20

אקנערכץ

פרק שני

ערבץ

עץ משפט
נר כמוה
ל« במ״׳ס׳גסהלכוש אלא מנהג אלא ש״מ שברכו וכן משמע מהך דדש פ׳׳ב דברנות ימיהמגחלויןיןבקרבגופיהם• דפריהחגמתמעשין והולכין :ראש
מגילה ו»ינה הלכה י) :דףיד(:דקאמר רבא הילכחא שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן חדש איקרי מוטי • דכתיב )איכה א( קרא עלי מועד ובפ״ד דמסכת
ההלל בין פרק לפרק פוכק באמצע הפרק איט פוסק ימים שאין תענית )דף מ•( תמוז דההוא שתא מלרי מליוה דכתיב קרא עלי
סחיד גומר בהן ההלל אפילו באמצע הפרק פוסק ואם אין מברכין מועד  :השיר• הלל :מקודש• בעשיית מלאכה  :קרייהה• קריאת
תורד ,אור המגילה :דחלי קליה • מתוק קולו
עליו מאי הפסקה איכא בדבר ותו
כאן לא
מפני רשות נמי
ועד jiv
יפסיה ivt
גן
לשמוע  :חלק • קלוף  :דק• מינב״ש
כל •יומא דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין
שניכליסמכץ
גילח דקה :צלצל• שני
איבעיא ליה אלא מפני היראה ומפני
הכטד ולא דמי להאי דקאמר פרק
לי ^ אי אי ב די « ע י ראש תי ש ת־ירר
לולב וערבה)סוכה דף מד (:אמנהגא
היו כוחשין סממני הקטרת והיה
מועד לימא לא איקדיש בעשי ח מלאכה
לא מברכינן ה״מ עלעול דמנהג כמו
דכתיב ״*השיר יהיה לכם כליל ה ת ק ד שי’־ קולה צלול ומפטמת הבשמים יפה ]n0D׳ eצ » [
ערבה אבל אקריאה דחנהג מברכין
חג לילה המקודש לחג טעון שירה א[ ושאין ^ וטתנת בהן ד ח כדאמרי׳ בכריתות
שפיר והא דקאמר התם בפ״דדתענית
)דף ו (:יש[ השוחק ‘אומר היטב הדק
)דףכח(:תנא יחיד לאיתחילואסהמזיל
מרךדש לחג אין טעון שירה ראש ה שנה
הדק היטב שהקול יפה לבשמים :
י׳ה לג :גומר פי׳ יחיד אין צריך להחחיל ואם
דוםהכיפורים דאירךו מועד ואיקדושבעשיית
שגיכלים • צלצל *ומכחשת נחושת :גייסש 5״ pומנהשת
דציבור
התחיל גומר ובדלוג משמע
מלאכה לימא משום דר׳ אבהו *דאמר רבי
ממורט • דק שיכולין לקפלו  :ממורק• הש׳ד נחושה מפורש כוי
חייבין היינו ממנהג בעלמא וק״ק
מתחיל 1׳ח
אבהו אמרו מלאכי ה שרת לפני הקב״ה
קלל לדישנ״ע :שגיים• כ[ שני צלצלים
רב דסבר לאפסוקינהו התניא הכא
דציבור חייבין לקרותו וגס יחיד נמי רבש״ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה
ושני מכתשות  :בכאיסר • פי המעיין
לפניך בר״ה וביום הכפורים אמר להן"אפשר
שהוא טבע שם רחב כאיסר  :אל
גומר כשהתחיל ור״ח פי׳ יחיד לא
מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי
יההלל חכם • שחכמתו אינה אלא
יתחיל בברכה ואם התחיל בברכה
מקלקלת לפי שכלי מקדש ראשון ע״פ
מתיספתוחין לפניו וישראל אומרים שירה
גומר כא[ ומ״מ נקוט)דרביט שמשון(
הגבורה נעשו דכתיב ) ד ״ ה א כח( הכל
]דר״ת[ בידך דעוב לברך ליחיד נמי
לפני והא חנוכה  nדלא הכי ולא הכי וקאמר
בתחילה דנהי דודאי אין מחוייב לאמרו
בכתב מידה׳ עלי השכיל כל מלאכת מגילה יי .מ״ש
משום ניסא פורים דאיכא ניסא לימא *אמר
התבנית:הרדוולים טבלא גורגדגא•
אין
מ״מ מאחר שמזקיק עצמו לכך
רבי יצחק לפי שאין אומרים נ[ שירה על נם
זוג ועינבל שקורים אישקליע״א :
זה ברכה לבעלה כמו שהנשים
בר
נחמן
רב
לה
מתקיף
לארץ
שבחוצה
ומערבב אה הנעימה •כשהיה קול
מברכות עלנעילת לולב שאיט לבעלה
^ חק והרי יציאת מצרים דנם שבחוצה לארץ
זה מסיים :מגריפה• שבה גורפין
אע״פ דפעורות מ״מ הס רשאות
הוא ואמרינן הלל ל[ כדתניא עד שלא נכנסו
את דשן המזבח וודי״ל והוא כעץ כף :
ליטלו ואין זה ברכה לבעלה• פסק :
ישראל לארץ הוכשרו כל הארצות לומר
עשרה
א מ ר ו מלאכי השרת מפני מה אין
ישראל אומרים שירה לפנ^
שירה משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל ארצות לומר שירה *רב נחמן"אמר ]שם[
בר״ה וביום הכיפורים• אבל לא
רןייתה זו היא הלילא רבא אמר ב שלמא התם הללו עבדי ה׳ ולא עבדי
קאמר מפני מה אין אט אומרים
פרעה הבא הללו ע ב ד ה׳ ולא ע ב ד אחשורוש אכתי עבדי אחשורוש
שירה משמע שמלאכי השרת אומרים ה! אנן *ולר״נ דאמד רןייתה זו היא הלילא התניא משנכנסו לארץ לא ]ע׳ש הישג!
שירה ולכך אומר ר״י דבר״ה וביום
הוכשרו כל ארצות לומר שירה כיון שגלו חזרו להיתירן הראשון  Jלא היה
הכיפורים אין לדלג והחיות ישוררו
מכה באבוב של נחושת וכו׳  :פתח בחליל ס ומסיים ב אבוב א״ר פפא היינו
וכרובים יפארו כב[ ) :שייך לממני׳(
חליל היינו אבוב ואמאי קרי ליה חליל דחלי קליה  :ת״ר *אבוב היה במקד ש ]תוסשהא נרג!
אי ל פוחתין מכ״א תקיעות במקדש
בכל׳יום■ ומפרש בסוכה)דףנג(:
חלק ס היה דק דדה של קנה היה ומימות משה היה ״!צוה ה מלך וציפוהו
שלשה לפתיחת שערים ותשע לתמיד
זהב ולא היה קולו ערב נטלו את צפויו והיה קולו עדב כמות שהיה
של שחר שהיו הלויס אומרים שירה ס! צלצול היה במקדש של נ ת ש ת היה ס והיה
ערב ונפגם ושלחו גליון הש״ם
בשעת נסכים והיה בו ג׳ פרקים לכל
חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ותקנוהו ולא היה כ־ךלו ערב גט׳ מנחשת• ע׳ שמשות
דף יא ע׳א תוס׳י׳המכל
פרק תקעו והריעו ותקעו :
»גף 0יושיא :
נטלו את תיקונו והיה קולו ערב כמות שהיה *מכתשת היתה במקדש של
5״ק הד׳א )שייך לממני׳( *ו ל א מוסיפין על
נ ת ש ת היתה ומימות מ שה הי תהו היתה מפטמת את הבשמים ’א! נתפגמה
ששה• פירש׳׳י לאאיתפריש עעמא
והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ׳נ! ותיקנוה ולא היתה מפטמת כמו
אין פוחחין מב׳ חלילים ולא מוסיפין
שהיתה נטלו את תיקונה והיתר! מפטמת כמו שהיתה אלו שני כלים
עלי״ב כנגדי״ב יום שחליל מכה :
ד׳ה זה שיין למתגי' נדף
ראשון ע! ונתפגמו ולא היה להם ארוכה יי! _
^
_
]*איל[ פוחתין מי״ב לוים העומדין
ועליהם אמר דוד
ממקדש
נשתיירו
יג ע׳נ
עלהדוכן-בכליוםכשאומריס»׳א '״נחושת ממורט °נחוש’ ת) מ מור ק( ועליהם הוא אומר °וכלי נח שת מס מוצהב ^דה׳נ ד ^
שירה שנים לנבלים וע׳כיטרות וצלצל ! שני ם חמודות )מזהב( רב ושמואל חד אמר כל אחד ואחד שקול כשנים
מסורת הש״ם

 5ש לז ה בו ח־ א ’שניהם ש^לין כ א ת ד של זהב תני רב רסף שנירם שקולין
באחד של זהב תניא סי! ר נתן אומר שניים היו שנאמר שנים אל תינךי
שנים אלא שניים תני רשב״ג יס שילוח היה מקלח מים בכאיסר צוה ה מלך
והרחיבוהו כדי שיתרבו מימיו ונתמעטו וחזרו ומיעטוהו והיה מקלח מים
לקיים מה שנאמר ״אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל גבור בגבורתו
וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הרחלים ׳״! לא היה במקדש מאי
הרדולים אמר אביי טבל א גו תדנ א מפני שקולו *( ערב ומערבב את הנעימה:
אמר רבא בר שילא אמר ר ב מ תנה אמר שמואל מג ד פ ה היתד! במקדש

