
 

  במגילה כ
 במדבר פרק כח

 ) ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:א
 מֹוֲעדֹו:) ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניֹחִחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ב

 ה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַלה' ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד:ג) ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאּׁשֶ 
 ד) ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים:

 ִתית ְרִביִעת ַהִהין:ה) ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ּכָ 
 ו) ֹעַלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה':

 ז) ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּבֹּקֶדׁש ַהֵּס ֶנֶס ֵׁשָכר ַלה':
 ֶקר ּוְכִנְסּכֹו ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה': פח) ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים ְּכִמְנַחת ַהּבֹ 

  
 ּכֹו:ט) ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְס 

 סי) ֹעַלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל ֹעַלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה: 
  

ָעה יא) ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ַּתְקִריבּו ֹעָלה ַלה' ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשבְ 
 ְּתִמיִמם:

ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַלָּפר ָהֶאָחד ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה  ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן יב) ּוְׁש
 ָלַאִיל ָהֶאָחד:

 יג) ְוִעָּׂשֹרן ִעָּׂשרֹון ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ֹעָלה ֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה':
ִין זֹאת ֹעַלת ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו יד) ְוִנְסֵּכיֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלָּפר ּוְׁשִליִׁשת ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש יָ 

 ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה:
  טו) ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ַלה' ַעל ֹעַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו: ס

  
   בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה וכו'.

צו את בני ישראל בעא מיניה עולא בר רב מרבא: פרשת ראש חודש כיצד קורין אותה : שאלה
  , דהויין תמניא פסוקי, היכי נעביד? ואמרת אלהם את קרבני לחמי

 ואין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקיןפשו להו תרי,  -י תרי תלתא תלתא פסוקין ניקר .  

  הויין ובראשי חדשיכם, הויין תרי, וביום השבתפשו להו שבעה.  -ניקרי ארבעה ארבעה ,
 חמשה, היכי נעביד? 

o אין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים, ניקרי תרי מהא וחד מהנך . 
o פשו להו תרי!  -תרי מהא ותלתא מהך  ליקרי 

, ויהי רקיע, בראשית ביום הראשוןאמר לו: זו לא שמעתי, כיוצא בה שמעתי. דתנן: : תשובה
  . באחד - יהי רקיע בשנים, -בראשית ותני עלה: 

  הסבר התשובה:          
  והוינן בה: קושי

  תלתא פסוקי הוו.  - באחד יהי רקיעבשלמא  

  הקורא בתורה אל יפחות משלשה חמישה פסוקי הויין, ותניא  בשנים בראשיתאלא
  פסוקים!

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

  סיכום
  הבעייה  4ה יעלי  3ה יעלי  2יה יעל  1ה יעלי  

(בסוף  משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקיןואין   טו-יא  י-ז  ו-ד  ג-א  1הצעה 
  פסוקים שיישארו עד סוף הקטע) 2יהיו  2ה יעלי

 אין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים  טו-יב  יא-ט  ח-ה  ד-א  2הצעה 
אי אפשר לקרוא רק את פסוק יא  3(בעלייה 

  מהקטע הבא)
  4ו רק שני פסוקים בעלייה ארייש  טו-יד  גי-ט  ח-ה  ד-א  3הצעה 
 4הצעה 

  גלוד -
    טו-יא  י-ו  ה-ג  ג-א

 5הצעה 
  וסקפ -

-א
  אמצע ג

אמצע 
  ה-ג

    טו-יא  י-ו

  



 

  ורב דאמר דולג, מאי טעמא לא אמר פוסק?: שאלה על רב
  ליה.נן לא פסקינן א -קסבר: כל פסוקא דלא פסקיה משה  :תשובה

מר רבי חנינא קרא: צער גדול היה לי א פסקינן? והאושמואל אמר: : קושי על שמואל
אצל רבי חנינא הגדול ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן. הואיל 

  ולהתלמד עשוין. 
  א אפשר. ל -שום דלא אפשר, הכא נמי מ -ושמואל: התם טעמא מאי  :תירוץ

  
  ואל אמר פוסק, מאי טעמא לא אמר דולג?ושמ :שאלה על שמואל

  גזירה משום הנכנסין, וגזרה משום היוצאין. : תשובה
פרשה של ששה פסוקים קורין אותה בשנים, ושל חמשה מיתיבי:  :קושי על רב ושמואל

השני קורא שנים מפרשה זו, ואחד מפרשה אחרת. ויש  -הראשון קורא שלשה  ביחיד. ואם
   שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקין.אומרים: שלשה, לפי 

  פסוק! נ -וג, ולמאן דאמר פוסק לידל -למאן דאמר דולג 
  דאפשר בהכי שאני התם תירוץ:

 הברייתא
  הראשון קורא שלשה ואם  ושל חמשה  

  השני קורא שנים מפרשה זו, ואחד מפרשה אחרת  ביחיד  תנא קמא
  שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקיןשלשה, לפי   ???  יש אומרים

  
אין מתחילין בפרשה פחות משלשה   

  (יש אומרים) פסוקין
ואין משיירין בפרשה פחות משלשה 

  )ביחידושל חמשה  - (תנא קמא פסוקין
כשמגיעים לקטע חדש, חייבים   הסבר

  (יש אומרים) פסוקים 3לקרוא לפחות 
אי אפשר לקרוא קטע ולהשאיר ממנו 

  ד סוף הפרשה פחות מג' פסוקיםע
שמאחרים אלו  – משום הנכנסין  חשש למה? 

