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כז.
אלא מאי? עד ולא עד בכלל¿

ושל מוספין כל היוםאימא סיפא:[רבנן]♦▀¿◊כז.

ֹ רבי יהודה:♦▀¿◊כז. עד שבע שעות

ותניא: [רבנן]♦▀¿◊כז.
היו לפניו שתי תפלות, אחת של מוסף ואחת של מנחה ־ מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף, שזו 

 ֹ תדירה וזו אינה תדירה

מתפלל של מוסף ואחר כך של מנחה, שזו עוברת וזו אינה עוברת.רבי יהודה:♦▀¿◊כז.

¿◊כז.
אי אמרת בשלמא עד ועד בכלל ־ היינו דמשכחת להו שתי תפלות בהדי הדדיֹ אלא אי אמרת עד ולא עד 

 ִ בכלל ־ היכי משכחת להו שתי תפלות בהדי הדדי? כיון דאתיא לה של מנחה אזלא לה של מוספין

אלא מאי, עד ועד בכלל? קשיא רישא: מאי איכא בין רבי יהודה לרבנן?¿◊כז.

!◊כז.
מי סברת דהאי פלג מנחה פלג אחרונה קאמר? פלג ראשונה קאמר, והכי קאמר: אימת נפיק פלג ראשונה 

ועייל פלג אחרונה? מכי נפקי אחת עשרה שעות חסר רביע.

▀▀◊כז.

רב נחמן: אף אנן נמי 

תנינא, רבי יהודה בן 

בבא העיד חמשה דברים:

שממאנין את הקטנה, ושמשיאין את האשה על פי עד אחד, ועל תרנגול שנסקל בירושלים על שהרג את 

 ֹ הנפש, ועל יין בן ארבעים יום שנתנסך על גבי המזבח, ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות

שמע מינה: עד ועד בכלל, שמע מינה.▀◊כז.

הלכה כרבי יהודה, הואיל ותנן בבחירתא כוותיה.רב כהנא:▀◊כז.

ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות.▀>כז.

מאן תנא להא, דתנן:▀¿◊כז.

(שמות ט"ז) וחם השמש ונמס ־ בארבע שעות. אתה אומר בארבע שעות, או אינו אלא בשש שעות? 

כשהוא אומר: (בראשית י"ח) כחם היום ־ הרי שש שעות אמור, הא מה אני מקיים וחם השמש ונמס ־ 

בארבע שעות.

¿כז.
ִ , אי רבי יהודה עד ארבע שעות נמי צפרא הוא, אי רבנן ־ עד חצות נמי  מני? לא רבי יהודה ולא רבנן

צפרא הואִ 

אי בעית אימא: רבי יהודה, אי בעית אימא: רבנן.!כז.

ֹ ▀!◊כז. אי בעית אימא רבנן ־ אמר קרא: בבקר בבקר ־ חלקהו לשני בקרים

ואי בעית אימא רבי יהודה, האי בקר יתירא ־ להקדים לו שעה אחת.▀!◊כז.

דכולא עלמא מיהא וחם השמש ונמס בארבע שעות, מאי משמע?^כז.

אמר קרא: וחם השמש ונמס, איזו היא שעה שהשמש חם והצל צונן? הוי אומר בארבע שעות.רבי אחא בר יעקב:!◊כז.

תפלת המנחה עד הערב וכו'.▀>כז.

^◊כז.
אמר ליה רב חסדא לרב 

יצחק:
התם אמר רב כהנא הלכה כרבי יהודה הואיל ותנן בבחירתא כוותיה, הכא מאי?

אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי.[רב יצחק]Оכז.

נחזי אנן, מדרב מצלי של שבת בערב שבת מבעוד יום ־ שמע מינה הלכה כרבי יהודה.רב חסדא:!◊כז.

אדרבה, מדרב הונא ורבנן לא הוו מצלו עד אורתא, שמע מינה אין הלכה כרבי יהודהִ ¿◊כז.

השתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, דעבד כמר ־ עבד, ודעבד כמר ־ עבד.▀◊כז.

[רבי ירמיה]О◊כז.
רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת בערב שבת, והוה מצלי רבי ירמיה בר אבא לאחוריה דרב, וסיים רב 

ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמיה.

שמע מינה תלת:▀כז.

שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב שבת▀◊כז.

ושמע מינה מתפלל תלמיד אחורי רבו▀◊כז.
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ושמע מינה אסור לעבור כנגד המתפללין.▀◊כז.

מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי▀כז.

אסור לעבור כנגד המתפללין.דאמר רבי יהושע בן לוי:▀▀כז.

איני?¿כז.

והא רבי אמי ורבי אסי חלפיִ [רבי אמי ורבי אסי]О¿כז.

רבי אמי ורבי אסי חוץ לארבע אמות הוא דחלפי.!◊כז.

ורבי ירמיה היכי עביד הכי?¿כז.