דחמיד)דף לג (:ושני כהנים עומדים
שיטה מרךבצת על שולחן מזלביס וב׳ חצוצרות בידם
א[ שירה ולילה שאין ולא חש החם למחני כינורים וחלילים
מקודש ל ת  :נ[ הנוכה לפי שלא היו בכהניס אלא בלויס
ירמיה ש
דלאו הכי ולאו הכי
וקאמרי׳ ; ^
^_
אומרים וק״ק דקחני החם והקיש בן ארזא
ג[ ____
הלל על ותינת שירי■ בצילצל ותירץ דחדא מינייהו נקט :
_
נמחק
כדתניא  :ה[ אחשורוש ועליהסאמרדוד נחושת ממורט•
רבינו נרשום
נינהו ולר״נ תיבת אנן
?
מיהו
בהם
שמוציא
נחושת
מל
*פ״ה
ע ש״ה
* י"™'" ®״זי
יייר
*( צ׳ל עב וכ׳ה הגי' נ״ייו
דנוטרין בהן אוז ההלל :
נפחק  [1 :בחליל
וסייס קשה דהאי קרא מ[ בעלמא במלכים^
]חלוקין קרמות ■ פרי
באבוב אות ט' נמחק :
![חלק־ס׳אדק שלקנה דכתיב נחשת ממורע ובדבד הימים)ב ד( כתיב נחשת מרוק ומאי קאמר ועליהם אמר דוד ונראה לר׳׳י דיז״ג ועליהם אמר קרא נחשת החנ[  :שבת דהלוקי׳
מיטות משה  :מ[ היה
י ״י’ ”
הטלך ממורש נחושת)כז״ירק( א ( = ה ר דוו לי ס בסמ״ך גרים רש״י ונראה לר׳הרדוולים במ״ם וכן יש בבראשית
וקיא ערב גוה
וציפהו  :ס[ צלצל היה פירוש ערדוולין כמו הרדוולין והס מיני כלי זמר מ״ס מתחלפת בנו״ן הרדווליסזהו תרגום של עוגכ• מ ג ר י פ ה היתה במקדש• פי׳ ]ר־׳ח דאיקרי *ער •
ועד■
י[
אורז ו' נטחק:
 .ליגסר ביה הלל בגמרא
בקומרס שגורפין בה הדשן וקשה דהא היתה כלי זמר אלא נראה לפרש דשני מיני מגריפות היו אחת לדשן ן א ח,ן של
במסכת שבועות ]דף י
».
י
פ־׳א[קראעליםתד"תםוז
לא
דההוא שתא עבורי עברור■ :טעון שירד *.הלל  :דלא הכי ולא הכי* לא חלוק בקרן ולא טקדש לחנ ולא א!צר
בעשיית מלאכד■[  :חזרו להתיק הראשון • לומר שירה אפי' בוזוצה ל א ^ ]מקרא טנילה[  :צלצול • קרין
ציטבש ]ציבלי[ והן כעין ]ב׳[ נל־לי נתושת ומכין זה בוח  :טפטסוז את הבשטים • נותנת ריח טוב
בבשמים  :נשתיירו טטקדש ראשון •  pר&שכן ; טסורט* צר.וב הרבה  :מטורק • חלק דדי.ר .ואף ביטי
עזרא היו ועליר.ן אטר כו' ] :שניים היו■ ב׳ סכתשות וב׳ צלצליס[  :הדרוילים • טבלא  :נותנא • קלונתא
)טורגרו בלע׳ז(■ ]של אותו טין[ :וטערבב את «עיםד.־של שיר :טנריפה• כלי שבו התק את האפר סן הטזבח:

י י
 ,1״ !
י
וטיטוח משה היה והיה
^ ׳ ™P
קלו  :יא[ הבשמים
נפנטד .ושלחו הכטים והביאו  :ינ[ ותקוד■ ולא היתד■ טפטמת הקשה הר׳ד אלחנן היאך תקיה והא אטרינן
טבוצם דכלי שרת שנפגמו אין מתקין אותן וטכתשת כלי שרת היתה כדאיתא בפ׳ק דשבועות ר׳ל טה
שאין טתקנין היינו משום דאין עניות בטקם עשירווז ומתקנים חרשים אבל הכא שלא היו טוצאין חדשה
*בה כמותר .הוצרכו לתקד • .הרא״ש זיל  :יג[ ראשק ונפנטו ולא עלתה לר.ם ארוכר : .יד[ ועלירזם אטד
 •mוכו׳ תיטה מאי קאשר עלירזם אמר דוד הא כתיב האי קרא ככאם שעשה שלטה דבמלכים כתיב נחשת
ממורט ובדברי הימים כתיב נחשת טרוק ונראד .דנרסי׳ ועלירט אטוי הכתוב ור.כי נטי תניא בתוספתא
כלומר שלמה עשה כלים כסותם פי׳ ועלידט ועל כיוצא בהם• הרא״ש ו׳ל  :טו[ טוצוע טובה שנים חמודות
כזוע רב  :שז[ תניא רשב׳ג אוסר שנים היו יתימת ד' נחן ואות י' נמחק • :ז[ רשביג אוסר שילוח • :ת[ תיבת לא נטחק • :ט[ כשהוא שוחק זעטר היטב  :נ[ שנייס היו שני ; נא[ נוטר ור.שתא ציבור מברכים ב^׳ה
יבשאר יטים של פסח וד.יינו טטנדגא אבל יחיד לא אשבחן שום חיוב עליו ולא טנהג וא׳כ אין לברך  [ » :יפארו דאל׳ב לטה אנו אומרים ודואופנים וחיות ה ^י ש כו׳ משבחק ואוסרים ובטריוש אוסרים והוזיות ישורת
כר׳ה ו ^Tכ  :כג[ ק א בשלמר .כוזיב בטלכים תיבת בעלטא נמחק :

אקנערכק

 fn c Dה&*ם

פרק שני

ע שרהנקביסמיובה־ובכל נקב היה קנה אחד ובכל קנה וקנה היו בו
י׳ נקבים ובכל נקב של קנה הוציא מין זמר נמצאת כולה מוציאה מאה
מיני ז מ ר :יג[ ו סי מניו־ שלא תנועה מי אמר מאה מי אמר אלף :
מהגיהא גוזמא • דרך משניות לשטת גוזמא כגון הנך דאמר בשחינות
חולין בפרק גיד מ ש ה )דף : (:5רבי תורה אור

תוכה נ :נא• ]תענית נוי
פ׳ז פז־[

—«? 0 >0 <<£־ -
הג ת ת
)א(יש׳יד׳השנשםט׳
שמיפהס׳דואת׳כמ׳סזו
®י ” *

]מי׳ תום׳ י׳ה  iד׳ה
ונתקלקלו[

דגייסית
שם י
שם כת
״הי־ם
”יי® יי
)״יגי 1קי(
גיטת לס־ נלק״רנ־[
שושפים מ

»לין קכ:

דה א פו
תהלים »f
ישעיה כי

כמיני ׳
תהלים פא

שמות ימ
רבי נו גרשום

יא

ערכק

ל א דכ״ט טיקר שירה ב פ ה ־ קשה בפרק החליל)סוכה נא־( קאמל ל א א&»׳ס'גמהלטמ
נליהמהדשהלנסג:
^^^,p
p
:יהמקדשהלנהג:
לטשותו בכלי וא״כ חתני׳ דקתני י״ב ימים החליל מכה מני וי״ל ל ב ב מיי׳ פ׳נ מהל׳
אישורי ביאה הלנה
דודאי תנאי דמתניתין אית ל ס טיקר שירה בפה אבל איכא תנא דרבי
יא מוש׳ע אה׳ע סימן ג
יוסי בר יהודה ה ת ם דאמר דשיר
סעיף ב :

