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        .ערכי� ד� יג
  ].'ה שאפי"תוד[? בעני� משמרתו של יהויריב' י ותוס"במה נחלקו רש

  

  , משמרת יהויריב בא� היתה עולה
  ?הא� היתה נקראת משמרת בפני עצמה

  הא� מוכח שמשמרת יהויריב 
    ?שוב לא עלתה

  1י"לרש  מוכח  היתה נקראת
  2'לתוס  אינו מוכח  לא היתה נקראת

  

  
  .הבנת הסוגיאהתאריכי� הנחוצי� ל
  

    השנה לבריאה  הערות והוספות

  מל* דריוש  3407  

   שנה של בית שני420למני+ ' שנה א  3409  3והיא היתה השנה השניה לדריוש

  שנת שש לדריוש נשל� הבית  3412  שני� עד חדש אדר' ומש* בנייתו ד

  עלה עזרא מבבל  3413  4והגיע לירושלי� בחדש אב

  התחילו למנות יובלות  3415  בתשרי שנה זו התחילו למנות

   שנה לבית שני420  3828  

  נחרב בית שני  3829  4215חרב ב

  

                                                           
" וכ� בשניה"ומזה מוכח דמה שאמרה הברייתא , י� שמשמרת יהויריב שוב לא עלתהיי פירש בסוג"רש 1

היות , אבל לא על מוצאי שביעית ומשמרתו של יהויריב,  שבתקאי רק על תשעה באב ועל מוצאי
שפירש ש  שא   , :)כזד� (י לשיטתו במסכת תענית "ורש. שמשמרת יהויריב בכלל לא עלתה בבית שני

אלא שלא היתה דוחה את ידעיה , כ משמרת יהויריב היתה נקראת משמרת בפני עצמה"היתה עולה אח
ל כל  "ר[אלא ידעיה ראשו� וכל משמרותיו , היתה בבית ראשו�להיות היא לפניה ראש משמרות כמו ש

 וה  היו שמות חדשי  של משמרות כפי שמות האנשי  שהיו אז  "השש משמרות שהעלה ידעיה בגורל 
כדי לית� מקו  למשמרת  , והיו עושי  למשמרות ידעיה מששה חמשה. כ משמרת יהויריב"ואח] בבית שני

  .ד"רבות במשמרות יותר מככדי שלא לה, ששיתיהויריב להיות 
מ "ומ, כ יתכ�  שבאמת עלה" וא"שיכול לעלות , "משמרתו של יהויריב עולה' שאפי"דייקו מלשו� ' תוס 2

שהתקנה היתה שג  א  תעלה משמרת ' ומשו  שלמדו תוס, מוכח שלא היתה משמרת יהויריב בבית שני
,  בתו% שאר המשמרות ולא ישתנו שמ  אלא שתתכלל משמרת יהויריב , יהויריב לא ידחה ידעיה ממקומו

ולא תהיה שוב משמרת בש    , אלא כפי שקראו לכל המשמרות בתחלת בית שני כ� יהיה שמות וסדר 
  .יהויריב כלל

  . ל" כנ3338שחרב הבית בראשונה בשנת , וזו השנה השבעי  לגלות בבל 3
 לבני� כשנמנה ג  ששיתונקרא שנה , והגיע לירושלי  בחודש אב, מבואר שעזרא יצא מבבל בחדש אדר 4

אול  לא מנה ליובלות מיד אלא עד חדש תשרי של שנת , וזה שאמר שעלה עזרא בשנה ששית,  3408לשנת 
  . ושנה זו מכלל המני�, כ התחיל המני� בשנה השביעית עצמה לבני�"וא.  3414

 לבנינו ששיתדכיו� שמנו ליובלות רק מהשנה ה, רב אשי מה דאמרינ� שחרב במוצאי שביעיתובזה תיר+  5
ו שני  עד "ונשאר עוד ט, ] יובלות שלמי 8שבה  נכנסי   [406הרי שכלי  ארבע מאות שנה בשנת 

  . נמצא שחרב במוצאי שביעית, ד שנה בשני שביעיות"הוצא י, 421החורב� בשנת 
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         .ערכי� ד� יג
  .התאריכי� הנחוצי� להבנת הסוגיא

  

    השנה לבריאה  הערות והוספות
  יציאת מצרי�   2448  בחדש ניס+

ימו הק, כ"עשה למשכ+ ממוצאי יו
  שלח מרגלי� בסיו+, בניס+

, הוק� המשכ+, עשה משה משכ+  2449
  ושלח מרגלי�

  כניסת ישראל לאר/ ישראל  2488  

  הסתיימו שבע שני� שכיבשו   2495  

  הסתיימו שבע שני� שחלקו  2502  

  
  ].ה ומוסיפי�"תוד[? "ועמה� כהני� למאה ועשרי� מחצצרי� בחצוצרות"מה ילפינ� מקרא 

  

    ?120הא� יש הידור מצוה להוסי� עד   ?120הא� מותר להוסי� יותר מ
  1'בתוס' לביאור הא  יש הידור  יכול להוסי�

  2'לאי נמי בתוס  אי+ הידור  לא יכול להוסי�
  

  :ערכי� ד� י ג
  ?י בעני� ביקור הטלאי�"הלשונות ברש' מהו החילוק בי� ב

  

    כמה טלאי� נתנו בלשכה ביו� החינו*  "ה"ימי� דר' כדי לשבת ולב"מהו הסימ+ 
  3'ללשו+ א  ששה  ה טלאי�ימי� צרי* שש' דבג

