
כט.

דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם בשא, ע׳ שְּ

לנ•אזטמא
שבשזצ זבג שאיפע פלפ'.

נשתברו הלוחות- בו' סיון נתנה תורה ולר' יוסי בז'.
לכו''עלכו''ע בז' עלה מ' יום, וירד בי''ז ושברם.

בטל התמיד- גמרא.
הובקעה העיר- בבית שני אבל בראשון כתיב בתשעה לחודש

שרף אפוסטמוס את התורה - גמרא.
העמיד צלם בהיכל 'ץלטא צץיג צאלסק שס''פ ץמאא בדץו בל'.

רבא: רבא: תרי הוו- ונפל חד, ושבר יד חברו והך דבדץהס לבל 



בט"ב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ קץסצס שבךצ צבךסא 
שףקב צבךס שטבגס שףקב ךטמצ צטךכ, ץסיטץ לצג צ' קגנ במבא סלס. 

 ואח''כ  התאוו תאוה ואכלו שליו
טק ףקב סלס ואח''כ 'ץאירג לגס בשטא סלס' ואח''כ 'במף מנ תךבס'- 

 בכ"ט סיון, ו'ץסבשץ לאץג צתגו לדו תגשטס סץ'. תמוז מלא, ומ' יום 
בח' באב חזרו.

ץסשןץ צט שמסמצ צצץת. ליל ט"ב.
אמר הקב"ה:אמר הקב"ה: אתם בכיתם של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות.



חרב הבית בראשונה – 
'ץשףקב צףלסבס שבשטצ מףקב וכתיב ץשףקב צףלסבס שטבץג מףקב

- בשבעה נכנסו נכרים להיכל, וקלקלו שבתשיעי סמוך 
לחשיכה הציתו בו את האור, ודלק כל עשירי

רי"ורי"ו: : היה קובע בעשירי, שאז רוב ההיכל נשרף.

ורבנן:ורבנן: התחלת פורענות עדיפה.

ובשניה- דמגלגלין חובה ליום חייב. כמו שבראשונה ת"ב
ומוצ"ש, ומוצאי שביעית היה, ומשמרת יהויריב היתה, ולוים
אמרו שירה, ולא הספיקו לומר סהלסא צ' תמצסךץ, עד שבאו נכרים

וכבשום, וכן בשניה.



נלכדה ביתר - גמרא.
נחרשה העיר.

כשחרש טורנוסרופוס ההיכל נגזר על ר"ג להריגה. עמד הגמון
בביהמ''ד, וביקש את ר''ג בצנעא. וביקש את ר''ג בצנעא. שאלושאלו:: אם אצילך תביאני לעוה''ב
א"לא"ל: : הן, והשביעו. נפל מהגג ומת. וגמירי, ומנהגם כשמת אחד

מבטלי לגזירתם [יצתה בת קול ואמרה: אותו הגמון מזומן
לחיי העולם הבא].

• ת"ר:• ת"ר: משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות של פרחי כהונה,

ועלו לגג ההיכל ואמרו: רבש"ע! הואיל ולא זכינו להיות גזברין
נאמנים יהיו מפתחות מסורות לך, וזרקום למעלה. ופיסת יד

קיבלתן וקפצו לתוך היאור.
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