
לד:לד:

דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם במבמ, ס׳ שְּ

כק•גתב צבטצ
הדרשות למנין תקיעות ותרועות

ברייתא א: בשופר- ד'ץצטשגא בץזג אגץטצ' שלמד גז''ש ר''ה מיובל

• פשוטה לפניה – 'ץצטשגא זבץעצ בץזג אגץטצ'.
• פשוטה לאחריה – 'אטשסגץ בץזג'.

• שלש של שלש שלש - 'ץצטשגא בץזג אגץטצ', ביובל
בשאץכ פןגץכ אגץטצ, סץ אגץטצ סצסצ מן. בר''ה

ולומד בגז''ש שףץקב צבשסטס ליתן האמור של ר''ה ביובל ולהיפך
ברייתא ב: בשופר אדטץ שףץקב בץזג שןיצ מסץ ףרךץ,

פשוטה לפניה - 'ץאדטא אגץטצ', שנאמר במדבר
פשוטה לאחריה –'אגץטצ סאדטץ'.

ריבריב"ב:ריבריב"ב: א"צ ד'ץאדטא אגץטצ בךסא', למד ר''ה ממדבר בגז''ש תרועה

ואפי' שיש ג' פסוקים בר''ה ויובל ונותן של זה בזה
מ''מ לברייתא רק ב' קראי לתקיעה מהתורה ואחת מד''ס אסמכתא

אחד בעי לתלמודו מופנה לגז''ש וחד וחד לרי''ו לרי''ו לביום ולא בלילה
ולא לומדים לפשוטה מיובל אלא מץצטשגא דרך העברתו, גדילתו,

ץאטשסגץ שלא נאמר להעבירו ביד בלי לתקוע
['ץסטשסגץ דץמ שלףךצ', מה להלן אף כאן בקול.]



תיקן רבי אבהו בקסרי: תיקן רבי אבהו בקסרי: תקיעה, שלשה שברים, תרועה, תקיעה.

שהסתפק אי גנח והדר יליל, ולא להיפך דסתם בתחילה גנח והדר יליל
ואח''כ תקיעה תרועה תקיעה - שמא גנח לחוד.

ואח''כ  תקיעה שברים תקיעה -שמא יליל לחוד.

אדז שגתבפטצ פיבך שבטמצ לבאמם.

רי"ו רי"ו שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום. יצא ותנ"ה

מתשעה בני אדם כאחד- לא יצא [שאין פשוטה לפניה],
תקיעה מזה ותרועה מזה - יצא, ואפילו כל היום כולו.
ר"יו מרשב"י:ר"יו מרשב"י: שהה כדי לגמור כולה חוזר לראש כבהלל ומגילה

ור"א:ור"א:  שהפסיק מקר"ש במבואות המטונפות ושהה כדי לגמור

וא"ל:וא"ל: לחזור לראש,- היינו לשיטת ר''א שסבר כך.

 

•• ת"ר ת"ר:: תקיעות וברכות דתעניות - אין מעכבות זו את זו,

תקיעות וברכות של ר"ה ויום הכפורים ויובל - מעכבות.
טעם שאמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות.

מלכיות - כדי שתמליכוני עליכם,
זכרונות -כדי שיבא לפני זכרונכם לטובה, ובמה - בשופר.
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