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9.4.3 

28a ( בעשרים בו)  29a ( ושוע אל ההר) 

 

 טז  ,כד שמות ִמּתֹו� ֶהָעָנן: ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעיַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים  ה'ַוִּיְׁשֹּכן ְּכבֹוד  )1

  יח ,כד שמות :ָלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ַאְרָּבִעים ָּבָהר ֹמֶׁשה ַוְיִהי ָהָהר ֶאל ַוַּיַעל ֶהָעָנן ְּבתֹו� ֹמֶׁשה ֹבאַוּיָ  )2

  יט:לב שמות :ָהָהר ַּתַחת ֹאָתם ַוְיַׁשֵּבר ַהּלֹֻחת ֶאת ִמָּיָדיו ַוַּיְׁשֵל� ֹמֶׁשה ַאף ַוִּיַחר ּוְמֹח�ת ָהֵעֶגל ֶאת ַוַּיְרא ַהַּמֲחֶנה ֶאל ָקַרב ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי )3

 ֵּבין ַׁשַער ֶּדֶר� ַלְיָלה ֵמָהִעיר ַוֵּיְצאּו ִיְבְרחּו ַהִּמְלָחָמה ַאְנֵׁשי ְוָכל ָהִעיר ַוִּתָּבַקע:ָהָאֶרץ ְלַעם ֶלֶחם ָהָיה ְו�א ָּבִעיר ָהָרָעב ַוֶּיֱחַזק ַלֹחֶדׁש ְּבִתְׁשָעה ָהְרִביִעי ַּבֹחֶדׁש )4
  ז-ו ,נב ירמיהו :ָהֲעָרָבה ֶּדֶר� ַוֵּיְלכּו ָסִביב ָהִעיר ַעל ְוַכְׂשִּדים ַהֶּמֶל� ַּגן ַעל ֲאֶׁשר ַתִיםַהֹחמֹ 

  יא ,יב דניאל :ְוִתְׁשִעים ָמאַתִים ֶאֶלף ָיִמים ֹׁשֵמם ִׁשּקּוץ ְוָלֵתת ַהָּתִמיד הּוַסר ּוֵמֵעת )5

  כז:ט דניאל: ֹׁשֵמם ַעל ִּתַּת� ְוֶנֱחָרָצה ָּכָלה ְוַעד ְמֹׁשֵמם ִׁשּקּוִצים ְּכַנף ְוַעל ּוִמְנָחה ֶזַבח ַיְׁשִּבית ַהָּׁשבּועַ  ַוֲחִצי ֶאָחד בּועַ ׁשָ  ָלַרִּבים ְּבִרית ְוִהְגִּביר )6

  יז ,מ שמות :ַהִּמְׁשָּכן הּוַקם ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהֵּׁשִנית ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשֹון ַּבֹחֶדׁש ַוְיִהי )7

  יא ,י במדבר :ָהֵעֻדת ִמְׁשַּכן ֵמַעל ֶהָעָנן ַנֲעָלה ַּבֹחֶדׁש ְּבֶעְׂשִרים ַהֵּׁשִני ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִנית ַּבָּׁשָנה ַוְיִהי )8

  לג ,י במדבר :ְמנּוָחה ֶהםלָ  ָלתּור ָיִמים ְׁש�ֶׁשת ֶּדֶר� ִלְפֵניֶהם ֹנֵסעַ  ה' ְּבִרית ַוֲארֹון ָיִמים ְׁש�ֶׁשת ֶּדֶר� ה' ֵמַהר ַוִּיְסעּו )9

  ד ,יא במדבר :ָּבָׂשר ַיֲאִכֵלנּו ִמי ַוֹּיאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַּגם ַוִּיְבּכּו ַוָּיֻׁשבּו ַּתֲאָוה ִהְתַאּוּו ְּבִקְרּבוֹ  ֲאֶׁשר ְוָהאַסְפֻסף )10

  כ:יא במדבר :ִמִּמְצָרִים ָיָצאנּו ֶּזה ָלָּמה ֵלאֹמר ְלָפָניו ַוִּתְבּכּו ְּבִקְרְּבֶכם ֲאֶׁשר ה' ֶאת ְמַאְסֶּתם ִּכי ַיַען ָראְלזָ  ָלֶכם ְוָהָיה ֵמַאְּפֶכם ֵיֵצא ֲאֶׁשר ַעד ָיִמים ֹחֶדׁש ַעד )11

  טו ,יב במדבר :ִמְרָים ֵהָאֵסף ַעד ָנַסע �א ְוָהָעם ָיִמים ִׁשְבַעת ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ִמְרָים ַוִּתָּסֵגר )12

  ב:יג במדבר :ָבֶהם ָנִׂשיא ֹּכל ִּתְׁשָלחּו ֲאֹבָתיו ְלַמֵּטה ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֹנֵתן ֲאִני ֲאֶׁשר ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ְוָיֻתרּו ֲאָנִׁשים ְל� ְׁשַלח )13

