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  .מד�  עירובי�
  ? הא� מותר לאחרי� לאוכלו1י גוי� מחו� לתחו� בשביל פלוני"דבר מאכל שהובא ע

  
   �כשבא לסת� אד�   

  ?מה די� ישראל אחר
   � כשבא לראש גלותא

  ?מה די� רבנ� שאוכלי� ש�
   �כשבא למכור בשוק 
  ?מה די� כל ישראל

  מותר  מותר  ח"לרב נחמ� ור
  3אסור  מותר  לרב ששת

 2 מותר:אדעתא דנכרי�
   אסור:ראלאדעתא דיש

  
  ?4ח הזה ויו� הזכרו� הזה"ואמרי� את יו� ר, ח"ראת הא� מזכירי� בתפלת ראש השנה 

  
  לרבנ�  דוסא' אליבא דר  

   והלכה כמות�#אי" מזכירי�   מזכירי�  לרב הונא
  5אי" ראיה  מזכירי�  לתלמידי דרב הונא

  
  ? סוקי מלכיות זכרונות ושופרותה פסוקי הקרבנות ופ"מה די� להזכיר במוס� של ר

  ].ה זכרו�"תוד[
  

  פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות  פסוקי קרבנות  
   6 וא� התחיל צרי$ לסיי�#לא צרי$ להזכיר   י"� ור"לרשב

   מזכיר:פסוקי קרבנות דראש השנה  לרבינו ת�
  7 אינו מזכיר:פסוקי קרבנות דראש חדש

   #לא צרי$ להזכיר 
  וא� התחיל צרי$ לסיי�

  
                                                           

להביא מחו� בשבילו כיו� שנעשה כא� דבר איסור , אותו פלוני שהובא בשבילו ודאי אסור לאוכלו 1
אינו , אכ� מכיו� שהוא רק איסור דרבנ� של הבאה מחו� לתחו� ולא איסור דאורייתא כצידה, לתחו�

  .אסור אלא בשביל אותו שהובא בשבילו ולא בשביל אחרי�
 כיו� שלא ,והתיר רבא, )שהיתה כמושה שודאי נתלשה מאתמול(וזא  לפת למחשהובאהכ� היה מעשה  2

  . אסר� יינו שהיו מביאי� ג� לדעת הישראל  וה�אול� כשראה שמרבי� להביא , בא אדעתא דישראל
וכיו� שכ� חשיב שבא ג� בשביל� , דכל מה שבא לראש גלותא הוא על דעת כל הרבנ� אשר ש�, וסברתו 3

�ה נמי הבא בשביל בעל הבית "שה, ועוד. א להלכה"שכ� פסק ריצב, )ה אדעתא"בד(' וכתבו התוס. ואסור 
 .אסור לכל בני ביתו

או שאי� , ה"ח ומוספי ר"מוספי רשמקריבי� , ספי�ודשמא יש להזכיר כיו� שחלוקי� במ, צדדי הספק 4
 ."והיו לכ� לזכרו�"ח כתיב "כיו� שג� בר, ח"ה ובי� לר"זכרו� עולה בי� לרהשאומר יו� כצרי� להזכיר ד

ח "אבל לעני� להזכיר ר, "א� היו� א� מחר"דאפשר לומר שכל מה שה� נחלקו שלא צרי� להתנות  5
 .דוסא שצרי� להזכיר' ל שה� מודי� לר"ה י"בר

ולגבי פסוקי מלכיות , "נעשה ונקריב לפני� כמו שכתוב בתורת�"פיק שיאמר גבי פסוקי קרבנות ומס 6
ורק א� , ולא צרי� לומר את כל הפסוקי�" ובתורת� כתוב לאמר"זכרונות ושופרות מספיק שיאמר 

  .התחיל צרי� לסיי�
הוא ,  הזכרת החטאתולגבי, "מלבד עולת החדש ומנחתה"הוא נפטר במה שאמר , דלגבי הזכרת העולות 7

דאינ� מניחי� לומר פסוקי , בש� הגאוני�' הביאו התוסעוד ". ושני שעירי� לכפר"נפטר במה שאמר 
יטעו אנשי� , תשרי' ה שהוא באמיתות כבר ב" שא� יאמרו ג� ביו� שני של ר�  משו� הקלקול,ח"ר

 בש� הערו� שאי� אומר וכ� הביאו ג�, ויתקלקלו המועדות, בחדש' ח שהוא א"דר' לחושבו כמו כל ב
י חולק בזה "אול� ר). כגו� בקרבנות שאומר בבוקר או בהפטרה(ובראשי חדשי� לא בתפלה ולא בזולתה 

  .זכיר ומ�וסובר שאי� לחוש לזה 
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  :עירובי� ד� מ
  ?כמה ברכות אומר, ראש השנה שחל בשבת
  

  במוס�  בערבית שחרית ומנחה  
  לבית 
  שמאי

  ,שבת, אחרונות' וג, ראשונות' ג
  ) ברכות' ח (# וראש השנה 

  קדושת היו�, שבת, אחרונות' וג, ראשונות' ג
  )ברכות' י (#זכרונות ושופרות , מלכיות ע� 

  לבית 
  הלל

וראש השנה  , חרונותא' וג, ראשונות' ג
  )ברכות' ז (# וכולל עמה שבת

קדושת היו� ע� , אחרונות' וג, ראשונות' ג
  )ברכות' ט (#זכרונות ושופרות , 1מלכיות ושבת

  
  ?או אומרה בפני עצמה, ח בתו" הברכה האמצעית"הא� כולל את הר,  שחל בשבת2ראש חדש

  
  מוס�  ערבית שחרית ומנחה  

  לה ע� ברכת קדושת היו�כול  3אינו כוללה  לתנא קמא
  כוללה ע� ברכת קדושת היו�  ישמעאל' ג ור"לרשב

  )ברכה שמינית (הרכה בפני עצמבח ב"מוסי� לומר את ר  לבית שמאי
  

  ?כ"הא� אומרי� ברכת שהחינו בראש השנה ויוה
  

  בתורת חובה  בתורת רשות  
  לא אומרי�  אומרי�  לרב יהודה בש� רב ושמואל

  �אומרי  אומרי�  לרב חסדא
  

                                                           
ש אי" כולל "דלב, א ברכות"לכאורה היה צרי$ להיות י, ח"ולמי שסובר שצרי$ להזכיר ג� ר 1

 .א ברכות"ש י" למה לא אמרו ב# "קשיא"עליו ב' ונשארה הגמ. בשו� ברכה
  .ל כיצד אומרו"נחלקו כנ, שמזכיר מעי" המאורע בתפלה, ה ימי חול המועד שחלו בשבת"וה 2
אלא אומר יעלה ויבוא בברכת , ח בתו$ ברכה אמצעית של קדושת היו�"אינו כולל את ר', פי 3

 .אליעזר'  אליבא דר)בחנוכה ופורי�" סי�יעל הנ"היכ" שאומר ( או בהודאה ,)רצה#(עבודה 


