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  לימודים לשופר תקיעות ותרועות בראש השנה
  

  ברייתא ראשונה
  
  
  

  יובל  –פרשת בהר  – ויקרא פרק כה
  ע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה:ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁש  (ח)
  ְּבָכל ַאְרְצֶכם: ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפרַהִּכֻּפִרים  ְּביֹוםֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש  ַהְּׁשִבִעיַּבחֶֹדׁש  ְּתרּוָעה ׁשֹוַפר ְוַהֲעַבְרּתָ  )(ט
  ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו: ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם (י)

  
  תקיעה       תרועה 3       תקיעה

  
  
  

   ראש השנה –פרשת אמור  – ויקרא פרק כג
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (כג)
  ִמְקָרא קֶֹדׁש: ְּתרּוָעהֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּב  ַהְּׁשִביִעיַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַּבחֶֹדׁש  (כד)
  סָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליקָֹוק:  (כה)

  
   מוספי ראש השנה –פרשת פנחס  – במדבר פרק כט

  ִיְהֶיה ָלֶכם: ְּתרּוָעהִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום  ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעיּוַבחֶֹדׁש  (א)
  ם:ַוֲעִׂשיֶתם עָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמ  (ב)

  
  (ר"ה כט) שופר! -חצוצרות, והכא  -מי דמי? התם 

  חצוצרות –פרשת בהעלותך  – בר פרק יבמד
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  ֲעֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות: (ב)
  ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ָּכל ָהֵעָדה  (ג)
  ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל: (ד)
  ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה: (ה)
  ה ְּתרּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם:ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵּתיָמנָ  (ו)
  ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו: (ז)
  ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם: (ח)
  ְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹת ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם:ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶא  (ט)
  פרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: ֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי (י)

ומנין ליתן את 
 האמור בזה בזה
ת"ל שביעי שביעי

 לגזרה שוה

  ומנין שפשוטה לפניה
ל והעברת שופר תרועה"ת

 אחריהומנין שפשוטה ל
 תעבירו שופר ל"ת

ומנין לשלש של שלש שלש 
  ד לומרתלמו

  והעברת שופר תרועה,
  שבתון זכרון תרועה,
 יום תרועה יהיה לכם

  דאמר רב מתנא:
דרך העברתו,  -והעברת 

  תעבירו ביד מדשני בדיבוריה
  לא מצית אמרת

דגמר עברה עברה ממשה
 ביום ולא בלילה
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  לימודים לשופר תקיעות ותרועות בראש השנה
  
  שנייהברייתא 

  
  
  

  יובל  –פרשת בהר  – ויקרא פרק כה
  תֹת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה:ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּב  (ח)
  ְּבָכל ַאְרְצֶכם: ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפרַהִּכֻּפִרים  ְּביֹוםֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש  ַהְּׁשִבִעיַּבחֶֹדׁש  ְּתרּוָעה ׁשֹוַפר ְוַהֲעַבְרּתָ  (ט)
  ָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו:ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ּבָ  (י)

  
  תקיעה       תרועה 3       תקיעה

  
  
  

   ראש השנה –פרשת אמור  – ויקרא פרק כג
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (כג)
  ִמְקָרא קֶֹדׁש: ְּתרּוָעהְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון  ַהְּׁשִביִעיְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַּבחֶֹדׁש ַּדֵּבר ֶאל  (כד)
  סָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליקָֹוק:  (כה)

  
   מוספי ראש השנה –פרשת פנחס  – במדבר פרק כט

  ִיְהֶיה ָלֶכם: ְּתרּוָעהְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום  ַהְּׁשִביִעיחֶֹדׁש ּובַ  (א)
  ם:ַוֲעִׂשיֶתם עָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמ  (ב)

  
  

