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  ַמְתִניִתין
ל  ָנהיֹום טֹוב ׁשֶ ָ ת רֹאׁש ַהׁשּ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    :ׁשֶ

ׁש  ְקּדָ ּמִ    .ָהיּו ּתֹוְקִעין -ּבַ
ִדיָנה ּמְ    .ֲאָבל לֹא ּבַ

  

ָח  ֶ ׁש ַרב ִמׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ    :ּבֵ
איִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ׁש ּבֹו  ּיֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ הּו ּתֹוְקִעין ּבְ ּיְ יןׁשֶ ית ּדִ    .ּבֵ
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ְלַבד ַיְבֶנה ּבִ א ּבְ אי ֶאּלָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    .לֹא ִהְתִקין ַרּבָ
יןֶאָחד ַיְבֶנה ְוֶא  :ָאְמרּו לוֹ  ית ּדִ ׁש ּבֹו ּבֵ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ    .ָחד ּכָ

  

ַלִים ְיֵתיָרה ַעל ַיְבֶנה    ,ְועֹוד זֹאת ָהְיָתה ְירּוׁשָ
ִהיא רֹוָאה ְוׁשֹוַמַעת ּוְקרֹוָבה ִויכֹוָלה ָלבֹוא  ל ִעיר ׁשֶ ּכָ    .ּתֹוְקִעין –ׁשֶ

א ּבְ  ,לֹא ָהיּו ּתֹוְקִעין - ּוְבַיְבֶנה  ין ֶאּלָ ית ּדִ ְלַבד ּבֵ    .ּבִ
  

ָמָרא    ּגְ

י     ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ר ַלְחָמאָאַמר  י ֵלִוי ּבַ ר ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבַ    :ַרּבִ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר רּוָעה" :ּכָ תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ    .כד)-(ויקרא כג "ׁשַ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" :ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר   !א)-(במדבר כט "יֹום תְּ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יֹום טֹוב - אןכָּ  ת ּבְ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    ,ׁשֶ

אן חֹול - ּכָ ָחל ִלְהיֹות ּבְ יֹום טֹוב ׁשֶ    .ּבְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
אֹוַרְייָתא ִהיא    ,ִאי ִמּדְ

ְקִעיַנן ׁש ֵהיִכי ּתָ ְקּדָ ּמִ    ?ּבַ
  

   ,ְועֹוד
   ,ָהא ַלאו ְמָלאָכה ִהיא

ִאְצְטִריְך ְקָרא ְלַמעּוֵטי    .ּדְ
  

ָתָנא  מּוֵאלּדְ ּדְ    :ֵבי ׁשְ
ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֹא ַתֲעׂשוּ ""    .)ויקרא כג,ח(40"ּכָ

ִהיא ָחְכָמה ְוֵאיָנּה ְמָלאָכה ת ׁשֶ ית ַהּפַ ִקיַעת ׁשֹוָפר ּוְרִדּיַ    ."ָיְצָתה תְּ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
אֹוַרְייָתא  ֵרי - ִמּדְ ָרא ׁשָ    ,ִמיׁשְ

ָנן  יּה  - ְוַרּבָ ָגזּור ּבֵ ְדַר , הּוא ּדְ הּכִ    .ּבָ
ָאַמר  הּדְ    :ַרּבָ

ְתִקיַעת ׁשֹוָפר יִבין ּבִ    ,ַהּכֹל ַחּיָ
ְתִקיַעת ׁשֹוָפר ִקיִאין ּבִ    ,ְוֵאין ַהּכֹל ּבְ

ִקי ִלְלמֹוד ְוַיֲעִביֶרּנּו  ָידֹו ְוֵיֵלְך ֵאֶצל ַהּבָ ֶלּנּו ּבְ א ִיּטְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ עּגְ ים ְרׁשּותַאּמֹות ּבִ  ַאְרּבַ    .ָהַרּבִ
לּוָלבְוַהְיינּו ַטְעָמ     ,א ּדְ

ה ְמִגיּלָ    .ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדִ
                                                           

40
  בהרבה מקומות מופיע פסוק זה ונחלקו הראשונים לאיזה פסוק הסוגיה מתכוונת. ועיין בשוטנשטיין שמרחיב בענין. 

  רש"י
  מתני' 

יום טוב של ראש השנה שחל 
להיות בשבת במקדש היו 

   . בגמרא מפרש לה:תוקעין
. לא בירושלים אבל לא במדינה

   ולא בגבולין:
. שהיתה שם אלא ביבנה

סנהדרי גדולה בימיו וכן בכל 
קום שגלתה סנהדרין אבל לא מ

   בבית דין של עשרים ושלשה:
. ועוד זאת היתה ירושלים

בעודה בבנינה יתירה בתקיעת 
   שבת על יבנה:

   . את ירושלים:שכל עיר שרואה
. מפרש ושומעת ויכולה לבא כו'

  בגמרא מאי תנא דקאמר ועוד:
  

  גמ' 
. ולא תרועה ממש זכרון תרועה

אלא מקראות של תרועה 
   יאמרו:

   . בתמיה:כה היאמלא
. גזירה שמא יטלנו וכו'

ובמקדש לא גזור דאין איסור 
   שבות דרבנן במקדש:



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ָחַרב " ֶ ׁש ִמׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ איִהְתִקין  ּבֵ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ין[ ַרּבִ ית ּדִ ׁש ּבֹו ּבֵ ּיֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ הּו ּתֹוְקִעין ּבְ ּיְ    .ׁשֶ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
אלֹא ִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְלַבד יַרּבָ ַיְבֶנה ּבִ א ּבְ    .ֶאּלָ

ין :ָאְמרּו לוֹ  ית ּדִ ׁש ּבֹו ּבֵ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ    ]."ֶאָחד ַיְבֶנה ְוֶאָחד ּכָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת" ּבָ ׁשַ ָנה ִלְהיֹות ּבְ ָ ַעם ַאַחת ָחל רֹאׁש ַהׁשּ    ,ּפַ

ל ֶהָעִרים ִמ  ִסיןְוָהיּו ּכָ ּנְ ְתּכַ
41
,   

ן ָאַמר ָלֶהם  ן יֹוָחָנן ּבֶ איַרּבָ ֵתיָרהִל  ַזּכַ    .ִנְתַקע :ְבֵני ּבְ
   .ָנדּון :ָאְמרּו לוֹ 

ְך ָנדּון :ָאַמר ָלֶהם    .ִנְתַקע ְוַאַחר ּכָ
ְקעוּ  תָּ    .ָנדּון :ָאְמרּו לוֹ  ,ְלַאַחר ׁשֶ

ַיְבֶנה :ָאַמר ָלֶהם ְמָעה ֶקֶרן ּבְ ָבר ִנׁשְ ה ,ּכְ יִבין ְלַאַחר ַמֲעׂשֶ    ."ְוֵאין ְמׁשִ
  
  
  
י ֶאְלָע ָאַמר "    :ָזרַרּבִ

אילֹא ִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְלַבד ַרּבָ ַיְבֶנה ּבִ א ּבְ    .ֶאּלָ
ׁש ּבֹו  ,ֶאָחד ַיְבֶנה :ָאְמרּו לוֹ  ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ יןְוֶאָחד ּכָ ית ּדִ    ."ּבֵ

  
אַהְיינּו  -  "ָאְמרּו לוֹ " א ַקּמָ    !ַתּנָ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ַאְקַראי יָנא ּדְ י ּדִ    .ּבֵ

  
  
  

                                                           
41
 הוכנס לדפוס ע"פ גירסת רשי. 

  רש"י
   . שסביבות יבנה:והיו כל הערים

. לשם לשמוע תקיעה מתכנסים
משלוחי בית דין לפי שהיו 

   רגילין כן בירושלים:
   . גדולי הדור היו:בני בתירה

. אם יש לגזור אף במקום נדון
   ו:בית דין שמא יטלנ

. גנאי ואין משיבין לאחר מעשה
הוא שנוציא לעז טועים על 

   עצמינו:
. לתנא קמא בית דין דאקראי

תקעינן ותנא דאמרו לו סבר 
אחד יבנה ואחד כל מקום שיש 

  בו בית דין קבוע דומיא דיבנה:
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ׁש ּבֹו " ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ יןָאְמרּו לֹו ֶאָחד ַיְבֶנה ְוֶאָחד ּכָ ית ּדִ    ."ּבֵ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ין   אל, ית ּדִ    .ְוִעם ּבֵ
  

יןְוִעם "ַמאי  ית ּדִ    "?ּבֵ
  

ין ית ּדִ ְפֵני ּבֵ    ,ּבִ
ין  ית ּדִ ְפֵני ּבֵ לֹא ּבִ לֹא –ְלַאּפּוֵקי ׁשֶ    .ּדְ

  
   :ָרָבאָמִתיב 

ַלִים ְיֵתיָרה ַעל ַיְבֶנה ְועֹוד"   ְוכּו'  "זֹאת ָהְיָתה ְירּוׁשָ
   ?"ְועֹוד זֹאת"ַמאי 

ֵני  ְדָקּתָ ֵעי ֵליּה  "זֹאת"ִאיֵליָמא ּכִ    ,ִמיּבָ
א ַלִים  ,ֶאּלָ ִבירּוׁשָ    ,ּתֹוְקִעין ְיִחיִדין - ּדְ

   .ֵאין ּתֹוְקִעין ְיִחיִדין -ּוְבַיְבֶנה 
  "?! יןּוְבַיְבֶנה ֵאין ּתֹוְקִעין ְיִחיִד "

י ָאָתא  ר יֹוֵסףְוָהא ּכִ    :ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ
יִחיָדֵא  א [ּדִ קֹוַעּיָ ל ּתְ ַמע ִאיִניׁש ָקל אּוֵניּה ִמּקָ ַיְבֶנה לֹא ׁשָ ִקיָעה ּבְ ִציּבּוָרא ּתְ ִליָחא ּדְ ים ׁשְ י ְמַסּיֵ   י] ּכִ

  
א ַלאו    ֶאּלָ

ַלִים  ִבירּוׁשָ ְזַמן  -ּדְ ין ּבִ יּתֹוְקִעין ּבֵ ית ּדִ ְזַמן  ,ןּבֵ לֹא ּבִ יןּוֵבין ׁשֶ ית ּדִ    ,ּבֵ
ְזַמן : ּוְבַיְבֶנה ין ּבִ ית ּדִ ְזַמן  ,יןִא  –ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ית ּדִ    .לֹא –ּבֵ

ְזַמן  ין ָהא ּבִ ית ּדִ ְפֵני  -ּבֵ לֹא ּבִ יןִמיָהא ּתֹוְקִעין ַוֲאִפיּלּו ׁשֶ ית ּדִ    .ּבֵ
  

   !לֹא
ַלִים  ירּוׁשָ ִאיּלּו ּבִ י - ּדְ ְפֵני ּתֹוְקִעין ּבֵ יןן ּבִ ית ּדִ ין ,ּבֵ ית ּדִ ְפֵני ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ    .ּבֵ

ְפֵני  -ּוְבַיְבֶנה  ין ּבִ ית ּדִ ְפֵני  ,יןִא  -  ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ית ּדִ    .לֹא –ּבֵ
  

ַרב הּוָנא ַאָהא ַמְתֵני ְלָהא ּדְ א ּדְ    ,ִאיּכָ
ְכִתיב ָכל ַאְרְצכֶ " :ּדִ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ּפּוִרים תַּ יֹום ַהּכִ יב ִלְתקֹוַע  - ט) -(ויקרא כה "םּבְ ל ָיִחיד ְוָיִחיד ַחּיָ ּכָ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ין" ית ּדִ    ?ַמאי – "ְוִעם ּבֵ
ין ְוִעם  ית ּדִ ְזַמן  - ּבֵ יןּבִ ית ּדִ    ,ּבֵ

ין ית ּדִ ְזַמן ּבֵ לֹא ּבִ לֹא ,ְלַאּפּוֵקי ׁשֶ    .ּדְ
  

   :ָרָבאָמִתיב 
נָ " ָ ִקיַעת רֹאׁש ַהׁשּ בּוִלין ִאיׁש ּוֵביתוֹ תְּ ּגְ ת ּבַ ּבָ ַ    ."ה ְויֹוֵבל ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

   ?"ִאיׁש ּוֵביתוֹ "ַמאי 
ּתֹו  :ִאיֵליָמא יָבא - ִאיׁש ְוִאׁשְ ָתא ִמי ִמיַחּיְ ָרָמא ִהיא ?!ִאיּתְ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ    ,ְוָהא ִמְצַות ֲעׂשֵ

ָרָמא  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ טוּ  -ְוָכל ִמְצַות ֲעׂשֵ ים ּפְ    !רֹותָנׁשִ
א ַלאו ֵביתוֹ  ,ֶאּלָ ְזַמן  ,ִאיׁש ּבְ לֹא ּבִ יןַוֲאִפיּלּו ׁשֶ ית ּדִ    .ּבֵ

  
   ,לֹא

ְזַמן  יןְלעֹוָלם ּבִ ית ּדִ     .ּבֵ
  

תָמִתיב  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ָנה" ָ ֶוה ַהּיֹוֵבל ְלרֹאׁש ַהׁשּ    ,ִלְתִקיָעה ְוִלְבָרכֹות :ׁשָ

ּיֹוֵבל  ּבַ א ׁשֶ ין ּבְ  - ֶאּלָ ית ּדִ ּתֹוְקִעין ּבֵ ׁשּו ּבֹו ֶאת ַהחֶֹדׁש  ין ּבֵ יּדְ ּקִ    ,ׁשֶ
ין ּוֵבין ּבְ             ית ּדִ ׁשּו ּבֹו ֶאת ַהחֶֹדׁש  ּבֵ לֹא ִקיּדְ    .ׁשֶ

  רש"י
   . הוא דתקעינן:ועם בית דין

. תוקעין אלא דאילו בירושלים
ד בשבת יחידים שאינן שלוחי ב''

והא מילתא חסרה ממתניתין 
   ומיבעי לן לתרוצה הכי:

. עד שש שעות בין בזמן בית דין
   שהיו בית דין יושבין:

. שהלכו בין שלא בזמן בית דין
   לבתיהן:

. מאי ועם איכא דמתני לה וכו'
בית דין (בפני ב''ד) דקאמר רב 
הונא בזמן ב''ד דהא ליכא 
לפרושי האי ועם ב''ד בפני ב''ד 

כם כתיב (ויקרא דהא בכל ארצ
   כה):
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יב ִלְתקֹוַע                ,ְוָכל ָיִחיד ְוָיִחיד ַחּיָ
ָנה ּוְב  ָ א ּבְ  - רֹאׁש ַהׁשּ יןלֹא ָהיּו ּתֹוְקִעין ֶאּלָ ית ּדִ ׁשּו ּבֹו ֶאת ַה  ּבֵ יּדְ ּקִ    ,חֶֹדׁש ׁשֶ

יב ִלְתקֹוַע               ל ָיִחיד ְוָיִחיד ַחּיָ    ."ְוֵאין ּכָ
יב ִלְתקֹוַע "ַמאי  ל ָיִחיד ְוָיִחיד ַחּיָ    ?"ֵאין ּכָ

ַבּיֹוֵבל  :ִאיֵליָמא ָנה  ,ּתֹוְקִעין ְיִחיִדין -ּדְ ָ    ,ֵאין ּתֹוְקִעין ְיִחיִדין - ּוְברֹאׁש ַהׁשּ
י ָאָתא  רְוָהא ּכִ    :ָאַמר יֹוֵסף ַרב ִיְצָחק ּבַ

ַיְבֶנה ִקיֲעָתא ּבְ ִציּבּוָרא ּתְ ִליָחא ּדְ ים ׁשְ י ֲהָוה ְמַסּיֵ    ,ּכִ
ַמע ִאיִניׁש ָקל אּוֵניּה ִמ  יִחיָדֵאילֹא ׁשָ א ּדִ קֹוַעּיָ ל ּתְ    !ּקָ

ִאיּלוּ  א ַלאו ּדְ ְזַמן  ֶאּלָ ין ּבִ ּיֹוֵבל ּתֹוְקִעין ּבֵ יןּבַ ית ּדִ ְזַמן  ,ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ית ּדִ ּבֵ     ,יןּבֵ
ָנה ּוְב  ָ ְזַמן  רֹאׁש ַהׁשּ ין ּבִ ית ּדִ ְזַמן  ,יןִא  –ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ית ּדִ    .לֹא –ּבֵ

ֵני ִמיַהת ּיֹוֵבל" :ָקּתָ ְזַמן  :ּבַ ין ּבִ יןּבֵ ית ּדִ ְזַמן  ,ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ יןּבֵ ית ּדִ     !"ּבֵ
  

ין ,לֹא ית ּדִ ְזַמן ּבֵ    ,ְלעֹוָלם ּבִ
ֵני ּיֹוֵבל :ְוָהֵכי ָקּתָ ְזַמן  ּבַ ין ּבִ ית ּדִ ְפֵני  ,ּתֹוְקִעין –ּבֵ לֹא ּבִ ין ׁשֶ ין ּבֵ ית ּדִ ְפֵני ּבֵ ין ּבִ יןּבֵ ית ּדִ    .ּבֵ

ָנה ּבְ  ָ ְזַמן  -רֹאׁש ַהׁשּ יןּתֹוְקִעין ּבִ ית ּדִ יןּוִבְפֵני  ּבֵ ית ּדִ     .ּבֵ
  

י ַמר ַנּמִ    :ִאיּתְ
י ָאַמר  אַרּבִ ְמּדָ ר ּגַ יא ּבַ י ָאַמר  ִחּיָ אּוליֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ יָאַמר  ן ׁשָ    :ַרּבִ

ִבין ין יֹוׁשְ ית ּדִ ּבֵ ל ְזַמן ׁשֶ א ּכָ    .ֵאין ּתֹוְקִעין ֶאּלָ
  
  

ֵעי  יּבָ    :ֵזיָרא ַרּבִ
   ?ַמהוּ  – ִנְנֲערּו ַלֲעמֹוד ְולֹא ָעְמדוּ 

ין " ית ּדִ ִביןּבֵ ִעיַנן  "יֹוׁשְ א - ּבְ    ,ְוָהא ִאיּכָ
ְלָמא יןְזַמן " :אֹו ּדִ ית ּדִ ִעיַנן  "ּבֵ אוְ  –ּבְ    ?ֵליּכָ

  
יקוּ     .ּתֵ

  

  רש"י
. כשחל ובר''ה לא היו תוקעין

להיות בשבת אלא בב''ד הגדול 
של סנהדרין הגדולה המקדשין 
   את החדשים ורבי אליעזר היא:
. כי מסיים שליחא דציבורא כו'

ואף בי''ט שחל להיות בשבת 
   דלהכי נקט יבנה:

. אלא לאו דאילו ביובל תוקעין
   כו':היחידים בין בזמן בית דין 

. והכי לא לעולם בזמן ב''ד
קאמר ביובל כל יחיד ויחיד 
תוקע בזמן ב''ד אפי' שלא בפני 
ב''ד ובר''ה בפני ב''ד אין שלא 

   בפני ב''ד לא:
   . כרב הונא:איתמר נמי

. יחידים ביוה''כ אין תוקעין
ביובל אלא בזמן שב''ד יושבין 
במקומן והתוקעין תוקעין בכל 

   העיר:
ממושבם . נעקרו ננערו לעמוד

   כדי לעמוד ולילך:
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        ל, אל, אל, אל, א .119
ַלִים ְיֵתיָרה ַעל יַ "    ,ְבֶנהְועֹוד זֹאת ָהְיָתה ְירּוׁשָ
ִהיא רֹוָאה ְוׁשֹוַמַעת ּוְקרֹוָבה ִויכֹוָלה ָלבֹוא [ ל ִעיר ׁשֶ ּכָ    .ּתֹוְקִעין –ׁשֶ

ּבֵ  ,לֹא ָהיּו ּתֹוְקִעין - ּוְבַיְבֶנה  א ּבְ יןֶאּלָ ְלַבד ית ּדִ   ]."ּבִ
  
ַחלּפְ  -  "רֹוָאה" ּנַ ֶבת ּבַ    .ָרט ְליֹוׁשֶ
רֹאׁש ָהָהר - "ׁשֹוַמַעת" ֶבת ּבְ ָרט ְליֹוׁשֶ    .ּפְ
חּום -  "ְקרֹוָבה" ֶבת חּוץ ַלּתְ ָרט ְליֹוׁשֶ    .ּפְ
ָרט ְלַמְפִסיק ָלּה ַנֲהָרא: - "ִויכֹוָלה ָלבֹוא"   ּפְ
  
  

  רש"י
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        ל, אל, אל, אל, א .120
   ַמְתִניִתין

ִראׁשֹוָנה    :ּבָ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ל ּבַ ְבָעה –ָהָיה ַהּלּוָלב ִניטָּ ִדיָנה  ,ׁשִ    .יֹום ֶאָחד -ּוַבּמְ

  

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ    :ִמׁשּ
איִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ִדיָנה  ּמְ ל ּבַ ֵהא לּוָלב ִניטָּ ּיְ ְבָעה –ׁשֶ    ,ׁשִ
ׁש  ְקּדָ    .ֵזֶכר ַלּמִ

  

ֵהא יֹום ֶהֶנף ּכּוּלֹו ָאסּור ּיְ    .ְוׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ָעְב  ׁש ּוְמָנָלן ּדְ ְקּדָ    ?ִדיַנן ֵזֶכר ַלּמִ
  

