
 

 

  

  

  

  שיר שהיו הלויים אומרים במקדש

  רבי יהודה אומר משום רבי עקיבא:  :תניא ')א(ל"א 

ֵבי ָבהּ (ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה  )ְלָדִוד ִמְזמֹור(" ?בראשון מה היו אומרים ֵבל ְויֹׁשְ  והקנה (שמים וארץ) , על שם שקנה")תֵּ

  . עד יום שני) (יחיד, שלא נבראו המלאכים ושליט בעולמו (תבל ליושבי בה)

ל ְמאֹד " ?בשני מה היו אומרים דֹול ה' ּוְמֻהּלָ ִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר ָקְדׁשוֹ (ּגָ (הבדיל רקיע בין  , על שם שחילק מעשיו")ּבְ

  ומלך עליהן.  עליונים לתחתונים, ונתעלה וישב במרום)

ֲעַדת ֵאל  )ִמְזמֹור ְלָאָסף(" ,בשלישי היו אומרים ב ּבַ ּפֹטבְּ (ֱאלִֹהים ִנּצָ (מקום מצב , על שם שגילה ארץ ")ֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיׁשְ

   .והכין תבל לעדתו ,בחכמתועדתו) 

  על שם שברא חמה ולבנה, ועתיד ליפרע מעובדיהן. ", )ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיַע (ֵאל ְנָקמֹות ה' , "ברביעי היו אומרים

נּו "בחמישי היו אומרים     1על שם שברא עופות ודגים לשבח לשמו.", )לֵֹהי ַיֲעקֹבָהִריעּו ֵלא(ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוּזֵ

אּות ָלֵבׁש "בששי היו אומרים  ּמֹוט(ה' ָמָלְך ּגֵ ל תִּ ֵבל ּבַ ּכֹון תֵּ ר ַאף תִּ על שם שגמר מלאכתו, ומלך ", )ָלֵבׁש ה' עֹז ִהְתַאּזָ

  עליהן. 

ת"בשביעי היו אומרים  ּבָ ַ יר ְליֹום ַהׁשּ    2בת.ליום שכולו ש", ִמְזמֹור ׁשִ

 ,שקנה והקנה ושליט בעולמו. בשני ,אלא: בראשון 3אמר רבי נחמיה: מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו?

שברא חמה ולבנה  ,ברביעי .שגילה ארץ בחכמתו והכין תבל לעדתו ,בשלישי .שחילק מעשיו ומלך עליהם

 .מר מלאכתו ומלך עליהםשג ,בששי .שברא עופות ודגים לשבח לשמו ,בחמישי .ועתיד ליפרע מעובדיהן

  על שם ששבת.  ,בשביעי

ב ה' ְלַבּדֹו " 5דאמר רב קטינא: שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב, שנאמר 4וקמיפלגי בדרב קטינא. ּגַ ְוִנׂשְ

ּיֹום ַההּוא   . "ּבַ

נּו ִמּיָֹמִים" 6אביי אמר: תרי חרוב, שנאמר   ."ְיַחּיֵ

  במוספי דשבתא מה היו אומרים? 

   7בר רבא אמר רב: הזי"ו ל"ך.אמר רב ענן 

                                                
  . רש"י.נותן שבח למי שבראם ,כשאדם רואה עופות משונים זה מזה  . 1
  .על אותו יום אומרים שיר של שבת ,שעתיד העולם להיות חרב, ואין אדם, וכל המלאכות שובתות  . 2
  רש"י. שכל ששת ימים נאמרין הפרקים הללו על שם שעבר, ושל שבת על שם להבא?  . 3
  . רש"י.דהא תרי נינהו ,יה דרב קטינא אלא דאביי, הלכך ליכא למימר על שם יום אחד שכולו שבתרבי נחמיה לית ל  . 4
  ישעיהו ב,יא.   . 5
  הושע ו,ב.  . 6
ֳמֵתי ָאֶרץ ,השלישי .ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם ,השני. ַהֲאִזינוּ  ,הראשון :פרשת שירת האזינו חולקים אותה לששה פרקים  . 7 ֵבהּו ַעל ּבָ  ,יהרביע .ַיְרּכִ

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ל"א| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

   8כך חלוקין בבית הכנסת. ,ואמר רב חנן בר רבא אמר רב: כדרך שחלוקים כאן

  במנחתא דשבתא מה היו אומרים? 