▀¿◊כז.
והא אמר רב יהודה אמר 

רב:
לעולם אל יתפלל אדם לא כנגד רבו ולא אחורי רבֹו

כז:
רבי אליעזר:▀¿◊

המתפלל אחורי רבו, והנותן שלום לרבו, והמחזיר שלום לרבו, והחולק על ישיבתו של רבו, והאומר 

דבר שלא שמע מפי רבו ־ גורם לשכינה שתסתלק מישראלִ 

שאני רבי ירמיה בר אבא, דתלמיד חבר הוה.!◊כז:

והיינו דקאמר ליה רבי ירמיה בר אבא לרב: מי בדלת? אמר ליה: אין, בדילנא, ולא אמר, מי בדיל מר.О!◊כז:

ומי בדיל?¿כז:

פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת, ונכנס למרחץ ויצא ושנה לן פרקין ועדיין לא חשכהִ והאמר רבי אבין:О¿◊כז:

ההוא דנכנס להזיע, וקודם גזירה הוה.רבא:!◊כז:

איני?¿כז:

והא אביי שרא ליה לרב דימי בר ליואי לכברויי סליִ [אביי]О¿◊כז:

ההוא טעותא הואי.!◊כז:

וטעותא מי הדרא?¿כז:

הא אמר אבידן:¿О◊כז:
ופעם אחת נתקשרו שמים בעבים, כסבורים העם לומר חשכה הוא, ונכנסו לבית הכנסת והתפללו של 

מוצאי שבת בשבת, ונתפזרו העבים וזרחה החמה, ובאו ושאלו את רבי, ואמר: הואיל והתפללו ־ התפללוִ 

שאני צבור, דלא מטרחינן להו.!◊כז:

רב צלי של שבת בערב שבת, רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת.רבי חייא בר אבין:О◊כז:

רב צלי של שבת בערב שבת.[רב]О◊כז:

אומר קדושה על הכוס, או אינו אומר קדושה על הכוס?^כז:

▀!◊כז:
תא שמע: דאמר רב נחמן 

אמר שמואל:
מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס.

והלכתא כוותיה.▀◊כז:

רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת.[רבי יאשיה]О◊כז:

אומר הבדלה על הכוס או אינו אומר הבדלה על הכוס?^כז:

▀!◊כז:
תא שמע דאמר רב יהודה 

אמר שמואל:
מתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת, ואומר הבדלה על הכוס.

Оכז:

רבי זירא אמר רבי אסי 

אמר רבי אלעזר אמר 

רבי חנינא אמר רב:

בצד עמוד זה התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי של שבת בערב שבת.
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כי אתא עולא, אמר:Оכז:
בצד תמרה הוה ולא בצד עמוד הוה, ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה אלא רבי אלעזר ברבי יוסי הוה, 

ולא של שבת בערב שבת הוה אלא של מוצאי שבת בשבת הוה.

תפלת הערב אין לה קבע.▀>כז:

מאי אין לה קבע?^כז:

אילימא דאי בעי מצלי כוליה ליליא!כז:

ליתני תפלת הערב כל הלילהִ ¿כז:

אלא מאי אין לה קבע? כמאן דאמר: תפלת ערבית רשות.!◊כז:

♦▀!◊כז:
דאמר רב יהודה אמר 

שמואל:[רבן גמליאל]
תפלת ערבית, רבן גמליאל אומר: חובה

רשותרבי יהושע:♦▀!◊כז:

הלכה כדברי האומר חובה.אביי:♦▀◊כז:

הלכה כדברי האומר רשות.רבא:♦▀◊כז:

מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו: תפלת ערבית רשות או חובה?תנו רבנן:О◊כז:

רשות.אמר ליה:[רבי יהושע]Оכז:

Оכז:
בא לפני רבן גמליאל, 

אמר לו:
תפלת ערבית רשות או חובה?

חובה.אמר לו:[רבי יהושע]Оכז:

אמר לו: והלא רבי יהושע אמר לי רשותִ [תלמיד אחד]Оכז:

אמר לו: המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש.[רבן גמליאל]Оכז:

כשנכנסו בעלי תריסין, עמד השואל ושאל: תפלת ערבית רשות או חובה?О◊כז:

חובה.אמר לו רבן גמליאל:Оכז:

אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כלום יש אדם שחולק בדבר זה?[רבן גמליאל]Оכז:

אמר ליה רבי יהושע: לאו.[רבי יהושע]Оכז:

אמר לו: והלא משמך אמרו לי רשותִ [רבן גמליאל]Оכז:

אמר ליה: יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בךִ [רבן גמליאל]О◊כז:

[רבי יהושע]О◊כז:
עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: אלמלא אני חי והוא מת ־ יכול החי להכחיש את המת, ועכשיו שאני חי 

והוא חי ־ היאך יכול החי להכחיש את החי?

О◊כז:
היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן: 

עמוִד ועמד.

О◊כז:
אמרי: עד כמה נצעריה וניזיל? בראש השנה אשתקד צעריה, בבכורות במעשה דרבי צדוק צעריה, הכא 

נמי צעריה, תא ונעבריהִ 

מאן נוקים ליה?О◊כז:

נוקמיה לרבי יהושע?О◊כז:

ֹ Оכז: בעל מעשה הוא

נוקמיה לרבי עקיבא?О◊כז:

ֹ Оכז: דילמא עניש ליה, דלית ליה זכות אבות
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אלא נוקמיה לרבי אלעזר בן עזריה, דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא.О◊כז:

О◊כז:
הוא חכם ־ דאי מקשי ליה מפרק ליה, והוא עשיר ־ דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר אף הוא אזל ופלח, 

והוא עשירי לעזרא ־ דאית ליה זכות אבות ולא מצי עניש ליה.

אתו ואמרו ליה: ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא?Оכז:

אמר להו: איזיל ואימליך באינשי ביתי.[רבי אלעזר בן עזריה]Оכז:

אזל ואמליך בדביתהו.О◊כז:

אמרה ליה: דלמא מעברין לך?Оכז:
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