’ים ” יאמי ’םיאלים ״ייחסיס היי עשרה נקבים היו ב ה ב ל אחד ואחד מוציא
מ>^ קסבר אלא דכ״נג טיקר שירה
עשרה מיני זמר נמצאת כולה מוציאה מאה
בפה  :בין למטשרוה • דמחזקינן ליה
בחזקת לוי :ואפנה אסהלוי ם• ולוים מיני זמר במתניתא תנא היא אמה א[ וגבוה
אמה וקתא יוצא הימנה ועשרה נקבים היו
משוררים ה ס  :שבשם ־ שמזכידן בו
בה כל אחד מוציא מאה מיני זמר נמצאת
שם שמים)א(  :אין אדם שר שירה
בולה מוציאה אלף מיני זמר אמר רב נחמן
אלא מ מ ך שמחה ומוב לבב דכתיב
)ישעיה סה( הנה מבדי ירוט מטוב
בר יצחק וםימניך מתניתא גוזמא  :ועבדי
לב  :אימא ביבורים ־ וה״ק קרא כהנים היו כו׳  :לימא בהא קמיפלגי דמ״ד
תחת אשר לא הבאת ביכורים :מכין עבדים היו קמבר *עיקר שירה ייבפה ובלי
לביכורים שטעוגין שירה ־ שאומרים
לבסומי קלא  pהוא דעבידא ומ״ד לוים היו
ארוממך ה׳ כי דליתני כדתנן ב מ ס׳
קסברעירן שירה בבלי ותסברא רבי יוםי
ביכורים)פ״ג מ״ד(  :טוב טוב ־ כתיב
מאיקסבר איקסברעיקרשירה בפה  pעבדים
הכא בכל הטוב וכתיב בשירה)דנרים
םגיא אי קסבר עירן שירה בכלי לוים בעינן
כח( בשמחה ובטוב לבב  :פרי ־
בבי סרי ס כתיב )שם כו( מראשית לעולם קסבר עיקר שירה בפה והכא במעלין
יד[ פ ר י  :הביא טגבים ־ לטזרה מדובן ליוחסין ולמעשרות קמיפלגי מ״ד
לביכורים ודרכן מנין שי צ א ת ״ ל א ^
עב ד ם היו קסבר אין מעלין מדוכן לא ליוחסין
תביא מארצך מ״ מ :מו[)ישורבמשא(
ולא למעשרות מ״ד לוים היו ל["קסבר מעלין
חזקיה אמר מהבא ־ אשכחן שירת
לוים מן התורר sישורבמשא עז[נשיאות מדוכן בין ליוחסין בין ה[ למעשרות ולמ״ד
קול בשיר :בלווטי ־ שם חכם  :שירה • ישראלים היו קסבר מעלין מדוכן ליוחסין
צריך טבודת קרבן שאינו נאמר אלא ולא למע שחת  :תנו רבנן י[ *השיר מעכב
טל היין של נסכי קרבן כדכתיב
את הקרבן דברי רבי מאיר וחכמים אומרים
ותקטתס בחצוצרות טל אינו מעכב מ״ט דר׳ מאיר *דאמר רן א
_)במדבר ,י( .
יר בית
‘
׳
ביתנ״יני״ואתנה את הלוים נתונים לאהרן ולבניו
מולותיכם:צהלו מים •יצהלו בשיר
המקדש יותר ,מצהלת ים סון^ :מייחי ״ מתוך בני ישראל׳[ ולכפר על בני ישראל
לה מהכא ־ לטיקר שירה מן התורה :
מה כפרה מעכבת אף ח[ שירה מעכבת
טל
ורבנן ההוא לאידך דר׳ אלעזר דאמר ר״א
מה כפרה ביום אף שירה ביום :אמר רב יהודה אמר שמואל ^מנין לעירן
שירה מן התורה שנאמר °ושרת בשם ה׳ אלהיו איזהו שירות שכשם הוי
אומר זה שירה ואימא נשיאות כפים ס[ מדכתיב °לשרתו ולברך בשמו מכלל
דברכת כהנים לאו שירות היא רב מתנה אמר מהכא °תחת אשר לא עבדת
את ה׳ אלהיך בשמחה ובטוב לבב איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב
הוי אומר זה שירה ואימא דברי תורה דכתיב °פקודי ה׳ ישרים משמחי לב
מ ש מת לב אירך טוב לא איקרי ואימא בכורים דכתיב ״ושמחת בכל הטוב
טוב אירןי טוב לבב לא איקרי א״ר מתנח מנין לביכורים ישטעונין *שירח
אתיאטוב טובמחבא איני *וחאא״ר שמואל בר נחמני א״ר יונתן ימנין
שאין אומרים שירה אלא על חיין שנאמר ״ותאמר לחם הנפןחחרלתי את
תירושי חמשמח אלהים ואנשים אם אנשים משמח אלהים במה משמח מכאן
שאין אומרים שירה אלא על היין משבחת לה *כדתני י[ ר׳ יוסי פרי אתה
מביא יואי אתה מביא משקין יא[ הביא ענבים ודרכן מנין ת״ל תביא  :חזקיה
אמרמהכא ״וכנניהו שר הלוים’י[)ישור( במשא כימבין ת א אל תיקרי)ישור('
אלא ישיר בלווטי א״ר יותן מהכא ״לעבוד עבודת עבודה איזהו עבודה'
שצריכה עבודה הוי אומר זו שירה רבי יצחקאמר מהכא ״שאו זמרה ותנו ו ז י ף ^
כנור נעים עם נבל ר"נ בר יצחק אמר מהכא)״הם( ישאו קולם יחנו בגאון ה' ^
צהלו מים :ותנא מייתילה מהבא ״ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקדש^
עלירע בכתף ישאו ממשמע שנאמר בכתף איני יודע שישאו מה ת״ל ישאו
איןישאו אלא לשון שירה וכן הוא אומר ״שאו זמרה ותנויתוף ואומרישאוקולם
יחנו ונו׳תניאבן a sירבי יהושע אמר מהבא ״משהידבר והאלהיםיעננו בקול
על
׳יי׳

בכלי)*דקרבן( דחי שבת וי״טואתי נ׳א ושירשל קינן דסי
ט׳ 5׳ק

*רישא סו תי ה  :השיר

מטכב נ׳׳א מתני׳ מיין 5יק

הקרק־ קשה דהא השיר בשטת ניסוך
והניסוך אין מטכב ת הקרבן דאדם לג נ מיי׳ ס׳ג מהלכות
כלי מקדש הלה׳ ב
מביא זבחו היום ונ ס ט ם מכאןיז[ טד
ארבטה יחים )מנחות דף פו (:ונראה ל ד ד מיי׳ ס׳ד מהל׳
הלנה
ננורים
לפרש שיר מטכב את הקרבן היינו
א ויז :
ניסוך שאם אין שירה אין ניסוך ־.
מ ש מ ח לבאיקרי טוב לא איקרי־ ל ה ה מיי׳ ]ס'נ מהלכות
כלי מקדש דין נ
וא״ת והכתיב )משלי ד(
כ"5ל[ )ס׳ו מהלכות
לקח טוב נתתי לכם)תהלים קיס( טוב
תמידין הלנה ה( :
לי תורש פיך וי״ל דה״ק משמח לב
איקרי טוב *שסמוך )ללב( לשמחה עי׳ הנהות ל׳ק
ומשמטותולשוןשמחהא״נטוב הסמוך לו ו מיי׳ ס׳נ מהלכות
ללב לא איקרי וא״ש והא כתיב)רות ג(
נכויים הלכה ד :
וייטב לבו ופירש״י שיש במדרש וייטב
לבו בתלמוד שורה וה״נ דרשינן שבת
)דף סג (:ויטיבך לבך טל תלמוד תורה
וי״ל דלא כתיבי בהדיא ולפ״ז לא הוי
אתי שפיר הא דמקשה ואימא ביטרי ם
ד ה א טו ב סמוך ללב לא איקרו וי״ל
דה״נ משני דבטינן טוב הסמוך ללב
ומיהו כיון דהיה יודט דבטינן טוב
הסמוך ללב מטיקרא שוב לא צריך
להקשות טוד מביכורים ולשון ראשון ]א׳ר אלעור כצ׳ל וכ׳א
מ ^ י ן לביכורים שטטונין נילקיט ונזה תכין מה
’•
דקאמר נסמוך לקמן
שירה ־ פרש״יי יח[ )דתנא( שהיו וי מן ההוא לאידך דרכי
אלעזר כו'[
טטוניןשירה ]כדשנן ב מ ס׳ בי ט רי ם[
)פ״ג מ״ד( החליל)היה( מכה לפניהם
] ט׳ [ יט[ והא דפריך איני והא אמר ר׳
שמואל בר נחמני ומקשה לרבי שמואל
בר נחמני אך יש תימת אמאי לא שיטה מקובצת
א[ אטה ונטרה אטה
מקשה ליה בהדיא מן המשנה וי״ל תיבת ונבוה נמחק :
שהש״ס לא הביא המשנה דזרטים וג ם נ[ קלא בעלמא ו ט׳ד
ותיבות הוא דעבידא
מילתיה דר׳ שמואל בר נחמני לא נמחק :ג[ בשת בעבדים;
טדוכן
,
אייתי ליה הש״ס אלא אגב גררא ד[ .קסבר טעלין,
הלכך לא פריך אלא הכי ולרבי נראה  , S k p Sי ע י ׳
ששיר ה מ ^ ה טל ביטרי ם איט טיקר ויעלו מבדים לרונן ד״ל
דה׳ק נזירה שמא יבא
השיר כ״א לשמחה בטלמא הלכך לא להעלות ל י ו ה ם י ן
פריך מינה לר׳ שמואל בר נחמני ולא ולמעשרות הרא׳ש ז״ל
בתוםםותיו:ה[לםעשרות
״ V״
■״ ,
ישראלים אות ל׳
וט׳ד

ההייה״י י’ ^
בטיקר שיר כלל וטוד הקשה ר׳ אלחנן נמחק ! ו[ השיר מעכב
היכי מוקי לה למשנת ביטרים העא את הקרבן • וא׳ת

בהביא טנבים ודרכן דהא בכל א״אעלמסכיןכ^א״טתנז
הביכורים מיירי בתאנים וחנןין וכל לקמן דאין אוטרים
ז׳המינין״(ואין לפרש דה״ק שאס ה ^ א ו״א״י׳בם׳ ה^מץרנה
טנבים בביכורים ודרכן לאחר כך דאפילולר׳ט אדם מביא
היום ונפבים
שלא תפקט מהם ק ד מ ת ה בי טרי ס ^ ח ר נטה ים• ובי
במה ים־ם וביון
אט״ג דכתיב בקרא פרי דהתס תניא דאין ניסוך אין שיר
טעבב
הכי
בחולין פרח הטור והך־ןכן  3נ  ,ף / . j -
■
■ ילא.......
ואפילו “
.............
די׳לדהאדקאטר דשיר
ן
איןמביאין ביטרים משקה אלא היוצא טעכב היינו כשהביא
מן הזיפים ומן הטצבים אלמא שהמשקה הנמכיט עם הקרבן אבל
כשלא הביאם עם הקרבן
!
י
מהם חשוב לביכורים אלא דיש לפרש לא שייך עיכוב כשיר י

הביא

טנבים

ודרכם פי׳ הפריש הרא׳ש ז׳ל בתוספותיו:

^ דבדי^׳^איר ”"יהא

עשר נקבים היו בה • ת״ל תביא והא דהניא אין מביאין ביכורים משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הטנבים דמשמט לכתחילה מביאין יש לפרשו בדיטבד כ[ להא דאטרינן

