
 

  גמגילה כ
  , ביום טוב חמשה ביום הכפורים ששה וכו'

  דתניא: מתניתין מני? לא רבי ישמעאל ולא רבי עקיבא, קושי על המשנה: 
  רבי עקיבא  רבי ישמעאל  

  חמשה  חמשה  ביום טוב
  שבעה  ששה  וביום הכפורים

  ששה  שבעה,  ובשבת
  אין פוחתין מהן   האם פוחתים או מוסיפים?

  ואין מוסיפין עליהן
  אין פוחתין מהן 

  אבל מוסיפין עליהן
  קשיא ששה ושבעה!  -אי רבי עקיבא קשיא תוספת,  -מני? אי רבי ישמעאל 

ביום חמשה,  -ביום טוב אמר רבא: תנא דבי רבי ישמעאל היא, דתנא דבי רבי ישמעאל: : תירוץ
  . שבעה, אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן, דברי רבי ישמעאל -ששה, בשבת  -הכפורים 
  קשיא דרבי ישמעאל אדרבי ישמעאל! : קושי

  תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל.  :תירוץ
  

  מאן תנא להא דתניא: שאלה: 
  בשבת  ביום הכפורים  ביום טוב

  ממהרין לבוא וממהרין לצאת  ממהרין לבוא ומאחרין לצאת  מאחרין לבוא וממהרין לצאת
  לימא רבי עקיבא, דאית ליה גברא יתירא? : הצעה

  סידורא דיומא.  אפילו תימא רבי ישמעאל, דנפיש: דחיית ההצעה
  

  הני שלשה חמשה ושבעה כנגד מי? שאלה: 
רבי שמעון בן פזי, ואמרי לה: רבי  -פליגי בה רבי יצחק בר נחמני וחד דעמיה, ומנו : תשובות 2

  רבי יצחק בר נחמני, ואמרי לה רבי שמואל בר נחמני.  -שמעון בן פזי וחד דעמיה, ומנו 

  ,חד אמר: כנגד ברכת כהנים 
 משה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך. וחד אמר: כנגד שלשה שומרי הסף, ח

שלשה חמשה ושבעה: שלשה שומרי הסף, חמשה תני רב יוסף: : לתשובה השנייה וקזחי
 . מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך

  אמר ליה אביי: עד האידנא מאי טעמא לא פריש לן מר? : תגובת אביי לדברי רב יוסף
בעיתו מינאי מילתא אמר ליה: לא הוה ידענא דצריכתו ליה, ומי  :תשובת רב יוסף
  ולא אמרי לכו?

  יעקב מינאה לרב יהודה: הני ששה דיום הכפורים כנגד מי? אמר ליה  :שאלה
ויעמד עזרא אמר ליה: כנגד ששה שעמדו מימינו של עזרא וששה משמאלו, שנאמר : תשובה

מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה  מגדל עץ אשר עשו לדבר ויעמד אצלוהספר על 
זכריה .6וחשבדנה .5וחשם .4ומלכיה .3ומישאל .2פדיה .1ומעשיה על ימינו ומשמאלו 

  . משלם.7
  הני שבעה הוו!  :קושי

 דמישלם בעובדיה.  - משלם, ואמאי קראו משלםהיינו  זכריההיינו  :תירוץ
  

הכל עולין למנין שבעה, ואפילו קטן ואפילו אשה. תנו רבנן: : בעניין עליות לתורה הבאת ברייתא
  . אבל אמרו חכמים: אשה לא תקרא בתורה, מפני כבוד צבור

  
  איבעיא להו: מפטיר מהו שיעלה למנין שבעה? : שאלה
  רב הונא ורבי ירמיה בר אבא,  :תשובות 2

 כדעולא, דאמר עולא: מפני מה המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה  - אמר: עולה חד
 למנינא לא סליק. -מפני כבוד תורה, וכיון דמשום כבוד תורה הוא  -תחלה 

 דהא קרי - וחד אמר: אינו עולה 
 המפטיר בנביא לא יפחות מעשרים ואחד פסוקין כנגדמיתיבי: : קושי על התשובה השנייה

  . ואם איתא, עשרים וארבעה הויין! שבעה שקראו בתורה
  כנגדו נמי לא בעי.  כיון דמשום כבוד תורה הוא,: תירוץ

  , דלא הויין עשרין וחד, וקרינן! עלותיכם ספומתקיף לה רבא: והרי  :קושי
  ק עניינא. שאני התם דסלי :תירוץ



 

והיכא דלא סליק עניינא לא? והאמר רב שמואל בר אבא: זמנין : קושי
סגיאין הוה קאימנא קמיה דרבי יוחנן, וכי הוה קרינן עשרה פסוקי אמר 

  לן: אפסיקו! 
לא שנו מקום שיש תורגמן שאני. דתני רב תחליפא בר שמואל:  :תירוץ

 . וסקפ -אלא במקום שאין תורגמן, אבל מקום שיש תורגמן 
   


