר גמר פרי ,לקיטה

אלמא  ... ו דאידך שבט"קודם טדאמר הכא באתרוג שחנטו פירותיו  ,ומיהו קשה מאתרוג דבסמוך. [] פרכין פרכין

לפי  ,ושמא אתרוג חלוק משאר פירות ...דהרי חנט בשבט של שנה שעברה  ,בתר לקיטה אף על גב דנגמר הפרי נןדאזלי

 ,אי נמי אף על פי שחנט בשבט .וכל זמן שמתקיים באילן גדל בכל שנה ושנה ,שדרכו לעמוד באילן שתים ושלש שנים

 ].'תוס... [שבט אחר זמנין דאין נגמר גדולו עד 

דההיא  ,למאי דפרישית לעיל ,כיון שגדל על כל מים כירק ,אמאי לא אזלינן באתרוג בתר לקיטה לכל דבר ,ואם תאמר ד

משום דדרשינן לעיל גבי ערלה פעמים שברביעית ועדיין אסורין משום  ויש לומר .דרשה צריכא בשביעית דאורייתא

 ].'תוס[ .ערלה
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שלענין , כדברי רבן גמליאל, י שאבטולמוס העיד משום חמישה זקנים"ו יתבאר בעזה"ט

   .ולענין מעשר בשעת לקיטה, שביעית האתרוג נקבע בשעת חנטה
  

שהאתרוג נקבע שאמר רבן גמליאל מאחר , שלדברי רבה בר רב הונא, מתחילה אמרו - 

  .ה שלו באחד בתשרי כירקגם ראש השנ, למעשרות בלקיטה כירק
  

שלדברי רבה בר , אמרולפיכך ו, מכח ברייתא בה מבואר שלא כן הוא, אולם דחו זאת - 

, שהאתרוג נקבע למעשרות בלקיטתו כירקשאמר רבן גמליאל אף על פי רב הונא 

  .כשאר אילנות, ו בשבט"ראש השנה שלו למעשרות בט

  

שהאתרוג נקבע בשעת , תינו נמנו באושא ואמרורבו, שלדברי רבי יוסי, י"ו יתבאר בעזה"ובדף ט

  .והן לענין שביעית, הן לענין שנות מעשרות, לקיטתו

  

  דין שנחלקו בו חכמים

  . אם הלכה כך או כך, ולא הכריעו בו, כל דין שנחלקו בו חכמים
  

ובלבד שיעשה כדעה , יעשה, והרוצה לעשות כדעה זו. יעשה, הרוצה לעשות כדעה זו

. שנחלקו בה בית שמאי ובית הלל, כגון לעניין שדרה. ובין להחמיר ,בין להקל, שבחר

ולעניין טומאת . דין שדרה שלמה לה, גם כשתחסר חוליא אחת מהשדרה, שלדעת בית שמאי

ולעניין היתר אכילת בשר בהמה . שהיא מטמאה באהל כדין שדרה שלימה, מת חומרא היא

, ולדעת בית הלל. ומותרת באכילה ,אינה טריפה, שאם חסרה מהשדרה חוליא אחת, קולא

שאינה מטמאה , ולעניין טומאה קולא היא. נחשבת כשדרה חסרה, כשתחסר חוליא אחת

  .שהיא טרפה, ולעניין היתר אכילה חומרא היא. באהל
  

שלעניין . כגון בשדרה שחסרה חוליה אחת. נקרא רשע, אבל העושה כשתי הדעות להקל

ולעניין היתר אכילה הוא . ואינה מטמאה באהל, מהלומר אינה שדרה של, טומאה הוא מקל

  .ואינה טרפה, לומר שדרה שלמה היא, מקל
  

ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּבֹראׁשֹו ", ועליו הכתוב אומר, אנקרא כסיל, והעושה כשתי הדעות להחמיר

 הֹוֵל כגון בשדרה  ).ד"י' קהלת ב" (םִיְקֶרה ֶאת ֻּכּלָ  ְוָיַדְעִּתי ַגם ָאִני ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחדְוַהְּכִסיל ַּבֹחֶׁש

. ומטמאה באהל, לומר שדרה שלמה היא, שלעניין טומאה הוא מחמיר, שחסרה חוליה אחת

  .והרי זו טרפה, לומר שדרה חסרה היא, ולעניין היתר אכילה הוא מחמיר
  

אבל במחלוקות , ברוב המחלוקות שלא הכריעו בהם חכמים כמו מי ההלכה, וכל זה

                                                                                                                                        
 ].'תוס. [לכה ומחמיר על עצמואפילו יודע כמאן ה א
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מעתה אף , שהלכה כבית הלל, ואמרהמאחר שיצאה בת קול , לבית שמאי ובית הל

בין בית בכל המחלוקות ש, כבר הכריעו משמים, שלא הכריעו חכמים במחלוקות הללו

  .ואין לעשות כדברי בית שמאי, הלכה כבית הלל, שמאי ובית הלל

  

  רבי עקיבא ליקט אתרוג ונהג בו שני עישורים

מאחר ו, עקיבא פירות של אילן אתרוגשפעם אחת ליקט רבי , מבואר בברייתא

  .אנהג בהם שני עישורים, שנסתפק אם צריך להפריש מעשר שני או מעשר עני
  

כששנה שעברה היתה שנת מעשר , מעשה זה היה באחד בשבט, לדעת תנא קמא

האם ראש השנה לאילן הוא , וספיקו של עקיבא היה, ושנה זו שנת מעשר עני, שני

ו "בטראש השנה או , ועליו לתת מעשר עני, שנה שלישיתוכבר נכנסה , באחד בשבט

  .ועדיין שנה שניה ועליו לתת מעשר שני, בשבט

לא היה , מה דעת בית שמאי ומה דעת בית הלל, אם רבי עקיבא היה יודע, ואמנם

שהרי אין להחמיר שתי חומרות הסותרות זו את , אלא כדעת בית הלל בלבד, עושה כן

  . כפי שנתבאר, זו

, האם באחד בשבט ראש השנה לאילן, כי לא זכר מה דעת בית הלל, ה שעשה כןוהסיב

  .בורק מחמת הספק החמיר לעשות כשני הצדדים, או בחמישה עשר בשבט
  

כי היה יודע שחמישה עשר , לא בזה נסתפק רבי עקיבא, ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה

ירות שליקט חנטו והסיבה שעישר שני עישורים כי פ, בשבט הוא ראש השנה לאילן

, האם הלכה כרבי אליעזר, ונסתפק, ונלקטו בשנה שלישית, בשנה שניה למעשרות

ואם כן יש לו להפריש מעשר , שפירות האתרוג נקבעים למעשרות לפי זמן חנטתם

שפירות האתרוג נקבעים , או הלכה כרבן גמליאל, שהרי חנטו בשנה שניה, שני

כי נלקטו בשנה , לו להפריש מעשר עניואם כן יש , למעשרות לפי זמן לקיטתם

  .ומחמת הספק החמיר לעשות כדברי שניהם, שלישית

לדברי רבי חנינא מודה רבי יוסי ברבי יהודה שאותו מעשה היה באחד בשבט אלא  - 

והדין היה שווה גם אם היה [ו בשבט שעבר "שליקט בו רבי עקיבא פירות שחנטו קודם ט

  ].ו בשבט שעבר אלא שמעשה שהיה כך היה"חר טמלקט קודם אחד בשבט בכל הזמן שא

ו בשבט וליקט בו "ולדברי רבינא דעת רבי יוסי ברבי יהודה שאותו מעשה היה בט - 

                                                                                                                                        
א

 ].'תוס[ .וחלקו לעניים ,ופדאו ,למעשר שני אחדמפרש בירושלמי שהפריש מעשר  

 ].'תוס[ .ית הללדמסתמא יודע היה דהלכה כב ,ועבד לחומרא ,מספקא ליה הלכתא כמאןבי עקיבא ולא בעי לשנויי דר ב
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  .ו בשבת"רבי עקיבא פירות שחנטו קודם ט

  

  ו"דף ט

  

  משמוש הידים קשה לאתרוג

, יש שנים שמעשרים מעשר עני, שיש חילוק בין השנים לענין המעשרות, כבר נתבאר

  .יש שנים שמעשרים מעשר עניו

, כשהזכירו בברייתא שיש חילוק בין הנלקט בשנה זו לנלקט בשנה זו, והנה לענין ירק

ואילו לענין . ובשלישי מעשר עני, שבשניה מעשר שני, הזכירו שנה שניה ושלישית

הזכירו , כשהזכירו בברייתא שיש חילוק בין הנלקט בשנה זו לנלקט בשנה זו, אתרוג

  .וברביעית מעשר שני, שבשלישית מעשר עני, ית ורביעיתשנה שליש

, כי משמוש הידים מזיק לאתרוג, שהסיבה שלא הזכירו גם באתרוג את השניה, ואמרו

  .אינו טוען פירות עד השנה השלישית, ועל ידי שהכל ממשמשים בו בשנת השמיטה

  

  שבט של חודשים או שבט של תקופה

  .חל בחודש שבט, זה לאתרוגובכלל , שראש השנה לאילנות, נתבאר

, כלומר לשבט של חודשי הלבנה, האם הכוונה לשבט של חודשים, ורבי יוחנן הסתפק

כל תקופה , שכל שנה של חמה חלוקה לארבע תקופות, או הכוונה לשבט של תקופה

הוא שבט של , ושלושים יום אחר שהחלה תקופת טבת, תשעים ואחד יום ורביע

  .תקופה

  .אבשבט של חודשים, שראש השנה של האילנות, והשיב לו רבי ינאי

  

  ראש השנה לאילן בשנה מעוברת

כי בחודש זה כבר ירדו רוב , שהסיבה לכך שראש השנה לאילן בחודש שבט, נתבאר

  .גשמי השנה

האם גם כן ראש השנה בשבט שהוא אחר , מה הדין בשנה מעוברת, ורבא הסתפק

, שהוא סמוך לאדר שני, השנה באדראו שבשנה מעוברת ראש , כמו בשאר שנים, טבת

  .כשבט של כל שנים הסמוך לאדר

                                                                                                                                        
וגם  ,"ממגד גרש ירחים"נ כתיב "ה "בואות שמשממגד ת"שנאמר  ,שבישול הפירות הולך אחר החמה אף על גב א

 ].'תוס[ .ישראלים מונין ללבנה
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  .כלומר ראש השנה בחודש ששמו שבט, הלך אחר רוב שנים, והשיב לו רב נחמן

  

  שביעית באתרוג

ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ַעֶּמ ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה ", שנאמר, פירות שביעית הפקר הם לכל

הם , ומאחר שהם הפקר, )א"ג י"שמות כ" (ם ֹּתאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמ ְלֵזיֶתְוִיְתָר 

ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ַעֶּמ ְוִיְתָרם ֹּתאַכל ַחַּית ", שנאמר, פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות

ויש . א לעשרכך אביוני עמך אוכלים בל, כשם שחיה אוכלת בלא לעשר, לומר, "ַהָּׂשֶדה

ְוִלְבֶהְמְּת ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצ ִּתְהֶיה ָכל "שנאמר , וטעונים ביעור, בהם קדושה

ולאחר מכן , אתה אוכל, כל זמן שחיה אוכלת בארצך, )'ה ז"ויקרא כ(" ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל

  .עליך לבער

  

נטתו להיחשב שיש דברים שבהם האתרוג נקבע בשעת ח, ד"והנה כבר נתבאר בדף י

מתי הוא , י"ולהלן יתבאר בעזה, ויש דברים שהוא נקבע בלקיטתו, אתרוג אותה שנה

  .נקבע להיחשב אתרוג שביעית

  

האתרוג נקבע שלענין שביעית , משום חמישה זקניםאבטולמוס העיד , רבי יוסילדברי 

ת רבה ורב וכן דע]. ד"כדעת רבן גמליאל בדף י, ולענין מעשר בשעת לקיטתו[, חנטתובשעת 

  . שבשעת חנטתו של האתרוג הוא נקבע להיחשב אתרוג שביעית, המנונא

הרי , ובין אם נלקט בשנה השמינית, בין אם נלקט בה, ולכן אם חנט בשנה השביעית

  .ויש בו דין ביעור, פטור מהמעשרותו, הפקרשהוא , זה אתרוג שביעית

, הרי זה אתרוג ששית ,אף על פי שנלקט בשביעיתאם חנט בשנה השישית כמו כן ו

  . ופטור מהביעור, ואין בו קדושה

מאחר שאין , לדעת רב המנונא. רבה ורב המנונאנחלקו , אלא שלענין חיובו במעשרות

. כדין פירות ששית, הרי זה חייב במעשרות, מצווה להפקירוואין , בו קדושת שביעית

, כיון שחנט בששיתו, שלעולם הולכים אחר החנטה, וכן דעת רבי יוחנן וריש לקיש[

, פטור מביעור, דינו כדין ששית, ובשביעית גדל הרבה, אפילו לא גדל בה אלא כזית

מאחר , ואין מצווה להפקירו, אף שדין ששית יש לו, ולדעת רבה]. וחייב במעשרות

ויד הכל , כל השדות מופקרים בשביל שאר גידוליםבשנה השביעית שלמעשה 

פטור מחמת הפקרו ו, גם האתרוג נחשב מופקר על כרחך, בכל אשר בשדהממשמשים 

  .מהמעשרותהוא 

  

בין [, לקיטתוהאתרוג נקבע בשעת ש, וגמרובאושא נמנו רבותינו , רבי יוסיולדברי 

הרי זה אתרוג , ולכן אתרוג שחנט בששית ונלקט בשביעית]. לשביעית ובין למעשר
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הרי , נלקט בשמיניתואתרוג שחנט בשביעית ו. פטור ממעשרות וחייב בביעור, שביעית

  .חייב במעשרות ופטור מביעור, זה אתרוג שמינית

  

אין האתרוג נקבע להיות אתרוג , ולדברי רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון

כי הכתוב , וגם נלקט בשביעית, בשביעית] חנט[=אלא אם כן גם גדל , שביעית

ממנו למדנו דין  ,)'ה ז"ויקרא כ(" ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל ְוִלְבֶהְמְּת ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצ ִּתְהֶיה"

וכל שהיתה או חנטה או . ולא במה שיוצא חוץ לשביעית, אמור בשביעית בלבד, ביעור

ולכן גם אתרוג שחנט בששית ונלקט , אין האתרוג טעון ביעור, לקיטה חוץ לשביעית

  .ים מביעורפטור, וגם אתרוג שחנט בשביעית ונלקט בשמינית, בשביעית

מאחר שלמעשה , ואין מצווה להפקירו, אף על פי שאינו אתרוג שביעית, אכן זה וזה

ואינו חייב במעשרות , ופטור הוא ממעשרות, הרי זה כאתרוג הפקר, השדות מופקרים

  .ולקיטתו בחיוב] חנטתו[=עד שתהא גדילתו 

  

  הקובע  

  חנט בשישית

  ונלקט בשביעית

  חנט בשביעית

  ונלקט בשמינית

  ביעור  מעשרות  ביעור  מעשרות

ס
מו

טול
אב

 
 

  רבה

  חנטה

  פטור 

כי יד הכל 

  חייב  פטור  פטורממשמשים

  חייב  רב המנונא

  פטור  חייב  חייב  פטור  לקיטה  רבותינו באושא

  רבי שמעון

חנטה 

עם 

  לקיטה

  פטור

כי יד הכל 

ממשמשים

  פטור

  פטור

כי יד הכל 

ממשמשים

  פטור

  

  דעת רבי נחמיה

והפירות נקבעים בשעת , חמישה עשר בשבט הוא ראש השנה לאילןכבר נתבאר ש

וכל , כל שחנטו קודם חמישה עשר בשבט מתעשרים עם פירות שנה שעברה, חנטתם

  .שחנטו אחר חמישה עשר בשבט מתעשרים עם פירות שנה הבאה
  

  ].חוץ מאתרוג שנחלקו בו כפי שנתבאר[, כל האילנות שווים בדין זה, ולדעת חכמים
  

מאחר , כגון תאנים, רק אילנות שאין פירותיהם נלקטים כאחת, רבי נחמיה ולדעת
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אבל . למעשרות בשעת חנטההם נקבעים , אשאי אפשר שיהיו נקבעים בשעת הלקיטה

פירותיהם , וחרובים בכגון דקלים וזיתים, אילנות שכל פירותיהם נלקטים בבת אחת

נלקט קודם חמישה עשר וכל ש. ולא בשעת החנטהנקבעים למעשרות בשעת הלקיטה 

וכל שנלקט אחר חמישה עשר בשבט , בשבט מתעשרים עם פירות שנה שעברה

  .מתעשרים עם פירות שנה הבאה
  

, להחשיב את שנות המעשרות לפי הלקיטה, גנהגו העם בחרובים, ואמר רבי יוחנן

  .כדעת רבי נחמיה
  

, ביעית שלהן שניהש ]דתאנים לבנות[=בנות שוח , הרי שנינו, והקשה על כך ריש לקיש

מפני שעושות , נוהגת בהם קדושת שביעית, כלומר הפירות הנלקטים בשנה שניה

הרי שהולכים בהם , חנטו בשביעית, שהנלקטות בשנה שניה של שמיטה, לשלוש שנים

  .הולא אחר הלקיטה, אחר החנטה

                                                                                                                                        
 .ג לענין קטניות"כפי שנתבאר בדף י א

 ].'תוס[ .ולא אחר חנטה ,דתבואה וזיתים אחר שליש ,תנא קמאדמודה בהו  ,בחנם נקט זיתים ב

מדפריך ליה ריש לקיש  ,יכה אחת בשנההוא הדין דקלים וזיתים וכל אילנות העשויות ברד ,לאו דוקא נקט חרובים ג

 ].'תוס. [מבנות שוח

כדמשמע בריש מסכת דמאי דלא נחשדו ופרי גרוע הוא  ,תאיני חיורתא ,רבה בר בר חנהבפרק כיצד מברכין אמר  ד

אבל  ,הוסיפו עליהן מוכססין ובנות שוח ,דאמרינן גבי שביעית ,בודה דרהדערק קמא וכן משמע בפ ... עליהם עמי הארץ

גבי  ,דשבועות משמע שהוא פרי חשוברק שני דבפ ,וקשיא .שלא היה חשוב בעיניהם ,מעיקרא לא נהגו בהם שביעית

דאמרינן בבראשית רבה  ,והיינו בנות שוח ,.. לאדם כל שאוכלין אותו בקינוח סעודה שבעכבנות  ,מותרות קיץ למזבח

לפי שגרמו  ,ואיכא דקרו ליה בנות שבע ,חה לאדםלפי שגרמו שו ,דקרו ליה בנות שוח ,גבי עץ שאכל אדם הראשון

לפי שרוב מינין אינם באין אלא מן ההפקר  ...אפילו בודאי  ...ולרבי יוחנן דפטר בירושלמי ) א( ...שבעת ימי אבילות 

כעין אגוזים  ,שהוא טוב אף על פיופטור מן המעשר  ,מצינו למימר דפרי הוא הגדל ביערים שהוא מקום הפקרהוה 

משום דעושות לשלש אלא  ,לאו משום גריעותא הוא ,מעיקראוהא דלא נהגו ביה שביעית  ,שלנו וכגון ערמונים קטנים

דמחייב בודאי ופטרי  ,דירושלמיאבל לריש לקיש  ...דלא אזלינן בהו בתר חנטה אלא בתר לקיטה  ,והוו סברי ...שנים 

ארבעה  רקתאיני חיורתא קרי ליה ובפ ...א דהתם ועוד קשי ...משמע משום גריעותא הוא  ,בדמאי לפי שלא נחשדו

שחורות ולבנות  ,וצריך לומר דשלשה מיני תאנים הן) ב( .דאין זה לא תאנים שחורות ולא תאנים לבנות נןנדרים אמרי

 ...אבל בנות שבע  ,וקראום בנות שוח לפי שתולין הקלקלה במקולקל ...ובנות שוח הם תאנים רעות  ,הן סתם תאנים

 ... ואית דגרסי )ג". (ונחמד העץ להשכיל"שנאמר  ,שגרמו שבעת ימי אבילות ומסתמא מן הטובות אכל ,בותהן חשו

 ,]כלומר בנות שוח הן טובות ורק מוכססין בנות שוח הן רעות[ שהוא פרי אחד שכך שמו ...מוכססין בנות שוח 

נחש  ,וכנגדו באילנות בנות שוח ,שניםהזאב והארי והדוב והנמר והברדלס לשלש  ...דבכורות רק קמא כדמוכח בפ

שם בקונטרס מוכססין של בנות  רשופי ,ויש אומרים כנגדו מוכססין בנות שוח ,ולאותו רשע לא מצינו חבר ,לשבע שנים

ואהכי  ,דמשעת נטיעת האילן של בנות שוח אין טוען פירות עד שבע שנים ,יש לומרועוד  .שוח ולא בנות שוח ממש

וחרוב זה משעת נטיעתו עד שעת  ,וכנגדו באילן חרוב ,וכי האי גוונא קאמר התם אפעה לשבעים שנה ,מייתי לה גבי נחש

 ].'תוס[ .כדאמרינן הכא ,היינו משעת חניטתו עד גמר פרי ,דלשלש שנים ,אבל גבי זאב וארי ,גמר פירותיו שבעים שנה

לקיטתו כאחד למעוטי  ,ריש כלל גדול אמרינןוב ,תאיני חיורתא ,והא בנות שוח מפרש בפרק כיצד מברכין ואם תאמר ה
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  .ולא השיב לריש לקיש על קושייתו ,שתק רבי יוחנן
  

שדבריו הם כדעת , שלא היה לרבי יוחנן להשיב, אבא הכהן וביאר רבי יוסי הכהן לרבי

משום שיש לעשות כדעת , כי אין זו תשובה. ודין בנות שוח כדעת חכמים, רבי נחמיה

  . חכמים ולא כדעת יחיד
  

לא אמרתי אלא שכך , מסכים אני שאין הלכה כרבי נחמיה, ולא היה לרבי יוחנן להשיב

, ויש לבטל את המנהג, אין להניח לעם לעשות כן ,כי אם אין הלכה כרבי נחמיה. נהגו

  .אולא לומר שכך נהגו
  

, שמנהג העם כרבי נחמיה ללכת אחר הלקיטה, אבל היה לרבי יוחנן להשיב לריש לקיש

האמור לענין , ואין לך להקשות מדין בנות שוח, שאינו מהתורה, הוא רק לענין מעשר

  .שהיא מהתורה, שביעית
  

תמיהני אם קיבל רבי יוחנן את דברי , אמר רבי אבא הכהן, יבומאחר שכך היה לו להש

או ידע . ועל כרחו קיבל דבריו, משום שלא ידע להשיב, כלומר מה ששתק. ריש לקיש

שהרי , משום שתשובתו פשוטה, ומה ששתק, ולא קיבל דבריו, כפי שנתבאר, להשיב

  .חשש להשיב ולכן לא, לשביעית מהתורה שהיא חמורה, אין להשוות מעשר מדרבנן

  

  ז"דף ט

  

  זמני ארבעה דינים שהעולם נידון

יש זמן שדנים בו ) א. (שבארבעה דברים דנים את העולם מה יארע בו, מבואר בסוגיתנו

אם יצליחו או , יש זמן שדנים בו על פירות האילן) ב. (אם תצליח או לא, על התבואה

, יש זמן שדנים על המים) ד. (מה יארע עימהם, יש זמן שדנים בו את בני האדם) ג. (לא

  .מתי זמני ארבעה דינים אלו, ונחלקו חכמים. כמה גשמים ירדו
  

  .דעת משנתנו ותנא דבי רבי ישמעאל. א
  

בפסח נידונים על ) א(. בכל זמן נידון על דבר אחר, בארבעה זמנים העולם נידון

                                                                                                                                       
 ,דפאה חשיב אילנות שלקיטתן כאחדרק קמא הא בפ ,שיש לחלק בין סתם תאנים לתאיני חיורתא ואף על פי .תאנה

 ].'תוס[ .ושמא תנא ושייר ,ולא חשיב בנות שוח

אית לן  ,דהלכה כרבנן ,ראוהכא כיון דאיכא אסו ,דאי עביד לא מהדרינא ,דלשון נהגו משמע בפרק בתרא דתענית א

 ].'תוס. [ובכל ענין מתיישב כאן ...משמע קצת דלכתחילה עבדי  ...ובריש ערבי פסחים  .לאהדורי
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ולם עוברים באחד בתשרי כל באי ע) ג(. בעצרת נידונים על פירות האילן) ב(. אהתבואה

