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    .ערכי� ד� יב
  ?הא� טעוני� שירה, נסכי� הבאי� בפני עצמ�
  

    1נסכי קרב' ציבור  נסכי קרב' יחיד או המתנדב נסכי�
  כשהביא� ביו�  2איבעיא דלא איפשיטא  אינ� טעוני�

  כשהביא� בלילה  אינ� טעוני�   אינ� טעוני�

  
  :התאריכי� הנחוצי� להבנת הסוגיא

  

    השנה לבריאה  הערות והוספות
  יהויקי�מל(   3317  .)ה כ"ר(שנות מלכי ישראל מוני� מניס' 

  מל( נבוכדנצר וכיבש נינוה  3320  3וזו היא השנה הרביעית ליהויקי�

  )לעבד(כיבוש יהויקי�   3321  ליהויקי�' לנבוכדנצר וה' והיא שנה ב
  שני� שעבד יהויקי�' ג  3321-3323  

  שני� שמרד יהויקי�' ג  3324-3326  

  5למלכו' י� בשנת ידיהויק' כיבוש ב  3326  4חדשי�' ומל( ג, והמלי( ליהויכי'

  לנבוכדנצר' לכיבוש יהויקי� וח' וזו שנה ז
  ובשנה זו המלי( את צדקיהו למל( יהודה

  6הגלה את יהויכי' ויחזקאל  3327

  8הוכתה העיר ונחרב הבית  3338  7א שני� אחר גלות יהויכי'"י, וגלה צדקיהו

  תנבואת יחזקאל על בני' הבי  3352  9בשנת יובל, ד שני� אחר שהוכתה העיר"י
                                                           

ש אומר את , )ה ו תסברא"ד(' וכתבו בתוס.  ויכול ל הביא הנסכי� מכא� ועד עשרה ימי� שהקריב הקרב� היו�1
שהביא שבירושלמי , בהגהות  חשק שלמה' וע.  [ולא את השיר של יו� הבאת הקרב�, השיר של יו� הבאת הנסכי�

  ]. איכא פלוגת א בזה
סכי� הבאי� בפני עצמ� א� אי� כא� בנ, ל שיש רשות לומר שירה שלא על  קרב�"ל דס "לר' שאפי' ומבואר בג מ 2

ע  ה� רק "דיאמרו שכמו שנסכי� הבאי� בפנ, משו� שנפיק מיניה חורבא, חיוב מדינא יהיה אסור לומר מדרבנ�
  . הכי נמי בבאי� ע� הזבח הוא רק רשות, רשות ואי בעי לא יאמר

 .  ע צמה3317דמוני� ג� שנת  3
ופירש ש� ). ה כיבש יהויקי�"בד(י בסו% העמוד " כ� פירש$ ושלישית למרדו , והיא שנה ששית לכיבוש יהויקי� 4

וכל זה שלא כדברי  . עלה נבוכנדנצר והגלה ליהויכי� והחרש והמסגר, כ שהיא השנה השביעית לכיבושו"ששנה אח
, חדשי�'  היינו באותה שנה שנהרג יהויקי� והמלי& ליהויכי� ג$ שפירשו שלתקופת השנה ,  ) אי הכיה" בד(' התוס

ש ועוד  "רש , ל" כצ[' דמשנה ה, כ שזו השנה השביעית לכיבוש יהויקי�" ופיר שו ג, עלה נ בוכנדנצר והגלה  לי הויכי�
אלא שלפירוש� קשה הלשו� ] . העצמ' כשנמנה ג� שנת ה[, שני�' א יש ז"למלכות יהויקי� עד שנה י] אחרוני�

למלכות יהויקי� ' שבשנה הי, ל הוא פשוט"י הנ"ולפיר ש. ש באור&"ע, ש"וכמו שהקשה הרש,  "לתשובת השנה"
ש  "וזה  מ, חדשי� וכבר החלה השנה הבאה' שהיא השנה הששית לכיבושו הוליכו נבוכדנצר לבבל ומל& יהויכי� ג

