
 .   ב"ב    ערכין י"שבט תשע   ד"בס

שנת החורבן היא שנה ) ', רבי יוסי אומר מגלגלין זכות ליום זכאי וכו :גופא

 . (למנין שנות היובל 63שנת , ראשונה שלאחר השמיטה

והכתיב בעשרים וחמש שנה לגלותנו , בראשונה במוצאי שביעית מי משכחת לה

איזו היא שנה שראש השנה . ה בעשור לחדש אחר שנה שהוכתה העיר"בר

 . הוי אומר זה יובל, בעשור לחדש

בטור  63מ )מחד בשבוע לחד בשבוע , ואי סלקא דעתך בחד בשבוע חרוב

משם ל )לחד בשבוע אחרינא ,   (8)תמני  ( 1בטבלה , השניבטור  36ל  השני

      ?חמש עשרה הווין( השניבטור  05

כוללים את השנה הראשונה וגם את , שנה 41המקשן מניח שכאשר סופרים 

למנין שנות היובל ודלא כרבי  63לכן בהכרח החורבן בשנת . השנה האחרונה

 .יוסי

  



מספר השנים  מספר השנים לשנות היובל אירועים
 יהויקים כיבושל

מספר השנים 
למלכות 

 נבוכדנצר

 אירועים

 48  4  

 41 4 2  

 22 2 6  

  1 6 24 שמיטה

 22 1 5  

 26 5 3  

 21 3 3  

  8 3 25 גלות ראשונה

 23 8 1  

 23 1 42  

  44 42 28 שמיטה

 21 44 42  

 62 42 46  

 64 46 41  

 62 41 45  

 66 45 43  

 61 43 43  

  48 43 65 שמיטה

 חורבן לפי רבינא 41 48 63 גלות שניה

 חורבן לפי המקשן 22 41 63 

 68 22 24  

 61 24 22  

 12 22 26  

 14 26 21  

  25 21 12 שמיטה

 16 25 23  

 11 23 23  

 15 23 28  

 13 28 21  

 13 21 62  

 18 62 64  

  62 64 11 שמיטה 

  66 62 52 יובל

 

 . בארבע עשרה שנה אחר שנה שהוכתה העיר :אמר רבינא



 לא מחשיבים, (שנת היובל) 52ל ( שנת החורבן) 63כאשר סופרים מ : כלומר

 . 14=50-36וכך מקבלים ( 63)את השנה הראשונה 

 : שאלת המקשן

כל , שנת היובלמאז הגלות הראשונה ועד ), בעשרים וחמש שנה, אי הכי

 ! הוויןעשרים ושש   (1בטבלה  הקטע הירוק

 :דאמר מר

אך , אותה גלות) גלו בשמונה, (למלכות יהויקים, גלות ראשונה) גלו בשבע 

 ,(למלכות נבוכדנצר

אותה ) גלו בתשע עשרה , ( למלכות יהויקים, גלות שניה) גלו בשמונה עשרה 

  ,   (למלכות נבוכדצר, גלות

כולל  , מגלות ראשונה –1בטבלה הקטע הצהוב ) חד סרי –משב ועד תמני סרי 

  , (כולל גלות זולא , ועד הגלות השניה, גלות זו

 – (כולל היובל, ועד היובל, מהחורבן - 1בטבלה , הקטע הכחול)וחמש עשרה 

 !ושית הויעשרים 

ולכן אם סופרים , 52ועד  63שנה נספרות לפי רבינא מ  41המקשן השתכנע ש)

 ( שנים 44)ע הצהוב אבל אם נוסיף את הקט. נהש 45מקבלים , 52עד ו 63מ

בטבלה זו לקטע הכחול , 63השנה ה, שאינו מכיל את שנת החורבן ,4בטבלה 

  (.שנים 25ולא  23נקבל  ,שנים 45שמכיל 

  



 