גזר הדין נחתם ביום אבל , רק תחילתו באחד בתשרי, דין זהו, לפניו כבני מרון לדונם

  .בחג נידונים על המים) ד(. הכפורים
  

כגון כשדנים בפסח על , ומבואר שבכל דין דנים על מה שיארע מכאן ועד הדין הבא

, או לא אם תצליח, דנים בו על התבואה שעתידה להיזרע במרחשון הבא, התבואה

ונמצא . מה יהיה עימה מכאן ואילך, וכמו כן דנים בו על התבואה העומדת עתה בשדות

ובו דנים איך , דין ראשון בפסח שקודם זריעתה, שכל תבואה נידונית שתי פעמים

ובפסח שאחר זריעתה היא נידונית פעם , תצליח בזריעתה ובגידולה עד פסח הבא

מה יארע עמו מיום , כן אדם נידון בכל שנהוכמו . איך תצליח מכאן ואילך, שניה

ובהגיע יום כיפורים הבא כבר , כיפורים של שנה זו עד יום כיפורים של שנה הבאה

  .וכן בכל שנה ושנה, נידון דין חדש

יקדים , שהרואה שחטה וכוסמת שלו הנזרעים במרחשון מצליחים, ולפיכך אמר אביי

כדי שתספיק לגדול הרבה קודם  ,את זריעת השעורה הרגילה להיזרע בשבט ואדר

ומאחר , נודע לו שנידון לטובה, כי מאחר שראה שהצליחה תבואת מרחשון, הפסח

כדי שעדיין יגדלו , יש לו למהר בזריעות המאוחרות כל מה שיוכל, שדין זה עד הפסח

  .ומאחר שיגדלו הרבה שוב לא ימהרו להתקלקל, לפי הדין הראשון
  

  .דעת רבי יהודה. ג
  

כל אחד , ורק בגזר דין הם חלוקים, ין כל ארבעת הדברים הללו באחד בתשריתחילת ד

בחג ) ג( .בעצרת על פירות האילן) ב( .בפסח על התבואה) א(. ואחד נחתם גזר דינו בזמנו

  .ואדם ביום הכפורים) ד( .על המים
  

  .דעת רבי מאיר. ב
  

גזר דין ביום וחתימת , תחילת דינם באחד בתשרי, כל ארבעת הדברים הללו שווים

  . הכפורים

  

  זמן דינו של אדם

ורבי ישמעאל הוא התנא של , ורבי יהודה, רבי מאיר[, לכל הדעות הנזכרות עד עתה

                                                                                                                                        
שמע שתי רוחות שמספרין זו את זו  אש השנהמשמע דבראש השנה גבי חסיד שהקניטתו אשתו ערב ר ,מי שמתו רקבפ א

היו מזכירים דין אש השנה ושמא בשמים בר) א( .ד מלקה אותוששמעו מאחורי הפרגוד שכל הזורע ברביעה ראשונה בר

 ].'תוס[ .וגזר דין בפסח על התבואהאש השנה הכל נידונים בר ,דאמר ,יהודה ביאי נמי כר) ב( .הנגזר בפסח
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  .וגזר דינו נחתם ביום הכפורים, אדם נידון בראש השנה, ]משנתנו
  

' איוב ז" (ְבָחֶנּנּוִלְרָגִעים ִּת ַוִּתְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים "שנאמר , אדם נידון בכל יום, ולדעת רבי יוסי

, שבאמת לא מכאן למד רבי יוסי דבריו, ואמר רב חסדא .בכל בוקר פקידה חדשה, )ח"י

למדו רבי , וענין זה שאדם נידון בכל יום. אלא בדיקת מעשיו בלבד, כי פקידה אינה דין

ַלֲעׂשֹות ינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה ֵק ֱא 'הֶאל  ְקֹרִבים 'הְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנִּתי ִלְפֵני ", יוסי מהכתוב

  ).ט"נ' ח' מלכים א(" ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּדַבר יֹום ְּביֹומוֹ 

  

' איוב ז(" ִלְרָגִעים ִּתְבָחֶנּנּוַוִּתְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים "שנאמר , אדם נידון בכל שעה ,ולדעת רבי נתן

  ).ח"י

  

  ר מלך נכנס תחלה לדיןמלך וצבו

, שנאמר, ואחר כך ציבור, מלך נכנס תחילה, כשמלך וציבור באים לדין, אמר רב חסדא

' ח 'מלכים א( "ִיְׂשָרֵאלּוִמְׁשַּפט ַעּמוֹ  ]ורק אחר כך. המלך[= ִמְׁשַּפט ַעְבּדוֹ  ]תחילה[ ַלֲעׂשוֹת"

  ).ט"נ

שישב המלך בחוץ משום שאין זה דרך ארץ ) א. (ושני טעמים יש להקדמת המלך

  .לפני שירבה חרון אף בשביל עוונות ציבור, כדי שיכנס המלך לדין) ב. (וימתין

  

  תפילה בכל יום על החולים ועל החכמים

  .או בכל יום, אם פעם אחת בשנה, שנחלקו חכמים מתי אדם נידון, נתבאר
  

ואמריעי ] על החולים[=שאנו המתפללים בכל זמן אקצירי , אמר רב יוסףללשון ראשון ו

שאדם נידון בכל , ]או רבי נתן[כדעת רבי יוסי עושים אנו , ]על החכמים שהם תשושי כח[=

מאחר שכבר נגמר דינו לכל , אבל לדעת חכמים, ומועילה התפילה לדין של מחר, יום

  .אלא מועילה תפילה, השנה
  

ת גם לדעמועיל , מה שאנו מתפללים בכל יום על החולים ועל החכמים, וללשון שני

 יפה צעקה לאדם ,רבי יצחקוכמאמר , אף על פי שכבר נגזר הדין לכל השנה, חכמים

   .בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין

                                                                                                                                        
וגזר אש השנה ועוד רבי יהודה דאמר הכא אדם נידון בר .לרבנן נמי מי לא מצלינן רפאנו וברכת השנים ,ואם תאמר א

הנכנס לבקר החולה אומר המקום ירחם עליך ועל חולי עמו  ,דשבתרק קמא הא אמר בפ ,ביום הכפוריםשלו נחתם  דין

 ,אליבא דכולי עלמאאבל שיתרפא מצלינן  ,יוסי ביאלא לרלא מצלינן ודאי דשלא יחלה , בינו תםואומר ר) א( .ישראל

שאם פסקו גשמים  ,השנים היינו כדלקמן בפרקין ומה שמתפללין ברכת ...מתי יתרפאו לא נגזר  ,דמתי יחלו נגזר

 ].'תוס... [דגזר דינם נקרע  ,תפלה דרבים שאניד ,יש לומרועוד ) ב( .שיורידם המקום בזמנן ,מועטין
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  ארבע מצוות בארבעה זמני דין לזכות בהם

ה ציווה לעשות ארבע מצוות בארבעה "שהקב, ביאררבי יהודה משום רבי עקיבא 

  .שהם נידונים בו כדי שעל ידם יזכו באותו דבר, זמנים של דין
  

, נידונית בותבואה שמפני שהפסח זמן , עומר בפסח מפני מה אמרה תורה הביאו. א

   .כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות, הביאו לפני עומר בפסח, ה"הקבאמר ו
  

פירות האילן שמפני שעצרת זמן , שתי הלחם בעצרת ומפני מה אמרה תורה הביאו. ב

כדי שיתברכו לכם פירות , לפני שתי הלחם בעצרת הביאו, ה"הקבאמר ו, נידונים בו

כי , מ שאין הכוונה לכך שהקרבת שתי הלחם עצמם תועיל לברך את פירות האילן"י[ .האילן

והבכורים , אלא הכוונה לכך ששתי הלחם מתירים את הבכורים, שתי הלחם באים מהתבואה

הלחם עצמם מועילים  מ ששתי"וי. הבאים משבעת המינים הם יועילו לברכת פירות האילן

ואם , שעץ שאכל ממנו אדם הראשון חטה היה, האומר, כדעת רבי יהודה, לברכת פירות האילן

  ].והקרבתה מועילה לברך את פירות האילן, כן חטה נחשבת עץ
  

אמר ו, נידונים בו שהמיםזמן  חגמפני שה, מים בחגומפני מה אמרה תורה נסכו . ג

   .שיתברכו לכם גשמי שנה כדי, נסכו לפני מים בחג ,ה"קבה
  

כדי שתמליכוני מלכיות , ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. ד

   .בשופרובמה , כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובהזכרונות , עליכם

  

  בשופר של איל תוקעיםלמה 

תקעו לפני בשופר של , ה"באמר הק? בשופר של איל תוקעיםלמה , אמר רבי אבהו

ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם , בן אברהםשאזכור לכם עקידת יצחק  כדי, אאיל

   .לפניעצמכם 

  

  למה תוקעים מיושב וחוזרים ותוקעים מעומד

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ", שנאמר, בשופר בראש השנה] תקיעה ותרועה[מצווה לתקוע ולהריע 

ויקרא (" ה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁשַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִיְהיֶ ֵלאֹמר 

  ).ד"ג כ"כ

, ]י בפרק האחרון"שיתבאר בעזה[די לעשות פעם אחד את סדר תקיעות , ומדין תורה

                                                                                                                                        
 ,דתוקעין בשל אילים כפופים ,אבל קיימא לן כרבי יהודה ,דרבי יוסי מכשיר אף בשל פרה ,ד תנן"יבפרק ראוהו ב א

 ].'תוס[ .כדפסקינן התם בגמרא
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תקיעות [=תחילה תוקעים ומריעים כשהם יושבים , אאולם עושים זאת שתי פעמים

תקיעות [=ומריעים כשהם עומדים ולאחר מכן תוקעים  ,]דמיושב קודם תפילת  מוסף

  ].דמעומד על סדר התפילה

את  םכשישמע ישראל מחבביש .שלא ישטין[כדי לערבב השטן ואמר רבי יצחק שעושים כן 

  ].בדבריו םמסתתמי ,המצוות

  

  לה בתחלתה תוקעיםשנה שאין 

והטעם לכך , לה בסופה םמריעי ,גלה בתחלתה םכל שנה שאין תוקעי, ואמר רבי יצחק

   .שלא נתערבב שטן משום

  

  שנה שרשה בתחלתה

 ,בראש השנה םרשי םעצמ םשישראל עושי ,כל שנה שרשה בתחלתה, ואמר רבי יצחק

מתעשרת  ,])ג"כ ח"משלי י(" ַּתֲחנּוִנים ְיַדֶּבר ָרׁש", כענין שנאמר[, לדבר תחנונים ותפילה

ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד י ָּבּה קֶ ֱא 'הֵעיֵני  י ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּתִמידֶק ֱא 'הֶאֶרץ ֲאֶׁשר " ,שנאמר. דבסופה

ְוַעד "לשון רש וכשעושים כן מתקיים כתיב  "ֵמֵרִׁשית" )ב"י א"דברים י(" ַאֲחִרית ָׁשָנה

   .סופה שיש לה אחרית, "ַאֲחִרית

  

  את האדם לפי מעשיו של אותה שעה דינן

הוא כשואפילו  ,תה שעהאלא לפי מעשיו של או ,את האדם םאין דני, ואמר רבי יצחק

ים ֶאת קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַא ִק ַוִּיְׁשַמע ֱא", אצל ישמעאלשנאמר . עתיד להרשיע לאחר זמן

ָהָגר ַאל ִּתיְרִאי ִק ֱא ים ֶאל ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוֹּיאֶמר ָלּה ַמה ָּלים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר ִק ִּכי ָׁשַמע ֱא

 ,ה"באמרו מלאכי השרת לפני הקש, בבראשית רבהוביארו , )ז"י א"בראשית כ(" םהּוא ׁשָ 

                                                                                                                                        
כיון דאילו מתרמי  ... דלא עבר ,וכי תימא כיון דכבר יצא הוה ליה שלא בזמנו ".בל תוסיף"תימה הא קעבר משום  א

 ,פעמים שתידאין שייך בל תוסיף בעשיית מצוה אחת  ויש לומר ].חשיב בזמניה[ הדר תקע להו ... ליה צבורא אחרינא

וגבי מתנות בכור  ,וכן תוקע וחוזר ותוקע ,או נוטל לולב וחוזר ונוטל ,מוכגון כהן אם מברך וחוזר ומברך אותו צבור עצ

 ].'תוס[ .פעמים אין זה בל תוסיף שתיאם נותן בקרן אחד  ,נמי

 ,"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול"וכתיב  ,"בלע המות לנצח" ,מיבירושל] כדאיתא[ ,בערוך פירשו. י"כן פירש רש ב

ומטא  ,וכד שמע תניין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול ,בהיל ולא בהיל ,כד שמע קל שיפורא זימנא חדא

 ].'תוס[ .ולית ליה פנאי למעבד קטגוריא ,ומתערבב ,זימניה למתבלע

 ].'תוס[ .אלא דאיתייליד אונסא ,לאו דמיקלע בשבתא ,מפרש בהלכות גדולות ג

" רש"שמפרשים ', ומשמע מדברי התוס]. 'תוס[ .מיםומרחמים עליהם מן הש ,לבם נשבר ,שמתוך שישראלים רשים ד

שנה שמתחננים , שפירש, י"ואין זה כפירוש רש. הם מתעשרים בסופה, כלומר שנה שהם עניים בתחילתה, "עני"מלשון 

 .בתחילתה מתעשרים בסופה
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אמר . אאתה מעלה לו באר, בניו להמית את בניך בצמא םמי שעתידי, רבונו של עולם

איני דן  ,"ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם" ,אמר להם .צדיק ,אמרו לו .השעה צדיק הוא או רשע ,להם

  .שעתואלא ב ]ג את האדם"וי[ את העולם

  

  עונותיו של אדם םמזכיריהדברים 

  :םאלו הו, עונותיו של אדם םשלשה דברים מזכירי, ואמר רבי יצחק
  

  .קיר נטוי. א

, לו נס תלהיעשוכלום ראוי זה , שאומרים, ומזכיר עוונותיו, זה העובר תחת קיר נטוי

  .ומתוך כך הוא נבדק
  

   .עיון תפלה. ב

, שאומרים, ומזכיר עוונותיו, לבו לכווןאמץ ומת ,על תפילתו שתהא נשמעתזה הסומך 

  .בנראה מה הם, בוטח הוא בזכויותיו
  

  .מוסר דין על חבירו. ג

, יעניש אותך על שהרעת לי' כלומר ה, "ביני וביניך' ישפוט ה", כגון אומר לחבירו

  .כלום ראוי הוא שיענש חבירו על ידו ,אומריםש, ומזכיר עוונותיו

ַוֹּתאֶמר ָׂשַרי ֶאל " ,שנאמר, הוא נענש תחלה ,ין על חבירוכל המוסר ד ,רבי חנןואמר 

 ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניָה ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶלי הִיְׁשֹּפט ָאֹנִכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶק' ֵּביִני ּוֵביֶני "

ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ַוָּתָמת ָׂשָרה " ,ולבסוף היא מתה תחילה שנאמר )'ה ז"בראשית ט(

                                                                                                                                        
', דות נפוחים וכושהיו מוציאין לקראת הגולים מיני מלוחים ונו, "לקראת צמא התיו מים' משא בערב וגו"שנאמר ,  א

 ].י"רש. [כדאיתא התם

דברים אין אדם ניצול  שלושהד ,כי ההוא דגט פשוטעיון תפלה דהכא  ,בינו תםאומר ר: כתבו' ותוס. י"כן פירש רש ב

מר כדאמר בירושלמי דברכות פרק היה קורא א .שאין מכוין לבו בתפלתוכלומר  ,וקא חשיב עיון תפלה ,מהן בכל יום

 ,ואמרי מאן עלל קומוי מלכא קדמוי ,בעית מכוונת והרהרית בלבי ,ן יומא לא כוונית אלא חד זמןמ ,חייא רבארבי 

 ,מנא אמר רבי ,בון בר חייא אמר אנא מנית דומסיא ביר ,אנא מנית פרחייא ,שמואל אמר ,אלקפטא או ריש גלותא

 .עבירותיו נזכרין ,ואין מתכוין לבו ,ומתוך שאדם מתפלל .דכי מטי למודים הוה כרע מגרמיה ,מחזיק אנא טיבו לרישיה

אין  רקכי ההיא דפ ,ובוטח שתהא תפלתו נשמעת ,אלא אדרבה מיירי במתאמץ לכוין לבו ,ומיהו לא יתכן לפרש כן כלל

דברים מאריכים ימיו של  שלושה ,דאמר רב יהודה אמר רב ,המאריך בתפלתו ומעיין כדמוכח בריש הרואה ,עומדין

המאריך בתפלתו ומעיין  ,חייא בר אבא אמר רביוהא  ,למימרא דמעליותא היא ,ופריך ,פלתווחשיב המאריך בת ,אדם

לפי שהתפלל  ,אומר בלבו שיעשו בקשתו ,כלומר מעיין בה ,שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב ,בה סוף בא לידי כאב לב

שלשה דברים  ,יצחק ואמר רבי ,ומלשון ויחל משה ,תוחלת לשון תפלה ,שאין בקשתו נעשית ,ובא לידי כאב לב ,בכוונה

 ,ונראה מה הם ,לומר בוטח הוא בזכיותיו ,שעל ידי כך מפשפשין במעשיו ,עיון תפלה ,מזכירים עונותיו של אדם

 ,קיר נטוי שבוטח בזכותו ועובר ,והשתא הוו כל הני שלשה דברים מענין אחד ,הא דלא מעיין ,הא דמעיין בה ,ומשני

 ].'תוס[ .כותו שיענש חבירו על ידומוסר דין על חבירו שבוטח בז
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  ).'ב ג"בראשית כ(" ַוָּיֹבא ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּהְּכָנַען 

  

  גזר דינו של אדם םארבעה דברים מקרעי

   :םאלו ה ,גזר דינו של אדם םארבעה דברים מקרעי, ואמר רבי יצחק
  

  ).'ב' משלי י(" ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶותת ֶרַׁשע א יֹוִעילּו אֹוְצרוֹ " ,שנאמר ,צדקה. א
  

  ).ח"כ ז"תהלים ק(" ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם 'הַוִּיְצֲעקּו ֶאל " שנאמר ,צעקה. ב
  

י ָׂשַרי ִאְׁשְּת א ִתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ָׂשָרי ּכִ ים ֶאל ַאְבָרָהם ִק ַוֹּיאֶמר ֱא" שנאמר ,שינוי השם. ג

ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ּוֵבַרְכִּתי ֹאָתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְל ֵּבן  ]ועל ידי זה[. ָׂשָרה ְׁשָמּה

  ).ז"ט-ו"ט ז"בראשית י" (ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו
  

ִּכי ָׁשבּו ים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ִק ַוַּיְרא ָהֱא" ,שנאמר ,]כלומר שב מרעתו[ שינוי מעשה. ד

" ים ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְוא ָעָׂשהִק ַוִּיָּנֶחם ָהֱא ]ועל ידי זה[ ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה

  ).'י' יונה ג(
  

ֶאל ַאְבָרם ֶל ְל ֵמַאְרְצ  'הַוֹּיאֶמר " ,שנאמר ,ויש אומרים אף שינוי מקום. ה

 ב"בראשית י(" ְוֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול ]ואחרי כן[.  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ ּוִמּמֹוַלְדְּת ּוִמֵּבית ָאִבי

  ). 'ב-'א

אבל שאר , אלא משום זכות ארץ ישראל, לא משום שינוי המקום, ולדעה ראשונה

  .שינוי מקום אינו מועיל

  

  חייב אדם להקביל פני רבו ברגל

כן מצינו שאמרה האשה השונמית ש, לחייב אדם להקביל פני רבו ברג, ואמר רבי יצחק

ֵאָליו ַהּיֹום א ֹחֶדׁש ְוא ַׁשָּבת  בֹהֶלֶכת אַוֹּיאֶמר ַמּדּוַע ַאְּת " ,לבעלה שהולכת לאלישע

  .גהיה לה ללכתבחדש ושבת ש, ומשמע מזה ,)ג"כ' ד 'מלכים ב" (ַוֹּתאֶמר ָׁשלֹום

  

  חייב אדם לטהר את עצמו ברגל

ּוְבִנְבָלָתם ִמְּבָׂשָרם א ֹתאֵכלּו " ,שנאמר, טהר את עצמו ברגלחייב אדם ל, ואמר רבי יצחק

                                                                                                                                        
 .כתיב" אתי" א

 .כתיב" הלכתי" ב

 ].א במסכת סוכה"א מהרש"ח' עי. [דלא גרע רגל מחודש, גם שאינו מפורש בכתוב, ונקט ברגל ג
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וביארו בברייתא שלא בא הכתוב להזהיר את  ,)'ח א"ויקרא י" (ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכםא ִתָּגעּו 

הוזהרו , כטומאת מת, שהרי אפילו טומאה חמורה יותר, ישראל מטומאת נבילה תמיד

ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֱאֹמר ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה  'הֶמר ַוֹּיא", שנאמר, עליה הכהנים בלבד

בני ישראל אין  ,םבני אהרן מוזהרי, לומר לך ,)'א א"ויקרא כ" (ְלֶנֶפׁש א ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו

שברגל בלבד על כל ישראל להיזהר , בא ללמד, "ּוְבִנְבָלָתם א ִתָּגעּו"והכתוב , םמוזהרי

   .ומכאן שחייב אדם לטהר עצמו ברגל, אהמטומ

  

  בראש השנה םשלשה ספרים נפתחי

 םנפתחי ]של זכרון מעשי הבריות[ שלשה ספרים, אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן

  . בראש השנה
  

והם , הם אלו שזכויותיהם מרובות מעוונותיהם, ספר אחד של צדיקים גמורים. א

  .אלחיים ]נהמיד בראש הש[=נכתבים ונחתמים לאלתר 
  

והם , הם אלו שעוונותיהם מרובים מזכויותיהם, ספר אחד של רשעים גמורים. ב

  .למיתה ]מיד בראש השנה[=נכתבים ונחתמים לאלתר 
  

ותלויים , הם אלו שזכויותיהם ועוונותיהם מחצה על מחצה, וספר אחד של בינונים. ג

לא , לחיים ]ום הכפוריםבי[ם נכתבי ,זכו, מראש השנה ועד יום הכפוריםהם ועומדים 

  .למיתה ]בו[ם נכתבי ,זכו
  

ִיָּמחּו ִמֵּסֶפר ַחִּיים ְוִעם ", שלושת הספרים הללו למדים מהכתוב, לדברי רבי אבין - 

, כמו ספר הנמחים[, "ִיָּמחּו ִמֵּסֶפר. "שכך הוא נדרש, )ט"ט כ"תהילים ס(" ַצִּדיִקים ַאל ִיָּכֵתבּו

כלומר [, "ַחִּיים. "זה ספרם של רשעים ,]דינם למיתהכלומר ספר שכתובים בו הנמחים ש

  .זה ספרם של בינונים" ְוִעם ַצִּדיִקים ַאל ִיָּכֵתבּו. "זה ספרם של צדיקים, ]ספר של חיים
  

ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ", שלושת הספרים הללו למדים מדברי משהרב נחמן בר יצחק ולדברי  - 

ְמֵחִני "שכך הוא נדרש , )ב"ב ל"שמות ל(" ִּסְפְר ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמ ַחָּטאָתם 

ספר של [, "ִמִּסְפְר. "זה ספרם של רשעים ,]ספר שכתובים בו הנמחים שדינם למיתה[, "ָנא

  .זה ספרם של בינונים" ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת . "זה ספרם של צדיקים, ]ה"הקב
  

. וחיתום גזר דין ביום הכפורים, י אדם נידונים בראש השנהשכל בנ, לעיל בתחילת הסוגיה נתבאר, הנה

  . ויש הנכתבים ונחתמים ביום הכפורים, וכאן מבואר שיש הנכתבים ונחתמים בראש השנה

                                                                                                                                        
וכל זה דקרי  ...דכתיב ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו  ,ורשעים גמורים לחיים ,למיתה םופעמים הצדיקים נחתמי א

 .ע מה כוונתם"ויל]. 'תוס[ .כלומר לחיי העולם הבא ,י רשעים מיתה וגבי צדיקים חייםהכא גב
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שתחילת דין כל בני האדם בראש , אפשר שלעיל אמרו על דרך הכלל, ואם נאמר שאין כאן מחלוקת) א(

יש שנגמר , אבל על דרך הפרט, אכן כך הוא על דרך הכלל, םוגמר דין כל בני האדם ביום הכפורי, השנה

עוד אפשר שלעיל דברו בכל שאר ענייני ) ב. (ויש שמתאחר דינם עד יום הכפורים, דינם כבר בראש השנה

וחיתום גזר דין ביום , תחילת דין בראש השנה, ובזה בכל שווים, בני האדם והצלחתם במשך השנה

והמפרשים ) ג. (ובו החילוקים המבוארים כאן, שהוא דין אחר, האדם וכאן דברו בדין חיי. הכפורים

