
דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם בטמ, ק׳ שְּ

כ•גתב צבטצ
תקיעה בר''ה שחל בשבת

ת''קת''ק  אפי' ב''ד ארעי,  ר"ה:ר"ה: ובפני ב"ד דווקא.

ופירוש המשנהופירוש המשנה שבירושלים תוקעין אפי' שלא בפני ב''ד,

וביבנה רק בפני ב''ד, ואפי' יחידים.
ועוד יתרה ירושלים מבכל עיר שרואה ושומעת.

 
תקיעה ביוה''כ וביובל

'שסצ"ן אטשסגץ בץזג שןמ תגהן' שכל יחיד חייב לתקוע.
וא"ד דר"ה:וא"ד דר"ה: בזמן ב"ד דווקא

והך: דתקיעת יובל דוחה את השבת בגבולין,
איש בביתו היינו בזמן ב''ד.  

והך שביובל תוקעין בכל ב''ד, וכל יחיד חייב לתקוע,
ובר''ה בשבת - רק בסנהדרין גדולה, ולא כל יחיד חייב

היינו שביובל יחיד תוקע בזמן ב''ד אפי' שלא בפני ב''ד.
ובר''ה יחיד תוקע רק בפני ב''ד

  
בעי ר"ז:בעי ר"ז: ננערו לעמוד ולא עמדו, מהו?

אי יושבין בעי' ואיכא, או זמן ב"ד בעי וליכא - תיקו

 

פזפק עתא צמאצ מגפבכמם מאמגצ זכ משטצ פלפ'.

רואה - ולא בנחל,
שומעת - ולא בראש ההר,
קרובה – ולא חוץ לתחום,

ויכולה לבוא – ולא שמפסיקה נהר.

טצ: צמצ צכפכש טמנכ שידקב בשזצ פשיקמטצ מפם תסק, שגתבפטצ:שגתבפ

ש"ע במצת כפכש טמנכ שיקמטצ בשזצ, עלג כידקב,  גמ שמצי"ד: צאדמן  ש  ש"עיבסג גמ שמצי"ד: צאדמן  ש  יבסג

פבמצת מפם צטף לפכפ תחפג.

'זכר למקדש'  ד'הסץכ צסת קץגב תסכ מצ', מכלל דבעיא דרישה.

פבמצת מפם צטף לפכפ תחפג.

דמהרה יבנה ביהמ"ק, ורק עומר מתיר ויטעו להתיר בהאיר מזרח.
ושמא יבנה בסוף טו' ולא יקריבו עומר לפני חצות.

רנב"י: בשיטת ר"ירנב"י: בשיטת ר"י  'טק טה צסץ צפצ', עד ועד בכלל.

ז: היינו דרש והתקין לעשות כתורה והתקין ריב''ז:והתקין ריב''

 

שגתבפטצ צמפ ידשכמן זקפא צסקב לכ צמפם,
וזם תסא טבאצפ צזקמם יכשפת, פטאדכדכפ צכפמם שבמג.

צאדמטפ בכת מצפ ידשכמן תכת זק ציטסצ.
פתם שתפ זקמם תסג ציטסצ טפצרמן תפאפ צמפם דפקב, פכיסג דפקב,
יבסגש שמצי"ד צאדמן גמש"ע במצפ ידשכמן זקפא צסקב לכ צמפם.

קלקלו הלוים בשיר א. א. בבבל. שלא אמרו שירה.
.                 ב. ר"ז:ב. ר"ז: שאמרו שירה של חול.

ר"ז ראייה לדבריור"ז ראייה לדבריו: : התקינו שלא יהו מקבלין עדות החדש אלא 

בשיש שהות להקריב תמידין ומוספין ונסכיהם,
ולומר שירה שלא בשיבוש. ודחינן דלא אמרו כלל, זהו 

השיבוש.
והך דתמיד של ר"ה, בשחרית -שיר של חול אפי קידשוהו

.                 .במוסף - 'צגךסךץ מתמצס טץפךץ'.
.                 .במנחה – 'דץמ צ' סףסמ לקשג'.

חל ר"ה בה' בשבת- 'ציסגץאס לישמ בןלץ'. אם קידשוהו כבר
               . ולא 'צגךסךץ' שלא לחזור ולכפול

ואם לא קידשו עדיין -אומר 'צגךסךץ' אפי' שכופל במוסף כשיקדשו
אפי' למ''ד שמספק לא אומר, כאן בשחרית זהו שיר של יום

כעלפא פכצהכסא צגצ''ה ג' תוגמם צפכהשגר בכמנ''ת

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