כ^׳ה :
המשנה

":! Je
ההיצינה

S

בם׳

בתרא

קרא כהיב שאומרים שיר על ביכורים והיכי כחב קרא בדיעבד ונראה לפרש דמיירי לכסחלה וה״פ הביא טנבים וד רק מנין שיביאם ו^שרא^סי^^ביו ^
לכתחילה ת״ל תביא דמשמע לכהחילה ומשנת ביכורים נמי אתיא שפיר דמיירי במשקין היוצאין מזיתים וענבים שאומרים עליהם שירה הקרבן תניא ר׳ש אוטוי
לכתחילה ו אייד דחקנו עליהם שירה הקנו נמי בכל הביכורים של ז׳ המירם ולא קשיא מי ד מכל מה שהקשיתי לעיל וצ״ע ^’ יישל״י ־  « 3ב & י ש ^ 5
א ל תיקרי כא[ ישור אלא ישיר ־ תימה דכמה קראי איכא בדברי הימים )א ט( בני פלוני משוררים וי״ל דבעי לאשכוחי דשירהמן התורה שרתטעכבין אתהקרבן
לכך די ק ליה מהך קרא דכתיב ישור במשא וכחיב עבודת משא אי נמי מפיק מקראי שהיא ע ט ד ה וזך מיי  3ע לי ה מ ז ק ן ; בטאי קמיפלני רבנן

]השיר[ שחיי הלוים
אוטריםבפיהםהואעיקר
שירה] :והסברא ר׳ יוסי׳
’ישי ני®’® ®־  ’5י 1א"י יא’®!1י®
*( נ׳א ועוד
דאםרדישראליםד\וםאי
קסבר בו'[  :טעלין מדוכן בין ליוחסין בין לטעשחת וטאי דהוי להו דנךיטי בין לוים לא דייק אי בכלי מוטרין
או בפח וטעלין ליוחסין וטחלקין לחן מעשר  :טעלין טדובן ליוחסין ־ טשום הכי בעינן טשיאין לכהונה :
אבל לא למעשרות טשום הכי לא בעינן לוים ] :לעבוד את עבודת בני ישראל באהל מועד  :ולכפר[ •
טח בפרח • דכהנים )מעכבת דהיינו טתן דטים אף עבודת הלוים דהיינו השירת מעכבת( ]מתן דמים
מעכבת אף שירח דלדם מעכבת • דהיינו עבודה דלוים[  :ורבנן י להבי איתקש עבודה דלוים לכפרה
דכחנים דטוז בפרה ביום דכתיב ביוט צוותו ] :שירות[ שבשם י שמזכיר בה את השם  :זה שירה• אובדות
שבטזטורים ]ד.יינו שירו• .שיש בטזטוחוז אזכרות[  :ואיטא נשיאות כפים• דכהנים שיש בר .הזכרות.השם
דםשט Tו דהאי קרא בכר.נים כתיב דנטרינן מיניה בזמן שי׳ט סמוך לשבת בין מלפניה ביןטאחריה היו כל
המשמרות שוין בחילוק לחם הפנים שנאמר וכי יבא הלוי טאחד שעריך מאי שעריך בשער .שכל ישראל
נכנסין בשער אחד ־ וכתיב חלק כחלק יאכלו  :הוי אומר זו שירה דכתיב עבדי ירונו מטוב לב  :טוב לבב
לא איקדי■ לא תורד .ולא ביכורים  :אתיא טוב טוב ־ כתיב כשירה ובטוב לבב • ובביכורים בכל הטוב :
טנק שאין אומרים ■ לוים שירת אלא על היין בשעת ניסוך היין ]שנאמר ותאמר להם הנפן ונו'[ :
משכחת לה • אפי׳ לר׳ יונתן ]דאטר[ דאומר שירר .על הביטרים  :כדתני רב יוסף ]שהן יין[ ) :מנין שאם(
דעיא ענבים בכורים לירושלים ודרכן קידס ביאתו לעזרה מנין שטעון הבאר .אותו יין ת׳ל תביא לרבות :
ישדר במשא■ הוי לשק שררה ) :ישיר( ]בילווטי ־ ש  5חכם  :איזוו־ד עבודה שצריכה עבודה[ • הוי אומר זר.
שיר • שר.לוינז אומרים כפה ואחרים עובדים לוט בכלי שיר וטסייעק לר.ם  :ואיכא דאמרי שצריכד ,עבודד.

ס ^ עי ק ר
“רבי
מהכא
׳■®' Pי י1
שירה בכלי אלמא לדברי הכל השיר מעכב איכא לטיטר דס׳ל כר׳ מאיר אי נטי הא דקאטר טעכבין היינו
שצריך לעשות כן מן תתורו• .אבל כפרה לא מעכבי וכן מסתבר דישראל לא מעכבי כפרה דחשמרו להקריב
לי כתיב וצריכין שיעמדו ישראל על קרבנם אבל אי ליתנוע שם לא מעכבי כפרה * הרא׳ש ז׳ל בתוספותיו :
ז[ ישראל ונו׳ ולכפר  :מ[ אף שיר)אות ה׳ נמחק( • פי׳ כשמביא נסכים ביום אבל אם הביא נ סכים בלילת
לא יאמר שיר וכן לר׳ם לא מעכבי אם לא הביא נסכים עם הזבח • הרא׳ש ז׳ל בתוספותיו  :ס[ מדכתיב
לשרתו ולברך בשם ה׳)תיבות בשמו מכלל נםחק(יד.קשד .הר׳ר אלחנן דהכא מרבינן מושרת ללוים לשיר ובספרי
רריש ושרת פרט ללוים שאין ראויין לשרת וי׳ל דרגא מרבינן מבשם כדקאטר איזוע שירות שהוא בשם
]ודתם[ רריש מושרת ועיקר שירות אינו כלוים־הרא׳ש ז״ל בתוספותיו [* :כדתני רב יוסף פרי פרי אתה תיבות
ר׳ יופי ל׳ש ונמחק  :יא[ הביא ענבים ודרבן מנין אין לפרש הביא ענבים בכורים ודרכן אחיב לא פקע טהן
בכורים אע״נ דכתיב כקרא פרי דהא הנן בם' י׳׳א דתרומות אין מביאק בכורים משקר .אלא היוצא מן
הזיתים ומן הענבים אלמא מביאין מהן משקד .והא דקאטר הבא ואי אתר .מביא משקד .הייט לכתהלר .אין לררכן
הביא ענבים ודרכן טנין כלומר הפריש ענבים לשם בכורים ודרכן טנק שיביא םר.ן המשקר .ובשילווי מסכת
חלד .הנן יוסף דגהן דגיא בכורים יין ושטן ולא קבלו טמט וקאטר עלה ביחשלטי תמן תנינן אין טביאין בכורין
טשקד .ר׳ אילא בשם ר׳א)תני(]כיני םתני׳[אין עושין בכורים משקה ואפי׳ טשזכו בהן הבעלים והוזנן דרך בכורים
להב־א משקר .טנק שיביא ת״ל תביא הטן כשלקטן בשעה ראשונד .על מנת כן ברם הכא בשלא לקטן בשעה
ראשונה על מנת כן ויראה לי לפי דררושלםי ראם לקטן על מנת לדרכן ולר.ביא יין בהא נפי אשרינן פדי אתה
מביא וא• אייזה מביא משקה ואם דרכן רביא משקה אבל אם לא לקטן לכך ודרכן א^ן טקבלין מטנו ולהכי לא
קבלו מיוסף הכהן עכ׳׳ל הרא׳ש ז״ל טעוספותיתיב[ שר הלוים במשא יסר כי טבין וצא אל תקרי יסר אלא ישיר בלוטי א׳ר יווען:ינ[ זמר הס׳ד וטה׳ד ונטדד .נב־ה הס׳ד וםר.׳ר וםיםניך ’:ו[ מראשית כל פרי :סו[ תיבות ישורבטשא
נטחקננוז[ בטשא בנשיאות קול:יז[ מכאן אפי׳ עד :יח[ פירש׳י דתנן תיבת דחנא נמחקויט[ לפניהם בו׳ אחטטך ו ט׳ והא:נ[ בדיעבד וליתא דהא קרא כתיב דאוטרים שירח אות ש׳ ל׳שונא[ תקרי יסר אלא ישיר תיבת ישור נמחק:
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)ד( מה אמם • אכהנים קאי קרא  :אהסצ שלסם • הכהנים שנכנסו שהיה טשה סשורר
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בט טד ש לוים כגון ששררו :וה  0במצ^^.
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הלוים היו חלוקים זה למשוטי וזה שינו עבודתן לוי לכהן
באחר למחצצרים ולמיסוררים
ל^
לשמור משמרש
)שם( ככה שטשה ללוים
וכשיב
׳ '
אחר רבי יונתן אמר מהבא°ולא ימותו
ג י ש ל  -ה ־ ן »».׳ עבודת'בנוןשוערששרר
לן)־( ft,־••
ביזשמרושם= ל מ ר סבר במישה • ד& גם אתם טה אתם בעבודת מזבח
דקשני לטיל הם בשלהם אינו במישה או טשוררששיער אינן
אם משוטר לבדו וגזרו בו רבנן מסייט
אלא באזהרה בלאו  :הא
הם בעבורת מזבת תניא נמי הבי א[ ולא
טס אחר ומ״ס באזהרה ולא גזרו
ואת.
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דהא משכחש תנא יא ח רינ’א ד ח .אי כתיב .הדא
 ,׳ _. ,
ימותו גם הם גם אתם אתם בשלהם והם
 .רבנן חם בח נסייט :
כוושיה  :זר ממש • כגון ישראל  :הא אהרן ואת בניו תפוקע־
בשלבם במיתה הם בשלהם אינן במיתה
ט ו ל ת נדבש ציבור טטונה שיר •
כ מי ב חי איי מנ א ■ נ ה היא פי ש אא
י-״ו י״ו 1״ י־יש• A״! ד״.,,
^
גופה וקאי נמי אטבודש לויס  :רבי ^טר השערים בדכת׳
כגון טוצש קיץ אבצ ד ח ד ס אלא באזהרה אמר אביי יינקיטינן משורר
ן  ,ן והופה על השערים ;
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ר׳ יהושע בר' חנינא
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א ל א אמר רמי בריה דרב ייבא£
ככש הבא טם הטומר קא
ד[ טעשה בר׳ יהושע
הרןב וסת ? NDה  Xל
הזר הקרב
וגו׳ ווהזה
טיעך ג 1tוגו
בועה
מיבטיא ליה• טובא שימה מאי ס״ד
שר,לוים היו טנפין דהא אחמול הקרים שמידין ומוספין זר ממש הבתיב חדא זימנא אלא לאו זר
״ו ה חו ני ם ל פ נ י המ>>{כן  -ף ^ ^ ף
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 j ggיוחנן  pגודגדא סבר משורר ששוטר ויוחנן בן נודנדא ליים
במי שה כשהוא מגיף לבדו וגזר ,ר  3ק היו  :דטר סבר • יוחנן