  .זה בכה וזה בכה, האריכו הרבה בביאור העניינים הללו

  

  יום הדין שאחר תחיית המתים

מלבד הדין של יום המיתה המבואר [, ידונו את הכל פעם נוספת, מבואר שכשיחיו המתים

  .אידוניםי כיצד יהיו נ"ולהלן יתבאר בעזה, ]במקום אחר
  

לאלתר לחיי נכתבים ונחתמים , שזכויותיהם מרובות מעוונותיהם, צדיקים גמורים. א

  .עולם
  

לאלתר נכתבים ונחתמים , שעוונותיהם מרובים מזכויותיהם, רשעים גמורים. ב

  .בלגיהנם
  

עֹוָלם ְוֵאֶּלה  ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו ֵאֶּלה ְלַחֵּיי", ודין שני אלו מבואר בכתוב

  ).'ב ב"דניאל י(" ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם
  

נחלקו בהם חכמים מה יהיה , שזכויותיהם ועוונותיהם מחצה על מחצהבינונים . ג

  . בדינם

 םמתוך יסוריצועקים ובוכים כלומר , ומצפצפים, יורדים לגיהנם, לדעת בית שמאי

ְּׁשִלִׁשית ָּבֵאׁש ּוְצַרְפִּתים ִּכְצֹרף ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֵהֵבאִתי ֶאת הַ ", שנאמר, ועולים, שעה אחת

 'הָאַמְרִּתי ַעִּמי הּוא ְוהּוא ֹיאַמר ּוְבַחְנִּתים ִּכְבֹחן ֶאת ַהָּזָהב הּוא ִיְקָרא ִבְׁשִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ֹאתֹו 

ב' שמואל א(" ַוָּיַעל ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְׁשאֹול 'ה", ועליהם אמרה חנה, )'ג ט"זכריה י" (יָק ֱא '

  ).'ו

  ז"דף י

, ה כף מאזנים כלפי חסד"מטה הקב, הואיל ומחצה על מחצה הם, ולדעת בית הלל

ֶאת  'הָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ", ועליהם אמר דוד. ואינם יורדים לגיהנם, כלומר לצד זכות

) 'ו- 'ב-'ז א"תהילים קט(" ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיעַ  ... ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. קֹוִלי ַּתֲחנּוָני

                                                                                                                                        
שכבר נדונו אחר מיתתן בגן עדן או בגיהנם מפני הנפש עדיין יהיה דין אחר אם יזכהו לחיי העולם הבא  ואף על פי  א

 ].'תוס[ .שהוא קיים לעולם ויש שכבר קבלו דינם בגיהנם ומתוך כך שמא יזכו

 ].'תוס[ .ועולים ,נדונים שנים עשר חדשאלא  ,לא שלא יהא להם תקנה ,דכתיב בקרא לדראון עולם על גב אף ב
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אבל כשיש בהם , כשאין בהן עוון של פושעי ישראל בגופםוכל זה . אוכל אותה פרשה

שיש להם זכויות כנגד כל עוונותיהם עם עוון פושעי , אף על פי שהם בינונים, עוון זה

ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהְּׁשִלִׁשית "ל "ובהם מתקיים הכתוב הנ, להם אינו מטה כלפי חסד, ישראל

  .ועולים, ומצפצפים, יורדים לגיהנםש, "'כו ָּבֵאׁש
  

כשעוונותיהם מרובים , ]בקרקפתא דלא מנח תפילין[=ם פושעי ישראל בגופ. ד

בה  םונידוני ,לגיהנם םיורדי ,]גבעבירה[=ם ופושעי אומות העולם בגופ, מזכויותיהם

 םורוח מפזרת ,נשרפת םונשמת ,כלה םגופ ,לאחר שנים עשר חדשו, שנים עשר חדש

ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי ִיְהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם " ,שנאמר, תחת כפות רגלי צדיקים

  ).א"כ' מלאכי ג" (ְצָבאֹות 'הַּבּיֹום ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ָאַמר 
  

אשר הפכו דברי , ו הנוצריהם תלמידי יש[, םהמיניכגון , פירשו מדרכי צבורוכל אלו . ה

 ,]שמוסרים ממון ישראל ביד עובדי כוכבים, מלשיניםהם ה[, והמסורות ,]אלקים חיים לרעה

, שכפרו בתורהואותם  ,]הם המבזים תלמידי חכמים[, והאפיקורסים ,והמשומדים

שנתנו חיתתם אותם ו ,שכפרו בתחיית המתיםאותם ו ,]שאומרים אין תורה מן השמים[

אותם ו ,]זה פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים[ ,בארץ חיים

  . כגון ירבעם בן נבט וחבריו ,שחטאו והחטיאו את הרבים

ְוָיְצאּו ְוָראּו ְּבִפְגֵרי " ,שנאמר ,בה לדורי דורות םונידוני ,לגיהנם םיורדיכל אלו 

" ם א ִתְכֶּבה ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשרָהֲאָנִׁשים ַהֹּפְׁשִעים ִּבי ִּכי תֹוַלְעָּתם א ָתמּות ְוִאּׁשָ 

  ). ד"כ ו"ישעיהו ס(

ַּכֹּצאן ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמֶות ִיְרֵעם ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים ַלֹּבֶקר "נאמר ש, םכלי םאינ םגיהנם כלה וה

  ).ו"ט ט"תהלים מ" (ִמְּזֻבל לוֹ ְלַבּלֹות ְׁשאֹול  ]וצורתם[= דְוצּוָרם

 בית המקדשאת  שהחריבו בעוונםכלומר  ,מפני שפשטו ידיהם בזבול ,וכל כך למה

' ח' מלכים א(" ָּבֹנה ָבִניִתי ֵּבית ְזֻבל ָל ָמכֹון ְלִׁשְבְּת עֹוָלִמים", כמו שנאמר, הנקרא זבול

ְוִיֶּתן ֹעז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ  'הָעָלו ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם ֵיַחּתּו ְמִריָבו  'ה" ,ועליהם אמרה חנה, )ג"י

   ).'י' ב 'שמואל א" (ֶקֶרן ְמִׁשיחוֹ 
                                                                                                                                        

אי נמי  ...  מטה ומושיע ,רב חסד ,כשהוא דל במצות ,"דלותי ולי יהושיע" ,וכתיב ,"אפפוני חבלי מות" ,דכתיב ביה א

 ."והדר אתהלך בארצות החיים' נפשי למנוחיכי וגושובי "וכתיב בתריה  ,שמעלהו מבור עמוק ,"דלה דלה לנו"מלשון 

 ].'תוס[

דהכא  ,ורבינו תם מפרש .העוסק בתורה פטור מן התפלין ,דאמר במכילתא ,אם עוסק בתורה כמניח תפלין דמי ב

והוא  ...משום דבעינן גוף נקי  ,אבל אם ירא להניח ,שמגונות עליו רצועות של תפלין שבראשו ,כשהמצוה בזויה עליו

 ].'תוס. [הא ודאי אין עליו דין פושעי ישראל בגופן ,ג כל שעה שמא לא יוכל להזהר לשמרה בטהרה ובקדושהדוא
ג

 ].'תוס. [ארבע מיתות רקכדאיתא בפ ,שכן בן נח מוזהר עליו ,בעריות 

 .כתיב" וצירם" ד
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הם מטובי הטובים , ואמר רבא. לשולי קדירה םפניהם דומי, אמר רבי יצחק בר אביןו

  .של בני מחוזא שהיו מעונגים ושמנים ויקראו בני גיהנם

  

 ,תשובה ואבל עש ,התשוב ושלא עשכ, נענשים כפי שנתבאר, שכל הנזכרים כאן, 'כתבו התוסו

  .ומיתה ממרקת ,תשובה תולה

 -  

" ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני 'הָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע : "רבא דרש את הכתובים הבאים הנזכרים לעיל

אימתי אני אהובה  ,רבונו של עולם, ה"באמרה כנסת ישראל לפני הק, )'ז א"תהילים קט(

אף על פי , )'ז ו"תהילים קט(" ִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיעַ ַּדּלוֹ . "בזמן שאתה שומע קול תחנוני ,לפניך

לי  ,]לתלות להם בזכותם םמכריעי םשאין זכיותיה, כגון בינוניים[, שדלה אני מן המצות

   ].להטות כלפי חסד[ נאה להושיע

  

  פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים

, ור שלא לשם שמיםכל פרנס המטיל אימה יתירה על הצב, אמר רב יהודה אמר רב

א  ]כלומר אם יהיו יראים ממנו[ ָלֵכן ְיֵראּוהּו ֲאָנִׁשים" ,שנאמר, אינו רואה בן תלמיד חכם

  ).ד"כ ז"איוב ל(" ָּכל ַחְכֵמי ֵלב ]בזרעו[ ִיְרֶאה

  

  כיצד מטה כלפי חסד

ה מטה את "הקב, כשיש מחצה זכויות ומחצה עוונות, שלדעת בית הלל, נתבאר

  .ונחלקו חכמים באיזה אופן, כויותהמאזנים לצד הז
  

כלומר מכביד על כף הזכויות כדי להטותה כלפי , כובשה "הקב –לדעת רבי אליעזר 

  ).ט"י' מיכה ז" (ְוַתְׁשִלי ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחֹּטאוָתםָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכֹּבׁש ֲעֹוֹנֵתינּו ", שנאמר. מטה

  

כדי להטותה , כלומר מגביה את כף העוונות, ושאנה "הקב –ולדעת רבי יוסי בר חנינא 

ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֹנֵׂשא ָעֹון ִמי ֵאל ָּכמֹו ", שנאמר. כלפי מעלה

  ).ט"י' מיכה ז( "ֶחֶסד הּוא

  

ושומטו , מעבירו, יםשבא להינתן בכף מאזנעוון ראשון  –ולדעת תנא דבי רבי ישמעאל 

כי , הכף נוטה לצד זכות, ומעתה אם יהיו הזכויות והעוונות מחצה על מחצה, חוץ לכף

כי אם בלעדיו שני כפות , אמנם אותו עוון אינו נמחק. חסר עוון אחד בכף של חובות

להיות נוטה לחובה על ידי ריבוי , מחזירים אותו לכף של חובה, המאזנים שווים

  .ן כרשעונידו, עוונותיו
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ִמי ֵאל ָּכמֹו ֹנֵׂשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד ] ח"י' מיכה ז[

  . הּוא

  

  "ֹנֵׂשא ָעוֹן ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע"

למצערים כנגד מידה דה ישאינו מדקדק למדוד מ ,כל המעביר על מדותיו, אמר רבא

 םמעבירי, והולך לוכלומר מניח מדותיו  ,מדותיו אלא מעביר על, ולהחזיר להם, אותו

כלומר , עוברת עליהםאלא , פשעיו אין מדת הדין מדקדקת אחרש ,לו על כל פשעיו

  .והולכתמניחה 

זוכה ועוברים לו על , כלומר זה שנושא ומניח עון, "ֹנֵׂשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ֶּפַׁשע"שנאמר 

  .פשע
  

וראה שנחלש , ובא רב פפא לשאול בשלומו, שחלהרב הונא בריה דרב יהושע בומעשה 

שהיא , כלומר תכריכים, הכינו לו צידה לדרך, ולפיכך אמר להם, מאוד ונוטה למות

  .והיה רב פפא בוש מלהראות לו, ולבסוף נתרפא רב הונא. צידת המתים

ונצלתי על ידי שאמר  ,מיתה נקנסה עלי, אכן כן, ואמר, מה ראית, שאלן את רב הונא

  .לא תעמדו עמו לדקדק אחריו, הואיל ואינו מעמיד על מידותיו, ה"להם הקב

  

  "ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ "

דבר תנחומין  ,כלומר ,וקוץ בה, ]יש כאן ןשמשהיא בשר [ אליה, אמר רבי אחא בר חנינא

, ו שוה לכלשאינ ,דבר קשה ואבל יש בתוכ ,]ה נושא עון ועובר על פשע"שהקב[ ,יש כאן

  כשירים  םם עצממישמשיאלו , "ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ "אלא רק , שאינו עושה כן לכל נחלתו

  

  מתחילה בדין ולבסוף לפנים משורת הדין

נכנס , ה שאינו יכול להתקיים"וכשראה הקב, מתחילה נברא העולם במידת הדין

  .לפנים משורת הדין
  

, )ז"ה י"תהילים קמ(" ָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיוּבְ  'הַצִּדיק ", רב הונא למד זאת מהכתוב

הנכנס לפנים משורת , "ְוָחִסיד"ולבסוף , כלומר במשפט אמת, בצדק, "ַצִּדיק"מתחילה 

  .הדין
  

תהילים (" ָחֶסד ִּכי ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו 'הּוְל ", ורבי אלעזר למד זאת מהכתוב

ּוְל "ולבסוף , כלומר במשפט אמת, "ִּכי ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו"לה מתחי, )ג"ב י"ס
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  .אלפנים משורת הדין, "ָחֶסד 'ה
  

ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים  'ה 'הַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא  'הַוַּיֲעֹבר ", ואילפי או אילפא למדו זאת מהכתוב

  ".ְוַרב ֶחֶסד"ולבסוף , "ֶוֱאֶמת"מתחילה , )'ד ו"שמות ל(" ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

  

ַוִּיְפֹסל ְׁשֵני לֹֻחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים ַוַּיְׁשֵּכם ֹמֶׁשה ַבֹּבֶקר ַוַּיַעל ֶאל ַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה  ]'י-'ד ד"שמות ל[

ַעל  'הַוַּיֲעֹבר  .'הִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ֶּבָעָנן וַ  'הַוֵּיֶרד  .ֹאתֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני לֹֻחת ֲאָבִנים 'ה

ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע  .ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת 'ה 'הָּפָניו ַוִּיְקָרא 

ַוְיַמֵהר ֹמֶׁשה  .ְוַעל ְּבֵני ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה א ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים

ְּבִקְרֵּבנּו ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף הּוא  'הֵיֶל ָנא  'הַוֹּיאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני  .ַוִּיֹּקד ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו

ֶנֶגד ָּכל ַעְּמ ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלֹאת ֲאֶׁשר ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹּכֵרת ְּבִרית ַוֹּיאֶמר  .נּוְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּת 

ִּכי נֹוָרא הּוא ' הא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה 

ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ִעָּמ.  

  

  שליח צבור והראה למשה סדר תפלהכ ה"קבנתעטף ה

, אי אפשר לאומרו, אלמלא מקרא כתוב, אמר רבי יוחנן" ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא 'הַוַּיֲעֹבר "

כל זמן , אמר לו. והראה לו למשה סדר תפלה ,כשליח צבור ה"קבמלמד שנתעטף ה

   .ואני מוחל להם, יעשו לפני כסדר הזה, םשישראל חוטאי

  

  רחמים שלוש עשרה מידות של

שלוש מידות של והוא שיאמר לפניו , ה הראה למשה סדר תפילה"הקבש, נתבאר

ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון  .ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת 'ה 'ה", רחמים

  .ואלו הם, "ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה
  

שתי מידות של ששני שמות אלו נמנים ל, םי ורבינו תם מפרשי"רש. השם השם. ב- א

, והשניה שהוא מרחם אחרי שיחטא, ה מרחם קודם שיחטא האדם"האחת שהקב, רחמים

כי השם הראשון אינו ממנין , ובמגילת סתרים של רבינו ניסים מונה כאן מידה אחת. אם ישוב

לומר ' ואז החל ה, "'ה ְקָראַעל ָּפָניו ַוּיִ  'הַוַּיֲעֹבר "כלומר , אלא המשך המאמר הקודם, המידות

מכל מקום מאחר שהכל ', אף אם הכל מדברי ה, כתבו' ובהגהת תוס. את שלוש עשרה המידות

  .מידה אחת היא, ענין אחד של רחמים

צריך , ולפי שהוא אדון על כל, על שם שהוא אדון הכל' שנקרא ה, ושם זה שם של רחמים הוא

                                                                                                                                        
כשתשלם לאיש "יים כשאתה רואה שאין העולם מתק ,ליכנס לפנים משורת הדין "החסד' ולך ה" ,והכי קאמר קרא א

 ".ורב חסד ואמת"וכן יש לבאר את הכתוב ]. 'תוס[ ."כמעשהו
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  . להתנהג עם כל במידת רחמים
  

כמו , שביד חזקה מכין מזון לכל הבריות, ומידת רחמים הוא, לשון חוזקהוא . "ֵאל. "ג

  ).א"ד כ"תהילים ק(" ַהְּכִפיִרים ֹׁשֲאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם", שנאמר
  

  .וזו אחר תשובה, שזו קודם תשובה', ואינה כמידת ה, מידת רחמים נוספת ".ַרחּום. "ד
  

, שבטרם הצרה מרחם שלא תבואהיא , "רחום"שמידת , נוספת של רחמיםמידה  ".ְוַחּנּון. "ה

ם ָּבכֹו ", כמו שכתוב, שחונן בעת הדחק לגאול הצועקהוא " חנון"אבל  ִּכי ַעם ְּבִצּיֹון ֵיֵׁשב ִּבירּוָׁשָלִ

ְּכָׁשְמָעתֹו ָעָנ ְלקֹול ַזֲעֶק א ִתְבֶּכה ָחנֹון ָיְחְנ ")יא כח לחון על הצועק ומדה זו ה, )ט"י' ישעיה ל

 הִּכי ִהוא ְכסּותֹ  .ִאם ָחֹבל ַּתְחֹּבל ַׂשְלַמת ֵרֶע ַעד ֹּבא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו לוֹ ", אף שלא כדין כמו שנאמר

ר אף על פי כלומ, "ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלֹערֹו ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני

המידה היא , כי אם יצעק, אף על פי כן תשיבנו לו, שבדין בא העבוט לידך על הלוואת מעותיך

ְוַחֹּנִתי ", מתנת חינם" חנון"וגם יש בלשון . ואיני יכול לראות בעניו, לפי שחנון אני, שאשמע, כך

  .אף על פי שאינו הגון, )ט"ג י"שמות ל(" ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן
  

, שמאריך אפו בשני אופנים, שתי מידות הן', ולפי הגהת התוס. שמאריך אפו". ַּפִיםֶאֶר אַ . "ו

  .ואחד לרשעים, אחד לצדיקים
  

   ".ְוַרב ֶחֶסד. "ז
  

   ".ֶוֱאֶמת. "ח
  

ולפי מגילת סתרים של רב ניסים . ששומר חסדו לדורות הבאים ".ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. "ט

יותר ממה שנוטר מידת , והשניה ששומר לאלף דור, והאחת ששומר חסד, שתי מידות הן, גאון

  .פורענות
  

  .זדונותעונות אלו  ".ֹנֵׂשא ָעוֹן. "י
  

  .המרדיםפשעים אלו  ".ָוֶפַׁשע... ֹנֵׂשא . "יא
  

  .השגגותחטאות אלו  ".ְוַחָּטָאה... ֹנֵׂשא . "יב
  

  ".ְוַנֵּקה. "יג

  

  .אבה דומעב הלבט האר
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  י ורבינו תם"רש
  מגילת סתרים 

  של רבינו ניסים
  'הגהת תוס

  'ה  -  'ה  1
1  

  'ה

  'ה  'ה  1  'ה  2

  אל  2  אל  2  אל  3

  רחום  3  רחום  3  רחום  4

  וחנון  4  וחנון  4  וחנון  5

  ארך אפים  5-6  ארך אפים  5  ארך אפים  6

  ורב חסד  7  ורב חסד  6  ורב חסד  7

  ואמת  8  ואמת  7  ואמת  8

9  
נצר חסד 

  לאלפים

  נצר חסד   8
9  

נצר חסד 

  לאלפים  9  לאלפים

  נשא עון  10  נשא עון  10  נשא עון  10

  ופשע  11  ופשע  11  ופשע  11

  וחטאה  12  וחטאה  12  וחטאה  12

  ונקה  13  ונקה  13  ונקה  13

  

ִהֵּנה "שנאמר  ,שאינן חוזרות ריקם ,ברית כרותה לשלש עשרה מדות ,אמר רב יהודה

  ."ָאֹנִכי ֹּכֵרת ְּבִרית

  

  ןגדולה תשובה שמקרעת גזר די

ַהְׁשֵמן ֵלב ָהָעם ַהֶּזה " ,שנאמר, שמקרעת גזר דינו של אדם ,גדולה תשובה, אמר רבי יוחנן

, כלומר, )'י' ישעיהו ו(" ָוָׁשב ְוָרָפא לוֹ ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו ָהַׁשע ֶּפן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין 

  .ויקרע גזר דינו ,לו אעל ידי שישוב ירפא, וצריך רפואה, זה שכבר נגזר דינו
  

נחלקו בו , גזר דין של יחיד) א. (יש מספר חילוקים בדבר זהש, י"להלן יתבאר בעזהו

הכל מודים בו , גזר דין של רבים) ב. (חכמים אם התשובה מועילה לקרעו או לא

אמנם אם ניתן להעביר את רוע הגזרה בלא לקרוע את גזר , שתשובה מועילה לקרעו

, וכל זה בגזר דין שאין עמו שבועה) ג. (את גזר הדיןקורעים לא ו, עושים זאת, הדין

  .אף כשהוא של רבים, לעולם אינו נקרע, גזר דין שיש עמו שבועהאבל 

  

  כ"כ ולאחר יוה"תשובה בין ראש השנה ליוה

השב , ולדעה זו. שהתשובה אינה מועילה לקרוע גזר דין של יחיד, שיש אומרים, נתבאר

                                                                                                                                        
  ].י"רש. [כדאיתא פרק שני דמגילה ,סליחת העון קרא רפואה א
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אבל השב , מוחלים לו, מאחר שעוד לא נחתם גזר דינו, יםבין ראש השנה ליום הכפור

מאחר שכבר נגזר , שבעולם אאפילו הביא להקריב כל אילי נביות, לאחר יום הכפורים

  .אין מוחלים לו, דינו

  

  שינוי לטובה בלא קריעת גזר דין

ּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית י ּבָ ֶק ֱא 'הֵעיֵני י ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּתִמיד ֶק ֱא 'הֶאֶרץ ֲאֶׁשר ", נאמר

פעמים , ללמד שכל השנה הוא משגיח עליה לראות מה יעשה בה )ב"י א"דברים י( "ָׁשָנה

  .לפחות מהטובה שפסקו לה, ופעמים לרעה, שמקל מפורענות שנגזרה עליה, לטובה
  

ם גשמי להםופסקו  ,בראש השנה םהרי שהיו ישראל צדיקים גמורי ,עתים לרעה כיצד

 םמורידה "באלא הק ,שכבר נגזרה גזרה ,אי אפשר םלפחות מה ,סרחולסוף  ,םמרובי

  ].ביערות ובמדברות[ םעל הארץ שאינה צריכה לה ,]לפני הזריעה[ם שלא בזמנ
  

ופסקו להם גשמים  ,בראש השנה םהרי שהיו ישראל רשעים גמורי ,עתים לטובה כיצד

אלא  ,שכבר נגזרה גזרה ,י אפשרא להם גשמיםלהוסיף  ,םלסוף חזרו בה ,מועטים

על השדות ועל הכרמים [ם על הארץ הצריכה לה ,]אחר הזריעה[ם בזמנ םמוריד ה"בהק

   ].ועל הגנות
  

כשהיו שבים , ואמנם אם לא היתה דרך להטיב להם אלא על ידי תוספת גשמים

 כי בציבור ודאי תשובה מועילה לקרוע, היה גזר דין של מיעוט גשמים נקרע, בתשובה

שהרי אפשר להטיב להם גם בגשמים , כי אין צורך, והסיבה שאינו נקרע, גזר דין

  .מועטים שירדו בזמן ובמקום הצריך

  

  צעקת יורדי הים

יֹוְרֵדי ", כמו שנאמר, מציל אותם' וה', הם צועקים לה, כשיורדי הים באים לידי סכנה

ַוֹּיאֶמר ַוַּיֲעֵמד  .ְוִנְפְלאֹוָתיו ִּבְמצּוָלה 'הה ָראּו ַמֲעֵׂשי ֵהּמָ  .ַהָּים ָּבֳאִנּיֹות ֹעֵׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים ַרִּבים

ְוָכל ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ַּכִּׁשּכֹור  .ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג .רּוַח ְסָעָרה ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו

 .ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו ַּגֵּליֶהם .ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאםַּבַּצר ָלֶהם  'הַוִּיְצֲעקּו ֶאל  .ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע

  .)א"ל-ג"כז "תהילים ק(" ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדםַחְסּדֹו  'היֹודּו לַ  .ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו ַוַּיְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם

זה הטעם שעשה סמניות בפרשה , ק קודם גזר דיןולדעת האומרים שצעקה מועילה ר

 "רק"ו "אך"מו כ[, להידרש כמיעוט ן הפוכה "שבין פסוק לפסוק יש כמין נו, זו

                                                                                                                                        
" ַאְרִּתי ֲאָפֵארָּכל ֹצאן ֵקָדר ִיָּקְבצּו ָל ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיָׁשְרתּוֶנ ַיֲעלּו ַעל ָרצֹון ִמְזְּבִחי ּוֵבית ִּתפְ ", כמו שנאמר, מעולים הם א

 ).'ז' ישעיה ס(
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אלא , יוציאם ממצוקותיהםבצר להם ' לא בכל שעה שיצעקו אל ה ,לך לומר ,]שבתורה

  .םנעני םאינ ,צעקו לאחר גזר דין אבל, צעקו קודם גזר דיןכן אם 

  

  יםנשיאת פנ

ים ִק י ָהֱאֵק יֶכם הּוא ֱאֵק ֱא 'הִּכי " ,כתוב אחד אומר ,שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל

כלומר , )ז"י' דברים י" (ְוא ִיַּקח ֹׁשַחדֲאֶׁשר א ִיָּׂשא ָפִנים ַוֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ָהֵאל ַהָּגֹדל ַהִּגֹּבר ְוַהּנֹוָרא 

' במדבר ו" (ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹוםָּפָניו ֵאֶלי  'הִיָּׂשא " ,אומראחד כתוב ו ,אה אינו נושא פניו"הקב

   .וכיצד מתיישבים שני הכתובים. ה נושא פניו"כלומר הקב, )ו"כ
  

שיש חילוק בין עבירות שבין אדם למקום לעבירות  ,להאמר ו ,רבי יוסי הכהןנטפל לה 

ועבירות שבין אדם , םה נושא פני"הקב, עבירות שבין אדם למקום, שבין אדם לחבירו

 ,לאדם שנושה בחבירו מנה ,משל למה הדבר דומה. ה אינו נושא פנים"הקב, לחבירו

בא לפייס את  ,הגיע זמן ולא פרעו ,ונשבע לו בחיי המלך ,וקבע לו זמן בפני המלך

   .לך ופייס את חבירך ,עלבוני מחול לך ,ואמר לו ,המלך
  

, קודם גזר דין, ם גזר לבין אחר גזר דיןשיש חילוק בין קוד, ולימדבא עקיבא ורבי 

ואם דעת רבי עקיבא שבציבור [. בלאחר גזר דין אינו נושא פנים, ה נושא פנים"הקב

  ].דבריו אלו נאמרו ביחיד, תשובה  מועילה אף אחר גזר דין

  

  ח"דף י

  

  שנים שרעתם שווה ואין סופן שווה

אף על פי כן זה ירד ו שוה םשנים שעלו למטה וחולייפעמים הרבה מוצאים אנו 

וכמו כן פעמים הרבה מוצאים אנו שנים שעולים . מהמטה והחלים וזה לא ירד ומת

לגרדום הוא בית וועד שדנים בו נפשות להריגה ואף על פי  ששניהם נתפשו על דבר 

  .ונחלקו חכמים מדוע. אחד זה ניצל וזה לא ניצל
  

                                                                                                                                        
א

פניו ' אבל ישא ה ...או באדם זקן ונשוא פנים  ,שאין נושא פנים בשביל גדולתו ועושרו ,פשטיה דקרא אפני אדם קאי 

את פני ' וישא ה" בוהא דלא פריך הכא מדכתי[]  .שיראה לך פנים שוחקות ולא פנים של כעס ,אליך אפני שכינה קאי

 ].'תוס. [משום דהתם חס בשביל צדקו ,"י אם פניו אשאכ"וכתיב  "איוב

ולא אשא פנים  ,מי שמתו רקה למלאכי השרת בפ"והוה מצי לשנויי כדאמר להו קב .בפרק בתרא דנדה משני נמי הכי ב

שאף לישראל אינו  ,ומיהו גם זה אמת .והם דקדקו עד כזית עד כביצה "ואכלת ושבעת וברכת"אני אמרתי  ,לישראל

 ].'תוס[ .אלא קודם גזר דין ,יםנושא פנ
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כלומר , לל תפילה שלמהכי זה התפ, הסיבה שזה ניצל וזה לא –לדעת רבי מאיר 

  .ולכן לא נענה, ]אלא תפילה חסרה[, וזה לא התפלל תפילה שלמה, ונענה, בכוונה
  

, דיןזה התפלל קודם גזר כי , הסיבה שזה ניצל וזה לא ניצל –ולדעת רבי אלעזר 

  .כשהתפילה אינה מועילה, וזה התפלל אחר גזר דין, כשהתפילה מועילה
  

בין קודם גזר , יפה צעקה לאדם, אמרכי , רבי אלעזרלא הסכים עם דברי ורבי יצחק 

שהסיבה לחילוק בין זה , על כרחך דעתו כדעת רבי מאיר, ואם כן[. בין לאחר גזר דין, דין

  ].אוזה לא התפלל תפילה שלמה, כי זה התפלל תפילה שלמה, שניצל לזה שלא ניצל

  

  גזר דין שיש עמו שבועה

ן עמו שבועה נקרע על ידי התשובה אבל גזר דין מבואר שאף בציבור דווקא גזר דין שאי

  .שיש עמו שבועה אינו נקרע על ידי התשובה ולמדו זאת מישוב סתירת הכתובים
  

ַּכְּבִסי ", הוא הכתוב, שגזר דין של ציבור נקרע על ידי התשובה, כתוב אחד מלמד

 ם ֵמָרָעה ִלֵּב , ואמרו, )ד"י' ירמיהו ד" (ְּבִקְרֵּב ַמְחְׁשבֹות אֹוֵנַעד ָמַתי ָּתִלין ְלַמַען ִּתָּוֵׁשִעי ְירּוָׁשַלִ

  .שהכתוב הזה מדבר בגזר דין שאין עמו שבועה
  

 ,הוא הכתוב, שאפילו גזר דין של ציבור אינו נקרע על ידי תשובה, וכתוב אחר מלמד

, )ב"כ' ירמיהו ב" (לאקים 'הְנֻאם  ִּכי ִאם ְּתַכְּבִסי ַּבֶּנֶתר ְוַתְרִּבי ָל ֹּבִרית ִנְכָּתם ֲעוֵֹנ ְלָפַני"

   .שהכתוב הזה מדבר בגזר דין שאין עמו שבועה, ואמרו

מנין לגזר דין שיש עמו  ,]או משמו של רבי יונתן, או מעצמו[ ,אמר רב שמואל בר אמיו

ְּבֶזַבח ְוָלֵכן ִנְׁשַּבְעִּתי ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתַּכֵּפר ֲעֹון ֵּבית ֵעִלי " ,שנאמר, שבועה שאינו נקרע

מבואר שאינו מתכפר להם בזבח ומנחה הבאים עם , )ד"י' ג 'שמואל א" (ַעד עֹוָלםּוְבִמְנָחה 

   .וזאת משום שהיה עם שבועה, התשובה

  

  כפרת עוון בית עלי

ומשמע שבדברים אחרים הוא , נתבאר שעון בית עלי אינו מתכפר בזבח ובמנחה

  .ונחלקו חכמים בדבר, מתכפר

   .בתורהאבל מתכפר  ,ובמנחה אינו מתכפר בזבח –ה רבלדברי 

                                                                                                                                        
שכן , אבל מדברי רבי מאיר אין ללמוד מה דעתו בענין צעקה שאחר גזר דין. ודווקא רבי יצחק ודאי אמר כרבי מאיר א

וכמו כן יתכן . ולעולם על ידי תפילה שלמה ינצל, שתפילה מועילה גם אחר גזר דין, יתכן שדעתו כדעת כרבי יצחק

אפילו תפילה שלמה אינה , אבל לאחר גזר דין, שרק קודם גזר דין תפילה שלמה מועילה ,שדעתו כדעת רבי אלעזר

 .מועילה
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  .בתורה ובגמילות חסדיםאבל מתכפר  ,בזבח ומנחה אינו מתכפר –אביי ולדברי 
  

אביי ו. גםשני םחי ארבעי ,בעסק בתורהשרבה . ואביי באו מבית עלי אואמרו שרבה

  .ששים שנהחי  ,עסק בתורה ובגמילות חסדיםש
  

באו  ,בני שמונה עשרה שנה םמתי מתיהשהיו  ,משפחה אחת היתה בירושליםו

ְוִאיׁש " ,שנאמר בה ,שמא ממשפחת עלי אתם ,אמר להם ,והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי

 ְוַלֲאִדיב ֶאת ַנְפֶׁש ֵמִעם ִמְזְּבִחי ְלַכּלֹות ֶאת ֵעיֶני א ַאְכִרית ְלָימּותּו ֲאָנִׁשים ְוָכל ַמְרִּבית ֵּביְת "

אותה  איםוהיו קור. וחיו ,ועסקו בתורה ,הלכו. וחיו ,כו ועסקו בתורהל ,)ג"ל' ב 'שמואל א(

   .משפחת רבן יוחנן על שמו

  

  גזר דין של ציבור נקרע

של  ובר איניא משמואמר רב שמואל , נתבאר שגזר דין של ציבור נקרע על ידי התשובה

ינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵק ֱא 'הּכַ ים ֵאָליו ים ְקֹרבִ ִק ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱא"מהכתוב שהדבר למד  ,רב

  ).'ז' דברים ד(" ֵאָליו

  

  ה מקבל בקשתנו"זמן שהקב

, שנאמר, ואף אחר חיתום גזר דין, ה שומע שוועתם"הקבבכל שעה , הציבורש, נתבאר

"הּכַ ים ְקֹרִבים ֵאָליו ִק ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱא' ז' דברים ד(" ֵאָליו ינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּוֵק ֱא'.(  

בזמנים מסוימים שבהם אין כל הזמנים שווים ורק , היחידוכל זה בציבור אבל אצל 

" ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹובְּבִהָּמְצאֹו  'הִּדְרׁשּו "שנאמר , אז התפילות נענות ,ה מצוי וקרוב"הקב

  ).'ו ה"ישעיהו נ(

   .שבין ראש השנה ליום הכפוריםעשרה ימים  הםשהזמן הזה , אמר רבה בר אבוהו

  

  עשרה ימים שנתנו לנבל הכרמלי

                                                                                                                                        
שמא אמו היתה , ותירץ. שרבא לא היה כהן, כי במסכת חולין מבואר, והקשה על כך". רבא"י "גרסת רבותיו של רש א

 .'כתבו התוס וכן. והוא רבה בר נחמני שהיה כהן, "רבה"י שיש גורסים "והביא רש. מבית עלי

מר  ,אמר ליה אביי לרבה ,חלק רקוהא אמרינן בפ ,דהכא משמע דרבה לא היה לו זכות של גמילות חסדים ואם תאמר ב

 ].'תוס[ .אביי עסק טפי מיניהכל מקום דמ ויש לומר .הא תורה הא גמילות חסדים

דהא  ,אלא במזלא תליא מילתא ,ילתאחיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מ ,אמר רבא ...עד קטן בפרק בתרא דמו...  ג

 ,רבה חיה ארבעין שנין ,ומר מצלי ואתי מיטרא ,מר מצלי ואתי מיטרא ,רבה ורב חסדא תרוייהו צדיקים גמורים הוו

 ויש לומר .דלמא משום דרבה אתא מדבית עלי ,מנא ליה דמשום מזלא הוה ,ואם תאמר. ורב חסדא חיה תשעין שנין

 ].'תוס[ .הוה מגין עליו זכות תורהאי לאו מזלא , ילו הכידאפ
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ַוָּיָמת ִלּבֹו ", שנתנה לדוד ואנשיו לאכול, לאחר ששמע נבל הכרמלי מאביגיל אשתו

, )ח"ל-ז"ל ה"כ 'שמואל א" (ַוָּיֹמתֶאת ָנָבל  'הַוְיִהי ַּכֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים ַוִּיֹּגף . ְּבִקְרּבֹו ְוהּוא ָהָיה ְלָאֶבן

  .ונחלקו חכמים מדוע נתנו לו משמים עשרה ימים אלו

עשר לגימות שנתן נבל לעבדי  כנגד, נתנו לו עשרה ימים –רב יהודה אמר רב לדברי 

  .ונתן להם סעודה אחת, עשרה עבדים שלח לו דודשכן  ,דוד

אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום  –רב נחמן אמר רבה בר אבוה  ולדברי

  .ולא שב, שישובה "בו הקשהמתין ל ,הכפורים

  

  סדר הנידונים בראש השנה

דנים את כולם בזה ש, ומבואר במשנתנו, שכל באי עולם נידונים בראש השנה, נתבאר

  .שכולם עוברים לפניו בזה אחר זה כבני מרון, אחר זה
  

שכל באי , והכוונה לכך, כלומר כבש, "אימרא"הוא מלשון " מרון"ש, בבבל ביארו - 

שהם יוצאים זה , ככבשים שמונים אותם לעשרם, פניו בזה אחר זהעולם עוברים ל

  .אלא אחד אחד, שאין יכולים לעבור בו כמה בבת אחת, אחר זה בפתח צר
  

שהיתה ידועה להם ונקראת , הנזכר כאן הוא דרך צרה" מרון"ש, וריש לקיש אמר - 

כת בה שני בני ואין יכולים לל, שהיו עולים בה בהר בין שני עמקים, מעלות בית חורון

  .אלא זה אחר זה, אדם זה בצד זה
  

ובני מרון הם , הנזכר כאן הוא לשון מרות ואדנות" מרון"ש, ורב יהודה אמר שמואל - 

בזה אחר , וכשם שהיו מונים את חיילות בית דוד ביציאתם למלחמה, בני חיל של מלך

  .אעוברים לפניו בראש השנה, זה כך
  

 םכול, אף על פי שכולם עוברים בזה אחר זה, וחנןאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יו

שכן יש ללמוד ממשנתנו שהביאה , אמר רב נחמן בר יצחקו. בסקירה אחת םנסקרי

שכן אין כוונת הכתוב , )ו"ט ג"תהלים ל" (ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהםַהֹּיֵצר ַיַחד ִלָּבם ", את הפסוק

ודעות בני האדם , שהרי אין הדבר כן, כלומר שווים, שברא כל לבות בני האדם יחד

שרואה לב כולם , "ַיַחד ִלָּבם" רואה" ַהֹּיֵצר", אלא כוונת הכתוב כך היא, שונות זה מזה

                                                                                                                                        
הדומים , כת אחת הם גדולי ישראל. כנגד שלוש כתות העוברות לפניו בראש השנה, אפשר שנזכרו כאן שלושה דברים א

, שיש להם רועה, הדומים לכבשים, כת שניה הם שאר העם. לחיילים שעומדים על המשמר בסדר הגון ובדעת עצמם

, והולכים כל אחד לעצמו, ולא דרך הגונה, שאין להם רועה, וכת שלישית שאר העולם. בלא דעת עצמם, ונשמעים לו

 .בדרכים עקלקלות כמעלות בית מרון
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  .איחד בסקירה אחת

  

  םיוצאי םעל ששה חדשים השלוחי

והאור הנראה בה בארץ הוא אור השמש הזורח עליה , הלבנה אין לה אור מעצמה

. וחציה האחר חשוך, יה של לבנה הפונה לשמש מוארולכן לעולם חצ, ומאיר אותה

כשהיא . בוהלבנה מקיפה את הארץ היקף אחד בכל עשרים ותשעה יום ומחצה בקירוב

וכשהיא ממשיכה , חלקה המואר מוסתר כולו מהארץ, עומדת בין הארץ לבין השמש

וככל , והוא נקרא מולד הלבנה, נראה מעט מחלקה המואר לצד הארץ, בהילוכה מעט

כבר , וכשמגיעה לרביע היקף הארץ, שהיא ממשיכה בהילוכה נראה יותר מצדה המואר

, והארץ בינה לבין השמש, וכשהיא מגיעה לחצי היקף הארץ, נראה חצי מצדה המואר

מתמעט החלק , ומכאן ואילך כשהיא ממשיכה בהיקף, נראה בארץ כל צידה המואר

לא נראה , ן השמש לארץכשהלבנה בי, עד שבגמר ההיקף, המואר הנראה בארץ

  .מהחלק המואר שלה בארץ כלל

  

בכל פעם לאחר שהלבנה , כלומר, ובעבר היו מקדשים את החודשים על פי הראיה
                                                                                                                                        

". ִלָּבם" את" ַיַחד" אותם השגיח" ַהֹּיֵצר. ִמְּמכֹון ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח ֶאל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ" ,ואקרא דלעיל מיניה קא מהדר א

 ].י"רש[

עדיין לא תעמוד שוב בין , אלא שכשהיא מקיפה היקף אחד, מקיפה את הארץ היקף אחד בזמן קצר יותרבאמת היא  ב

הארץ והשמש כבר אינם עומדים זה כנגד , כי כשהלבנה תשלים היקף אחד סביב הארץ, הארץ לבין השמש כמו שעמדה

עד שתגיע שוב בין , יף עוד מעטוהלבנה צריכה להמשיך להק, שהרי גם ביניהם יש תזוזה, זה כעמידתם לפני חודש

הוא עשרים ותשעה יום , והזמן שבין עמידת הלבנה בין הארץ לבין השמש פעם אחת לפעם שניה, הארץ לבין השמש

 .ומחצה בקירוב
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היו מעידים על כך לפני , וכשהיתה נראית, היו ממתינים שתראה שוב, היתה מתכסה

  .והם מקדשים את החודש, ד"בי

מסיבות שונות , הלבנה בכל חודשמתי תראה , ואף שניתן לדעת על ידי חישובים

ופעמים היתה נראית , לא תמיד היתה נראית באותו יום, שיתבארו בהמשך המסכת

אם ביום שלושים , ולכן לא היו יכולים לדעת מראש מתי יתקדש החודש, רק למחרת

או ביום שלושים ואחד של , ]ויהיו חודש שעבר בן עשרים ותשעה ימים[, של חודש שעבר

ומאחר שלא היו יכולים לדעת זאת , ]ויהיה חודש שעבר בן שלושים יום[, חודש שעבר

  .היו צריכים להודיע לכל ישראל שנתקדש החודש, בכל פעם שנתקדש החודש, מראש
  

שהיו , שמתחילה היו מודיעים זאת על ידי אבוקות של אש, י"ב יתבאר בעזה"ובדף כ

אולם לאחר מכן קלקלו . רוכך היו יודעים בגולה בזמן קצ, מדליקים ממקום למקום

שיהיו שליחים , ולכן התקינו, והיו מדליקים גם הם להטעות את ישראל, הבייתוסים

ולא בכל חודש היו שולחים , יוצאים להודיע לכל מקומות ישראל מתי נתקדש החודש

שבהם היה צורך לדעת מתי , שרק בששה חודשים, ומבואר במשנתנו. את השליחים

  .חים יוצאיםהיו שלו, נתקדש החודש
  

  .ואלו הם ששת החודשים שהיו שלוחים יוצאים להודיע לגולה מתי נתקדש החודש
  

עד  םהשלוחי םוהולכי[, אפסחיחול מתי בגולה כדי להודיע , היו יוצאיםניסן על . א

  ].חוץ מן השבתות
  

, מיםכל שמונת הי והולכים[ ,התעניתתחול מתי בגולה כדי להודיע , היו יוצאיםאב  על. ב

  ].חוץ מן השבת
  

שכשידעו מתי ראש , מתי יחול ראש השנהבגולה כדי להודיע , היו יוצאיםאלול על . ג

  .ביעשו ראש השנה ביום שלושים של אלול, חודש אלול
  

ולמחרת יום שנתקדש [מתי יחול חג הסוכות בגולה כדי להודיע , היו יוצאיםתשרי על . ד

ומודיעים אם עיברו בית דין , להגיע עד החג םכוליעד מקום שי םוהולכי, ראש השנה יוצאים

  ].ביום הכפורים וסוכות םכדי שלא יהא לבם נוקפ, את אלול ואם לאו
  

  .מתי יחול חנוכהבגולה כדי להודיע , היו יוצאים כסליועל . ה

                                                                                                                                        
עצרת פעמים חמשה פעמים  ,דתני רב שמעיה ,לעיל נןכדאמרי ,דבעומר הדבר תלוי ,אבל על סיון מפני עצרת לא צריך א

 ].'תוס[ .הששה פעמים שבע

ועל כרחן הולכין , אי אפשר להן לדעת ,ואף על פי שספק הוא בידם שמא יעברוהו בית דין, דרוב שנים אין אלול מעובר ב

 ].'תוס' עי. [כתבו שעושים מספק שני ימים' ותוס. ומשמע שעושים יום אחד]. י"רש. [אחר רוב שנים
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  .מתי יחול פוריםבגולה כדי להודיע , היו יוצאים אדרעל . ו
  

כדי להודיע מתי להביא פסח , איירעל גם ים היו יוצא, וכשהיה בית המקדש קיים. ז

  .כי היו טמאים או בדרך רחוקה, שאותם שלא הקריבו פסח ראשון, ]פסח שני[=קטן 

  

  דין ארבעה צומות ושילוח שלוחים בשבילם

ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי  'הֹּכה ָאַמר ", הנביא זכריה מתנבא

" ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּוֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ְוצֹום הָ 

אחד בחודש ] תמוז[=אחד בחודש הרביעי , הזכיר בדבריו ארבעה צומות, )ט"י' זכריה ח(

משך ובה, ]טבת[=ואחד בחודש העשירי ] תשרי[=אחד בחודש השביעי ] אב[=החמישי 

שאותם צומות יהיו לששון , ומכל מקום אמר, י על מה נתקנו צומות אלו"יתבאר בעזה

  .ולשמחה
  

יש ללמוד , שלדברי רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, מתחילה היה נראהו

יהיו , כלומר שאין יד הגוים תקיפה על ישראל, שבזמן שיש שלום, מהכתוב הזה

  .יהיו צומות, ובזמן שאין שלום, ]הספד ותעניתלהיות אסורים ב[, לששון ולשמחה
  

ואם כן , שהרי יד הגוים תקיפה על ישראל, הלא לאחר החורבן אין שלום, והקשו

כדי , ולמה אין השלוחים יוצאים להודיע לגולה על החודשים הללו, צומות גמורים הם

יוצאים  ואמנם על אב ועל תשרי[. שידעו הכל מתי נתקדש החודש ובאיזה יום להתענות

  ].אבל אין יוצאים על תמוז ועל טבת
  

יהיו , בזמן שיש שלום )א(. הצומות הללוולפיכך אמרו ששלוש חלוקות יש בענין 

אין שמד ולא  )ג(. יהיו צומות, ]ג גזרת מלכות"וי[בזמן שיש שמד  )ב(. לששון ולשמחה

נים ומאחר שבזמן שנתחברה המשנה כמה ש. רצו אין מתענים, רצו מתענים, שלום

ואין להטריח את , תעניות אלו היו רשות, לא היה שמד ולא שלום, אחר החורבן

  . אהשלוחים בשבילם

משום הצרות שנכפלו , שגם בזמן המשנה היה צום גמור, יוצא מכלל זה תשעה באב

ולכן גם בזמן ההוא היו , ]בונחרשה העיר, ונלכדה ביתר, שחרב הבית בראשונה ובשניה[, בו

                                                                                                                                        
אבל , שבית המקדש קיים הוסיפו שלוחים לצאת גם על אייר שבזמן, שכן ממשנתנו משמע, לכאורה עדיין יש להקשות א

 .ע בדבר"ויל. היו צריכים לצאת גם בשבילם, ולכאורה מאחר שאז היו ימים טובים, על תמוז ועל טבת לא

אבל חורבן בית המקדש תקיפא  )א. (כדתנן בפרק בתרא דתענית ,ביום שבעה עשר בתמוז נמי אירע חמשה דברים ב

 .דצרה אחת הוכפלה בו ,באב תשעהלא דמי לועוד ) ב( .טובא
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  .עליושלוחים יוצאים 

  

  ארבעת הצומות

צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ", נתבאר שיש ארבעה צומות בארבעה חודשים

  .ולהלן יתבאר מתי חלים הצומות הללו בכל חודש ולמה צמים, "ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי
  

ִביִעי ַּבֹחֶדׁש ָהְר " ,שנאמר ,אשבו הובקעה העיר .צום הרביעי זה תשעה בתמוז. א

נקרא צום הרביעי כי ו, )'ו ב"ירמיהו נ(" ַלֹחֶדׁש ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ָּבִעיר ְוא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ

