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קכא.
מועדי ה' נאמרו, הפרת נדרים לא נאמרה.בן עזאי:!▀◊

Оקכא.
ר' יוסי בר נתן גמיר לה להא מתניתא ולא ידע ליה לפרושה, אזל בתריה דרב ששת לנהרדעא ולא 

אשכחיה, אזל בתריה למחוזא אשכחיה.

^קכא.
אמר ליה:[רבי יוסי בר 

נתן]
מאי מועדי ה' נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה?

אמר ליה:[רב ששת]!◊קכא.
מועדי ה' צריכין קידוש בית דין, שבת בראשית אינה צריכה קידוש בית דיןֹ סלקא דעתך אמינא: הואיל 

וכתיבי גבי מועדות, תיבעי קידוש בית דין כמועדות, קא משמע לן.

מאי מועדי ה' נאמרו, הפרת נדרים לא נאמרה?[רבי יוסי בר נתן]^קכא.

מועדי ה' צריכין מומחין, הפרת נדרים אינה צריכה מומחין.[רב ששת]!◊קכא.

והא ראשי המטות כתיבִ ¿קכא.

ביחיד מומחה.רב חסדא אמר רבי יוחנן:!קכא.

▀◊קכא.
תנן התם, אמר רבן 

שמעון בן גמליאל:

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן 

שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו.

¿קכא.
בשלמא יום הכפורים ־ יום סליחה ומחילה, יום שנתנו בו לוחות אחרונות, אלא חמשה עשר באב מאי 

היא?

יום שהותרו שבטים לבא זה בזה.רב יהודה אמר שמואל:!◊קכא.

מאי דרוש?^קכא.

(במדבר ל"ו) זה הדבר ־ דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה.!◊קכא.

!◊קכא.
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:

יום שהותר שבט בנימן לבא בקהל, דכתיב: (שופטים כ"א) ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו 

לא יתן בתו לבנימן לאשה.

מאי דרוש?^קכא.

ממנו ־ ולא מבנינו.!◊קכא.

!◊קכא.
רב דימי בר יוסף אמר 

רב נחמן:
יום שכלו בו מתי מדבר

דאמר מר:▀!◊קכא.
עד שלא כלו מתי מדבר ־ לא היה דיבור עם משה, שנאמר: (דברים ב') ויהי כאשר תמו כל אנשי 

המלחמה למות מקרב העם, וסמיך ליה: וידבר ה' אלי לאמר ־ אלי היה הדיבור.

קכא:
יום שביטל בו הושע בן אלה פרדסאות שהושיב ירבעם על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל.עולא:!◊

יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורהרב מתנה:!◊קכא:

דאמר רב מתנה:▀!◊קכא:
אותו היום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה ־ תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב ־ שלא הסריחו, והמטיב ־ 

שנתנו לקבורה.

!◊קכא:
רבה ורב יוסף דאמרי 

תרוייהו:
יום שפוסקין בו מלכרות עצים למערכה.

כיון שהגיע חמשה עשר באב תשש כחה של חמה, ולא היו כורתין עצים למערכה.תניא, רבי אליעזר הגדול:▀◊קכא:

וקרו ליה יום תבר מגל. מכאן ואילך, דמוסיף ־ יוסיף, שאינו מוסיף ־ יסיף.רב מנשה:▀◊קכא:

מאי יסיף?^קכא:

תקבריה אמיה.תני רב יוסף:!קכא:

תנו רבנן:▀◊קכא:
שבעה קפלו את כל העולם כולו: מתושלח ראה אדם, שם ראה מתושלח, יעקב ראה את שם, עמרם 

ראה את יעקב, אחיה השילוני ראה את עמרם, אליהו ראה את אחיה השילוני ועדיין קיים.

¿קכא:
ואחיה השילוני ראה את עמרם? והא כתיב: (במדבר כ"ו) ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה 

 ִ ויהושע בן נון

רב המנונא:!◊קכא:
לא נגזרה גזרה על שבטו של לוי, דכתיב: (במדבר י"ד) במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל 

מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה, מי שפקודיו מבן עשרים, יצא שבטו של לוי שפקודיו מבן שלשים.

ומשאר שבטים לא עייל?¿קכא:
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התניא:¿◊קכא:
ויאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בימי יעקב, ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ, שנאמר: (יהושע 

ז') ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש

ֹ ותניא:[רבי יהודה]▀¿קכא: שלשים וששה ממש, דברי ר' יהודה

אמר לו רבי נחמיה:▀¿◊קכא:
וכי נאמר שלשים וששה? והלא לא נאמר אלא כשלשים וששִה אלא זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה 

 ִ של סנהדרין

!◊קכא:
אלא אמר רב אחא בר 

יעקב:

ֹ . לא על פחות מבן עשרים ־ דכתיב:  לא נגזרה גזירה לא על פחות מבן עשרים ולא על יתר מבן ששים

מבן עשרים שנה ומעלה, ולא על יתר מבן ששים ־ גמר ומעלה (ויקרא כ"ז), ומעלה מערכין, מה להלן 

יתר מבן ששים כפחות מבן כ', אף כאן יתר מבן ששים כפחות מבן עשרים.

ארץ ישראל לשבטים איפלוג, או דלמא לקרקף גברי איפלוג?איבעיא להו:^◊קכא:
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