ָאַמר ְקָרא ֵאךְ " :ּדְ ּכֹוַתִיְך ֶאְרּפָ י ַאֲעֶלה ֲארּוָכה ָלְך ּוִמּמַ    ,ְנֻאם ה' ,ּכִ
ָחה ָקְראּו ָלךְ  י ִנּדָ   יז) -(ירמיה ל "ּדֹוֵרׁש ֵאין ָלּה  ,ִצּיֹון ִהיא ,ּכִ

ה ִריׁשָ ַבְעָיא ּדְ ַלל ּדְ   .ִמּכְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

בראשונה היה לולב ניטל 
. דכתיב (שם כג) במקדש שבעה

ושמחתם לפני ה' אלהיכם 
שבעת ימים ובמדינה יום אחד 
דכתיב (שם) ולקחתם לכם ביום 

   הראשון:
. יום ושיהא יום הנף כולו אסור

הנפת עומר כולו אסור לאכול 
מן החדש ומדאורייתא משהאיר 
מזרח מותר כדאמרינן במנחות 
(דף סח.) כתוב אחד אומר עד 
עצם היום הזה וכתוב אחד 
אומר עד הביאכם וגו' הא כיצד 
בזמן הבית עומר מתיר ובזמן 

   שאין עומר עצם היום מתיר:
  

  גמ' 
. סיפיה כי אעלה ארוכה לך וגו'

   דקרא ציון היא דורש אין לה:
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        בבבב- - - - ל, אל, אל, אל, א .121
ֵהא יֹום ֶה " ּיְ    ."ֶנף ּכּוּלֹו ָאסּורְוׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ    ,ְמֵהָרה ִיּבָ
ֵהִאיר ִמְזָרח ַקד ִמי לֹא ָאַכְלנּו ּבְ ּתָ    ?ְויֹאְמרּו ֶאׁשְ

י ֵניכּול יו ַנּמִ    ,ַעְכׁשָ
ַקד לֹא ֲהָוה עֹוֶמר ּתָ ֶאׁשְ יר - ְולֹא ָיְדֵעי ּדְ    .ֵהִאיר ִמְזָרח ִהּתִ

ִאיכָּ  א ּדְ ּתָ יר -  א עֹוֶמרַהׁשְ    .עֹוֶמר ַמּתִ
  

ֵני ֵאיַמת ִמיּבְ    ?ּדְ
ַסר  יּתְ ׁשִ ֵני ּבְ ִאיּבְ יר - ִאיֵליָמא ּדְ    ,ֲהֵרי ֵהִאיר ִמְזָרח ִהּתִ

ֲחֵמיַסר  ֵני ּבַ ִאיּבְ א ּדְ ֵרי -ֶאּלָ ּתְ ן ִלׁשְ    !ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ּוְלַהּלָ
ַנן ָהא ּתְ    :ּדְ

ִרין ֵמֲחצֹות ַהּיוֹ  -ָהְרחֹוִקין "    ,םמּותָּ
ֵאין  ן ְלִפי ׁשֶ ין ּוְלַהּלָ ית ּדִ ִלים ּבוֹ  -ּבֵ   .(מנחות סח.) "ִמְתַעּצְ

  
ה לֹא ִקיַעת ַהַחּמָ ֲחֵמיַסר ָסמּוְך ִלׁשְ ֵני ּבַ ִאיּבְ    .ִנְצְרָכא ּדְ

  
י    ,ִאי ַנּמִ

ֵליְלָיא ֵני ּבְ ִאיּבְ    .ּדְ
  
  

ר ִיְצָחק ָאַמר    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
אי   ל,ב ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ יַטת ^ ַרּבָ ׁשִ יּבְ    ,ְיהּוָדה ֲאָמָרּה  ַרּבִ

ָאַמר ה" :ּדְ ל יֹום -יד) -(ויקרא כג 42"ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ    .ַעד ַעְצמֹו ׁשֶ
ְכָלל    .ְוָקָסַבר ַעד ְוַעד ּבִ

  
ָווֵתיּה     ?!ּוִמי ָסַבר ָלּה ּכְ

ִליג ֲעֵליּה     !ְוָהא ִמְפִליג ּפָ
ְתַנן    :ּדִ

ׁש " ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ    ,ִמׁשּ
איִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ֵהא יֹום ֶהֶנף ּכּוּלֹו ָאסּור ּיְ    .ׁשֶ
יָאַמר     :ְיהּוָדה ַרּבִ

   ,ַוֲהלֹא ִמן ַהּתֹוָרה הּוא ָאסּור

ה" :ְכִתיבּדִ     !(מנחות סח.) ""ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ
  

יָהָתם  ָקא ָטֵעי ַרּבִ    :ְיהּוָדה הּוא ּדְ
ָנן ָקָאַמרַרּבָ  :ִאיהּו ָסַבר ַרּבָ אי ִמּדְ ן ַזּכַ    ,ן יֹוָחָנן ּבֶ

אֹוַרְייָתא ָקָאַמר :ְולֹא ִהיא    .ִמּדְ
  

ֵני" ִהְתִקין"ְוָהא     !ָקּתָ
  

   ?"ִהְתִקין"ַמאי 
ַרׁש ְוִהְתִקין    .ּדָ

  

                                                           
42
ה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת-דְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא ֹתאְכלּו ַע   ן ֱא -ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ בֵֹתיֶכם  ֵהיֶכם-לֹ -ָקְרּבַ כֹל מֹׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ   .ֻחּקַ

  רש"י
   . גזר עליה:מאי טעמא

. שיהא לנו לחוש תדאיבני אימ
   עכשיו לכך:

. דהא לא הרי האיר מזרח התיר
   היה מזבח:

. שהיה אלא דאיבני בחמיסר
שהות לקצור במוצאי י''ט 

   ולהביאו למחר כמצותו:
. מחצות היום ולהלן לישתרי

השתא ולא לגזור עליה רבן 
יוחנן אלא עד חצות היום ואי 
נמי מהרה יבנה ויאמרו אשתקד 

היום  מי לא אכלנו מחצות
ולהלן השתא נמי ניכול שפיר 
אכלי ואפי' הרחוקים מירושלים 
שלא ראו הקרבתו יש להם 
לסמוך דודאי קרב כבר דאמר 
מר הרחוקין היו מותרין בזמן 
הבית מחצות היום ולהלן כו': 
לא צריכא דאיבני סמוך 
לשקיעת החמה דחמיסר אי נמי 
דאיבני בלילה. רבן יוחנן חושש 

מה או לשמא יבנה לשקיעת הח
בליל ששה עשר בחצי הלילה או 
סמוך לבקרו שלא יהא שהות 
לקצירתו והבהובו באבוב של 
קלאין וטחינתו והרקדתו 
והקרבתו עד חצות ואי הוו 
רגילי למיכל חדש מחצות היום 
בזמן הזה אתי למיכל נמי ההוא 
יומא הכי ועבדי איסורא ואם 
תאמר היכי משכחת לה דאיבני 

בליליא בחמיסר בי''ט ודאיבני 
והא קיימא לן במסכת שבועות 
(דף טו:) דאין בנין בהמ''ק לא 
בי''ט ולא בלילה הני מילי בנין 
בידי אדם אבל בנין העתיד לבא 

  בידי שמים הוא:
. דאמר בשיטת ר' יהודה אמרה

מן התורה אסור כל היום בזמן 
הזה דקסבר עד ועד בכלל: א''ר 
יהודה גרסי' ולא גרסי' אמר לו 

רי לא ראהו מימיו ר' יהודה שה
אבל תמה בדורו על תקנת רבן 
יוחנן בן זכאי ואמר מה חידוש 
חידש ר' יוחנן בן זכאי והלא מן 

   התורה אסור:
. כלומר הוא בא מדרבנן קאמר

לגזור עליו משום ההוא טעם 
   דלעיל דשמא יבנה:

. דרש להם דרש והתקין
המקרא והתקין שינהגו איסור 
 לפי שעד עכשיו היה היתר בדבר
  משקרב העומר שהעומר מתיר: 
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   ַמְתִניִתין

ִראׁשֹוָנה    :ּבָ
ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש  ל ַהּיֹום -ָהיּו ְמַקּבְ    .ּכָ

בֹואּפַ  הּו ָהֵעִדים ִמּלָ תַּ יר ,ַעם ַאַחת ִנׁשְ ִ ׁשּ ם ּבַ ִוּיִ    ,ְוִנְתַקְלְקלּו ַהּלְ
ְנָחה :ִהְתִקינוּ  א ַעד ַהּמִ ִלין ֶאּלָ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ    .ׁשֶ

ְנָחה ּוְלַמְעָלה  אּו ֵעִדים ִמן ַהּמִ    .ּוְלָמָחר קֹוֶדׁש  ,נֹוֲהִגין אֹותֹו ַהּיֹום קֹוֶדׁש  - ְוִאם ּבָ
  

ָח  ֶ ׁש ִמׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ    :ַרב ּבֵ
איִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ל ַהּיֹום ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש ּכָ הּו ְמַקּבְ ּיְ    .ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ְלקּול  יר"ַמה ּקִ ִ ׁשּ ם ּבַ ִוּיִ    ?"ִקְלְקלּו ַהּלְ
  

ימוּ  ְרּגִ    :ָהָכא ּתַ
ר ל ִעיּקָ יָרה ּכָ לֹא ָאְמרּו ׁשִ    .ׁשֶ

  
י ֵזיָרא    :ַמרָא  ַרּבִ

ל חֹול יָרה ׁשֶ ָאְמרּו ׁשִ ִים ,ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ    .ִעם ּתָ
  

י ֵזיָראָאַמר לֹו  ֵריּה  ַאֲהָבהלְ  ַרּבִ    :ּבְ
ֵני ְלהוּ  ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש " :ּפּוק ּתְ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ    ,ִהְתִקינּו ׁשֶ

ִמיִדי ּיֹום ְלַהְקִריב תְּ הּות ּבַ ֵהא ׁשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ יֶהםֶאּלָ    ,ן ּומּוָסִפין ְוִנְסּכֵ
יּבּוׁש  ׁשִ לֹא ּבְ יָרה ׁשֶ    ."ְולֹוַמר ׁשִ

חֹול  יָרה ּדְ ָלָמא ָאמּור ׁשִ ׁשְ יּבּוׁש  - ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ א ׁשִ ִאיּכָ    ,ַהְיינּו ּדְ
ָלל  א ִאי ָאְמַרּתְ לֹא ָאמּור ּכְ א -ֶאּלָ יּבּוׁש ִאיּכָ    ?!ַמאי ׁשִ

  
ָלל  לֹא ָאמּור ּכְ יָון ּדְ הֵא  - ּכֵ דֹול ִמּזֶ יּבּוׁש ּגָ    .ין ְלָך ׁשִ

  
ר הּוָנאָמִתיב     :ַרב ַאָחא ּבַ

ָנה" ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ִמיד ׁשֶ    ,תָּ
ִהְלָכתוֹ  ֲחִרית ָקֵרב ּכְ    ,ׁשַ

מּוָסף ַמהּו אֹוֵמר    ?ּבְ
נּו ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב"    .ב)-(תהילים פא "ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ

ִמְנָחה ַמהּו אֹוֵמר    ?ּבְ
ר"    .ח)-(תהילים כט "קֹול ה' ָיִחיל ִמְדּבָ

ּלוֹ  יָרה ׁשֶ ִ ַהׁשּ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ י ּבְ ֲחִמיׁשִ ָנה ִלְהיֹות ּבַ ָ ָחל רֹאׁש ַהׁשּ   : ּוִבְזַמן ׁשֶ
נוּ "    ,"ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ

ֲחִרית  ׁשַ ֶרק "ַהְרִנינוּ "לֹא ָהָיה אֹוֵמר ּבְ חֹוֵזר ְוכֹוֵפל ֶאת ַהּפֶ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
א ַמהּו אֹוֵמרֶא     ?ּלָ
כְ " ֶבל ׁשִ    ."מוֹ ֲהִסירֹוִתי ִמּסֵ

ַחר ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ אּו ֵעִדים ַאַחר תָּ   ,"ַהְרִנינוּ " :אֹוֵמר ,ְוִאם ּבָ
י ֶרק ַאף ַעל ּפִ חֹוֵזר ְוכֹוֵפל ֶאת ַהּפֶ    ."ׁשֶ

ָלָמא ׁשְ חֹול  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יָרה ּדְ ָקא ָאְמִריַנן ׁשִ ּפְ ִמְסּתַ ל ֵהיָכא ּדְ    –ּכָ
ָקָאַמר    .אֹוְמרֹו ְוכֹוְפלוֹ  :ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ָלל :ֶאּלָ    ?!ַמאי אֹוְמרֹו ְוכֹוְפלוֹ  -  לֹא ָאמּור ּכְ
  

אִני ָהָתם    לא,א יֹוֵמיּה ִהיא - ׁשַ יָרה ּדְ ׁשִ    .ּדְ
  

  רש"י
   מתני'

   כו': בראשונה היו מקבלין עדות החדש
   . בגמרא מפרש:הלויים בשיר

. בר''ה קאי נוהגים אותו היום קודש
דמשחשכה לילי עשרים ותשעה נהגו בו קודש 
שמא יבואו עדים מחר ויקדשוהו ב''ד ונמצא 
שהלילה הזה ליל י''ט הוא וכן למחר כל היום 

מנחה ואם באו עדים קודם המנחה ב''ד עד ה
מקדשים את החדש ונודע שיפה נהגו בו קודש 
ואם מן המנחה ולמעלה באו אע''פ שאין ב''ד 
מקבלין אותן לקדשו היום ויעברו את אלול 
ויקדשוהו למחר אעפ''כ גומרים אותו 
בקדושה ואסור במלאכה דלמא אתי לזלזולי 

ם ביה לשנה הבאה ויעשו בו מלאכה כל היו
ויאמרו אשתקד נהגנו בו קודש חנם ומן 

   המנחה ולמעלה חזרנו ונהגנו בו חול:
  

  גמ' 
. ולא ה''ג מאי קלקול קלקלו הלוים כו'

   גרסינן ת''ר:
   . בבבל:הכא תרגימו

. בתמיד של בין שלא אמרו שירה כל עיקר
הערבים לפי שלא ידעו מה שיר יאמרו שמא 
 עוד סוף העדים לבוא היום ושיר של י''ט יש

לומר או לא יבואו ונמצא שהוא חול אבל 
בתמיד של שחר אין ספק שמתוך שברוב 
השנים אין העדים באין קודם תמיד של שחר 
וספק יתקדש היום ספק לא יתקדש לא תקנו 
שיר של י''ט שחרית בר''ה כדתני לקמן תמיד 
של ר''ה שחרית קרב כהלכתו אבל לתמיד של 

באו בין הערבים תקנו שיר של י''ט שכבר 
העדים לפיכך אותה שנה שנשתהו לבא לא 

   ידעו מה יאמרו:
. לבני בבל האומרים לא אמרו פוק תני להו

שירה כל עיקר שנה להם ברייתא זו שממנה 
   ילמדו שאמרו שיר של חול:

. אומרים הלוים על נסכיו שיר קרב כהלכתו
של חול כמשפט היום כמו שאנו שונים 

לוים במסכת תמיד (פ''ז משנה ד) השיר שה
   היו אומרים בבית המקדש ביום הראשון כו':

. וכל המזמור והוא שיר הריעו לאלהי יעקב
של חמישי בשבת בשחרית בחול ואומרין 

   אותו על מוספי ר''ה לפי שהוא יום תרועה:
. כדי להזכיר בר''ה זכות קול ה' יחיל מדבר

   קול שופרות של מתן תורה:
. ובאו עדים ואם חל ר''ה בחמישי בשבת

   דם תמיד של שחר:קו
. שיר של חול דהיינו לא היו אומרים שחרית

   הרנינו מפני שחוזר וכופלו שניה במוסף:
   . המזמור:הפרק

. משום דבר''ה יצא הסירותי מסבל שכמו
   יוסף מבית האסורים:

. בחמישי בשבת אחר תמיד של ואם באו עדים
שחר דבשעת שיר של תמיד לא היו יודעין אם 

ירותי או שמא חול הוא יתקדש היום וי''ל הס
ושירו הרנינו יאמרו [הרנינו] מספק ויחזרו 

   ויאמרו אותו במוסף ונמצא שכפלוהו:
. אע''פ אע''פ שהפרק שלו אומרו וכופלו

שהפרשה של מזמור זה תהא אמורה וכפולה 
  היום:

. דלעולם כל שאני התם דשירה דיומיה היא
היכא דמסתפקא מילתא כגון במנחה דאי 

שייך למימר דחול ואי הוא היום קודש לא 
חול לא שייך למימר דקודש לא אמרינן כלל 
והכא היינו טעמא דאמר שירה דחול בחמישי 
בשבת דשירה דיומיה היא שיר הראוי ליאמר 
היום הוא ואפי' בראש השנה נאמרת שירת 
החול בכל תמידי השחר אלא בחמישי בשבת 
היו מחלפין אותו משום כפילה הלכך כי 

שום ספק כפילה לא מבטלינן מסתפקא לן מ
  שיר של תמיד:
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ְנָיא    :ּתַ

י ְיהּוָדה" ּום  ַרּבִ י ֲעִקיָבאאֹוֵמר ִמׁשּ     :ַרּבִ
ִראׁשֹון ֶמה     ?ָהיּו אֹוְמִריםּבָ

   .א)-(תהילים כד "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה "

עֹוָלמוֹ  יט ּבְ ּלִ ָנה ְוִהְקָנה ְוׁשַ ּקָ ם ׁשֶ    .ַעל ׁשֵ
  

ִני ֶמה ָהיּו אֹוְמִרים ֵ ׁשּ    ?ּבַ
ל ְמאֹד" דֹול ה' ּוְמהּוּלָ    .ב)-(תהילים מח "ּגָ

יו ּוָמַלְך ֲעֵליֶהן ק ַמֲעׂשָ ִחיּלֵ ם ׁשֶ    .ַעל ׁשֵ
  

ִל  ְ ׁשּ י ָהיּו אֹוְמִריםּבַ    :יׁשִ
ֲעַדת ֵאל" ב ּבַ    .א)-(תהילים פב "ֱאלִֹהים ִנּצָ

ֵבל ַלֲעָדתוֹ  ָחְכָמתֹו ְוֵהִכין תֵּ ה ֶאֶרץ ּבְ יּלָ ּגִ ם ׁשֶ    .ַעל ׁשֵ
  

ְרִביִעי ָהיּו אֹוְמִרים    :ּבָ
   .א)- (תהילים צד "ֵאל ְנָקמֹות ה'"

ַר  ה ּוְלָבָנה ְוָעִתיד ִליּפָ ָרא ַחּמָ ּבָ ם ׁשֶ    .ע ֵמעֹוְבֵדיֶהןַעל ׁשֵ
  

י ָהיּו אֹוְמִרים ֲחִמיׁשִ    :ּבַ
נוּ "    .ב)-(תהילים פא "ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ

מוֹ  ַח ִלׁשְ ּבֵ ָרא עֹופֹות ְוָדִגים ְלׁשַ ּבָ ם ׁשֶ    .ַעל ׁשֵ
  

י ָהיּו אֹוְמִרים ִ ׁשּ ִ ׁשּ    :ּבַ
אּות ָלֵבׁש "    .א)-(תהילים צג "ה' ָמָלְך ּגֵ

ַמר ְמַל  ּגָ ם ׁשֶ    .אְכּתֹו ּוָמַלְך ֲעֵליֶהןַעל ׁשֵ
  

ִביִעי ָהיּו אֹוְמִרים ְ ׁשּ    :ּבַ
ת" ּבָ ַ יר ְליֹום ַהׁשּ    .א)- (תהילים צב "ִמְזמֹור ׁשִ

ת ּבָ ּכּוּלֹו ׁשַ    .ְליֹום ׁשֶ
  

י ָאַמר     :ְנֶחְמָיהַרּבִ
לוּ  ָרִקים ַהּלָ ין ַהּפְ ק ּבֵ    ?ָמה ָראּו ֲחָכִמים ְלַחּלֵ

ִראׁשֹון א ּבָ ָנה וְ  - ֶאּלָ ּקָ עֹוָלמוֹ ׁשֶ יט ּבְ ּלִ    .ִהְקָנה ְוׁשַ
ִני  ֵ ׁשּ יו ּוָמַלְך ֲעֵליֶהם - ּבַ ק ַמֲעׂשָ ִחיּלֵ    .ׁשֶ

י  ִליׁשִ ְ ׁשּ ֵבל ַלֲעָדתוֹ  - ּבַ ָחְכָמתֹו ְוֵהִכין תֵּ ה ֶאֶרץ ּבְ יּלָ ּגִ    .ׁשֶ
ְרִביִעי  ַרע ֵמעֹוְבֵדיֶהן - ּבָ ה ּוְלָבָנה ְוָעִתיד ִליּפָ ָרא ַחּמָ ּבָ    .ׁשֶ

י  ֲחִמיׁשִ מוֹ ׁשֶ  -ּבַ ַח ִלׁשְ ּבֵ ָרא עֹופֹות ְוָדִגים ְלׁשַ    .ּבָ
י  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ַמר ְמַלאְכּתֹו ּוָמַלְך ֲעֵליֶהם -ּבַ ּגָ    .ׁשֶ

