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מן י כו׳. הזה בז ס. פשושים דפרים אלו ו  להיות ראכון יום חל רכימ ככהכ ומה ה
 שלא כדי שנת כטרב ראשון יום להיות שא״א לכי שני יום כתב ולא בשבח

:בשבת באחד יוה״כ יבא
כו׳. אדם חייב תקיעות כמה א עו ל״ד) ל״ג (דף ר״ה יו״משל ברייתאפ׳ לתקו

 ומנין וכו׳ שאשומה מנין
 שלש של שלש שהן ומנין וכו׳ לאחריה שפשוגיה

ה זכרון תרועה שופר והעברת ח״ל שלש ע רו  ק
 זה של האמור אח ליתן ומנין הרועה יום
 ת״ל ביובל ר״ה ושל בר״ה יובל של פי׳ גזה

 .שהן שלש כיצד הא שוה לגזרה שביעי שביעי
 נזכר כבר .וכו׳ תקיעות תשע :ע״כ חשע

:בסמוך זה
. האמורה זו תרועה ב כו' דף ו ) מ׳  ל״ד) בג

 בקסרי אבהו רבי אתקין ובהלכות
 מה ושאלו ותקיעה תרועה שברים ושלשה קקיעה

 שברים שלשה נעביד תרועה הוא ילולי אי נסשך
 נעביד שברים שלשה הוא גנוחי אי נעביד לא

 ספוקי אבהו ר׳ ותירצו .נעביד לא הרועה
 .הוא ילולי אי הוא גנומי אי ליה מספקא
 ואתיא הוא גנוחי ודלמא עוירא רב לה מתקיף
 הדר ותירצו לתקיעה שברים בין ומפסקא הרועה

 ודלמא רבינא והקשה הש״ח אחרינא בבא עביד
תקיעה בין ומפסקא שברים ואתיא הוא ילולי

 שני עושין שאנו הזה בזמן יי :אותן ומודיעין העם את
 ואם .בשני תוקעץ בראשון שתוקעין כדרך בגלות ימים

 דין בית במקום היה ולא בשבת להיות ראשון יום חל
:בלבד בשני תוקעין לתקוע הראויין

ק שי פר לי ש

כו׳. שאנו הזה בזמן י  ע"פ אנומקדשין שאין עתה שאפילו רבינו מלשון שנראה לי קשיא ו
 משמע לתקוע הראויים ב״ד במקום היה ולא שאמר קבוע בב״ד תוקעי! הראייה

 שקרשו. בב״ד אלא קוקעין שאין פסק ולמעלה . לתקוע הראויים ב״ד עתה להמצא שאפשר
שאם לפי הוא החדש את שקדשו בב״ד אלא הוקעין שאין שאמרו שהמעם ונ״ל .החדש את

 קדשו שלא אע״פ ב׳׳ד בכל לתקוע מתירין היינו
 אף לתקוע באים היו ב״ד באותו החדש אח

 באותה החדש קדשו שלא אחרת עיר של בב״ד
 למהר או קדש היום אם ידעו לא והם העיר
 דלאו בשבת וחוקעין ר״ה אינו היום ואותו
ועושי[, חשבון ע״פ עושין שהכל עכשיו וא״כ יו״ע
 למיחש וליכא ודאי אצלנו הדבר הרי ימים שני

 ב״ד כל ולפיכך החדש את שקדשו דב״ד לההיא
 שקדשו כב״ד הוא והרי הוקעין וסמוך קבוע

 תוקעין בראשון שחוקעין כדרך ומ״ש :החדש את
 בקביעא ובקיאינן הואיל תאמר שלא וכו׳. בשני

 בשני לתקוע צריך ואין עיקר ראשון יום דירחא
 שהוא בראשון נשתקעו ה״מ שצריך ת״ל אס או

 מועיל מה בראשון תקעו שלא אחר אבל העיקר
 ויותר בלבד. בשני הוקעין קמ״ל השני תקיעה

 מקדשין שהיו לזמן הדין כתב שרבינו לומר נכון
 ודיני ומהרה טומאה דיני שכתב כמו הראייה ע״פ

:עיקר וזה עכשיו נוהגין שאין אע״פ הקרבנוה
הרי

ה א מ .השנה בראש לשמוע אדם חייב אתקיעות כ
 ביובל תרועה שנאמר לפי .תקיעות תשע

 לפניה פשוטה תרועה וכל פעמים שלש השנה ובראש
 תרועות שכל למדו השמועה ומפי . לאחריה ופשוטה

 ביום בין השנה בראש בין .הן אחד השביעי חדש של
משניהן. אחד בכל תוקעין תקיעות תשע יובל של הכפורים

 תקיעה ,ותקיעה ותרועה תקיעה ותקיעה, ותרועה תקיעה
ח. הדר ותירצו לחמעה חר״ ד  ורוב השנים אורך לפי םפק בה לנו נסתפק בתורה האמורה זו תרועה ב ותקיעה: ותרועה ̂׳כוהקשו עבי

.שמייבבין בעת ביניהן הנשים שמייללין היללה היא אם .היא היאך יודעין אנו ואין הגלות ״רל^ז^שז?
 שניהם או .גדול מדבר לבו כשידאג פעם אחר פעם האדם שייאנח כדרך האנחד! או דמילהא סקמא ותירצו תרש״ה נמי ליעכד הכי

א ע״כ מייליל והדר איניש מגנח גמחי ר מתאנח הדואג דרך שכך .תרועה הנקראין הן אחריה לבא שדרכה והיללה האנחה כאחד ע״
והאנו־״ד .תרועה קוראץ שאנו היא היללה ג :דגל עושין אנו לכך מילל. כך ואהר תהלה f ״

 מברך .הוא כך התקיעות סדר נמצא .שברים שלשה אותה קוראין שאנו היא זו אחר זו כשלא. לוקא בסמוך שיתבאר כמו יצא שעות
א] שברים שלשה ואחריה תקיעה ותוקע הראוי מן שאינו שופר בקול ביניהן הפסיק כסדר וחוזר תקיעה. ואחריה תרועה ואחריה [

 זה כסדר וחוזר תקיעה ואחריה שברים שלשה ואחריה תקיעה ותוקע . פעמים שלש זה
 שלש הזה כסדר וחוזר תקיעה ואחריה תרועה ואחריה תקיעה ותוקע .פעמים שלש

הראב״ד השגת מן להסתלק כדי שלשים התקיעות מנין נמצא פעמים.
שיבוש ה1 כל ז׳ל הראנ״ד כתב .וכו׳ תרועה *שיעור שיעור .תקיעות [נ] כשתי ייתרועה *שיעור ד : הספק

׳ תתיעה שיעור אלא הוא המעתיק , שיעור תרועות מ
ג סקל פי׳ עור א מ׳ ג עור ב :שם ס מ׳ ס ברי־ בג׳ תרועה ׳ :שם ו התנאיש בין מחלוקת שאין ודע .ב

 התנא כי שיעורה וכמה ה-יא מה התרועה בענין אלא
מי האחד  שלשה היא התרועה צי אומר האחר והתנא קען שיעור והוא ביותר קצרים קולות פירוש ערימועוה ג׳ ושיעורה ערימוע היא התרועה כי או

ע' 'לשניהם הוא אחד התקיעה שיעור אבל גדול שיעור והוא שברים שיעור באומר הוא שבריה שאומר ומי אחד ביעור הכל שבריה כג׳ או ערמועות כ
ת/ כג' תקיעה שיעור שאומר הוא ערמועות שאומר ומי כתרועה תקיעה עו רו :עכ׳ל ת

 הקיעה בבבא שומע היה שאם כלומר בבא באותה
 ובין שברים וארזריה תקיעה תקיעה שברים
 לא הרועה שמע אתריה של לתקיעה שברים

 שאין שאע״ע לפי הבבות בכל הדין וכן יצא
 ראוי שאינו שופר בקול בהפסקה פוסלת השהיה

 והוא שכתב למכה ז״ל רבינו נהכוין ולזה פוסל
 כתב וכן השדר. על מהן בבא כל שישמע

 התקיעות מנין ונמצא וממ״ש .ועיקר ז׳׳ל הרמב״ן
 יכול השר״ת שבסימן סובר שהוא נראה שלשים