  כה ,יג במדבר :יֹום ַאְרָּבִעים ִמֵּקץ ָהָאֶרץ ִמּתּור ַוָּיֻׁשבּו )14

  טו ,א איכה: ְיהּוָדה ַּבת ִלְבתּוַלת ֲאֹדָני ָּדַר� ַּגת ַּבחּוָרי ִלְׁשֹּבר מֹוֵעד ָעַלי ָקָרא ְּבִקְרִּבי ֲאֹדָני ַריַאִּבי ָכל ִסָּלה )15

  א ,יד במדבר: ַההּוא ַּבַּלְיָלה ָהָעם ַוִּיְבּכּו קֹוָלם ֶאת ַוִּיְּתנּו ָהֵעָדה ָּכל ַוִּתָּׂשא )16

ם ָּבֶבל ֶמֶל� ֶעֶבד ַטָּבִחים ַרב ְנבּוַזְרֲאָדן ָּבא ָּבֶבל ֶמֶל� ְנֻבַכְדֶנאַּצר ַלֶּמֶל� ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְּתַׁשע ְׁשַנת ִהיא ַלֹחֶדׁש ְּבִׁשְבָעה יַהֲחִמיׁשִ  ּוַבֹחֶדׁש )17  ה' ֵּבית ֶאת ַוִּיְׂשַרף: ְירּוָׁשָלִ
ם ָּבֵתי ָּכל ְוֵאת ַהֶּמֶל� ֵּבית ְוֶאת    ט- ח ,כה ב מלכים: ָּבֵאׁש ָׂשַרף ָּגדֹול ֵּבית ָּכל ְוֶאת ְירּוָׁשַלִ

ם ָּבֶבל ֶמֶל� ִלְפֵני ָעַמד ַטָּבִחים ַרב ְנבּוַזְרֲאָדן ָּבא ָּבֶבל ֶמֶל� ְנבּוַכְדֶראַּצר ַלֶּמֶל� ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְּתַׁשע ְׁשַנת ִהיא ַלֹחֶדׁש ֶּבָעׂשֹור ַהֲחִמיִׁשי ּוַבֹחֶדׁש )18   יב ,נב מיהויר :ִּבירּוָׁשָלִ

  ד ,ו ירמיהו :ָעֶרב ִצְלֵלי ִיָּנטּו ִּכי ַהּיֹום ָפָנה ִּכי ָלנּו אֹוי ַבָּצֳהָרִים ְוַנֲעֶלה קּומּו ִמְלָחָמה ָעֶליהָ  ַקְּדׁשּו )19

  כג ,צד תהלים :ֱא�ֵהינּו ה' ַיְצִמיֵתם    ַיְצִמיֵתם ּוְבָרָעָתם אֹוָנם ֶאת ֲעֵליֶהם ַוָּיֶׁשב )20

  א ,כב ישעיהו :ַלַּגּגֹות ֻּכָּל� ָעִלית ִּכי ֵאפֹוא ָּל� ַמה ִחָּזיֹון ֵּגיא ַמָּׂשא )21
   ה ,כב ישעיהו :ָהָהר ֶאל ְוׁשֹועַ  ִקר ְמַקְרַקר ִחָּזיֹון ְּבֵגיא ְצָבאֹות ה' ַלאֹדָני ּוְמבּוָכה ּוְמבּוָסה ְמהּוָמה יֹום ִּכי )22

 

I. Analyses of  המשנה  קרבן עצים :

a. Identity: of בני פחת מואב (dispute ר' יהודהמ/ר' יוסי"ר/ ) – alternate version of יוסיר '  has him as our תנא 

b. Analysis of exemptions: in cases of הלל and קרבן מוסף 

1. Question: why does מוסף exempt more than its own פילהת  (also החמנ )? 

2. Answer: ר' יוסי agrees that it only exempts its own 

c. Question: regarding highlighting of א' בטבת – why not highlight (הלל, מוסף, עצים) א' בניסן? 

1. Answer: הלל of ר"ח is not "דאורייתא" as per accounting of ר' יוחנן (18/21 days of הלל) 

2. Story: of רב hearing הלל on ח"ר ; when they skipped some, he realized מנהג אבותיהם בידיהם 

a. יחיד: need not begin reading הלל בר"ח; if he does, he completes it 

II. Analysis of  ומשנה  – 5 tragedies on יז בתמוז and 5 on ת"ב 

a.  בתמוזיז : 

1. Tablets: broken per chronology of vv. 1-3 

תמיד קרבן .2  suspended: tradition 

3. Breaching of walls: בית ראשון was ט' בתמוז (v4); בית שני was יז בתמוז (but see ירושלמי here) 

 tradition :אפוסטומוס .4

5. Idol erected in היכל: same day as suspension of תמיד (per v5) (2 of them – v6) 

b. באבשעה ת : 

1. Decree of wandering: 40 years in desert – as per chronology of vv. 7-16 

a. V15:  'ה made תמוז longer to “set up” the return for עת"ב 

b. V16:  weeping on that night  weeping for generations 

2. Destrucdtion: of 1st and 2nd מקדשים 

a. 1st: resolution of  (7th or 10th of אב) – vv. 17-18began burning on 9th  

b. 2nd: bad day bad day (narrative details about the date in 70 CE) 

 tradition :ביתר .4

5. Razing of city: Aggadic addition, with story of ר"ג  