  חצוצרות –פרשת בהעלותך  – במדבר פרק י
   ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
   ֲעֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות: (ב)
  ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך  (ג)
   ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל: (ד)
   ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה: ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה (ה)
  ְלַמְסֵעיֶהם: ְּתרּוָעה ִיְתְקעּוַהחִֹנים ֵּתיָמָנה ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות  (ו)
   :ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּוּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל  (ז)
  ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם: (ח)
  ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹת ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם: ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל (ט)
  פָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: ֶכם וְ ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי (י)

ומנין ליתן את 
 האמור בזה בזה
ת"ל שביעי שביעי

לגזרה שוה

  ומנין שפשוטה לפניה
תרועהתקעתםל ו"ת

 אחריהומנין שפשוטה ל
 תרועה יתקעו ל"ת

  מצינו למדין:
שלש תרועות ושש תקיעות 

  נאמרו בראש השנה,
  שתים מדברי תורה
  שבתון זכרון תרועה
  והעברת שופר תרועה
  ואחת מדברי סופרים;
  יום תרועה יהיה לכם
לתלמודו הוא בא

  דאמר רב מתנא:
  דקאמרתעבירו  דרך העברתו -והעברת 

  רחמנא נעבריה ביד

הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה

 אין לי אלא במדבר
  בראש השנה מנין

 ל תרועה תרועה"ת
 לגזירה שוה

 ביום ולא בלילה

אף אי מה להלן חצוצרות
תקעו ל”ת חצוצרות? כאן

בחדש שופר בכסה ליום 
שהחדש  אי זהו חג חגנו

 זה הוי אומר מתכסה בו
ראש השנה, וקאמר 

 רחמנא שופר
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  לימודים לשופר תקיעות ותרועות בראש השנה
  

  רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא – שנייהברייתא 
  
  
  

  יובל  –פרשת בהר  – ויקרא פרק כה
  ע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה:ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ָׁשִנים ֶׁשבַ  (ח)
  ְּבָכל ַאְרְצֶכם: ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפרַהִּכֻּפִרים  ְּביֹוםֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש  ַהְּׁשִבִעיַּבחֶֹדׁש  ְּתרּוָעה ׁשֹוַפר ְוַהֲעַבְרּתָ  (ט)
  ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו: ֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁשְוִקַּדְׁש  (י)

  
  תקיעה       תרועה 3       תקיעה

  
  
  

   ראש השנה –פרשת אמור  – ויקרא פרק כג
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (כג)
  ִמְקָרא קֶֹדׁש: ְּתרּוָעהְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון  ַהְּׁשִביִעיַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַּבחֶֹדׁש  (כד)
  ס: ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליקָֹוק (כה)

  
   מוספי ראש השנה –פרשת פנחס  – במדבר פרק כט

  ִיְהֶיה ָלֶכם: ְּתרּוָעהְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום  ַהְּׁשִביִעיּוַבחֶֹדׁש  (א)
  עָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם: ַוֲעִׂשיֶתם (ב)

  
  

  חצוצרות –פרשת בהעלותך  – במדבר פרק י
   ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
   ה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות:ֲעֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂש  (ב)
  ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד: (ג)
   ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל: (ד)
   ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה: רּוָעהּוְתַקְעֶּתם ְּת  (ה)
  ְלַמְסֵעיֶהם: ִיְתְקעּוְּתרּוָעה ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵּתיָמָנה  ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית (ו)
   :ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּוּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל  (ז)
  ְקעּו ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם:ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִיְת  (ח)
  ֵהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם:ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹת ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֹ (ט)
  פָּכרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלזִ ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם  (י)

ומנין ליתן את 
 ר בזה בזההאמו

ת"ל שביעי שביעי
לגזרה שוה

  ומנין שפשוטה לפניה
תרועהתקעתםל ו"ת

  ל שנית  זה בנה אב:"ל שנית, ומה ת"שאין ת
 תרועה תהא תקיעה שניה לה שנאמרשכל מקום 

  מצינו למדין:
שלש תרועות ושש תקיעות 

  נאמרו בראש השנה,
  שתים מדברי תורה
  שבתון זכרון תרועה
  והעברת שופר תרועה
  ואחת מדברי סופרים;
  יום תרועה יהיה לכם
לתלמודו הוא בא