  .הוא צום שבחודש הרביעי
  

כי הוא , נקרא צום החמישיו, ינוקשבו נשרף בית אל .בצום החמישי זה תשעה באב. ב

   .צום שבחודש החמישי
  

הרגו ישמעאל בן ש ,שבו נהרג גדליה בן אחיקם .עי זה שלשה בתשריצום השבי. ג

. ינוקשל צדיקים כשריפת בית אל םששקולה מיתת ,ללמדך, וקבעו על כך צום ,נתניה

  .ונקרא צום השביעי כי הוא צום שבחודש השביעי
  

התחיל לצור כלומר , שבו סמך מלך בבל על ירושלים .צום העשירי זה עשרה בטבת. ד

 .ֵאַלי ַּבָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעית ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ֵלאֹמר 'הַוְיִהי ְדַבר " ,נאמרש ,עליה

ם  גֶּבן ָאָדם ְּכָתב ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ְל ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָסַמ ֶמֶל ָּבֶבל ֶאל ְירּוָׁשַלִ

  .קרא צום העשירי כי הוא צום שבחודש העשירינו, )'ב-'א ד"יחזקאל כ" (ַהֶּזה
  

שהרי המצור , ולדבריו לא נסדרו הצומות כסדר המאורעות, עד כאן דעת רבי עקיבא

אלא נסדרו הצומות לפי סדר חודשי , של החודש העשירי היה קודם לכל שאר המעשים

  .השנה
  

 הוז ,מותוואני אין דורש כ ,ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, אמר רבי שמעוןו

                                                                                                                                        
בה  נןוהך ברייתא מתנינן בירושלמי וגרסי .ז תענית"ומשום הכי עבדינן בי ,ז"אבל בשניה הובקעה בי ,היינו בראשונה א

קלקול חשבונות  ,דכתיב בקרא בתשעה לחדש ואף על גב ].ז"שלדעת הירושלמי גם בראשונה היה הדבר בי[ ז בתמוז"י

 .ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורים ,ורוצה לומר דמתוך טרדתם טעו בחשבונם ,ס דידן"יג אשופל ,היו שם

 ].'תוס[

 ...ובספר ירמיה כתיב בעשור לחדש  ,דבסוף מלכים כתיב דנשרף בשבעה ,בפרק בתרא דתענית רמי קראי אהדדי ב

לעתותי ערב הציתו בו  ,ותשיעי עד שפנה היום שמיני] שביעי[ואכלו ושתו בו  ,לחדש נכנסו אויבים להיכל' ומשני דבז

 ].'תוס[ .ונשרף עד שקיעת החמה בעשור ,האש

 .כתיב" כתוב" ג
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שכן מן הסתם מנה הכתוב את הצומות לפי סדר המאורעות ולא לפי סדר , אםמה דאח

  .החודשים

שמועה שהוכתה לגולה ה השבו בא ,זה חמשה בטבתצום העשירי , ולדעת רבי שמעון

ובטבת שאחר , שכן יכניה וסיעתו גלו לבבל אחד עשרה שנה קודם החורבן ,העיר

ַוְיִהי ִּבְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבֲעִׂשִרי ַּבֲחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש " ,אמרשנ, החורבן נודע להם מהחורבן

ם ֵלאֹמר ֻהְּכָתה ָהִעיר ועשו יום  ,)א"כ ג"יחזקאל ל(" ְלָגלּוֵתנּו ָּבא ֵאַלי ַהָּפִליט ִמירּוָׁשַלִ

  .שמועה כיום שריפה

   

  מגילת תענית

חכמים על ידי ניסים  היא מגילה שבה נכתבו ימים טובים שקבעום, מגילת תענית

ובהמשך הסוגיה יוזכרו [, ויש מהם שאסורים גם בהספד, ואסרום בתענית, שאירעו בהם

כי היה אסור לכתוב תורה שבעל  ,םלפי ששאר כל משנה וברייתא לא היו כתוביו. מעט מהם

לת יבמג השכתוב, להימג תלכך נקרא ,בתענית םלדעת ימים האסורי ,וזו נכתבה לזכרון, פה

וכל הימים הכתובים בה , ונחלקו חכמים אם לאחר חורבן בטלה מגילה תענית. ]ספר

  .או עדיין אסורים הם בתענית ובהספד, מותרים בתענית והספד
  

, שכן אותם ארבעה זמנים שהזכיר הנביא. בטלה מגילת תענית –רב ורבי חנינא לדעת 

צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ָבאֹות צְ  'הֹּכה ָאַמר ", כמו שנאמר, שיהיו בזמן הבית לששון ולשמחה

ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה 

והוא הדין , שלאחר החורבן בטלים הם, נתבאר לעיל, )ט"י' זכריה ח" (ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו

ומסקנת הסוגיה . לאחר החורבן בטלים הם, כתובים במגילת תעניתלימים טובים ה

  .שכן דעת רבי יוסי בברייתא
  

דווקא אותם ארבעה . לא בטלה מגילת תענית – רבי יוחנן ורבי יהושע בן לויולדעת 

וכשנבנה הבית , כי נקבעו לצום על ידי החורבן, זמנים תלוים הם בבנין הבית וחורבנו

אינם תלוים בבנין הבית , רים הכתובים במגילת תעניתאבל הדב. בנהפכו לששון

ומסקנת הסוגיה שכן דעת רבי מאיר . ולכן גם אחר החורבן נוהגים הם, וחורבנו

  .בברייתא

                                                                                                                                        
ותרא שרה " ,"'הצאן והבקר ישחט וגו" ,"'בן אדם יושבי החרבות וגו" ,ובסיפרי, בתוספתא דסוטה םוהשלשה שנויי,  א

 ].י"רש". ['את בן הגר המצרית וגו

' זכריה ז( מיום החורבן "ַהֶאְבֶּכה ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמִׁשי ִהָּנֵזר ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֶזה ַּכֶּמה ָׁשִנים"בני הגולה שכשנבנה בית שני שלחו  ב

ומכאן ואילך יהיו ) 'ה' זכריה ז..." ( ִּכי ַצְמֶּתם ְוָספֹוד ַּבֲחִמיִׁשי ּוַבְּׁשִביִעי ְוֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה"השיבם הקדוש ברוך הוא ו, )'ג

 ].י"רש. [ון ולשמחה ולמועדים טוביםלשש
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אכן . י הראיות שהביאו בגמרא אם בטלה מגילת תענית או לא"בהמשך יתבארו בעזהו

ם הם בתענית ועדיין אסורי, שחנוכה ופורים לא בטלו, ט"בדף ימסקנת הגמרא 

ומותרים , אחר החורבןושאר ימים טובים הכתובים במגילת תענית בטלו . ובהספד

  .בהספד ותענית

  

  איסור תענית בחנוכה

ורבי יהושע , וירד רבי אליעזר ורחץ, וגזרו תענית בחנוכה בלודמעשה , שנינו בברייתא

כי אסור  ,עשו תשובה ,צאו והתענו על מה שהתעניתם כלומר ,ואמרו להם, הסתפרו

  .להתענות בחנוכה
  

שכן בימי רבן יוחנן בן זכאי רבם חרב , ורבי אליעזר ורבי יהושע היו אחר החורבן

, ככתוב במגילת תענית, אומתוך כך שבזמנם עדיין היה אסור להתענות בחנוכה, הבית

ועדיין אסורים , לא בטלו, שכן הדין לשאר ימים הכתובים במגילת תענית, רצו ללמוד

  .בתענית
  

כי חנוכה , אין ללמוד מחנוכה לשאר ימים, כי אמר, ומתחילה רב יוסף דחה ראיה זו

  .שיש בה מצווה, חמורה משאר ימים
  

  .תיבטל היא ומצוותה, מה בכך שיש בה מצווה, והקשה לו אביי
  

כי חנוכה שונה , שהסיבה שאין ללמוד מחנוכה לשאר ימים, ולפיכך אמר רב יוסף

שכבר החזיקו כל ישראל , סם וגלוי לכל ישראלשהנס שארע בה מפור, מהם

  .ולכן אין ראוי לבטלה, לקיימה כמצוות התורה, במצוותה

  

  יום טוב שבטלה אזכרת שם שמים מהשטרות

שנקבע ליום טוב , הוא שלושה בתשרי, אחד מהימים הטובים הכתובים במגילת תענית

שלא  ,ון שמדגזרה מלכות ימתחילה ש. על שבטלו בו אזכרת שם שמים מהשטרות

התקינו שיהו  ,ונצחום ,וכשגברה מלכות חשמונאי ,להזכיר שם שמים על פיהם

בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול " ,וכך היו כותבים ,שם שמים אפילו בשטרות םמזכירי

ונמצא שטר  ,למחר זה פורע את חובו ,אמרו ,וכששמעו חכמים בדבר ,"לאל עליון

וכששמעו חכמים שעלה , שכבר נהגו העם, לבטל ובקושי יכלו, וביטלום ,מוטל באשפה

                                                                                                                                        
א

זכר  ,ואפילו הכי מדליקין נרות ,יום טובדלעולם לא חשיב  ,לא הוה ליה לאקשויי ,דעל כסליו מפני חנוכה תיןממתני 

 ].'תוס[ .לנס
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  .ועשאוהו יום טוב, ונחשב להם לנס, הוכשר הדבר בעיניהם, הדבר בידם
  

ולמדו מכאן שיום טוב זה נקבע , אשדבר זה ארע אחר החורבן, ומתחילה היו סבורים

אחר החורבן ואמרו שיש ללמוד מכאן שלא בטלה מגילת תענית אחר החורבן שכן אם 

  .בים שכבר היו בטלו ודאי לא היו מוסיפים ימים טובים חדשיםימים טו
  

רק ואפשר ש, בזמן שבית המקדש היה קייםשדבר זה ארע , אולם דחו זאת ואמרו

הוא וכל ימים טובים הכתובים אחר החורבן בטל אבל , בזמן הבית היה יום טוב

  .במגילת תענית
  

  ט"דף י
  

בר מטעם שהוא יום שנהרג בו גדליה בן ואף שבזמן הבית כבר היה יום זה יום טוב כ

היה צורך לתקן בו מכל מקום , שהיה בו מתחילה צום ונהפך לששון ולשמחה, אחיקם

  . יום טוב מטעם ביטול הזכרת השם

ולא , רק הוא עצמו היה יום טוב, כי כשהיה יום טוב מחמת צום השביעי שנהפך לששון

נאסר בתענית גם , של מגילת תענית אבל עתה שנעשה יום טוב כימים, לפניו או אחריו

  . לפניו ולאחריו

צריכים , מאחר שהם מדברי סופרים, הימים הכתובים במגילת תעניתש, שכן שנינו

שלא , בהםוגם יום שלאחריהם גם יום שלפניים להיות אסורוהחמירו בהם , חיזוק

 ומותרים בתענית והספד, אינם צריכים חיזוקש, שבתות וימים טובים של תורהכ

טוב מדברי שהוא יום , שנהרג בו גדליה בן אחיקם והוא הדין ליום, לפניהם ואחריהם

  . ואינם צריך חיזוק, והרי הם כדברי תורה, כלומר מדברי נביא, קבלה

קודם שתקנו יום טוב בשלושה בתשרי משום ביטול אזכרת שם שמים , ואם כן

ום שאחרי ראש חודש אף על פי שהוא י, היה מותר להתענות בשני בתשרי, בשטרות

שהוא , וגם הוא יום שלפני יום שנהרג בו גדליה, שהם מועדים מהתורה, וראש השנה

, אבל עתה שנקבע יום שלושה בתשרי יום טוב מדברי סופרים. מועד מדברי קבלה

  .נאסר גם יום שני בתשרי בהספד או תענית, מחמת ביטול שם שמים בשטרות

  

                                                                                                                                        
 .שזהו צום השביעי שנעשה ששון ושמחה, כי בזמן הבית היה יום טוב בלא הטעם הזה א

גם ימים שלפניהם ואחריהם , אותם ימים שאסורים בהספד ותענית, חרי כמותם עצמםלכאורה דין הימים שלפני ולא ב

' אולם התוס. גם ימים שלפניהם ולאחריהם אסורים רק בתענית, ואותם שאסורים רק בתענית, אסור בהספד ותענית

 ].'תוס' עי. [שימים שלפני ולאחרי לעולם אסורים בתענית בלבד ומותרים בהספד, כתבו
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  היהודים מהתורה יום טוב על בשורה טוב שלא ינתקו

שנקבע , עשרים ושמונה באדרהוא , אחד מהימים הטובים הכתובים במגילת תענית

פעם אחת ש. ליום טוב על שבאה בשורה טובה ליהודים שלא ינתקו אותם מהתורה

ושלא ימולו את  ,שלא יעסקו בתורה ,שמד על ישראל ]רומי[= גזרה מלכות הרשעה

הלכו ונטלו עצה  ,ה בן שמוע וחבריומה עשה יהוד ,ושיחללו שבתות ,בניהם

 בואו והפגינו בלילה ,אמרה להם ,אצלה םשכל גדולי רומי מצויי ,ממטרוניתא אחת

הלכו והפגינו  ,]וירחמו עליכם ,כדי שישמעו השרים ,בשוקים וברחובותבלילה צעקו כלומר [

ד ולא בני אב אח ,לא אחיכם אנחנו ,ה"הקבלמען  ,כלומר, אי שמים ,אמרו ,בלילה

עלינו  םשאתם גוזרי ,מה נשתנינו מכל אומה ולשון ,ולא בני אם אחת אנחנו ,אנחנו

   .ואותו היום עשאוהו יום טוב ,וביטלום .גזירות קשות
  

שכן , אשהרי מעשה זה היה אחר החורבן, ומכאן ראיה שלא בטלה מגילת תענית

כפי , מאירשהרי אמר דברים בשם רבי [, יהודה בן שמוע תלמידו של רבי מאיר היה

ורבי מאיר עצמו היה , ]והטיף לתוכן עופרת, י להלן בדין כלי זכוכית שנקבו"שיתבאר בעזה

שהיה תלמידם של רבי אליעזר , בשהוא תלמידו של רבי עקיבא[אחר החורבן כמה דורות 

, יש ללמוד מכאן, ואם כן, ]שבימיו חרב הבית, שהיו תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, ורבי יהושע

ודאי לא , שכן אם ימים טובים שכבר היו בטלו, לה מגילת תענית אחר החורבןשלא בט

  .היו מוסיפים ימים טובים חדשים
  

  .גח"כפי שנכתב לעיל בדף י, שנחלקו תנאים אם בטלה מגילת תענית, ומסקנת הגמרא

  

  כלי זכוכית שנקבו וסתום בעופרת

אבל חכמים גזרו , שכלי זכוכית אינם מקבלים טומאה מהתורה, במסכת שבת מבואר

שנעשים מהחול , כי דומים הם לכלי חרס, עליהם שיהיו מקבלים טומאה ככלי חרס

מטעמים שנתבארו , שמקבלים טומאה גם מגבם, ובדבר אחד חמורים מכלי חרס[, כמותם

                                                                                                                                        
תיפוק  ,מאי איריא דהוה ליה יומא מקמי דאיתוקם תמידא ,עשרים ותשעה נמי ,סדר תעניות כיצד פריך רקתימה בפ א

 ,ההיא דאיתוקם תמידא זה היה בזמן שבית המקדש קיים ,מאי קושיא ,ליה דהוה ליה יומא דבתר עשרין ותמניא

רבי שסדר  ,כל מקוםדמ ויש לומר .מאיר בייהודה בן שמוע תלמידו של ר ביועובדא דעשרים ותמניא היה בימי ר

 ].'תוס[ .כיון דבימיו היה שלא לצורך ,לא הוה ליה למתני מריש ירחא דניסן ,המשנה

אינו  ,כל מקום שאתה מוצא משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא ,כדאמרינן בפרק קמא דעירובין ב

 ].י"רש. [אלא רבי מאיר

שכן אם כתוב בה שעשרים ושמונה באדר הוא יום טוב על , וב במגילת תענית עצמהוצריך לומר שנחלקו גם במה שכת ג

על כחו יאמרו שדברים אלו כלל לא , והאומר שבטלה. ודאי לא בטלה מגילת תענית כהוכחת הגמא כאן, הבשורה הזו

 .ע בדבר"ויל. נכתבו במגילת תענית
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, בטל מהיות כלי, אם ניקב בשיעור שאין משתמשים בו, שכל כלי, וכלל בידינו]. שם

, ]או באוכל או באדם[שאין טומאה אלא בכלי , ממנו טומאתופרחה , ולכן אם היה טמא

  .ולא בשברי כלים
  

בדין כלי , נחלקו חכמים ורבי יהודה בן שמוע משמו של רבי מאיר, ולדברי רבן גמליאל

ונאמרו מספר . וסתמו את הנקב בעופרת, זכוכית שנקבו נקב במבטלם מלהיחשב כלי

  .ביאורים למחלוקתם

  

  .נחלקו אם חזרו לטומאה ישנה - י "רשלפירוש ראשון של . א
  

במסכת שבת מבואר שכלי מתכת טמאים אף שעל ידי ניקובם בטלה מהם טומאתם 

גזרו עליהם חכמים שאם מתקנים אותם חוזרת להם טומאתם הישנה ודווקא בכלי 

  .מתכות גזרו כן ולא בשאר כלים
  

כוכית טמא שניקב ומחלוקת חכמים ויהודה בן שמוע משום רבי מאיר היא בדין כלי ז

  .ובכך פרחה ממנו טומאתו וחזרו וסתמוהו במתכת כגון בעופרת
  

הכלי , מאחר שהמתכת מעמידה את הכלי –לדעת יהודה בן שמוע משום רבי מאיר 

  .וחוזרת לו טומאה ישנה, נידון ככלי מתכת
  

ולא חוזרת , הוא נידון ככלי זכוכית, מאחר שעיקר הכלי הוא זכוכית –ולדעת חכמים 

  .ו טומאה ישנהל

  

   .נחלקו מה קובע מעמיד או עיקר -י "לפירוש שני של רש. ב
  

הכל מודים שטומאה ישנה אינה חוזרת לכלי זכוכית טמא , י"לפירוש שני של רש

, אלא אם כן נחשב ככלי מתכת, כי אין לטמאו טומאה ישנה, שניקב וסתמו במתכת

אבל נחלקו . טומאה ישנה לא תחזור לו, ומאחר שמתחילה ודאי לא היה כלי מתכת

  .איזו טומאה הוא מקבל מכאן ולהבא
  

ומאחר שהמתכת , הכל הולך אחר המעמיד –לדעת יהודה בן שמוע משום רבי מאיר 

  .ומקבל מכאן ולהבא טומאה דאורייתא, הוא נידון ככלי מתכת, מעמידה את הכלי
  

הוא נידון , ליומאחר שהזכוכית היא עיקר הכ, הכל הולך אחר העיקר –ולדעת חכמים 

  .אומקבל גם מכאן ולהבא טומאה דרבנן בלבד, ככלי זכוכית

                                                                                                                                        
משום דכלי זכוכית  ,דחכמים מטהרין לגמרי רשא פי"וריב...  דמשמע מטהרין לגמרי ,ולפירוש זה קשיא לשון מטהרין א
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  יציאת שלוחים על אלול ועל תשרי

שאלול ותשרי הם מששת החודשים שהיו השלוחים יוצאים , ח"כבר נתבאר בדף י

  .לגולה לומר שנתקדש החודש

, ול חסרשכן ברוב השנים אל, כדי שידעו בגולה מתי ראש השנה, על אלול היו יוצאים

  .וראש השנה ביום שלושים של אלול

וכמאמר רבי חיננא בר כהנא אמר רב מימות , שאף שכן הוא ברוב השנים, ומבואר

לא היו סומכים על זה שלא לשלוח שלוחים שוב , אעזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר

 ויעשו את כל המועדים של תשרי על פי חשבון זה שראש השנה ביום שלושים, על תשרי

אבל כשהיה , לא היו מעברים את אלול, כי דווקא כשלא היה צורך בדבר, של אלול

היו מעברים את חודש , ]ב'י בדף כ"מטעמים שיתבארו בעזה[, צורך בדבר לתקנת המועדות

  .והיה ראש השנה ביום שלושים ואחד של אלול, אלול

היו עושים  שכל בני הגולה, היה קלקול לראש השנה, ואף שכשהיו מעברים את אלול

  . ולא יתקלקלו כל המועדות, מוטב שיתקלקל ראש השנה, אותו יום אחד קודם זמנו

  

  יציאת שלוחים על אדר שני

שאדר וניסן הם מששת החודשים שהיו השלוחים יוצאים לגולה , ח"כבר נתבאר בדף י

ועל ניסן . על אדר יוצאים להודיע לגולה מתי פורים. להודיע מתי נתקדש החודש

                                                                                                                                       
ולא יתכן נמי פירוש זה  .דכלי חרס שטהר שעה אחת אין לו טומאה לעולם ...ותניא בתוספתא דכלים  ...ככלי חרס דמו 

 ].'תוס... [ולא יתכן ...  או לאאי הטפת אבר חשיב סתימה מעלייתא  ,דפליגי בהא ,ורבינו שמואל פירש )ג... (

ַוָּיִביא ֶעְזָרא ...  ַוִּיַּגע ַהֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָעֵריֶהם" ,דכתיב ,וסמך קצת לדבר ,משמע דבימי עזרא היה מעובר א

י ֶנֶאְספּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלָכל ָהָעם ּוַבּיֹום ַהֵּׁשנִ ... ַהּיֹום ָקֹדׁש ... ַוִּיְקָרא בֹו . ְּביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי... ַהֹּכֵהן ֶאת ַהּתֹוָרה 

אש משמע שעשו שני ימים טובים של ר, )'ח' נחמיה ז" (ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ֶאל ֶעְזָרא ַהֹּסֵפר ּוְלַהְׂשִּכיל ֶאל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה

ה ֶנֶאְספּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבצֹום ּוְבַׂשִּקים ַוֲאָדָמה ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַהּזֶ "וכתיב נמי  .וקרי ליה שני למילתא, השנה

ד "י אם כן ,ו בו"ואי לאו דעברוהו ועשו סוכות בט ,משמע לפי שאז היה מוצאי סוכות נאספו) 'א' נחמיה ט" (ֲעֵליֶהם

ומשום כך  ום טוביואין לומר דשבקוה לתעניתייהו משום מחרת  .ג מוצאי סוכות"ויום כ ,ב"הרי כ ,דסוכות' דירחא וח

 ].'תוס[ .דעברוה לאלול מע מינהאלא ש ,ועוד שהרי דבר שבצבור היה ,דמאז לא היו נוהגין בו ,ד בו"המתינו עד כ

 ,שמעברין משום ירקיא ,למאן דאמר לקמן, 'וכתבו התוס. ו"דחיית אדמשום ירקיא או מתיא והוא י פירש "רש ב

ועוד כיון  .לחודיה יום הכפוריםדליכא קלקול אלא מ ,קשיא ,יאאבל למאן דאמר משום מת ,דשייך אכולהו ,ניחא

הא ו קאמר "דלאו משום אדונראה  .ו"הא ידעי דתדחה מפני אד, אש השנהאמאי תתקלקל ר ,דידעי קביעות אלול

משום  ,א"ואין מקדשין עד יום ל ,אלא משום דזמנין דלא ראו עדים הלבנה ביום שלשים ,איצטריך מעברינן ליה

אש ומשני מוטב תתקלקל ר .שיעשו שני ימים מספק, אש השנהופריך הא מקלקלא ר .הראייהל פי קדש עדמצוה ל

 .איום העדים לא על פי הראייהל פי אם יעשו ע ,וסוכות ושמיני עצרת יום הכפוריםואל יתקלקלו כל המועדות , השנה

 ].'תוס[
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  .ם להודיע לגולה מתי פסחיוצאי

לא יצאו השלוחים , ד את השנה קודם שנתקדש חודש אדר ראשון"והנה אם עיברו בי

  . שבו פורים, אלא על חודש אדר שני, על חודש זה

ויצאו , ד את השנה לאחר שכבר נתקדש חודש אדר ראשון"אם עיברו ביאולם 

שליחים פעם נוספת או נחלקו חכמים אם כשיתקדש חודש אדר שני ישלחו , השלוחים

  .לא

, ומאחר ששלחו על אדר ראשון, אין שולחים שליחים על שני אדרים –לדעת משנתנו 

  .שוב לא ישלחו פעם נוספת על אדר שני

שולחים שליחים , אם נתעברה השנה אחרי שנשלחו שלוחי אדר ראשון –ולדעת רבי 

  .להודיע מתי נתקדש אדר שני, פעם נוספת
  

  .בביאור מחלוקתם ונאמרו שני אופנים
  

  .נחלקו אם מצוות הנוהגות בשני נוהגות בראשון. א
  

מתנות , משלוח מנות, מקרא מגילה[כל המצוות הנוהגות באדר שני  –לדעת משנתנו 

, כלומר אם קיים בראשון יצא ידי חובתו, אנוהגות בראשון, ]וסעודת פורים, לאביונים

  .לחזור ולשלוח על אדר שניאין צורך , ולכן כשיצאו שלוחים על אדר ראשון
  

לא , ואם קיים בראשון, אינן נוהגות בראשון, מצוות הנוהגות באדר שני –ולדעת רבי 

צריך לחזור ולשלוח על אדר , ולכן אף אם יצאו שלוחים על אדר ראשון, יצא ידי חובתו

  .שני

  

