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  1רייתא ב
  

  2ברייתא   
  

  

 אתכ� יענה הוא המוריה בהר אברה� את שענה מי: אומר הוא ובחותמה, מארי� ישראל בגואל
: לה� אומר הכנסת וחז� .אמ� אחריו עוני� וה�. ישראל גואל ברו� הזה היו� צעקתכ� בקול וישמע
  ! תקעו אהר� בני תקעו

  

  
  

  . שש עוד עליה� ומוסי" יו� כלשב עשרה שמונה, ברכות וארבע עשרי� לפניה� אומר
�  .חולי לרופא גואל בי� �  ?אומר� היכ� שש ואות

  . וברכה ברכה כל על אמ� אחריו עוני� וה�, בגאולה ומארי�
  

  

 הזה היו� צעקתכ� בקול וישמע אתכ� יענה הוא סו" י� על אבותינו את שענה מי: 1ואומר וחוזר
  ! הריעו אהר� בני הריעו: לה� אומר הכנסת ז�וח .אמ� אחריו עוני� וה� .הנשכחות זוכר ברו�

  

  

�  . הריעו אומר ובאחת תקעו אומר באחת, וברכה ברכה בכל וכ
  

  

  . במקדש אמ� עוני� שאי� לפי, כ� אינו במקדש אבל, בגבולי� � ?אמורי� דברי� במה
  

  
  

 העול� ועד העול� מ� ישראל אלהי' ה ברו� אומרי� היו במקדש אבל, בגבולי� נוהגי� היו וכ�
  . במקדש אמ� עוני� שאי� לפי ?למה כ� וכל. אמ� אחריו עוני� היו ולא, ישראל גואל ברו�

  

  

� ש� ויברכו העול� עד העול� מ� אלהיכ�' ה את ברכו קומו" שנאמר ?במקדש אמ� עוני� שאי� ומני
 למודת ?אחת תהלה אלא תהא לא כול� ברכות כל על יכול. "ותהלה ברכה כל על ומרומ� כבד�
  . תהלה לו ת� ברכה כל על � "ותהלה ברכה כל על ומרומ�": לומר

  

  
  

� העול� עד העול� מ� אלהיכ�' ה את ברכו קומו" שנאמר ?במקדש אמ� עוני� שאי� ומני
  . תהלה לו ת� וברכה ברכה כל על � "ותהלה ברכה כל על ומרומ� כבוד� ש�) את( ויברכו

  

  

 וה� .ישראל גואל ברו� העול� ועד העול� מ� ישראל אלהי �אלהי' ה ברו�? אומר מהו במקדש ואלא
� אהרו� בני הכהני� תקעו: לה� אומר הכנסת וחז�. ועד לעול� מלכותו כבוד ש� ברו�: אחריו עוני
   .תקעו
  .הזה היו� צעקתכ� בקול וישמע אתכ� יענה הוא המוריה בהר אברה� את שענה מי: 2ואומר וחוזר

  

  
  

 וה� .ישראל גואל ברו� העול� ועד העול� מ� ישראל אלהי' ה רו�ב אומר הוא 4על הראשונה
�  . תקעו כהני� תקעו: אומר הכנסת וחז�. ועד לעול� מלכותו כבוד ש� ברו� אחריו עוני
 צעקתכ� בקול וישמע אתכ� יענה הוא המוריה בהר אברה� את שענה מי: ואומר וחוזר
  .)5ותוקעי� ומריעי� תוקעי� וה�( הזה היו�

  

  

 עוני� וה� .הנשכחות זוכר] 3מ� העול� ועד העול�[ ישראל אלהי' ה ברו�] 3השניה הוא אומר ועל[
 הריעו אהר� בני הכהני� הריעו לה� אומר הכנסת וחז� .ועד לעול� מלכותו כבוד ש� ברו� אחריו

  .'וכו
  

  
  

 וה� .הנשכחות זוכר ברו� העול� ועד העול� מ� ישראל אלהי' ה ברו� אומר הוא השניה ועל
�. הריעו אהר� בני הריעו אומר הכנסת וחז� .ועד לעול� מלכותו כבוד ש� ברו� אחריו עוני