מספר השנים  אירועים
 לשנות היובל

מספר 
השנים 

 כיבושל
 יהויקים

מספר השנים 
למלכות 

 נבוכדנצר

 אירועים

 48  4  

 41 4 2  

 22 2 6  

  1 6 24 שמיטה

 22 1 5  

 26 5 3  

 21 3 3  

  8 3 25 גלות ראשונה

 23 8 1  

 23 1 42  

  44 42 28 שמיטה

 21 44 42  

 62 42 46  

 64 46 41  

 62 41 45  

 66 45 43  

 61 43 43  

  48 43 65 שמיטה

 חורבן לפי רבינא 41 48 63 גלות שניה

 חורבן לפי המקשן 22 41 63 גלות שלישית

 68 22 24  

 61 24 22  

 12 22 26  

 14 26 21  

  25 21 12 שמיטה

 16 25 23  

 11 23 23  

 15 23 28  

 13 28 21  

 13 21 62  

 18 62 64  

  62 64 11 שמיטה 

  66 62 52 יובל

 

 



 :תשובת רבינא

 ? ולדידך מי ניחא: אמר לך רבינא

רבינא מניח כאן שגלות תשע עשרה אינה גלות )בתשעה עשרה   מכדי גלו נמי

 ( שמונה עשרה לפי ספירה אחרת אלא גלות שלישית

מגלות  -2בטבלה  הקטע הצהוב)תרתי סרי  –מכדי משב ועד תשסרי 

 ( בלי גלות זו, ועד הגלות השלישית, כדעת המקשן, הראשונה כולל גלות זו

 63כלומר שנת )שנים משנת החורבן אם נוסיף את ארבע עשרה ה: וארבע סרי

כולל שנה זו  ועד שנת , (משנות היובל שהיא שנת החורבן לשיטת המקשן

 (הקטע הכחול), כולל שנת היובל, היובל

 (. 2בטבלה  הקטע הירוק)  23נקבל שוב 

 ?  אלא מאי אית לך למימר

הוא  ,שנה מהגלות הראשונה 25כאשר יחזקאל מדבר על )לבר משתא דגלו בה 

 (ינו סופר את שנת הגלות עצמהא

שנה שבין החורבן לשנת היובל  41ולכן )לבר משתא דגלו בה  לדידי נמי 

לשנות  63ונוכל להסביר שהחורבן היה בשנת , נספרות בלי שנת החורבן

 . (היובל

 :דברי המקשן

 .  מכל מקום תשסרי לרבינא קשיא

הנחנו שהגלות השלישית והחורבן היו , הרי תוך כדי דחיית דברי המקשן: כלומר

בשנת תשע , ןועד החורב( כולל)מהגלות הראשונה לכן , בשנת תשע עשרה

 . שנים 42יש , 2בטבלה זהו הקטע הצהוב  –( לא כולל)עשרה 

 44עדיין יש , מהשנה שאחרי הגלות הראשונה, כפי שדורש רבינא, גם אם נמנה

כולל שנת )רבן משנת החו, לדעת רבינא, השנים שיש 45ובצירוף , שנים

לשנות  63מ לרבינא יש לספור בעצם ),  כולל שנת היובל, ובלועד הי( החורבן

מניחה שיש גלות נוספת  ,בשלב זה, אבל הגמרא, לשנות היובל 52היובל ועד 

 !שנים מהגלות הראשונה ועד היובל 23שוב נקבל  .(ובה החורבן גם לרבינא

 :תשובת רבינא

 ? מי סברת שלש גלויות הוי



גלו בשמונה עשרה . שהיא שמונה עשרה לנבוכדנצר, גלו בשבע לכיבוש יהויקים

היו רק שתי גלויות ולכן : כלומר) . לכיבוש יהויקים שהיא תשע עשרה לנבוכדנצר

 63והחרבן אכן היה בשנת , החישוב המתייחס לגלות שלישית אינו רלוונטי

 .(63ולא מ  63וממילא חמש עשרה שנה נספרות מ  63לשנות היובל ולא ב 