ִביִעי  ְ ׁשּ ַבת - ּבַ ָ ׁשּ ם ׁשֶ    ."ַעל ׁשֵ
  

ְדַרב ְקִטיָנא    ,ְוָקִמיְפְלֵגי ּבִ
ָאַמר     :ַרב ְקִטיָנאּדְ

ֵני ֲהָוה ָעְלָמא א ַאְלֵפי ׁשְ יּתָ    ,ְוַחד ֲחרּוב ,ׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ּיֹום ַההּוא" :ׁשֶ ב ְיָי' ְלַבּדֹו ּבַ ּגַ    .)יא- (ישעיה ב "ְוִנׂשְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ֵרי ֲחרּוב    ,ּתְ
ֱאַמ  ּנֶ ינּו ִמּיֹוָמִים" ר:ׁשֶ   .ב)-(הושע ו "ְיַחּיֵ

  
  

ָתא  ּבְ ׁשַ מּוְסֵפי ּדְ    ?ֶמה ָהיּו אֹוְמִרים -ּבְ

  רש"י
   . כל המזמור:לה' הארץ

   . שמים וארץ:שקנה
. תבל ליושבי בה כלומר והקנה

   קונה כדי להקנות:
. יחידי שלא ושליט בעולמו

   נבראו המלאכים עד יום שני:
. הבדיל רקיע בין שחילק מעשיו

עליונים לתחתונים ונתעלה 
רו וישב במרום דוגמת שכנו בעי

   והר קדשו:
. מקום מצב עדתו שגילה ארץ

שנאמר (בראשית א) ותראה 
   היבשה בשלישי נאמר:

   . ברביעי:שברא חמה
שברא עופות ודגים לשבח 

. כשאדם רואה עופות לשמו
משונים זה מזה נותן שבח למי 

   שבראם:
. שעתיד ליום שכולו שבת

העולם להיות חרב ואין אדם 
וכל המלאכות שובתות על אותו 

   ומרים שיר של שבת:יום א
מה ראה ר' עקיבא לחלק בין 

. שכל ששת הפרשיות הללו
ימים נאמרין הפרקים הללו על 
שם שעבר ושל שבת על שם 

   להבא:
. ר' וקא מיפלגי בדרב קטינא

נחמיה לית ליה דרב קטינא 
אלא דאביי הלכך ליכא למימר 
על שם יום אחד שכולו שבת 

   דהא תרי נינהו:
 . מאי שירבמוספי דשבתא

  אמרי:
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43ך"ו לָ "יַהזִּ 
   .מג)-(דברים לב, א 

                                                           
43
ָרה ַהֲאִזינוּ  אאאא  ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָ ַמע  }ס{   ַהׁשּ  ר}{  .ִפי-ִאְמֵרי ָהָאֶרץ ְוִתׁשְ

ָטר ִלְקִחי בבבב ּמָ ל   }ס{   ַיֲערֹף ּכַ ּזַ ל ּתִ ּטַ  ר}{  יִאְמָרִת  ּכַ
ִעיִרם ֲעֵלי ׂשְ א- ּכִ ב-ֲעֵלי ְוִכְרִביִבים  }ס{  ֶדׁשֶ  }ר{  .ֵעׂשֶ

ם ְיהָוה ֶאְקָרא גגגג י ׁשֵ  }ר{  .ֵלאלֵֹהינוּ  גֶֹדל ָהבוּ   }ס{  ּכִ
ֳעלוֹ  דדדד ִמים ּפָ י   }ס{   ַהּצּור ּתָ ָרָכיו-ָכל ּכִ ט ּדְ ּפָ  }ר{  ִמׁשְ

יק   }ס{  ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ר ַצּדִ  }ר{   .הּוא ְוָיׁשָ
ָניו מּוָמם הההה ֵחת לֹו לֹא ּבָ ׁש  ּדֹור  }ס{  ׁשִ  }ר{  .ּוְפַתְלּתֹל ִעּקֵ
ְגְמלוּ  ְלְיהָוה ַה  וווו  }ר{  ָחָכם ְולֹא ָנָבל ַעם   }ס{   זֹאת-ּתִ

ֶנךָ -ֲהלֹוא ךָ  הּוא  }ס{  הּוא ָאִביָך ּקָ  }ר{   .ַוְיכְֹנֶנךָ  ָעׂשְ
        
נֹות ּדֹר כֹרזְ  זזזז ינּו ׁשְ ַאל  }ס{  ָודֹר-ְימֹות עֹוָלם ּבִ ְדךָ  ָאִביךָ  ׁשְ  }ר{  .ָלךְ  ְויֹאְמרוּ  ְזֵקֶניךָ  ְוַיּגֵ

ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים חחחח ַהְפִרידוֹ    }ס{   ּבְ ֵני ּבְ  }ר{  ָאָדם ּבְ
ים ֻבלֹת ַעּמִ ב ּגְ ר  }ס{  ַיּצֵ ֵני ְלִמְסּפַ ָרֵאל ּבְ  }ר{  .ִיׂשְ

י ֵחֶלק ְיהָוה ַעּמוֹ  טטטט  }ר{  .ַנֲחָלתוֹ  ֶחֶבל ַיֲעקֹב  }ס{  ּכִ
ר יייי ֶאֶרץ ִמְדּבָ מֹן ְיֵלל ּוְבֹתהוּ   }ס{  ִיְמָצֵאהּו ּבְ  }ר{  ְיׁשִ

ֶרְנהוּ    }ס{   ְיסְֹבֶבְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו  ִאיׁשֹון ִיּצְ  }ר{  .ֵעינוֹ  ּכְ
ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל יאיאיאיא ֶנׁשֶ ָנָפיו ִיְפרֹשׂ   }ס{  ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף-ּכְ ֵאהּו ַעל ּכְ ָ ֵחהּו ִיׂשּ  }ר{  .ֶאְבָרתוֹ - ִיּקָ
ָדד ַיְנֶחּנוּ  יביביביב   }ר{  .ֵנָכר ֵאל ִעּמוֹ  ְוֵאין  }ס{  ְיהָוה ּבָ
 
ֵבהוּ יַ  יגיגיגיג ֳמֵתי) ָאֶרץ- ַעל ְרּכִ נּובֹת ַוּיֹאַכל  }ס{  במותי (ּבָ ָדי ּתְ  }ר{   ׂשָ

ַלע ִנֵקהּו ְדַבׁש ִמּסֶ ֶמן  }ס{  ַוּיֵ  }ר{  .צּור ֵמַחְלִמיׁש  ְוׁשֶ
ָקר ַוֲחֵלב צֹאן ידידידיד ִרים ֵחֶלב- ִעם  }ס{   ֶחְמַאת ּבָ  }ר{   ְוֵאיִלים ּכָ

ֵני ן ְוַעּתּוִדים- ּבְ ְליֹות ֵחֶלב-ִעם  }ס{  ָבׁשָ ה ּכִ  }ר{   ִחּטָ
ה-ְוַדם ּתֶ ׁשְ ְבָעט טוטוטוטוס} {  ָחֶמר.-ֵעָנב ּתִ רּון ַוּיִ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ  }ר{  ַוּיִ

יָת  ׂשִ ַמְנּתָ ָעִביָת ּכָ ּטֹׁש   }ס{  ׁשָ הוּ  ַוּיִ  }ר{  ֱאלֹוהַּ ָעׂשָ
ל  ָעתֹו.ַוְיַנּבֵ ָזִרים טזטזטזטז  ס}{  צּור ְיׁשֻ  }ר{   ַיְקִנֻאהּו ּבְ

תֹוֵעבֹת ַיְכִעיֻסהּו. ִדים לֹא ֱאלֹהַּ  יזיזיזיזס}  {   ּבְ ֵ חּו ַלׁשּ  }ר{  ִיְזּבְ
ים  }ס{  ֱאלִֹהים לֹא ְיָדעּום רֹב ֲחָדׁשִ אוּ  ִמּקָ  }ר{  ּבָ

ָערּום ֲאבֵֹתיֶכם. י יחיחיחיח  ס}{   לֹא ׂשְ ׁשִ  }ר{   צּור ְיָלְדָך ּתֶ
ׁשְ  ח ֵאל ְמחְֹלֶלָך.ַוּתִ           ס}{  ּכַ

        
ְרא יטיטיטיט ְנָאץ ַוּיַ  }ר{  ְיהָוה ַוּיִ

ָניו ּוְבנָֹתיו. ַעס ּבָ יָרה ָפַני ֵמֶהם  ככככ  ס}{  ִמּכַ  }ר{  ַוּיֹאֶמר ַאְסּתִ
י  }ס{  ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם כֹת דֹור ּכִ ְהּפֻ ה ּתַ  }ר{  ֵהּמָ

ִנים לֹא ם.-ּבָ  }ר{   ֵאל-אֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹ  כאכאכאכא  {ס{  ֵאֻמן ּבָ
ַהְבֵליֶהם ֲעסּוִני ּבְ לֹא ַאְקִניֵאם ַוֲאִני  }ס{  ּכִ  }ר{  ָעם-ּבְ

גֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם. י כבכבכבכב  {ס{  ּבְ י-ּכִ  }ר{  ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאּפִ
יַקד ַעד ית-ַוּתִ ְחּתִ אֹול ּתַ  }ר{  ִויֻבָלּה  ֶאֶרץ ַוּתֹאַכל  }ס{  ׁשְ

ַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִרים. ה ָעֵלימֹו ָרעֹותַאְס  כגכגכגכג}  ס{  ַוּתְ  }ר{  ּפֶ
ה י ֲאַכּלֶ ם.-ִחּצַ ף כדכדכדכד  ס}{   ּבָ  }ר{  ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ

ן  }ס{   ְוֶקֶטב ְמִריִרי ֵהמֹת- ְוׁשֶ ח ּבְ ּלַ ם- ֲאׁשַ  }ר{  ּבָ
ל כהכהכהכהס} {  ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר.-ִעם ּכֶ ׁשַ ם-ִמחּוץ ּתְ חּור- ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ּגַ  }ר{  ּבָ
ם תוּ -ּגַ יָבה.-ָלה יֹוֵנק ִעםּבְ י ַאְפֵאיֶהם כוכוכוכו  {ס}{  ִאיׁש ׂשֵ  }ר{  ָאַמְרּתִ

יָתה ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם. ּבִ   ס}  {  ַאׁשְ
  

ַעס אֹוֵיב ָאגּור  לּוֵלי כזכזכזכז  }ר{  ּכַ
ן רּו ָצֵרימוֹ - ּפֶ ן  }ס{   ְיַנּכְ  }ר{   ָרָמה ָיֵדנוּ  יֹאְמרוּ -ּפֶ

ל ַעל ּכָ י כחכחכחכח ס} {  זֹאת.- ְולֹא ְיהָוה ּפָ הגוֹ -ּכִ  ר}{  י אַֹבד ֵעצֹות ֵהּמָ
בּוָנה. ֶהם ּתְ ילּו זֹאת כטכטכטכט  ס}{  ְוֵאין ּבָ ּכִ  ר}{  לּו ָחְכמּו ַיׂשְ
 }ר{  ֵאיָכה ִיְרּדֹף ֶאָחד ֶאֶלף לללל  ס}{  ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם.

ַנִים ָיִניסּו ְרָבָבה י לֹא-ִאם  }ס{   ּוׁשְ  }ר{  ָרםְמכָ  צּוָרם-ּכִ
יָרם. י לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם אאאאלללל    ס} {   ַויהָוה ִהְסּגִ  }ר{  ּכִ

ִליִלים. י לבלבלבלב}  ס{  ְואְֹיֵבינּו ּפְ ְפָנם-ּכִ ֶפן ְסדֹם ּגַ  ר}{  ִמּגֶ
ְדמֹת ֲעמָֹרה ַ ֵבי ֲעָנֵבמוֹ   }ס{  ּוִמׁשּ  }ר{   רֹוׁש -ִעּנְ

לֹת ְמרֹרֹת ָלמֹו. ּכְ יִנם ֵייָנם לגלגלגלג} ס{  ַאׁשְ ּנִ  }ר{  ֲחַמת ּתַ
ָתִנים ַאְכָזר. ִדי-ֲהלֹא לדלדלדלד} ס{   ְורֹאׁש ּפְ ֻמס ִעּמָ  }ר{  הּוא ּכָ

אֹוְצרָֹתי. ם להלהלהלהס}  {   ָחתּום ּבְ ּלֵ  }ר{   ִלי ָנָקם ְוׁשִ
מּוט ַרְגָלם י  }ס{  ְלֵעת ּתָ  }ר{  ֵאיָדם יֹום ָקרֹוב ּכִ
          ס}{  ְוָחׁש ֲעִתדֹת ָלמֹו.

        
י לולולולו  }ר{   ְיהָוה ַעּמוֹ  ָיִדין-ּכִ

י   }ס{   ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם-ְוַעל י ִיְרֶאה ּכִ  }ר{  ָיד ָאְזַלת-ּכִ
 }ר{  ְוָאַמר ֵאי ֱאלֵֹהימֹו  לזלזלזלזס}  {  ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב.

ר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלוּ  לחלחלחלח  ס}{  צּור ָחָסיּו בֹו.  }ר{  ֲאׁשֶ
ּתּו ֵיין ְנִסיָכם  }ר{    ְוַיְעְזֻרֶכם ָיקּומוּ    }ס{  ִיׁשְ

  רש"י
. פרשת שירת האזינו הזי''ו ל''ך

חולקים אותה לששה פרקים 
הראשון האזינו השני זכור ימות 
עולם השלישי ירכבהו על במותי 
ארץ הרביעי וירא ה' וינאץ עד 
כאן ששה פסוקים לפרק ומכאן 
ואילך שמונה פסוקים לפרק 
החמישי לולי כעס אויב אגור 

  הששי כי ידין ה' עמו:



  ""יֹום טֹוב –מסכת ראש השנה פרק ד' 
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אן ֲחלּוִקים ּכָ ֶדֶרְך ׁשֶ    ,ּכְ
ֶנֶסת ֵבית ַהּכְ ְך ֲחלּוִקין ּבְ    .ּכָ

  
  

ִמְנָחָת  ָתא  אּבְ ּבְ ׁשַ    ם?ֶמה ָהיּו אֹוְמִרי -ּדְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
יר"    ,)י-(שמות טו, א "ָאז ָיׁשִ
   ,)יח-(שמות טו, יא "ָכמֹוךָ  ִמי"וּ 
יר"וְ     .(במדבר כא, יז) "ָאז ָיׁשִ
  

ְעיָ     :ְלהוּ  אִאיּבַ
ָתא ָאְמֵרי ְלהוּ  ּבְ ַחד ׁשַ הּו ּבְ    ?ָהֵני ּכּוּלְ

ָתא ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ ל ׁשַ ְלָמא ּכָ    ?ָאְמֵרי ַחד אֹו ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ָאַמר "    :יֹוֵסיַרּבִ
ָהִראׁשֹונָ  ִים ,ה אֹוֶמֶרת ַאַחתַעד ׁשֶ תַּ ה חֹוֶזֶרת ׁשְ ִנּיָ    ."ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ָתא ָאְמֵרי ַחד ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ ל ׁשַ    ,ּכָ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

                                                                                                                                                                                            

ה כִּ  לטלטלטלטס} {  ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה.  }ר{   י ֲאִני ֲאִני הּואְראּו ַעּתָ
ִדי ה ָאִמית ֲאִני   }ס{   ְוֵאין ֱאלִֹהים ִעּמָ  }ר{   ַוֲאַחּיֶ

א י ַוֲאִני ֶאְרּפָ ִדי ְוֵאין   }ס{   ָמַחְצּתִ יל ִמּיָ  }ר{  .ַמּצִ
י ממממ א ֶאל- ּכִ ָ ַמִים ָיִדי-ֶאׂשּ י   }ס{   ׁשָ  }ר{  עָֹלם.לְ  ָאנִֹכי ַחי ְוָאַמְרּתִ

ַרק ַח -ִאם מאמאמאמא ּנֹוִתי ּבְ יׁשַ ט ְוֹתאֵחז  }ס{  ְרּבִ ּפָ ִמׁשְ  }ר{  ָיִדי ּבְ
יב ָנָקם ְלָצָרי ְנַאי  }ס{  ָאׁשִ ם ְוִלְמׂשַ ּלֵ  }ר{  .ֲאׁשַ

ם מבמבמבמב י ִמּדָ יר ִחּצַ ּכִ י  }ס{  ַאׁשְ ר ּתֹאַכל ְוַחְרּבִ ׂשָ  }ר{  ּבָ
ְבָיה ם ָחָלל ְוׁשִ ְרעוֹ  ֵמרֹאׁש   }ס{  ִמּדַ  }ר{  ת אֹוֵיב.ּפַ

י  }ס{  וֹ ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמ  מגמגמגמג  }ר{  ִיּקֹום ֲעָבָדיו-ַדם ּכִ
יב ְלָצָריו ר  }ס{   ְוָנָקם ָיׁשִ   }{ר  .ַעּמוֹ  ַאְדָמתוֹ  ְוִכּפֶ

  רש"י
. פירקי השירה כדרך שחלוקין

   הזאת כאן:
. כך כך חלוקין בבית הכנסת

קוראין אותה ששה הקוראין 
בספר תורה והשביעי קורא מן 

   השירה ולהלן:
. שירת הים עד מי אז ישיר

   כמוכה:
   . עד סוף השירה:ומי כמוכה
. ישראל דעלי באר ואז ישיר

   (במדבר כא):
. כולהו בחד שבתא אמרי להו

לקים הפרקי' הלוים והיו חו
בנעימת הקול להפסיק 
ובמחלפות כלי שיר ובתקיעת 

   חצוצרות:
. כל פרק ופרק לשבת או דלמא

   אחת פרק אחד:
. שירת המוספין עד שהראשונה

   חוזרת חלילה פעם אחת:
. שירת המנחה של תמיד שנייה

   הערבים:
. דהתם שית חוזרת שתים

פירקי והכא תלתא: האזינו 
בשבת אחת זכור בשבת שניה 

  ן כולם:וכ
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        לא, אלא, אלא, אלא, א .124
ר ִאיִדיָאַמר  י ָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ    :יֹוָחָנןַרּבִ

ִכיָנה עֹות ָנְסָעה ׁשְ ר ַמּסָ ָרֵאי -  ֶעׂשֶ    .ִמּקְ
ן גָּ  ָמָראִמ  - ְלָתה ַסְנֶהְדִריןּוְכֶנְגּדָ    .ּגְ

  
ִכיָנה " עֹות ָנְסָעה ׁשְ ר ַמּסָ ָרֵאי - ֶעׂשֶ    ".ִמּקְ

ּפֶֹרת ִלְכרּוב    ,44ִמּכַ
ן רּוב ְלִמְפּתָ    ,ּוִמּכְ
ן ְלָחֵצר ְפּתָ    ,ּוִמּמִ
ַח     ,ּוֵמָחֵצר ְלִמְזּבֵ

ַח ְלַגג ְזּבֵ    ,ּוִמּמִ
ג ְלחֹוָמה    ,ּוִמּגַ

   ,ּוֵמחֹוָמה ְלִעיר
   ,ר ְלַהרּוֵמִעי

ר    ,ּוֵמַהר ְלִמְדּבָ
ְמקֹוָמּה  ָבה ּבִ ר ָעְלָתה ְוָיׁשְ ְדּבָ    ,ּוִמּמִ

ֱאַמר ּנֶ    .טו)-(הושע ה "ֵאֵלְך ָאׁשּוָבה ֶאל ְמקֹוִמי" :ׁשֶ
  

ּפֹוֶרת ִלְכרּוב" ן ,ִמּכַ רּוב ְלִמְפּתָ    :"ּוִמּכְ
ְכִתיב ָך ַמַעל ַה " :ּדִ י] ִאתְּ ְרתִּ ם ְוִדּבַ י [ְלָך ׁשָ ּפֹוֶרתְונֹוַעְדתִּ    ,כב)- (שמות כה "ּכַ

עֹף" :ּוְכִתיב רּוב ַוּיָ ב ַעל ּכְ ְרּכַ    ,), יאכבואל ב, שמ( "ַוּיִ

ִית" :ּוְכִתיב ן ַהּבָ ר ָהָיה ָעָליו ֶאל ִמְפתַּ רּוב ֲאׁשֶ ָרֵאל ַנֲעָלה ֵמַעל ַהּכְ   . )ט, גיחזקאל ( "ּוְכבֹוד ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ן ְלָחֵצר" ְפּתָ    :"ּוִמּמִ
ְכִתיב בֹוד ה'ַויִּ " :ּדִ ִית ֶאת ֶהָעָנן ְוֶהָחֵצר ָמְלָאה ֶאת נַֹגּה ּכְ ֵלא ַהּבַ   .ד)-(יחזקאל י "ּמָ

ַח "    :"ֵמָחֵצר ְלִמְזּבֵ
ְכִתיב ַח " :ּדִ ְזּבֵ ב ַעל ַהּמִ   . (עמוס ט, א) "ָרִאיִתי ֶאת ה' ִנּצָ

ַח ְלַגג" ְזּבֵ    :"ּוִמּמִ
ְכִתיב ג" :ּדִ ת ּגָ ּנַ ֶבת ַעל ּפִ 45"טֹוב ָלׁשֶ

   .)ט- (משלי כא 
ג ְלחֹוָמה"    ":ִמּגַ

ְכִתיב ב ַעל חֹוַמת ֲאָנךְ " :ּדִ ה ה' ִנּצָ    .)עמוס ז,ז( "ְוִהּנֵ
   ":ֵמחֹוָמה ְלִעיר"