   9ואז ישיר., (עד סוף השירה) ומי כמוך, (שירת הים עד מי כמוכה) אמר רבי יוחנן: אז ישיר

(כל פרק ופרק,  או דלמא כל שבתא ושבתא אמרי חד 10הלויים),( איבעיא להו: הני כולהו בחד שבתא אמרי להו

  ? לשבת אחת פרק אחד)

(שירת המנחה של תמיד  שניה ,אומרת אחת (שירת המוספין) אמר רבי יוסי: עד שהראשונה :תא שמע, דתניא

  שמע מינה: כל שבתא ושבתא אמרי חד, שמע מינה. 11.יםיחוזרת שת הערביים)

  שיטות הראשונים

טום ישבערב אחר שגומרין תפלת ערבית נוהגין לומר פ, רב עמרם גאוןבשם  הטור: כתב של יום במנחה אמירת שיר

שלא  ,אין לומר בערב ,אבל השיר שהיו אומרים במקדש .וקטורת היה גם בערב ,שאומרים אותו זכר למקדש .הקטורת

   12.היו אומרים אותו במקדש בערב

 .כן המנהג, ושבספריםשכן כתוב  תוספות'. וכתבו כי ידין' 'לולי' 'וירא' 'ירכבהו' 'זכור' 'האזינופירש, ' רש"י: הזי"ו ל"ך

, 'וירא' ,גאון פלטוי רב בשם כתב הטורוחכמו'.  לו' 'ויראפירש, ' ורבינו חננאלחכמו'.  לו' 'וישמן'כתיב  סופריםובמסכת 

  13.השו"עוכן פסק  .ם"ורמב ,ש"רא ,ף"רי דעת וכן, 'אשא כי', 'חכמו לו'

ּתֹוָרה , "הרמב"ם: כתב תכך חלוקין בבית הכנס ,ך שחלוקים כאןכדר ל ָהעֹוֶלה ִלְקרֹות ּבַ ָדָבר  -ּכָ ָדָבר טֹוב, ְוחֹוֵתם ּבְ ּפֹוֵתַח ּבְ

כֹר ְימֹות עֹולָ  ִני ַמְתִחיל ִמ"ּזְ ֵ ת 'ַהֲאִזינּו': ָהִראׁשֹון קֹוֵרא ַעד "ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם", ְוַהׁשּ ָפָרׁשַ ֵבהּו" ם"טֹוב. ֲאָבל ּבְ ה ... ַעד "ַיְרּכִ ְוָלּמָ

ְתׁשּוָבה. ְחְזרּו ָהָעם ּבִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ִהיא ּתֹוֵכָחה, ּכְ ֵני ׁשֶ ִעְנָינֹות ֵאּלּו? ִמּפְ ּה ּבְ   14"ּפֹוְסִקין ּבָ

  שני שבמנחה בשבת וביום משמע  הרי"ף, שמדברי המרדכיכתב : חלוקת הקוראים בתורה בשני וחמישי ושבת במנחה

                                                                                                                                                                         

ְנָאץ. ְרא ה' ַוּיִ ַעס אֹוֵיב ָאגּורעד כאן שישה פסוקים לפרק, ומכאן ואילך שמונה פסוקים לפרק. החמישי,  ַוּיַ י ָיִדין ה' . השישי, לּוֵלי ּכַ ּכִ

  . רש"י. ור' להלן. ַעּמוֹ 
  . רש"י.כך קוראין אותה ששה הקוראין בספר תורה, והשביעי קורא מן השירה ולהלן  . 8
  כא). , פר' חוקת,(במדבר "ֲעִלי ְבֵאר"ישראל, ד  . 9

  . רש"י.והיו חולקים הפרקים בנעימת הקול להפסיק, ובמחלפות כלי שיר ובתקיעת חצוצרות  . 10
  . רש"י.דהתם שית פירקי, והכא תלתא: האזינו בשבת אחת, זכור בשבת שניה, וכן כולם  . 11
שגם בתמיד של בין הערביים היו אומרים השיר, כמו בתמיד של  והקשה הפרישה (או"ח קלג, ס"ק ט) מהמשנה לעיל, שם מבואר  . 12

  שחר! עיי"ש. מקורות: טור (או"ח קלג; או"ח רלז). 
כן נוהגים שו ,וגו' 'כי ידין, 'וגו' 'לולי כעס'יש פוסקים שסוברין דתיבת ל"ך מרמז על או"ח תכח,ה. וכתב המשנ"ב (ס"ק יג), ש  . 13

 ,מגילה( ש"רא. רמב"ם (הל' תפילה יג,ה). )בדפיו א יב ,מגילה( ף"רי,ח). תוספות (ד"ה הזי"ו). . מקורות: מסכת סופרים (יבבמדינתנו

  . )ב' סי ג"פ
  מקורות: רמב"ם (הל' תפילה יג,ה).   . 14

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ל"אף: | ד דפרק: 



 

 

  

  

  

  

