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ט.
והתני רבי יוסי ברבי:¿▀!◊

מלכות פרס בפני הבית שלשים וארבע שנה, מלכות יון בפני הבית מאה ושמונים שנה, מלכות חשמונאי 

בפני הבית מאה ושלש, מלכות בית הורדוס מאה ושלש, מכאן ואילך צא וחשוב כמה שנים אחר חורבן 

 ֹ הבית

אלמא מאתן ושית הוו, ואת אמרת: מאה ושמונים הווִ ¿!◊ט.

!!◊ט.
אלא עשרין ושית שנין קמו בהימנותייהו בהדי ישראל ולא אישתעבדו בהו, ואמטו להכי לא קא חשיב 

להו כשפשטה מלכות הרשעה על ישראל.

רב פפא:▀◊ט.

אי טעי האי תנא ולא ידע פרטי כמה הוה, לישייליה לספרא כמה כתיב וניטפי עלייהו עשרין שנין, 

ֹ . אי טעי ספרא, נשייליה לתנא  ומשכח ליה לחומריה, וסימניך: (בראשית לא) זה לי עשרים שנה בביתך

כמה חשיב ונבצר מינייהו עשרין שנין, ומשכח ליה לחומריה, וסימניך: ספרא בצירא, תנא תוספאה.

ט:
תנא דבי אליהו:▀◊

ששת אלפים שנה הוי העולם, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח, בעונותינו 

שרבו יצאו מהן מה שיצאו מהן.

שני אלפים תורה מאימת?^◊ט:

אי נימא ממתן תורה עד השתא!ט:

ליכא כולי האי, דכי מעיינת בהו, תרי אלפי פרטי דהאי אלפא הוא דהואיִ ¿ט:

!◊ט:

אלא (בראשית יב) מואת הנפש אשר עשו בחרן, וגמירי, דאברהם בההיא שעתא בר חמשין ותרתי הוה, 

כמה בצרן מדתני תנא? ארבע מאה וארבעים ותמניא שנין הויין, כי מעיינת ביה מהנפש אשר עשו בחרן 

עד מתן תורה, ארבע מאה וארבעים ותמניא שנין הויין.

רב פפא:▀◊ט:

אי טעי תנא ולא ידע פרטיה כמה הוי, לישייליה לספרא כמה כתיב וניטפי עלייהו ארבעין ותמני, 

ומשכח ליה לחומריה, וסימניך: (במדבר לה) ארבעים ושמונה עירֹ ואי טעי ספרא, נשייליה לתנא כמה 

קתני וניבצר מינייהו ארבעים ושמונה, ומשכח ליה לחומריה, וסימניך: ספרא בצירא, תנא תוספאה.

▀◊ט:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:

האי מאן דלא ידע כמה שני בשבוע הוא עומד, ניטפי חד שתא ונחשוב כללי ביובלי ופרטי בשבועי, 

ונשקל ממאה תרי ונשדי אפרטי ונחשובינהו לפרטי בשבועי, וידע כמה שני בשבוע, וסימניך: (בראשית 

מה) כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ.

אחר ארבע מאות לחורבן הבית, אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד ־ לא תקח.רבי חנינא:▀◊ט:

במתניתא תנא:▀◊ט:
אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם, אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה 

אלף דינרים בדינר אחד ־ אל תקח.

מאי בינייהו?¿ט:

איכא בינייהו תלת שנין, דמתניתא טפיא תלת שני.!◊ט:

О◊ט:
ההוא שטרא דהוה כתיב ביה שית שנין יתירתא, סבור רבנן קמיה דרב' למימר: האי שטר מאוחר הוא, 

ניעכביה עד דמטיא זמניה ולא טריף
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