
ִדינָּׁה.  ב[-]א ל ֹלא ַבמְּ ִעים, ֲאבָּׁ ש ּתֹוקְּ דָּׁ ת, ַבִמקְּ יֹות ַבַשבָּׁ ַחל ִלהְּ נָּׁה שֶׁ ֹראש ַהשָּׁ לְּ ַרב יֹום טֹוב שֶׁ חָּׁ ִמישֶׁ

ש דָּׁ ית ַהִמקְּ ִעים  בֵּ יְּהּו תֹוקְּ ן ַזַכִיי, שֶׁ נָּׁן בֶׁ ן יֹוחָּׁ ִקין ַרבָּׁ קֹוםִהתְּ כָּׁל מָּׁ יֶׁש בֹו  בְּ ית ִדיןשֶׁ  ...בֵּ

ית   ַרב בֵּ חָּׁ ד. ִמשֶׁ חָּׁ ה יֹום אֶׁ ִדינָּׁ ה, ּוַבמְּ עָּׁ ש ִשבְּ דָּׁ ל ַבִמקְּ ב ִניטָּׁ יָּׁה ַהלּולָּׁ ה, הָּׁ ִראשֹונָּׁ ]ג[ בָּׁ

ה  עָּׁ ש ִשבְּ דָּׁ ל ַבִמקְּ ב ִניטָּׁ א ַהלּולָּׁ הֵּ יְּ ן ַזַכִיי, שֶׁ ן בֶׁ נָּׁ ן יֹוחָּׁ ִקין ַרבָּׁ ש, ִהתְּ דָּׁ  ֵזיֶכרַהִמקְּ

א יֹום הֶׁ  הֵּ יְּ [שֶׁ ש; ]וְּ דָּׁ  נֶׁף כּולֹו ָאסּור.ַלִמקְּ

ִלים ַקבְּ יּו מְּ ה, הָּׁ ִראשֹונָּׁ ל ַהיֹום. ]ד[ בָּׁ ש כָּׁ דּות ַהחֹודֶׁ ה  ]שאם[.. עֵּ חָּׁ אּו ִמן ַהִמנְּ בָּׁ

ן, נֹוֲהִגים אֹותֹו ]ַה[ לָּׁ ַמעְּ ר  ּיֹום קֹוֶדׁשּולְּ חָּׁ מָּׁ ש, קֹוֶדׁש יֹוםּולְּ דָּׁ ית ַהִמקְּ ַרב בֵּ חָּׁ . ִמשֶׁ

ן  ן בֶׁ נָּׁ ן יֹוחָּׁ ִקין ַרבָּׁ ל ַהיֹום.ִהתְּ ש כָּׁ דּות ַהחֹודֶׁ ִלין עֵּ ַקבְּ הּו מְּ יְּ  ַזַכִיי, שֶׁ

ֲאִפילּו ֹראש  ן ַזַכִיי, שֶׁ ן בֶׁ נָּׁ ן יֹוחָּׁ ִקין ַרבָּׁ ה ִהתְּ עֹוד זֶׁ ה: וְּ חָּׁ רְּ ן קָּׁ ַע בֶׁ הֹושֻׁ כָּׁל ָאַמ' ר' יְּ ית ִדין בְּ בֵּ

קֹום קֹום ַהַּווַעד.מָּׁ א ִלמְּ לָּׁ ִכים, אֶׁ ִדים הֹולְּ עֵּ הּו הָּׁ ֹּלא יְּ  , שֶׁ

ָרכֹות: ]ה[ ינּו  ֵסֶדר בְּ אֵּ ם, וְּ ִכיֹות ִעמָּׁ ל ַמלְּ כֹולֵּ ם, וְּ דּוַשת ַהשֵּ בּורֹות ּוקְּ ' ָאבֹות ּוגְּ אֹומְּ