  .היתה גלות יהויכי�" לתשובת השנה"
  .בפני� הספר' וע, א שני�"כתוב שיהיוקי� מל& י) ה:ול' ב(דהא בדברי הימי� , ש והעולת שלמה"והקשו הרש 5
  ). א:יחזקאל מ' ע" (גלו תנו"ונקרא ,  )א:א(ויחזקאל ) יד: כד' מל כי� ב' ע( ע� החרש והמסגר ביחד 6
מבואר בברייתא שהיא ו. ט למלכ ות נבוכדנצר"ושנה י, 3320ח לכ יבוש יהויקי� שהיה בשנת "כ שנה הי"והיא ג 7

 . ו ליובל"והיתה שנה הל, ]מוצאי שביעית[היתה שנה הראשונה לשמיטה 
  .ט שנה לכיבוש יהויקי�"דהיינו י, 3339הוכתה העיר ונחרב הבית בשנת ,  שלמקשי� על רבינא,יש להעיר 8
'  ה שלו בי"ר) ה יובל"י בד"לשו� רש(ורק ביובל נראית ', וגו" ברא ש השנה בעשור לחדש) "א:יחזקאל מ(דכתיב  9

דא� ' ועל זה  הקשתה הג מ.  50 והיובל ב49דהשביעית היא בשנת , ולעול� שנת יובל היא במוצאי שביעית. בתשרי
דהבינה ,  שנה15יש ל& ביד& , נמנה מוצאי שביעית שבה חרב הבית עד מוצאי שביעית שבא עמד יחזקאל והתנבא



 י כולל עיון הדף"הוכן ע
  91430מיקוד •  ירושלי�  , הר נו�, 43087. ד. ת

          daf@dafyomi.co.il  )צ"אחה (6515004פקס /טל

  

      : ערכי� ד� יב
  ?חורב� בית שני באיזה שנה של יובל ושל שמיטה היה, לתנאי� דלהל�

  

    באיזה שנה של יובל  באיזה שנה של שמיטה
  3לרבנ'  )'ליובל הט (2שנת עשרי� ואחד  1שנת שמיטה

  יהודה' לר  )'ליובל הט (4שנת עשרי� ותשע  יעיתמוצאי שב

  
  התאריכי� הנחוצי� להבנת הסוגיא

  

    השנה לבריאה  הערות והוספות

  יציאת מצרי�   2448  

  כניסת ישראל לאר/  2488  

  תחלת מני' היובלות  25036  5ד שנה של כיבוש וחלוקה"אחר י

  בנית בית ראשו'  2928  29297היא , י"של מני' ת' והשנה הא

  חורב' בית ראשו'  3338  8שנה משנכנסו לאר/ 850וזה היה בתו( 

                                                                                                                                                                                                   
בארבע "כ אי& אמר יחזקאל "וא , ]3338דהיינו שמוני� ג� שנת [שמוני� ג� את השנה עצמה שחרב בה הבית ' הגמ

 .ד שנה ה� מלבד שנת החורב�"והי, שנת החורב�לשלא מוני� , תיר/ רבינאו".  עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר
ומה שאמרה . [לזה היובל] השלישית[כ שנת שמיטה "הרי שהיא ג, א"דכיו� שנתבאר שחרב בשנה הכ 1

שהשנה שאחריה שחרב הבית היא שנת , כ"ת�ונה על השנה הוהכ, "הוה ליה בשיתא בשבוע"' הגמ
  ].ביאר שהיתה זו שנת מוצאי שביעית.) יגד  (אול� רב אשי לקמ� ]. 'י ובתוס"וכמבואר ברש, טהשמי

 50בנ� כל יובל הוא וכיו� שנתבאר שלר, א חרב"תכ�כ שני� שלמות ובשנה ה"בית המקדש השני עמד ת 2
�  .א ליובל התשיעי"וחרב הבית בשנה הכ, יובלות'  שנה יש ח400כ ב"א, שני

לרבנ� אינה נמנית . או לא, טה הבאהיהודה הא� שנת יובל עצמה נמנית משנת השמי' נחלקו רבנ� ור 3
ועולה  [ עצמה היא שנה ראשונה דשמיטה 50יהודה שנת ' ולר, 51והשנה הראשונה של שמיטה היא שנת ה