ְכִתיב    .ט)- (מיכה ו "קֹול ה' ָלִעיר ִיְקָרא" :ּדִ
   :ּוֵמִעיר ְלַהר

ְכִתיב ר ִמּקֶ " :ּדִ ֲעמֹד ַעל ָהָהר ֲאׁשֶ בֹוד ה' ֵמַעל ּתֹוְך ָהִעיר ַוּיַ ַעל ּכְ    .)יחזקאל יא,כג( "ֶדם ָלִעירַוּיַ
ר    :ּוֵמַהר ְלִמְדּבָ

ְכִתיב ר" :ּדִ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ֶבת ּבְ    .יט)-(משלי כא "טֹוב ׁשֶ
ְמקֹוָמּה  ָבה ּבִ ר ָעְלָתה ְוָיׁשְ ְדּבָ    ":ּוִמּמִ

ְכִתיב ר[ ֵאֵלְך ָאׁשּוָבה ֶאל ְמקֹוִמי" :ּדִ מּו ּוִבְקׁשּו ָפָני-ַעד ֲאׁשֶ ר  ֶיְאׁשְ ּצַ ֲחֻרְנִני ָלֶהם ּבַ   .)הושע ה,טו(]"ְיׁשַ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ר ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִכיָנה ְלִיׂשְ ָבה ׁשְ ים ִנְתַעּכְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ    ,ׁשִ

ְתׁשּוָבה א ַיְחְזרּו ּבִ ּמָ    .ׁשֶ
לֹא ָחְזרוּ  יָון ׁשֶ ח ַעְצָמן :ָאַמר ,ּכֵ יּפַ    !ּתִ

ֱאַמר ּנֶ ְכֶליָנה ּוָמ " :ׁשֶ ִעים תִּ ח ָנֶפׁש ְוֵעיֵני ְרׁשָ ֶהם ְוִתְקָוָתם ַמּפַ   .כ)-(איוב יא "נֹוס ָאַבד ִמּנְ
   
ְלָתה ַסְנֶהְדִרין " ן ּגָ ָמָראִמ  –ּוְכֶנְגּדָ    ".ּגְ

ִזית ְלָחנּות ת ַהּגָ ּכַ ׁשְ    ,ִמּלִ
ַלִים    ,ּוֵמָחנּות ִלירּוׁשָ
ַלִים ְלַיְבֶנה   ,ּוִמירּוׁשָ

                                                           
44
רּוב ִלְכרּוב - כך גירסת מסורת הש"ס ועוד וערוך לנר. גירסת מהדורת וילנא     ִמּכְ
45
   

  רש"י
. משום דאיירי עשר מסעות כו'

מתני' בתקנות של יבנה נקט לה 
הכא למימר ששם גלתה 
סנהדרין בימי רבן יוחנן שהיה 

   גלות ראשונה שגלו מירושלים:
. להסתלק מעל נסעה שכינה

   ישראל מעט מעט כשחטאו:
. שהיתה רגילה לשכון מכפרת

שם נסתלקה על אחד מן 
דין הכרובים שעשה שלמה העומ

בארץ אחד לצפון הארון ואחד 
   לדרום:

   . הבית:ומכרוב למפתן
. לעזרה בין וממפתן הבית לחצר

   האולם ולמזבח:
   . החיצון:ומחצר למזבח

וממזבח לגג ומגג לחומת העזרה 
   . לירושלים:ומחומה לעיר
. הזיתים וכל ומעיר להר

סלוקים הללו לפי שבקושי היה 
מסתלק ומצפה שישובו: וירכב 

גרסינן דההוא  על כרוב לא
ביציאת מצרים קאמר והכי 
גרסינן מכפרת לכרוב ומכרוב 
למפתן דכתיב ונועדתי לך שם 
וגו' וכבוד אלהי ישראל נעלה 
מעל הכרוב אשר היה עליו אל 
מפתן הבית למדנו שתחילת 
עיקר שכינה היתה על הכפרת 
ובימי יחזקאל נסתלקה משם 
לכרוב ושהתה שם כמה ימים 

שר היה כדכתיב מעל הכרוב א
   עליו (ומשם) למפתן:
. ביחזקאל וימלא הבית וגו'

כתיב אחר סילוק מן הכרוב אל 
   המפתן:

. ואע''ג דהאי נצב על המזבח
קרא עמוס קאמר ליה ועמוס 
מקמי יחזקאל דורות הרבה 
היה מתנבא על העתיד ועל 
כרחך סילוקו כסדרן היו דרך 

   יציאת חוץ:
. מאשת טוב לשבת על פנת גג

ר על השכינה מדנים ובית חב
אמרו שלמה המלך טוב לה 
להסתלק אל גג משבת עם אשת 
מדני' כנסת ישראל שהעמידה 
צלם בהיכל ובית חבר בית 
שחברו בו את הסמל עם 

   השכינה:
. סיפיה טוב לשבת בארץ מדבר

   דקרא מאשת מדנים [וכעס]:
. שיחזיקו את עד אשר יאשמו

   עצמם אשמים:
. מעוזם ומנוס אבד מנהם

   נסתלק מהם:
. חנויות לשכת הגזית לחנויותמ

עשו להם בהר הבית וישבו שם 
לומר שלא דנו דיני נפשות דחזו 
דנפישי רוצחים כדאמרי' 
בסנהדרין (דף מא.) וכל הנך 
גליות דסנהדרין דבית שני 
קאמר ומסעות דשכינה בבית 

  ראשון קאמר:
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א   לא,ב ְבֶנה ְלאּוׁשָ    ,ּוִמּיַ
א ְלַיְבנֶ     ,הּוֵמאּוׁשָ

א ְבֶנה ְלאּוׁשָ    ,ּוִמּיַ
ַפְרַעם א ִלׁשְ    ,ּוֵמאּוׁשָ

ָעִרים ַפְרַעם ְלֵבית ׁשְ ְ    ,ּוִמׁשּ
ָעִרים ְלִצּפֹוִרי ית ׁשְ    ,ּוִמּבֵ

ּפֹוִרי ִלְטֶבְרָיא    ,ּוִמּצִ
ן ה ִמּכּוּלָ    ,ּוְטֶבְרָיא ֲעמּוּקָ

ֱאַמר ּנֶ ִרי" :ׁשֶ ַדּבֵ ַפְלתְּ ֵמֶאֶרץ תְּ   .ד)-(ישעיה כט 46"ְוׁשָ
  

   :אֹוֵמר י ֶאְלָעָזרַרּבִ 
לּות ׁש ּגָ    ,ׁשֵ

ֱאַמר ּנֶ ָבה" :ׁשֶ ּגָ ֵבי ָמרֹום ִקְרָיה ִנׂשְ ח יֹוׁשְ י ֵהׁשַ    ,ּכִ
ה יֶלּנָ ּפִ יָלּה ַעד ֶאֶרץ ,ַיׁשְ ּפִ ה ַעד ָעָפר ,ַיׁשְ יֶעּנָ    .ה)-(ישעיה כו "ַיּגִ

  
י ָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ

ֵאל ם ֲעִתיִדין ִליּגָ ָ    ,ּוִמׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ִביִה " :ׁשֶ 47"ְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ׁשְ

  .(ישעיהו נב,ב) 
  
  

                                                           
46
אֹוב ֵמֶאֶרץ קֹוֵלְך ּוֵמָע   ח ִאְמָרֵתְך ְוָהָיה ּכְ ַ ׁשּ ַצְפֵצףּוֵמָעָפר ּתִ  ָפר ִאְמָרֵתְך ּתְ
47
ִחיִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמ   ּתְ ם ִהְתּפַ לִָ ִבי ְירּוׁשָ ְ ת י ׁשּ ה ּבַ ִבּיָ אֵרְך ׁשְ   ִצּיֹון-מֹוְסֵרי ַצּוָ

  רש"י
. כשהיה הנשיא ומיבנא לאושא

דר בו כיון שהיתה סנהדרין עמו 
תלק הוא או בנו למקום וכשמס

אחר גולה הישיבה אחריו יבנה 
בימי רבן יוחנן אושא בימי רבן 
גמליאל וחזרו מאושא ליבנה 
ובימי רבן שמעון בנו חזרו 
כדתניא לקמן בפרקין (דף לב.) 
וכשקידשו בית דין כו': בית 
שערים וציפורי וטבריא כולן 
בימי רבי הוו כדאמרי' (סנהדרין 

ית שערים דף לב:) אחרי רבי לב
ושוב כשחלה הוליכוהו לציפורי 
כדאמרינן בכתובות (דף קג:) 

   ובטבריא היה בימי אנטונינוס:
. שפלים וטברי' עמוקה מכולן

   היו אז מכל המסעות שגלו:
. השח חדא ישפילנה שש גלות

תרי ישפילה תלת עד ארץ ארבע 
יגיענה חמשה עד עפר שש דמצי 
  למימר ישפילנה עד ארץ ולעפר: 
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        לא, בלא, בלא, בלא, ב .125
  ַמְתִניִתין

יָאַמר  ן ָקְרָחה ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
איְועֹוד זֹאת ִהְתִקין  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ָכל ָמקֹום  ין ּבְ ית ּדִ ֲאִפיּלּו רֹאׁש ּבֵ א ִלְמקוֹ  - ׁשֶ לֹא ְיהּו ָהֵעִדים הֹוְלִכין ֶאּלָ וַעדׁשֶ    .ם ַהּוַ
  

ָמָרא    ּגְ

יּה ּדַ  ַאְזְמנּוָה ְלִדיָנא ַקּמֵ ָתא ּדְ ִעי ֲאֵמיַמרַהִהיא ִאיּתְ ְנַהְרּדְ    ,ּבִ
ְתֵריּה  ֲאֵמיַמרָאַזל     ,ִלְמחֹוָזא ְולֹא ָאְזָלה ּבַ

ָווּה  ִתיָחא ִעיּלָ ַתב ּפְ    .ּכָ
  

יָאַמר ֵליּה  ִ    :ֲאֵמיַמרלַ  ַרב ַאׁשּ
ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ

וַעדֲאִפילּ " א ִלְמקֹום ַהּוַ לֹא ְיהּו ָהֵעִדים הֹוְלִכין ֶאּלָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ין ּבְ ית ּדִ    ."ּו רֹאׁש ּבֵ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י    ,ְלִעְנַין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש  ָהֵני ִמיּלֵ

ןּדְ  יָלן ֶלָעִתיד ָלבֹא ִאם ּכֵ    ,ִנְמֵצאָת ַמְכׁשִ
   .ז)- (משלי כב "ֶעֶבד לֶֹוה ְלִאיׁש ַמְלֶוה" :ֲאָבל ָהָכא

  
  
  

  רש"י
   תני'מ

כו'  אמר רבי יהושע בן קרחה
שאפילו ראש בית דין בכל 
מקום. שנצרך לפרוש ממקום 
הוועד למקום אחר שהרי עיקר 
החדש תלויה בו כדתנן בפרקין 
דלעיל (דף כד.) ראש ב''ד אומר 

   מקודש וילפינן מקראי:
. צריכין עדי החדש להלך לא יהו
   אחריו:

. של ישיבה אלא למקום הועד
יקדשוהו בלא ילכו וסנהדרין 

   ראש ב''ד:
  

  גמ' 
   . שטר שמתא:פתיחא

   . אם אתה מטריחן:דא''כ
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ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ֵליֶהן ַלּדּוָכן" ַסְנּדְ ִאין ַלֲעלֹות ּבְ ָ    ,ֵאין ּכֲֹהִנים ַרׁשּ
ִהְתִקין  נֹות ׁשֶ ּקָ ע תַּ ׁשַ איְוזֹו ֶאָחד ִמתֵּ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ    ."ַרּבִ

  
ית  יְרָקא - ׁשִ ַהאי ּפִ    ,ּדְ

א - ַוֲחָדא  ִפיְרָקא ַקּמָ    ,ּדְ
ַתְניָ  -ְוִאיָדְך     א:ּדְ

ה " ַמן ַהּזֶ ּזְ יר ּבַ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ְפִריׁש רֹוַבע ְלִקיּנוֹ  - ּגֵ ּיַ    .ָצִריְך ׁשֶ
ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ָבר ִנְמָנה ָעֶליָה  ן יֹוָחָנןּכְ ָלה ַרּבָ ּקָ ֵני ַהתַּ ָלּה ִמּפְ    ."ּוִביטְּ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

א וְ  ּפָ ַרב ּפָ א ּדְ לּוְגּתָ ר ִיְצָחקּפְ    .ַרב ַנְחָמן ּבַ
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ
ֶרם ְרָבִעי   .ּכֶ

   
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ל ְזהֹוִרית    .ָלׁשֹון ׁשֶ

  
א" ּפָ ֶרם ְרָבִעי :ָאַמר ַרב ּפָ    ".ּכֶ
  

ְתַנן    :ּדִ
ַלִים ַמֲהַלְך יֹום ְלָכל ַצד" ֶרם ְרָבִעי ָהָיה עֹוֶלה ִלירּוׁשָ   .ּכֶ
חּוָמּה  ְוזֹו ִהיא     :תְּ

רֹוםִמן  -ֵאיַלת     ,ַהּדָ
ת  פֹוןִמן  -ְוַעְקַרּבַ    ,ַהּצָ

ֲעָרב  -לֹוד    ִמן ַהּמַ
ן  ְזָרח - ְוַיְרּדֵ    .(מעשר שני ה, ב) "ִמן ַהּמִ

  
ר עּוָלאְוִאיֵתיָמא  עּוָלאְוָאַמר  ה ּבַ י ָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנןַרּבִ

ַעם   ?ַמה ּטַ
לַ  ר ׁשּוֵקי ְירּוׁשָ ֵדי ְלַעּטֵ ֵפירֹותּכְ    .ִים ּבְ

  
   :ְוַתְנָיא

ֶרם ְרָבִעי ָהָיה לֹו ְל " י ֱאִליֶעֶזרּכֶ ַפר ָטִבי ַרּבִ ַצד ּכְ ִמְזַרח לֹוד ּבְ    ,ּבְ
ׁש  יּוִביּקֵ ים ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ,ְלַהְפִקירֹו ַלֲעִנּיִ

ְלִמיָדיו ירּוהוּ  :ָאְמרּו לֹו תַּ ָבר ִנְמנּו ֲחֵבֶריָך ָעָליו ְוִהתִּ י ּכְ    ."ַרּבִ
  
   ?"ֲחֵבֶריךָ "אן ַמ 
  

אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    .ַרּבָ
  
  
ר ִיְצָחק"    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

ל ְזהֹוִרית    ."ָלׁשֹון ׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
חּוץ" ַתח אּוָלם ִמּבַ ל ְזהֹוִרית ַעל ּפֶ ִרין ָלׁשֹון ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ָהיּו קֹוׁשְ    ,ּבָ

ין  ֵמִחין -ִהְלּבִ    ,ָהיּו ׂשְ

  רש"י
אין הכהנים רשאין לעלות 

. שנושאין בסנדליהן לדוכן
כפיהן ובמסכת סוטה מפרש 
טעמא בפרק ואלו נאמרין (דף 

   מ.):
. חדא האי שית דהאי פירקא

וחמש דמתני' התקין שיהו 
תוקעין ושיהא לולב ניטל שבעה 

א יום הנף כולו אסור ושיה
ושיהו מקבלין כל היום ושלא 
יהו עדים הולכין אלא למקום 

   הוועד:
. (דף כא:) וחדא דפירקא קמא

שלא יהו מחללין אלא על ניסן 
   ותשרי בלבד:

. רובע צריך שיפריש רובע לקינו
שקל דהיינו חצי דינר והן הן 
דמי קן כדתנן (כריתות דף ח.) 
עמדו קינין בו ביום ברבעתים 

הגר חייב בקרבן כדתניא (שם ש
דף ט.) ככם כגר יהיה 
כאבותיכם מה אבותיכם לא 
נכנסו לברית אלא במילה 
וטבילה והרצאת דמים והזאת 
דמים דכתיב ויקח משה את 
הדם ויזרוק וגו' ואין הזאה בלא 
טבילה והרצאת דמים דכתיב 
וחצי הדם זרק על המזבח אף 
הם לא יכנסו אלא במילה 

ים כו' וטבילה והרצאת דמ
במסכת כריתות בראש פרק 
ארבעה מחוסרי כפרה (שם) 
מסיק מילתא דסגי ליה בעולת 
העוף הלכך יפריש רובע לקינו 
שמא יבנה בית המקדש בימינו 

   ויקריבנו:
. דלמא אתי מפני התקלה

   לאתהנויי מיניה:
. הפירות היה עולה לירושלים

עצמן אע''ג דמן התורה בין 
 מעשר שני בין כרם רבעי נפדים

ומתחללים בפסיעה אחת חוץ 
לחומה רבנן גזור בכל מהלך של 
יום אחד שיעלום ויאכלום שם 

   כדי לעטר שוקי ירושלים:
. היינו בין לוד במזרח לוד

לירושלים שהרי ירושלים 
   למזרחה של לוד היא:

. שישאו שם להפקירו לעניים
פירות ויאכלום שם שהיה עליו 

   טורח להעלותן:
ות . לפדותן ולהעלוהתירוהו

הדמים דכיון דחרבה ירושלים 
לא חשו לה חכמים לעטרה 

   מעתה:

  



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

164

ין     ,ָהיּו ֲעֵצִבין -לֹא ִהְלּבִ
ְפִנים ַתח אּוָלם ִמּבִ ִרין אֹותֹו ַעל ּפֶ הּו קֹוׁשְ ּיְ    ,ַוֲעַדִיין ָהיּו ְמִציִצין ְורֹוִאין ,ִהְתִקינּו ׁשֶ

ין  ֵמִחין -ִהְלּבִ    ,ָהיּו ׂשְ
ין     .ָהיּו ֲעֵצִבין -לֹא ִהְלּבִ

ַלע ְוֶחְציוֹ  סֶּ ִרין אֹותֹו ֶחְציֹו ּבַ הּו קֹוׁשְ ּיְ ַח  ִהְתִקינּו ׁשֶ ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ל ׂשָ ין ַקְרָניו ׁשֶ    .ּבֵ
  
  

ר ִיְצָחק א ַמאי ַטְעָמא -  ַרב ַנְחָמן ּבַ ּפָ ַרב ּפָ    ?לֹא ָאַמר ּכְ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ךְ  ְעּתָ אי :ִאי ַסְלָקא ּדַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    ,ַרּבָ

י ֱאִליֶעֶזר ִמי ֲהָוה ַרּבִ    !ַרּבֹו ֲהָוה ?!ֲחֵבָריו ּדְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַתְלִמיִדים ֲהווּ  יָון ּדְ    ,ּכֵ
יּה  ךָ 'ַלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלֵמיְמָרא ֵליּה ְלַרּבֵ    '.ַרּבְ

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמן ּבַ א ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ ּפָ    ?ְוַרב ּפָ

  
   :ָאַמר ָלךְ 

ְך ִאי  ְעּתָ אי ַסְלָקא ּדַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    ,ַרּבָ
ן יֹוָחָנן ּבֶ  יֵמי ַרּבָ ל ְזהֹוִריתּבִ אי ִמי ֲהָוה ָלׁשֹון ׁשֶ    ?!ן ַזּכַ

   :ְוָהַתְנָיא
ל " נֹוָתיו ׁשֶ ל ׁשְ איּכָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ָנה -  ַרּבָ ִרים ׁשָ    ,ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ִעים ְפַרְקַמְטָיא ַאְרּבָ ָנה ָעַסק ּבִ    ,ׁשָ
ִעים ָנה ָלַמד ַאְרּבָ    ,ׁשָ
ִעים ד ַאְרּבָ ָנה ִליּמֵ    ".ׁשָ

   :ְוַתְנָיא
ִעיםַא " ים ְרּבָ א ַמְאּדִ ין ֶאּלָ ל ְזהֹוִרית ַמְלּבִ ִית לֹא ָהָיה ָלׁשֹון ׁשֶ ְחַרב ַהּבַ ּנֶ ָנה קֹוֶדם ׁשֶ    ."ׁשָ

  :ּוְתַנן
ִית ִהְתִקין " ָחַרב ַהּבַ ֶ איִמׁשּ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    ."ַרּבָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ָלַמד ָנה ּדְ ִעים ׁשָ ב ִלְפֵני ,אֹוָתם ַאְרּבָ ְלִמיד יֹוׁשֵ    ,ַרּבֹו ֲהָוה ּתַ
ר ַטְעֵמיּה  ּבַ ָתא ְוִאְסּתַ   ,ְוָאַמר ִמיּלְ

ֵמיּה וְ    אלב, ׁשְ יּה ּבִ    .ַקְבֵעיּה ַרּבֵ
  
  

  רש"י
. מי הוה לשון של זהורית מלבין

בימים שהיה רבן יוחנן מורה 
   הוראות ומתקן תקנות:

. ותנן משחרב בהמ''ק התקין
תקנות אלמא לאחר החורבן 
היה שנה או שתים וכיון 
דארבעים שנה קודם חורבן לא 

