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כח.
פרשה גדולה קורין אותה בשנים בשחרית ובמוסף ובמנחה קורין על פיהן כו'.▀◊>

איבעיא להו:^כח.
היכי קאמר? בשחרית ובמוסף קורין אותה בספר, ובמנחה קורין אותה על פה כקורין את שמע. או דלמא 

הכי קתני: בשחרית קורין אותה בספר, ובמוסף ובמנחה קורין אותה על פה כקורין את שמע?

בשחרית ובמוסף נכנסין לבית הכנסת וקורין כדרך שקורין כל השנה, ובמנחה יחיד קורא אותה על פה.תא שמע, דתניא:▀!◊כח.

וכי יחיד יכול לקרות דברי תורה על פה בצבור? אלא: כולן נכנסין וקורין אותה על פה כקורין את שמע.רבי יוסי:▀◊כח.

כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד כו'.▀◊>כח.

מה הפרש בין זה לזה?¿כח.

הללו דברי תורה, והללו דברי סופרים.!◊כח.

זמן עצי כהנים והעם כו'▀◊>כח.

תנו רבנן:▀◊כח.

למה הוצרכו לומר זמן עצי כהנים והעם? אמרו: כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה, ועמדו אלו 

והתנדבו משלהם. וכך התנו נביאם שביניהן: שאפילו לשכה מלאה עצים ־ יהיו אלו מתנדבין משלהן, 

שנאמר (נחמיה י) והגורלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית 

אבותינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על מזבח ה' אלהינו ככתוב בתורה.

ועמהם כהנים ולוים וכל מי כו'.▀>כח.

מה היו בני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות?תנו רבנן:▀◊כח.

אמרו:▀◊כח.

פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל שלא יביאו עצים למערכה, ושלא יביאו בכורים 

לירושלים, והושיבו פרוזדאות על הדרכים. כדרך שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל. מה עשו 

כשרין ויראי חטא שבאותו הדור? הביאו סלי בכורים וחיפום בקציעות, ונטלום ועלי על כתפיהן. וכיון 

שהגיעו אצל פרוזדאות, אמרו להם: להיכן אתם הולכין? אומרין להם: לעשות שני עגולי דבילה במכתשת 

שלפנינו, ובעלי שעל כתפינו. כיון שעברו מהן ־ עיטרום בסלים והביאום לירושלים.

הן הן בני סלמאי הנתופתי.תנא:▀כח.

מה הן בני סלמאי הנתופתי?תנו רבנן:▀◊כח.

אמרו:▀◊כח.

פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל שלא יביאו עצים למערכה, והושיבו פרוזדאות על הדרכים 

כדרך שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. מה עשו יראי חטא שבאותו הדור? 

הביאו גזיריהן, ועשו סולמות, והניחו על כתפיהם והלכו להם. כיון שהגיעו אצלן אמרו להם: להיכן אתם 

הולכין? ־ אמרו להם: להביא גוזלות משובך שלפנינו, ובסולמות שעל כתפינו. כיון שעברו מהן פירקום 

והביאום והעלום לירושלים.

▀◊כח.
ועליהם ועל כיוצא בהם הוא אומר (משלי י') זכר צדיק לברכה, ועל ירבעם בן נבט וחבריו נאמר ושם 

רשעים ירקב.

בעשרים בו בני פחת מואב בן יהודה.▀>כח.

בני פחת מואב בן יהודה הן הן בני דוד בן יהודה, דברי רבי מאיר.תנא: [רבי מאיר]♦▀◊כח.

הן הן בני יואב בן צרויה.רבי יוסי:♦▀◊כח.

בעשרים באלול בני עדין בן יהודה וכו'▀>כח.

בני עדין בן יהודה הן הן בני דוד בן יהודה, דברי רבי יהודה.תנו רבנן:[רבי יהודה]♦▀◊כח.

הן הן בני יואב בן צרויה.רבי יוסי:♦▀◊כח.

באחד בטבת שבו בני פרעוש שניה כו'.▀◊>כח.

מני מתניתין? לא רבי מאיר, ולא רבי יהודה, ולא רבי יוסי.¿כח.

¿◊כח.
אי רבי מאיר ־ ליתני שבו בני דוד בן יהודה שניה, אי רבי יהודה ־ ליתני שבו בני דוד בן יהודה שניה, אי 

רבי יוסי ־ ליתני שבו בני יואב בן צרויה שניהִ .

לעולם רבי יוסי, ותרי תנאי אליבא דרבי יוסי.!◊כח.