  דאמר רב מתנא:
  דקאמרתעבירו  דרך העברתו -והעברת 

  רחמנא נעבריה ביד

הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה

 אין לי אלא במדבר
  בראש השנה מנין

 ל תרועה תרועה"ת
 לגזירה שוה

 ביום ולא בלילה

אף אי מה להלן חצוצרות
תקעו ל”ת חצוצרות? כאן

בחדש שופר בכסה ליום 
שהחדש  אי זהו חג חגנו

 זה הוי אומר מתכסה בו
ראש השנה, וקאמר 

 רחמנא שופר
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  לימודים לשופר תקיעות ותרועות בראש השנה
  

  מר רבי יונתןרבי שמואל בר נחמני א –שנייה ברייתא 
  
  
  

  יובל  –פרשת בהר  – ויקרא פרק כה
  ע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה:ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁש  (ח)
  ְּבָכל ַאְרְצֶכם: ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפרַהִּכֻּפִרים  ְּביֹוםֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש  ְּׁשִבִעיַה ַּבחֶֹדׁש  ְּתרּוָעה ׁשֹוַפר ְוַהֲעַבְרּתָ  (ט)
  ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו:ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְב  (י)

  
  תקיעה       תרועה 3       תקיעה

  
  
  

   ראש השנה –פרשת אמור  – ויקרא פרק כג
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (כג)
  ִמְקָרא קֶֹדׁש: ְּתרּוָעהרֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכ  ַהְּׁשִביִעיַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַּבחֶֹדׁש  (כד)
  סָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליקָֹוק:  (כה)

  
   מוספי ראש השנה –פרשת פנחס  – במדבר פרק כט

  ִיְהֶיה ָלֶכם: ְּתרּוָעה יֹוםֲעׂשּו ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַת  ַהְּׁשִביִעיּוַבחֶֹדׁש  (א)
  ם:ַוֲעִׂשיֶתם עָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמ  (ב)

  
  

  חצוצרות –פרשת בהעלותך  – במדבר פרק י
   ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
   ֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות:עֲ  (ב)
  ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד: (ג)
   יִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהְּנִׂש  (ד)
   ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה: ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה (ה)
   ְלַמְסֵעיֶהם: ְּתרּוָעה ִיְתְקעּוּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵּתיָמָנה  (ו)
   :ְולֹא ָתִריעּו ִּתְתְקעּוּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל  (ז)
  ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ִיְתְקעּו ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם: (ח)
  נֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם:ֵהיֶכם וְ ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹת ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֹ (ט)
  פֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי (י)

ומנין ליתן את 
 האמור בזה בזה
ת"ל שביעי שביעי

לגזרה שוה

  ומנין שפשוטה לפניה
התרועתקעתםל ו"ת

 אחריהומנין שפשוטה ל
 תרועה יתקעו ל"ת

  אחת מדברי תורה
  והעברת שופר תרועה
  ושתים מדברי סופרים:
  שבתון זכרון תרועה
  ויום תרועה יהיה לכם
לתלמודו הוא בא

  דאמר רב מתנא:
  דקאמרתעבירו  דרך העברתו -והעברת 

  רחמנא נעבריה ביד

הוי אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה

 אין לי אלא במדבר
  בראש השנה מנין

 ל תרועה תרועה"ת
 שוה לגזירה

 ביום ולא בלילה

אף אי מה להלן חצוצרות
תקעו ל”ת חצוצרות? כאן

בחדש שופר בכסה ליום 
שהחדש  אי זהו חג חגנו

 זה הוי אומר מתכסה בו
ראש השנה, וקאמר 

 רחמנא שופר


