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יב.
איבעיא להו:^◊

נסכים הבאים בפני עצמן, טעונין שירה או אין טעונין שירה? כיון דאמר רבי שמואל בר נחמני א"ר 

יונתן: מנין שאין אומרים שירה אלא על היין וכו' אמרינן, או דלמא על אכילה ושתיה אמרינן, אשתייה 

לחודה לא אמרינן?

מגלגלין זכות ליום זכאי וכו'ֹת"ש, ר' יוסי:▀¿◊יב.

האי שירה מאי עבידתיה?^¿יב.

אילימא דעולת חובה!¿יב.

מי הוה? בשבעה עשר בתמוז בטל התמידִ ¿¿יב.

ואלא דעולת נדבה!¿יב.

והא תני רב מרי בריה דרב כהנא דלא צריכאִ ¿¿יב.

אלא לאו ־ דנסכין.!¿יב.

רבא, ואיתימא רב אשי:!◊יב.
ותסברא? שירה דיומיה (תהילים כ"ד) לה' הארץ ומלואה, (תהילים צ"ד) וישב עליהם את אונם בשירה 

דארבעה בשבא הוִא אלא אילייא בעלמא הוא דנפל להו בפומייהו.

והא עומדים על דוכנן קתניִ ¿◊יב.

כדריש לקיש!יב.

אומר שירה שלא על הקרבן.דאמר ר"ל:▀!◊יב.

א"ה, בנסכים נמי לימאִ ¿◊יב.

נפיק מיניה חורבא.!◊יב.

מגלגלין זכות ליום זכאי וכו'.גופא, ר' יוסי:▀◊>יב.

¿◊יב.

בראשונה במוצאי שביעית מי משכחת לה? והכתיב: (יחזקאל מ) בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש 

השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר, איזו היא שנה שראש השנה בעשור 

לחדש? הוי אומר: זה יובל, ואי ס"ד בחד בשבוע חרוב, מחד בשבוע לחד בשבוע תמני, לחד בשבוע 

 ִ אחרינא חמש עשרה הווין

בארבע עשרה שנה אחר שנה שהוכתה העיר.רבינא:!◊יב.

ִ ¿◊יב. א"ה, בעשרים וחמש שנה, עשרים ושש הויין

גלו בשבע, גלו בשמונה, גלו בי"ח, גלו בי"טדאמר מר:▀¿◊יב.

משב ועד תמני סרי חד סרי, וחמש עשרה ־ עשרים ושית הויאִ ¿יב.

אמר לך רבינא:!יב.
ולדידך מי ניחא? מכדי גלו נמי בתשע עשרה, משב ועד תשסרי תרתי סרי, וארבע סרי ־ עשרים ושית 

הוייןִ אלא מאי אית לך למימר? לבר משתא דגלו בה, לדידי נמי לבר משתא דגלו בה.

מכל מקום תשסרי לרבינא קשיאִ ¿יב.

!◊יב.
מי סברת שלש גליות הוי? גלו בשבע לכיבוש יהויקים שהיא שמונה לנבוכד נצר, גלו בשמונה עשרה 

לכיבוש יהויקים שהיא תשע עשרה לנבוכד נצר

שנה ראשונה כיבש נינוה, שניה ־ עלה וכיבש יהויקים.דאמר מר:▀!יב.

יב:
וכן בשניה.▀>

¿◊יב:
ושניה במוצאי שביעית מי משכחת לה? מכדי בית שני כמה קם? ארבע מאה ועשרים, ארבע מאה ־ 

תמניא יובלי, ארבסרי ־ תרי שבוע, פשו להו שית, הוה ליה בשיתא בשבועִ 

הא מני? רבי יהודה היא!יב:

שנת חמשים עולה לכאן ולכאןדאמר:[ר"י]▀!◊יב:
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אייתי תמניא מתמניא יובלי והני שית הוי ארביסר, אישתכח דבמוצאי שביעית חרוב.!יב:

אי ר' יהודה, בראשונה לא משכחת להִ ¿◊יב:

שבעה עשר יובלות מנו ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאודתניא:▀¿◊יב:

¿יב:

ואי אתה יכול לומר משעה שנכנסו מנו, שאם אתה אומר כן נמצא בית חרב בתחילת יובל, ואי אתה 

מוצא (יחזקאל מ) בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר, אלא צא מהם שבע שכיבשו ושבע 

שחילקו ואתה מוצא (יחזקאל מ) בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר, ואי רבי יהודה, אייתי 

שבסרי משבסרי יובלי שדי אהני, הוה ליה בתלתא בשבועִ 

הנך שני דאגלינהו סנחריב עד דאתא ירמיה אהדרינהו לא קחשיב להו.!◊יב:

איבעית אימא: לעולם רבנן, וכי קתני, וכן בשניה, אשארא.!◊יב:

הכי נמי מסתברא, דאי לא תימא הכי, משמרתו של יהויריב בשניה מי הואי?■◊יב:

והתניא:▀■יב:

ארבע משמרות עלו מן הגולה, ידעיה וחרים פשחור ואימר, עמדו נביאים שביניהם וחלקום לכ"ד 

משמרות, בללום ונתנום בקלפי, בא ידעיה ונטל חלקו וחלק חביריו שש, בא חרים ונטל חלקו וחלק 

חביריו שש, וכן פשחור, וכן אימר, התקינו נביאים שביניהם שאפי' יהויריב ראש משמרות עולה לא 

ידחה ידעיה ממקומו, אלא ידעיה עיקר ויהויריב טפל לוִ 

יג.
אלא אשארא.■
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