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  :השנה�פסוקי ראש

  )כד, ויקרא כג(   ...ְ'ר&ָעה ִזְכר"! ַ�ָ�ת"!...ַלחֶֹד� ְ�ֶאָחד ַהְ�ִביִעי ַ�חֶֹד�

  )א, במדבר כט(   .ָלֶכ+ ִיְהֶיה ְ'ר&ָעה י"+ ...ַלחֶֹד� ְ�ֶאָחד ַהְ�ִביִעי &ַבחֶֹד�
  

  :פסוקי היובל

ִרי+ ְ�י"+ ַלחֶֹד� ֶ�ָע/"ר ַהְ�ִבִעי ַ�חֶֹד� ְ'ר&ָעה �"ַפר ְוַהֲעַבְר'ָ    )ט, ויקרא כה(   .4ְרְצֶכ+ ְ�ָכל �"ָפר ַ'ֲעִביר& ַה012ִ
  

  :פסוקי החצוצרות במדבר

  )ה, במדבר י(   .ֵקְדָמה ַהחִֹני+ ַה5ֲַחנ"ת ְוָנְסע& ְ'ר&ָעה &ְתַקְעֶ'+

  )ו, במדבר י(   .ְלַמְסֵעיֶה+ ִיְתְקע& ְ'ר&ָעה ֵ'יָמָנה ַהחִֹני+ נ"תַה5ַחֲ  ְוָנְסע& ֵ�ִנית ְ'ר&ָעה &ְתַקְעֶ'+

  )ז, במדבר י(   .ָתִריע& ְולֹא ִ'ְתְקע& ַה7ָָהל ֶאת &ְבַהְקִהיל

  
  

  :1ברייתא 
  

  ?שבשופר מני�
  ".תרועה שופר והעברת" :לומר תלמוד

  ?מני� השנה בראש, ביובל אלא לי אי�
  ,"השביעי בחדש" לומר תלמוד שאי�, "עיהשבי בחדש" :לומר תלמוד

  . כזה זה שביעי חדש של תרועות כל שיהיו � ?"השביעי בחדש" לומר תלמוד ומה

  
  ?לפניה שפשוטה ומני�

  ."תרועה שופר והעברת" :לומר תלמוד
  ?לאחריה שפשוטה ומני�

  . "שופר תעבירו" :לומר תלמוד
  ?מני� השנה בראש, ביובל אלא לי ואי�

  , "השביעי בחדש" לומר תלמוד שאי�, "השביעי בחדש" :לומר תלמוד
  . כזה זה השביעי החדש תרועות כל שיהו � ?"השביעי בחדש" לומר תלמוד ומה

  
  ?שלש שלש של לשלש ומני�

  ."לכ� יהיה תרועה יו�", "תרועה זכרו� שבתו�", "תרועה שופר והעברת" :לומר תלמוד
   ?בזה זה ושל בזה זה של האמור את לית� ומני�

  . שוה לגזירה "שביעי" "שביעי" :לומר תלמוד
  . שברי� כשלשה תרועה שיעור, כתרועה תקיעה שיעור. תשע שה� שלש? כיצד הא

  
  

  

  :2ברייתא 
  

  . עצמה בפני ותרועה עצמה בפני תקיעה � "תרועה ותקעת�"
  ? היא אחת ותרועה תקיעה אלא אינו או, עצמה בפני ותרועה עצמה בפני תקיעה אומר אתה

  . עצמה בפני ותרועה עצמה בפני תקיעה: אומר הוי � "תריעו ולא תתקעו הקהל את ובהקהיל" אומר שהואכ

  
  ?לפניה שפשוטה ומני�

  ".תרועה ותקעת�: "לומר תלמוד
  ?לאחריה שפשוטה ומני�

  . "יתקעו תרועה" :לומר תלמוד
 לומר תלמוד שאי�, "שנית תרועה ותקעת�" אומר הוא הרי, צרי� אינו: אומר ברוקא ב� יוחנ� רבי של בנו ישמעאל רבי

  . לה שניה תקיעה תהא � "תרועה" שנאמר מקו� שכל: אב בנה זה � "שנית" לומר תלמוד ומה, "שנית"
   ?מני� השנה בראש, במדבר אלא לי אי�

  . שוה לגזירה "תרועה" "תרועה" לומר תלמוד

  
  : השנה בראש נאמרו תרועות ושלש

  . ואחת אחת לכל תקיעות ושתי. "תרועה שופר והעברת", "תרועה יו�", "תרועה זכרו� שבתו�"
 זכרו� שבתו�"; סופרי� מדברי ואחת תורה מדברי שתי�, השנה בראש נאמרו תקיעות ושש תרועות שלש: למדי� מצינו
  . בא הוא לתלמודו �  "לכ� יהיה תרועה יו�", תורה מדברי �  "תרועה שופר והעברת", "תרועה

  

 יו+"ו, "תרועה זכרו! שבתו!", תורה מדברי � "תרועה שופר והעברת": סופרי+ מדברי ושתי+, תורה מדברי אחת: יונת! רבי אמר נינחמ בר שמואל רבי
  . בא הוא לתלמודו � "לכ+ יהיה תרועה