לחודיה ור׳ ,בן טדנדא דבטיתת
>ייוז למטבד ,,,.v־״
במסייט דלא1לישי
ועוונזרורבנןדלאטסייע

יהושט סבר אפילו כי טביד לחודה
איט אלא באזהרה ולא גזרו רבנן
במסייט :מולח נדבח ציבור • כגו
קיץ המזבח הבא מן השופרוש שטיזט!
בהן מטוש מושר תטאש ומושר יב[
אשס:טולומיבם-ושקטשם בחצוצרוח
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טל טולושיכם )במדכר י( והייט שירה :
;
ויאמר מןר,י5ןj,pp ^ppp .
אלא לאו נדבה • ונמלך אם ישורח
וכשיב החל שיי ה׳ שהולו לן 3״ד
.

אטו שלא יהא שוער
]לבדו[ דכטיתה  :וסר
סכר ר'יהושע בן חנניה
איט אלא באזהרת הואיל

ראותה עבורה :מיתיבי משורר ששיער
שומנו קבוע טטל עשר דנישן • א ^ ^ ? ^ 5א להו אי איקבט ומשוער ששורר אינן במיתה אלא בא־זהרה
״ליי׳ יי׳םי״י “
 I Sדלאעב?ר
ר״ח • וקשה לרש״י דבדברי הימים תנאי היא דתניא ל[ מעשה בר׳ יהושע בר
םםש]לאגזחרכנן[:לא
הני הדתי דמשמר כשיב האי קרא מקמי ויוטץ המלך
חנניה שהלך לסייע בהגפת דלתות אצל ר׳
דטתעכב טא־עבידתיהו
לטשוש הפסח בחדש השני:
נדבת ציבור שנעשר ,לחן
יוחנן בן נודגדא אמר לו בני חזור לאחוריך
אטררבי יצחק נשכר
הגפת דלתות משמע א ל א אמר רב)שימי( ]אשי[ מידי
נם ונתנדכולר,ביא עולה
שאתה מן המשוררים ולאמן המשוערים
)דעולתנדב׳יחידדתדיר׳
דהכהנים היו טניפין
דהוי אשליש דציבורא דממליך•
דלתות ולאו קושיא היא ולטולם לא שפשוט דנימא דכבש הבא מאי לאו בהא קמיפלני דמר סבר מיתה היא
'נדבת'
דכהנים היו טניפין
דיומא וגזרו בה רבנן ומ״ם אזהרה היא ולא גזרו
וראי טעונה שירד
דלתות ההיכל בטקיס טס הטומר הוה :
]א־נה טעונה נ׳^[
בה ה 1דב״ע אזהרה היא מר סבר מסייע
לה׳ הארץ ומלואה )״הציסנד(• ואם
או דלטא הא דקאטר
פבש הבא טס המומר • דהוא טולש ותקעתם ]בחצוצרות[
תטיד טי שובה בדישו; טולש קיץ טטונה שירה הייט שיר נזרו ביה רבנן ומר סבר לא נזרו ביה רבנן
על עולותיכם דהיינו
בשמיד של שחר  ,ט ביום :
שאמרו
&שפש“™"
י״'ד י׳
בעי רבי אבין עולת נדב ת ציבור טעונה
חובה בי״ו בניסן  :אלא אמר רב אשי• ]שיר[  :עולותיבם
.
ונכנס לתא »*».
את
הא דמימלך לאו משום דמספקא דכולר״ו ישראל ,קאטר
עד שהוא מניע לשער א י הכי בטולש נדבה • פי׳ בקונטרס
שירתי[ או אינה יטעונה שירה ״עולותיבסשם
״ניי׳ ״ני״ ל׳®״״  ,ושפשוט בטיא דרבי אבין יד[ :
י״י׳ ״ ״ ״ אלא 0שר?( ־!?״״[
אמר רחמנא אחת עולת חובה ואחת עולת לי® יידאי
רשושא הוא דקא נסיב  :מי1י  5P1עולת תטיד דהויא
™ תה תו ™״^ לעללותיכסולזב שי שלמיכסמה
בטקוטות שה־ו הבהנים טולה קדשי קדשים אף שלמים כו׳ ומה  .נדבה או דלמא עולותיבם דבולהו ישראל
דכולוע ישראל  :דאטר
אשליח יצינולא ךןף^לזן .
]להעלות
חזקיוע
שוטרים שם היו
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שוערים שלמים שקטט להן זמן וכו׳־והא בריישא | ק א ^ -ד ת םנ א ת' ש "ויאטרחזקיהו
העולה וגו'[ י א ע'נ
כרתנן במם' תטיד
חובה• טולש שמיד שבכל יום ויום דר,אי קרא בפר עבודת
בשלשה טקוטותהכהני׳ אישאנמי בזבחים בפ׳ איזהו מקומן ^העולה)א()עלהמזבח(ובעתהחלהעולההחל
כובבים דב׳ד )כו'(
ו ה אי' ר « ל ב ^ )דףנה•( וממיא הכי מה טולה קדש^ ^שיר ה׳ והחצוצרות)נ( ע״י בלי ׳[ )שיר( דוד
הואי :זכוה ליום ופאי• בניסן נגאלו ]כתיב[ הא איכא ]נטי[
בניסןטשידין להיגאל :מוצאישבח• טהתם שבעה כבשים
ויפחת שמואל את קדשים אף שלמים קדשי קדשים מה
מלך ישראל האישירה מאי עבידתהאילימא
ילאו הוו דע׳ז איליטא
שולה שעונה צ®! אן־ של־ום ט׳
אחד בשבח :ומוצאי שביטיה • שמיניש :רעולת חובה■ דתטיד :
רעולת חובה ל״ל אימלובי אלא לאו רעולת
וישב טליהס אש אונם • פמק הוא לטח לי איטלוכיבחזקיוע
אלא לשכה היה שם וליכאהשסומה שלמים שקבוט להם
נדבה א״ר יוסף לא עולת ראש ת ד ש הוה
)דאטר לוע(] .דקאטר[
יקיאןדיב״״'• "י®' זמן וכו׳ כדאישא הכא ושמא כל זה
בשהלים במזמור אל נקמוש ה׳  :בטל
ויאטר חז^ ה )אי לא(
וקא מיבעיא ל ת מי הוקבע ר״ח בזמנו
השמיד• שלא היו להם כבשים מחמש ]ור,רי[ ידעי דבעיאשיד.
הנני א ת׳ נר נטחק.,,:דטטונין צפון ודקבוט להם זמן היא
דליקרב או לא אמר ליה אביי ומי מצית
]לחדש
שהיו צרים טל ירושלים ואין יוצא ובא  :ביום ט׳ז
ה[ בי־ יב'״= י [ אי ד בריישא וכן היה שונה אושה רב מרי
הראשון[ אלטא לאו
ט 2ן!ןהכי והשם שניא מה שהיה צריך ממנה ״אמרת הבי והבתיב ״ביום ששה עשר לחדש שם ומ״ש טולשנדבהדהואי • הלא לא ר׳ח וצא  :כבש הבא
שיי״ איו ם*יגי ״יידא״נ אין בבריישא כי אס טולה קדשי § הראשון ונו׳ ויאמר חזקיהו להעלות העולה היו כבשים מצוייס ; ^א לא.^•,א צן עם העוטר )זמנו כט״י
בניסן( ־ ]ר «.רקרב
ב ק י ב ט ל מ א א ש ר מ ז ל ^p ‘, ^ p . ,
:::לקדשים אףשלמיםקדשי קדשיס)ה״נ ^)על המזבח( אלא אמר רמי בריר• דרב ייבא
בט׳ז טיסן א• איקבע
לשמיד וראוי לטולש נדבה  :וששברא• ר׳ח בזטנו דיקרב עוטר
דטשכחת לי .בתייר•״ ומקשינן( לטנין קביטוח זמן ולטנין ^"'בבש הבא עם העומר ״[ קמיבעיא להו מי
בט׳ז[ ולטה להו לטיבעי
ששונה צ סן חנ ט ס• יני ש אצשנן:
דשירה גמורה הויא ההיא שירה טל וליחזו היכי ע מד פסח
קבע ר״ח בזמנו דלירךיב או לא מתקיף לה
r׳ל אמאי לא אימציךממוסף טיו בניסן דאיגעיא
בתום׳■ !*) 5
קרבן והא שירה דאחד בשבח לה׳ בי׳ד וחיכי אכול טצה
רב אויא וליחזי פסח היבי עביר מצר• היבי
להו ועוד קשה לרש׳י ושני דבורי התום׳ הם ד טי
נמחק ס( י,עוםר
הארץ ומלואה כדאמר בראש השנה
אחד ועיין צק
וקטבעיאלהו מידעקבע
אביל אלא אמררב אשימידי דהוה אשליחא
)דף לא•( והאי קרא במזמור אל בזטניה  :אלא■ לעולם
ראש חדש;ט[נ־’ובתםוו
 . p ^ p pידעי דאיקנע בוסניה
 p ^ ,p ^ ,p p pל
נטל התמיר • נליון דציבורא דממליך השתא דאתית לרבי אפילו תימא עולת תבד• מידי דדווד•^
הקשה הריר ולישני
דר,וי מקרבן שד,ובא אשליחא דציבורא דממליך ת״ש *רבי יוסי אומר מגלנלין זבות ליום זבאין אילייא• קינה כדמשרגמיק ושאי טל ר^ה ודקא אסרת לטת
קודם ביטול התמיד ותבד• ליום חייב אמרו בשחרב הבית בראשונד .אותו היום תשעה באב היה  p ,p p 3ק  ; ,ן ן  pל ,ע ל ;; ךו ן אולווא להו איטלוכי  :מידי
דהוי אשליה דציבורא•
. .
,i . .
»
ונסכים הביאו לאחר
)ירמיה ז(  :י ו פ ו כמין א צ ט ב א היה = ]דטיטלך[ דטטל רשות
ביטול התמיד ד׳ ל דלא ■ומוצאי שבת היה ומוצאי שביעית היתד .ומשמרתו של יד״ויריב היתד .וד!יו
הנסכים
מסתבר שיאחרו
בתטוו׳“®״ בד.נים ולוים עומדים על דובנן ואומרים שירד .ומר .שירד .אמרו ®וישב עליהםתהליסאי הפי •דאפילושלא טל הקרק אומר קודם]שיעםוד[לר״^
שלפני י׳ו
,
דלקטן
אף ר,ני נטי^ טשונו
^
באב ואע׳ג ;םיקי את אונם וברעתם יצמיתם ולא הספיקו לומר יצמיתם ה׳ אלר.ינו עד שבא\
ב טי אד ר אבין .נפקאמיניהשורבא•  . . ? . ™ .״ ! “i l l
עבידתיד,א\ליםא י*יזיי*מ
שירד ,מאי יידידיחייר
ד!«ו>»וריר!
ור־»ד)»וידד
'*‘יק®' סייריוו-ןיו״ריי״דח
״  . * * ,י™ ־־־י ״•™
רעולת חובי׳ יס( דייו י .. .
בשגיד ,האי
אויביםוכנשום ובן
מי די אי) ס ־ז ביז ב ת מוז בטל התמידאלא לאו רעולתנדבר,ותסברא מ־ש לי־למוצמגיבה־רממ איי למימי
טולש חובה נמי רשוש הלכך לא והרי עיבר חזקיהו ניסן
שיר של יוס הקרבת רעולת חובר .דלא הואי ומ״ש רעולת נדבר .דהואי הא לא קשיא בן ב ר!
אמרינן שיר לגמד בנדבה :מאי הוי ” w S [ c m
S״ד,נ״ם  1י ״ ^ ש ארןאי בעלמא הוא דאיתרמיא לד.ו איד־ רבא ואיתימא רב אשי ותסברא
" ב ב«תו ’ " י ״ ^ 5
דכעילקטן שירד.דיומיר.״לה׳ הארץ ומלואד .וישבעלידום את אונם בשיר דארבעד״ס ניטלה* י ^״’^ י י'
לועביח טהא
נסכים הבאים בפני
בשצוצרוש טל טולוסיפם וטל זבחי העדה דנתיב ותשא
עומדין
והא
בפומייהו
להו
דנפל
עצטן אם טעונים שירה ב
I
 IIו ה ו
ץיפו II I
II t r
r
הוא I
אלא אילייא בעלמא  II 1ייה
הוא י י •
שבת ft-V II I
^ • M lh f
שלמיפס •מקיש עולה לשלמים ושלמיס כל העיר ,ו נ ו׳  :וכן
׳
וקאטר עלד ,ותסברא דוכנן קתניכדר״ל׳ דאמר י[ אומר ׳
עלהרךבן אי הכי בעולת נדבד .נמי
שלא
שירד ,דיוטא לה' הארץ
לעולה לעניןשיר :מהטולההאמויה “ניה׳■
וטלואד ,ובו׳• ]הסר
ייא,״  .ר״״ ור ו״וו«,-״«י
כאן לימא נפיק מינר .חורבא מאי הוה עלה ת״ש *( דתני רב מרי כריה י ר ב כיינא
פאןקישיקישי • 0דאין לך עולה ומוצאי שביעית הי ת ה:
ת׳ל דצ׳ל וטאי פריו
^יי׳ן;;,שלא תית
תלטודא דלטא הקרב; 'על עולותיכם ועל זבחי שלטיכם מד ,עולד ,קודש קדשים אף שלטיט״ן׳יקי^ ק ל ״  tjfi-ב ל מ י ־  ® •? ® t-oכ -א ן ■ ——— י
בד' בשבת
הביאו
®י1־״לחים
ר׳וימרי״־חיר
לןמע לה
ט ע להם ז Pק אף עולה
•» ק מ
ומד .שלמים יא[
להביא קודש
הדש,ם״
בשל®® קדש• ק י ש
®®נ•®
^ :ו
לר• 'ז P
עולר• ק ט ע
קוזשז קדשים ומה
והנסכים איחרו
שמצאו בהמת
עד יום א׳ וו ט אסרו
ל®®קו®קוש'®
p
לו
p
i
״שהשי
אינעיא
'
>־••■»
יי־■״•״־(נ״״■־
•>״־׳־
־י
*׳־>•»*
י׳
«
»׳
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" ־ ׳ ; ״ ■־י• ־ • ' ׳ ־ ־ ־ ־ ־ ן י ־ ׳ ־ ן ■  - -והקריבור.עולת נרבה :
,
,
,
.
,
השיח־ .של יום הפרט .

