
 שתמליכוני כדי מלכיות ושופרות זכרונות מלכיות ה" בר לפני אמרו ה" הקב אמר  רבה אמר 
בשופר ובמה לטובה זכרוניכם לפני שיבא כדי זכרונות עליכם  

ָרכֹות ֵסֶדר  בּורֹות בֹותָא אֹוֵמר , בְּ ת ּוגְּ ֻדשַּׁ ֵשם ּוקְּ כֹוֵלל, הַּׁ כּויֹות וְּ לְּ ֵאינוֹ , ִעָמֶהן מַּׁ ת. תֹוֵקעַּׁ  וְּ ֻדשַּׁ   קְּ
ּיֹום תֹוֵקעַּׁ , הַּׁ רֹונֹות. וְּ תֹוֵקעַּׁ , ִזכְּ תֹוֵקעַּׁ , ׁשֹוָפרֹות. וְּ אֹוֵמר . וְּ הֹוָדָאה ֲעבֹוָדה וְּ ת וְּ כַּׁ ֵרי, ֹכֲהִנים ּוִברְּ  ִדבְּ
ִבי ר ָא. נּוִרי ֶבן יֹוָחָנן רַּׁ ִבי לוֹ  מַּׁ כּויֹות תֹוֵקעַּׁ   ֵאינוֹ  ִאם, ֲעִקיָבא רַּׁ לְּ מַּׁ ִכיר   הּוא ָלָמה, לַּׁ זְּ  ֶאָלא. מַּׁ

בּורֹות ָאבֹות אֹוֵמר  ת ּוגְּ ֻדשַּׁ ֵשם ּוקְּ כֹוֵלל, הַּׁ כּויֹות וְּ לְּ ת ִעם מַּׁ ֻדשַּׁ ּיֹום קְּ תֹוֵקעַּׁ , הַּׁ רֹונֹות. וְּ תֹוֵקעַּׁ , ִזכְּ . וְּ
תֹוֵקעַּׁ , ׁשֹוָפרֹות אֹוֵמר . וְּ הֹוָדָאה ֲעבֹוָדה וְּ ת  וְּ כַּׁ ֹכֲהִנים ּוִברְּ  



 

כּויֹות ֵמֲעָשָרה ּפֹוֲחִתין ֵאין לְּ רֹונֹות ֵמֲעָשָרה, מַּׁ ִבי. ׁשֹוָפרֹות ֵמֲעָשָרה, ִזכְּ , אֹוֵמר  נּוִרי ֶבן יֹוָחָנן רַּׁ
ר  ִאם ִכיִרין ֵאין. ָיָצא, ֻכָלןמִ  ָׁשלׁש ָׁשלׁש ָאמַּׁ זְּ כּות ִזָכרֹון מַּׁ לְּ ׁשֹוָפר  מַּׁ ָענּות ֶׁשל וְּ ִחיל. ֻּפרְּ תְּ  מַּׁ

ּתֹוָרה ִלים בַּׁ ׁשְּ ָנִביא ּומַּׁ ִבי. בַּׁ ִלים ִאם, אֹוֵמר  יֹוֵסי רַּׁ ּתֹוָרה ִהׁשְּ ָיָצא , בַּׁ  
 

 

 תהלים בספר  דוד שאמר  וליםהל עשרה כנגד( רבי) אמר  מי כנגד מלכיות עשרה הני גמ׳
שופר  בתקע הללוהו( ג, קנ תהלים ) בהו דכתיב הנך  הוו טובא הלולים  

 

 

רב יוסף אמר כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני ר' יוחנן אמר כנגד עשרה 
  מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו ויאמר 

 

ḥ

 

 שמים' ה בדבר (  ו, לג תהלים) דכתיב הוא מאמר  נמי בראשית הוו' ט דבראשית( ויאמר )
 נעשו

 

  

אם אמר שלש שלש מכולן יצא: איבעיא להו היכי קתני שלש מן ר' יוחנן בן נורי אומר 
התורה שלש מן הנביאים ושלש מן הכתובים דהוו תשע ואיכא בינייהו חדא או דלמא אחד  

   מן התורה ואחד מן הנביאים ואחד מן הכתובים דהויין להו שלש ואיכא בינייהו טובא

ḥ



 

ת"ש דתניא אין פוחתין מעשרה מלכיות מעשרה זכרונות מעשרה שופרות ואם אמר שבע 
  מכולן יצא כנגד שבעה רקיעים

 

 

לן יצא כנגד תורה  רבי יוחנן בן נורי אמר הפוחת לא יפחות משבע ואם אמר שלש מכו
נביאים וכתובים ואמרי לה כנגד כהנים לוים וישראלים אמר רב הונא אמר שמואל הלכה 

  כר' יוחנן בן נורי
 

ḥ

ḥ
 

 

 

 זו השביעי ובחדש אלהיכם'  ה אני( כב, כג ויקרא) אומר  רבי תניא מלכיות שאומרים מנין
 מלכות
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רֹון   ָבתֹון--ִזכְּ ֶיה ָלֶכם ׁשַּׁ ֹחֶדׁש, ִיהְּ ֶאָחד לַּׁ ִביִעי בְּ שְּ ֹחֶדׁש הַּׁ ָרֵאל, ֵלאֹמר:  בַּׁ ֵני ִישְּ ֵבר ֶאל-בְּ דַּׁ
ָרא רּוָעה, ִמקְּ ֹקֶדׁש-ּתְּ  

 

 

ֹחֶדׁש ִביִעי ּובַּׁ שְּ ֶאָחד הַּׁ ֹחֶדׁש בְּ ָרא, לַּׁ ֶיה ֹקֶדׁש-ִמקְּ ֶלאֶכת-ָכל--ָלֶכם ִיהְּ ֲעשּו ֹלא, ֲעֹבָדה מְּ   יֹום :  תַּׁ
רּוָעה ֶיה, ּתְּ ָלֶכם ִיהְּ  

 


