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8.4.3 

32a ('משנה ו)  33b (תנא סיפא נמי מתעסק) 
 

  ג ,קנ תהלים :ְוִכּנֹור ְּבֵנֶבל ַהְללּוהּו ׁשֹוָפר ְּבֵתַקע ַהְללּוהּו )1

  ו ,לג הליםת :ְצָבָאם ָּכל ִּפיו ּוְברּוחַ  ַנֲעׂשּו ָׁשַמִים ה' ִּבְדַבר )2

  לג ,כ יחזקאל :ֲעֵליֶכם ֶאְמלֹו� ְׁשפּוָכה ּוְבֵחָמה ְנטּוָיה ּוִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה ְּבָיד �א ִאם ה' ֲאֹדָני ְנֻאם ָאִני ַחי )3

  לט ,עח תהלים :ָיׁשּוב ְו�א הֹוֵל� רּוחַ  ֵהָּמה ָבָׂשר ִּכי ַוִּיְזֹּכר )4

  ח ,ה הושע :ִּבְנָיִמין ַאֲחֶרי� ָאֶון ֵּבית ָהִריעּו ָּבָרָמה ֲחֹצְצָרה ְבָעהַּבּגִ  ׁשֹוָפר ִּתְקעּו )5

  א ,צט תהלים :ָהָאֶרץ ָּתנּוט ְּכרּוִבים ֹיֵׁשב ַעִּמים ִיְרְּגזּו ָמָל� ה' )6

  טז ,י תהלים :ֵמַאְרצוֹ  גֹוִים ָאְבדּו ָוֶעד עֹוָלם ֶמֶל� ה' )7

ם יֹום ֵאת ֱאדֹום ְבֵנילִ  ה' ְזֹכר )8   ז ,קלז תהלים :ָּבּה ַהְיסֹוד ַעד ָערּו ָערּו ָהֹאְמִרים ְירּוָׁשָלִ

 טו-די ,ט זכריה ...ֲעֵליֶהם ָיֵגן ְצָבאֹות ה' :ֵּתיָמן ְּבַסֲערֹות ְוָהַל� ִיְתָקע ַּבּׁשֹוָפר ה' ַואֹדָני ִחּצוֹ  ַכָּבָרק ְוָיָצא ֵיָרֶאה ֲעֵליֶהם ה'וַ  )9

  ד ,קו תהלים :ִּביׁשּוָעֶת� ָּפְקֵדִני ַעֶּמ� ִּבְרצֹון ה' ָזְכֵרִני )10

  יט ,ה נחמיה: ַהֶּזה ָהָעם ַעל ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ֹּכל ְלטֹוָבה ֱא�ַהי ִּלי ָזְכָרה )11

  א ,כא ראשיתב :ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ְלָׂשָרה ה' ַוַּיַעׂש ָאָמר ַּכֲאֶׁשר ָׂשָרה ֶאת ָּפַקד ה'וַ  )12

  טז ,ג שמות :ְּבִמְצָרִים ָלֶכם ֶהָעׂשּוי ְוֶאת ֶאְתֶכם ָּפַקְדִּתי ָּפֹקד ֵלאֹמר ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ֱא�ֵהי ֵאַלי ִנְרָאה ֲאֹבֵתיֶכם ֱא�ֵהי ה' ... )13

 ּוְׂשאּו ָראֵׁשיֶכם ְׁשָעִרים ְׂשאּו :ִמְלָחָמה ִּגּבֹור ה' ְוִגּבֹור ִעּזּוז ה' ַהָּכבֹוד ֶמֶל� ֶזה ִמי :ַהָּכבֹוד ֶל�מֶ  ְוָיבֹוא עֹוָלם ִּפְתֵחי ְוִהָּנְׂשאּו ָראֵׁשיֶכם ְׁשָעִרים ְׂשאּו )14
 י- ים ז,כד תהלים :ֶסָלה ַהָּכבֹוד ֶמֶל� הּוא ְצָבאֹות ה' ַהָּכבֹוד ֶמֶל� ֶזה הּוא ִמי :ַהָּכבֹוד ֶמֶל� ְוָיֹבא עֹוָלם ִּפְתֵחי

  ז ,מז תהלים :ַזֵּמרּו ְלַמְלֵּכנּו ַזְּמרּו ַזֵּמרּו ֱא�ִהים ַזְּמרּו )15

  ט ,מז תהלים :ָקְדׁשוֹ  ִּכֵּסא ַעל ָיַׁשב ֱא�ִהים ּגֹוִים ַעל ֱא�ִהים ָמַל� )16

  כד ,כג ויקרא :ֹקֶדׁש ִמְקָרא ְּתרּוָעה ִזְכרֹון ַׁשָּבתֹון ָלֶכם ִיְהֶיה ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר )17