  .  שנה49יהודה אי� בי� יובל ליובל אלא ' כ לשיטת ר"וא, ]לכא� ולכא�
שני� ' וכשנוסי  ח]. 392 עולה 8 כפול 49כי [ שני� 8 של שאריתיובלות ועוד '  שנה יש ח400יהודה ב' דלר 4

ומה . [ליובל השמיניט "נמצא שחרב הבית בשנת כ, ]א"תכ�דבית שני חרב בשנת ה[ל "א שנה הנ"אלו על כ
יהוד ה '  לר400שהשארית מ, פירושו, "אייתי תמניא מתמניא יובלי והני שית הוי ארביסר: "'שאמרה הגמ
עד  ) שבועות שלמי�' ד שני� שה� ב"על הי(ועוד השארית של שש שני� שנשאר ג� לרבנ� , שהיא שמונה

כ לבית שני "דהיינו ששנת הת, ח"ד שנה דתרי שבועי שלמי� עולה הכל כ"ועוד י, ד"כ עולה י"שנת ת
א שבה חרב הבית היא שנת  "תכ�כ שהיא שנת ה"ושנה אח, שהיא שנת שמיטה, ח ליובל"היתה שנת כ

  ].ט ליובל ומוצאי שביעית"כ
כ יצא שחורב� הבית "דא, הוכיחה שאי אתה יכול לומר שבשעה שנכנסו התחילו למנות יובלות' הגמ 5

וכ� לא . ואמרינ� לעיל שבית ראשו� חרב במוצאי שביעית,  הוא היה בשנת היובל בעצמה850 בשנתשהיה 
ד  "התחילו למנות יובלות רק אחר יאלא על כרח- ש. ד שני� אחר החורב�"תמצא ששנת יובל היתה י

  .ל"ו ליובל שהיא שנת מוצאי שביעית וכנ"ל�שאז נמצא שהחורב� היה בשנת ה, וחילוקשני� של כיבוש 
ד  "וגמרו לחלק אחד י, 2448והיינו שנכנסו בניס� , )ב"המהלכות שמיטה ויובל י "פ(� "כ� הוא ברמב 6

 .2503נות בתשרי הבא שהוא והתחילו למ, 2502שנה בניס� 
שכתב שלא ברור מתי התחילות לבנות בית ראשו� א� , )ג:קמ(ובראש השנה , )לה:ג(א שביעית "חזו' ע 7

  .2929י שנה היתה שנת "נה של תאכ� ודאי שהשנה הראשו, 2929 או באייר 2928באייר 
 'וגו  בשמוני� שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל יהיו] "א:ו' מלכי� א[דכתיב , הכי מפורש בקרא 8

הרי ,  שנה שהיו במדבר40הוצא מזה ,  ליציאת מצרי�480והיינו שהמקדש נבנה בשנת , "' ויב� הבית לה
  . שנה850הרי ,  שנה שעמד410הוס  לזה , קדש שנה מאז שנכנסו לאר. עד שנבנה המ850שיש ביד- 



 י כולל עיון הדף"הוכן ע
  91430מיקוד •  ירושלי�  , הר נו�, 43087. ד. ת

          daf@dafyomi.co.il  )צ"אחה (6515004פקס /טל

  

  נבואת יחזקאל  3352  1 שנה למני' היובלות850ו,  שנה לחורב'14

       :ערכי� ד� יב
  הנחוצי� להבנת הסוגיאהתאריכי� 

  

    השנה לבריאה  הערות והוספות

  מל( חזקיהו  3199  

  שני� שצר סנחריב על שומרו'' ג  3202-3205  2י לא נמנו"ברש' א' שני� אלו לפי' וג

  י סנחריב"השבטי� עגלות עשרת   3205  והיא השנה הששית לחזקיהו

  מל( יאשיהו  3285  3316א שנה עד שנת "ומל( ל

  י ירמיהו"החזרת עשרת השבטי� ע  3302  3 ליאשיהו18והיא השנה ה

  4ד שני� שמל( עליה� יאשיהו"י  3302-3316  

  מלכות יהויקי�  3316-3327  א שנה"ומל( י

  מלכות צדקיהו  3327-3338  א שנה עד חודש אב"ומל( י

  
  )].'הב(ה הנ� "תוד[? יהודה לרבנ� בדברי� דלהל�' מה הנפקא מינה בי� ר

  