 לומר רוצה לתרועה השברים בין להפסיק הוא
 יכול אלא אמת בנשימה לעשותן מייב שאין

בנשימה השברים ודאי אבל ביניהם" להפסיק
 דשברים כתב ז״ל הרמב״ן אבל .ז״ל המפרשים מן הרבה דעת וכן .אחת תרועה שהן שביאר כיון זה לבאר ז״ל רבינו הוצרך ולא שלשתן הן אמת תרועה שהרי לעשותן מייב אמת

בשברים להרבות רצה שאס ודע לדבריו. למוש ויש ביניהן להפסיק לו אין בקולן שמשונין אע״פ הלכך תרועה הוא וילולי גנומי דלמא הן אמת מרועה כולן דהשר״ת ותרועה
; ברור וזה ביניהם. יפסיק שלא והוא הוא רשאי ממשה או ארבעה ולעשותן

 תנא אביי ומי-רן כהרועה תקיעה שיעור תניא והא הקשו ובגמ׳ יבבות כשלש תרועה שיעור תרועות כשלש תקיעה שיעור ל״ג:) (דף שם משנה .וכו׳ תקיעות כשתי מרועה שיעור ד
תירן כשלשה תרועה ביעור מדתגיא המשנה סוף על הקשו עוד פניגי. ולא בבא חד חשיב קא ברא תנא בבי דכלהו ותרועות בבי דכלהו תקיעות קאמשיב דידי כב־יסו

אביי ־
משנה לחם

א״כ כוונה צריך שופר דתקיעת כלל השנייה לו עולה אינו ששסע הראשונה בתקיעה ר״ה מימי אחד לכתוב לו היה כלומר שני יום כתב ולא ה״ה כתב .וכו׳ הזה בזמן י
: דוקא ראשון יום פרט ולמה

ג ״  הכל עושין אנו לכך וכו׳ ספק בה לנו נסתפק בהורה האמורה זו תרועה ב פ
כו׳.  קשה וכו׳. והוא למכה שכתב רבינו נתכוון ולזה ה״ה כתב ו

ן אי  שישמע לא כתב דשם בדבריו כן ליישב א״א דלכאורה רבינו בכוונת זה כתב ד
 דכוונתו דמשמע .ע"כ הרועה ואחריהן תקיעות שתי או תקיעות שהי ואחריה תרועה

 .הסדר על הכל אלא אפכא או תקיעות שתי ואח״כ התרועה שישמע לא תר״ת דכששומע
 לא הר״ת שנששומע לומר שהכוונה ה״ה בו שפירש כמו ואס רבינו עסיק קא ובתר״ש

 ונדחוק .התרועה שומע כך שאמר אע״פ אמרת תקיעה והתרועה תקיעה בין ישמע
 אמרת, תקיעה ישמע שאח״כ אע״פ כלומר הרועה ואמריהן תקיעות שתי או מ״ש ונפרש

 ושמע ותקיעה הרועה לשמוע רוצה תקיעות שהי ואהריה הרועה שישמע לא מ״ש וכן
 תקיעות שתי שמע אם לן איכפת דמאי קשה תקיעות פתי ואמ״כ הי״ת של התרועה

 מהשתי השנייה שההקיעה נימא לבסוף אחרונה התקיעה ששומע כיון התרועה ואמ״ב
ר. על הכל והוי שעולה הוא ראשונה ששמע תקיעות סד לצאת דכוונהו דכיון וי״ל ה

מיימוניות הגהות
 בנשימה שברים השלשה לעשות שצריך ר׳ת אומר [א] ! ע״כ בתום׳, וכן ע״ש בע׳א
 וילולי דגנוחי מסתבר לא רקשר״ק ותרועה שברים ג' אבל קיימי תרועה דבמקום אחת

 בן [ג] : ע׳ב ,בכפרו ע״ש רבריו לאמץ הוסיף וראבי״ה . אחת בנשימה אינשי עבדי לא
 בהא אביי אמר יבבות בג׳ חרועה שיעור דאמר אמתני׳ מינה ופריך בברייתא איתא
 גנוחי מ״ם ותיבב סיסרא באם וכתיב יבבא יום ומתרגמינן תרועה יום דכתיב פליגי ודאי
 פר״ש וכן רצופי! שהן שהו כל של כחות ג' הן יבבות נ׳ ופר״ח יליל ילולי ומ״ם גנח

 ובעל כחות ט׳ יבבות לג׳ שהן שהוא כל של כהות ג' הן דיבבא פי׳ וריב״ם ,וריב״א
 נראה יהא שלא מדאי יותר בשברים יאריך שלא ליזהר וצריך .דבריהם רואה ס״ה

אוחו של היבבות כשיעור התקיעה לעשות וצריך כדא״ל ולמר ליה כדאית למר כתקיעה
סדר

 חח״כ כתב למה סדרה על שכתב שאמר רבינו דלשון מיחורא הכי ליה דמשמע אפשר
 והיותר .דוחק זה וגם אחר דין ואמ״כ אמד דין אסר שבחמנה אלא וכו׳ שישמע, לא

 בדברי וע״ק .יפה בדבריו מכוא■־ שאינו אע״פ רבינו בלשון כך לכלול ה״ה שרצה נכון
 וכשהוא בברייתא ל״ד:) (דף ר״ה בסוף שם שאמרו הגמרא מן ראיה הביא לא למה ה״ה

 מגמרא ראיה הביא לא למה הירושלמי מן ראיה שהביא לקמן וע״ק הסדר. על שומען שומען
 הביא לכן יצא בדיעבד אבל לא לכתמלה ה״א מהברייתא דאי וי״ל .מהברייתא דידן

 אס אבל הסדר על ששמען והוא יצא דאמר יומנן דר׳ מימרא על דקאמר מהירושלמי
 הביא ולכך יצא דלא ראיה להביא כאן ה״ה וכונח יצא דלא משמע הסדר על שמען לא

:נכון והוא הגמרא מן ולא רבינו מדברי (מהירושלמי) ראיה
 דכתב מהא כו׳. שיעור הזכיר לא ורבינו ה״ה כתב .תקיעות כפתי תרועה שיעור ד

 ז״ל הטורים בעל שכתב העטור בעל כסי' מפרש שרבינו לו נראה ה״ה
 אלא הוא חדא דשיעורא סברי דכ״ע השיעור בענין פליגי לא ברא והנא דידן דתנא
במהירות יבבות ג׳ כעין התרועה לעשות שצריך ר״ל יבבות כג׳ תרועה שיעור דמ״ד

שהם
עוז מגדל

ה פ״ג מ ף של י׳ט׳ פרק . הספק מן להכהלק כדי עד לשמוע אדם חייג חקיעות כ ד ה( ) ר׳ ג ׳  :נ
עור ב : כחרועה שנריס שלשה שיעור תקיעוח כשתי תרועה שי ת  שינוש ז־ כל ז׳ל הראג׳ד כ

כו' היה המעתיק אני :עכ״ל תרועות כשלש תקיעה ו ה בשיעת עומד ו׳ל הראב׳ד אומר ו  והעומדים ריב׳
 כשיעור הן יבבות והשלש הן עועין שלשה יבבא כל כי שפירשו ו׳ל התוספות בעלי מרבותינו בשיטתו

 תרועות כג׳ תקיעה שיעור הני ומתני' בעז׳ה לכתוב עתיד שאני הירושלמי וע'פ עוניין ט׳ שהן התקיעה
 עוטין ג׳ ינבא יכל יבבות כג׳ תרועה שיעור סיפא כדקתני טוטין ט׳ דהיינו תרועות מג׳ אחת ר׳ל

 ו״ל רש׳י אמנם .רבים הסכימו יכן מהן יאחת אחת כל כיוטין ט' והתרועה התקיעה שיעור שנמצא
 הוא כח שכל הירושלמי פי על לדעתו ז׳ל המפרשים ופירשו שהן כל בעלמא כחית ג' יבבות ג׳ פי׳

כג׳ תרועה שיעור סיפא כדקתני טוטין ג׳ דתרועה שיעור נמצא ה1 ולפי אחת יבבא שהוא אחד טוט
יבבות