ַיע; )עם(  ּיֹוםתֹוקֵּ ת הַּׁ דּושַּׁ ַיע;  קְּ תֹוקֵּ רֹונֹותוְּ ה  ִזכְּ ' ֲעבֹודָּׁ אֹומֵּ ַיע; וְּ תֹוקֵּ רֹות וְּ ַיע; שֹופָּׁ תֹוקֵּ וְּ

ַכת ֹכֲהִנים,  יָּׁה ּוִברְּ הֹודָּׁ ן נּוִרי.וְּ ן בֶׁ נָּׁ ' ר' יֹוחָּׁ רֵּ  ִדבְּ

ה הּוא  מָּׁ ִכיֹות, לָּׁ ַמלְּ ַיע לְּ ינּו תֹוקֵּ ה: ִאם אֵּ ִכירָאַמ' לֹו ר' ֲעִקיבָּׁ זְּ ' ָאבֹות מַּׁ א אֹומֵּ לָּׁ ? אֶׁ

ִכיֹות ִעם  ל ַמלְּ כֹולֵּ ם, וְּ דּוַשת ַהשֵּ בּורֹות ּוקְּ ת ּוגְּ דּושַּׁ ּיֹום]קְּ ם) [הַּׁ ַיע;  (ַהשֵּ תֹוקֵּ רֹונֹותוְּ  ִזכְּ

ַכת ֹכֲהִנים. יָּׁה ּוִברְּ הֹודָּׁ ה וְּ או' ֲעבֹודָּׁ ַיע; וְּ תֹוקֵּ רֹות וְּ ַיע; שֹופָּׁ תֹוקֵּ  וְּ

ה ו]  רָּׁ ֲעשָּׁ ִכיֹות, ּומֵּ ר ַמלְּ שֶׁ עֶׁ ין ּפֹוֲחִתים מֵּ רֹונֹות[ אֵּ רֹות. ר'  ,ִזכְּ ה שֹופָּׁ רָּׁ ֲעשָּׁ מֵּ

': ִאם אֲ  ן נּוִרי אֹומֵּ ן בֶׁ נָּׁ ין יֹוחָּׁ א. אֵּ לֹוש, יָּׁצָּׁ לֹוש שָּׁ ן שָּׁ רָּׁ רֹוןמָּׁ ִכיִרים ִזכְּ זְּ  מַּׁ

נּות. עָּׁ ַלּפּורְּ ר שֶׁ שֹופָּׁ ִכיֹות וְּ   ..ַמלְּ

ַעת ז] שָּׁ ִקיַע; ּובְּ ה, ַהשיִֵּני ַמתְּ נָּׁ ֹראש ַהשָּׁ לְּ יֹום טֹוב שֶׁ ה בְּ יבָּׁ נֵּי ַהּתֵּ ר ִלפְּ עֹובֵּ [ הָּׁ

ת ַהַהלֵּל. א אֶׁ רֵּ ִראשֹון ַמקְּ ל, הָּׁ  ַהַהלֵּ

 

)י(ִחים ח]  ַפקְּ ין מְּ אֵּ חּום, וְּ ת ַהּתְּ יו אֶׁ לָּׁ ין ַמֲעִביִרים עָּׁ ה, אֵּ נָּׁ ֹראש ַהשָּׁ לְּ ר שֶׁ [ שֹופָּׁ

ִטים  ֹלא שָּׁ ה[, וְּ מָּׁ הֵּ י ]בְּ ִבים ַעל ַגבֵּ ֹלא רֹוכְּ ן, וְּ ִאילָּׁ ֹלא עֹוִלין בָּׁ ת ַהַגל, וְּ יו אֶׁ לָּׁ עָּׁ

ִכים  ין חֹותְּ אֵּ נֵּי ַהַמִים; וְּ ר ַעל ּפְּ בָּׁ דָּׁ ין בְּ בּות, בֵּ הּוא ִמשּום שְּ ר שֶׁ בָּׁ דָּׁ ין בְּ אֹותֹו, בֵּ