שירה

קטע והסברא ■דשירהדוקא

שד,וא וישב עליד& את אלא כבשי עצרש דשלמי ליטר הן וכשיב בהו )ויקרא מ ( קדש יהיו לה׳ לכהן ומה שלמים האמורים כאן לגבי שיר
אונם אלא ש׳טשהשיי להן  pדהא אודמנא בכבשי עצרש אף עולה האמורה כאן שקטע לה זמן לאפוקי כדבש ציבור דאין קטע לה זמן •
נסכים
.
^ך

מוצאי שבת לה׳ הארץ
י[ דאטר אוטהיט שירה שלא  :יא[ שלטים שקבוע להם  p tאף עולה שקבוע לר,ם זמן  :יכ[ וסותר אשמות וםלואר,הוא־וישבעליר,םאת אונם שירח דארבע בשבא הוא דכת׳ בסוף טזטור אל נקמות דנאטר ברביעי אלא
ה ם ^  :יג[ הוא ואי תלי לעולת תי ט ה דאי איה ליד .נמחק  :יד[ אבין ודוחק רחובה טנעיא ליה אם לא לאו משיט שיר טטש אסרו ליה  :אלא איליא בעלמא • קינה נזדטגר ,בפידם  :וד,א עוטדין על דוכ  pקתני
ונראה יפריך אסוניא דדחי דלא הוי קרבן ]נדבה[ כי היכי דלא תפשום בעיא ופריך כי נטי )איכא( ]ד,וי[ דםשטע שהלכו שם לשום כך לומר שירהובשביל עולת נדבה)לא הוי כולם עולי; לשם( ]לא הויא טלסעולין לשם
קרבן ]נדבה[ לא תפשום דרשות הוא דאטרי ט׳ ונ ה׳ג איכא בפרק כירה ובפרק המניח לשון הר׳י ו׳ל תום׳  :עולה[ :אלא סבירא ליה כריש לקיש דאוסר שירד .שלא על הקרבן • אע'נ דאין טחוייבץ כשאין תטידין :
)בעולה נטי נדבת( ]בעולת יחיד[ נטי ניטא אע׳ג דאין טחוייבק ; נפיק טינה תרבא־דאטרי ש׳ם עולת נדבת
לא טצי קרבה בלא שיר ]ו:םנין דליכא לוים כטו שעלה עזרא וסברי דלא מצי קרבה בלא שיר[ ולא טייהו לה ואיד,י לא בעיא שיר  :ואיכא דאטרי נפיק טינר ,חורבה דאטרי טה עולת נדבה איבעי אמר איבעי לא אטר
]אף האי עולת ועבת איבעי אטד ואיבעי לא אסר־ לט׳ה[  :ת׳ ש ותקעתם בחצוצחת על עולותינם ועל ובחי שלטיכם טה עולה ]דקדשי קדשים בעיא שיר חצוצחת אף  ,שלטים קדשי קדשים היינו ב׳ כבשי עצרת
דהוו שלטים ואין נאכלין אלא לכהן דומיא דחטאת ואשם דקדעזים קדשי הן דכתיב קודש יהיו לה׳ לכר [!,שקבוע להן זטן • בעצרת  :אף עולה שקבוע לח זמן • היינו כל עולות חומת וקא טטעם מהנא עולה נדבה :
א( נראה דל׳ל פולותינם דנולהו י xאל ר,אמי והיינו עולת תמיד דהויא דכולהו ישראל אנל עולת נדנה הוי נכלל עולת יוויד ואינומעון שירה •
הגהות הב׳ח )א( נם׳ להעלות העולה להמ:גת כצ׳ל ותיבת מל נמחר) : ,נ( שם והתצוליות וע׳י כלי דודמלך כצ׳ל ותינת שיר נמסר) : ,נ( שם סונה מ• מאי הא נשנעה עשי נתמח נמל סתמיד ) :ד( רש׳י י״ה מס אתם
צ׳ל גץדס ד׳ה  efiהם ) :ה( ד׳ ה אלא נאוהרה וכו׳ לן מאי אוהרה vהס'ד ואמ׳נ מ׳ה אניי לית ליה ) :ו( ד׳ ה נפקא וכו׳ רשות הוא ואי :

מסורת הש* 0

אין נערכין פרק שני

ע ץ מש&ט
נר טצור!