משנה מניד ״ן;0 שופר הלכות זמנים.משנה כסף264

אע״כ סבר ומר הוא ילולי סבר מר לכס יהיה הרועה יוס דכחיב פליגי ודאי בהא אביי הו  משיכ לידן וחנא נחרועה הקיפוח ז״לדשחי המפרשים ושאר רבינו פי׳ וזהו .בגמרא גממי
 שחים שהם אחת בבא תקיעות אלא משיב קא לא ברא ותנא הרועות כשלש ושיעורן התרועות לאחר ושלש הקרועות לפני פלש מהם. בבוס שלש של תקיעות שש ר״ל בבי דכולהו תקיעות
 מרימועא בירושלמי ונקראים קעניס קולות שלשה יבבות שלש היא והתרועה קמניס קולות שהוא ילולי שהוא סבר לתנא.לידן פליגי תרועה ובשיעור .הכל לדברי אחת כתרופה ושישרן

וכן כתרופה הם השברים ששיעור כתב אבל התרועה היא מה לנו שנסתפק ביאר שכבר לאי שיעור הזכיר לא ורבינו גדול. קול הוא והשבר שברים ונקראים גנוחי שהוא ברא־סבר והנא
שהשברים אחל והשבר היבבות ששיעור הוא

 תקיעה ותקע והריע שתקע הרי .בתרועה שברים שלשה
 אומריןתהשב אין בראשונה. בשתים ומשך.בה ארובה
 אפילו אלא ויתקע. ויהזור אחריה ויריע תקיעות בשתי
 ותוקע וחוזר אחת תקיעה אלא אינה היום בל בה משך

 אחת תקיעה יישמע ה :פעמים שלש ותוקע ומריע
 תיום בל שהה אפילו שניה בשעה ושניה אחת בשעה

 והוא .חובתו ידי ויצא [ג] מצטרפין אלו הרי כולו
 תרועה שישמע לא םדרה. על מהן בבא כל שישמע

 תקיעות תשע שמע (:בזה וכיוצא תרועה ואחריהן תקיעות שתי או תקיעות שתי ואחריה
 ותקיעה מזה ותרועה מזה תקיעה אחת. ידי אפילו יצא לא [י] כאחד אדם בני מתשעה

משלישי מב: סמ׳געפץ יוקצ פי׳ עוי א

רי ג מוזר שתקע ה  ומריע ותוקע וכו'ו
פ. והוקע ״  שיחזיר למימרא לאו ג

 אלא ותקע והריע שתקע מיירי להא ג'׳פ הסימן
 לאפוקי ־וזה ותקיעה והרועה לתקיעה חוזר ג״פ

 רש״י .פילו אין אמת אפילו דאמר מהירושלמי
 ורבינו יצא תקיעות ע׳ שמע כתוספתא נורס
 למחוק ואין הספרים גירסה וכן יצא לא גרס

:התוספתא מפני הספרים
קנים

 ולא ז״ל כתבו וכן תשע והיבבוח שלש הם
 שעה יש ובהשגות .יפה רבינו בדברי זה נתבאר
 בבי לכולהו תקיעות מפרשים שהם אמרת

 תקיעה שיעור ונמצא התרועות שלפני התקיעות
 ולאי בהא אביי לאמר לכיון כתרופה אחת
 אלא אחרינא לתירוצא צריכי־ן לא ממילא פליגי
 לפי שברים כשלשה אמת *תקיעה שיעור לכ״ע
 תקיעה אלא לזשיב לא לילן לתנא מפרשים שהם
 קפנוס יבבות שלש שהתרועה סובר שהוא ולפי

 שהן מאלו כשלש היא שההקיעה אמר לפיכך
 היא שהתרועה סובר ברא והנא . יבבות תשע

 אמר ולפיכך יבבות כט׳ גלולים שברים שלבה
 בשיעור שוין שהם ונמצא כתרופה היא שהתקיפה

 וללעס .שנחלקו הוא התרועה ובשיעור התקיעה
ז״ל  ששיעור ז״צ והרשב״א הרמב״ן הסכימו זה

קר. וכן אחל בשיעור שהכל סרימועוס תשעה או שברים שלשה או והיא אהת כתרופה התקיעה  שלשה כשיעור־ בה להאריך שצריך חשר״ת של בתקיעה שהחמיר מי ויש עי
. והריע שתקע הרי :מרימוסות כתשעה היא אחת וכל אחל התקיעות כל שיעור אלא עיקר זה ואין מרימועות עשר שמונה שהם והרועה שברים כו׳  בראשונה תקע שם משנה ו

:ז״ל והרשב״א ז״ל הרסב״ן הסכימו וכן ונכון ברור בה רבינו ופירוש .אחת אלא בילו אין כשתים בשניה ומשך
ע ה מ  הוא פשוט ,הסדר על מהם בפא כל שישמע והוא רבינו ומ״ש .יצא ביום שעות בתשע תקיעות תשע שמע יוחנן א״ר ל״ד) (לף שס מימרא .וכו׳ בשעה אחת תקיעה ש

:זה לבאר למעלה הארכתי וכבר הסדר על ששמעו והוא בירושלמי ומבואר
ע ו מ  מזה והרועה מזה תקיעה יצא לא כאהל אלם בני מהשעה יצא ביום שעות בתשע תקיעות מ׳ שמע הנ״ה דלעיל יותק לר׳ הא גבי ל״ה) שם(לף ברייתא .וכו׳ תשע ש

:כלו היום כל ואפילו בסירוגין ואפילו יצא

משנה לחם
חייבים.הסטה *נ׳א

מופסקים בקולות הוא שפרים כשלשה מ״ל אבל כחוס ג׳ הם יבבא שכל כחוח ט׳ שהם
 הס יבבות והג׳ ג׳ הם השברים נמצא יבבא בכל כמו כחוס שלשה שבר בכל כאן שאין

 הס והיבבות ג׳ הס שהשברים ה״ה וז״ש שוה שיעורן אבל כמות פשעה הס כלומר ס׳
תה. יעשה אופן באיזה ר״ל פלילי תרועה בשיעור המגיד הרב שכתב ומה תשע.  או

ה, פירוש על סובא לי וקשה בא״ח. ז״ל הרפ״י שפירשה נראה וכן  כתב לה״ה חלא ז
 איך א"כ טרימוסין ט׳ הוי שברים לג׳ למשה כתב והוא סרימוטין נקראים יבבות להג׳
 זה מהו קשה ועול שברים. ג׳ כשיעור הוי טרימוטין ג׳ יבבות'שהם ג׳ לשיעור נאמר
 לעיל ביאר כבר הרי יעשה אופן באיזה לומר כונתו אס שיעור הזכיר לא ורביט שאמר

 כן ביאר לא לומר אורחיה לאו מ״מ ה״ה שסירז מה היינו וכ״ת מספק הכל שיעשה
 שיעור לומר היה שלא שיעור מלת וע״ק .ביארו כבר ורבינו היל״ל ביארו שכבר מפני
 למאמר למאי לומיא יבבות ט׳ למשמע ט׳ והיבבות מ״ש וע״ק .אחד הוא להשיעור כיון

 לפרש נ״ל היה לכך .אחד והשבר היבבות ששיעור דקאמר ועול ,שלשה הם השברים
 הוא מהם אחל כל היינו כתרופה שברים ג׳ שיעור רבינו לקאמר במאי סופר לה״ה

 כתרופה הוי מהם אחל לכל הוא שברים בג׳ שיש השיעור ר״ל לקאמר) כחרועה(ומאי
 .לילן כתנא יללה שהוא זה הרועה קוראים אנו ללזה וכו׳ יבבות שלש [של] הרועה והוא
 שבר ללרפינו אחל שיעור והשבר יבבות הג׳ כלומר שהיבבות עמו שהדין ה״ה כסב ולזה
ט׳ כלומר יבבות ט׳ והיבבוה שלשה הם שהשברים אסל שיעור הם יבבות ושלש אחל

 אחת תרועה ספק שכולם יבבות וג׳ שברים בג׳ תהיה קשר״ק של התקיעה ביצר סדר
 של תרועה שהן שברים בג׳ קש״ק של התקיעה יליל וילולי גנח גנוחי דדילמא הן

 בבשל התקיעות בבל האריך אם מקום וטבל יבבות שלש כשיעור קר״ק ושל זה סדר
 אלא בירו אין בשתים בשנייה ומשך בראשונה התוקע דתנן כלים הפסיר לא קשר״ק

