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  מנין שאומרים :רבנן תנו
  אלים בני' לה הבו  אבות

  ועז כבוד' לה הבו  גבורות

  קדש בהדרת' לה השתחוו שמו כבוד' לה הבו  קדושות

  ר' אליעזר  היום קדושת
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  עקיבאר' 
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  תרועה  שופרות

 אלהיכם' ה אני :אומר רבי  מלכיות

  מלכות זו - השביעי ובחדש

 הרי, צריך אינו: אומר יהודה בר יוסי רבי
 לכם והיו י) (במדבר אומר הוא

 תלמוד שאין. אלהיכם לפני לזכרון
 תלמוד ומה, אלהיכם' ה אני לומר
, אב בנה זה - אלהיכם' ה אני לומר
 יהיו - זכרונות בו שנאמר מקום לכל

  עמהן מלכיות

  
  ? היום לקדושת אומרה והיכן
  גמליאל בן שמעון רבן  רבי
  הזכרונות עם  המלכיות עם
   – ברביעית מקום בכל מצינו מה
  ברביעית כאן אף

   – באמצע מקום בכל מצינו מה
  באמצע כאן אף

 
  כמה פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות?. משנה

  נורי בן יוחנן רבי  תנא קמא
, זכרונות מעשרה, מלכיות מעשרה פוחתין אין

  שופרות מעשרה
  יצא - מכולן שלש שלש אמר אם

  
  ? מי כנגד מלכיות עשרה הני
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  העולם נברא שבהן מאמרות עשרה כנגד  יוחנן רבי
  



 

  . ארבי יוחנן בן נורי אומר אם אמר שלש שלש מכולן יצ
איבעיא להו: היכי קתני: שלש מן התורה, שלש מן הנביאים, ושלש מן הכתובים דהוו תשע : שאלה

ואיכא בינייהו חדא, או דלמא: אחד מן התורה, ואחד מן הנביאים, ואחד מן הכתובים, דהויין  -
  ואיכא בינייהו טובא?  -להו שלש 

רה שופרות. ואם אין פוחתין מעשרה מלכיות, מעשרה זכרונות, מעשתא שמע, דתניא:  :תשובה
לא יפחות משבע, ואם  -יצא, כנגד שבעה רקיעים. רבי יוחנן בן נורי אמר: הפוחת  -אמר שבע מכולן 
  .כנגד כהנים לוים וישראלים. ואמרי לה: יצא, כנגד תורה נביאים וכתובים -אמר שלש מכולן 

  אמר רב הונא אמר שמואל: הלכה כרבי יוחנן בן נורי. :פסיקה
  

  : פרטים לגבי בחירת פסוקים
   .פורענות של ושופרות זכרונות מלכות מזכירין איןמשנה. 

  רבי יוסי  תנא קמא
  יצא. -אם השלים בתורה   מתחיל בתורה ומשלים בנביא

  
  אומר – נכרים של פורענות של ושופר זכרון מלכות לומר בא אם : אבלצמצום ההלכה במשנה

  
   כגון, לטובה ואפילו יחיד של זכרון מזכירין : איןעוד פרט

  מחלוקות לגבי פרטים מסויימים
  ר' יהודה  יוסיר'   

  לא  כן  כזכרונות או לא? –פקדונות 
 פתחי והנשאו ראשיכם שערים שאו

 זה מי. הכבוד מלך ויבוא עולם

 גבור' ה וגבור עזוז' ה הכבוד מלך

 ושאו ראשיכם שערים שאו. מלחמה

 מי הכבוד מלך ויבא עולם פתחי

 הוא צבאות' ה הכבוד מלך זה הוא

  .סלה הכבוד מלך

  , שתים - ראשונה
  שלש – שניה

  

 – שניה, אחת - ראשונה
  שתים

 ?הכבוד מלך זה מי(
  לא נחשב)

 מלכנול זמרו זמרו אלהים זמרו

  אלהים הארץ כל מלך כי זמרו

לא מלכינו אחת (  שתים
  נחשב)

 ישב אלהים גוים על אלהים במלך

  קדשו כסא על

  אחת

 הזכרונות עם אומרה  תרועה בו שיש זכרון
  השופרות עם ואומרה

 עם אלא אומרה אינו
  בלבד הזכרונות

 המלכיות עם אומרה  תרועה עמו שיש מלכות
  השופרות עם ואומרה

 עם אלא אומרה אינו
  בלבד המלכיות

  עיקר כל אומרה אינו  השופרות עם אומרה  כלום לא עמה שאין תרועה
 
 

 