ויבואו לאחר העלייה הזאת יחשבו 
שקראו פחות מג' פסוקים כי יראו 

שהתחילו מפסוק שני או שלישי ולא 
  ידעו שקרא מהפסיקה הקודמת

שיוצאים מוקדם אלו  – משום היוצאין
יחשבו שיקראו בעלייה הבאה פחות 

מה שנשאר רק  –משלושה פסוקים 
  בקטע הזה

  
ן לוי: הלכה כיש אומרים. אמר רבי תנחום אמר רבי יהושע ב: בעניין הברייתא האחרונה פסיקת ההלכה

ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי: כשם שאין מתחילין בפרשה : יקת הלכה ע"י רבי תנחוםספעוד 
  כך אין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקים.  -פחות משלשה פסוקים 

מחמירי יש  -)ואחד מפרשה אחרת(פשיטא! השתא ומה אתחלתא, דקא מקיל תנא קמא : קושי
  לא כל שכן דמחמירי יש אומרים?  דמחמיר תנא קמא,) ביחידושל חמשה (, שיור )שלשה( אומרים

  לן. לא שכיחי דמנחי ספר תורה ונפקי, קמשמע  -שכיחי, יוצאין  -מהו דתימא: נכנסין : תירוץ
   גזירה משום הנכנסין!  -משום יוצאין, אתחולי נמי  -ותנא קמא מאי שנא שיורי דלא  :קושי

  שיולי שייל.  -אמרי: מאן דעייל  :תירוץ
  ?שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף: הלכתא מאי :שאלה

 דולגן. שלח ליה: הלכתא דולג, ואמצעי : תשובה
  

  .זה הכלל כל שיש בו מוסף וכו'
  איבעיא להו: תענית צבור בכמה? : שאלה

  לא,  -ארבעה, אבל הכא דליכא קרבן מוסף  -ראש חדש ומועד דאיכא קרבן מוסף 
  ?או דלמא: הכא נמי איכא מוסף תפלה 

  הדחייה  המקור  
בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין   1הצעה 

  לשה!ש -הא בתענית צבור  ארבעה
ני ובחמישי, ובשבת בשאימא רישא: 

 -, הא תענית צבור במנחה קורין שלשה
  ארבעה! אלא, מהא ליכא למישמע מינה

דרב איקלע לבבל בתענית צבור, קם קרא   2הצעה 
מכדי  בסיפרא, פתח בריך, חתים ולא בריך

רב בישראל קרא, מאי טעמא חתם ולא 
ום דבעי למיקרי אחרינא בריך? לאו מש

  בתריה?

לא, רב בכהני קרא, דהא רב הונא קרי 
  בכהני.

      



 

זה הכלל: כל שיש בו ביטול מלאכה לעם,   3הצעה 
קורין  -כגון תענית צבור ותשעה באב 

שלשה, ושאין בו ביטול מלאכה לעם, כגון 
  ורין ארבעהק -ראשי חדשים וחולו של מועד 

זה אמר רב אשי: והא אנן לא תנן הכי: 
הכלל: כל יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב 

לאו לאתויי  -, לאתויי מאי ין ארבעהקור -
  תענית ציבור ותשעה באב!

דהא אפילו רב אמי ורב אסי, דכהני  -בשלמא רב הונא קרי בכהני : 2קושי על הדחייה של הצעה 
חשיבי דארעא ישראל, מיכף כייפו ליה לרב הונא. אלא רב, הא איכא שמואל, דכהנא הוה ודבר 

  עליה! 
בפניו,  -הוא דעבד ליה כבוד. וכי עביד ליה  שמואל נמי מיכף הוה כייף ליה לרב, ורב: תירוץ

  לא עביד ליה.  -שלא בפניו 
לפניה מאי  -הכי נמי מסתברא דרב בכהני קרא, דאי סלקא דעתך בישראל קרא  :חיזוק לדחייה
  טעמא בריך? 

  לאחר תקנה. : דחיית החיזוק
  אי הכי לאחריה נמי לבריך?: היקושי על הדחי

  פק לא נפקי. ימ שאני היכא דיתיב רב, דמיעל עיילי :תירוץ
  

חל להיות בשני ולרב אשי מתניתין מני? לא תנא קמא ולא רבי יוסי. דתניא: : קושי על רב אשי
קורין שלשה ומפטיר אחד. בשלישי וברביעי קורא אחד ומפטיר אחד. רבי יוסי אומר: לעולם  -ובחמישי 

   קורין שלשה ומפטיר אחד.
   !זה הכללואלא קשיא : נגד הקושי קושי

  לא, לאתויי ראש חודש ומועד. : תירוץ
  ! בראשי חדשים ומועד קורין ארבעההא בהדיא קתני לה: ץ: קושי על התירו

סימנא בעלמא יהיב, דלא תימא יום טוב וחולו של מועד כי הדדי נינהו,  :תירוץ
טפי ליה גברא יתירא.  -אלא נקוט האי כללא בידך: כל דטפי ליה מילתא מחבריה 

  הלכך, 
  כמה קוראים  מה מיוחד בו  היום

  ארבעה  דאיכא קרבן מוסף  בראש חודש ומועד
  חמשה  דאסור בעשיית מלאכה  ביום טוב

  ששה  דענוש כרת  ביום הכפורים
  שבעה  דאיכא איסור סקילה  שבת

 