ה' או שברים ד׳ עשה אם נמי זה ומטעם . בדפרישית השיעור מן יקצר שלא רק אתת

 למשמע שברים שלשה שיעור במ״ש לחוק הוא רבינו שלשון ומפני .שברים ג׳ הס יבבות
 שיעור הזכיר לא ורבינו ומ״ש .יפה רבינו בדברי זה נתבאר לא קאמר לכך הג׳ כל

 הורה של לתרועה שיעור לתת שכוונתו תירן לזה יבבות ג׳ מרועה שיעור היל״ל ה״ק
כג׳ תרועה שיעור יאמר איך ספק בה לנו שיש למעלה כתב חורה של לתרועה וכיון

 לרבינו לומר יש יללה שהיא הרועה קוראים שאנו למה שיעור נתן תימא וכי יבבות
 דהיינו תקיעות כשתי תרועה שיעור וכמ״ש תורה של לתרועה שיעור לימן אלא בא אינו
 ותנא לילן תנא בהא מולו לכ״ע תקיעות כשמי הוי יללה שתהיה בין אנחה שתהיה בין

 כמו אלא הורה של כהרועה הוי לא כהרועה שברים שלשה לאמר השתא אימא וכי .ברא
 למ״מ וי״ל .מהם אחל כל הוי שברים בלשה לכפי כיון מרועה אוהו קוראים שאנו
 בתרועה שיפרש.אותם ואע״פ השברים לפרש בא אלא חורה של התרועה מפרש אינו
 הוא זה וכל הורה של התרועה אלא מפרש אינו לפרש כשבא אבל לומק אינו שלנו

 בה רבינו פירוש ה״ה מ״ש .וכו׳ שתקע הרי :צ״ע ועדיין רבינו לברי בפירוש לותק
 התקיעה לומר רוצה אמת אלא בילו לאין שפירש אחר פירוש ליש משום ונכון, ברור

:ז״ל ובב״י בטור ועיין .לו עולה אינו באמת אפילו זו אבל התרועה קולס הראשונה
ע ו מ  תשע שמע ל״ל:) (לף בגמרא גורם לרביט נראה . וכו׳ תקיעות תשע ש

 אסיקנא להא ז״ל רש״י להקשה ואע״ג יצא לא אלם בני מס׳ תקיעות
ד קלי תרי לעיל ת לא הכי משום להכא סעמא להך לליתא הר״ן כתב משסמעי גברי ב

יצא
מיימוניות הגהות

 אריכתא תרועה ן*יה והוה התרועה מן אותם נחשוב היתרים השברים בי באום בכך אין
 בדי שהה דאמראם אבוה כרבי ודלא יוחנן כרבי [ג] : ע׳ב ,בתום׳ עיין דפרישית מטעמא

 גרסינן בן [ד] :ע״ב ,דברכות בירושלמי משקי ובן גר״ח ובן ע׳ש חוור כולה לגמור
 אמנם משתמע גברי מב׳ קלי ב' לעיל דמסקינן יצא דגרסתהספרים פי׳ ורש״י כספרים.

פשוטה בסדר אותם שומע דאין וטעטא המחבר ברבינו ופסק הספרים גירסת קיים ר״י
לפניה

עוז מגדל
 שפירש כמו תרועות כג' תקיעה שיעור ברישא כדקתני מועין ע' התקיעה שיעור נמצא כך ומתוך יבבות
 לא נמי דמתני׳ ותנא ברא דתנא ר״ה של יו״ע פרק משנה דהאי בגמרא אסיקנא והא ז׳׳ל ריב״ם
 דרש״י וממילא פליגי ודאי תרועה בשיעור אסיפא נמי ואשיקנא ברישא תקיעה בשיעור דהיינו פליגי

 כהדין אמר חד מונא ור׳ חנניא ר' תרועה היא איזו דגרשינן הירושלמי וכלשון פ־ליגי ז׳׳ל וריב״ם
 רקיקין גורס ז״ל וריב״ס בדל״ת דקיקין גורס רש״י כי ז״ל ואמר ,ע״כ רקיקי! תלת אמר וחד ערימועא

 צריך ףל הראב״ד דעת ביררתי אשר ואחרי שכתבתי כמו ףל ריב״ס בשישת נמשך ףל והראב״ד ברי״ש
ל ר״מ דעת לברר אני  על הלכה שנות שקבלתי לפי ימים ונחליתי דעתו להבין נהייתי אני כי ודע .ף
 לשון שהיה'מהפך חדא עלי קשה שהיה מפני ורגלי ידי מצאתי לא ז׳ל ר״מ לשון וכשראיתי זה דרך

 שיעור ידענו לא ואנחנו תקיעות בשתי ותלאה תרועה שיעור לפרושי פתח ועוד דרכו שאין מה המשנה
 דתנא יבבות לשון והניח דברייתא כתנא שברים לשון כתב ועוד ̂ בסוף ולא בתחלה מדברירלא התקיעה

 מקמי לברייתא ליתא דאמר כשמואל הערל בפרק דקיי״ל אנדרוגינוס לגבי פ״ב כתבתי וכבר דמתניתין
 מתני' גמרא פ״ק דהא ועוד פליגי ודאי דאסיפא דאסיקנא הכא כי מתני' דמתעקרא היכא מתניתין
 היאך עוד • כברייתא ועבדת מתניתין שבקת וכי יוסף לרב אביי ליה אמר צריף כמין סוכתו דהעושה

 שיעור אמר הא דמתני' כתנא דאי כמאן דאמר והוא ליה מנא תקיעות כשתי תרועה דפיעור כתב
 .דירופלמי כחד אמר שלא וכ׳יש כתרועה תקיעה שיעור אמר הא דברייתא כתנא ואי תרועות כג' תקיעה

 פירש והוא וחצי שבר כשיעור שהוא תרועה כחצי התקיעה שיעור בידך יעלה ףל דבריו כשתדקדק ועוד
 התרועות כל כשיעור הוא התקיעות כל שיעור כי ר״ל הרועות ג' כדי תקיעה שיעור המשנה זאת בפי'
 כשזכיתי כי ועוד לה שמע וממאן שיעורה קתני להצאין תקיעה אטו אתמהה וא״כ .עכ״ל שלשה והס
 גדולים לכמה ושאלתי בהם טוע ואין המתרעש כקול אבותס בקבלת תרועהס מצאתי הקדושה בארן לבא
 שפירשה ףל גיאת בן לר״י ומצאתי חפשתיה וכמטמונים בקשתיה ככסף עד דבר לי פירשו ולא

 אלא תרועה ואין וףל קבלה דבריהם שכל ףל גאון האי ורבינו שרירא רבינו מתשובת ר״ה בהלכות
בירושלמי שברים כשלשה תרועה שיעור כתרועה תקיעה שיעור כיצד הא ולאחריה לפניה תקיעה שיש

 רקיקין תלש אמר וחד המתרעש קול פי׳ ערימוטא כהדין אמר חד מונא ור' חנניא ר' תרועה היא איזו
ה וגנוחי רעישה לשון יליל ילולי כבדים שהן שברים והיינו  מלב וגונח המתאנח כאדם שבירה לשון גנ

 בריש^ עד הגמרא כלשון כו' ליה מספקא ותקיעה תרועה שברים ג' תקיעה בקסרין אבהו רבי ואתקין
 תקין מדידיה לאו אבהו דר' תקנתא דהא זצ״ל גרבינו-האי שרירא רב אמר והכין מייליל והדר מגנח

שונים. נביאים מימות היה כך הדבר עיקר אלא לה חי משמע תרועה לשון ומיהו הרא מ  ילולי ומשמע ג
 הילכך מיקרו תרועה גנוחי דהיינו נמי יקירי ושברים ילולי כגון נינהו קלילי שברים דתרועה פירוש
 מנהגם היה וכן נקרא תרועה וזה דזה משום שניהם נקראים בעלמא ושמא אחד ותרועה שברים נמצאו
 שברים שהן כבדות יבבות תרועות ומהן קלות יבבות תרועות עושין מהם ישראל בכל הקדמונים בימות

 נראה הדבר והיה הן תרועה קלות ויבבות הן תרועה כבלים שברים כי חובתן ידי יוצאין ואלו ואלו
 שיעור שונין והללו יבבות שלש תרועה שיעור שונין הללו התנאין והרי חלוקה שאינה ואע״פ כחלוקה
 אלא היא פלוגתא ולאו פליגי בהאי אביי וקאמר מנהגן לפי ואלו מנהגן לפי אלו שברים שלשה תרועה