ורים הלבין הלשון ביום הכפ
נמצא שלא הלבין בתוך שנותיו 
האחרונים שלימד בהם 

   :לאחרים ותיקן תקנות

 עם למנותה. בשמיה וקבעיה
 תשע תנא ולהכי תקנותיו שאר

  :תקנות
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  ַמְתִניִתין

ָרכֹות    :ֵסֶדר ּבְ
ם ֵ ת ַהׁשּ ַ ֶהן ,אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקדּוׁשּ    .ְוֵאינֹו ּתֹוֵקַע  ,ְוכֹוֵלל ַמְלֻכּיֹות ִעּמָ

ת ַהּיוֹ  ַ    ,ם ְותֹוֵקַע ְקדּוׁשּ
   ,ִזְכרֹונֹות ְותֹוֵקַע 
   ,ׁשֹוָפרֹות ְותֹוֵקַע 

ת ּכֲֹהִנים    ,ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה ְוהֹוָדָאה ּוִבְרּכַ
ְבֵרי  יּדִ ן נּוִרי ַרּבִ    .יֹוָחָנן ּבֶ

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו      :ַרּבִ
יר ה הּוא ַמְזּכִ    ?ִאם ֵאינֹו ּתֹוֵקַע ְלַמְלֻכּיֹות ָלּמָ

א ת ַהּיֹום ְותֹוֵקַע אֹוֵמר ָא  :ֶאּלָ ַ ם ְוכֹוֵלל ַמְלֻכּיֹות ִעם ְקדּוׁשּ ֵ ת ַהׁשּ ַ    ,בֹות ּוְגבּורֹות ּוְקדּוׁשּ
   ,ׁשֹוָפרֹות ְותֹוֵקַע  ,ִזְכרֹונֹות ְותֹוֵקַע 

ת ּכֲֹהִנים    .ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה ְוהֹוָדָאה ּוִבְרּכַ
  

ָמָרא    ּגְ

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו "    :ַרּבִ
ירִאם ֵאינֹו ּתֹוֵקַע ְלַמ  ה הּוא ַמְזּכִ    ."ְלֻכּיֹות ָלּמָ

יר" ה הּוא ַמְזּכִ ר ?!"ָלּמָ    !ַרֲחָמָנא ָאַמר ִאיְדּכַ
  

ר ה ֶעׂשֶ א ָלּמָ ע ?ֶאּלָ ׁשַ י ,ֵליָמא ּתֵ ּנֵ ּתַ י ִאׁשְ ּנֵ ּתַ הֹוִאיל ְוִאׁשְ    .ּדְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

סדר ברכות אומר אבות וגבורות 
. כו' וקדושת היום ותוקע כו'

דמצוה בשלש תקיעות של שלש 
שלש כדתניא לקמן בפירקין (דף 

   :לג:)
  

  גמ' 
. כדתניא רחמנא אמר אידכר

   בברייתא לקמן:
. לימא תשע דהואיל ואשתני

מלכיות מזכרונות לענין תקיעה 
שאין תוקעין בהן אשתנו נמי 

   לפחות מהן:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

אֹוְמִרים ָאבֹות" ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ֵני ֵאִליםָהבּו ַלה' " :ׁשֶ    .א)-(תהילים כט "ּבְ

  

בּורֹות אֹוְמִרים ּגְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ בֹוד ָועֹוז" :ׁשֶ    .א)-(תהילים כט "ָהבּו ַלה' ּכָ

  

ֹות אֹוְמִרים ְקדּוׁשּ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ַהְדַרת קֶֹדׁש " :ׁשֶ ֲחוּו ַלה' ּבְ תַּ מֹו ִהׁשְ בֹוד ׁשְ     .)ב- תהילים כט(" ָהבּו ַלה' ּכְ

  

אֹוְמִרים ַמְלֻכּיֹות ִין ׁשֶ    ?ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות ,ּוִמּנַ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְכִתיב רּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש " :ּדִ תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ    .כד)-(ויקרא כג "ׁשַ

תֹון" ּבָ ת ַהּיֹום - "ׁשַ ַ    .ֶזה ְקדּוׁשּ
רֹון"    .ֵאּלּו ִזְכרֹונֹות -  "ִזּכָ
רּוָעה"    .ֵאּלּו ׁשֹוָפרֹות -  "תְּ
ית ְמָלאָכה - "ִמְקָרא קֶֹדׁש " ּיַ ֲעׂשִ הּו ּבַ ׁשֵ    .ַקּדְ

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו  ֵני ָמה לֹא ֶנֱאַמר :ַרּבִ תֹון" :ִמּפְ ּבָ בֹות – "ׁשַ    ?ׁשְ
ה ִחיּלָ תּוב תְּ ַתח ַהּכָ ּבֹו ּפָ    !ׁשֶ

א    :ֶאּלָ
תֹון" ּבָ ית ְמָלאָכה - "ׁשַ ּיַ ֲעׂשִ הּו ּבַ ׁשֵ    .ַקּדְ
   .ֵאּלּו ִזְכרֹונֹות - "ִזְכרֹון"
רּוָעה"    .ֵאּלּו ׁשֹוָפרֹות -  "תְּ
ת ַהּיֹום - "ִמְקָרא קֶֹדׁש " ַ    ."זֹו ְקדּוׁשּ
  

אֹוְמִרים ַמְלֻכּיֹות ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִביִעי... ה' ֱאלֵֹהיֶכם  ֲאִני" ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    .כּותזֹו ַמְל  - כד)-(ויקרא כג, כב 48"ּבַ

ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   .ֵאינֹו ָצִריךְ 

רֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר    ,י)-(במדבר י "ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ
ְלמּוד לֹוַמר ֵאין תַּ    ,"ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם" :ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    ?"ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם" :ּוַמה תַּ
ָנה ָאב    ,ֶזה ּבָ

ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ֶהן 'ַמְלֻכּיֹות'ִיְהיּו  'ִזְכרֹונֹות'ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ    ."ִעּמָ
  
  

ת ַהּיֹום ַ    ?ְוֵהיָכן אֹוְמָרּה ִלְקדּוׁשּ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלֻכּיֹות אֹוְמָרּה     ,ִעם ַהּמַ
ָכל ָמקֹום  ִצינּו ּבְ ְרִביִעית –ַמה ּמָ    ,ּבָ

ְרִביִעית אן ּבָ    .ַאף ּכָ
ְמִליֵאלַרּבָ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ    :אֹוֵמר ן ׁשִ

ְכרֹונֹות אֹוְמָרּה     ,ִעם ַהּזִ
ֶאְמַצע ָכל ָמקֹום ּבָ ִצינּו ּבְ    ,ַמה ּמָ

ֶאְמַצע אן ּבָ    .ַאף ּכָ
ׁשּו  יּדְ ּקִ יןּוְכׁשֶ ית ּדִ א ּבֵ אּוׁשָ ָנה ּבְ ָ    ,ֶאת ַהׁשּ
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  ע"פ כתב"י. 

  רש"י
. לישנא דתקיפי כמו בני אלים

ואת אילי הארץ לקח (יחזקאל 
   יז):

. הזכירו לפניו הבו לה'
   האיתנים:

בות מפני מה לא נאמר שבתון ש
. שהרי פתח בו הכתוב תחילה

והוא בא להזהיר על המלאכה 
שהיא עיקר וכך יפה לדרוש 
הואיל והוא ראשון במקרא 

   והשביתה ראשונה לכולם:
. דלעני ולגר אני ה' אלהיכם

תעזוב וסמיך ליה בחדש 
   השביעי זכרון תרועה:

. הוא לשון אני אני ה' אלהיכם
   אדון לכם:

. והיום תשע אף כאן באמצע
   ת הן ואומרה בחמישית:ברכו
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יָיַרד  רֹוָקא ַרּבִ ן ּבְ ְמעֹון ּבֶ ִלְפֵני  יֹוָחָנן ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ה ּכְ  ן ּגַ יְוָעׂשָ ן נּוִרי ַרּבִ    .יֹוָחָנן ּבֶ
ְמעֹוןָאַמר לֹו  ן ׁשִ ַיְבֶנה :ַרּבָ ן ּבְ    .לֹא ָהיּו נֹוֲהִגין ּכֵ

ִני ֵ    ,ַלּיֹום ַהׁשּ
ִליִליָיַרד  י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבְ ה ּכְ  ַרּבִ י ֲעִקיָבאְוָעׂשָ    .ַרּבִ

ןָאַמר  ְמעֹון ַרּבָ ְמִליֵאל ׁשִ ן ּגַ    :ּבֶ
ַיְבֶנה ְך ָהיּו נֹוֲהִגין ּבְ    ."ּכָ

  
ְמִליֵאלּדְ  :ְלֵמיְמָרא ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יכְּ  ַרּבָ    .ְסִביָרא ֵליּה ֲעִקיָבא  ַרּבִ

י ֲעִקיָבאְוָהא ָאַמר  ת ַהּיֹום ָאַמר ְלהוּ  :ַרּבִ ַ    ,ַמְלֻכּיֹות ִעם ְקדּוׁשּ
ְמִליֵאלוְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְכרֹונֹות ָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ ת ַהּיֹום ִעם ַהּזִ ַ    !אֹוֵמר ְקדּוׁשּ
  

י ָאַמר     :ֵזיָראַרּבִ
ּתֹוְקִעין ְלַמְלֻכּיֹות    .לֹוַמר ׁשֶ

  
  
ִני ָיַרד " ֵ י ֲחִניָנאַלּיֹום ַהׁשּ    ."ַרּבִ
  

ִני"ַמאי     ?"ׁשֵ
ִני  יֹום טֹובִאיֵליָמא  רּוהַּ ֶלֱאלּול -ׁשֵ ַעּבְ    .ְלֵמיְמָרא ּדְ

ֲהָנאר ְוָהָאַמ  ר ּכַ י ֲחִניָנא ּבַ    :ַרּבִ
ר - ִמימֹות ֶעְזָרא ְוֵאיָלְך     !לֹא ָמִצינּו ֱאלּול ְמעּוּבָ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ִני"ַמאי     ?"ׁשֵ

ָאהלְ  ָנה ַהּבָ ָ ִני ַלׁשּ   .יֹום ׁשֵ
  

  רש"י
ירד רבי יוחנן בן ברוקא לפני 

. לפי שמצוה להתפלל התיבה
   במקום נמוך קתני ירד:

   . דמתניתין:כר' יוחנן בן נורי
. בימי לא כך היו נוהגין ביבנה

  אבא כשהיתה סנהדרין שם: 
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   ַמְתִניִתין

   :ֵאין ּפֹוֲחִתין
ָרה ַמְלֻכּיֹות    ,ֵמֲעׂשָ
ָרה ִזְכרֹונֹות    ,ֵמֲעׂשָ
ָרה ׁשֹוָפרֹות    ,ֵמֲעׂשָ

י  ן נּוִרי ַרּבִ    :אֹוֵמר יֹוָחָנן ּבֶ
לֹׁש ִאם ָאַמר  לֹׁש  ׁשָ ן ׁשָ    .ָצאיָ  -  ִמּכּוּלָ

  

ָמָרא    ּגְ

ָרה ַמְלֻכּיֹות"ָהֵני  ֶנֶגד ִמי - "ֲעׂשָ    ?ּכְ
  

יָאַמר     :49ֵלִוי ַרּבִ
ים ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ִוד ּבְ ָאַמר ּדָ ָרה ִהּלּוִלים ׁשֶ ֶנֶגד ֲעׂשָ    .ּכְ

  
   !ִהּלּוִלים טּוָבא ָהווּ 

  
הוּ  ְכִתיב ּבְ ֵתַקע ׁשֹוָפר" :ָהָנְך ּדִ    .ג)-(תהילים קנ "ַהְללּוהּו ּבְ

  
   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף

ִסיַני ה ּבְ ֶאְמרּו לֹו ְלמֹׁשֶ ּנֶ רֹות ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֶנֶגד ֲעׂשֶ    .ּכְ
  

י     :ָאַמר יֹוָחָנןַרּבִ
ֶהן ִנְב  ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ֶנֶגד ֲעׂשָ    .ָרא ָהעֹוָלםּכְ

  
   ?ֵהי ִניְנהוּ 

  
   ."ַוּיֹאֶמר"
  
ית  "ַוּיֹאֶמר" ְבֵראׁשִ ָעהּדִ ׁשְ    !ָהווּ  ּתִ
  
ית" ֵראׁשִ י ַמֲאָמר הּוא "ּבְ    ,ַנּמִ

ְכִתיב    :ּדִ
ַמִים ַנֲעׂשוּ " ְדַבר ה' ׁשָ    .ו)-(תהילים לג"ּבִ
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 גירסת מסורת הש"ס. 

  רש"י
מתני' אין פוחתין מעשרה 

   :מלכיות כו'
  

  גמ' 
 הנך דכתיב בהו הללוהו בתקע

   . הנך דהללו אל בקדשו:שופר
. דכתיב כנגד עשרת הדברות

בהו נמי שופר ולא שמעתיה 
אלא ראיתיה ביסוד רבינו יצחק 

   בן יהודה:
עשרת מאמרות שהעולם נברא 

   . בראש השנה:בהן
. ואף בראשית נמי מאמר הוא

על גב דלא כתיב ביה ויאמר יהי 
שמים כמאן דכתיב דמי 
דבאמירה נמי איברי ולא בידים 

כתיב (תהלים לג) בדבר ה' ד
   שמים נעשו:
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י" ן נּוִרי ַרּבִ    :אֹוֵמר יֹוָחָנן ּבֶ

לֹׁש ׁשָ  ן ִאם ָאַמר ׁשָ    ."ָיָצא - לֹׁש ִמּכּוּלָ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ֵני    ?ֵהיִכי ָקּתָ

לֹׁש ִמן ַהּתֹוָרה ִביִאים ,ׁשָ לֹׁש ִמן ַהּנְ תּוִבים  ,ׁשָ לֹׁש ִמן ַהּכְ יַנְייהּו ֲחָדא - ְוׁשָ א ּבֵ ע ְוִאיּכָ ׁשַ ָהוּו ּתֵ    ?ּדְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ִביִאים ,ֶאָחד ִמן ַהּתֹוָרה תּוִבים  ,ְוֶאָחד ִמן ַהּנְ יַנְייהּו טּוָבא - ְוֶאָחד ִמן ַהּכְ א ּבֵ לֹׁש ְוִאיּכָ ַהְוָיין ְלהּו ׁשָ    ?ּדְ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָרה ַמְלֻכּיֹות" ָרה ִזְכרֹונֹות ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֲעׂשָ ָרה ׁשֹוָפרֹות ,ֵמֲעׂשָ    .ֵמֲעׂשָ
ן  ַבע ִמּכּוּלָ    ,ָיָצא –ְוִאם ָאַמר ׁשֶ

ְב  ֶנֶגד ׁשִ    .ָעה ְרִקיִעיםּכְ
ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ    :ָאַמר ַרּבִ

ַבע ֶ    ,ַהּפֹוֵחת לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ
ן  לֹׁש ִמּכּוּלָ    ,ָיָצא –ְוִאם ָאַמר ׁשָ

ֶנֶגד ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים    .ּכְ
   :ְוָאְמֵרי ָלּה 

ְרֵאִלים ם ְוִיׂשְ ֶנֶגד ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ    ."ּכְ
  

מּוֵאלר ָאַמ  ַרב הּוָנאָאַמר     :ׁשְ
י ֲהָלָכה כְּ  ן נּוִרי ַרּבִ    .יֹוָחָנן ּבֶ

  

  רש"י
. האי דר' יוחנן בן היכי קתני

נורי האי מכולם דקאמר אמאן 
קאי אתורה נביאים וכתובים 
קאי דהא מכולהו אמר כדתנן 
מתחיל בתורה ומשלים בנביא 
והכי קאמר אם אמר שלש מן 
התורה ושלש מן הנביאים ושלש 
מן הכתובים מכל אחת ואחת 

ליג אדרבנן אלא יצא ולא פ
אחדא דאינהו אמרי עשרה 

   ואיהו אמר תשעה:
. האי ג' ג' אמלכיות או דלמא

וזכרונות ושופרות קאי שלש 
למלכיות ושלש לזכרונות ושלש 
לשופרות דהוו להו אחת מן 
התורה ואחת מן הנביאים 

   ואחת מן הכתובים:
. ואי לא יפחות משבע וכו'

סלקא דעתך שלש מן התורה 
ם ושלש מן ושלש מן הנביאי

הכתובים לכל אם כן שבע נמי 
שבע מן התורה ושבע מן 
הנביאים ושבע מן הכתובים 
הוה ליה רבי יוחנן בן נורי 

  מוסיף: 

  

  



    ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

170

        בבבב- - - - לב, אלב, אלב, אלב, א .131
   ַמְתִניִתין

רֹון ַמְלכּות ְוׁשֹוָפר יִרין ִזּכָ ל ּפּוְרָענּות ֵאין ַמְזּכִ    .ׁשֶ
  

ִביא ּנָ ִלים ּבַ ּתֹוָרה ּוַמׁשְ    .ַמְתִחיל ּבַ
י    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ּתֹוָרה ָיָצא ִלים ּבַ    .ִאם ִהׁשְ
  

ָמָרא   לב,ב    ּגְ

   ,ַמְלֻכּיֹות
גֹון    :לִֹהים- ַחי ָאִני ְנֻאם ה' ֱא " :ּכְ

פּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ׁשְ    .)לג,יחזקאל כ( "ִאם לֹא ּבְ
בוְ     :ַנְחָמן ַרבָאַמר ּדְ  ַאף ַעל ּגַ

ִריְך  א ּבְ ח קּוְדׁשָ י ַהאי ִריְתָחא ִליְרּתַ ל ּכִ    ,הּוא ֲעָלן ְוִליְפרֹוִקיַנןּכָ
ְבִריְתָחא ָאמּור יָון ּדִ ִריַנן ,ּכֵ א לֹא ַמְדּכְ ּתָ ֵריׁש ׁשַ    .ַאְדּכּוֵרי ִריְתָחא ּבְ

  
רֹון    ,ִזּכָ

גֹון ה" :ּכְ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹור ּכִ   .לט)-(תהילים עח] "רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב[ ַוּיִ
  

   ,ׁשֹוָפר
גֹון ְקעּו ׁשֹופָ " :ּכְ ְבָעהתִּ ּגִ ְנָיִמין[ ר ּבַ ית ָאֶון ַאֲחֶריָך ּבִ ָרָמה ָהִריעּו ּבֵ    .ח)-(הושע ה ]."ֲחצְֹצָרה ּבָ

  
ל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ּפּוְרָענּות ׁשֶ רֹון ְוׁשֹוָפר ׁשֶ א לֹוַמר ַמְלכּות ִזּכָ    .אֹוֵמר –ֲאָבל ִאם ּבָ

  
   ,ַמְלכּות

גֹון ים" :ּכְ זּו ַעּמִ     .א)-ים צט(תהיל "ה' ָמָלְך ִיְרּגְ
   .טז)-(תהילים י "ה' ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצוֹ " :ּוְכגֹון

  
רֹון    ,ִזּכָ

גֹון ּה [ ְזכֹור ה' ִלְבֵני ֱאדֹום" :ּכְ ם ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ לִָ   .ז)-(תהילים קלז ]"ֵאת יֹום ְירּוׁשָ
  

   ,ׁשֹוָפר
גֹון יָמןַוה' ֱאלִֹהים בַּ " :ּכְ ַסֲערֹות תֵּ ֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ    .יד)-(זכריה ט "ׁשּ

   .טו)-(זכריה ט "ה' ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם" :ּוְכִתיב
  

ל ָיִחיד רֹון ׁשֶ יִרין ִזּכָ    ,ַוֲאִפיּלּו ְלטֹוָבה ,ֵאין ַמְזּכִ
גֹון ךָ " :ּכְ ְרצֹון ַעּמֶ    .ד)- (תהילים קו "ָזְכֵרִני ה' ּבִ

   .יט)-(נחמיה ה "ה ִלי ֱאלַֹהי ְלטֹוָבהָזְכָר " :ּוְכגֹון
  
  

  רש"י
  מתני' 

   כו': אין מזכירין זכרון
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ִזְכרֹונֹות" ְקדֹונֹות ֲהֵרי ֵהן ּכְ    ,ּפִ

גֹון ָרה" :ּכְ ַקד ֶאת ׂשָ    .א)-(בראשית כא "ַוה' ּפָ
י ֶאְתֶכם" :ּוְכגֹון ַקְדתִּ קֹוד ּפָ    ,טז)-(שמות ג "ּפָ
ְבֵרי  יּדִ    .יֹוֵסי ַרּבִ

י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
זִ     .ְכרֹונֹותֵאיָנן ּכְ

  
י ּולְ  ִזְכרֹונֹות ,יֹוֵסיַרּבִ ִפְקדֹונֹות ֲהֵרי ֵהן ּכְ י ּדְ    ,ְנִהי ַנּמִ
ָרה" ַקד ֶאת ׂשָ ָיִחיד הּוא - "ַוה' ּפָ דֹון ּדְ ּקָ    !ּפִ
  

ּה  ים ִמיּנָ ָאתּו ַרּבִ יָון ּדְ ְמָיא ,ּכֵ ים ּדָ ַרּבִ    .ּכְ
  
ְתֵחי עוֹ " אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ בֹודָלם ְויָ ׂשְ    .בֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ

בֹוד ִמי ּבֹור ִמְלָחָמה ?ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ    .ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ה' ּגִ
בֹוד ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ    .ׂשְ