ערכק

נ ס כ י ם הבאים בפני עצמן עעונין שירה או לאו * פי׳ יב[ נסכי ם ם  kמיי׳ פיו מהלכות

נסכים הבאין בפני עצמן • כגון שהביאו היום קרבן צי מ ר ולא הביאו
מקרבן ציבור שלא הקריבו ביומו ולמחר מ קיי ט ! כיי י ש’ ׳ מה?”’כלי'מ’ ^' &׳ ״
נסכים ע מו והביאום למחר דאמר מ ר)מנחות דף מד(:מנחשס ונסכיהם
בלילה מנ ח ח ם ונסכיהם אפי׳ למחר  :אכילס ושתים • קרבן ונסכים ) :מנחות דף מד(:ומנחתס ע ד עשרה ימים וליכא לפרושי א ס ה תנדב
וסא תני רב מרי ברי ס ד ר ב כ הנ א •לעיל דאין עולת נד בה ע עונ ה אד ם מנ ח ת נסכים יג[ ״דאפי׳ הביאו קרבן חובה ק ר ב ט אין ע עון נ׳א דאפילו אם הניאו
עם קרנט אין סעון
שיר שמיי אץ זמנה ק ס ע  :ו מס ב ר א • תורה אור
נסכים ו מיי ד ודאי שמקריבה ביום מסכים פילה1מ״ל׳ נו'
חבל מ ק ת ב ה בלילה ]הא[ א׳׳ר צ״ק
]לעיל י .6גינות ל» [.מיניה תורבא • דאתי למימר ט היכי
אלעזר מה כפ ר ה ביום א ף שירה מ א ב מ״׳ סי׳ מהל׳
שירה או״אין מעונין שירה כיון *דאכדג[]רבי[
פמיפה דוגל הלנה
שירה דו מי ה
ביום :
דנ ס ט ם הבאים בפני ע צ ק רשות
שאקאומרים
מנק
יונתן
א״ר
נחמני
בר
שמואל
ג ד :
לה׳ ־ ואי נמי נסכי ם הבאים בפני
נסכים הבאין ע ם הקרבן נמי רשות :
שירה אלא על היין נ[ ]ובו׳[ אמרינן או דל מ א
ע צ מן טעו ט ס שי ר ה היי ט שיר שליוסיד[
לגלותנו • גלות יהויכץ והחרש
על אכילה ושתיהאמרינן אשתייה לחידה לא
שמביאין א ו ט ולא ט ר ש ט ה ראוי
והמסגר רחזקאל היה )נ( מ ה ם :
למיל יא:
ביום הבא ת ק ר בן:
אח־ינן;*ת״ש ר יוסי אומר מגלגליןזכות ליום
יובל • ראש השנה שלה ביום הכפורים
בשבוע לחד ב ש ס ע •
דחוקעץ ב״ד בשופר ונפערים ע בדי ם
זכאי ובו׳ האי שירה מאי עבידתיה אילימא
למפרע קחשיב ע׳׳ו שנה  :שיטח מקובצת
לב תיק ושדות חוזרות לבעליהן ואז
רעולת ח ב ה מי ח ה) א( ב שבעה עשר בתמוז
א[ אבעיא • עי׳ תום׳
נראית ש ט א יובל אלמא שנת היובל
רבינא • בי״ד אחר שנה םנחות)מדע'נ(:ג[דאםר
בטל התמיד ואלא רעולת נדבה והא תני רב ^
שהוכתה העי ר ]דהייט[ רבי  :ג[ היין■ עי׳ תום׳
הוה בשנת י״ד לחורבן הבית וקס״ד
מרי בריה דרב כהנ א דלא צריכא אלא לאו יי‘
ספהים )דף סר( י.
בשנת ט^ 1לחורבן אז היה יובל :
ד[ אחרינא ה ם י ם ר

דלשסשירהאמרובאחדבשכח*י^’י»

א[איבעיאלדצ נמכיסהבאיס בפני עצמן טעולן

ותסברא

מחד
אמר

שביעית היא  :ואיס*רבמוצאי שגי»י' כי ש רה ד ומיה ל ה הארץ ומלואה ו שב
צ׳ל נהלי פתא דחילנן חרוב• ט ט משכחת לה י״ד ו! *לבהדי״® ייעליהם את אונסבשירה דארבעה ב שבא הוא
דתיהף מוצאי צ׳ק
אלא אילייא בעלמא ח א דנפל להו בפו מייח
ד תי טי במוצאי שביעית אחד בשבוע
וכו'׳[; אחר שנה־ וכי חשבת ע״ו שנים
והא עומדיםעל דוכנןקתני כדרישלקישדאמר
משנת היובל למפרע משכחת חורבן
ר״ל אופר שירה שלא על הרךבן א״ה בנסכים
במוצאי שביעית שהיא שנת ל״ו למנין
נמילימ א נפיק מיניה ח ר ב א  :גופא ר׳ יוסי
יובל זה  :אי הכי ־ דבשנת ט״ו לחורבן
אומר מגלגלין זכות ליום זכאי ובו׳ בראשונה
הוי ההיא נבואה כ׳(ו לגלות יטיכין
במוצאי"שביעית מי מ שכחת ל ה והכתיב
ט אי :י א מ ר מ ר גלו •ישראל ע ם יהויכין:
^^^^יעית לטב״ יה ^ ^ ^ל״בע שרים וחמש שנה לגלותנו ברא ש ה שנה
בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר
גלו בשמונה • כלומר שאותה גלות
היחה בשנה שמינית למלכות נבוכדנצר
הוכתה העיר איזו היא שנה שראש ה שנה
דשנה שניה למלכותו כיבש י טי קי ם
בעשור לחדש דדי אומר זה יובל ואי ס״ד בחד
ט
כדמפרש לקמן :גלוביית• ע ם צדקי
בשבוע ו דו ב מחד בשבוע לחד ב שבוע תמני
ו ט א היתה ח ר ט ת ירושלים והיא
לחד ב שבוע אחרינאד[ חמ שע שרה הווייןאמר
היתה שנת י׳׳ח ל ט מ ש יהרקים והיא
רבינא בארבע עשרה שנה אחר שנה
שנת י׳׳ע לנבוכד נצר :מ ש בו ע ד ת מני
שהוכתה העיר א״ה בעשרים וחמש שנה
סרי ־ משנה שביעית שהוא גלות
עשרים ושש הרק דאמר מר גלו ב שבע גלו
יחזקאל ע ד תמני סרי ש ט א חורבן
בשמונה גלו בי״ח גלו בי״ט מ שב ועד תמני
הבית חד סרי לבהדי שתא דגלה בה
יחזקאל ולבר משנת החורבן דמני ט
סרי חד סרי וחמש עשרה עשרים דמית הויא
לה בהדי מ ך דמחורבן וע ד יובל
אמר לךר בינ אולרי דך מי גיחא מכדי גלו
וחמיסר דמחורבן וע ד יובל ע ם שנת
גמי בת שע עשרה מ שב ועד ת שםריתרתי
החורבן ושנת היובל אשתכח דכ  fהוו
סרי וארבע סרי עשרים ושית הויין אלא מאי
מהשתא דגלו ב ה וע ד יובל והיכי א מר
אית לך למימר לבר משתא דגלו ב ה ל די ד
יחזקאל בעשרים וחמש לגלותט היה
נמי לבר מ שתא דגלו ב ה מכל מרךם תשסרי
יובל וס״ד דבהדי שתא דגלו ח[קאמר :
לרבינא קשיא מי סברת שלש גליות הר
ולדידך • דבעית למימני לשנת החורבן
גלו ב שבע לכיבוש יהויקים שהיא שמונה
ב מ ך א רבעה עשר מי ניחא :מהדי
גלונמיבי׳יע■ דס״ד דהאי מתרץ דג׳
לנבוכד גצר גלו בשמוגה עשרה לכיבוש
גליות הוו דהא דתני גלו בי״ח ובי׳׳ע
יתיקים שהיא ת שע עשרה לנבוכד גצר
ד א נהפטה הוו שני גליות וסברס[ ״דבשמונה עשר
*דאמר מר שנה ראשונה מ כיבש נינוה
סדל מזלם פ׳ נ י
הוה ט ר בן וכי מנית נמי ארביסר
שניה

רבינו גרשום

א י ה ט • ד ט ה שנת ע״ו ל ט ר בן
עשריןסו[וה׳ טיין א טייןדא מ ר
מר גלו בז׳ פי׳ בז׳ לכיטש י מי קי ם
שכיבש ב ד׳ ל מלכו ט ו ט א מלך י״א
שנה ובאותה שנה הרג יהויקיס
והמליך יהויכין ב ט ג׳ חדשים ולתקופת
השנה באותה שנה ה ג ל ט לבבל והחרש
וה מסגר ואז היה גלות דיחזקאל  :גלו
בי׳׳ח ל ט ט ש ט י ט כ ש ט כ ת ה ה עי ר :
מ ש ב ע שגלו ב ה ע ד תמניסר
׳ שחרבה ה עי ר • בלא
חמניסר עצמו שהוא מנץ דע״ו
חדסר דשנה שביעית שגלו ב ה ט א
ט ת ה שנה אחרונה לי מייך ס ושוב
מלך צדקיט י׳ שנים לפני שנת
החורבן וט׳׳ו כ״ו טיין בשלמא אי
אמרינן ד׳׳ ד שנה לחורבן עצמו
קאמר ניחא די״ד וי׳׳א ה ם כ״ה אלא
טון דאמר דהוה שנת ע״ו ק ט א
ומצית לשטיי דשנה שגלו בה היא
ט ת ה שנה ראשונה ל צ ד ^ ט וליכא
אלא י׳ שנים מן הגלות ע ד שנת של
חורבן אלא קיס ליה דאיט כן ד ט לו ת
ט ה באושה שנה *שנמנית לימיקי ס
 .א״ כ אי כ א א ח ד ע ש ר שנ ה:
ו ל ד י ד ך מי ניחא • מכדי גלו
שנה ו טי ט
בי׳׳ע
י
כשהוכתה ה עי ר מז׳ ע ד י׳׳נוי״ב מ ו
וארבסרי כ  fטיין ומצי למיפרך לפי
ט ט תן ש ט ה סבור די׳׳ח וי״ע שני
גליות דא״כ ט ט מ ט ק מ א אי הוכתה
בי׳׳ח לא הוכתה בי״ט ואין להקפיד
דסוגיא בעל מא הוא ולמסר^אניחא :
מה

