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יעי ִמתּ ֹו הֶ עָ נָן :שמות כד ,טז
וַ יּ ְִק ָרא אֶ ל מֹ ֶשׁה בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ ִ
אַרבָּ ִעים יוֹם וְ ְ
ְ
אַרבָּ ִעים ָל ְילָה :שמות כד ,יח

וַ יּ ְִשׁכֹּן כְּ בוֹד ה' עַ ל הַ ר ִסינַי וַ ְיכַסֵּ הוּ הֶ עָ נָן ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים
וַ ָיּבֹ א מֹ ֶשׁה ְבּת ֹו הֶ עָ נָן וַ יַּעַ ל אֶ ל הָ הָ ר וַ י ְִהי מֹ ֶשׁה בָּ הָ ר
וּמחֹ ת וַ יּ ִַחר אַף מֹ ֶשׁה וַ יּ ְַשׁ ֵל ִמיּ ָָדיו אֶ ת הַ לֻּחֹת ַוי ְַשׁבֵּ ר א ָ
וַ י ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָק ַרב אֶ ל הַ ַמּחֲ נֶה וַ יּ ְַרא אֶ ת הָ עֵ גֶל ְ
ֹתם ַתּחַ ת הָ הָ ר :שמות לב:יט
אָרץ:וַ ִתּבָּ ַקע הָ ִעיר וְ כָל אַנְ ֵשׁי הַ ִמּלְ ָח ָמה י ְִב ְרחוּ וַ יּ ְֵצאוּ מֵ הָ ִעיר ַל ְילָה דֶּ ֶר ַשׁעַ ר בֵּ ין
יעי בְּ ִת ְשׁעָ ה ַלחֹדֶ שׁ וַ יֶּחֱ זַק הָ ָרעָ ב בָּ ִעיר וְ א הָ יָה לֶחֶ ם לְ עַ ם הָ ֶ
בַּ חֹדֶ שׁ הָ ְרבִ ִ
הַ חֹ מֹ ַתיִם אֲ ֶשׁר עַ ל גַּן הַ מֶּ ֶל וְ כ ְ
ַשׂ ִדּים עַ ל הָ ִעיר ָס ִביב וַ יֵּלְ כוּ ֶדּ ֶר הָ עֲ ָרבָ ה :ירמיהו נב ,ו-ז
אתיִם וְ ִת ְשׁ ִעים :דניאל יב ,יא
וּמֵ עֵ ת הוּסַ ר הַ ָתּ ִמיד וְ לָתֵ ת ִשׁקּוּץ שֹׁמֵ ם י ִָמים אֶ לֶף מָ ַ
וּמנְ ָחה וְ עַ ל כְּ נַף ִשׁ ִ
וְ ִהגְ ִבּיר ְבּ ִרית ל ַָר ִבּים ָשׁבוּעַ אֶ ָחד וַ חֲ ִצי הַ ָשּׁבוּעַ י ְַשׁ ִבּית זֶבַ ח ִ
קּוּצים ְמשֹׁמֵ ם וְ עַ ד ָכּלָה וְ נֶחֱ ָרצָ ה ִתּ ַתּ עַ ל שֹׁמֵ ם :דניאל ט:כז
הוּקם הַ ִמּ ְשׁכָּן :שמות מ ,יז
וַ י ְִהי בַּ חֹדֶ שׁ הָ ִראשׁוֹן בַּ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁ ִנית ְבּאֶ חָ ד לַחֹ ֶדשׁ ַ
וַ י ְִהי בַּ ָשּׁנָה הַ ֵשּׁ ִנית בַּ חֹדֶ שׁ הַ ֵ
שּׁנִי בְּ עֶ ְשׂ ִרים בַּ חֹדֶ שׁ נַעֲ לָה הֶ עָ נָן מֵ עַ ל ִמ ְשׁכַּן הָ עֵ דֻ ת :במדבר י ,יא
וַ יּ ְִסעוּ מֵ הַ ר ה' דֶּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים וַ אֲ רוֹן ְבּ ִרית ה' נֹ סֵ עַ לִ ְפנֵיהֶ ם ֶדּ ֶר ְשׁ ֶשׁת י ִָמים לָתוּר ָלהֶ ם ְמ ָ
נוּחה :במדבר י ,לג
ֹאמרוּ ִמי יַאֲ כִ לֵנוּ בָּ ָשׂר :במדבר יא ,ד
