מגילה כב

במדבר פרק כח
א( וַ יְ דַ בֵּ ר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר:
ב( צַ ו ֶאת בְּ ֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָאמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם ֶאת ָק ְרבָּ ִי לַ ְח ִמי ל ְִאשַּׁ י ֵריחַ ִ יח ִֹחי ִתּ ְשׁ ְמרוּ לְהַ ְק ִריב לִי בְּ מוֹעֲדוֹ:
ימם ְשׁ ַ ִים לַ יּוֹם ֹעלָה ָת ִמיד:
ג( וְ ָאמַ ְר ָתּ לָ הֶ ם זֶה הָ ִאשֶּׁ ה אֲ ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ לַה' כְּ בָ ִשׂים בְּ ֵי שָׁ ָה ְת ִמ ִ
ד( ֶאת הַ כֶּ בֶ שׂ ֶאחָ ד ַתּעֲשֶׂ ה בַ בּ ֶֹקר וְ ֵאת הַ ֶכּבֶ שׂ הַ שֵּׁ ִ י ַתּעֲשֶׂ ה בֵּ ין ָהעַ ְרבָּ ִים:
סלֶת ל ְִמ ְ חָ ה בְּ לוּלָה בְּ ֶשׁ ֶמן ָכּ ִתית ְרבִ יעִ ת הַ ִהין:
ה( וַ ע ֲִשׂ ִירית הָ ֵאיפָ ה ֹ
ו( עֹלַת ָתּ ִמיד ָהעֲשֻׂ יָה ְבּהַ ר ִסי ַי ל ְֵריחַ ִ יחֹחַ ִא ֶשּׁה ַלה':
ז( וְ ְִסכּוֹ ְרבִ יעִ ת הַ ִהין לַ ֶכּבֶ שׂ ָה ֶאחָ ד בַּ קֹּדֶ שׁ הַ סֵּ ֶסֶ שֵׁ כָר לַ ה':
ח( וְ ֵאת הַ כֶּבֶ שׂ הַ שֵּׁ ִ י ַתּעֲשֶׂ ה בֵּ ין הָ עַ ְרבָּ ִים כְּ ִמ ְ חַ ת הַ ֹבּ ֶקר וּכְ ִ ְסכּוֹ ַתּעֲשֶׂ ה ִאשֵּׁ ה ֵריחַ ִ יחֹחַ לַ ה' :פ
סלֶת ִמ ְ חָ ה בְּ לוּלָה בַ שֶּׁ ֶמן וְ ִ ְסכּוֹ:
וּשׁ ֵי עֶ ְשׂ ֹר ִ ים ֹ
ימם ְ
ט( וּבְ יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת ְשׁ ֵי כְ בָ ִשׂים בְּ ֵי שָׁ ָה ְתּ ִמ ִ
י( עֹלַת שַׁ בַּ ת בְּ שַׁ בַּ תּוֹ עַ ל ֹע ַלת הַ ָתּ ִמיד וְ ְִסכָּהּ :ס
יא( וּבְ ָראשֵׁ י חָ ְדשֵׁ יכֶ ם ַתּ ְק ִריבוּ ֹע ָלה לַה' פּ ִָרים ְבּ ֵי בָ ָקר ְשׁ ַיִ ם וְ ַאיִל ֶאחָ ד כְּ בָ ִשׂים ְבּ ֵי ָשׁ ָה ִשׁבְ עָ ה
ימם:
ְתּ ִמ ִ
ס ֶלת ִמ ְ ָחה בְּ לוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן
וּשׁ ֵי עֶ ְשׂ ֹר ִ ים ֹ
סלֶת ִמ ְ ָחה בְּ לוּלָה בַ שֶּׁ מֶ ן ַל ָפּר הָ ֶאחָ ד ְ
וּשׁ שָׁ ה עֶ ְשׂ ֹר ִים ֹ
יב( ְ
ל ַָאיִל הָ ֶאחָ ד:
יג( וְ עִ שָּׂ רֹן עִ שָּׂ רוֹן סֹלֶ ת ִמ ְ ָחה בְּ לוּלָה בַ שֶּׁ מֶ ן ַל ֶכּבֶ שׂ הָ ֶאחָ ד עֹלָ ה ֵריחַ ִ יחֹחַ ִאשֶּׁ ה לַה':
לָאיִ ל ְוּר ִביעִ ת הַ ִהין ַלכֶּבֶ שׂ ָייִ ן ז ֹאת ֹעלַת חֹדֶ שׁ ְבּחָ ְדשׁוֹ
ישׁת ַה ִהין ַ
וּשׁלִ ִ
יהם חֲ ִצי ַה ִהין יִ ְהיֶה לַ פָּ ר ְ
יד( וְ ְִסכֵּ ֶ
לְחָ ְדשֵׁ י הַ ָשּׁ ָה:
וּשׂעִ יר עִ זִּ ים ֶאחָ ד לְ חַ טָּ את לַה' עַ ל ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד יֵעָ ֶשׂה וְ ִ ְסכּוֹ :ס
טו( ְ

בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה וכו'.
שאלה :בעא מי יה עולא בר רב מרבא :פרשת ראש חודש כיצד קורין אותה צו את בני ישראל
ואמרת אלהם את קרבני לחמי ,דהויין תמ יא פסוקי ,היכי עביד?

