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 אם מונים מניסן - פסוקים מעזרא   
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  אדר  שבט טבת   כסלו  חשון  תשרי  אלול  אב  תמוז  סיון  אייר  ניסן  6
  אדר  שבט טבת   כסלו  חשון  תשרי  אלול  אב  תמוז  סיון  אייר  ניסן  7
  אדר  שבט טבת   כסלו  חשון  תשרי  אלול  אב  תמוז  סיון  אייר  ניסן  8
  

  אם מונים מתשרי
  6  5  4  3  2  1  12  11  10  9  8  7 שנה

  אלול  אב  תמוז  סיון  אייר  ניסן  אדר  שבט טבת   כסלו  חשון  תשרי  6
  אלול  אב  תמוז  סיון  אייר  ניסן  אדר  שבט טבת   כסלו  חשון  תשרי  7
  
 ואמרין ודכרין תורין ובני חשחן ומה )ו עזרא(  והכתיב? החמיץ ומי: כהנא רב לה תקיףמ: קושי על התירוץ  

  . שלו לא די ביום יום להם מתיהב להוא בירושלם די כהניא כמאמר ומשח חמר מלח חנטין שמיא לאלה לעלון
“And that which they need, both young bullocks, and rams and lambs for the burnt offerings 
of the God of heaven, wheat, salt, wine and oil, according to the word of the priests who are 
at Jerusalem, let it be given them day by day without fail  

תירוץ 1: אמר לו רבי יצחק: רבי, מטונך! די להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי 
“That they may sacrifice offerings of sweet savor to the God of heaven, and pray for the life of 
the king and of his sons” 

 שיחיו בשביל לצדקה זו סלע האומר: והתניא? היא מעליותא לאו הכי דעבד ומאן: התירוץקושי על   
  ! גמור צדיק זה הרי -  הבא העולם לחיי בה שאזכה ובשביל, בני    
  . בנכרים - כאן, בישראל - כאן; קשיא לא :תירוץ    

  , תתיהב מלכא בית מן ונפקתא חדת אע די ונדבך תלתא גלל אבן די נדבכין )ו עזרא( דכתיב :2 תירוץ
“Let the house be built with 3 rows of great stones and a row of new timber and let the 
expense be paid out of the king’s house” 

  . בנורא איקלייה יהודאי בי מרדו אי: סבר? הכי דעבד ליה למה  
   כרתת וטור גזית טורי שלשה )ו א מלכים( והכתיב? הכי עבד לא שלמה אטו: קושי על התירוץ    
  ! ארזים    
. בבנינא שקעיה לא איהו, בבנינא שקעיה שלמה. מלמטה עבד ואיהו, מלמעלה עבד שלמה :תירוץ    
  . בסידא סדייה לא איהו, בסידא סדייה שלמה    

 אמר? שגל מאי. אצלו יושבת והשגל המלך לי ויאמר )ב נחמיה(, יצחק רבי ואיתימא יוסף רב: 3תירוץ 
  . כלבתא: דרב משמיה לימא בר רבה

   די ולמאניא התרוממת שמיא מרא ועל )ה דניאל( דכתיב הא, מעתה אלא: על התירוץ קושי    
 But you have lifted up“. בהון שתין חמרא ולחנתך שגלתך ורברבנך ואנת קדמך היתיו ביתיה    

yourself against the Lord of heaven and they have brought the vessels of His house before 
you, and you and your lords, your consorts and your concubines have drunk wine in them”. 

 ? היא חמרא משתיא בת כלבתא היא כלבתא שגל ואי    
  .ושתייא לה trained it דמלפא, קשיא לא הא: תירוץ  

 מעזראפסוקים  –אבהו' על תירוץ ר רב יוסףמקשה  וקים מחגיפס – על רב חסדא מקשה רב יוסף  
  קושי 
  אבהו' על ר

בששילחדשוארבעהעשריםביום )א חגי(
 בשביעי )ב גיח( וכתיב, לדריוש שתים בשנת

 בשביעי -  איתא ואם, לחדש ואחד בעשרים
  ! ליה מיבעי שלש בשנת

  
  

  ונים מניסןמ              

 היא די אדר לירח תלתא יום עד דנא ביתא ושיציא
 זמן באותו: ותניא, מלכא דריוש למלכות שית שנת
 וכתיב, עמו וגלותו מבבל עזרא עלה הבאה לשנה

 שנת היא החמישי בחדש ירושלים ויבא )ז עזרא(
 מיבעי שמינית שנת - איתא ואם, למלך השביעית

  !ליה
  

  תשרינים מומ                                    
שי תירוץ לקו

  אבהו' על ר
  אומות העולםכמלכי ץ לאחר שהחמי  ישראלכמלכי  –קודם שהחמיץ 



  בכתם לימינך שגל נצבה ביקרותיך מלכים בנות )מה תהלים( דכתיב מעתה אלא :עוד קושי    

 Kings’ daughters are among your favorites, upon your right hand stands a“. אופיר  
consort in gold of Ophir.”                לישראל נביא להו מבשר קא מאי - היא כלבתא שגל איו ? 