תיבת חטש נטחק ועי
תטיסרי הויין ת י ב ת
ע׳טרח נטהק ! ס[כ*בש•
עי׳ ערוך ערך ג>!:ו[ י׳ ד
בהדי ש ת א דחורבן
דתיהוי במוצאי שביעית
מהד בשבוע !  [ fובו׳ •
ס׳א טהר שבוע להוי
שבוע לטפרע קא חשיב
ס׳ו שנ ה טשנת היובל
עד ההזרתן  :ח[ דגלי
ב׳ה עד היובל קאטר !
מ[ וסבר ד ב ת ש ע ת
תיבת ד ב ש טנ הנ ט ח ק;
׳[ויחזקאל קאטר לדידי
נטי דאטינא ח מ ש ת
עשר טשנת י׳ ח שחרג
הבית בה ער י ו ב ל
טשכחת לח כ׳ ה לבד
טעזתא דגלו בה יהויכין
ויחזקאל :יא[ לטרדו
דשלשה שנים ט ר ד
ועלה ע ל י ו ב ש נ ה
שלישית לטרדו שהיא:
ינ[ פי׳ בקונטרס נטנים;
יג[ נסבים■ נליון דהא
יח R Tף בנסניםדקרב(
חובה אק טעון שיר
כ׳ ש דנדבה• ד״י ז׳ל :

יי[ י ו ם ה נ ס כ י ם
שטביאין  :עו[ עשרין
ועזשה ועיין תיבות ות׳
חוין וכיו נטחק I

נ׳א פיוצאס

■י

^ ^ >8 1׳

.

ה נ ד ^ הב״ ח
)א( גט׳ חזנם מי הוס
הא בפנעה ) :נ( רש׳י
ד׳ה צנלותינו וט׳ מסס
הם״ד ואח״ב מ׳ה 01
יזבל) :נ( ד׳ח מנדי
ונו׳ מגלים יהזינין :

לבהדי שנת חורבן ושנת היובל משכחת
לה עשרין ושיש )ג( בגלות י טיכ ץ ש ט ת ה בשנת שבע ו לב הד שתא דגלו  : 1 3אלא מאי אית לך צמיסר • האי דקאמר יחזקאל
בעשרים וחמש לגלותט  :לבר משהא דגלו ב ה • יטיכין ויחזקאלי[ :מי ס השסרי לרביגא קשיא • דהא ודאי בגלות האחרון היה ה ט ר בן
וכיון דאמר רבינא חמיסרי שנים ע ד היובל ומגלות יהויכץ ועד שנת חורבן שהוא בי״ע ט ו חד סרי לבר משתא דגלו בה ולבר שגת
החורבן וחמיסרי ה א עשרץ ושית  :מי ס ב ר ה ג׳ גליוה הוו • הש״ם הוא דקא מתרץ דהאי ד א מ ק לעיל גלו נמי בתישסרי לאו מלתא
היא דחד גלות הוה דבשמונה עשר לכיטש יהויקיס ט ו ח ר ט ת ירושלים שהיא תשעה עשר לנבוכד נצר הלכך משב ו ע ד תשעה עשר
לבר משתא דגלו בה יהויטן ויחזקאל ולבר שנת החורבן וט״ו ע ם שנת החורבן ושנת טובל הרי כ׳׳ה  :דאמר מ ר ־ ב סד ר עולם :
״כיבש יהויקיס • לאו גלות ט א דלא הגלה שום אד ם אלא כבשו לעבד התתיו ועבדו שלש שנים כדכתיג)מצכים ב כד( ויהי לו יהרקים פ״ו לע״ב
ע ב ד שלש שנים רשב וימרד ט ג׳ שנים כדכתיב בדניאל ב ת ח ל ט בשנת שלש למלכות יהויקים)עלה( נ בו כדנ צ ר ירושלים ותניא ב סד ר צ״ל גא
עולם אפשר לומר כן והלא לא מלך נ ט כ ד נצר ע ד שנה רביעית ליהויקיס כדכתיב )בירמיה כה( הדבר אשר היה על ירמיהו על
כל ע ם יהודה בשנה הרביעית ליטיקיס היא השנה הראשונית לנבוכד נצר א ם כן מ ה תלמוד לומר בשנת שלש למרדו יא[ ש ט א ששית
לכיטשו והילוט לבבל והמליך יהויכין תחתיו וכתיב ב ס ף דברי הימים ולתשובת השנה וגו׳ אלמא בשנת שבע לכיטש ראשון של י טי קי ם
גלה ימיכין וכתיב בסוף מ ל ט ס ויצא אליו י טי ט ן מלך י ס ד ה וגו׳ אלמא שביעית לכיטש י טי קי ס היא שמינית למלכות נ ט כ ד נצר
והייט

נסכין הבאין ב פ נ י
עצטן כדאסרינן בסס׳
מנחות )דף מד( האומר
הרי עלי יין לא יפחות
מג' לונין ; ]או דלמא[
עלאכילהושתיה דטזבח
על זבח הקרב עם נסכיו:
]והתני ר ב ט ר י על
עולותיבט וגו׳ אלא לאו
ד ג ם כ י ן ]הבאי)[
עצטן א(
בפני
דבטל תטיד[  :אי הכי
ביון דאי ב ע י ם צ י
למיטר שירה שלא על
ה ק ר ב ז ליטא נטי
אגסנים  :נפיק טינה הורבא■ דסברי דדינא דנסכין לא טצו קריבי אלא ע׳י שיר ]ואי ליכא לויים לא הוו מקרבי להו ואינהו לא בעו שיר  :בעשרים וחטש שנה לנלותינו • לגלות יכניה ארבע עשרה שנח אחרי אעוד
חוכתוז העיר לנלות צדקיח  :שראש ומזנה שלה בעעזור דלא אשכח שיום ר׳ה דהוי בעשור אלא יובל ביוה׳ב אלטא בשנת י׳ ד יובל הוא  :ואי ס׳ ד בתר בשבוע חרב טהר בשבוע עד לוזד בשבוע תליתאי
חדי ס׳ו הוו ולא איקלע יובל עד שנת ט׳ו אלא ש׳ ט טדאםר קרא בי׳ד שנח ותו לא וההיא הוה יובל לא משבחת לה דחרב הבית אלא בשנה שניה לשבוע ואישתכח דאתא יובל בי ^ שנה  :אמר רבעא לעולם בחד
בשבא הרב ודקא קעזיא לך לא איקלע יובל עד ט׳ו ת ר ק ה כיי״ד שנח אחר שנח שהוכחה דהוו להו ט׳ו ב ה די ההוא שנה שהוכתה[ :אי הניכיון דחשבת י׳ ד בר מההיא שתא דחרוב :ע ש ^ ושיתועויין ותא כתיב
נ כ׳ ח שנה  :יאמר טר נלו בז׳ נלו בה׳ לאחר ז׳ שנים שנלה יהויקים נלח )מלה( יחזקאל ]עם[ יכניה ]נלו בי״וז לאחר נלות יהויקים גלו עט צדקיהו וחרב הבית[  :טשב • כשיגלה יכניה ועד י׳וז כשחרב חבית י׳ א
שנת ו 0״ו כדאוקטת אחר שנת שועכתה העיר דהיינו כ׳ו וקרא אמר בכ׳דז לגלותנו אלא ודאי י׳ ד הוו ותו לא דהור .להו נ׳ ה שנים• אטד לך רבינא ולדירך דתריצת חני ני״ד טי ניחא דליועו כ׳ ה שנים ותו לא
טינדי גלו ]נטי[ בי׳ם ונעל טרחיך הוי כ׳ו אלא מאי אית לך לטיטר רליהוו כ׳ ה ותו לא לבר משתא דנלו בה דלא ומזיב ]דבצר[ ההיא שנת י׳ ם מ לו אלא י׳ ח ולא רעו אלא י׳ א ד׳׳ד דהוו כ׳וז ; לדידי נטי■ קא
ומויב י״ד לבר מהוזיא שתא דגלו כה דטטפי לה כדאטק ; םי״ם גלו ני־ם לרנינא קשיא דאי חשיב טשב ועד י׳ ם י׳ ב ולבתר דגי י׳ ד ועיין כ׳ו דרנינא מטפי  :אסר לך רבינא טי סברת ג׳ נליות ועאי האי דקאטר
סשב ועד י׳ ח וטעזב ועד י״ט לא חוו אלא שתי נל־ות דהאי דקאטר נלו  a׳ נלו נ ח׳ היעו חרא שתא וכן נטי נלו כי׳ח גלו ני׳ ם חרא שתא והאי דקאטר ]ליה טי סבות[ ג׳ גליות ולא אמר ד׳ נליות משום
דאיחו לא  Hpאיידי בת׳ אלא טעזב ועד י״ח ומשב ועד י״ם קאטר הלכך קאטר ליה טי סברת נ׳ גליות נלו ; גלות ]יועיכין[ בשבע לכיבוש יתויקים שתיא שטינית ]לטלכוח[ גבוכמצר וג>^ בגלות צרקיוע בי׳ ח לכימש
יחדקים
א('נראה דתסר כאן וצ׳ל דליכא למימר דאמרו פילה על נסכי התמיד דהא כמי נפל התמיד •