 יקרי תרי תלתא תלתא פסוקין  -פשו להו תרי ,ואין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקין.
 יקרי ארבעה ארבעה  -פשו להו שבעה .וביום השבת ,הויין תרי ,ובראשי חדשיכם ,הויין
חמשה ,היכי עביד?
 oיקרי תרי מהא וחד מה ך ,אין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים.
 oליקרי תרי מהא ותלתא מהך  -פשו להו תרי!
תשובה :אמר לו :זו לא שמעתי ,כיוצא בה שמעתי .דת ן :ביום הראשון בראשית ,ויהי רקיע,
ות י עלה :בראשית  -בש ים ,יהי רקיע  -באחד.
הסבר התשובה:
קושי :והוי ן בה
 בשלמא יהי רקיע באחד  -תלתא פסוקי הוו.
 אלא בראשית בש ים חמישה פסוקי הויין ,ות יא הקורא בתורה אל יפחות משלשה

פסוקים!
סיכום

תירוץ  :1רב אמר :דולג
תירוץ  :2ושמואל אמר :פוסק.

הצעה 1
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הצעה 4
 דולגהצעה 5
 -פוסק

עלייה  1עלייה  2עלייה  3עלייה  4הבעייה
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יב-טו
ט-יא
ה-ח
א-ד
)בעלייה  3אי אפשר לקרוא רק את פסוק יא
מהקטע הבא(
יישארו רק ש י פסוקים בעלייה 4
יד-טו
ט-יג
ה-ח
א-ד
יא-טו
ו-י
ג-ה
א-ג
א-
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שאלה על רב :ורב דאמר דולג ,מאי טעמא לא אמר פוסק?
תשובה :קסבר :כל פסוקא דלא פסקיה משה  -א ן לא פסקי ן ליה.
קושי על שמואל :ושמואל אמר :פסקי ן? והא אמר רבי ח י א קרא :צער גדול היה לי
אצל רבי ח י א הגדול ולא התיר לי לפסוק אלא לתי וקות של בית רבן .הואיל
ולהתלמד עשוין.
תירוץ :ושמואל :התם טעמא מאי  -משום דלא אפשר ,הכא מי  -לא אפשר.
שאלה על שמואל :ושמואל אמר פוסק ,מאי טעמא לא אמר דולג?
תשובה :גזירה משום ה כ סין ,וגזרה משום היוצאין.
קושי על רב ושמואל :מיתיבי :פרשה של ששה פסוקים קורין אותה בש ים ,ושל חמשה

ביחיד .ואם הראשון קורא שלשה  -הש י קורא ש ים מפרשה זו ,ואחד מפרשה אחרת .ויש
אומרים :שלשה ,לפי שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקין.
הברייתא

למאן דאמר דולג  -לידלוג ,ולמאן דאמר פוסק  -פסוק!
תירוץ :שא י התם דאפשר בהכי

ת א קמא
יש אומרים

הסבר
חשש למה?

ושל חמשה
ביחיד
???

ואם הראשון קורא שלשה
הש י קורא ש ים מפרשה זו ,ואחד מפרשה אחרת
שלשה ,לפי שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקין

ואין משיירין בפרשה פחות משלשה
אין מתחילין בפרשה פחות משלשה
פסוקין )ת א קמא  -ושל חמשה ביחיד(
פסוקין )יש אומרים(
אי אפשר לקרוא קטע ולהשאיר ממ ו
כשמגיעים לקטע חדש ,חייבים
לקרוא לפחות  3פסוקים )יש אומרים( עד סוף הפרשה פחות מג' פסוקים
משום היוצאין – אלו שיוצאים מוקדם
משום ה כ סין – אלו שמאחרים
יחשבו שיקראו בעלייה הבאה פחות
ויבואו לאחר העלייה הזאת יחשבו
משלושה פסוקים – רק מה ש שאר
שקראו פחות מג' פסוקים כי יראו
בקטע הזה
שהתחילו מפסוק ש י או שלישי ולא
ידעו שקרא מהפסיקה הקודמת

