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8.4.2 

30b ( ד'משנה  )  32a (לשנה הבאה) 

Note: among the presentation of the various psalms said on different days to accompany the קרבן תמיד, the ברייתא notes that on מוספי שבת, 

they would read “הזיו ל"ך”; this is a reference to the first 43 verses of שירת האזינו, divided by that acronym. See the נוספור ’s comments at 

:זדברים לב . Since this is a 6-week cycle and the readings at מנחה (2 halves of שירת הים and the שירת הבאר) took 3 weeks, 1 cycle of מוספים 

was 2 cycles of מנחה 

  ב ,פא תהלים :ַיֲעֹקב ֵלא�ֵהי ָהִריעּו עּוֵּזנּו ֵלא�ִהים ַהְרִנינּו )1

  ח ,כט תהלים :ָקֵדׁש ִמְדַּבר ה' ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ה' קֹול )2

  ז ,פא תהלים :ַּתֲעֹבְרָנה ִמּדּוד ַּכָּפיו ִׁשְכמוֹ  ִמֵּסֶבל ֲהִסירֹוִתי )3

  ב ,מח תהלים :ָקְדׁשוֹ  ַהר ֱא�ֵהינּו ְּבִעיר ְמֹאד ּוְמֻהָּלל ה' ָּגדֹול       א ,כד תהלים :ָבּה ְוֹיְׁשֵבי ֵּתֵבל ּוְמלֹוָאּה ָהָאֶרץ ה'לַ  ִמְזמֹור ְלָדִוד )4

  א ,צד תהלים :הֹוִפיעַ  ְנָקמֹות ֵאל ה' ְנָקמֹות ֵאל     א ,פב תהלים :ִיְׁשֹּפט ֱא�ִהים ְּבֶקֶרב ֵאל ַּבֲעַדת ִנָּצב ֱא�ִהים ְלָאָסף ִמְזמֹור )5

  א ,צב תהלים :ַהַּׁשָּבת ְליֹום ִׁשיר ִמְזמֹור   א ,צג תהלים :טִּתּמוֹ  ַּבל ֵּתֵבל ִּתּכֹון ַאף ִהְתַאָּזר ֹעז ְיֹקָוק ָלֵבׁש ָלֵבׁש ֵּגאּות ָמָל� ה' )6

  יא ,ב ישעיהו: ַההּוא ַּבּיֹום ְלַבּדוֹ  ה' ְוִנְׂשַּגב ֲאָנִׁשים רּום ְוַׁשח ָׁשֵפל ָאָדם ַּגְבהּות ֵעיֵני )7

  ב ,ו הושע :ְלָפָניו ְוִנְחֶיה ְיִקֵמנּו ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ִמֹּיָמִים ְיַחֵּינּו )8

  טו ,ה הושע :ְיַׁשֲחֻרְנִני ָלֶהם ַּבַּצר ָפָני ּוִבְקׁשּו ֶיְאְׁשמּו ֲאֶׁשר ַעד ְמקֹוִמי ֶאל ָאׁשּוָבה ֵאֵל� )9

  כב:כה שמות: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ְת�אוֹ  ֲאַצֶּוה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֹרן ַעל ֲאֶׁשר ַהְּכֻרִבים ְׁשֵני ִמֵּבין ַהַּכֹּפֶרת ֵמַעל ִאְּת� ְוִדַּבְרִּתי ָׁשם ְל� ְונֹוַעְדִּתי )10

  יא ,כב ב שמואל :רּוחַ  ַּכְנֵפי ַעל ַוֵּיָרא ַוָּיֹעף ְּכרּוב ַעל ַוִּיְרַּכב )11

  ג:ט יחזקאל: ְּבָמְתָניו ַהֹּסֵפר ֶקֶסת ֲאֶׁשר ַהַּבִּדים ַהָּלֻבׁש ָהִאיׁש ֶאל ַוִּיְקָרא ַהָּבִית ִמְפַּתן ֶאל ָעָליו ָהָיה ֲאֶׁשר ַהְּכרּוב ֵמַעל ַנֲעָלה ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ּוְכבֹוד )12

  ד ,י יחזקאל :ה' ְּכבֹוד ֹנַגּה ֶאת ָמְלָאה ְוֶהָחֵצר ֶהָעָנן ֶאת ַהַּבִית ַוִּיָּמֵלא ַהָּבִית ִמְפַּתן ַעל ַהְּכרּוב ֵמַעל ה' ְּכבֹוד ַוָּיָרם )13

  א ,ט עמוס ... ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ִנָּצב ֲאֹדָני ֶאת ָרִאיִתי )14

  ט ,כא משלי :ָחֶבר ּוֵבית ִמְדָיִנים ֵמֵאֶׁשת ָּגג ִּפַּנת ַעל ָלֶׁשֶבת טֹוב )15

  ז ,ז עמוס :ֲאָנ� ּוְבָידוֹ  ֲאָנ� חֹוַמת ַעל ִנָּצב ֲאֹדָני ְוִהֵּנה ִהְרַאִני ֹּכה )16

  ט ,ו מיכה :ְיָעָדּה ּוִמי ַמֶּטה ִׁשְמעּו ְׁשֶמ� ִיְרֶאה ְותּוִׁשָּיה ִיְקָרא ָלִעיר ה' קֹול )17