 אהד מעשה ישראל כל בה שיהיו תקנה לתקן ראה אבהו רבי וכשבא אתריה כי ומר אתריה כי מר
 עשה כי שניהן וכהללו כהללו הראשונה את ושם כחלוקה אותו רואין שהדיוטות דבר ביניהן יראה ולא
 ואע״פ שלש שלש של מג׳ אחת היא שהרי היא אחת תרועה כולה ולעולם ויבבות שברים התרועה את

 לא קפיד יהא שלא כדי המנהג זה כגון ואחד המנהג זה כגון אחד בעלמא שמא תשר״ת שאמר
 שאומר זה וספק ספיקא וליכא כאלו ותר״ת כאלו תש׳׳ת שנייה בבא ותוקע וחוזר מאלו ולא מאלו
 נמצאת התקנה נתקנה ספק מהמת לא כי בתרועה שנסתפק הספק מן זה דבר שתיקן זה פירושיה הכי

 דרך והוא המשניות בפי' ר״מ פירש ורן הקושיות כל נתרצו ובזה עכ״לי. מנהג לכנופי אבהו רבי תקנת
ס מאד נכון :בנימוסי מוכתר נסתר סוד בו יש האמת דרך על וג

רי ע :ל״ד) ל״ג (דף ר״ה של י״ט פרק .פעמים שלש עד והריע שתקע ה מ  וכיוצא עד אחת תקיעה ש
ף יו״ט פ' סוף . בזה ד ם( ע בערכין: אין ל״ד)ופרק ש מ  סוף לשמוע• חייבין עד תקיעות ט׳ ש

: ר״ה מסכת
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 וכולל השם וקדופס וגכורוח אנוח ואומר ל״ב) (דף במפנה .וכו׳ לפמומ חייבים ז

 ואומר .והוקע פופרוח .והוקע זכרונוה .והוקע היום קדושה עם מלכיות
 :מחברו כר״ע הלכה וקי״ל ובהלכוה .עקיבא ר׳ דעה וזה כהניס וברכה והודאה עבודה

 זו מעכבות ויוה״כ ר״ה של וברכות תקיעות ל״ד:) (דף שם ברייתא .וכו׳ ברכות שלש ח
זו מעכבות התקיעות פירוש זו את

 כל ואפילו בסירוגיו ואפילו יצא זה אחר בזה משלישי
כל שישמע עד חובתו ידי יוצא ואינו .כולו היום ׳ י ־ ®

 זו מעכבות לפיכך הן אחת מצוה שכולן תקיעות התשע
 סדר על התקיעות לשמוע חייבין הצבור“י { זו: את

 וקדושת וגבורות אבות צבור שליח אומר כיצד הברכות.
 ותוקע זכרונות ואומר שלש. ותוקע ומלכיות השם
 עבודה ואומר .שלש ותוקע שופרות ואומר .שלש

 אלו אמצעיות ברכות =שלש ח :כהגים וברכת והודייה
 מלכיות שהן יובל של הכפורים ויום השגה ראש של

 בכל לומר 'וצריך זו את זו מעכבות ושופרות וזכרוגות
 פסוקים שלשה .הברכה מעין פסוקים עשרה מהן ברכה

.הנביאים מן ושלשה .מספרתהלים ושלשה התורה. מן
.יצא בנביא השלים ואם .בו משלים התורה מן ואחד
 הכתובים מן ואחד התורה מן אחד פסוק אמר ואם

 אלהינו ה׳ ובתורתך אמר ואפילו יצא. הנביאים מן ואחד
 של ושופרות מלכיות זכרונות מזכירין אין ט :כלום [י] צריך אינו [ה] שוב והפסיק תורה של פסוק ואמר לאמר כתוב

 שופר תקעו כגון שופרות . עליכם אמלוך שפוכה בחמה כגון מלכיות .וכו׳ המה בשר כי ויזכור כגון זכרונות .פורעגות
 כגון .כזכרונות אינן ופקדונות .לטובה אלהי לי זכרה עמך, ברצון ה׳ זכרני כגון לטובה אפילו יחיד זכרון ולא וכו׳. בגבעה

יום את אדום לבני ה׳ זכור . עמים ירגזו מלך ה׳ כגון עכו״ם אומות של פורענות להזכיר לו ויש .אתכם פקדתי פקד
ירושלים :הקצא סי׳ נווי ג :סקצג סי׳ טור ג :שם סמ״ג תקצב סי׳ טור א

משנה לחם
בנירסא הוא pv בנע׳ וכגירססנו .כדפריפיה מכלן שלשה שלשה גרים ולא יצא שלשה שלשה כאן דאין יצא לא הכי לאו וחקיעההא ותרועה תקיעה סדר על לשמוע שצריך לפי צא

ף ראוהו פ׳ הוא וכן ד ד(  ב״
 : ולברכות לתקיעות לר״ה יובל שוה כ״ו:)
ך רי  יו״נו פרק ל״ב) (דף משנה .וכו׳ לומר ת

 מלכיוס מעשרה פותתין אין ר״ה של
 יוחנן ר׳ .שופרות מעשרה זכרונות מעשרה

 יצא שלשה שלשה של אמרן אם אומר מרי בן
 של ושופרות זכרונות מלכיות מזכירין ואין

 יוסי ר׳ בנביא ומשלים בתורה מחסיל פורענות
 דה״ק ואסיקנא יצא בתורה השלים אס אומר

 בנביא השלים ואם בסורה משלים אומר יוסי ר׳
 תניא בגמרא וכן כר״י וקי״ל ובהלכות יצא.
 .בהורה משלימין היו ותיקין בר״י אלעזר א״ר
 יצא מכלן שלשה אמר אם אומר ריב״ן שם עוד

 הלכה שמואל אמר וכתובים נביאים תורה כנגד
 פרקא,א״ר בסוף ואסיקנא ובהלכות . כריב״ן
 אלהינו ה׳ ובחורחך שאמר כיון רב אמר חננאל
אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע לאמר כתוב

גץ

 מפרש שהוא נראה רבינו ומדברי .בהלכות ע"כ הלכהא וכן צריך אינו שוב רבים בין יחיד בין
 אמר אם שאמר שריב״ן סובר חננאל דרב פירושו לפי לי ונראה .די תורה של אהד שבפסוק

 במשנה קאמר וכי ושופרות וזכרונוה מלכיות דהיינו קאמר הברכות מכל יצא מכולן שלשה
ר״ח ובא הכתובים מן וג׳ הנביאים מן ג׳ או הברכות כל 1בי ההורה מן שלשה ה״ק שלשה שלשה

 ויש .תורה של הפסוק אותו שיהא דבעינן ופי׳
 הגאונים ותדברי שסוס הרבה דר״ח הא בפירוש

 פירש ז״ל הרמב״ן אבל רבינו כפירוש נראה ז״ל
 וכן קדשך ובדברי צ״ל וכן ובתורתך צ״ל שהוא

צר^ שאינו אלא הנביאים עבדיך וע״י צ״ל
 יותר להוסיף רצה שאס ודע .הפשוקים להזכיר

 עוד .ז״ל הגאונים כתבו וכן מוכיף פסוקים מי׳
 כמו הנביאים קודם באמצע כתבו'שכתובים
הגו: וכן ז״ל רבינו שכתב נ

ן ט אי  במשנה זה נזכר כבר .וכו׳ מזכירין ו
 מבוארים רבינו שהזכיר והפסוקים

:רבינו כלשון ברייתא .וכו׳ זכרון ולא :בגמ׳
ת נו דו ק פ  הרי פקדונוח בגמרא .’וכו׳ אינן ו

 פקדתי פקד כגון כזכרונות הן
 אינן פקדונות אומר ר״י יוסי ר׳ דברי אתכם

 יוסי דר׳ דקי״ל אע״ג ובהלכות . כזכרונוס
כר׳ עלמא נהוג הכא יוסי הלכה.כר׳ יהודה ור׳

ש : יהודה  אומות של פורענות להזכיר לו וי
ז״ל: רבינו כלשון ברייתא . ׳ופו׳ עכו״ס

שמע

 ידי אף יצא לא למה כן רבינו דעת אם לי קשה מ״מ אבל לאחריה. ופשוטה לפניה פשועה
 פעם לחת נראה היה ולזה לבד אמת תקיעה ידי יצא משסמעי קלי דתרי כיון אחת
 דמשתמעי ושופר חצוצרות גבי בגמרא דאסיקנא דאע״ג ליה דאית משום רבינו לדברי אחר

