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נד.
מהו דתימא אפילו כרבנן, ולאפוקי מדרבי יוחנן!◊

שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום ־ יצאדאמר: [רבי יוחנן]▀!◊נד.

קא משמע לן.!נד.

ואימא הכי נמיִ ¿נד.

אם כן, מאי ולא כלום?!נד.

ערב שבת שבתוך החג כו'.▀◊>נד.

ואילו למעלה עשירית ־ לא קתני.▀נד.

מתניתין מני^נד.

רבי אליעזר בן יעקב היא.!◊נד.

שלש למעלה עשיריתדתניא:[ת"ק]♦▀!◊נד.

שלש על גבי המזבח.רבי אליעזר בן יעקב:♦▀!◊נד.

האומר למעלה עשירית ־ אינו אומר על גבי המזבח, והאומר על גבי המזבח ־ אינו אומר למעלה עשירית.▀נד.

מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב?^נד.

[רבי אליעזר בן יעקב]!◊נד.
כיון דתקע לפתיחת שערים, למעלה עשירית למה לי דתקע? האי לאו שער הוא. הלכך, על גבי המזבח 

עדיף.

כיון דתקע למילוי המים, על גבי המזבח למה לי? הלכך, למעלה העשירית עדיף.ורבנן סברי:▀◊נד.

▀◊נד.

כי אתא רבי אחא בר 

חנינא מדרומא, אייתי 

מתניתא בידיה:

(במדבר י') ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות שאין תלמוד לומר יתקעו, שכבר נאמר (במדבר י) 

ותקעתם בחצצרות על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם ומה תלמוד לומר יתקעו? ־ הכל לפי המוספין תוקעין.

▀◊נד.
הוא תני לה והוא אמר 

לה: [רבי אחא בר חנינא]
לומר שתוקעין על כל מוסף ומוסף.

ערב שבת שבתוך החג היו שם ארבעים ושמנה.תנן:▀¿◊נד.

ואם איתא, ליתני: שבת שבתוך החג, משכחת לה חמשין וחדִ ¿נד.

לפי שאין תוקעין לפתיחת שערים בשבת.רבי זירא:!◊נד.

רבא:¿◊נד.

מאן הא דלא חש לקימחא? ־ חדא: דבכל יום תנן. ועוד: אי נמי כהדדי נינהו, ליתני: שבת שבתוך החג היו 

שם ארבעים ושמנה, דשמעת מינה תרתי: שמעת מינה דרבי אליעזר בן יעקב, ושמעת מינה דרבי אחא בר 

חנינא.

לפי שאין תוקעין למילוי מים בשבת, דבצרי טובא.אלא אמר רבא:!◊נד.

¿◊נד.
וליתני נמי: ראש השנה שחל להיות בשבת, דהא איכא תלתא מוספין: מוסף דראש השנה, מוסף דראש 

חודש, מוסף דשבתִ 

ערב שבת שבתוך החג איצטריך ליה, לאשמעינן כדרבי אליעזר בן יעקב.!נד.

אטו מי קאמר ליתני הא ולא ליתני הא? ליתני הא וליתני האִ ¿נד.

תנא ושייר.!◊נד.

מאי שייר דהאי שייר?¿נד.

שייר ערב הפסח.!◊נד.

נד:
אי משום ערב הפסח ־ לאו שיורא הוא, דהא מני ־ רבי יהודה היא¿

מימיהם של כת שלישית לא הגיעה לומר (תהלים קטז) אהבתי כי ישמע ה' מפני שהיו עמה מועטין.דאמר:[רבי יהודה]¿▀◊נד:
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והא אמרת רישא דלא כרבי יהודהִ !נד:

ודלמא האי תנא סבר לה כוותיה בחדא, ופליג עליה בחדא.¿◊נד:

אלא: מאי שייר דהאי שייר?¿נד:

שייר ערב הפסח שחל להיות בערב שבת, אפיק שית ועייל שית.!◊נד:

ואין מוסיפין על ארבעים ושמונה.▀>נד:

ולא, והא איכא ערב הפסח שחל להיות בשבת, דאי לרבי יהודה ־ חמשין וחדא, אי לרבנן ־ חמשין ושבעִ ¿◊נד:

כי קתני ־ מידי דאיתיה בכל שנה, ערב הפסח שחל להיות בשבת, דליתיה בכל שנה ושנה ־ לא קתני.!◊נד:

¿◊נד:
אטו ערב שבת שבתוך החג מי איתיה בכל שנה? זימנין דלא משכחת ליה, והיכי דמי ־ כגון שחל יום טוב 

ראשון בערב שבת.

כי מקלעינן יום טוב ראשון בערב שבת, מדחי דחינן ליה!◊נד:

מאי טעמא^נד:

!◊נד:
כיון דאיקלע יום טוב הראשון של חג להיות בערב שבת, יום הכיפורים אימת הוי? ־ בחד בשבת, הלכך 

דחינן ליה.

ומי דחינן ליה?¿נד:

חלבי שבת קריבין ביום הכיפוריםוהא תנן:▀¿◊נד:

▀¿◊נד:
ואמר רבי זירא: כי הוינן 

בי רב בבבל, הוה אמרי:

הא דתניא: יום הכיפורים שחל להיות ערב שבת לא היו תוקעין, ובמוצאי שבת לא היו מבדילין ־ דברי 

הכל היא.

▀¿◊נד:

כי סליקית להתם, 

אשכחתיה לרבי יהודה 

בריה דרבי שמעון בן פזי 

דיתיב וקאמר:

רבי עקיבא היאִ 

לא קשיא, הא ־ רבנן, הא ־ אחרים היא.!◊נד:

דתניא, אחרים אומרים:!▀◊נד:
אין בין עצרת לעצרת, ואין בין ראש השנה לראש השנה אלא ארבעה ימים בלבד, ואם היתה שנה מעוברת 

־ חמשה.

ראש חדש שחל להיות בשבת ־ שיר של ראש חדש דוחה שיר של שבת.מיתיבי:▀¿◊נד:

ואי איתא ־ לימא דשבת ולימא דראש חדשִ ¿נד:

מאי דוחה ־ דוחה לקדם.רב ספרא:!◊נד:

ואמאי? תדיר ושאינו תדיר ־ תדיר קודםִ ¿◊נד:

לידע שהוקבע ראש חדש בזמנו.רבי יוחנן:!◊נד:

והאי היכירא עבדינן? הא היכירא אחריתא עבדינן¿נד:

דתנן:▀¿◊נד:
חלבי תמיד של שחר ניתנין מחצי כבש ולמטה במזרח, ושל מוספין ניתנין מחצי כבש ולמטה במערב, ושל 

ראש חדש ניתנין תחת כרכוב המזבח ולמטה.

נה.
לידע שהוקבע ראש חדש בזמנו.ואמר רבי יוחנן:¿

תרי היכירא עבדינן, דחזי האי ־ חזי, וחזי בהאי ־ חזי.!◊נה.
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