. אופיר לכתם זכיתם - כוכבים לעובדי כשגל לישראל תורה שחביבה בשכר: קאמר הכי: 1 תירוץ   
 שגל לה קרי ואמאי. )שזה כלב( לה גמיר גמרא לימא בר ורבה, היא מלכתא שגל לעולם: 2תירוץ     
  . שגל במקום שהושיבה: נמי אי. כשגל עליו חביבה שהיתה -    

  
 מאה בתין חמר ועד מאה כורין חנטין ועד מאה ככרין כסף עד )ז עזרא( מהכא - דאחמיץ מנלן :4תירוץ 

  . בקיצותא והשתא, קיצותא בלא מעיקרא. 'וגו כתב לא די ומלח מאה משח בתין ועד
 . מעיקרא כדשניין מחוורתא אלא - ? בקיצותא ליה קים הוה לא מעיקרא ודילמא :דחיית התירוץ    

 
  . ולרגלים
  ! הוא בניסן עשר בחמשה? הוא בניסן באחד רגלים: קושי
  . לרגלים השנה ראש שבו רגל: חסדא רב אמר :תירוץ

  : דתניא. היא שמעון ורבי, תאחר בבל עליה למיקם, לנודר מינה נפקא :ההרלוונטיות לדברי המשנ
  , המעריך ואחד, המקדיש ואחד, הנודר אחד

  שמעון רבי  תנא קמא
 -  רגלים שלשה עליו שעברו כיון
  תאחר בבל עובר

  תחילה המצות וחג, כסדרן רגלים שלשה

 פעמים, שלשה פעמים רגלים: אומר יוחי בן שמעון רבי היה וכן  
 עצרת לפני, שלשה -  הפסח לפני נדר? כיצד. חמשה פעמים, ארבעה

  ארבעה -  החג לפני, חמשה - 
  
 צדקות, ושלמים, עולות, ואשמות, חטאות, וההקדשות, החרמין, והערכין, הדמין חייבי :רבנן תנו

   ,ופאה שכחה לקט ,ופסח ומעשר בכור, ומעשרות
 בן אליעזר רבי  מאיר רבי  שמעון רבי  תנא קמא

  יעקב
 ברבי אלעזר רבי

  שמעון
 עליהן שעברו כיון

 -  רגלים שלשה
  תאחר בבל עובר

 רגלים שלשה
 המצות וחג, כסדרן
  תחלה

 עליהן שעבר כיון
 בבל עובר אחד רגל

  תאחר

 עליהן שעברו כיון
 עובר רגלים שני
  תאחר בבל

 עליהן שעבר כיון
 עובר הסוכות חג

 תאחר בבל עליהן
 מינייהו מכדי
 לי למה, סליק
 ומיכתב למהדר

 בחג )טז דברים(
 ובחג המצות

 ובחג השבעות
 מינה שמע? הסכות

  תאחר לבל -

 לומר צריך אינו
 שבו הסוכות בחג
 למה, הכתוב דיבר
 שזה לומר - ? נאמר
  .אחרון

 )יב דברים( דכתיב
 שמה ובאת

 .שמה והבאתם
תגובת חכמים 

 - ורבנן: להוכחתו
   לעשה ההוא

 : מאיר' תגובת ר
 ליה דאמר כיון

, אייתי רחמנא
 - אייתי ולא

 ליה קם ממילא
  תאחר בבל

' לה תעשו אלה
 מיעוט, במועדיכם
  שנים – מועדים

תגובת חכמים 
 -? ורבנן: להוכחתו
 לכדרבי ההוא
 רבי דאמר. יונה
 כל הוקשו: יונה

 זה כולם המועדים
 שכולן, לזה

 על מכפרים
 מקדש טומאת
  וקדשיו

 רבי, דתניא
 ברבי אלעזר
 לא: אומר שמעון
, הסכות חג יאמר
 דיבר שבו

 למה. הכתוב
 שזה לומר? נאמר
  .גורם

 כג פרק דברים
קֶ  'ַלה ֶנֶדר ִתֹּדר ִּכי) כב(   :ֵחְטא ְב ְוָהָיה ֵמִעָּמ יקֶ ֱא 'ה ִיְדְרֶׁשּנּו ָדֹרׁש ִּכי ְלַׁשְּלמוֹ  ְתַאֵחר א יֱא
  

  טז פרק דברים
 ְזכּוְר ָכל ֵיָרֶאה ַּבָּׁשָנה ְּפָעִמים ָׁשלֹוׁש) טז(... :ּוִמִּיְקֶב ִמָּגְרְנ ְּבָאְסְּפ ָיִמים ִׁשְבַעת ְל ַּתֲעֶׂשה ַהֻּסֹּכת ַחג) יג(

א ַהֻּסּכֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהַּמּצֹות ְּבַחג ִיְבָחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום יקֶ ֱא 'ה ְּפֵני ֶאת  'ה ְּפֵני ֶאת ֵיָרֶאה ְו
 :ֵריָקם

  