 קול הוא שהכל הכא אבל ושופר מחצוצרות משונים קולות שסי שהן מפני היינו גברי בהרי
 פריך וכי יצא לא אחת ידי אפילו ומש״ה תקיעה וזה תרועה שזה אע״פ משסמעי לא שופר

 מפני משחמעי לא דהסם הכי לשנויי מצי הוה מחרגמין ושנים קורין משנים לעיל בגמרא
 דלא משני קא מיניה דעדיפא אלא משונים קולות שהם ושופר חצוצרות אבל שוה קול שהוא
 אם רבינו בדברי שכתבתי מה ק״ל הר״ן בדברי שנתבאר הפעם לפי אבל לסיפא אלא דמיא

:ההוא הפעם סובר הוא
 וכאן המלכיוח מם כוללה רבינו ביאר תפלה בהלכות .וכו׳ ה׳ וקדושת וגבורות אבות ז

:מקומו זה שאין ביאר לא
 נראה רבינו ומדברי ה״ה כתב .כי׳ פסוקים עשרה מהן ברכה בכל לומר וצריך ח

 קאי דר״ח דא״כ ה״ה לפירוש פובא וקשה וכו׳. דר״ח פירושו לפי נ״ל וכו׳ י
 אילימא הני שנא מאי ל״ה) (דף ר״ה בסוף בגמרא פריך מאי ושופרות זכרונות אמלכיות

 של דבאחד בדיעבד אלא קאמר לא ר״ח הא וכו׳ חננאל רב והאמר וכו׳ דנפישי משוס
 ז״ל הר״ן וכדכסב יצא כדקאמר בדיעבד אלא פליג לא נורי בן יוחנן רבי דהא די הורה

דפסק ואע״ג פסוקים העשרה שיאמר בעינן דלכחחלה שכתב רבינו מדברי נראה וכן
כולהו בעינן דלכחחלה כיון מ״מ יצא דבדיעבד דאע״ג כלל פריך לא כן ואס כריב״ן

את דמוציא דאמרת חיישת דמאי פריך דהכי לומר ויש .יוציאם צבור ששליח בעינן להכי
ואפילו יפעה לא הבקי דדילמא ספק הוי הא הבקי אפילו יטעה דילמא משום הבקי
 דיוציא למימר ליה הוה לא יצא דבדיעבד בדבר ספק דהוי וכיון יצא בדיעבד הא יפעה

 אמר אס] [אומר ריב״ן דתנן ל״ב) (דף המשנה ר״ח יפרש איך קשיא ואכסי הבקי. את
 אזכרונות ומד אמלכיות דמד לבד שלשה אלא למימר ליה הוה לא דלפיכך יצא מכולן שלשה שלשה

 אנן מדקאמר לכחחלה אפילו יוחנן ר׳ דברי שמפרש הפור להרב סייעהא וזו אשופרות וחד
 לשון סיוע הוא וגם לדבריו סיוע ודאי וזה ב״י הרב עליו ותפס כריב״ן ודלא כרבנן עבדינן
 .קשה רבינו אבל;דברי לכתחלה אפילו משמע הלשון וזה כריב״ן דאתי צריך אינו שוב דקאמר

 לזכרונות ושלשה למלכיות שלשה כלומר ואחד אחד לכל פסוקים שלשה אמר אס דה״ק וי״ל
 אפילו או כתובים של ואחד נביאים של ואחד הורה של אחד אמד לכל כלומר לשופרות ושלשה
 של שלשה כלומר פלשה ובשופרות ומלכיות בזכרונוח שיאמר אפילו כלומר מכלן שלשה שאמר
 .זו אף זו חלוקות שהי הוא מכולן שלשה שאמר ומה שלשה שאמר מה זה ולפי יצא חורה
 בן יוחנן דר׳ הבעיא לפשוט בגמרא דהביאו וכו׳ פומהין דאין הברייתא יתרן איך וא״ס
 ההורה מן שלשה אמרת אי אלא הוי לא דהפשיפות פפי שפיר ליה דאתי דכ״ש וי״ל מרי.

הג׳ הוי שבעהנמי וכו׳ הכתובים מן ושלשה הנביאים מן ושלשה  מוסיף ריב״ן ליה והוה כדי
 סמלכיות מכלן לומר רוצה דשבעה ספי שפיר דאתי ודאי חננאל רב לפירוש אבל

 שהקשיתי למה .וכו׳ ברכה בכל לומר וצריך :ספי דפומח וא״ש ושופרות וזכרונות
אמר אם המשנה גורס דהוא ויפה הגון אחר פירוש נ״ל המשנה ר״ח יתרן איך לעיל

 דהיינו ברכות שלש אמר אם אומר ריב״ן קאמר והכי ז״ל והרא״ש והרי״ף ה״ה שהביא
 •אמר דאם שלשה שלשה ולה״ק יצא פסוקים שלשה ובשלשתס ושופרות וזכרונוח מלכיוס

 ר״ח ובא שלשה שלשה קאמר לכך ברכה בחד פסוקים שלשה אף משמע הוה דוקא שלשה
 הבעיא שפיר אתי מכלן בגמרא גרים זודלא ובגירסא הורה של הוי שלשה דהני ואמר
 דאמלכיות מכלןפשיפא במשנה דאסאיתא וכו׳ הנביאים מן פלשה קחני היכי בגמרא דבעי

 מלס זה על שיפול וכתובים נביאים חורה במשנה הוזכר דהיכן קאי ושופרות וזכרונות
 מכלן שלשה אמר ואם וקאמר מהברייתא דפשיט כפשטו דח״ש הפשטות אתי והשתא .מכלן
 רש״י אבל ושופרות וזכרונות אמלכיות דקאי משמע מכולן קאמרה דברייתא דכיון

 בברייתא מדקאמר דפשיט למימר מצי לא בעי קא הכי ואפילו מכלן במשנה שגורס
 לא דקאמר יוחנן ר׳ דא״כ דפשיט ולומר לדחוק הוצרך לכך בעי קא הא דעל מכלן

 חננאל דרב רבינו לומר והוצרך .שפיר אתי רבינו לפירוש אבל מוסיף הוי משבעה ופחות
 הברייתא דצדדי ואע״ג כמ״ד דלא דאתי ונמצא עליו יחלוק שלא כדי כריב״ן כן מפרש
 דשופרות וט׳ דזכרונות וט׳ דמלכיות ס׳ בעינן אי אלא דבעי משמע לא בגמרא דבעי

 אפשר משמע'הכי לא כלן בין שלשה אבל דשופרות וג•׳ דזכרונות דמלכיוהוג׳ שלשה או
 מן ואחד הנביאים מן ואחד התורה מן אחד דלמא או בגמרא דקאמר דמאי לומר

 דרב אע״ג נמי אי .שופרות וזכרונות במלכיות בכלהו הוי שלשה להו דהוה הכתובים
 דאס עיקר וזה נקטינן וכוותיה דוחק זה אין ריב״ן בדברי שלישי פירוש מפרש חננאל

 שלשה או דשופרות ותשעה דזכרונות דמלכיות.ותשעה תשעה אי אלא הוי לא הבעיא צדדי
 הנביאים מן ואחד התורה מן אחד במלכיות שלשה רבינו הזכיר למה כן אס בשלשתן

 עיקר א״ו בגמרא הוזכרו שלא כיון בשופרות וכן בזכרונות וכן הכתובים מן ואחד
 קאמר וכי וז״ל בלשון תוספת ה״ה בדברי נוסחאות ויש .חננאל כרב ופסק כן הפירוש
 סן שלשה או הנביאים מן שלשה או הברכות כל בין ההורה מן •פלשה ה״ק שלשה במשנה

 זאת ליישב אפשר וכפר .עיקר וכן ליהא הספרים ובשאר וכו׳ חננאל רב ובא הכתובים
 ולא שלשה ברכות פשלש דמשמע ג׳ ג׳ הכי משמע הוה דמהניתין לומר וכוונתו הנוסחא

 עד מכתובים בין מנביאים בין ממורה בין משמע והוה השלשה אותם הן מה ידענו
 אכתי אבל .ה״ה בדברי הא גרסינן דלא הדבר עיקר אבל .ופירש חננאל רב שבא