בֹוד בֹוד ֶסָלה ?ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ   . ז)-(תהילים כד "ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ
ִים –ִראׁשֹוָנה  תַּ    ,ׁשְ

ה  ִנּיָ לֹׁש  –ׁשְ    ,ׁשָ
ְבֵרי  יּדִ    .יֹוֵסי ַרּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
   ,ַאַחת –ִראׁשֹוָנה 

ה  ִנּיָ ִים –ׁשְ תַּ    .ׁשְ
  
ל ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים" י ֶמֶלְך ּכָ רּו ּכִ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ רּו ַזּמְ רּו ֱאלִֹהים ַזּמֵ ִיםׁשְ  – "ַזּמְ    ,תַּ

ְבֵרי  י ּדִ    .יֹוֵסיַרּבִ
י     .ַאַחת :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ

ִוין  א ָקְדׁשוֹ " –ְוׁשָ ּסֵ ב ַעל ּכִ ָמַלְך ֱאלִֹהים ַעל ּגֹוִים ֱאלִֹהים ָיׁשַ ִהיא ַאַחת - ט)-(תהילים מז "ּבְ    .ׁשֶ
  

רּוָעה ׁש ּבֹו תְּ ּיֵ רֹון ׁשֶ    ,ִזּכָ
גֹון רּוָע " :ּכְ תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ 50"ה ִמְקָרא קֶֹדׁש ׁשַ

  .(ויקרא כג,כד) 
ְכרֹונֹות    ,אֹוְמָרּה ִעם ַהּזִ

ֹוָפרֹות    ,ְואֹוְמָרּה ִעם ַהׁשּ
ְבֵרי  י ּדִ    .יֹוֵסיַרּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
ְלַבדֵאינֹו אֹוְמ  ְכרֹונֹות ּבִ א ִעם ַהּזִ    .ָרּה ֶאּלָ

  
רּוָעה ׁש ִעּמֹו תְּ ּיֵ    ,ַמְלכּות ׁשֶ

גֹון    – כא)-(במדבר כג "ָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ ה' ֱאלֹ " :ּכְ
ְלֻכּיֹות    ,אֹוְמָרּה ִעם ַהּמַ

ֹוָפרֹות    ,ְואֹוְמָרּה ִעם ַהׁשּ
ְבֵרי  י ּדִ    .יֹוֵסיַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְלַבד ְלֻכּיֹות ּבִ א ִעם ַהּמַ    .ֵאינֹו אֹוְמָרּה ֶאּלָ

  
ל ּה לֹא ּכְ ֵאין ִעּמָ רּוָעה ׁשֶ    ,ּוםתְּ

גֹון רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" :ּכְ ֹוָפרֹות -  א)-(במדבר כט "יֹום תְּ    ,אֹוְמָרּה ִעם ַהׁשּ
ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר ל ִעיּקָ ."ֵאינֹו אֹוְמָרּה ּכָ

                                                           
50
ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה לָ   ִביִעי ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ רּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש ּדַ תֹון ִזְכרֹון ּתְ ּבָ   ֶכם ׁשַ

  רש"י
  גמ' 

. בההיא דרבים אתו מינה
   פקידה:

רבי יהודה אומר ראשונה אחת 
. מי הוא זה מלך תיםשניה ש

   הכבוד לאו ממניינא:
. לא קא חשיב רבי זמרו למלכנו

יהודה דלא אמליכתיה אלא על 
   אומה אחת:

. דלא ושוין במלך אלהים כו'
מנינן ישב על כסא קדשו בלשון 

   מלכות:
. אינו אומרה אלא עם הזכרונות

תרועה לאו לשון שופרות הוא 
   עד דמזכיר שופר בהדיא:
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ִביא" ּנָ ִלים ּבַ ּתֹוָרה ּוַמׁשְ    .ַמְתִחיל ּבַ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּתֹוָרה ִאם ִהׁשְ     ."ָיָצא - ִלים ּבַ

  
ִלים" יֲעַבד  "ִאם ִהׁשְ ה  ,יןִא  –ּדִ ִחיּלָ    .לֹא –ְלַכּתְ

   :ְוָהַתְנָיא
י "    :אֹוֵמר יֹוֵסיַרּבִ

ּתֹוָרה  ִלים ּבַ ׁשְ ח ֲהֵרי ֶזהַהּמַ    !"ְמׁשּוּבָ
  

ִלים :ֵאיָמא    .ַמׁשְ
  

ִלים"ְוָהא  ֵני "ִאם ִהׁשְ    !ָקּתָ
יֲעַבד  ִחי ,יןִא  –ּדִ ה ְלַכּתְ    !לֹא –ּלָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ִביא ּנָ ִלים ּבַ ּתֹוָרה ּוַמׁשְ    .ַמְתִחיל ּבַ
י     :יֹוֵסי אֹוֵמרַרּבִ

ּתֹוָרה ִלים ּבַ    ,ַמׁשְ
ִביא  ּנָ ִלים ּבַ    .ָיָצא –ְוִאם ִהׁשְ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

י יֹוֵסיָאַמר " ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ַרּבִ
ִליִמין  ּתֹוָרהָווִתיִקין ָהיּו ַמׁשְ    ."אֹוָתּה ּבַ

  
  

א טּוָבא ָלָמא ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות ִאיּכָ ׁשְ    ,ּבִ
ַהְוָיין ָלת הּוא ּדְ א ַמְלֻכּיֹות ּתְ    :ֶאּלָ

   .כא)-(במדבר כג "ה' ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ "
   .ה)-(דברים לג "ַוְיִהי ִביׁשּורּון ֶמֶלךְ "
   .יח)-(שמות טו "ה' ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד"

א ר ְוֵליּכָ ִעיַנן ֶעׂשֶ    !ַוֲאַנן ּבְ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד"" ַמע ִיׂשְ    ,ַמְלכּות – ד)-(דברים ו "ׁשְ
ְבֵרי  יּדִ    .יֹוֵסי ַרּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
   .ֵאיָנּה ַמְלכּות

בוֹ " י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹודְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ    ,ַמְלכּות – לט)-(דברים ד "ת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ
ְבֵרי  י ּדִ    .יֹוֵסיַרּבִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ
   .ֵאיָנּה ַמְלכּות

י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדוֹ " ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ    ,ַמְלכּות – לה)-(דברים ד "ַאתָּ
ְבֵרי     .יֹוֵסי יַרּבִ ּדִ

י     :אֹוֵמר ְיהּוָדהַרּבִ

   ."ֵאיָנּה ַמְלכּות
  

  רש"י
ים ומתחיל בתורה ומשל

   . והכתובים בינתיים:בנביאים
. דהוו להו היו משלימין בתורה

ארבע מן התורה שלש בתחלה 
   ואחת בסוף:

. וארבע מהן ואנן בעינן עשר
תורה דקאמר רבי יוסי משלים 

   בתורה:
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   ַמְתִניִתין

יָבה ּבְ  ל  יֹום טֹובָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ ָנה ׁשֶ ָ ִני ַמְתִקיַע  - רֹאׁש ַהׁשּ ֵ    .ַהׁשּ
ל  ַעת ַהַהּלֵ לָהִראׁשֹון ַמְקֵרא ֶאת ַה  - ּוִבׁשְ    .ַהּלֵ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנא  ִני ַמְתִק "ַמאי ׁשְ    ?"יַע ׁשֵ
ּום ְברֹוב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלךְ " :ִמׁשּ    .כח)-(משלי יד "ּדִ

  
   ,ִאי ָהִכי

ִני ֵ ׁשּ י ֵניָמא ּבַ ל ַנּמִ ּום  ,ַהּלֵ ְברֹוב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלךְ "ִמׁשּ    !"ּדִ
  

ָבִראׁשֹון ל ּדְ ָנא ַהּלֵ א ַמאי ׁשְ    ?ֶאּלָ
יִמין ְלִמְצֹות ְזִריִזין ַמְקּדִ ּום ּדִ    .ִמׁשּ

  
ִקיָעה ַנּמִ  ִראׁשֹוןּתְ יִמין ְלִמְצֹות ,י ַנֲעִביד ּבָ ְזִריִזין ַמְקּדִ ּום ּדִ    !ִמׁשּ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

נוּ  ְלכּות ׁשָ ֵזַרת ַהּמַ ַעת ּגְ ׁשְ   .ּבִ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

העובר לפני התיבה כו' השני 
. המתפלל תפלת מוספין מתקיע

   מתקיע:
  

  גמ' 
. ת המלכות שנובשעת גזר

אויבים גזרו שלא יתקעו והיו 
אורבין להם כל שש שעות לקץ 
תפלת שחרית לכך העבירוה 

  לתקוע במוספין: 
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ָקָאַמר  ל"ִמּדְ ַעת ַהּלֵ ׁשְ ל "ּבִ א ַהּלֵ ָנה ֵליּכָ ָ ְברֹאׁש ַהׁשּ ָלל ּדִ    ?ַמאי ַטְעָמא -  ִמּכְ

  
י ַא ָאַמר  הוּ ַרּבִ    :ּבָ

ֵרת ִלְפֵני  ָ רּוְך הּואָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ
ל ִרּבֹונוֹ  יָרה ְלָפֶניָך ּבְ  ,עֹוָלם ׁשֶ ָרֵאל אֹוְמִרים ׁשִ ֵני ָמה ֵאין ִיׂשְ ָנה ִמּפְ ָ ּפּוִרים רֹאׁש ַהׁשּ    ?ּוְביֹום ַהּכִ

ין ְוִס  א ּדִ ּסֵ ב ַעל ּכִ ר ֶמֶלְך יֹוׁשֵ יָרהָאַמר ָלֶהם ֶאְפׁשָ ָרֵאל אֹוְמִרים ׁשִ תּוִחין ְלָפָניו ְוִיׂשְ ים ְוִסְפֵרי ֵמִתים ּפְ    ?!".ְפֵרי ַחּיִ
  
  

  רש"י
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   ַמְתִניִתין

ל  ָנהׁשֹוָפר ׁשֶ ָ     :רֹאׁש ַהׁשּ
חּום    ,ֵאין ַמֲעִביִרין ָעָליו ֶאת ַהתְּ

ל ִחין ָעָליו ֶאת ַהּגַ    ,ְוֵאין ְמַפּקְ
ִאיָלן    ,לֹא עֹוִלין ּבָ

י ַעלא רֹוְכִבין ְולֹ  ּבֵ ֵהָמה ּגַ    ,ּבְ
ִים ֵני ַהּמַ ִטין ַעל ּפְ    .ְולֹא ׁשָ

  
בּות - ְוֵאין חֹוְתִכין אֹותֹו  ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ ין ּבְ ה ,ּבֵ ּום לֹא ַתֲעׂשֶ הּוא ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ    .ּוֵבין ּבְ

ן ְלתֹוכֹו ַמִים אֹו ַיִין  ן –ֲאָבל ִאם ָרָצה ִליתֵּ    .ִיתֵּ
  

ְתקֹוַע ֵאין ְמ  נֹוקֹות ִמּלִ ִבין ֶאת ַהתִּ    ,ַעּכְ
ְמדוּ  ּלָ ּיִ ֶהן ַעד ׁשֶ ִקין ִעּמָ    .ֲאָבל ִמְתַעסְּ

  
ק  ְתַעסֵּ    ,לֹא ָיָצא -ְוַהּמִ

ֹוֵמ  ק ְוַהׁשּ ְתַעסֵּ    .לֹא ָיָצא -ַע ִמן ַהּמִ
  

ָמָרא    ּגְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ה הּוא - ׁשֹוָפר     ,ֲעׂשֵ
ה -  יֹום טֹובוְ  ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ    ,ֲעׂשֵ

ה ה ַוֲעׂשֵ ה ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ַתֲעׂשֶ   .ְוֵאין ֲעׂשֵ
  
  
  
ִאיָלן"    ,לֹא עֹוִלין ּבָ

ֵהָמה י ּבְ ּבֵ    ,ְולֹא רֹוְכִבין ַעל ּגַ
ִים[ ֵני ַהּמַ ִטין ַעל ּפְ   ]."ְולֹא ׁשָ
  

ָנן ָאְמַרּתְ  ַרּבָ א ּדְ ּתָ ְעָיא ,לֹא –ַהׁשְ אֹוַרְייָתא ִמיּבַ    ?ּדְ
  
ֵני 'זֹו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר זוֹ '    .ָקּתָ

  
  
  

   :ְוֵאין חֹוְתִכין אֹותוֹ "   לג,א
בּות ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ ין ּבְ    ,ּבֵ

ה ּום לֹא ַתֲעׂשֶ הּוא ִמׁשּ ָדָבר ׁשֶ    ."ּוֵבין ּבְ
  
בּות" ּום ׁשְ ָלא – "ִמׁשּ    .ַמּגָ
ה" יָנא – "לֹא ַתֲעׂשֶ    .ַסּכִ
  

א  ּתָ בּות"ַהׁשְ ּום ׁשְ הלֹא ַתֲע " ,ָאְמַרּתְ לֹא "ִמׁשּ ְעָיא "ׂשֶ    ?ִמיּבַ
  
ֵני 'זֹו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר זוֹ '   .ָקּתָ

  
  

  רש"י
  מתני' 

שופר של ראש השנה אין 
מפקחין עליו וכו' ואין מעבירין 

. לילך חוץ עליו את התחום
   לתחום לשמוע תקיעה:
מפרש . ואין חותכין אותו

   בגמרא:
. אם רצה ליתן לתוכו מים כו'

   ולא אמרינן קא מתקן מנא:
  

  גמ' 
. איסור השתא דרבנן אמרת לא

תחומין ופיקוח הגל דליכא 
למגזר אטו דאורייתא אמרת 

   לא:
. רוכבין דאיכא דאורייתא

למימר שמא יחתוך זמורה 
ועולה באילן דאיכא למימר 
שמא יתלוש דאורייתא מיבעיא 

נראה בעיני ויש גמגום בדבר ו
  דלא גרסינן לה:

. אם בא ואין חותכים אותו
לתקנו לא בדבר שהוא משום 
שבות כלי שאין דרכו לחתוך בו 
שופרות כגון מגלא שרפ''א 
בלע''ז דתיקון כלאחר יד הוא 

   ואין בו אלא משום שבות:
. דדרכו בכך והוי מלאכה סכינא

   גמורה:
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ן" ן ְלתֹוכֹו ַמִים אֹו ַיִין ִיתֵּ    ."ֲאָבל ִאם ָרָצה ִליתֵּ
  
   .לֹא –ֵמי ַרְגַלִים  ,יןִא  – "ַמִים אֹו ַיִין"

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
אּול ִהיא א ׁשָ    ,ַאּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
אּול" א ׁשָ    :ֵמראוֹ  ַאּבָ

ר –ַמִים אֹו ַיִין  ֵדי ְלַצְחְצחוֹ  ,מּותָּ    .ּכְ
בֹוד ,ָאסּור –ֵמי ַרְגַלִים  ֵני ַהּכָ    ."ִמּפְ

  
  
  

  רש"י
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ְתקֹוַע " ינֹוקֹות ִמּלִ ִבין ֶאת ַהתִּ    ."ֵאין ְמַעּכְ
  

ים  ִבין –ָהא ָנׁשִ    .ְמַעּכְ
   :ְוָהַתְנָיא

ים ְולֹא ֶאת ַה " ׁשִ ִבין לֹא ֶאת ַהּנָ יֹום טֹובֵאין ְמַעּכְ ְתקֹוַע ּבְ ינֹוקֹות ִמּלִ    !"תִּ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

י ְיהּוָדה - ָהא     ,ַרּבִ
י יֹוֵסי - ָהא  ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ    .ְוַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָרֵאל"" ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ָרֵאל  -  )ד-ב,ויקרא א( 51"ּדַ ֵני ִיׂשְ ָר  ,סֹוְמִכין –ּבְ נֹות ִיׂשְ    ,סֹוְמכֹות –ֵאל ְוֵאין ּבְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ
ים סֹוְמכֹות     ."ְרׁשּות –ָנׁשִ

  
  
  
ְלָמדוּ " ּיִ ֶהם ַעד ׁשֶ ִקין ּבָ    ."ֲאָבל ִמְתַעסְּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ת ּבָ ׁשַ    .ֲאִפיּלּו ּבְ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

תִמְתַעסְּ " ּבָ ׁשַ ְלָמדּו ֲאִפיּלּו ּבְ ּיִ ֶהן ַעד ׁשֶ    ."ִקין ּבָ
  
  
  
יֹום טֹוב" ת ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ּבָ ׁשַ ְתקֹוַע ּבְ ינֹוקֹות ִמּלִ ִבין ַהתִּ    ."ְוֵאין ְמַעּכְ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ת" :ָאְמַרּתְ  ּבָ ׁשַ ְלָמדּו ַוֲאִפיּלּו ּבְ ּיִ ֶהן ַעד ׁשֶ ִקין ּבָ    ,"ִמְתַעסְּ
ה ָאְמִריַנן :ַאְלָמא ִחּלָ ְקעוּ  :ְלַכּתְ    .ּתִ

ָנא ִבין" :ַוֲהַדר ּתָ ִבין -ִעּכּוָבא  -  "ֵאין ְמַעּכְ לֹא ְמַעּכְ ה  ,הּוא ּדְ ִחּלָ ְקעוּ  - ָהא ְלַכּתְ    !לֹא ָאְמִריַנן ּתִ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן   לג,ב יַע ְלִחיּנּוךְ ^ - ּכָ ִהּגִ ָקָטן ׁשֶ    ,ּבְ

אן  לֹא  -ּכָ ָקָטן ׁשֶ יַע ְלִחיּנּוךְ ּבְ   .ִהּגִ

                                                           
51
ר ֶאל }}}}בבבב{{{{  ּבֵ ָרֵאל ּדַ ֵני ִיׂשְ יּבְ ם ָקְר  ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ן לַ ַיְקִריב ִמּכֶ ְנֶכם:  'הּבָ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ּתַ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ָקר ָזָכר  {ג}{ג}{ג}{ג}ִמן ַהּבְ נֹו ִמן ַהּבָ ִאם עָֹלה ָקְרּבָ

ִמים יַ  ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ּתָ ר ָע ְוָסַמְך  {ד}{ד}{ד}{ד}: ה'ְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ   ָליו:ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ

  רש"י
. דבעי תינוקות הוא דלא מעכבין

   וכייהו:לחנ
. דפטורות הא נשים מעכבין

לגמרי דמצות עשה שהזמן 
גרמא הוא וכי תקעי איכא בל 

   תוסיף:
. דבר אל בני בני ישראל סומכין

ישראל ואמרת אליהם אדם כי 
יקריב מכם וגו' וכתיב בההוא 

   ענין וסמך ידו וגו':
. אלמא אף על גב סומכות רשות

דפטרינהו קרא ליכא איסורא 
שהזמן וה''ה למצות עשה 

  גרמא:
. מתעסקין קטן שהגיע לחינוך

בהן שילמדו וכל שכן שאין 
  מעכבין:
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ק לֹא ָיָצא" ְתַעסֵּ    ."ְוַהּמִ
  

יר     .ָיָצא –ָהא ּתֹוֵקַע ָלׁשִ
  

יע ֵליּה ְלָרָבא    ,ֵליָמא ְמַסּיַ
ָאַמר     :ָרָבאּדְ

יר     .ָיָצא –ַהּתֹוֵקַע ָלׁשִ
  

ק ָקֵרי ֵליּה  י ִמְתַעּסֵ יר ַנּמִ ְלָמא ּתֹוֵקַע ָלׁשִ   !ּדִ
  
  
ֹוֵמַע ִמן ַהּמִ " ק ְוַהׁשּ    ."לֹא ָיָצא -ְתַעסֵּ
  

ִמיַע ְלַעְצמֹו  ׁשְ ֹוֵמַע ִמן ַהּמַ    .ָיָצא ?ַמאי –ֲאָבל ַהׁשּ
  

י ֵזיָרא ַרּבִ יּה ּדְ יּוְבּתֵ יֱהֵוי ּתְ    ,ֵליָמא ּתֶ
ָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראּדְ ֵעיּה  ַרּבִ ּמָ    :ְלׁשַ

ון ּוְתַקע ִלי ּוֵ    .ִאיּכַ
  

א  ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ ְלָמא ַאּיְ י  קִמְתַעסֵּ "ּדִ ָנא ֵסיָפא ַנּמִ ק"ּתָ    !"ִמְתַעסֵּ
  
  

  רש"י
. שאינו מתעסק הוא דלא

מתכוין לתקיעה ואפילו דלאו 
אלא מנבח נבוחי או  מצוה

שהיה נופח בשופר ועלתה בידו 
תקיעה אבל תוקע לשיר 

   שמתכוין לתקיעה בעלמא יצא:
. ולעולם תנא סיפא נמי מתעסק

השומע מן המשמיע לעצמו שלא 
נתכוון להוציא את השומעין לא 

  יצא:
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   ַמְתִניִתין

ִקיעֹות    :ֵסֶדר תְּ
לֹׁש  לֹׁש ׁשָ ל ׁשָ לֹׁש ׁשֶ    .ׁשָ

  
ִקיָעה  יעּור תְּ רּועֹות - ׁשִ לֹׁש תְּ ׁשָ    .ּכְ
רּוָעה  יעּור תְּ לֹׁש ְיָבבֹות - ׁשִ ׁשָ    .ּכְ