, הזה היו� צעקתכ� בקול וישמע אתכ� יענה הוא סו" י� על אבותינו את שענה מי: 6ואומר
  .ומריעי� ותוקעי� מריעי� וה�

  

  

�  . כול� את שגומר עד, הריעו אומר ובאחת תקעו אומר באחת, וברכה ברכה בכל וכ
  

  
  

�  . כול� הברכות את שיגמור עד, הריעו אומר ובאחת, תקעו אומר באחת. וברכה ברכה בכל וכ
  

  

 היו לא: אמרו חכמי� לפני דבר וכשבא. בסיכני תרדיו� ב� חנניה 'ור בצפורי חלפתא 'ר הנהיג וכ�
�  . הבית ובהר, מזרח בשערי אלא כ� נוהגי

  

  
  

: אמרו חכמי� אצל דבר וכשבא. בסיכני תרדיו� ב� חנניה ורבי בציפורי חלפתא רבי הנהיג וכ�
  . הבית ובהר מזרח בשערי אלא כ� נוהגי� היו לא

  

  
מופיע ' י ב"כ ובגליו�. נותוכל פסוקי זכרו' דמי שענה את אבותינו ברכה שניה היא ואומר מקוד� אתה זוכר מעשה עול� וכו ,א"וכ� מחקו בהגהות הגר' י ב"בכו' י מ"לא מופיעות בכ "רוחוזר ואומ"המילי�  1
  .)ס"פ דק"ע( "ובשניה הוא אומר"
א שתי שיטות בהאי מי "� והריטב"דהנה כתבו הר ,זכינו לדעת מאי הפרש איכא בי� הני שתי ברייתות הארוכות והמכופלותואומר ז דלא גרסינ� הכא וחוזר "ועי": ס"דק. ראשוני�הי ו"לא מופיע בחלק מכ 2

ועקידת יצחק לזרעו היו� ' לא אמרו קוד� חתימת הברכה מי שענה והיו חותמי� גואל ישראל וכ� בשניה כי זוכר כל הנשכחות אתה כו) ""להלכות הרי' ה בפי"הוא הרא(רב�  לדעת .שענה שאמרו במקדש
וה� הוסיפו לומר שאמרו ג� קוד� , הוא ישמע בקול צעקתכ� היו� הזה ותוקעי� '$ מי שענה כו"י אלהי ישראל מ� העול� ועד העול� זוכר הנשכחות ואומר החז� תקעו הכהני� ואומר ש"ברחמי� תזכור בא

, צעקתכ� ביו� הזה ותוקעי�' ואומר שנית מי שענה כו) ה חז� חוזר החז�"י בד"ולרש($ "גואל ישראל ואומר החז� תקעו וחוזר הש' אלקי ישראל כו' בקול צעקתכ� היו� הזה ברו% ה' חתימת הברכה מי שענה כו
  ]וראה חילוק אחר בי� הברייתות בקר� אורה[  ."כ הוסיפו בה וחוזר ואומר שהוא חוזר ואומר פע� שני"� ע"ל כדעת הר"ה והשניה ס"ל כדעת הרא"יו רואי� אנו שנחלקו בזה שתי הברייתות הראשונה סועכש

  .א ומראה כה�"פ הגהת המהרש"ע 3
  .וכ� הנקודתיי� הודפסו בטעות; )ס"פ דק"ע( "אשונותר על הר"ת"לפנינו בגמרא  ובמקו� המודפס, כ% יש לגרוס 4
יהודה ' דהאי ברייתא ר, �"א והר"אבל כבר כתבו הריטב, ולהשאיר מלת ותוקעי�) וה� תוקעי� ומריעי�(א% היה לו למחוק  .שהרי באחת אומר רק תקעו) וה� תוקעי� ומריעי� ותוקעי�(א מחק "המהרש: ס"דק 5

  .תקיעה אחת היא וכולהו הוו עבדי בהדדית כולה "תנייה דסבירא ליה דתר
 ).ס"פ דק"ע" (וחוזר ואומר: "צרי% לגרוס 6