הא� יש הוכחה שלא מנו שמיטי' 
  ויובלות כשנכנסו לאר/

י סנחריב הא� קדשו "כשגלו ע
  יובלות או הפסיקו המני'

  

  5יהודה' לר  לא מנו  אי' הוכחה

  6לרבנ'  מנו  יש הוכחה

                                                           
ד שני� "ושנת החורב� היתה י, כ יש כא� שבע עשרה יובלות שלמי�" שנה א50ואליבא דרבנ� שכל יובל הוא  1

 49כ כשנכפול "א, ט שני�"ל שכל יובל הוא מ"יהודה שס' אול � לר. וכמבואר בסוגיא לעיל, קוד� במוצאי שמיטה
 $ 18ובשנה השלישית ליובל ה, 17 שני� קוד� נבואת יחזקאל אז היה תשלו� היובל ה17והיינו ש, 833 יע לה 17ב

אי "' וזה ביאור קושית הגמ, לשמיטה' כ היא שנה ג"וא. אז היה חורב� הבית,   שנה קוד� נבואת יחזקאל14שהיא 
  ".  בראשונה לא משכחת לה במוצאי שביעית$ יהודה ' ר
שני� ' ד היינו שבאות� ג, "לא קא חשיב להו' שני� דאגלי נהו סנחריב וכו תלתה נ& "י בפירוש הראשו� גרס "רש 2

יהודה ' שהקשתה לר', ובזה מיושבת קושית הגמ, שצר עליה� סנחריב לא עלו בכלל הח שבו� של שמיטי� ויובלות
  . י פירוש זה בקושיות חמורות"ודחה רש" . בתלתא בשבוע"שחרב המקדש 

 לי אשיהו כמו שהארי&  18והיא השנה ה.  שנה97שהחזיר� ירמיהו עברו ונמצא שבי� תחלת גלות סנחריב עד  3
שכתבו )  הראשו�$ ה הנ& "ד(' ותוס.   שאז התחיל יאשיהו למלו&3285וה יינו שמוני� ג� את השנה [, י להוכיח"רש

 שנה שמל& 14היות שהיא נמנית ע� ה,   עצמה שבה חזרו18משו� שה� לא מוני� את שנת ה,   ל יאשיהו17בשנת ה
ושפיר  ,  שנה חרב הבית36ואחר ,  ה זו התחילו שוב לקדש ולנהוג  יובל18ובשנת ה].  כו ל� יאשיהו וכלהל �על

,  שח רב בה36ושנת ה,  ליו בל היתה שנת שמיטה35ד שנת ה[, יהודה שחרב הבית במוצאי שביעית' משכחת ג� לר
  ]. היא מוצאי שביעית

 22ו אחר ].  עצ מה18כ  ל שנת ה"וזה כשמוני� ג[ד שני� "י מש& $ א  למלכ ותו " למ לכותו עד שנת ל18והיינו משנת  4
  . ל"חרב הבית וכנ)  שנה36שבס& הכל ה� (שני� של יהויקי� וצדקיהו 

, ג�  א� לא נמנה יובלות אי� מני� השמיטי� משתבש, וכיו� שכ�, ל ש שנת יובל עו לה לכ א� ולכא�"יהודה ס' ר 5
ולשיטתו כשהחזיר� ירמיהו התחילו  . ו יובלות בכללוכשגל ו עשרת השבטי� שלא היו כל יושביה עליה לא מנ

כיו� שהפסיקו  , ז ל א משנה מתי התחילו למנות ליובלות בזמ� שנכנסו לאר/"ולפי, למנות מני� חדש של יובל
  .והתחילו למנות מחדש

כיו� שאי� שנת החמשי� מכלל  שנות , צרי& למנות את היובל בשביל שמיטי�, לרבנ� ג� א� לא עושי� ליובל  6
כ כשחזרו היו צריכי� להמשי& "וא, וג� כשגלו עשרת השבטי� המשיכו למנות יובלות לקדש שמיטי�. השמיטה
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מ שהתחילו למנות יובלות רק  "ש, ד  שנה אחר הח ורב�"ושפיר מוכחת הברייתא שא� היה שנת יובל י, לאותו מני�

  . ל באור&"ד שנה משנכנסו וכנ"אחר י