  
תַּ  ׁשְ ה ּכִ ִנּיָ ְ ׁשּ ְך ּבַ ִראׁשֹוָנה ּוָמׁשַ ַקע ּבָ א ַאַחת - ִים תָּ ָידֹו ֶאּלָ    .ֵאין ּבְ

  
ה לֹו ׁשֹוָפר  ְך ִנְתַמּנָ יַרְך ְוַאַחר ּכָ ּבֵ ָעִמים - ִמי ׁשֶ לֹׁש ּפְ    .ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע ׁשָ

  
ִליַח ִצּבּור ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ יב -  ּכְ    ,ַחּיָ
ל ָיִחיד ְוָיִחיד  ְך ּכָ יב –ּכָ    .ַחּיָ

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ִליַח  ים ְיֵדי חֹוָבָתןִצּבּור מֹוִצ  ׁשְ    .יא ֶאת ָהַרּבִ

  

ָמָרא    ּגְ

   :ְוָהַתְנָיא
ִקיָעה " יעּור תְּ ְתרּוָעה -ׁשִ    !"ּכִ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵבי הּו ּבָ כּוּלְ ֵבי ּוְתרּועֹות ּדְ הּו ּבָ כּוּלְ ִקיָעה ּדְ יב ּתְ יָדן ָקא ָחׁשִ א ּדִ ּנָ    .ּתַ

ָרא ָק  א ּבָ ּנָ יב ַחד ּבָ ּתַ    .ָבא ְותּו לֹאא ָחׁשִ
  
  
  
רּוָעה כ" יעּור תְּ לֹׁש  ׁשִ ׁשָ    ."ְיָבבֹות ּכְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ָבִרים" ה ׁשְ לֹׁשָ ׁשְ רּוָעה ּכִ יעּור תְּ    ."ׁשִ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ִליֵגי אי ּפְ ָהא ַוּדַ    ,ּבְ

ְכִתיב רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" :ּדִ    ,א)-(במדבר כט "יֹום תְּ
ִמיַנן    ".ָבא ְיֵהא ְלכֹוןיֹום ְיָב " :ּוְמַתְרּגְ

  
ִסיְסָרא יּה ּדְ ִאיּמֵ ב ֵאם ִסיְסָרא" :ּוְכִתיב ּבְ ַיּבֵ ְקָפה ַותְּ ַעד ַהַחּלֹון ִנׁשְ    .כח)-(שופטים ה "ּבְ

ַנח :ַמר ָסַבר ּנּוֵחי ּגָ    .ּגַ
יל :ּוַמר ָסַבר    .ַיּלּוֵלי ַיּלֵ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. אחת סדר תקיעות שלש כו'
למלכיות ואחת לזכרונות ואחת 

   לשופרות:
. תקיעה לששלש של שלש ש

ותרועה ותקיעה לכל אחת 
   ואחת:

. שלש קולות שלש יבבות
   בעלמא כל שהוא:

. פשוטה שלפני תקע בראשונה
   התרועה תקע כדרכה:

. תקיעה של אחר ומשך בשניה
התרועה משך כשתים לצאת בה 
ידי שתים שהיה צריך לעשות זו 
פשוטה שלאחריה דמלכיות 

   ופשוטה שלפניה דזכרונות:
. דפסוקי תאין בידו אלא אח

תקיעה אחת לשתים לא 
   מפסקינן:

. התפלל תפלת מי שבירך
   מוספין ובירך תשעה ברכות:

תוקע ומריע ותוקע שלש 
. תוקע ומריע ותוקע פעמים

בשביל מלכיות וכן בשביל 
   זכרונות וכן בשביל שופרות:

  
  גמ' 

תנא דידן קא חשיב דכולהו 
. והכי קאמר שיעור שלש בבי

   תקיעות כשלש התרועות:
. ברא קא חשיב דחדא בבא ותנא

שיעור התקיעה כשיעור התרועה 
   ותרוייהו חדא מילתא אמרי:

   . ארוכים מיבבות:שברים
. אמר אביי בהא ודאי פליגי

אע''ג דאוקימנא דברישא לא 
פליגי על כרחך בהא סיפא פליגי 
דלית לשנויי בה מידי והיינו 

   פלוגתא:
. תרועה יבבה דמתרגמינן

 ובאימיה דסיסרא כתיב נמי
   האי לישנא ותיבב:

מאן דאמר שברים סבר גנוחי 
. כאדם הגונח מלבו כדרך גנח

   החולים שמאריכין בגניחותיהן:
. כאדם הבוכה ילולי יליל

ומקונן קולות קצרים סמוכין 
  זה לזה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁשֹוָפר" ּבְ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ְלמּוד  רּוָעה" :לֹוַמרתַּ ּיֹוֵבל - ט)- (ויקרא כה "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ א ּבַ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ָנה ִמּנַ ָ רֹאׁש ַהׁשּ    ?ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ִביִעי" :תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ְלמּוד לֹוַמר  ,"ּבַ ֵאין תַּ ִביִעי"ׁשֶ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    ."ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר  ִביִע "ּוַמה תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    ?"יּבַ
ֶזה ִביִעי ֶזה ּכָ ל חֶֹדׁש ׁשְ רּועֹות ׁשֶ ל תְּ ְהיּו ּכָ ּיִ    .ׁשֶ

ׁשּוָטה ְלָפֶניָה  ּפְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר רּוָעה" :תַּ    ."ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

ׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה  ּפְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ֲעִבירּו ׁשֹוָפר" :תַּ    ."תַּ

ּיֹוֵבלְוֵאין ִלי ֶאּלָ     ,א ּבַ
ִין ָנה ִמּנַ ָ רֹאׁש ַהׁשּ    ?ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר   לד,א ִביִעי" :תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ֵאין ^ ,"ּבַ ְלמּוד לֹוַמרׁשֶ ִביִעי" תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    ."ּבַ
ְלמּוד לֹוַמרּוַמה  ִביִעי" :תַּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    ?"ּבַ

זֶ  ִביִעי ֶזה ּכָ ְ רּועֹות ַהחֶֹדׁש ַהׁשּ ל תְּ הּו ּכָ ּיְ    .הׁשֶ
לֹׁש  לֹׁש ׁשָ ל ׁשָ לֹׁש ׁשֶ ִין ְלׁשָ    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר רּוָעה" :תַּ   , (ויקרא כה,ט) "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ
רּוָעה" תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ   , (ויקרא כג,כד) "ׁשַ
רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם"   . (במדבר כט,א) "יֹום תְּ

זֶ  ל ֶזה ּבָ ן ֶאת ָהָאמּור ׁשֶ ִין ִליתֵּ ֶזה ,הּוִמּנַ ל ֶזה ּבָ    ?ְוׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ִביִעי" :תַּ ִביִעי" (במדבר כט,א) "ׁשְ ָוה (ויקרא כה,ט) "ׁשְ    .ִלְגֵזיָרה ׁשָ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ע ׁשַ ֵהן תֵּ לֹׁש ׁשֶ    .ׁשָ
ִקיָעה  יעּור תְּ ְתרּוָעה –ׁשִ    .ּכִ
רּוָעה  יעּור תְּ ָבִרים - ׁשִ ה ׁשְ לֹׁשָ ׁשְ    ."ּכִ

  
ָר  א ֵמִעיּקָ ּנָ אַהאי ּתַ יׁשָ ֶהיּקֵ    ,א ַמְייֵתי ָלּה ּבְ

ָוה ְגֵזיָרה ׁשָ א ַמְייֵתי ָלּה ּבִ ּתָ    !ְוַהׁשְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ָוה ֵזיָרה ׁשָ א ,ִאי ַלאו ּגְ יׁשָ ֶהיּקֵ    ,ֲהָוה ַמְייִתיָנא ָלּה ּבְ

ָוה  ֵזיָרה ׁשָ ַאְתָיא ּגְ א ּדְ ּתָ א לֹא ָצִריךְ  -ַהׁשְ יׁשָ    .ֶהיּקֵ
  

א ַמְייֵתי לָ  ּנָ ָוהּה ְוַהאי ּתַ ְגֵזיָרה ׁשָ ר ּבִ ְדּבָ    .ִמּמִ
ַתְנָיא    :ּדְ

רּוָעה"" ם תְּ    – )ה-(במדבר י "ּוְתַקְעתֶּ
ִקיָעה  ְפֵני ַעְצָמּה  -תְּ    ,ּבִ
ְפֵני ַעְצָמּה  -ּוְתרּוָעה     .ּבִ

ְפֵני ַעְצָמּה  ִקיָעה ּבִ ה אֹוֵמר תְּ ְפֵני ַעְצָמּה  ,ַאתָּ    ?ּוְתרּוָעה ּבִ
ִקיָע  א תְּ    ?ה ּוְתרּוָעה ַאַחת ִהיאאֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ְתְקעּו ְולֹא ָתִריעוּ " :ּכְ ָהל תִּ    - ז)-(במדבר י "ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהּקָ
ְפֵני ַעְצָמּה  - ֱהֵוי אֹוֵמר  ִקיָעה ּבִ    ,תְּ

ְפֵני ַעְצָמּה     .ּוְתרּוָעה ּבִ
ׁשּוָטה ְלָפֶניָה  ּפְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר רּוָעהּוְתַקְעתֶּ " :תַּ    ."ם תְּ
ׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה  ּפְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר רּוָעה ִיְתְקעוּ " :תַּ    .ו)-(במדבר י "תְּ
י ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקאַרּבִ ן ּבְ    :אֹוֵמר יֹוָחָנן ּבֶ

   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 
ִנית" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר רּוָעה ׁשֵ ם תְּ ֵאין "ּוְתַקְעתֶּ ְלמּוד לֹוַמר ׁשֶ ִנית" :תַּ    ."ׁשֵ

  רש"י
. שאין תלמוד לומר בחדש השביעי

דהא כתב לן בכמה מקומות דיום 
הכפורים בחדש השביעי הוא והכא 

   יוה''כ כתיב:
. פשוטה משמע העברת קול והעברת

   אחד:
. הרי העברה תחילה ביוה''כ תעבירו

   וסוף ותרועה כתיבא בינתים:
. מנין דהנך ומנין שלש של שלש שלש

פשוטה לפניה ולאחריה ותרועה 
באמצע עבדינן תלתא זימני למלכיות 

   חדא ולזכרונות חדא ולשופרות חדא:
. תרועה תלתא זימני לכל אחת ת''ל

   פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה:
. ומנין ליתן את האמור של זה בזה כו'

לפי ששלש תרועות הללו לא נאמרו 
במקום אחד שהשתים נאמרו בראש 

בל מנין ליתן השנה והאחת ביו
האמורות בראש השנה ביובל וליתן 
האמורה ביובל בר''ה שיהו כאן וכאן 

   שלש:
. נאמר בר''ה שביעי שביעי לג''ש

בחדש השביעי ונאמר ביובל והעברת 
   שופר תרועה בחדש השביעי:

. ותנא מעיקרא אייתי בהיקישא
ללמוד זה מזה מניין שבשופר ופשוטה 
לפניה ולאחריה גמר ר''ה מיובל 

היקישא דאין ת''ל בחדש השביעי ב
אלא להקיש כל תרועות של חדש 

   השביעי שיהו שוות:
. ליתן האמור של זה ולסוף גמר בג''ש

בזה הא נמי תיתי בהיקישא דאי 
כדכתיבן שיהו שתים בר''ה ואחת 
ביובל אין תרועות של חדש השביעי 

   שוות:
. אי לא נאמרה ג''ש ה''ק אי לאו ג''ש

הייתי מביא  זו למשה מסיני לדונה
   הכל בהיקישא כלומר מעצמו:
. שתהא והאי תנא מייתי לה ממדבר

   פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה:
. דלא תימא תקיעה בפני עצמה כו'

חדא היא והכי קאמר היו תוקעין 
תרועה אלא ה''ק ותקעתם תקיעה 

   ואחריה הריעו תרועה:
. אלא אחת היא והכי קאמר או אינו

   היו תוקעין תרועה:
. אומר תתקעו ולא תריעוכשהוא 

מכלל דבמסעות תתקעו ותריעו 
קאמר ותרועה לא קרי לה תקיעה 

  הרי על כרחך תקיעה בפני עצמה כו':
   . והדר תרועה:תלמוד לומר ותקעתם 

. שכבר אמר שאין ת''ל שנית
ותקעתם תרועה ונסע מחנה פלוני כי 
הדר אמר ותקעתם תרועה ונסע 

   מחנה פלוני פשיטא דשנית היא:
. והכי קאמר קיעה שניה להתהא ת

ותקעתם תקיעה שנית לתרועה: ה''ג 
ושלש תרועות נאמרו בר''ה שבתון 
זכרון תרועה והעברת שופר תרועה 
יום תרועה יהיה לכם ושתי תקיעות 
לכל אחת ואחת מצינו למדין לר''ה 
שלש תרועות ושש תקיעות שתים 
מדברי תורה ואחת מדברי סופרים 

זכרון  והעברת שופר תרועה שבתון
תרועה מד''ת יום תרועה יהיה לכם 
לתלמודו הוא בא רבי שמואל בר 
נחמני אומר אחת מד''ת ושתים 
מד''ס והעברת שופר תרועה מד''ת 
שבתון זכרון תרועה ויום תרועה יהיה 
לכם לתלמודו הוא בא מאי לתלמודו 

   הוא בא וכו':
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ְלמּוד לֹוַמרּוַמה  ִנית" :תַּ    ?"ׁשֵ
ָנה ָאב ֱאַמר :ֶזה ּבָ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ רּוָעה" :ׁשֶ ה ָלּה  -  "תְּ ִנּיָ ִקיָעה ׁשְ ֵהא תְּ    ,תְּ

ר ְדּבָ ּמִ א ּבַ ָנהּבְ  ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ָ ִין ֹראׁש ַהׁשּ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר רּוָעה" :תַּ רוּ " "תְּ ָוה "ָעהתְּ    .ִלְגֵזיָרה ׁשָ

רּועֹות ֶנֶאְמרּו ּבְ  לֹׁש תְּ ָנהְוׁשָ ָ    :רֹאׁש ַהׁשּ
רּוָעה" תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ    ,כד)-(ויקרא כג "ׁשַ
רּוָעה"    ,א)-(במדבר כט "יֹום תְּ
רּוָעה"    .ט)-(ויקרא כה "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

ִקיעֹות ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת י תְּ תֵּ    ,ּוׁשְ
ִקיעֹות ֶנֶאְמרּו ּבְ  :ּו ְלֵמִדיןָמִצינ ׁש תְּ רּועֹות ְוׁשֵ לֹׁש תְּ ָנהׁשָ ָ     ,רֹאׁש ַהׁשּ

ִים  תַּ ְבֵרי ּתֹוָרה - ׁשְ    ,ִמּדִ
ְבֵרי סֹוְפִרים -ְוַאַחת     .ִמּדִ

רּוָעה" תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ רּוָעה" ,"ׁשַ ְבֵרי ּתֹוָרה -  "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ    .ִמּדִ

רּוָעה יִ " א -  "ְהֶיה ָלֶכםיֹום תְּ   ."ְלַתְלמּודֹו הּוא ּבָ
   

מוּ  י ׁשְ ר ַנְחָמִניַרּבִ יָאַמר  ֵאל ּבַ    :יֹוָנָתן ַרּבִ
ְבֵרי ּתֹוָרה - ַאַחת     ,ִמּדִ

ִים  ּתַ ְבֵרי סֹוְפִרים - ּוׁשְ    .ִמּדִ
רּוָעה" ְבֵרי ּתֹוָרה -  "ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ    ,ִמּדִ
רּוָעה" תֹון ִזְכרֹון תְּ ּבָ רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםוְ " "ׁשַ א -  "יֹום תְּ    .ְלַתְלמּודֹו הּוא ּבָ
  

א"ַמאי     "?ְלַתְלמּודֹו הּוא ּבָ
  

ּיֹום  ֵעי ּבַ ְיָלה - ִמיּבָ ּלַ    .ְולֹא ּבַ
  

ְיָלה" ?ְוִאיָדךְ  ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ    ?ְמָנא ֵליּה  - "ּבַ
  

ּפּוִרים"ַנְפָקא ֵליּה ִמ  יֹום ַהּכִ   .(ויקרא כה,ט) "ּבְ
  

ּפּוִרים יֹוםבְּ "ִמ ִאי     ,ָיִליף "ַהּכִ
יּה ִלְפׁשּוָטה ְלָפֶניָה ּוְפׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה  י ִמיּנֵ    !ִנְגמֹור ַנּמִ

  
ֲעִבירוּ " "ְוַהֲעַבְרתָּ " ַמע ְלהוּ  -  "תַּ    .לֹא ַמׁשְ
  

א הוּ  ,ֶאּלָ י ּבְ ְרׁשֵ    ?ַמאי ּדָ
  
ְדַרב ַמְתָנא -  "ְוַהֲעַבְרתָּ "    ,ּכִ

ָאַמר     :ַרב ַמְתָנאּדְ
ֶרְך ַהֲעָבָרתוֹ  -  "ֲעַבְרתָּ ְוַה "    .ּדֶ
ֲעִבירוּ " ָקָאַמר ַרֲחָמָנא - "תַּ ד :ּדְ ּיָ ֵריּה ּבַ    .ְנַעּבְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַרב ַמְתָנא    .ּדְ
ִדיּבּוֵריּה  ֵני ּבְ ׁשָ    .ִמּדְ

ֲעִבירוּ " ד  "תַּ ּיָ ָגַמר  ,לֹא ָמִצית ָאְמַרּתְ  -ּבַ ה 'ֲעָבָרה' 'ֲעָבָרה'ּדְ    ,ִמּמֹׁשֶ
ִתיב ָהכָ  רּוָעה" :אּכְ    ,"ְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ

ֲחֶנה" :ּוְכִתיב ָהָתם ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ    ,ו)-(שמות לו "ַוְיַצו מֹׁשֶ
ן  ַהּלָ קֹול –ַמה ּלְ    ,ּבְ

אן  קֹול –ַאף ּכָ    .ּבְ
  

ר ְדּבָ ַמְייִתי ָלּה ִמּמִ א ּדְ ּנָ    ,ּוְלַהאי ּתַ

  רש"י
. תרי קראי דרוש שתים מד''ת

למניינא כדקתני ואזיל והעברת 
ופר תרועה שבתון זכרון ש

תרועה מד''ת כלומר מכאן 
נלמוד שתים יום תרועה יהיה 
לכם לא תדרשיה למניינא שהרי 
לתלמודו הוא בא מופנה לג''ש 
שדרש תרועה תרועה לג''ש אלא 
סופרים אמרוה כדי להשוות 
מלכיות וזכרונות ושופרות 

   לתקיעותיהן:
רבי שמואל בר נחמני אומר כו' 

. בשלמא באמאי לתלמודו הוא 
   חד לג''ש אידך למאי:

. למדרש מיניה לא משמע ליה
   פשוטה לפניה:
. למעוטי הפכו דרך העברתו

ותקע בו כדאמרן (לעיל דף 
   כז:):

. ואי לאו דהדר ניעבריה ביד
כתביה לא הוה משתמע תעבירו 

   לשון תקיעה:
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אן ֲח  ן ֲחצֹוְצרֹות ַאף ּכָ ַהּלָ    ?!צֹוְצרֹותִאי ַמה ּלְ
  

ְלמּוד לֹוַמר נוּ " :ּתַ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ    .ד)-(תהילים פא "תִּ
ה ּבוֹ  ּסֶ ַהחֶֹדׁש ִמְתּכַ    ?ִאי ֶזהּו ַחג ׁשֶ

ָנהֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה  ָ     .רֹאׁש ַהׁשּ
   .ׁשֹוָפר :ְוָקָאַמר ַרֲחָמָנא

  
  
  
  

  רש"י
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        לד, אלד, אלד, אלד, א .142
הוּ ַאְתִקין  י ַאּבָ ֵק  ַרּבִ    :ָסִריּבְ
ִקיָעה ָבִרים ,ּתְ ה ׁשְ לֹׁשָ רּוָעה ,ׁשְ ִקיָעה ,ּתְ    .ּתְ

  
ךְ  ְפׁשָ    ?ַמה ּנַ

יל  רּוָעה ּוְתִקיָעה - ִאי ַיּלּוֵלי ַיּלֵ ִקיָעה ּתְ    .ַלֲעִביד ּתְ
ַנח  ּנּוֵחי ּגָ ָבִרים ּוְתִקיָעה - ְוִאי ּגַ ה ׁשְ לֹׁשָ ִקיָעה ׁשְ    !ַלֲעִביד ּתְ

  
ּנּוֵח  ָקא ֵליּה ִאי ּגַ ילְמַסּפְ ַנח ִאי ַיּלּוֵלי ַיּלֵ    .י ּגָ

  
   :ַרב ֲעִויָראַמְתִקיף ָלּה 

רּוָעה ִלְתִקיָעה ,ְוִדְלָמא ַיּלּוֵלי ֲהָוה ין ּתְ ָבִרים ּבֵ ה ׁשְ לֹׁשָ    !ְוָקא ַמְפִסיק ׁשְ
  