  כג ,יא יחזקאל :ָלִעיר ִמֶּקֶדם ֲאֶׁשר ָהָהר ַעל ַוַּיֲעֹמד ָהִעיר ּתֹו� ֵמַעל ה' ְּכבֹוד ַּיַעלוַ  )18

  יט ,כא משלי :ָוָכַעס ִמְדָיִנים ֵמֵאֶׁשת ִמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֶׁשֶבת טֹוב )19

  טו ,ה הושע :ֲחֻרְנִניְיׁשַ  ָלֶהם ַּבַּצר ָפָני ּוִבְקׁשּו ֶיְאְׁשמּו ֲאֶׁשר ַעד ְמקֹוִמי ֶאל ָאׁשּוָבה ֵאֵל� )20

  כ ,יא איוב: ָנֶפׁש ַמַּפח ְוִתְקָוָתם ִמְנֶהם ָאַבד ּוָמנֹוס ִּתְכֶליָנה ְרָׁשִעים ְוֵעיֵני )21

  ד ,כט ישעיהו :ְּתַצְפֵצף ִאְמָרֵת� ּוֵמָעָפר קֹוֵל� ֵמֶאֶרץ ְּכאֹוב ְוָהָיה ִאְמָרֵת� ִּתַּׁשח ּוֵמָעָפר ְּתַדֵּבִרי ֵמֶאֶרץ ְוָׁשַפְלּתְ  )22

  ה ,כו ישעיהו :ָעָפר ַעד ַיִּגיֶעָּנה ֶאֶרץ ַעד ַיְׁשִּפיָלּה ַיְׁשִּפיֶלָּנה ִנְׂשָּגָבה ִקְרָיה ָמרֹום ֹיְׁשֵבי ֵהַׁשח ִּכי )23

ם ְּׁשִבי קּוִמי ֵמָעָפר ִהְתַנֲעִרי )24   ב ,נב ישעיהו: ִצּיֹון ַּבת ְׁשִבָּיה ַצָּואֵר� מֹוְסֵרי ִהְתַּפְּתִחי ְירּוָׁשָלִ

  ז ,כב משלי :ַמְלֶוה ְלִאיׁש �ֶוה ְוֶעֶבד ִיְמׁשֹול ְּבָרִׁשים רָעִׁשי )25

  ב -א ,כט תהלים :ֹקֶדׁש ְּבַהְדַרת ה'לַ  ִהְׁשַּתֲחוּו ְׁשמוֹ  ְּכבֹוד ה'לַ  ָהבּו :ָוֹעז ָּכבֹוד ה'לַ  ָהבּו ֵאִלים ְּבֵני ה'לַ  ָהבּו ְלָדִוד ִמְזמֹור )26

  כד- כב ,כג ויקרא :ֹקֶדׁש ִמְקָרא ְּתרּוָעה ִזְכרֹון ַׁשָּבתֹון ָלֶכם ִיְהֶיה ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר...ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ֹאָתם ַּתֲעֹזב ְוַלֵּגר ֶלָעִני ... )27

  י ,י במדבר: ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ֱא�ֵהיֶכם ִלְפֵני ְלִזָּכרֹון ָלֶכם ְוָהיּו ַׁשְלֵמיֶכם ִזְבֵחי ְוַעל ֹע�ֵתיֶכם ַעל ַּבֲחֹצְצֹרת ּוְתַקְעֶּתם ... )28

I. 1משנה ד  – development of time-frames for accepting witnesses for קדה"ח and ריב"ז’s ordinance  

a. Originally: received all day; once they came late and the שיר for the תמיד של בה"ע was corrupted 

b. Ruling: not to receive them after תמיד של בה"ע; if they came then, treated both days as (תשרי) קדש 

c. After ריב"ז :חרבן restored time-frame to all day (no קרבן  no שיר to corrupt)  

II. 2משנה ד לבי"ד הגדו is gone, go to location of ראש בי"ד even if תקנת ריב"ז –   and they do קדה"ח in his absence 

a. Story: woman who refused to follow אמימר to מחוזא for דין and he censured her  

i. Distinction: from תקנת ריב"ז whose reason was to avoid tripping up witnesses in the future 

b. List: of ז"תקנות ריב  

i. הניםכ : do not ascend to the כןדו  while wearing shoes (distraction) 

ii. שופרת תקיע : in the בי"ד after the חרבן (when ר"ה falls on שבת) 

iii. לולב: taken all 7 days everywhere – after the חרבן 

iv.  ףהניום : 16th of ניסן prohibited – all day – vis-à-vis חדש 

v.  קידוש חדש תשריעדי : Receiving witnesses all day 

vi.  ח"הקדעד : Witness only go to location of בי"ד 

vii.  שבת לעדות החדשחילול : Only violate שבת to testify about ניסן ותשרי (1st chapter) 

viii. הגרן קרב  possibly rejected – (קרבן הגר) for his nest שקל ¼ separates גר :

ix. Either: כרם רבעי (ban on חילול was lifted) or new placement of strip in מקדש during עבודת יוה"כ 

III. 'משנה ה: order of ברכות in  של ר"המוסף  

a. נ"יבר )3) שופרות (תק2), זכרונות (תק1אבות, גבורות, קדושת השם (מלכויות), קדושת היום (תקיעה :  

b. ע"ר ) 3) שופרות (תק2), זכרונות (תק1(תקיעה  :  אבות, גבורות, קדושת השם, קדושת היום/מלכיות 

c. ג"רשב  (ברכה always said in middle) זכרונות is said with קדושת היום :