ה הּוא ִמשּום )ב(ֹלא ַתֲעשֶׁ  ... שֶׁ

דּו.  מָּׁ ִילְּ ן ַעד שֶׁ הֶׁ ִקין בָּׁ ַעשְּ ל ִמתְּ קֹוַע, ֲאבָּׁ ת ַהִּתינֹוקֹות ִמִלתְּ ִבין אֶׁ ַעכְּ ין מְּ אֵּ

ק ֹל ַעסֵּ ַע ִמן ַהִמתְּ ַהשֹומֵּ א; וְּ ק ֹלא יָּׁצָּׁ ַעסֵּ ַהִמתְּ א.וְּ  א יָּׁצָּׁ

ִקיעֹות[ ט] יעּור ֵסֶדר תְּ רּועֹות. שֵּ לֹוש ּתְּ י שָּׁ דֵּ ה כְּ ִקיעָּׁ יעּור ּתְּ ֹלש. שֵּ לֹוש שָּׁ שָּׁ לְּ לֹוש שֶׁ , שָּׁ

ר בֹות.ּתְּ לֹוש ַיבָּׁ י שָּׁ דֵּ ה כְּ  ...ּועָּׁ

ַיע, ּת תֹוקֵּ ִריַע וְּ ַיע )ו(מֵּ ר, )ה(ּתֹוקֵּ ה לֹו שֹופָּׁ ַמנָּׁ ְך ִנתְּ ַאַחר כָּׁ ַרְך וְּ בֵּ ִריַע ]ִמי[ )ִמ(שֶׁ ַיַע ּומֵּ ֹוקֵּ

ִמים.  עָּׁ לֹוש ּפְּ ַיע שָּׁ תֹוקֵּ  וְּ

ִליַח ַהִצי ': ששְּ ' אֹומֵּ ִליאֵּ ' ַגמְּ ִחיד ַחיָּׁיב. ַרבָּׁ יָּׁ ִחיד וְּ ל )ה(יָּׁ ְך כָּׁ ִליַח ַהִציבּור ַחיָּׁיב, כָּׁ שְּ ם שֶׁ בּור ַכשֵּ

ן. תָּׁ י חֹובָּׁ דֵּ ַרִבים[ יְּ ת ]הָּׁ   מֹוִציא אֶׁ
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 סדר תקיעות  סדר ברכות

   ( קדושת השם3( גבורות  )2) ( אבות 1)

 

 

סדר 

 תקיעות: 

 x 3תר"ת 

 

  

 ( מלכיות 4)

 תורה  3

 נביאים 3

 כתובים 3

 (תרועות 3= )תקיעה 
 

  

 ( זכרונות5)

 תורה  3

 נביאים 3

 כתובים 3

 תרועה 
 יבבה 

 יבבה 

 יבבה

  

 ( שופרות6)

 תורה  3

 נביאים 3

 כתובים 3

 (תרועות 3= )תקיעה 
 

  ( ברכת כהנים9( הודיה  )8( עבודה  )7)

 
 

Epiphora of Chapters 3-4 

 פרק ד משנה ט    פרק ג משנה ח  

 ששליח הציבור        חרש שוטה וקטן/כל שאינו חייב בדבר 

 מוציא את הרבים ידי חובתן             אינו מוציא את הרבים ידי חובתן      

 

Parallels between Endings of Chapters 1 and 2 (Epiphora) 

 פרק ב משנה ט    פרק א משנה ט

                  מקראי קדש, אשר תקראו אתם..."  אלה מועדי יי –אלה מועדי יי אשר תקראו אותם 

 בין בזמנן בין שלא בזמנן                                        במועדם    

 במקלך / שתבוא אצלי בידו מקלונטל     מקלות בידםלוקחין 
 "גליבנה אצל ר והלךומצאו מיצר/  הלך לילה ויום להלך/מהלךואינו יכול 

 