ֲהַדר ָעִביד ִקיָעה :ּדַ רּוָעה ּוְתִקיָעה ,ּתְ    .ּתְ
  

   :ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 
ּנּוֵחי ֲה  ָבִרים ִלְתִקיָעהְוִדְלָמא ּגַ ין ׁשְ רּוָעה ּבֵ    !ָוה ְוָקא ַמְפְסָקא ּתְ

  
ֲהַדר ָעִביד  ִקיָעהּדַ ִקיָעה ּתְ ָבִרים ּתְ    .ׁשְ

  
א הּו ַמאי ַאְתִקין ,ֶאּלָ י ַאּבָ    ?ַרּבִ

ַנח  ּנּוֵחי ּגָ יּה  - ִאי ּגַ    !ָהא ַעְבּדֵ
יל  יּה  - ִאי ַיּלּוֵלי ַיּלֵ    !ָהא ַעְבּדֵ

  
ְלָמ  ָקא ֵליּה ּדִ ילְמַסּפְ ַנח ְוַיּלֵ    .א ּגָ

  
ָכא ,ִאי ָהִכי י ִאיּפְ    ,ֶליֱעַבד ַנּמִ

ָבִרים ּוְתִקיָעה ה ׁשְ לֹׁשָ רּוָעה ׁשְ ִקיָעה ּתְ יל ְוָגַנח ,ּתְ ְלָמא ַיּלֵ    !ּדִ
  

ָתא ִאיִניׁש ִמיּלְ י ִמְתַרע ּבְ ָתא ּכִ ִמיּלְ    ,ְסָתָמא ּדְ
יל ַנח ְוָהַדר ַיּלֵ א ּגָ ֵריׁשָ   .ּבְ

  
  
  

  רש"י
   . ועבד תרווייהו:מספקא ליה

. ואין לך ודלמא גנוחי הוא
וקא לעשות תרועות יבבות 

מפסקא תרועה בין שברים 
   לפשוטה שלאחריה:
. ואין לנו ודלמא ילולי היא

שברים וקא מפסקי שברים 
דקשר''ק דר' אבהו בין תקיעה 
ראשונה לתרועה ואין כאן 

   פשוטה לפניה:
. גניחות ברישא גנוחי גנח

   ארוכות קומפלייני''א בלע''ז:
  . רצידי''ר בלע''ז:והדר מיליל
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        בבבב- - - - לד, אלד, אלד, אלד, א .143
ַקע ּבָ " ִיםתָּ תַּ ׁשְ ה ּכִ ִנּיָ ְ ׁשּ ְך ּבַ    ."ִראׁשֹוָנה ּוָמׁשַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ַמע    לד,ב ּיֹום ^ׁשָ עֹות ּבַ ע ׁשָ ֵתׁשַ ִקיעֹות ּבְ ע ּתְ ׁשַ    .ָיָצא –ּתֵ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ּיֹום " עֹות ּבַ ע ׁשָ ֵתׁשַ ִקיעֹות ּבְ ע תְּ ׁשַ ַמע תֵּ    .ָיָצא –ׁשָ
ֵני ָא ִמ  ָעה ּבְ ֶאָחדִתׁשְ   .לֹא ָיָצא -  ָדם ּכְ

ה  ה ּוְתרּוָעה ִמּזֶ ִקיָעה ִמּזֶ    ,ָיָצא –תְּ
ֵסירּוִגין ֲאִפיּלוּ וַ     ,ּבְ
ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ  ֲאִפיּלוּ וַ     ."ּכָ
  

י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
י ְוָהָאַמר  ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ן ְיהֹוָצָדקַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ
ל וּ  ַהּלֵ הּבַ ִגיּלָ    :ַבּמְ

ּה  ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּוּלָ ָהה ּכְ    !חֹוֵזר ָלרֹאׁש  -ִאם ׁשָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יֵדיּה  –ָהא     .ּדִ
יּה  –ָהא  ַרּבֵ    .ּדְ

  
   ?!ְוִדיֵדיּה לֹא

י ְוָהא  הוּ ַרּבִ ְתֵריּה ּדְ  ַאּבָ ִקיל ְוָאִזיל ּבַ י ֲהָוה ׁשָ ַמע יֹוָחָנןַרּבִ    ,ַוֲהָוה ָקֵרי ְקִריַאת ׁשְ
פֹות  י ָמָטא ִלְמבֹואֹות ְמטּוּנָ יק –ּכִ ּתִ    .ִאיׁשְ

ָחֵליף ַתר ּדְ    ?ַמהּו ִלְגמֹור :ָאַמר ֵליּה  ,ּבָ
ּה  :ָאַמר ֵליּה  ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּוּלָ ִהיָת ּכְ    !ֲחזֹור ָלרֹאׁש  - ִאם ׁשָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה 

   ,לֹא ְסִביָרא ִלי - ְלִדיִדי 
ְסִביָרא ָלךְ  -ְלִדיָדְך  ּה ֲחזֹור ָלרֹאׁש  ,ּדִ ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּוּלָ ִהיָת ּכְ    .ִאם ׁשָ

  
  
  
  

  רש"י
. תרועות נמי תשע תקיעות

   קאמר:
מתשעה בני אדם כאחד לא 

. תרי קלי לא משתמעי כך יצא
פירושה לפי מה שכתוב בספרים 
ולאו מלתא היא דהא אוקימנא 

תרי קלי מתרי  (לעיל דף כז.)
גברי משתמעי וה''ג לה 
בתוספתא מתשעה בני אדם 
כאחד יצא ואפי' בסירוגין 
ואפילו כל היום כולו ולא גרסינן 
תקיעה מזה ותרועה מזה יצא 
דהיינו רישא ואי גרסינן לה הכי 
הוא דגרסי' מט' בני אדם כאחד 
תקיעה מזה ותרועה מזה יצא 

   ואפי' בסירוגין כו':
כדי לגמור . בסירוגו אם שהה

   את כולו חוזר:
. מה לדידי לא סבירא לי

שהפסקת דאית ליה לר' יוחנן 
במסכת ברכות (דף כד:) היה 
קורא קריאת שמע והגיע 
למבואות מטונפות מניח ידו על 
פיו וקורא ולא סבירא לי נמי 

   דמשום שהה יהא צריך לחזור:
. ואתה חולק לדידך דסבירא לך

עלי בשתיהן דכיון דקא בעית 
לגומרה מכלל דסבירא לך מהו 

סירוגין מעכבי קרייה ומבעיא 
   לך בכמה הוי סירוגין:
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        לד, בלד, בלד, בלד, ב .144
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ִקיעֹות " בֹות זֹו ֶאת זוֹ  -תְּ    .ֵאין ְמַעּכְ
ָרכֹות  בֹות זֹו ֶאת זוֹ  - ּבְ    .ֵאין ְמַעּכְ

ל  ִקיעֹות ּוְבָרכֹות ׁשֶ ָנה תְּ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ בֹותְמַע  -  יֹום ַהּכִ    ."ּכְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

הָאַמר     :ַרּבָ
רּוְך הּואָאַמר " דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ

ָנהִאְמרּו ְלָפַני ּבְ  ָ    .ַמְלֻכּיֹות ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות :רֹאׁש ַהׁשּ
ְמִליכּוִני ֲעֵליֶכם -ַמְלֻכּיֹות  תַּ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
בֹא ִלְפֵני ִזְכרֹוֵניֶכם ְל  - ִזְכרֹונֹות  ּיָ ֵדי ׁשֶ    ,טֹוָבהּכְ

ה    ?ּוַבּמֶ
ֹוָפר ׁשּ    ."ּבַ

  

  רש"י
. וברכות דעלמא כגון תקיעות

תעניות אין מעכבין זו את זו אם 
   בירך ולא תקע: מי שבירך כו':
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        לד, בלד, בלד, בלד, ב .145
יַרְך " ּבֵ ךְ ִמי ׁשֶ ה לֹו ׁשֹוָפר ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע  ְוַאַחר ּכָ   ."ִנְתַמּנָ
  

ָרא לֹא ֲהָוה ֵליּה ׁשֹוָפר ֵמִעיּקָ    ,ַטְעָמא ּדְ
ָרא  ָרכֹות ׁשָ  -ָהא ֲהָוה ֵליּה ׁשֹוָפר ֵמִעיּקָ ֶדר ּבְ ַמע ְלהּו ַאּסֵ י ׁשָ    .ַמע ְלהוּ ּכִ

  
מּוֵאל ר ׁשְ א ּבַ ּפָ    .ָקם ְלַצּלּוֵיי ַרב ּפָ
ֵעיּה  ּמָ י ָנִהיְרָנא ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ ַקע ִלי ,ּכִ    .ּתְ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ֶחֶבר ִעיר א ּבְ    .לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
הּוא ׁשֹוְמָען " ׁשֶ ֶדר - ּכְ ָרכֹות ְוַעל ,ׁשֹוְמָען ַעל ַהסֵּ    .ֵסֶדר ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֶחֶבר ִעיר :ּבַ    .ּבְ
ֶחֶבר ִעיר  לֹא ּבְ ֶדר - ֲאָבל ׁשֶ ָרכֹות ,ׁשֹוְמָען ַעל ַהסֵּ לֹא ַעל ֵסֶדר ּבְ    .ְוׁשֶ

ַקע לֹא תָּ   ֲחֵבירֹו ּתֹוֵקַע לֹו  - ְוָיִחיד ׁשֶ
יַרְך  לֹא ּבֵ    .ֵאין ֲחֵבירֹו ְמָבֵרְך ָעָליו - ְוָיִחיד ׁשֶ

ּתֹוְקִעין יֹוֵתר ִמן ַהְמָבְרִכיןוּ     .ִמְצָוה ּבַ
יַצד    ?ּכֵ

י ֲעָיירֹות תֵּ ַאַחת ּתֹוְקִעין ,ׁשְ    .ּוְבַאַחת ְמָבְרִכין ,ּבְ
ּתֹוְקִעין    ,הֹוְלִכין ְלָמקֹום ׁשֶ

ָבְרִכין ּמְ    ."ְוֵאין הֹוְלִכין ְלָמקֹום ׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
אֹוַרְייָתא –ָהא     ,ּדְ
ָנן –ָהא  ַרּבָ    !ּדְ

  
ָהא  ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ אי –לֹא ְצִריָכא ּדְ    ,ַוּדַ

   .ָסֵפק –ְוָהא 
  
  
  

  רש"י
. לסימן שסיימתי כי נהירנא לך

   הברכה:
. חבורת צבור אלא בחבר עיר

אבל יחיד מברך את כולו ואח''כ 
   ות:תוקע תשע תקיע

. ודאי הוא דהא ודאי והא ספק
לו שאם ילך אצל המברכין 
ימצא שם עשרה ויתפלל ש''צ 
ויוציאנו ידי חובתו ואם ילך 
אצל התוקעין שמא כבר עמדו 

  והלכו לביתם: 
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––    לד, בלד, בלד, בלד, ב .146
ל ָיִחיד ְוָיִחיד" ְך ּכָ יב ּכָ ִליַח ִצּבּור ַחּיָ ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ יב –[ ּכְ    .ַחּיָ

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ים ְיֵדי חֹוָבָתן ִליַח ִצּבּור מֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ   ]."ׁשְ

  
ְניָ     :אּתַ

ְמִליֵאלָאְמרּו לֹו ְל " ן ּגַ    :ַרּבָ
ִלין ּלְ ה ִצּבּור ִמְתּפַ    ?ִלְדָבֶריָך ָלּמָ

תוֹ  :ָאַמר ָלֶהם ִפּלָ ִליַח ִצּבּור תְּ יר ׁשְ ֵדי ְלַהְסּדִ    .ּכְ
ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם  ן ּגַ    :ַרּבָ

יָבה ִליַח ִצּבּור יֹוֵרד ִלְפֵני ַהתֵּ ה ׁשְ    ?ְלִדְבֵריֶכם ָלּמָ
ִקי :ָאְמרּו לוֹ  ֵאינֹו ּבָ ֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ׁשֶ    .ּכְ

ִקי :ָאַמר ָלֶהם ֵאינֹו ּבָ ּמֹוִציא ֶאת ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ִקי ,ּכְ ְך מֹוִציא ֶאת ַהּבָ    ."ּכָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ    .מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבָ

  
   :ָאַמר ַרבוְ 

   .ֶקתֲעַדִיין ִהיא ַמְחלוֹ 
  

ָמָעּה  יׁשְ ר ַנְחָמִני ַרּבִ ה ּבַ ַרּבָ ֵריּה ּדְ יא ּבְ יּה ּדְ  ִחּיָ א ַקּמֵ ַמְעּתָ ר ִחיָנָנאָאַזל ָאְמָרּה ִלׁשְ יִמי ּבַ    .ַרב ּדִ
   .ֲעַדִיין ִהיא ַמְחלֹוֶקת :ַרבָהִכי ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה 

  
ר ָחָנהָאַמר ֵליּה  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ

י ָהִכי ָקָאַמר    ,ַנּמִ
י יֹוָחָנןי ָאַמר כִּ  ִליג ֲעֵליּה  ַרּבִ א ִאּפְ ַמְעּתָ    .ֲעַדִיין ִהיא ַמְחלֹוֶקת :ְוָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ְלָהא ׁשְ
  

י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
י ָחָנה ִציּפֹוָרָאהְוָהָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ַרּבָ    .ִהְלְכָתא ּכְ
ְפִליֵגיִמ  "ִהְלְכָתא" ָלל ּדִ    !ּכְ
  

י ָסִליק    לה,א אּכִ י ַאּבָ י ַרּבִ ּמֵ ּה  ,ִמּיַ יְרׁשָ    :ּפֵ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ל  - "מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבָ ְבָרכֹות ׁשֶ ָנהּבִ ָ ל  ,רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ    .יֹום ַהּכִ
ְפִליֵגי"וַ  ָלל ּדִ ָנה -  "ֲהָלָכה ִמּכְ ָ ָכל ַהׁשּ ְבָרכֹות ּדְ    .ּבִ
  

י י ְוָהָאַמר ֵאינִ  י ָאַמר  ָחָנה ִציּפֹוָרָאהַרּבִ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ל  ְבָרכֹות ׁשֶ ְמִליֵאל ּבִ ן ּגַ ַרּבָ ָנהֲהָלָכה ּכְ ָ ל  ,רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ    !יֹום ַהּכִ

  
א ָאַמר  ר ִיְצָחקֶאּלָ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
י ֵמִאיר ?ַמאן מֹוִדים    .ַרּבִ

ְפִליֵגי" ָלל ּדִ ָנן – "ַוֲהָלָכה ִמּכְ    .ַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ל " ָרכֹות ׁשֶ ָנהּבְ ָ ל  רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ ים ְיֵדי חֹוָבָתן - יֹום ַהּכִ ִליַח ִצּבּור מֹוִציא ָהַרּבִ    ,ׁשְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ִליַח ִצּבּור  ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ יב - ּכְ    ,ַחּיָ
ל ָיִחיד ְוָיִחיד ְך ּכָ יב -  ּכָ    ."ַחּיָ

  
ָנא ָהֵני    ?ַמאי ׁשְ

י ְקָרֵאי  ְנִפיׁשֵ ּום ּדִ    –ִאיֵליָמא ִמׁשּ

  רש"י
   וכו': כשם שש''צ

   . בלחש:למה צבור מתפללים
. אחר שנחלקו מודים חכמים

   חזרו והודו:
   . ר' חייא לרב דימי:אמר ליה

. דמריה חנה נמי רבה בר בר
   דשמעתא הוא:

. שנחלקו על רבן הכי קאמר
  יוחנן כשאמר כן:

. כי סליק רבי אבא מימי
   שהפליג בספינה לים וחזר:

. לקמן מפרש של ר''הבברכות 
   מ''ש הני:

. לו בברכות של ר''ה מאן מודים
   ויוה''כ ר''מ:

. דקאמר ר' והלכה מכלל דפליגי
יוחנן הלכה כרבן [גמליאל] בהך 
דמשמע מכלל דעמדו 

   במחלוקתן:
   . שאר החכמים חוץ מר''מ:רבנן

. אילימא משום דנפישי קראי
דאיכא דמוספי ר''ה ור''ח 

   ת:ומלכיות וזכרונות ושופרו
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   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלְוָהָאַמר 
ָאַמר יָון ׁשֶ תּוב ֵלאמֹר" :ּכֵ    !ׁשּוב ֵאינֹו ָצִריךְ  "ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ

  
א ָרכֹות ,ֶאּלָ י ּבְ ַאְווׁשֵ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
  

  רש"י
. כיון שאמר ובתורתך כתוב

כלומר כיון שאמר נעשה ונקריב 
לפניך כמצות רצונך כמו 

   שכתבת עלינו בתורתך:
. לומר מקראות אין צריך

   המוספין:
. שהרי כאן אלא משום דאוושי

תשע וארוכות ומטעות דאין 
הכל בקיאין בהן ורבותי 
מפרשין להא דרב חננאל 
במלכיות וזכרונות ושופרות 

א דלא כרבנן ולא וקשיא לי ה
כר' יוחנן בן נורי דתנן (לעיל דף 
לב.) אין פוחתין מעשרה מלכיות 

  וכו':
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        לה, אלה, אלה, אלה, א .147
   :ּגּוָפא

   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאל ָאַמר"
ָאַמר יָון ׁשֶ תּוב ֵלאמֹר" :ּכֵ    ".ׁשּוב ֵאינֹו ָצִריךְ  "ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ

  
ּה  ָיִחיד ,ָסבּור ִמיּנָ י ּבְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ִצּבּור     .לֹא –ֲאָבל ּבְ
  

ַמר    :ִאּתְ
י ָאַמר  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ

יָון  -ֶאָחד ִצּבּור  ,ֶאָחד ָיִחיד ָאַמרּכֵ תּוב ֵלאמֹר" :ׁשֶ    .ׁשּוב ֵאינֹו ָצִריךְ  -  "ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ
  

  רש"י
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        לה, אלה, אלה, אלה, א .148
יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

תוֹ  ִפּלָ יר ָאָדם ּתְ ךְ  ְוַאַחר ,ְלעֹוָלם ַיְסּדִ ל ּכָ ּלֵ    .ִיְתּפַ
  

אָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ֵתיּה ּדְ  ָרא ִמיּלְ ּבְ י ִמְסּתַ ל ַרּבִ ְבָרכֹות ׁשֶ ָנה רֹאׁש ֶאְלָעָזר ּבִ ָ ל  ,ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ ָרִקים ,יֹום ַהּכִ ל ּפְ    .ְוׁשֶ

ָנה  ָ ָכל ַהׁשּ    .לֹא –ֲאָבל ּדְ
  

י ַרב ְיהּוָדהֵאיִני ְוָהא  ר ְצלֹוֵתיּה ּוְמַצּלֵ    !ְמַסּדֵ
  

אִני ַרב ְיהּוָדה    ,ׁשַ
י ָלִתין יֹוִמין ִלְתָלִתין יֹוִמין ֲהָוה ְמַצּלֵ ִמּתְ יָון ּדְ    ,ּכֵ

ְפָרִקים ּדָ     .ֵמיּכִ
  

ר ֲעִויָראָאַמר  ְמעֹון ֲחִסיָדאָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ י ׁשִ    :ַרּבִ
דֹות ָ ׂשּ ּבַ ְמִליֵאל ֲאִפיּלּו ַעם ׁשֶ ן ּגַ    .ּפֹוֵטר ָהָיה ַרּבָ

  
ָקְייֵמי ָהָכא ְעָיא ָהֵני ּדְ    ?ְולֹא ִמיּבַ

ה ָהֵני ֲאִניֵסי ַרּבָ    !ָהֵני לֹא ֲאִניֵסי ,ַאּדְ
  

ָתֵני  ֵריּה ּדְ ּדְ א ּבְ יאַאּבָ ר ִחּיָ ְנָיִמין ּבַ    :ַרב ּבִ
ָרָכה" ְכַלל ּבְ ֲאחֹוֵרי ּכֲֹהִנים ֵאיָנן ּבִ    ."ַעם ׁשֶ
  

א י ָאָתא  ,ֶאּלָ ר ִאיִדיָאַמר  ָרִביןּכִ י ַיֲעקֹב ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדאָאַמר  ַרּבִ י ׁשִ    :ַרּבִ
דֹות ָ ׂשּ ּבַ א ַעם ׁשֶ ְמִליֵאל ֶאּלָ ן ּגַ ַטר ַרּבָ    ,לֹא ּפָ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ְמָלאָכהִמ  ֲאִניֵסי ּבִ ּום ּדַ    ,ׁשּ

ִעיר     .לֹא –ֲאָבל ּבָ
  

        הדרן עלך יום טובהדרן עלך יום טובהדרן עלך יום טובהדרן עלך יום טוב
        וסליקא לה מסכת ראש השנהוסליקא לה מסכת ראש השנהוסליקא לה מסכת ראש השנהוסליקא לה מסכת ראש השנה

  
     

  
  

 
  
  
   
  

 
  

  רש"י
   . מועדות:ושל פרקים

. שהיה מחזר מתלתין לתלתין
   תלמודו כל שלשים יום:

   . שש''צ מוציאם:פוטר היה כו'
. ואע''פ שעם אינן בכלל ברכה

שבשדות בכלל ברכה הני דמצו 
 למיתי קמי כהנים ויפנו כהנים

אליהם ויברכום והם לא באו 
   אינן בכלל ברכה:

. משום דלא אניסי אבל דעיר לא
  ויכולין להסדיר תפלתן:

  
  
  
  

  

  

  