  4'ללשו+ ב  שמונה  טלאי�' ה צרי* להכי+ ח"שבשבת ור

                                                           
,  כהני  ומוסיפי  עד לעול ' החצוצרות שתוקעי  בה  ב' מרו במשנה על די� בדמה שא, רב הונא פירש 1

עד כמה יש הידור  '  בגמששאלואלא , 120דפשיטא שאפשר להוסי� יותר מ' וביארו תוס. 120הוא עד 
� .120ועל זה אמר עד , להוסי

בול עד כמה מותר ולכ% ודאי יש ג, שא  יהיה יותר מדי כהני  תתערבב הנגינה', ל לתוס"באי נמי ס 2
�  .120ולזה אמר רב הונא להוכיח מקרא שהוא עד , להוסי

נטלו שני  ' וביו  א, י בפירוש הראשו� פירש שבשעת חינו% נתנו ששה טלאי  מבוקרי  בלשכה"רש 3
.  וכ� לעול ', כבר מוכני  השני  שניתנו ביו  א' נמצא ביו  ד', לתמיד ונתנו שני  אחרי  תחתיה  וכו

כדי לשבת "ז הסימ� שאמרה המשנה "ולפ. וני  לארבעה ימי  ע  יו  הנתינה ויו  השחיטהשמ, ומבואר
לכ� אמר סימ� של , הוא כדי שלא נטעה במספר הטלאי  שצרי% להיות בלשכה, "ה"ימי  טובי  דר' ולב

  . טלאי  לתמיד' ימי  שצרי% בה  ו' ג
דומיא  ,  של ביקור ה  לבד מיו  השחיטהימי ' וד, י שנתנו שמונה טלאי  בלשכה"השני פירש רש' בפי 4

הוא משו  שכשלוקחי  , ומה שאמרו במשנה ששה טלאי . ד"ניס� ושחטוהו בי' דקרב� פסח שלקחוהו בי
דכמו שכשבאי  , והסימ� הוא. טלאי ' טלאי  תחתיה  יש בלשכה רק ו' תמידי  עד שנותני  ב' לב

בשביל שבת ובשביל ' וצרי% להכי� ביו  ו,  לקנות טלאיאלו ימי  ' גב שאי אפשרה סמוכי  "שבת ור
מ לא יהא אפשר לקנות קוד  זמ� הקרבה " דא� שהוא חול מ"' ובשביל יו  ג', וב' ה שיחול ביו  א"ר
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          : ערכי� ד� יג
  ?מהו המספר המינימו� ומהו המקסימו� בעניני השירה שבבית המקדש

  

    לכל הפחות  הכי הרבה
  כהני� התוקעי� בחצוצרות  שני�  1מאה ועשרי�

  לוי� המנגני� בכינורות  תשעה  כמה שרוצי�

  2לוי המנגד בצלצל  דאח  אחד

  3לוי� המנגני� בנבלי�  שני�  ששה

  4לוי� העומדי� על הדוכ+  שני� עשר  כמה שרוצי�

  5המחללי� בזמ+ שהחליל מכה  שני�  שני� עשר

  

  

  פרק שלישי
  

  ?]'עד ב� ס' בהערי" לדוגמא זכר ב� כ[, כיצד יש בערכי� להקל ולהחמיר
  

    "ער* פלוני עלי"באומר   "דמי פלוני עלי"באומר 
  אה שבישראל בנ0להקל   נות+ חמשי� סלע הקצובי�  נות+ שויו הרבה יותר מחמשי�

   בכעור שבישראל0להחמיר   נות+ חמשי� סלע הקצובי�  נות+ שויו הרבה פחות מחמשי�

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                   
הכי נמי ]. 'ימי  קוד  יו  ג' שהוא ד' דהיינו מיו  ו[ימי  קוד  שחיטה ' ונמצא שמכיני  ד', ביו  ג

  . ה לבד מיו  השחיטהימי  קוד  שחיט' בעינ� לעול  לבקר ד
לעיל בסו�  (' וכבר הבאנו שהתוס. )ד"ג מכלי המקדש ה"פ(  "מברוכ� פסק ה', כ� הוא פשטות לשו� הגמ 1

  . פירושי  בזה' כתבו ב) 'עמוד א
י שמכי  "והקול נשמע ע,  שה  שני צלחות של מתכת רחבות,ו עשוי היה משני כלי מהצלצל עצ, אכ� 2

  . אות  זה בזה
  .).ד� י(כר במשנה לעיל די� זה נז 3
ב לויי  המוזכרי  במשנתנו ה  "שביאר די, )ה ואי�"בד: לעיל בד� ינדפס (על משנתנו ' בתוס' ע 4

כיו� שאינ  בכל יו   , והמחללי  לא חשיב. [ב לוי "הרי י, 2 "ובנבלי  , 1 "בצלצל , 9 "בכנורות : המנגני 
כיו� שהכהני  תוקעי  בה  ולא , זה לשני חצוצורתשאי� בכלל , ופירשו]. ב ימי  הנזכרי  לעיל"אלא בי

הוא , ]דשקלי ' בריש פרק הר כמבוא[וכ� ב� ארזא שהיה מקיש בצלצל לסימ� שיתחילו לשיר . י ילוה
וכ� ,  פירש שקאי על המשוררי  בפה,)ג"ג מכלי המקדש ה"בפ(  "אול  הרמב. ל"ב הנ"היה מכלל הי

ל "ב המנגני  הנ"ב ששרי  בפה כנגד י"ופירש שה  י. ש" עא" רימבואר ג  בפירוש המשניות שלו בדבר
  . שפירט  רב פפא בסוגיתנו

  .).ד� י(ג  די� זה נזכר במשנה לעיל  5