  .נחלקו כמה חודש העיבור. ב
  

ינן נוהגות בראשון ואם קיימו שוב אמרו שלדברי הכל מצוות הנוהגות באדר שני א

  .בראשון לא יצאו ידי חובה ועדיין צריכים לקיים בשנה
  

וכן דעת תנא [, לעולם הוא שלושים יוםו, חודש העיבור יש לו קצבה –לדעת משנתנו ו

ושוב אין צורך להודיע , די בכך שיודיעו לגולה שנתעברה השנה, ואם כן ,]קמא בברייתא

שהרי יודעים הם שיתקדש ביום שלושים ואחד של , נילהם מתי נתקדש חודש אדר ש

  .באדר ראשון

                                                                                                                                        
 .ג כל הנוהגות בראשון נוהגות בשני"וי. כן גרסת הגמרא לפנינו א

 ,בשלמא אם עיברוה קודם אדר .היאך ידעו שנתעברה השנה ,כיון דלא נפקי על אדר השני ,ולתנא דידן ,ואם תאמר ב
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ואם רצו , אם רצו עושים אותו שלושים יום, חודש העיבור אין לו קצבה –ולדעת רבי 

לא די בכך , ואם כן ,]וכן דעת רבן שמעון בן גמליאל[, עושים אותו עשרים ותשעה יום

ומתי יעשו , קדש חודש אדר שניכי לא ידעו מתי ית, שיודיעו לגולה שנתעברה השנה

  .להודיעם מתי נתקדש חודש אדר שני, ולכן צריך לשלוח להם, פורים

  

  חודש אדר ראשון וחודש אדר שני

, לדעת משנתנו. חודש אדר שנינחלק חכמים כמה ימים , לפי הביאור האחרון

רוצים עושים ואם , יוםרוצים עושים עשרים ותשעה אם , ולדעת רבי. שלושים יום

  .ולהלן הובאו דעות נוספות בדבר זה. יוםלושים ש

  

 םשמקדשי, על שני אדרים, משום קהלא קדישא דירושלים ,העיד רבי יהושע בן לוי

הוא יום , בהגיע יום עיבוריהם, כלומר שני חודשים אלו, םאותם ביום עיבוריה

ם אלא ביו,  אין מניחים אותם להיות מעוברים בני שלושים יום, שלושים של חודש

והן חודש , הן חודש אדר ראשוןונמצא ש, שלושים שלהם מקדשים את החודש הבא

  .עשרים ותשעה יום, אדר שני
  

על , העיד משום חגי זכריה ומלאכירבי סימאי ורב נחמן בר רב חסדא אמר בדרשתו ש

ראשון , םעושי םשניהם חסרי, םעושי םשניהם מליאי םרצו לעשותשאם , שני אדרים

   .אבגולה םוכך היו נוהגי, שיםעוחסר  שנימלא ו
  

עד שיוודע לך שהוקבע ראש , אחד מלא ואחד חסר ,לעולם, באמרו ]רב[= ומשום רבינו

קדשו בית דין ראש חדש אדר  ,עד שאמרו לך הבאים מארץ ישראלכלומר  ,חדש בזמנו

  .ועשו את הראשון חסר, השני ביום שלשים לאדר הראשון

                                                                                                                                       
ולכל הפחות עד  ,היכי ידעי דהא מעברינן השנה כל אדר ,אבל אם עברוה אחר כך ,שלוחי אדר ל ידייכולין להודיעם ע

השנה  אם כן ,ואין שלוחין יוצאין ,אש חודשידעי כשיגיע ר ממילא ,כיון דשלוחים יוצאין על ניסן ויש לומר .פורים

וכי בכל המקומות הללו יעשו פסח , הלא יש מקומות שאין שלוחים מגיעים, ולא זכיתי להבין זאת]. 'תוס[ .מעוברת

מיד היו שולחים שליחים להודיע שנתעברה , שכשהיו מעברים את השנה, ולולא דבריהם היה מקום לומר. באדר שני

 .ש"כ רש"ר שכ"שו. ע בדבר"ויל. ההשנ

אכן לא מסתבר שעשו בכל פעם . או שעשו בכל פעם מה שרצו, לעשות אחד מלא ואחד חסר, ע אם כך היו נוהגים"יל א

ולכן , והיה להם לעשות תמיד באופן המסתבר יותר, ד שבארץ ישראל"אלא בבי, שהרי אין הדבר תלוי בהם, מה שרצו

שבא לשלול את דברי האומרים , ומיהו מדברי רב משמע. שנראה להם מסתבר יותר, וןנראה שתמיד עשו כאופן האחר

ואפשר שבכל פעם היו מחשבים . ולא דבר קבוע, ואם כן משמע שבגולה עשו בכל פעם כרצונם, לעשות בכל פעם כרצונם

 .ע בכל זה"ויל. וכך היו עושים, מה ראוי יותר

 .אע אם כל זה מדרשת רב נחמן בר רב חסד"יל ב
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  אדר שני  אדר ראשון  
  

  30    משנתנו
  

    רבי
29  

30  
  

  29  29  רבי יהושע בן לוי
  

רבי סימאי משום 

  חגי זכריה ומלאכי

30  30  

29  29  

30  29  
  

  29  30  רב
  

  

  .אלעולם חסר, אדר הסמוך לניסן, ושלחו לו למר עוקבא

  

  'כ - ט"דפים י

  

  על שני חודשים מחללים את השבת

שהעדים שראו את , פי הראיהשמתחילה היו מקדשים את החודש על , כבר נתבאר

והם מקדשים את , ד בירושלים"חידוש הלבנה היו באים ומעידים על כך לפני בי

  . החודש

הרואה את חידוש הלבנה , שבזמן שבית המקדש היה קיים, א מבואר"ובמשנה בדף כ

ד "כדי לבוא להעיד על כך לפני בי, היה רשאי לחלל את השבת, בכל אחד מהחודשים

  . י שיקרב קרבן ראש חודש בזמנוכד, בירושלים

בשני , התירו לעדים לחלל את השבת כדי להעיד על ראית הלבנה, ולאחר החורבן

, אבל בשאר חודשים, כדי שיתקיימו המועדות בזמנם, ניסן ותשרי, חודשים בלבד

ולא יחללו את , טוב יותר שידחה החודש ביום אחד, שאין קביעת המועדות תלויה בהם

                                                                                                                                        
ואף על פי כן  .לבסוף מסקינן תיובתאומיהו  .אמאי יוצאין על ניסן מפני הפסח אם כןתימה ו. [] לא נתבאר מי שלח לו א

טוב למלאות  ,אבל לדידן ,דזמנין מלא זמנין חסר ,מסקינן ,דשמא בימיהן שהיו מקדשים על פי הראייה ,אנו נוהגין כן

ובירושלמי דמגילה איכא  .אף על גב דאמרינן דשנה מתעברת בסופה ,דהוא חדש העיבור שניתוסף על השנה ,הראשון

ושפר באנפוי ובאנפי חברוי מוסיפין על שתא תלתין "בחדא כתיב  ,עוקבא אשכח תרין איגרין ,דקאמרינן התם ,פלוגתא

דר הראשון א ,מאן דאמר תלתין יומין ,"ושפר באנפי ובאנפי חברוי מוסיפין על שתא ירח יומין"ובחדא כתיב  ,"יומין

 ].'תוס[ .דקסבר רצו שלשים רצו ירח ,ולבסוף דחו לה .אדר השני תוספת ,ירח יומיןאן דאמר מ ,תוספת
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  . השבת בשבילם

מדוע בשני חודשים אלו מותר לעדים לחלל את השבת כדי , י"ולהלן יתבאר בעזה

  .להעיד על הראיה
  

וגם אם לא יבואו עדים , שאדר הסמוך לניסן תמיד חסר, לדעת האומריםש, ואמרו

, אין אנו צריכים את העדים לדעת מתי יתקדש החודש, יקדשוהו ביום שלושים

כי , כדי לבוא להעיד על ראית הלבנה, שבתוהסיבה שבכל זאת מותר לעדים לחלל 

כזה , )'ב ב"שמות י(" ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים"שנאמר , מצווה לקדש על פי הראיה

  .התירו להם לחלל את השבת, וכדי לקיים מצווה זו, ראה וקדש
  

נאמרו שני טעמים , ולדעת האומרים שאדר הסמוך לניסן פעמים מלא פעמים חסר

  .מדוע מותר לעדים לחלל שבת כדי להעיד על קידוש החודש, בגמרא

, רוצים אנו שיתקדש החודש בזמן תחילת ראית הלבנהשלעולם , ללשון ראשון אמרו - 

וזו הסיבה שהתירו , ובין אם תראה ביום שלושים ואחד, בין אם תראה ביום שלושים

ומאחר , תלוי כי בראייתם הדבר, לעדים לחלל את השבת לצורך קידוש חודש ניסן

על כרחך יש להתיר לעדים לחלל את , שרוצים אנו שיתקדש החודש בזמן ראיתו

  .שיוכלו לבוא ולהעיד בזמן, השבת

, שבאמת לא אכפת לנו אם יתקדש החודש ביום ראיתו או למחרת, וללשון שני אמרו - 

כשחל יום שלושים , ולפיכך. אבל רוצים אנו שיתקדש על פי עדים שיאמרו ראינוהו

כי לא אכפת לנו אם , לבוא להעיד על ראייתואסור לעדים לחלל את השבת , בשבת

ויתקדש , ולמחר יבואו עדים הרבה שיראו הלבנה בליל שלושים ואחד, יתעבר החודש

וביום שלושים לא באו , אבל כשחל יום שלושים ואחד בשבת. החודש על פי הראיה

כי אין חודש יותר , יתקדש היוםו, על כרחך לא ידחה עוד, להעיד על ראייתועדים 

מצווה לקדש על שכן , ומאחר שרוצים אנו שיתקדש על פי ראיית עדים, משלושים יום

ויתקדש החודש על , כדי להעיד על הראיה היום, מותר לעדים לחלל שבת, פי הראיה

  .פי הראיה
  

כדי שיקבעו , שעל כרחך הסיבה שמותר לעדים לחלל את השבת, ורב כהנא אמר

  . ולא משום שמצווה לקדש על פי הראיה, ות בזמנםהמועד

היו מחללים את השבת על כל , שבזמן שבית המקדש היה קיים, שהרי מבואר במשנתנו

וכשם שבזמן בית המקדש הותר . כדי שיקרבו קרבנות ראש חודש בזמנם, החודשים

 כך לאחר חרבן זה הטעם שיהיו הדברים, חילול השבת כדי שיהיה ראש חודש בזמנו

ורק בניסן ותשרי שיש , כי אין בהם קרבנות, אלא שאין צריך בכל החודשים, בזמנם

  .מועדות צריך
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שאם לא , על כרחך אדר הסמוך לניסן פעמים מלא ופעמים חסר, ומאחר שזה הטעם

ולא היה לעדים היתר לחלל את השבת , גם בלא עדות העדים ידוע מתי יתקדש ניסן, כן

  .בשביל עדותם

  

  'דף כ

  

  ים את אלול לצורךמעבר

 שמחמתם מעברים את חודש אלול לעשותו שלושים יום, שני טעמים נאמרו בסוגיינו

  .וטעם אחד נחלקו בו חכמים, טעם אחד הכל מודים בו, לדחות ראש השנה יום אחד

  

שאם יעשו ראש השנה ביום ד "שכשרואים בי, ]מתים[=טעם אחד הוא משום מתיא 

דוחים את ראש השנה , ורים ושבת סמוכים זה לזהיום הכפיהיו , שלושים של אלול

לא רצו שיהיו שני ו, שני ימים אלו אסור לקבור בהם מתיםכי , והטעם לכך, יום אחד

  . כדי שלא יסריחו, ימים רצופים שאסור לקבור בהם מתים

  

הוא , ולדחות ראש השנה יום אחד, ולדעת עולא יש טעם נוסף לעשות אלול  מעובר

שאם יעשו ראש השנה ביום שלושים של , ד"שכשרואים בי, ]קותיר[=משום ירקיא 

או שבת ויום הכפורים סמוכים זה לזה ושבת [, שבת ויום טוב סמוכים זה לזהיהיו , אלול

שני ימים אלו אסור כי , והטעם לכך, דוחים את ראש השנה יום אחד, ]ביום השני

ביום השני יהיו , יםכשלא יוכלו לתלוש ירקות חיים שני ימו, לתלוש בהם ירקות

אכן כשיום הכפורים אחר שבת אין לחוש כי ביום הכיפורים אין אוכלים [. הירקות כמושים

   ].ובמוצאי יום הכפורים יוכלו לתלוש ירקות חיים

כי יש , אין לדחות ראש השנה מחמת הטעם הזה, אבל לדעת רבי אחא בר חנינא

  .ם לקדמותםובכך חוזרי, לתת אותם במים חמימים, תקנה לירקות
  

' ו' ד' בימים אכשהוא חל ל באים אנו לדחיית ראש השנה "ומחמת הטעמים הנ

  ].ו ראש"וסימנך לא אד[=
  

יהיו ראש השנה וסוכות ושמיני עצרת , אם יהיה ראש השנה ביום ראשון בשבוע

מחמת הטעם השני יש ולכן , ויהיו שני ימים שאסור לתלוש בהם ירק, סמוכים לשבת

  . ליום שני לדחות את השבת
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  .כי יכולים לקבור את המתים על ידי נוכרים, אבל מחמת הטעם הראשון אין לדחות
  

  

  .יש לדחותו משני הטעמים, ואם יהיה ראש השנה ביום רביעי בשבוע

בת סמוך לש, יהיה יום הכיפורים ביום ששי, שכן כשיהיה ראש השנה ביום רביעי

  .ושני ימים שאסור לקבור מתים, ויהיה שני ימים שאסור לתלוש ירק, לפניו
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  .גם כן יש לדחותו משני הטעמים, וכמו כן אם יהיה ראש השנה ביום ששי בשבוע

ששי סמוך ראש השנה וסוכות ושמיני עצרת ביום , שכן כשיהיה ראש השנה ביום ששי

  . שני ימים שאסור לתלוש ירק, לשבת

ויהיו שני ימים שאסור לקבור , וכמו כן יהיה יום הכפורים ביום ראשון סמוך לשבת

  .מתים
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, בבל מעבריםבשביל בני , שעיבור זה שמעברים בני ארץ ישראל את אלול, ואמר עולא

, וההבל מקלקל את הירקות ומסריח את המתים, ואין הרוח שולטת בה, שהיא עמוקה

ולפיכך יש לבני בבל לתת . ואינה צריכה לכל זה, אבל ארץ ישראל ארץ הרים וגבעות
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  .על שמעברים את אלול בשבילם, להכיר טובה לבני ארץ ישראל, לב

  

  מעברים את השנה לצורך

שמפני , ויש שנים ,]והן קרויות שנים פשוטות[, ם עשר חודשיםרוב שנים יש בהם שני

ובמסכת  ].והן קרויות שנים מעוברות[, הצורך היו מוסיפים להם חודש שלוש עשרה

  .אמהם הדברים שמחמתם מעברים את השנה, סנהדרין מבואר

  

  קידוש החודש ועיבור החודש לצורך

, העםרים את חודש אלול לצורך מעב, שלדברי עולא ורבי אחא בר חנינא, נתבאר לעיל

כלומר כשהיה ראוי לקדש את חודש תשרי ביום שלושים של , משום ירקיא או מתיא

אין מקדשים את חודש תשרי ביום , שהיתה לבנה ראויה להיראות בליל שלושים, אלול

  .לצורך ירקיא או מתיא, ודוחים את ראש השנה ביום אחד, שלושים
  

שיש חילוק בין עיבור חודש לעיבור בה מבואר , תאוהנה רבה בר שמואל שנה בריי

ַהֹחֶדׁש ", שנאמר, את החודש אין מעברים לצורךאבל . את השנה מעברים לצורך. שנה

כלומר  ,כזה ראה וקדש, )'ב ב"שמות י" (ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים 

רה ברייתא זו סותרת את המבואר לעיל שמעברים ולכאו. קדש בו ביום ,כיון שתראה

  .את החודש לצורך
  

, ואמר, שלא תסתור את המבואר לעיל, ששנה רבה בר שמואלורב יישב את הברייתא 

אלא אסרה רק לקדש את החודש , שלא אסרה הברייתא לעבר את החודש לצורך

להתקדש  אף על פי שראוי החודש, אם נראית הלבנה בליל שלושים, כלומר. לצורך

, להוסיף לו את יום שלושים, רשאים לעבר את החודש, אם יש צורך, ביום שלושים

, אבל כשלא נראית הלבנה בליל שלושים. ויהיה ראש חודש הבא ביום שלושים ואחד

שלעולם , אף כשיש צורך בדבר, אין לקדשו ביום שלושים, וראוי החודש להיות מעובר

ִראׁשֹון ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים ", שנאמר, אין מקדשים אלא אחר ראיית הלבנה

  .קדשכלומר רק אחר שתראה  ,כזה ראה וקדש, )'ב ב"שמות י" (הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה

                                                                                                                                        
שדברים אלו אין מעברים את , אכן מבואר במסכת סנהדרין. י כאן הזכיר את האביב התקופה ופירות האילן"רש א

ויש דברים שבשבילם לבדם מעברים את . השנה מעברים את, ורק כשיתקיימו שנים מהם, השנה לצורך אחד מהם לבדו

או נעקרו בני גולה לעלות ולא יוכלו להגיע עד , או נמוקו תנורים, או נתקלקלו הדרכים, כגון שנתקלקלו הגשרים, השנה

כעיבור חודש שהוא לצורך , שהם עיבור שנה לצורך העם, ולכאורה כאן בסוגיתנו היה צריך להזכיר דברים אלו. הפסח

 .ע בדבר"ויל. ם ירקיא או מתיאהעם משו
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שראו הלבנה בליל על העדים  םמאיימי, שכשיש צורך בדבר, רבי יהושע בן לויוכן אמר 

אין , אבל גם כשיש צורך בדבר. ר החודשויתעב, ולא יעידו על כך ,שיחרישו, שלושים

ויתקדש החודש ביום , אלומר שראו הלבנה, ם על עדים שלא ראו הלבנהמאיימי

  .שלושים

שכל ימיו של רבי , לרבי אמישלח  בשכן רבי יהודה נשיאה, והקשו על הדברים הללו

וצריכים אנו לקדשו בזמנו , שאם לא נראה החודש בליל שלושים, יוחנן היה מלמד

ויקדשו החודש על , מאיימים על העדים שיאמרו שראוהו, יום שלושים שלא יתעברב

ולא רק , אף מקדשים את החודש, הרי שלצורך. אף על פי שבאמת לא ראו, פי דבריהם

  .מעברים

שהמועדות , רבי יוחנן דיבר בחודשים בניסן ותשרי, שאין כאן מחלוקת, ותירץ אביי

מותר אף לקדשם בלא ראיה ביום , ורך בדברכשיש צ, ומהטעם הזה, גתלויים בהם

ואם לא , שאין המועדות תלויים בהם, ורבה בר שמואל דיבר בשאר חודשים. שלושים

  .דאף על פי שיש צורך בדבר, אין מקדשים אותם, נראתה הלבנה
  

מקדשים , כשיש צורך בדבר, שלדעת חכמים, והוא, ורבה אמר ליישב באופן אחר

ולדעת אותה , והברייתא ששנה רבה בר שמואל חולקת .ומעברים את כל החודשים

והיא כדעת , אין מקדשים ואין מעברים את החודש, גם כשיש צורך בדבר, ברייתא

ולכן [, ואין לשנות, שלעולם עושים חודש אחד מלא וחודש אחד חסר, האומריםאחרים 

יום מסוים בשנה ובין , שהם חמישים שבועות וארבעה ימים, ימים 354שנה פשוטה לעולם היא 

                                                                                                                                        
, שבאו שני עדים, אלא שאם ארע כן, לכאורה אין הכוונה לכך שיתפסו שני עדים מן השוק ויאמרו להם להעיד שקר א

, ואף הם עצמם מתחילים להסתפק בדבר, ד שטועים הם"אף על פי שיודעים בי, שטעו והיו סבורים שראו את הלבנה

 .יכריחו אותם להעיד

 ,בן רבי יהודה הנשיאבן גמליאל דההוא בנו של ר ,שהיה בימי רב ושמואל ...רבי יהודה נשיאה שהתיר השמן אין זה  ב

 ].'תוס[ .דהוה כייף לרב ושמואל ,יוחנן ביוהאי דהכא תלמידו של ר

, ולפירושו צריך לומר. מקדשים קודם הראיה, כשיש צורך, שניסן ותשרי המועדות תלויים בהם, י"כן פירש רש ג

משום , ויש צורך להפריד את המועדות מהשבתות, כי יש בהם מועדות, בחודשים אלו מותר לקדש קודם הראיהש

שיש המפרשים , הביאו' אבל תוס. מה שאין כן שאר חודשים שאין בהם מועדות ואין צורך כל כך בדבר, ירקיא ומתיא

ושאר חודשים , אותם אלא על ידי הראיהאין מקדשים , שחודשים ניסן ותשרי שהמועדות תלויים בהם, באופן אחר

ולכן , שהקידוש האמיתי הוא רק על פי הראיה, סיבת החילוק היא, ולפירוש זה. מקדשים לצורך גם קודם הראיה

אבל שאר , שאם נקדים נעשה את המועדות שלא בזמנם האמיתי, אנו רוצים לקדש לפי האמת, בחודשים שיש מועדות

ואין בית מיחוש לעבור על דברי , כי אין בהם מועדות, אש חודש קודם היום האמיתילא אכפת לנו לקרוא ר, חודשים

 .תורה כשיעשו ראש חודש קודם היום האמיתי

אין פוחתין מארבעה חדשים "כגון אותה ששנינו במסכת ערכין  .מה צורך לנו בשאר חדשים לחסר ולעבר ,ואם תאמר ד

ובזה לא נראית ביום , ואם עיברו שמונה, והתם מפרשינן הטעם ,"המעוברין בשנה ולא נראה לעבר יותר על שמונה

 ]י"רש. [לומר ראינו בשביל לקדש ,נמצא שאנו צריכין לאיים עליהן ,שלשים
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כגון אם ראש שנה זו ביום ראשון , אזו ליום מסוים בשנה הבאה יהיו תמיד ארבעה ימים

כי , יהיה יום אחד נוסף, ואם השנה מעוברת. בשנה הבאה יהיה ראש השנה ביום חמישי, בשבוע

ואין הלכה ]. ויום אחד, שהם ארבעה שבועות שלמים, חודש העיבור הוא עשרים ותשעה יום

שכשיש צורך בדבר מעברים ומקדשים כל , האומרים, אלא כחכמים, יםכאחר

  . החודשים
  

כשיש צורך , כלומר, מדברי רבבה מבואר ההיפך , שנה ברייתארב דימי מנהרדעא ו

בליל אף על פי שלא נראית הלבנה , מקדשים את החודש ביום שלושים, בדבר

ומותר [, שיאמרו ראינו, וועושים זאת על ידי שמאיימים על העדים שלא רא, שלושים

אבל גם ]. והם ראו, יאמרו אנו לא ראינו, שכן כל אלו שלא ראו, כי אין השקר ניכר, לעשות כן

את החודש לדחות אין מעברים , אם נראית הלבנה בליל שלושים, כשיש צורך בדבר

אפשר , כי כשנראית הלבנה בליל שלושים, והטעם לכך[, חודש הבא ליום שלושים ואחד

  ].נראה לכל כשקר, וכשאין מקדשים את החודש, וה רביםשרא
  

  לעבר  לקדש  

  רב ואביי
  בניסן ותשרי מותר

  בשאר חודשים אסור
  מותר

  רבה
  מותר

  ואחרים אוסרים

  מותר 

  ואחרים אוסרים

  אסור  מותר  רב דימי

  

  בקיאות שמואל בסוד העיבור

ש אף בלא ראיית שידעו מתי מתקדש החוד, יכול אני לתקן לכל הגולה, אמר שמואל

ויודע אני מתי תראה בכל , כי בקי אני בתולדות הלבנה והילוכה וסדר המזלות, עדים

  .חודש

האם יודע כבודו ביאור מה ששנינו בברייתא של , אביו של רבי שמלאי, אמר לו אבא

והשיב לו שמואל . שיש חילוק בין נולד קודם חצות לבין נולד אחר חצות, בסוד העיבור

  . ביאור ענין זה שאינו יודע

ואינו יכול לתקן , יש דברים נוספים שאינו יודע, כשם שדבר זה אין כבודו יודע, אמר לו

                                                                                                                                        
ואותן  ,ו חלקים"משום דכל שנה עודפת ארבעה ימים שמונה שעות תתע ,והא איכא יומא דתלתין שנין ,בערכין פריך א