באחד בטבת לא היה בו מעמד כו'▀◊>כח.
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כח:
¿

מר קשישא בריה דרב 

חסדא לרב אשי:
מאי שנא הלל דדחי דידיה, ומאי שנא מוסף דלא דחי דידיה?

ִ אמר ליה רב אשי:!כח: השתא דלאו דידיה דחי ־ דידיה לא כל שכן

¿◊כח:
אמר ליה:[מר קשישא 

בריה דרב חסדא]
הכי קאמינא לך: לא לידחי אלא דידיהִ 

איכא רבי יוסי דקאי כוותך.אמר ליה:[רב אשי]!◊כח:

כל יום שיש בו מוסף ־ יש בו מעמדדתניא, רבי יוסי:▀!◊כח:

מעמד דמאי?^!◊כח:

אילימא מעמד דשחרית!!כח:

הא תנא קמא נמי הכי קאמר.¿!כח:

אלא מעמד דמוסף!!כח:

דידיה נמי לא דחי?¿!כח:

אלא דמנחה!!כח:

קרבן עצים דחיִ ¿!כח:

אלא לאו ־ דנעילה.!!◊כח:

שמע מינה: דידיה ־ דחי, דלאו דדיה ־ לא דחי, שמע מינה.!◊כח:

וליתני נמי באחד בניסן לא היה בו מעמד מפני שיש בו הלל וקרבן מוסף וקרבן עציםִ ¿◊כח:

זאת אומרת הלילא דבריש ירחא לאו דאורייתא.רבא:!◊כח:

▀!◊כח:
דאמר רבי יוחנן משום 

רבי שמעון בן יהוצדק:

שמונה עשר יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל, ואלו הן: שמונת ימי החג, ושמונת ימי חנוכה, ויום טוב 

הראשון של פסח, ויום טוב של עצרת. ובגולה עשרים ואחד יום, ואלו הן: תשעת ימי החג, ושמונת ימי 

חנוכה, ושני ימים הראשונים של פסח, ושני ימים טובים של עצרת.

[רב]О◊כח:
רב איקלע לבבל, חזינהו דקא קרו הלילא בריש ירחא. סבר לאפסוקינהו. כיון דחזא דקא מדלגי דלוגי, אמר 

שמע מינה מנהג אבותיהם בידיהם.

יחיד לא יתחיל, ואם התחיל ־ גומר.תנא:▀◊כח:

חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וכו'.▀>כח:

נשתברו הלוחות מנלן?^◊כח:

בששה לחדש ניתנו עשרת הדברות לישראלדתניא: [ת"ק]♦▀!◊כח:

בשבעה בו.רבי יוסי:♦▀!◊כח:

מאן דאמר בששה ניתנו ־ בששה ניתנו, ובשבעה עלה משה▀!כח:

מאן דאמר בשבעה ־ בשבעה ניתנו, ובשבעה עלה משה.▀!כח:

▀!◊כח:

דכתיב (שמות כ"ד) ויקרא אל משה ביום השביעי, וכתיב (שמות כ"ד) ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר 

ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. עשרים וארבעה דסיון, ושיתסר דתמוז, מלו להו ארבעין 

בשיבסר בתמוז. נחית אתא ותברינהו ללוחות, וכתיב (שמות ל"ב) ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את 

העגל וישלך מידיו את הלחות וישבר אתם תחת ההר.

בטל התמיד▀◊>כח:

גמרא.▀◊כח:

הובקעה העיר▀◊>כח:

¿◊כח:
בשבעה עשר הוה? והכתיב (ירמיהו נ"ב) בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר, וכתיב בתריה 

(ירמיהו נ"ב) ותבקע העיר וגו'◌ִ 
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לא קשיאֹ כאן ־ בראשונה, כאן ־ בשניה.רבא:!◊כח:

בראשונה הובקעה העיר בתשעה בתמוז, בשניה בשבעה עשר בו.דתניא:▀!כח:

שרף אפוסטמוס את התורה▀◊>כח:

גמרא.▀◊כח:

העמיד צלם בהיכל▀◊>כח:

מנלן?^כח:

דכתיב (דניאל י"ב) ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם.!◊כח:

וחד הוה? והכתיב (דניאל ט') ועל כנף שקוצים משמםִ ¿כח:

רבא:!◊כח:
תרי הוו, ונפל חד על חבריה ותבריה ליה לידיה, ואשתכח דהוה כתיב: אנת צבית לחרובי ביתא, ידך 

אשלימת ליה.
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