
כח:כח:

דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם במבמ, פ׳ שְּ

לס•אזטמא
שבסגמא פשיפחף פשיטסצ דפגמן זכ ומצן לפ'.

ה"ק:ה"ק: בשחרית ומוסף נכנסין לביהכנ''ס וקורין בספר,

  ובמנחה לרבי יוסילרבי יוסי נכנסין וקורין כולן ע"פ כקורין את שמע.
קרבן מוסף אין במנחה,- דדברי תורה, 

עצים אין בנעילה-דברי סופרים,

עין זהמ לצטמם פצזם אבזצ לפ'

דכשעלו מהגולה לא מצאו עצים בלשכה, ואלו התנדבו והתנו 
הנביאים: שאפילו לשכה מלאה עצים יתנדבו משלהם,

שנ''פ שתש שטמ עאפת פשטמ רפטשמ זכמ שטמ דפהזמ דהמזפא

• ת"ר• ת"ר:: בני גונבי עלי שכשגזרה מלכות הרשעה שמד, ושלא

יביאו עצים למערכה, ובכורים לירושלים, והושיבו שומרים
שלא יעלו לרגל [כבימי ירבעם בן נבט] והביאו סלי בכורים וחיפום
בקציעות, ונטלום ועלי על כתפיהן. וכשהגיעו אצל השומרים,
אמרו: לעשות עגולי דבילה בעלי שבכתפינו. וכשעברו מהן

עיטרום והביאום לירושלים.
בני סלמאי הנתופתיבני סלמאי הנתופתי  שכשגזרה מלכות שלא יביאו עצים למערכה

הביאו גזיריהן, ועשו סולמות, והניחו על כתפיהם והלכו.
ואמרו לשומרים שמביאים גוזלות משובך. וכשעברו מהם

פירקום והעלום לירושלים. על כמותם נאמר פןג הקסד משגןצ,
ועל ירבעם בן נבט וחבריו נאמר ץב גבטס סגדש.

של''ש שתש שטמ וסא יפתש שן מצפקצ. של' תכפכ שטמ זקמן

לר''מ:לר''מ: מואב זה בני דוד, ולר''י:ולר''י: עדיין זה בני דוד

: מואב זה בני יואב, ולרבי יוסי ב'ולרבי יוסי ב' עדין זה בני יואב לרבי יוסי א':לרבי יוסי א'

והך דבשץ שךס זגטץב ולא בני דוד או יואב תרי תנאי תרי תנאי אליבא דר' יוסיאליבא דר' יוסי

שתסק שנשא כת צמצ יזיק בצמצ שפ צככ יפחף פזהמם

הלל דוחה שלו, שחרית ומוסף דוחה אחרים וכ''ש שלו,
רבי יוסי:רבי יוסי: מוסף שלו דוחה, ואחרים מנחה ונעילה לא דוחה

ובא' בניסן לא היה מעמד בשחרית כיון שהלל דר''ח רק מנהג
דרשב"י:דרשב"י:  יחיד גומר הלל ח"י יום בשנה, שמונת ימי החג,

ושמונת ימי חנוכה, ויו"ט ראשון של פסח, ויו"ט של עצרת.
ובגולה כ"א יום: שנוסף י''ט ב' דחג, פסח ועצרת,

רברב  ראה שקוראים בבבל הלל בר"ח רצה להפסיקם, 

אך אחר שראה שמדלגים הבין שמנהג אבותיהם בידיהם.
תנא:תנא: יחיד א''צ להתחיל הלל בר''ח, ואם התחיל גומר.
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