העם נהגו שם כתב רפינו שכתב החפלות בנוסח אהבה סדר דבסוף טובא לי קשיא
כמו היום קרבנות מזכיר וכו׳ עלינו שכתבת כמו אומר כשהוא המוספין תפלות בכל

 שכתבת כמו שאמר כיון הזכיר לא ואם וכו׳ הפסוקים אותם וקורא בהורה כתובים שהם
 כפירוש חננאל דרב הא דמפרש שם מבואר הרי .ע״כ צריך נו א■ שוב בתורתך עלינו
 באורח ז״ל הרב״י כתב וכן הפסוקים להזכיר צריך דאין וקאמר אמוספין דקאי ז״ל רש״י
 גדול הימה הוא כן ואס ז״ל רש״י כפירוש רבינו שמפרש הכפורים יום בהלכות חיים

ידע דמסברא נאמר ואולי זה כפירוש חננאל רב פירוש מפרש שהוא שכתב ה״ה על
אמר אי■ לן איכפא לא בגמרא אלו פסוקים הוזכרו דלא דכיון דמוספין הא רבינו ליה

צ״ע: ועדיין יע״ש ר״ת על בפסקיו הרא״ש וכדהקשה להו

שמע
מיימוניוח הגהות

מלכיות ̂ אזברונות אליא קאי רל*א דכתב כר״ת ודלא ר״י וכן רשב״א כתב וכן ע״ש אמר יצא מכולן ג׳ אמר אם אומר בורי בן יוחנן ר׳ [ה] : ע״ב ,לאחריה ופשוטה לפניה
 ובתורתך שאמר כיון רב אמר חננאל רב אמר מכילתן בשילהי כריב״נ הלכה המנונא רב

ב ,עכ״ל כו׳ ריב״ל אמר וכן צריך אינו שוב לאמור כתוב  מלכיות אמר לא [ו] :ע׳
ב נאשר מוספים של ולא ושופרות זנרונות ת והתפלה הברכות בנוסח אהבה בספר נ

 כרתנן באלו להחמיר סברא היה יותר ואדרבה להזכיר צריך מוספין של אבל ושופרות
 דמוספין פסוקי נ״ש להתחיל צריך אין התחיל לא אם ואפ״ה מג' יפחות לא הפוחת

מטעמא ושופרות זכרונות אמלכיות ולא אמוספין אלא קאי דלא לומר רצה רש״י ואדרבה
רפרישית
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ע מ וגו׳ ישראל ש

משנה מגידפ״ג שופר הלכות זמנים.משנה מגיד

כר׳ וקי׳׳ל יהודה ור׳ יוסי ר', מסלוקס כגמרא אלו פשוקים שלשה
:כהלכות כתוכ וכן מלכיות שהן דאמר יוסי

 וכן העולם ככל פשונו היה המנהג זה .הוא כך ר״ה של תקיעות כסדר האשוס הםנד!ג י
 פלש וטקעין סשר״ס פעמים ג׳ שתוקעין עכשיו נמצא . כהלכות מכואר

תר״ח פעמים שלש י״יייייי ׳"״  ותוקעין חש״ת פעמים
 ומכרכין יושכין כשהם לתקען העם ונהגו

 צריכין שהצכור ומפני התקיעה כרכת עליהן
 סוזר־ין לפיכך כרכות סדר על התקיעות לשמוע

 ותש״ת אתת פעם למלכיוח השר״ת וחוקעין
 פעם לשופרות וסר״ת אמת פעם לזכרונות

 כרכות סדר על אותן שיתקעו הוא וכדין אמס
 שהכרכוס כיון אלא יושכין כשהן שתקעו כסדר

 י״ח יצאו והרי התקיעות את מעככות אינן
 לתקוע להס די יושכין כשהן שתקעו באותן

 אחת פעם כרכות סדר על חר״ת תש״ת קשר״ת
 העולם ככל מנהג וכך הצכור את להמריח שלא

 הנהיג ז״ל יעקכ ורכינו .עכ״ל ישיכות וכשתי
 כמלכיות השר׳י׳ס לתקוע כצרפת מקומות בהרכה

 הרמכ״ן הכריעו וככר וכשופרות ובזכרונות
 :נהגו וכן ורכינו הגאונים כדכרי ז״ל והרשכ״א

א ה י  כ״כ . וכו׳ עומדין כשהן שסוקע ז
 ז״ל האי רכינו אמר וכך הגאונים

 יושכין שהצמר כזמן שהתוקע כישראל המנהג
 סדר על התוקע הוא התקיער. קודם ומכרך

 נאנס ואם כרכה וא״צ עומדין כשהן הכרכות
 צריך השני אין שוב לתקוע יכול ואינו הראשון

לברך

ה חוזך שאין שח אם אכל מדבר ואינו רכינו מ״ש :ע״כ לכרך י מנ  בהלכות מבואר כך ו
ה רביע כתבו וכן מתיבתא ריש בשם שם  בהלכות כתב -ועוד ז״ל האי ורבינו נ^די

 לשיה שלא מייבים הקהל שאפילו גאונים קצה כשם ז״ל גיאה אבן יצחק ר׳ הרב
האמרוניס ומן רבינו מדברי כן נראה ואין .ע״כ לשמוע אלא לתקוע מכרך זה שאין

 צריך אינו התוקע שאפילו שכהכו יש ז״ל
 האיש למנוע והנכון .כזה והאריכו ישיח שלא

 אין נמנעו לא אס הצבור אבל מלשיר. התוקע
. ; בהם נוערין

 נתבאר ככר .וכו׳ שיתקעו היה כדין יב
:למעלה שכר.בחי ההלכות כדכרי זה

.תימן בסערות והלך יתקע בשופר אלהים וה׳ .ירושלים
 לדעת הראת אתה .אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע
 מאלו פסוק כל וכו׳ לבבך אל והשבות היום וידעת וכו׳

 והרי מלכות זכר בו שאין פי על אף ענינו הוא מלכות
:וכו׳ מלך בישורון ויהי ועד לעולם ימלוך ה׳ כמו הוא

 השנה ראש של התקיעות בסדר הפשוט המנהג ' יי
א. כך בצבור  הספר ומחזירין בתורה שקוראין אחר הו

 אתה ברוך ומברך עומד י׳ואחד העם כל יושבין למקומו
 וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה׳

 ומברך וחוזר .אמן עונין העם וכל שופר קול לשמוע
 שלשים לותוקע .אמן אחריו עונין העם וכל שהחיינו [י]

 קדיש ואומרים .הסדר על הספק מפני שאמרנו תקיעות
 שליח שגומר ואחר . מוסף תפלת ומתפללין ועומדין

 שלשה תקיעה תוקע מלכיות שהיא רביעית ברכה צבור
 ברכה ומברך . אחת פעם תקיעה תרועה שברים

 תקיעה תוקע שגומרה ואחר .זכרונות שהוא חמישית
 שהיא ששית ברכה ומברך .ותקיעה שברים שלשה

ותקיעה תרועה תקיעה תוקע שגומרה ואחר שופרות.
ח] פעם א :התפלה וגומר אחת [ מ] יואינו עומדים. כשהן הברכות סדר על שתוקע הוא יושבין כשהן שתוקע זה י  מדבר [
 שיתקעו היה יבדץ יב ז ומברך חוזר אינו שעבר פי על אף ביניהן סח ואם שמעומד. לתקיעות שמיושב תקיעות בין
 שמיושב בתקיעות ספק מידי שיצאו כיון אלא יושבין כשהן שתקעו כדרך פעמים שלש מהן בבא כל ברכה כל על
ת. סדר על כולן בהן לחזור הצבור על מטריחין אין  על תקיעות שישמעו כדי ברכה כל על אחת בבא להן די אלא ברכו

ת בין ברכות סדר על ששמע בין היחיד אבל בצבור האלו הדברים וכל . ברכות סדר ג ש ד ה ב״ א ר ה
 ר״ה של אכל א״א .וכו' מעכבוה אינם '׳התקיעוה אינן התקיעות”* יג מנהג• בזה ואין יצא מיושב בין מעומד בין הסדר על שמע שלא

זועכ״ל: אח זו מעכבוה ,ןך^ ̂ התקיעוף; את מעכבות אינן והברכות הברכות את מעכבות
.לשנייה הולך תוקע שם אין ספק תוקע שם יש ספק ובשנייה .תוקע שם ואין ברכות תשע להן שיברך מי שם שיש בודאי