פסיקת ההלכה בע יין הברייתא האחרו ה :אמר רבי ת חום אמר רבי יהושע בן לוי :הלכה כיש אומרים.
עוד פסיקת הלכה ע"י רבי ת חום :ואמר רבי ת חום אמר רבי יהושע בן לוי :כשם שאין מתחילין בפרשה
פחות משלשה פסוקים  -כך אין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקים.
קושי :פשיטא! השתא ומה אתחלתא ,דקא מקיל ת א קמא )ואחד מפרשה אחרת( -מחמירי יש
אומרים )שלשה( ,שיור )ושל חמשה ביחיד( דמחמיר ת א קמא ,לא כל שכן דמחמירי יש אומרים?
תירוץ :מהו דתימא :כ סין  -שכיחי ,יוצאין  -לא שכיחי דמ חי ספר תורה ו פקי ,קמשמע לן.
קושי :ות א קמא מאי ש א שיורי דלא  -משום יוצאין ,אתחולי מי  -גזירה משום ה כ סין!
תירוץ :אמרי :מאן דעייל  -שיולי שייל.
שאלה :שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף :הלכתא מאי?
תשובה :שלח ליה :הלכתא דולג ,ואמצעי דולגן.
זה הכלל כל שיש בו מוסף וכו'.
שאלה :איבעיא להו :תע ית צבור בכמה?
 ראש חדש ומועד דאיכא קרבן מוסף  -ארבעה ,אבל הכא דליכא קרבן מוסף  -לא,
 או דלמא :הכא מי איכא מוסף תפלה?
הדחייה
המקור
אימא רישא :בש י ובחמישי ,ובשבת
הצעה  1בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין
ארבעה הא בתע ית צבור  -שלשה!
במ חה קורין שלשה ,הא תע ית צבור -
ארבעה! אלא ,מהא ליכא למישמע מי ה
הצעה  2דרב איקלע לבבל בתע ית צבור ,קם קרא לא ,רב בכה י קרא ,דהא רב הו א קרי
בסיפרא ,פתח בריך ,חתים ולא בריך מכדי בכה י.
רב בישראל קרא ,מאי טעמא חתם ולא
בריך? לאו משום דבעי למיקרי אחרי א
בתריה?

הצעה  3זה הכלל :כל שיש בו ביטול מלאכה לעם,
כגון תע ית צבור ותשעה באב  -קורין
שלשה ,ושאין בו ביטול מלאכה לעם ,כגון
ראשי חדשים וחולו של מועד  -קורין ארבעה תע ית ציבור ותשעה באב!

אמר רב אשי :והא א ן לא ת ן הכי :זה
הכלל :כל יום שיש בו מוסף ואי ו יום טוב
 -קורין ארבעה ,לאתויי מאי  -לאו לאתויי

קושי על הדחייה של הצעה  :2בשלמא רב הו א קרי בכה י  -דהא אפילו רב אמי ורב אסי ,דכה י
חשיבי דארעא ישראל ,מיכף כייפו ליה לרב הו א .אלא רב ,הא איכא שמואל ,דכה א הוה ודבר
עליה!
תירוץ :שמואל מי מיכף הוה כייף ליה לרב ,ורב הוא דעבד ליה כבוד .וכי עביד ליה  -בפ יו,
שלא בפ יו  -לא עביד ליה.
חיזוק לדחייה :הכי מי מסתברא דרב בכה י קרא ,דאי סלקא דעתך בישראל קרא  -לפ יה מאי
טעמא בריך?
דחיית החיזוק :לאחר תק ה.
קושי על הדחייה :אי הכי לאחריה מי לבריך?
תירוץ :שא י היכא דיתיב רב ,דמיעל עיילי מיפק לא פקי.

קושי על רב אשי :ולרב אשי מת יתין מ י? לא ת א קמא ולא רבי יוסי .דת יא :חל להיות בש י
ובחמישי  -קורין שלשה ומפטיר אחד .בשלישי וברביעי קורא אחד ומפטיר אחד .רבי יוסי אומר :לעולם
קורין שלשה ומפטיר אחד.
קושי גד הקושי :ואלא קשיא זה הכלל!
תירוץ :לא ,לאתויי ראש חודש ומועד.
קושי על התירוץ :הא בהדיא קת י לה :בראשי חדשים ומועד קורין ארבעה!
תירוץ :סימ א בעלמא יהיב ,דלא תימא יום טוב וחולו של מועד כי הדדי י הו,
אלא קוט האי כללא בידך :כל דטפי ליה מילתא מחבריה  -טפי ליה גברא יתירא.
הלכך,
כמה קוראים
מה מיוחד בו
היום
ארבעה
דאיכא קרבן מוסף
בראש חודש ומועד
חמשה
דאסור בעשיית מלאכה
ביום טוב
ששה
דע וש כרת
ביום הכפורים
שבעה
דאיכא איסור סקילה
שבת