 ].'תוס[ .משום דליתיה בכל שנה לא קחשיב ,ומשני .שים שנהחלקים מצטרפין ליום שלם לסוף של

 ].י"רש. [ברייתא שנויה ברמזים ב
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  ].י יתבאר הדבר בהמשך"ובעזה[. לכל הגולה

  

  שני דברים ששלח רבי זירא בענין קידוש החודש

כשעלה רבי זירא לארץ ישראל שלח לחבריו שבבל שני דברים שלמד בענין קידוש 

  .החודש
  

  . צריך שיהיה יום ולילה מן החדש. א
  

עוד  ,]סמוך לעלות השחר[אם בליל שלושים , מאחר שהיום הולך אחר הלילה, כלומר

ואין מקדשים את היום , לילה זה מחודש שעבר הוא, נראתה לבנה ישנה קודם שנכסית

  .אלהיות ראש חודש הבא, הזה
  

  .חילוק בין נולד קודם חצות לאחר חצות. ב
  

מה החילוק בין נולד קודם חצות לנולד , ששאל אבא אבוה דרבי שמלאי מה, כלומר

  . החילוק הוא בזה, אחר חצות

, תראה הלבנה סמוך לשקיעת החמהבידוע שהערב , אם היה המולד קודם חצות היום

  . כי שש שעות אחר המולד כבר ניתן לראות את הלבנה בארץ ישראל

כי כל שש , לא תראה הלבנה הערבבידוע ש, אבל אם היה המולד אחר חצות היום

מחמת קטנו אי , אף על פי שמעט מחציה המואר כבר מופנה לארץ, שעות שאחר המולד

  .עדי שקר הם, ואם מעידים עדים שראו את הלבנה, אפשר לראותו

  

  עשרים וארבע שעות הלבנה מכוסה

ובכל פעם כשהיא בין , שהלבנה מקיפה את הארץ בכל חודש, ח"כבר נתבאר בדף י

  .הארץ לשמש מתכסה כל חלקה המואר
  

שהזמן שבו הלבנה מכוסה מבני הארץ בכל מקום , ואמר רבי זירא אמר רב נחמן

אלא שלבני מזרח היא מכוסה תחילה ולבני מערב , הוא עשרים וארבע שעות, שהוא

  .לבסוף
  

שהירח מקיף את הארץ , ח"שכשאמרנו בדף י, נקדים ונאמר, ובטרם נבוא לבאר דבריו

                                                                                                                                        
דקיימא לן עשרים וארבעה שעי מכסי , שהרי לא תראה החדשה ביום שלשים, פשיטא דאין מקדשין ,ואם תאמר א

ואשמעינן דאם , ו לקדשואיצטריך למאן דאמר מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנ. סיהרא כדאמרינן לקמן

 ].י"רש. [שהרי הכל ראו שהלילה מן החדש שעבר, אין מאיימין, נראית הישנה בלילה
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כלומר בכל תחילת חודש הירח עומד בין , היקף זה הוא ביחס לשמש, חודשאחת ל

הירח חוזר שוב לעמוד , עד שלאחר חודש, ומקיף את הארץ ביחס לשמש, השמש לארץ

  . בין הארץ לשמש

והשמש וגם הירח , הארץ עומדת, אמנם בהתייחס לעומד על הארץ בכל נקודה שהיא

השמש מקיפה את הארץ בכל יום  ,]למערב ממזרח[נראים מקיפים את הארץ בכל יום 

  . והירח מקיף את הארץ בכל יום מעט פחות מהיקף שלם, היקף שלם

ונמצא שהשמש , כשהלבנה בין השמש לארץ, וכגון כשתחילת היקף ראשון בראש חודש

ותגיע השמש לאותו , כשיעבור יום שלם ,]והירח אינו נראה[והירח זורחים ושוקעים יחד 

הוא יראה אחר שקיעתה , ומאחר שניתן לראותו רק בלילה[רח מעט אחריה יהיה הי, מקום

יזרח הירח וישקע מאוחר יותר , ובכל הימים שעד חצי החודש ,]עד שישקע גם הוא, מעט

וישקע כשהשמש , עד שבמחצית החודש יזרח הירח כשהשמש כבר תשקע, אחר השמש

ויתקרב אליה , אחר השמש יגדל המרחק של הירח, וכשיעברו ימים נוספים, כבר תזרח

עד שסמוך לתחילת החודש יזרח מעט סמוך , ויהיה זורח ושוקע לפני השמש, מלפניה

ומאחר שניתן לראותו רק בלילה הוא יראה קודם זריחת החמה מעט עד שתזרח [לפני השמש 

ולאחר מכן שוב יהיה , וכשיהיה שוב בין השמש לארץ לא יראה כלל ,]גם היא ולא יראה

  .יה וכך לעולםזורח אחר

  
  

ואינו נראה , כל חציו המואר מוסתר מהארץ, וכשהירח עומד בין הארץ ובין השמש

נראה חלק גדול יותר מחציו , וככל שהוא מתרחק ממעמדו בין הארץ לשמש, כלל

  .המואר

ועד שש שעות אחר עומדו בין , שמשש שעות קודם עמדו בין הארץ לשמש, ומבואר

חציו המואר אינו נראה בשום מקום על , ה שעות אלובמשך שתים עשר, הארץ לשמש
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כי אף שמעט זמן אחר שעמד בין הארץ לשמש כבר מופנה מעט מחציו המואר , הארץ

  .ואי אפשר לראותו בשום מקום על הארץ, מכל מקום החלק הזה קטן מאוד, לארץ

יש בכל מקום שתים עשרה , שאינו נראה בכל הארץ, ומלבד שתים עשרה שעות אלו

  .שאינו נראה בו, ות נוספותשע

ומאז מתכסה מעיניהם , רואים אותו עד שש שעות קודם המולד ]בבל[=בני מזרח 

 ]ארץ ישראל[=ולבני מערב . עד שמונה עשרה שעות אחר המולד, עשרים וארבע שעות

עד , במשך עשרים וארבע שעות, הוא מתכסה כבר שמונה עשרה שעות קודם המולד

  .שש שעות שאחר המולד

כי הלבנה הישנה נראית , י פירש שהסיבה לחילוק בין בני מזרח לבני מערב"שר

, ]הלבנה מקדימה את החמה, שכן קודם המולד, קודם זריחת החמה[, לאחרונה במזרח

שכן אחר המולד הלבנה , סמוך לשקיעת החמה[, והלבנה החדשה נראית בתחילה במערב

בני מזרח רואים אותה , י מזרחומאחר שהישנה נראית בסמוך לבנ] מהלכת אחר החמה

ומאחר שהחדשה נראית בסמוך . ונראית להם עד שש שעות סמוך למולד, טוב יותר

  .אונראית להם שש שעות אחר המולד, בני מערב רואים אותה טוב יותר, לבני מערב

ומהטעם הזה שהלבנה מתכסית בכל מקום עשרים וארבע שעות אם יבואו עדים ויעידו 

  .שעברו עשרים וארבע שעות עדי שקר הםשראו אותה קודם 

  

  מדוע צריך שיהיה לילה ויום מן החדש

שוב אין מקדשים יום , שאם בליל שלושים נראית הלבנה הישנה, נתבאר לעיל

וכל שנראית בו לבנה ישנה הוא מן , כי צריך שיהיה הלילה והיום מהחדש, שלושים

  .ונחלקו חכמים מהיכן הדבר למד. בהישן

                                                                                                                                        
ולכולם השקיעה , שיש לו קצה במזרח וקצה במערב, י מובנים רק אם היתה הארץ מישור גדול"לכאורה דברי רש א

אולם . במזרח נראה לבני מזרח טוב יותר והנראה, שלכן הנראה במערב נראה לבני מערב טוב יותר, והזריחה בשווה

ואמנם . ובכל מקום רואים את הזריחה והשקיעה בזוית שווה לפי אותו מקום, והעולם הוא כדור, כידוע אין הדבר כן

לכן , וככל שהם מתקדמים ממזרח למערב השמש מקדימה את הירח, מאחר שהשמש והירח מהלכים ממזרח למערב

וכמו כן תחל ראיית , והמערביים לו לא יראו אותו, מקום שהמזרחיים לו עוד ראו אותותמיד תפסק ראית הירח הישן ב

ע מהו ההפרש של שתים עשרה "אבל צ. והמערביים לו יראו אותו, הירח החדש במקום שהמזרחיים לו לא ראו אותו

ולא , אל לבאר סוגיה זוויד. ר נ"הראוני קונטרס שכתב ד, ולאחר כתבי זאת. שעות הנזכר כאן בין מזרחיים למערביים

 . הספיק הזמן לעיין בדבריו קודם הדפסת החוברת

דחזו  דאף על גב ,אלא בבני ארץ ישראל ,דלא חיישינן כלל בבני בבל ,ולפי שיטת הקונטרס משמע .י"כן פירש רש ב

ן יום הכפורים וכל ובני בבל מוני .ולא חיישינן ,את החדש למחרתו ביום רץ ישראלמקדשין בני א ,בבל הישנה בלילה

ממאי דקרא קפיד  ,וזהו תימה. שהם ראו הישנה בלילה אף על פי ,החדשה רץ ישראלהמועדות מאותו היום שראו בני א

לעולם לא תראה עוד בתחלת הלילה עד  ,ועוד משהלבנה מתחלת להתחסר .ולא קפיד אבני בבל ,רץ ישראלאבני א
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ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ", מהכתוב בענין שביתת יום הכפוריםענין זה למד  –י יוחנן רבלדברי . א

 ג"ויקרא כ(" ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכםהּוא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב 

, ובכלל זה ראש חודש, שהיום הולך אחר הלילה לעניין המועדות, ממנו למדנו ,)ב"ל

  .ואינו ראש חודש, גם היום מהישן, ומעתה כשהערב מהישן
  

ָּבִראֹׁשן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר " ,מהכתוב בענין אכילת מצותענין זה למד  –ריש לקיש ולדברי . ב

למדנו ממנו  )ח"י ב"ישמות (" ַעד יוֹם ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלֹחֶדׁש ָּבָעֶרביֹום ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֹּתאְכלּו ַמֹּצת 

  .אחר הלילההולך הרי שהיום , יציאת המועד בערבש
  

משמעות דורשין איכא [. אלא מהיכן הדין למד, שאין כאן מחלוקת בדין, אביי אמר

  ].בינייהו
  

מהכתוב בענין יום , הלומד, לדברי רבי יוחנןשכן , ורבא אמר שיש כאן מחלוקת בדין

ולכן לענין ראש , עד סוף היום הוא יום אחדיש ללמוד שמתחילת הלילה , הכפורים

אבל לדברי . אלא יהיה כל היום ראש חודש, אפילו נראה הישן בתחילת הלילה, חודש

, אין היום הולך אחר תחילת הלילה, הלומד מהכתוב בענין אכילת מצות, ריש לקיש

ואין , שהרי מחצות לילה ראשון ואילך אכילת מצה רשות, אלא אחר חצות הלילה

ואם כן לענין ראש , שבו אכילת מצות חובה, ום ההוא נמשך אחר תחילת הלילההי

יכולים , ולא תראה אחר חצות, כשתראה הלבנה בתחילת הלילה קודם חצות, חודש

  .לקדש את החודש ביום

  

  עשיית שני ימים טובים מספק

היו שולחים שלוחים , שבזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראיה, כבר נתבאר

  .וידעו מתי לעשות ימים טובים, דיע לגולה מתי נתקדשו החודשיםלהו

וכל המקומות שהיו שלוחים מגיעים עליהם בתשרי עד הסוכות ובניסן עד הפסח היו 

  .יודעים מתי יום טוב ועושים כפי שהודיעום

                                                                                                                                       
שיהיה המולד  ,דצריך שיהא לילה ויום מן החדש ,לעניין המולד דמיירי הכא ,ויותר היה נראה לפרש...  שתתחדש

דלא פסלינן מולד  ,אבל אין המנהג כן .שיהא יום שלשים ולילו הכל מן המולד החדש ,מבערב של עשרים ותשעה באדר

ולא כלומר צריך שיהא סדר הקידוש לילה ויום  ,א דצריך לילה ויום מן החדש"וי. אלא כשנולד אחר שמונה עשר ,זקן

ולא נראית  ,ואם נולד אחר חצות ,ד נתקדשה לילה שלפניו"יוקדשוהו ב ,דאם היה המולד ביום קודם חצות ,יום ולילה

 ].'תוס... [ואין יום זה שלפניו מתקדש עמו  ,אין החדש מתקדש אלא למחר ,ביום

וכששקעה חמה בתחילת  ,ונראית רק סמוך לבוקר, כי בסוף החודש הלבנה הולכת קודם החמה, ודבר זה לא יתכן א

 .הלילה כבר שקעה לבנה
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על כרחם היו צריכים לעשות יום , שלא היו שלוחים מגיעים עליהם, ושאר מקומות

  . מסתפקים בהם שמא חל בהם יום טובטוב בכל הימים ש
  

יום נוסף אחרי היום שלפי שמחמת הספק יעשו , ואמר רבי זירא אמר רב נחמן

  .יום נוסף קודם היום שלפי חשבונםיעשו ולא , חשבונם
  

ואם ארע שעשו , אחד מלא ואחד חסר, סדר חודשי השנה, כי על פי רוב, והטעם לכך

  . ממנו לאחר שלושים יום גם הרחוקים ויודעים, הדבר מתפרסם, אשנים חסרים

יודעים הכל שעשו כל החודשים אחד מלא ואחד , כל זמן שלא נתפרסם הדבר, ואם כן

וחודשים אלו רגילים , שהם אדר ואלול, עד החודשים שלפני ניסן ותשרי, חסר כסדר

ואם כן יש לעשות יום טוב לפי חשבון שנתקדשו ניסן ותשרי ביום , להיות חסרים

  . ם של החודש הקודםשלושי

מספק עליהם לעשות גם , ועדיין לא נודע להם, אלא מאחר שיתכן שנתעבר אותו חודש

  . את יום המחרת יום טוב

  

  א"דף כ

  

  יום הכפורים אין עושים שני ימים

, שכל מקום שאין מגיעים שלוחים תשרי וניסן להודיע מתי נתקדש החודש, נתבאר

  .תפק בהם שמא הם יום טובעושים יום טוב בכל הימים שיש להס

אבל יום . ופסח, שמיני עצרת, סוכות, כגון ראש השנה, אכן כל זה ברוב ימים טובים

, ולפיכך עושים אותו יום אחד. הקלו שלא לעשותו שני ימים, שהוא יום צום, הכפורים

  .כי רוב שנים אין אלול מעובר, שהוא עשירי ליום שלושים של אלול
  

והגיע לשם לוי ביום אחד עשר , ולא ידעו זאת בבבל, ד את אלול"שעיברו בי, ופעם ארע

וכשראה שהיו אוכלים לחם ומעדנים ביום , בשלפי האמת הוא יום הכפורים, לחשבונם

ערב וטעים תבשיל [=בסים תבשילא דבבלאי ביומא רבה דמערבא , אמר, הכפורים

  ].ביום הגדול של בני ארץ ישראל, הבבלים
  

  .ונקבל עלינו ולא נאכל, ד את החודש"ד לנו שעיברו ביהע, אמרו לו בני בבל

                                                                                                                                        
 .ולכאורה הוא הדין אם עשו שני חודשים מלאים א

יום והוא היה ערב , של בני בבל בא סמוך לחשכה ביום הכפוריםנ "א. הוה יום הכפוריםדהא , ומתוך התחום בא ב

 ].'תוס. [ארץ ישראללבני  הכפורים
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שלא היה במקום , ד שעיברו את החודש"כי לא שמע מפי בי, שאינו מעיד, ואמר להם

, אם לא נתקדשו ביום שלושים, שעל כל החודשים, י"ובהמשך יתבאר בעזה. מושב הסנהדרין

שהרי לא נתקדש , החודש מיד השלוחים יוצאים להודיע שנתעבר, ונכנס ליל שלושים ואחד

ויודעים שעל כרחך , שאף שלא נתקדש החודש ביום שלושים, חוץ מניסן ותשרי, ביום שלושים

ד מקדשים את "עד שישמעו את בי, אינם יוצאים בלילה, יקדשוהו למחר ביום שלושים ואחד

  .החודש ביום שלושים ואחד

  

ידי שבו תהא חובה להתענות והאופן היח. שאין להתענות שני ימים, כל זה מעיקר הדין

כשמתחילה התענו יום אחד בטעות ולאחר מכן העידו לפניהם שעיברו , שני ימים הוא

  .ד את החודש ויום הכפורים מחר"בי
  

שמא , ורגיל להתענות תמיד שני ימים עם לילותיהם, ורבא היה מחמיר על עצמו

  .ום הכפורים כדיןוזכה לצום בי, ופעם אחת נמצא שארע כן. ד את החודש"עיברו בי
  

שעיברו , ולערב בא אדם ואמר לו, שישב בתענית ביום הכיפורים, ומעשה ברב נחמן

ממקום , וענה לו. מהיכן אתה, שאלו רב נחמן. ויום הכפורים למחר, ד את אלול"בי

שאני מת  ,]נוטריקון של דמהריא[=דם תהא אחריתו , אמר לו רב נחמן. הנקרא דמהריא

ַקִּלים ָהיּו ֹרְדֵפינּו "וקרא עליו את הכתוב . אני להתענות יום נוסףשאתה מזקיק, על ידך

  ).ט"י' איכה ד" (ִמִּנְׁשֵרי ָׁשָמִים ַעל ֶהָהִרים ְּדָלֻקנּו ַּבִּמְדָּבר ָאְרבּו ָלנּו

  

  מקום שמגיעים שלוחי ניסן ולא שלוחי תשרי

לגולה מתי ד היו שולחים שליחים בחודש ניסן ובחודש תשרי להודיע "שבי, נתבאר

  . עד היכן שמגיעים בוהולכים בימות החול, נתקדש החודש

, כי מאחד בניסן ועד חמישה עשר בו, ושלוחי ניסן היו מרחיקים יותר משלוחי תשרי

אבל שלוחי תשרי היו מתעכבים גם ביום ראש , לא היו מתעכבים אלא בשבתות בלבד

  .השנה וביום הכיפורים
  

בניסן שהגיעו , מגיעים שלוחי ניסן ולא שלוחי תשריכל המקומות שמעיקר הדין והנה 

, ובתשרי, יום אחדכל יום טוב עושים , ויודעים מתי נתקדש ניסן, אליהם שליחים

שני כל יום טוב עושים , ואינם יודעים מתי נתקדש תשרי, שלא הגיעו אליהם שליחים

                                                                                                                                        
, ד"או שלא שמע אותו אדם מפי בי. מעיקר הדין היה על רב נחמן לצוםו, ד מקודש"ע אם אותו אדם שמע מפי בי"יל א

 .אבל רב נחמן לא רצה להקל בדבר

 ].י"רש. [ואי אתה מחלל על קיומם, על קריאתם אתה מחלל ,כדתניא ב
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  .ימים
  

הן בניסן , שני ימיםכל יום טוב יעשו תמיד במקומות אלו ש, אולם רבי יוחנן מכריז

ינהגו כן , שאם תנהיגם לעשות בניסן יום אחד, גזרה ניסן משום תשרי, והן בתשרי

  .ופעמים שיטעו, בתשרי שלא על פי שלוחים
  

ומעשה ברבי אייבו ורבי חייא בר אבא תלמידי רבי יוחנן שנזדמנו למקום שמגיעים 

ום אחד ולא אמרו להם אליו שלוחי ניסן ולא שלוחי תשרי והיו עושים שם בניסן י

שמע רבי יוחנן והקפיד על כך ואמר להם וכי לא אמרתי לכם . החכמים הללו דבר

  .שבמקומות שמגיעים שלוחי ניסן ולא שלוחי תשרי עושים תמיד שני ימים

  

  עיבור השנה מפני תקופת אביב

והיקף , החמה מקיפה את הארץ בכל יום היקף שלם, שביחס לעומד בארץ, כבר נתבאר

אכן . המסובב אותה סביב הארץ ממזרח למערב, הוא תנועתה עם גלגל המזלות זה

ומשלימה היקף בגלגל המזלות סביב , השמש נעה בגלגל המזלות עצמו ממערב למזרח

  .יום 365-במשך מעט יותר מ, הארץ

, כל חלק נקרא תקופה, חלוק לארבעה חלקים, והיקף זה של השמש בגלגל המזלות

תקופת  ]סתיו[=תקופת תשרי , החודש שבו החלה התקופה ושם התקופה הוא כשם

  ].קיץ[=ותקופת תמוז  ]אביב[=תקופת ניסן  ]חורף[=טבת 

ומאחר שהחמה מקיפה את , ימים 354יש , והנה בשנה פשוטה של שנים עשר חודש

וכגון , יום מהשנה הקודמת 11בכל שנה פשוטה התקופות מתעכבות , יום 365- הארץ ב

  .ב בניסן"בשנה הבאה היא תחול בי, תקופת ניסן באחד בניסןאם בשנה זו חלה 

י ִּכי ֶק ֱא 'הְוָעִׂשיָת ֶּפַסח לַ ָׁשמֹור ֶאת ֹחֶדׁש ָהָאִביב "הכתוב , ולדעת אחרים במסכת סנהדרין

 הְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲא' ִמִּמְצַרִים ָלְיָלהקֶ ֱא פהשאביב של תקו, בא ללמד, )'א ז"דברים ט" (י ,

כלומר בארבעה , תהא בזמן שחודש ניסן מתחדש, כלומר תקופת ניסן הנקראת אביב

שכל יום היא מוסיפה [, שהלבנה עדיין מתחדשת, ראשונים של חודש ניסן אעשר יום

  ]. להאיר יותר מאתמול

, יכולים לעבר חודש אדר, וכשרואים שתחול תקופת ניסן ביום חמישה עשר בניסן

ותהא התקופה נופלת ביום ארבעה עשר , וכך ידחה ניסן יום אחד, לעשותו שלושים יום

כלומר יום התקופה עצמו של תקופה , שיום תקופה מתחיל, האומר, וכדעת רבי יוסי[. בו

  ].חדשה

                                                                                                                                        
 .וראה בהערות בהמשך, מפרשים חמישה עשר יום' ותוס א
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לא תועיל תוספת יום , אבל אם רואים שתתאחר תקופת ניסן ליום ששה עשר בניסן

וכשיתאחר חודש ניסן , אדר שנילהוסיף חודש , ויש לעבר את השנה, אאחד לחודש אדר

  .תהא תקופת ניסן בחלקו הראשון של החודש, חודש שלם
  

  
  

כי , אף על פי שהוא דעת יחיד, שההלכה כאחרים ,בשלח לרבאורב הונא בר אבין 

ולא ששה [ולכן כשתהא תקופת טבת נמשכת עד ששה עשר בניסן , הכתוב מסייע אותו

  .דיעבר את השנה ולא יחוש ,]געשר בכלל

  

  היכר פסח בלב ים

וכל יום מתאחר , הירח זורח ושוקע עם השמש, שבתחילת החודש, כבר נתבאר לעיל

ושוקע כשהשמש כבר , עד שבאמצע החודש הוא זורח כשהשמש כבר שוקעת, מעט

  .זורחת

ואינם יודעים מתי נתקדש , שכשם נמצאים בלב ים, ואמר רב נחמן ליורדי הים

שהלבנה וכשיראו בחודש ניסן , שהגיע אמצע החודש דבר זה יהיה להם לסימן, החודש

  .ויבערו את החמץ, ידעו שהגיע ארבעה עשר בניסן, שוקעת עם הנץ החמה

, אבל בים, ואמנם ביבשה אין הירח נראה שוקע בשעת זריחה אלא בחמישה עשר בניסן

ולכן כבר בארבעה עשר הירח נראה שוקע , הזריחה נראית מוקדם יותר, שהאופק גלוי

                                                                                                                                        
ולא יותר  ,חדשים מעוברין בשנה ארבעהאין פוחתין מ ,ןדהתנן בפרק אין נערכי ,ואין להקשות דלעבריה לאדר ולשבט א

 ].'תוס[ .אבל בפשוטה יותר על שבעה ,ומוקי לה בשנה מעוברת ... שמונהמ

שידע , אלא אמר לו, ושמא לא אמר לו שהוא יעבר. ל"הלא אין מעברים שנים בחו, ע מה ענין רבא לעיבור שנים"יל ב