  כא ,כג במדבר :ּבוֹ  ֶמֶל� ּוְתרּוַעת ִעּמוֹ  ֱא�ָהיו ה' ְּבִיְׂשָרֵאל ָעָמל ָרָאה ְו�א ְּבַיֲעֹקב ָאֶון ִהִּביט �א )18

  א ,כט במדבר :ָלֶכם ִיְהֶיה ְּתרּוָעה יֹום ַתֲעׂשּו �א ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָּכל ָלֶכם ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְקָרא ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ּוַבֹחֶדׁש )19

  ה ,לג דברים :ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי ַיַחד ָעם ָראֵׁשי ְּבִהְתַאֵּסף ֶמֶל� ִביֻׁשרּון ַוְיִהי )20

  יח ,טו שמות :ָוֶעד ְלֹעָלם ִיְמ�� ה' )21

  ד ,ו דברים :ֶאָחד ה' ֱא�ֵהינּו ה' ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע )22

  לט ,ד דברים :עֹוד ֵאין ִמָּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ָהֱא�ִהים הּוא ה' ִּכי ְלָבֶב� ֶאל ַוֲהֵׁשֹבתָ  ַהּיֹום ְוָיַדְעּתָ  )23

  לה ,ד דברים :ִמְלַבּדוֹ  דעוֹ  ֵאין ָהֱא�ִהים הּוא ה' ִּכי ָלַדַעת ָהְרֵאתָ  ַאָּתה )24

  כח ,יד משלי :ָרזֹון ְמִחַּתת ְלֹאם ּוְבֶאֶפס ֶמֶל� ַהְדַרת ָעם ְּבָרב )25

  ב ,א ויקרא :ָקְרַּבְנֶכם ֶאת יבּוַּתְקִר  ַהֹּצאן ּוִמן ַהָּבָקר ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ה'לַ  ָקְרָּבן ִמֶּכם ַיְקִריב ִּכי ָאָדם ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר )26

 

I.  1ומשנה  – amount of פסוקים that must be recited in middle ברכות of מוסף ר"ה 

a. Minimum: must recite at least 10 פסוקים for each of מלכויות, זכרונות, שופרות;  

i. Corresponding: to occurrences of הללוהו, or Decalogue or 10 ראשיתמאמרי ב   

b. נ"יבר : if he said 3 (1 כתובים 1 ,נביאים 1 ,תורה) - יצא  - corresponding to תנ"ך or כהן, לוי, ישראל 

II. 2משנה ו : limitations and guidance for selection of פסוקי מלכויות, זכרונות, שופרות 

a. פורענות: do not mention פסוקים of punishment (e.g. vv. 3-5); 

i. Exception: may use  פורענותפסוקי  of גויים (e.g. vv. 6-9) 

ii. Limitation: Do not use זכרון of individual (e.g. vv. 10-11) 

1. Disputes: between ר' יוסי/ר' יהודה (ר' יוסי always lenient) 

iii. קדוןפ : same as זכרון (e.g. vv. 12-13) 

iv. זכרון: with תרועה  - whether may be used with both or only with זכרונות 

v. תרועה: with ותמלכוי  - whether may be used with both or only with מלכויות 

vi. תרועה: alone – whether may be used at all 

b. Must begin: with תורה and end with נביא 

i. 'יוסי ר : if you finish with יצא ,נביא (correction – should end with תורה) 

1. Only: 3 מלכויות in תורה – vv. 18, 20, 21;  

2. 4th מלכות: in תורה, according to ר' יוסי (rejected by ר' יהודה) vv. 22, 23 or 24 

III. המשנ  due to שחרית used to be in תק"ש ;תקיעת שופר when they wouldn’t allow ,שמד because of) ;תוקע is the בעל מוסף –

 הלל leads (ימים טובים on) בעל שחרית  ;(זריזין מקדימין למצוות

IV. משנה ח – access to שופר on יו"ט – not even a שבות (e.g.cutting with a scythe), certainly not a ל"ת (e.g. knife) 

a. However: we are allowed to soak it  - but only in something dignified (not מי רגלים)  

b. If children: are playing it, we allow them; however, inadvertent playing is insufficient as is hearing from 

someone who is inadvertently playing – but תוקע לעצמו (perhaps) may be מוציא 

i. With young children: we even encourage them – even on שבת; we don’t prevent older kids 

c. Women: may play with a שופר, acc. to י ור' שמעוןר' יוס  – not ר' יהודה (dispute on application of v26)  