אס ְפסֻ ף אֲ ֶשׁר ְבּ ִק ְרבּ ֹו ִה ְת ַאוּוּ ַתּאֲ וָ ה וַ יָּשֻׁ בוּ וַ יּ ְִבכּוּ גַּם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ יּ ְ
וְ הָ ַ
אַס ֶתּם אֶ ת ה' אֲ ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וַ ִתּ ְבכּוּ לְ פָ נָיו לֵאמֹר ל ָ
עַ ד חֹדֶ שׁ י ִָמים עַ ד אֲ ֶשׁר יֵצֵ א מֵ ַא ְפּכֶם וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ָז ָרא יַעַ ן כִּ י ְמ ְ
ָמּה זֶּה יָצָ אנוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִם :במדבר יא:כ
ָסע עַ ד הֵ אָסֵ ף ִמ ְריָם :במדבר יב ,טו
וַ ִתּ ָסּגֵר ִמ ְריָם ִמחוּץ ל ַַמּחֲ נֶה ִשׁבְ עַ ת י ִָמים וְ הָ עָ ם א נ ַ
ָשׂיא בָ הֶ ם :במדבר יג:ב
ְשׁלַח לְ אֲ נ ִָשׁים וְ יָתֻ רוּ אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן אֲ ֶשׁר אֲ נִ י נֹ ֵתן לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ אֶ ָחד ִאישׁ אֶ ָחד לְ ַמטֵּ ה אֲ בֹ ָתיו ִתּ ְשׁלָחוּ כֹּל נ ִ
אָרץ ִמקֵּ ץ ְ
וַ יָּשֻׁ בוּ ִמתּוּר הָ ֶ
אַרבָּ ִעים יוֹם :במדבר יג ,כה
חוּרי גַּת ָדּ ַר אֲ ֹדנָי לִ ְבתוּלַת בַּ ת י ָ
ִסלָּה כָל ַא ִבּי ַרי אֲ ֹדנָי ְבּ ִק ְר ִבּי ָק ָרא עָ לַי מוֹעֵ ד לִ ְשׁבֹּר בַּ ָ
ְהוּדה :איכה א ,טו
ִתּנוּ אֶ ת ק ֹולָם וַ יִּבְ כּוּ הָ עָ ם בַּ ַלּ ְילָה הַ הוּא :במדבר יד ,א
וַ ִתּ ָשּׂא כָּל הָ עֵ ָדה וַ יּ ְ
ְרוּשׁ ִ ָלם :וַ יּ ְִשׂ ַרף אֶ ת בֵּ ית ה'
ישׁי בְּ ִשׁבְ עָ ה ַלחֹדֶ שׁ ִהיא ְשׁנַת ְתּ ַשׁע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַמֶּ ֶל נְ ֻבכ ְַדנֶאצַּ ר מֶ ֶל בָּ בֶ ל בָּ א נְ בוּז ְַראֲ ָדן ַרב ַטבָּ ִחים עֶ בֶ ד מֶ ֶל בָּ בֶ ל י ָ
וּבַ חֹדֶ שׁ הַ חֲ ִמ ִ
ְרוּשׁ ִ ַלם וְ אֶ ת כָּל בֵּ ית גָּדוֹל ָשׂ ַרף בָּ אֵ שׁ :מלכים ב כה ,ח-ט
וְ אֶ ת בֵּ ית הַ מֶּ ֶל וְ אֵ ת כָּל בָּ ֵתי י ָ
ירוּשׁ ִ ָלם :ירמיהו נב ,יב
ָ
ישׁי בֶּ עָ שׂוֹר ַלחֹדֶ שׁ ִהיא ְשׁנַת ְתּ ַשׁע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לַמֶּ ֶל נְ בוּכ ְַד ֶראצַּ ר מֶ ֶל בָּ בֶ ל בָּ א נְ בוּז ְַראֲ ָדן ַרב ַטבָּ ִחים עָ ַמד לִ ְפנֵי מֶ ֶל בָּ בֶ ל בִּ
וּבַ חֹדֶ שׁ הַ חֲ ִמ ִ
ַק ְדּשׁוּ עָ לֶיהָ ִמלְ ָח ָמה קוּמוּ וְ נַעֲ לֶה בַ צָּ הֳ ָריִם אוֹי לָנוּ כִּ י פָ נָה הַ יּוֹם כִּ י ִינָּטוּ ִצלְ לֵי עָ ֶרב :ירמיהו ו ,ד