 .ע בדבר"ויל. לכי ודאי עיברוה בארץ ישרא, שהשנה מעוברת

 ,רסוקשיא לפירוש הקונט. שפירש שארבעה עשר יום בלבד נחשבים חידושה של לבנה, י"כן צריך לומר לפירוש רש ג

לכך צריך לפרש דהכא קאמר עד דמשכה שיתסר אפילו  ...ו של חדש הוי מן החדש "דיום ט ,היו בודקין משמע רקדבפ

 ].'תוס[ .כאן אביב כלל בחדש ניסןואין  ...ושיתסר בכלל  ...עיבור אדר ל ידע ע

על  ,ועל התקופה ,ועל פירות האילן ,על האביב ,סימנין מעברין השנה שלושהעל  ,דסנהדריןרק קמא תימה דתניא בפ ד

 ,איבעי לן על התקופה שמחין ,דאמר התם על התקופהבן שמעון בן גמליאל ור ,על אחד אין מעברין ,שנים מהן מעברין

דעליה לבדה  ,אבל הכא בתקופת ניסן ,דהתם בתקופת תשרי איירי ויש לומר .קיימא בתיקוו ,או דילמא מעברין

 ].'תוס[ .מאי שנא ,כיון דמקרא קא דרשי הכא והכא ,וצריך טעם .מעברין
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  .עת הזריחהבש

  

  חילוק בין שלוחי ניסן ותשרי לשלוחי שאר חודשים

להודיע , ד שולחים שליחים לגולה"שבהם בי, שיש ששה חודשים, ח"כבר נתבאר בדף י

שיש חילוק בין שלוחי , ומבואר]. אדר. כסלו. תשרי. אלול. אב. ניסן[, מתי נתקדש החודש

  .לשלוחי שאר חודשים, ניסן ותשרי
  

שולחים שליחים להודיע , משעה שנתברר מתי יתקדש החודש, יםשאר ארבעה חודש

, כגון אם בליל שלושים נראית הלבנה לכל, אף על פי שעדיין לא נתקדש בפועל, הדבר

יוצאים כבר בלילה , ]שקידוש החודש ביום ולא בלילה[, ויודעים שיתקדש החודש למחר

לושים ואחד יודעים בהגיע ליל ש, או אם לא נתקדש החודש ביום שלושים. לדרכם

אף על פי שעדין לא קדשו , ויוצאים כבר בלילה להודיע הדבר, שיתקדש החודש למחר

  .ד את החודש"בי
  

אלא ימתינו , בערבשלוחי ניסן ותשרי לא יצאו להודיע לגולה שנתקדש החודש אבל 

  .אורק אז יצאו, ד"ישמעו את קידוש החודש מפי ביו, היוםעד 
  

שלא הותר חילול שבת , ולא בשבתות, חותם בימות החול לבדואלו ואלו הולכים בשלי

  .י להלן"כפי שיתבאר בעזה, לצורך הודעת הדבר לגולה

  

  חילול שבת לעדות החודש

 הזהיר, )'ד ג"ויקרא כ(" ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמוֲֹעָדםִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש  'הֵאֶּלה מוֲֹעֵדי ", נאמר

וקריאת המועדים בזמנם תלויה בקידוש  ,הכתוב שתהא קריאת המועדים בזמנם

אף אם , באים להעיד על כך בזמן, ומכאן שהעדים שראו את הלבנה, החודש בזמנו

, ודווקא על קריאת המועדים. בכדי יתקדש החודש בזמנו, יצטרכו לחלל את השבת

כלומר , אבל על קיומם של המועדים, מחללים את השבת, כלומר על קידוש החודשים

  .אין מחללים את השבת, לכל הודעת הדבר
  

בזמן שבית המקדש , מאחר שאמר הכתוב לחלל שבת כדי שיתקדש החודש בזמנוו

                                                                                                                                        
אין יוצאין  ,ד למחר"ידודאי יקדשוהו ב אף על גב ,'ט או בליל ל"בשלמא היכא דנראה בעליל ביום כ ... ואם תאמר  א

י אפשר שא ,א"ליפקו ביום ל ,'אלא היכא דלא קדשוהו ביום ל ... ד ומעברי ליה"יחיישינן דלמא מימלכי ב ,תרעליו לאל

 ].'תוס[ .משום דבשאר חדשים יוצאים אזה וזה מבערב ,דגזרו האי אטו האי ,ויש לומר .א"לדחותו יותר מיום ל

, לומר דמכל מקום כל ראשי חודשים איתרביויש ]. שבהם כל המועדות[האי קרא בניסן ותשרי כתיב ... וקשיא  ב

 ].'תוס... [דראש חודש נמי מועד איקרי ... כדאיתא בפרק כיצד צולין , מדאיקרי מועד
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כדי , לקדשם בזמנם, היו עדים מחללים את השבת לעדות כל החודשים, היה קיים

  .שיקרבו קרבנות ראשי חודש בזמנם
  

אין ו, רבן בטלהלא הק, וכי יש קרבן, רבן יוחנן בן זכאי םלהאולם משחרב הבית אמר 

לא , כי גם אם לא יתקדשו בזמנם, צורך לחלל את השבת על עדות רוב החודשים

יוצאים מכלל זה חודשי ניסן ותשרי . יתעכב כאן דבר שציותה תורה לעשות בזמן

ולכן עליהם מחללים את , וגם בזמן הזה צריכים להתקדש בזמנם ,שבהם יש מועדות

  .השבת גם בזמן הזה
  

כי בהם אין השלוחים , שמחללים את השבת לעדות ניסן ותשרי ותוספת טעם לכך

להעיד , ועל ידי שהעדים יחללו את השבת, ד מקודש"יוצאים אלא כשישמעו מפי בי

  . אימהרו השליחים את הילוכם, על קידוש החודשים הללו

וילכו שנים עשר יום , יצאו השליחים במוצאי שבת, שכן אם יתקדש החודש בשבת

מליל שני בניסן ועד סוף יום ארבעה עשר בניסן יש שבת אחת שהרי , שלמים

יצאו ביום , ואם ידחה החודש למחר. ושנים עשר ימי חול ללכת בהם, שמתעכבים בה

ואף שעתה יש להם מיום ראשון זה , ד"ראשון בבוקר אחר שמיעת מקודש מפי בי

יש להם  הלא, שהוא אחד בניסן עד סוף ארבעה עשר בניסן שלושה עשר יום ומחצה

ואינם הולכים אלא , לחסר מכך שתי שבתות החלים בשבעה בניסן ובארבעה עשר בו

  .אחד עשר יום ומחצה
  

  שבת  ו  ה  ד  ג  ב  א
  

            
ראש 

  חודש

  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב

  פסח  יד  יג  יב  יא  י  ט

  כשהחודש מתקדש בשבת השלוחים יוצאים במוצאי שבת 

  והולכים שנים עשר יום מלאים 

                                                                                                                                        
טעם  .הרי השלוחים עצמן לא ניתן להם לחלל, היאך הוא תולה טעם חילול העדים ביציאת השלוחים, ואם תאמר א

ויציאת השלוחים דקתני אינו אלא ...  ובהן מתקנין את המועדות ,כדקתני, כדי שיתקדש החדש בזמנו הוא ,החילול

והם נעשים סעד לדבר ליישבו , דיש דברים שאין הטעם תלוי בהם, לייפות וליישב את טעם החילול אף בשביל זאת

...  אבל עושין אותן סעד לשנה, אין מעברין את השנה מפני הגדיים והטלאים ,כאותה ששנינו בסנהדרין, ולייפותו

וראו  ,הא כי מקלע יום שלשים דאלול בשבת ,שתלה טעם חילול העדים ביציאת השלוחים ,ודבר תימה פירושו]. י"רש[

ודחינן  ,היה מקלע יום ערבה בשבת ,דאי מאחרים עד אחד בשבת ,על כרחן צריכין לחלל ולבא בשבת ,עדים את החדש

 ].'תוס[ .י צריך טעםומיהו אניסן ודא. לולב וערבה רקבפ' כדאמרי ,ליה משום ערבה
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  שבת  ו  ה  ד  ג  ב  א
  

ראש 

  חודש
  ז  ו  ה  ד  ג  ב

  יד  יג  יב  יא  י  ט  ח

              פסח

כשהחודש מתקדש ביום ראשון השלוחים יוצאים ביום 

  ראשון והולכים אחד עשר יום ומחצה
  

שתוספת טעם לחלל את השבת על עדות ניסן  ,רשפיובמשנה . י בגמרא"כך פירש רש

כלומר לפי ששלוחים  ,ואם כן חשובים הם ,יוצאים םשלוחי םשבהמשום , ותשרי

כדי שיקבעו  ,ראוי לעדים לחלל עליהם שבת ,משום תקנת מועדות םיוצאים בה

  .םמועדות בזמנ

  

  חילול שבת לעדות חודש כשנראית הלבנה בגלוי

, ד"מחללים את השבת לבוא להעיד על כך לפני בי, שהעדים שראו את הלבנה, נתבאר

  .כדי שיתקדש החודש בזמנו
  

ומסתבר , ]בעליל[=אף כשנראית הלבנה בגילוי ו, אין חילוק בדבר –לדעת תנא קמא ו

ואין אומרים , כל מי שראה רשאי לחלל את השבת לבוא להעיד על כך, שראוה רבים

ולא תחלל אתה , ויעידו על ראיית הלבנה, ד בלא חילול שבת"יבואו הקרובים לבי, לו

  .את השבת
  

מותר לאלו לחלל , או את הלבנהדווקא כשמסתבר שאחרים לא ר –ולדעת רבי יוסי 

מן הסתם ראו אותה גם , כשנראית הלבנה בגילויאבל , לבוא להעיד, את השבת

ולא יחללו הרחוקים את השבת , ויבואו הם להעיד בלא חילול שבת, ד"הקרובים לבי

  .לבוא להעיד
  

ועברו יותר מארבעים זוג דרך לוד לירושלים להעיד , ומעשה שנראית הלבנה בליל שבת

כי אין , לא יחללו, לומר, אועיכבם רבי עקיבא בלוד, וחיללו כולם את השבת, ל כךע

נמצאת מכשילם לעתיד , אם מעכב אתה את הרבים, שלח לו רבן גמליאל. בהם צורך

                                                                                                                                        
אין , שכשנראית הלבנה בגילוי, כדעת רבי יוסי, ואף לראשונים לא נתן ללכת, ע אם עיכב רבי עקיבא את כולם"יל א

מותרים ללכת , כי מודה הוא שגם כשנראית הלבנה בגילוי, או שרק את היתרים על ארבעים עיכב. מחללים את השבת

כי ודאי הלכו , שוב אין כאן ספק, אבל אחרי שעברו ארבעים זוג, זה מספק וכל, שמא לא ראו אחרים, לחלל את השבת

 .ורק באופן הזה אמר לאחרונים שלא יחללו, אחרים להעיד
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  .ולא יבואו, ויהיו סבורים ששוב יעכבום, שפעם אחרת יראו רק הם, לבוא

, שזפר ראש של גדר עיכבםאלא , חס ושלום שרבי עקיבא עיכבם, ורבי יהודה אמר

  .ושלח רבן גמליאל והורידוהו מגדולתו

  

  עליל לשון דבר מגולה הוא

וראיה בעליל היא , "ובין שלא נראה בעליל, בין שנראה בעליל", לשון משנתנו הוא

ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף  'הִאֲמרֹות ", שכן מצינו בכתוב, ואמר רבי אבהו. ראיה הגלויה לכל

  ).ז"י ב"תהלים י" (ְמֻזָּקק ִׁשְבָעָתִים ]גלוי לכל[= יל ָלָאֶרץַּבֲעלִ 

  

  שערי בינה שנמסרו למשה

ואמרו . כלומר ארבעים ותשע, שבע שביעיות, "ְמֻזָּקק ִׁשְבָעָתִים", ל"סוף הכתוב הנ

ַוְּתַחְּסֵרהּו "ונאמר בו . שכתוב זה רומז למספר שערי בינה שנמסרו למשה רבינו, חכמים

קיבל כמעט כל שערי בינה חוץ , לומר, )'ו' תהלים ח" (ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּוים ִק ֱאְּמַעט מֵ 

, חמישים שערי בינה נבראו בעולםש, למדנו, ומאחר שקיבל ארבעים ותשעה. מאחד

  .חסר אחדנתנו כולם ולמשה 

  

  שערי בינה שנמסרו לשלמה

נחלקו רב ושמואל אם שלמה נתבאר שלמשה רבינו נמסרו ארבעים ותשע שערי בינה ו

  .היה כמותו
  

ִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת ִלְמֹצא ִּדְבֵרי ֵחֶפץ "שנאמר , ששלמה ביקש להיות כמשה, יש מי שאומר

ְוָכתּוב ", שיצאה בת קול ואמרה לו, ולא קיבל בקשתו ,)'י ב"קהלת י" (ְוָכתּוב ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת

עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה ָנִביא ְוא ָקם ", ורה על כךכלומר כבר נכתב בת, "ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת

  .ואם כן לא תוכל להיות כמשה, )'י ד"דברים ל" (ָּפִנים ֶאל ָּפִנים 'הֲאֶׁשר ְיָדעֹו 
  

ְוא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ", שהרי נאמר, ששלמה היה כמשה, ויש מי שאומר

ִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת "ומה שנאמר . אבל מלך כמותו קם, נביא כמותו לא קם, לומר לך, "ְּכֹמֶׁשה

שלא בעדים  ,שבלב םלדון דינישיהיה רשאי , והוא, דבר אחר ביקש ,"ִלְמֹצא ִּדְבֵרי ֵחֶפץ

כלומר כבר , "ְוָכתּוב ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת", ועל זה יצאה בת קול ואמרה לו, ושלא בהתראה

" אֹו ְׁשָׁשה ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת א יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחדִדים ַעל ִּפי ְׁשַנִים עֵ ", נכתב בתורה על כך

   ).'ו ז"דברים י(
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  ב"דף כ

  

  קרובים בעדות החודש

אך שלשאר עדויות הקרובים פסולים להעיד זה עם זה לעדות  –לדעת רבי שמעון 

 כי נאמר, שהטעם לכך, ואמר רבי לוי. כל הקרובים כשרים להעידהחודש אב ובנו ו

ֹראׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם . ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר 'הַוֹּיאֶמר "

לומר עדות זו תהא כשרה בהם אף על פי שאתם , )'א ב"שמות י" (הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה

  .אחים והוא הדין לשאר קרובים
  

פסולים כך הם , בים פסולים להעיד יחד בשאר עדויותכשם שהקרו –ולדעת תנא קמא 

אלא , ל לא בא ללמד שמשה ואהרן כשרים לעדות החודש"והכתוב הנ, לעדות החודש

ויקדשו את , שהם יקבלו את העדות מהמעידים, אמלמד שעדות זו מסורה לגדולי הדור

ו את אם רא, אף שאב ובנו אינם מצטרפים לעדות החודש, אכן גם לדעה זו. החודש

  .ויצטרף אחד מהם עם אחר שיבוא להעיד על כך, ילכו, הלבנה
  

ועבדו  ,ובנו ,הוא ,שראה את החדש בירושלים, אמר רבי יוסי מעשה בטוביה הרופא

שהיו סבורים [ופסלו את עבדו  ,]כדעת רבי שמעון[ וקבלו הכהנים אותו ואת בנו. משוחרר

שאין צריך [, קבלו אותו ואת עבדו ,דין וכשבאו לפני בית]. אין מעיד על החודש אלא מיוחס

  ].כדעת תנא קמא הפוסל קרובים[ ,ופסלו את בנו ,]מיוחסים לעדות החודש

  

, הלא רבי יוסי חולק, ותמה על כך רב הונא. הלכה כרבי שמעון, רב חנן בר רבאואמר 

, השיב לו רב חנן. ואיך אפשר שהלכה כרבי שמעון, ד קרובים"ומעיד שלא קבלו בי

. ולא אמר לו רב דבר, שהלכה כרבי שמעון, אומר כן פעמים הרבה לפני רבשהיה 

שהיה שונה בה שלדעת רבי , אמר, וכששאלו רב הונא כיצד היה שונה את המשנה

אם כן משום כך לא , ואמר לו רב הונא. שלא כפי שאנו שונים, שמעון הקרובים פסולים

                                                                                                                                        
שכן רק כשאנו . ד של גדולי הדור"אלא לומר שיהיו בי, ד המקבל את העדות"ולא שבא להכשירם להיות יחד בבי א

כי אין שום חידוש במה שכל אחד מהם מעיד , לחדש שמעידים יחד על כרחך בא, אומרים שבא הכתוב לקבלם כעדים

אפשר שהחידוש הוא שיהיו דיינים , אבל כשבא הכתוב להצריך אותם לדיינים. שהרי כל ישראל כשרים להעיד, לבדו

ע למה לא נאמר שהחידוש הוא שיהיו "אכן יל. ד"ואין צורך לומר שהחידוש הוא אף שיהיו יחד בבי, חשובים כמותם

, מסתבר להעמידו בדיינים ולא בעדים, ושמא אם בא הכתוב ללמד שצריכים חשובים. המעידים חשובים כמותם

, ומיהו אפשר שזו סברת הכהנים. אבל עדים כל ישראל כשרים, שבדיינים כבר מצינו בכמה מקומות שיהיו בעלי מעלה

', כ התוס"ר שכ"שו. וחסים כמשה ואהרןשיהיו העדים מי, בא הכתוב ללמד, שסברו, שלא קבלו את העבד המשוחרר

 .להוציא גר וממזר, שיהיו העדים מיוחסים, יש ללמוד מהכתוב, שלסברת הכהנים
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שלפי מה שאנו שונים זו , שקרובים פסולים, כי באמת כך ההלכה, אמר לך רב דבר

  .דעת חכמים ורבי יוסי
  

   .אכרבי שמעון ההלכ ,טבי בריה דמרי טבי אמר מר עוקבא אמר שמואלו

  

  הפסולים לעדות

שנים מהם פסולים , ]ולשאר עדויות[במשנתנו נזכרו ששה שהם פסולים לעדות החודש 

  .וארבעה מדברי חכמים, מהתורה
  

  .בהפסולים מהתורהואלו 
  

  .אנשים ולא נשים) ז"ט י"דברים י(" ְוָעְמדּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים", שנאמר –אשה . א
  

קל וחומר מאשה ומה אשה שהיא ראויה לבוא בקהל פסולה לעדות עבד  –עבד . ב

  .גשאינו ראוי לבוא בקהל לא כל שכן
  

  .ואלו הפסולים מדברי חכמים
  

אתן לך כך וכך , כךשמשחק על ממון אם תהא הקוביה  – ]קלפים[=המשחק בקוביא . א

אין , ומעיקר הדין. תתן אתה לי כך וכך ממון, ואם תהא הקוביה באופן אחר, ממון

ונמצא , ואסמכתא אינה קונה, כי הוא אסמכתא, אדם קונה את הממון על ידי תנאי זה

שאין נקרא גזלן מהתורה , ומכל מקום אינו גזלן מהתורה, נוטל ממון חבירו שלא כדין

  .דאבל זה נותן לו, מחבירו בכחאלא החוטף ממון 
  

, כי אף שנוטלים ממון באיסור, גם כן אינם נחשבים גזלנים מהתורה –מלוי בריבית . ב

  .האינם חוטפים בכח
  

ודינו כמשחק , יטול ממון, מי שתקדם יונתו, שמשחקים על ממון –מפריחי יונים . ג

                                                                                                                                        
 .ג אין הלכה כרבי שמעון"וי א

 ,מכשרי לעדות החדש ,דלא תימא כיון דלא מחמת עבירה מיפסלי ,איצטריך למיתני, אף על גב דפסולים דאורייתא ב

 ].'תוס[ .שמעוןבי מידי דהוה אקרובים לר

, אולם למסקנה למדו זאת בבנין אב מגזלן ואשה, ח"והוא תחילת הלימוד במסכת בבא קמא דף פ. י"כן כתב כאן רש ג

 ".לא יומתו אבות על בנים"או מהכתוב 

למה לא נחשב פסול [, ניחא ,לפי שאין עוסקין בישובו של עולם] שפסול[ ,בפרק זה בורר למאן דאמר, כתבו' ותוס ד

 ].'תוס[ .כיון דמדעתו נותן ,אין נחשב גזלן בעיניו ,נמי משום דהויא אסמכתא למאן דאמרו ].ורהמהת

לא משמע  ,ברבית קצוצה נמי לוואפי .דרבנןברבית שאינה קצוצה  ,]בריבית אינו פסול מהתורה[ מלוהכתבו ' ותוס ה

 ].'תוס[ .ממשכנו על כרחו אם כןאלא  ,ליה לאיניש איסורא כשנותן לו מדעתו
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  .אבקוביה
  

ְוָהְיָתה ", ועוברים על הכתוב, שעושים סחורה בפירות שביעית –סוחרי שביעית . ד

  .בולא לסחורה" ְלָאְכָלה", )'ה ו"ויקרא כ(" ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה
  

להיפסל לעדות מחמת הכתוב הפוסל את , אף שאינם גזלנים מהתורה, וארבעה אלו

אחר מ, מכל מקום, )'ג א"שמות כ(" ַאל ָּתֶׁשת ָיְד ִעם ָרָׁשע ִלְהֹית ֵעד ָחָמס", הגזלן

חשודים להיות מעידים שקר בשביל , שחשודים לעבור על דברי תורה בשביל ממון

  .ולכן פסלום חכמים לעדות, ממון

  

  עדות שכשרים לה

  . יש עדויות שהאשה והעבד אף על פי שהם פסולים מהתורה כשרים להן
  

  . כדי להתיר את אשתו להינשא, להעיד על מיתת אדם. א
  

שהמקנה . שלא תשתה את המים המרים, סתירתהלהעיד על סוטה שנטמאת ב. ב

, משקה אותה את המים לבודקה, ואין עדות עם נטמאה בסתירתה, לאשתו ונסתרה

  .שוב אינה שותה, ואם אשה מעידה עליה שנטמאת
  

ואמרו שכשם שאשה ועבד כשרים לעדויות אלו כך כשרים להן ארבעת הפסולים 

  .גמדברי חכמים המנויים לעיל

   

  את השבת בשביל עדות החודשבמה מחללים 

ד על ראית "שמותר לחלל את השבת כדי לבוא להעיד לפני בי, א"כבר נתבאר בדף כ

  . דלקדש את החודש בזמנו, הלבנה

ואינו יכול להלך  ,בליל שבת מי שראה את החדש. ופירטו ענין זה במשנתנו ואמרו

                                                                                                                                        
אין בהן גזל אלא מפני דרכי שלום  ,]שמלמד יונים להביא יונים של אחרים[, ארא ]פריחי יונים היינו[למאן דאמר ו א

 ].'תוס[ .בעלמא

ואזלי  ,גבי ממציאי מעות לעניים ,כי ההיא דזה בורר ,נ בסחורה דרבנן"א... היא  ביור ,מיירי בשביעית בזמן הזה ב

דמותר למכור  ,והא דמשמע בפרק לולב הגזול . []דאזלי בשליחותייהו ,סחורה גמורהשאין זו  ,עניים ואספו ומייתי

 ל מנתואפשר דלוקח ע ... מותר למכור ,והותיר ,לאכולל מנת בדבר המלקט ע ויש לומר ... ם הארץפירות שביעית לע

 ].'תוס... [ למכור ביוקרל מנת לוקח בזול ע אלא אם כן ,לאכול לא חשיב סחורה

ואף על פי , לא הכשירו חכמים לעדות אשה ,דחציף לעבור בפרהסיא, אבל גזלן דאורייתא, גזלן דדבריהםודוקא  ג

 ].י"רש. [דפסולי דאורייתא, שהכשירו את העבד ואת האשה

שהרי  ,לעדותםמחללין את השבת  ...ו שהוא כשר עדים המעידים עליאלא אף , לא רק הבא להעיד על ראית הלבנהו ד

 ].'פ תוס"ע[ .להעיד עליו ,נהוראי אצל העד באושא בשבת בישהלך ר ,כדמוכח בריש פרק שני, החודש נצרים הם לעדות
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כלומר  ,צודה להםואם . אפילו במטה, על החמור אותו ]מרכיבים[=ם מוליכי, ברגליו

, ואם היתה דרך רחוקה. מקלות םביד םלוקחי, אשחוששים מפני אורבים בדרך

   .בידם מזונות םלוקחי

אבל אם , ויתקדש החודש ביום, וכל זה כשיוכל להגיע לירושלים לפני צאת השבת

ואין , ואין תועלת בהליכתו, לא יתקדש החודש ביום, יגיע רק אחר צאת השבת

  .על כךמחללים את השבת 

  

  סליק פרק ארבעה ראשי שנים

  

   

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [כדי להטעות את חכמים, הבייתוסים והכותים הם היו אורבים להם לעכבםש א