:סופרים מדברי והברכות תורה מדברי שהתקיעה

כל  תניא ל״ד) (ד׳ף פס .וכו׳ האלו הדברים ו
 סדר ועל הסדר על שומען שומען כשהוא

 שלא אבל ש"צ פירוש עיר בחבר בד״א ברכות
 סדר על ושלא הסדר על שומען עיר ,כחבר

: שם מבואר ועוד ברכות
ת יג ו ע י ק ת  מבואר זה .וכו׳ מעכבות אינן ה

 בדין בסמוך שיתבאר במה
 מי ל״ג:) (דף במשנה שנינו ועוד עיירות שתי

 ומריע הוקע שופר לו נתמנה ואה״כ שבירך
תי :ז״ל כתבו וכן והוקע  באחת עיירות ש

 בד.וקעין מצוה ל״ד:) (דף שם ברייתא . וכו׳ יודע
 באחת עיירות שתי כיצד המברכין מן יותר־

 שהוקעין למקום הולכין מברכין ובאחת תוקעין
 הא פשיפא והקשו שמברכין למקום הולכגן ואין

 ודאי דהא ל״צ ותירצו דרבנן והא דאורייתא
:ע״כ ,ספק והא

שיעור

מ׳ג הקפה סי׳ מוי א מ׳ג תקצב סי׳ מור ג :הממם מ׳ש שם ס ם: וסמ׳ג מור ג ;שם ס :חקצה סי׳ נווי ו :שם סמ׳ג תקצג סי׳ מור ה : שם ד ש
שיעור

משנה לחם
 במלכיות יהודה ור׳ יוסי ר׳ דפליגי בגמרא פסוקים יש עוד וכו׳.. ישראל שמע ט

 תרועה וכן רבינו הביאם ולא כשתים דהוי מלכיות פעמים בהם דהוזכר
ם. ועוד זכרון בלא  לצאת רצה פסוקים דמצא דכיון ז״ל הרב״י שכתב כמו והמעם אחרי

 אחר פסוק מצא דלא משוס הביאן ד׳ והני וכו׳ ה׳ ישראל בשמע אבל המחלוקת מן
 כדפריך שלשה אלא כאן וליה חורה של מלכיות וארבעה עשרה בעינן דאנן ממלכיות

:יוסי כר׳ שם לפסוק הוצרך לכך בגמרא
ו יב י ד ם. שלש מהם בבא כל וכו׳ שיתקעו היה ב דר״ל הלשון כדמשמע א״ל פעמי

תר׳ית וג״פ תש״ה פעמים ושלש חשר״ת ג״פ במלכיות שיתקעו היה בדין
ן בשופרות וכן בזכרונות וכן אי ה. כדכתב הרועות שלש בעי דרהמנא כלל מובן לו ח

השר״ת ותקנו לשופרות ומד לזכרונוח וחד למלכיות הד תיקנו ורבנן פרקין בריש רבינו
הר״ת ואחד הש״ת ואחד תשר״ת אחת פעם כשיתקע וא״כ הספק מן הר״ת הש״ת

במלכיות מהם סימן כל פעמים ג׳ לן ולמה הספיקות כל מידי יצאנו בכלה וכן במלכיות
 ר״ל מהם בבא כל במ״ש לומר דכוונש הוא הפירוש ואם .בשופרות וכן בזכרונות וכן

 תר״ת פעמים שלש ובשופרות הש״ת פעמים שלש ובזכרונות השר״ת פעמים שלש במלכיות
בבא להן די אלא הלשון בסוף אח"כ מ״ש עם לפרש א״א זה העולם שנהגו כמו

וברכה ברכה כל על אחת פעם להן די אלא היל״ל ולא וברכה ברכה כל על אמת

עוז מגדל

 נפרש ואס .כולן) אחת(על בבא אלא היה לא הדין מן שיתקעו אומרים היינו למה אחת דבבא
 וכן לזכרונוח וכן למלכיוח אחת פעם וחר״ת והש״ת תשר״ת שיתקעו היה בדין דה״ק

 הבבות כל כלומר מהן בבא כל ברכה כל על שיתקעו כך דבריו פירוש ויהיה .לשופרות
 וכעס במלכיות אחת פעם האופן בזה ובבא בבא כל נעשית פעמים ג׳ שיהיה באופן
 בכל אלא וברכה ברכה בכל פעמים שלש ר״ל ואינו בשופרות אחת ופעם בזכרונות אחת

 די אלא שכתב הלשון סוף מתיישב היה ובזה .פעמים שלש יהיה שלשתן הברכות
 השני הפירוש עיקר היה ולכך .בלשון גדול דוחק הוא זה אבל .וכו׳ אחת בבא להן

 משמע הסור מדברי מ״מ אכל כדפרישית [דחוק] קצת הלשון שסוף היות עם שכתבנו
: ועיקר אחרון הפירוש

ג ת י ו ע י ק ת כו׳. הברכות אס מעכבות אינן ה  כר.ובה השגה ספרים בקצת מצאתי ו
 משוס נועמו ונראה .זו אה זו מעכבות השנה ראש של אבל א״א .כאן

 לתקיעות הברכות מעכבות וברכות תקיעות דקאמרה הברייתא רש״י כפירוש דמפרש
 דוחקו ז״ל הר״ן וכן בפסקיו ז״ל הרא״ש זה פירוש על הקשה וכבר .לברכות והתקיעות

 זו וברכות זו את זו מעכבות דהסקיעות רבינו בדברי, הפירוש דעיקר אמרו ולכך
לא: לתקיעות ברכות אבל זו את

ה ל ת

מיימוניות הגהות

ע״ש

רבינו מורי ■לפני החזן שהתחיל בר״ה ראיתי והנה .לסיים צריך התהיל אם מיהו דפרישית ובתשובות אלפס י׳י ובהלכות ל׳ד) (דף ר׳ה של יו׳ס פרק .הפרק סוף עד בינות סדי על התקיעות
כין חילק ולא [ז] ! ע״כ ,לומר והוקיקו והחזירו ר״ה של הפסוקים לומר רצה ולא כאמור רק :ז׳ל הנאוניס

 רכינו כתב וכן רש״י זקנו כשם גם רשב״ם בתשובת נמצא וכן בס״ה וכן לשני ראשון
 וכן תקיעה בברכת נמי וה״ה הוא אריכתא יומא אמרינן ולא אתמול של כתקיעה יוצאין אין דהיום י מורו בתקיעה אבל בקרוש רוקא היינו רש׳י על החולקים ואפילו שמחה
ת, מהלכות כ״ט בפרק כדלעיל בשבתא קמא_ יומא כשחל אלא בשני זמן אומרים שאין שפסקו גאונים ושאר כראבי״ה ורלא ז׳יל מהר״ם הנהיג  איתא וכן [ת] : ע״כ שב
 קשר״ק לעשות שהנהיג כר״ת ורלא דבר עמא וכן בהריענו קולות ארבעים נוי הסהר אגן המתחלת בקדושה יונה בר שמשון ו רבע יסד וכן ר״ח כתב וכין עמרם רב בסדר

 יש משמע ובערוך .יוחנן כרבי דק׳׳ל כדלעיל כינתים שמפסיק למה לחוש ואין יצאו מ״מ ילולי או להוד גנוח פי׳ יבבא אי ואפילו הספקות מכל יצאו דהשתא ברכה לכל
 שמחה ורבינו .שסח על בו וגוערין האלפסי פסק וכן משמו ס״ה וכן [ט] ; ע'כ ,וטעמו המחבר רבינו ודברי מנהגנו אלא לנו אין ואנו ,ברכה כל על קר״ק קש״ק קשר׳ק תוקעין

.הספקות כל מידי יצא שאז שמיושב סדרים שמסיים עד ר״ל ושמא לתפלה תפלה בין סת כמו ומברך חוזר הסדר כל שמסיים עד הסדר ובין הברכה בין התוקע סח ■אם בחב
;ע״נ , תוקע עצמו השומע וכאילו כמותו אדם של ושלוחו ומוציאן עזלוחן הוא והתוקע הואיל להסיח לשומעין אין כך כינתים להסיח לתוקע שאין שכשם ד״ש כתב עוד