וַ יּ ֶָשׁב עֲ לֵיהֶ ם אֶ ת א ֹונָם ְ
וּב ָרעָ ָתם י ְַצ ִמיתֵ ם י ְַצ ִמיתֵ ם ה' אֱ הֵ ינוּ :תהלים צד ,כג
מַ ָשּׂא גֵּיא ִחזָּיוֹן ַמה ָלּ אֵ פוֹא כִּ י עָ לִ ית ֻ
כּ ָלּ ַלגַּגּוֹת :ישעיהו כב ,א
בוּסה ְ
וּמ ָ
הוּמה ְ
כִּ י יוֹם ְמ ָ
וּמבוּכָה לַא ֹדנָי ה' ְצבָ אוֹת ְבּגֵיא ִחזָּיוֹן ְמ ַק ְר ַקר ִקר וְ שׁוֹעַ אֶ ל הָ הָ ר :ישעיהו כב ,ה

קרבן עצים :משנה ה I. Analyses of
a.
תנא  has him as ourר' יוסי ) – alternate version ofר"מ/ר' יוסי/ר' יהודה  (disputeבני פחת מואב Identity: of
b.
קרבן מוסף  andהלל Analysis of exemptions: in cases of
1.
?)מנחה  (alsoתפילה  exempt more than its ownמוסף Question: why does
2.
 agrees that it only exempts its ownר' יוסי Answer:
c.
?)הלל ,מוסף ,עצים( א' בניסן  – why not highlightא' בטבת Question: regarding highlighting of
1.
)הלל  (18/21 days ofר' יוחנן " as per accounting ofדאורייתא"  is notר"ח  ofהלל Answer:
2.
מנהג אבותיהם בידיהם ; when they skipped some, he realizedר"ח  onהלל  hearingרב Story: of
a.
; if he does, he completes itהלל בר"ח : need not begin readingיחיד
ת"ב  and 5 onיז בתמוז  – 5 tragedies onמשנה ו II. Analysis of
a.
:יז בתמוז
1.
Tablets: broken per chronology of vv. 1-3
2.
 suspended: traditionקרבן תמיד
3.
) hereירושלמי  (but seeיז בתמוז  wasבית שני ;) (v4ט' בתמוז  wasבית ראשון Breaching of walls:
4.
: traditionאפוסטומוס
5.
) (per v5) (2 of them – v6תמיד : same day as suspension ofהיכל Idol erected in
b.
:תשעה באב
1.
Decree of wandering: 40 years in desert – as per chronology of vv. 7-16
a.
עת"ב  longer to “set up” the return forתמוז  madeה' V15:
b.
V16: weeping on that night  weeping for generations
2.
מקדשים Destrucdtion: of 1st and 2nd
a.
) – vv. 17-18began burning on 9thאב 1st: resolution of (7th or 10th of
b.
)2nd: bad day bad day (narrative details about the date in 70 CE
4.
: traditionביתר
5.
ר"ג Razing of city: Aggadic addition, with story of
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