. כרי"ףפסק  והשו"ע. הזי"ו ל"ך (בלבד) אלא בשבת כן, ואנו אין מנהגינו ;ובשבת מוסיפין ול"ך ,הז"י קורין וחמישי

  15.כמרדכיפסק  והרמ"א

ָאז , ו'(עד סוף השירה)כה' מי כמו'ועד 'מי כמוכה', : בגמרא מבואר שאומרים שירת הים םבמנחתא דשבתא מה היו אומרי

ָרֵאל יר ִיׂשְ ה" ּו"ִמי ָכמָֹכה".כתב " והרמב"ם". ֲעִלי ְבֵאר", ד'ָיׁשִ יר מֹׁשֶ ת אֹוְמִרין "ָאז ָיׁשִ ּבָ ַ ׁשּ ּלַ ְנָחה ׁשֶ . הסמ"ג" וכן כתב ּוַבּמִ

 16והשמיטו השירה שב'חוקת'.

  שולחן ערוך

ח, הלכות ראש חודש, סימן תכח)   (או"

ָהיּו ְמַחלְּ   ה.  ֶדֶרְך ׁשֶ ּיֹוֶתיָה ּכְ ָרׁשִ ִקין ּפָ ת ַהֲאִזינּו, ְמַחּלְ ָרׁשַ ת ְיֵמי ּפָ ׁשֶ ַעם ַאַחת ְלׁשֵ יָרה ּפַ ִ ָהיּו קֹוִרין ַהׁשּ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ִקין אֹוָתּה ּבַ

בּועַ  ָ יָרה 17.ַהׁשּ ִ ַמִים ַעד סֹוף ַהׁשּ א ֶאל ׁשָ ָ י ֶאׂשּ ְרא, לּו ָחְכמּו, ּכִ יֵבהּו, ַוּיַ ִביִעי קֹוֵרא ְוִסיָמן: הזי''ו ְלָך, ַהֲאִזינּו, ְזכֹר, ַיְרּכִ ְ , ְוַהׁשּ

ה. ִמסֹוף הַ  ָרׁשָ יָרה ַעד סֹוף ַהּפָ ִ ֶרק ַהקוֹ  הגה:ׁשּ ַכי ּפֶ ת ּוב' ְוה', ֵאין ָלחּוׁש (ָמְרּדְ ּבָ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ ּיֹות, ֲאָבל ּבְ ָרׁשִ ִקין ַהּפָ ת ְמַחּלְ ּבָ ׁשַ ֵרא ְוַדְוָקא ּבְ

  . עֹוֵמד)

  תקנות נוספות של רבן יוחנן בן זכאי

, שאפילו ראש (בעניין קידוש החודש)ת התקין רבן יוחנן בן זכאי אמר רבי יהושע בן קרחה: ועוד זא: משנה (ל"א ב')

אלא  (צריכים ללכת אחריו) , שלא יהו העדים הולכין)18(שנצרך לפרוש ממקום הוועד למקום אחרבית דין בכל מקום 

  . )של ישיבה ילכו, וסנהדרין יקדשוהו בלא ראש בית דין( למקום הוועד

ההיא איתתא דאזמנוה לדינא קמיה דאמימר בנהרדעי. אזל אמימר למחוזא, ולא אזלה בתריה. כתב פתיחא 

  עילווה.  (שטר נידוי)

אפילו ראש בית דין בכל מקום, שלא יהו העדים הולכין אלא למקום  תנן:אמר ליה רב אשי לאמימר: והא אנן 

  !הוועד

נמצאת מכשילן לעתיד לבוא. אבל הכא (אם אתה מטריחן)  ם כןלעניין עדות החודש, דא י מיליאמר ליה: הנ

  19"ְוֶעֶבד לֶֹוה ְלִאיׁש ַמְלֶוה".

  

                                                
או"ח תכח,ה. הב"י הביא דברי המרדכי, וכתב, שהמנהג היום כדברי האלפסי. וכן בשו"ע סתם דבריו. וכן פסק הפרי חדש כדבריו.   . 15

  קורות: מרדכי (מגילה, סי' תתה).  מ
  ונשאר הלחם משנה בצ"ע, ועיי"ש. מקורות: רמב"ם (הל' תמידין ו,ט). סמ"ג (עשין קצב).   . 16
. וצ"ב כוונתו. וב'כף החיים' (אות כט) כתב, שהוא והיו מחלקין אותה לששה חלקים לששת ימי המעשההמשנ"ב (ס"ק יב) כתב,   . 17

אחת לשש שבתות. והיינו, שבכל שבת קורין פרק אחד, 'האזינו' בשבת ראשונה, 'זכור' בשבת שניה  טעות סופר, וצריך לומר פעם

  וכו', כמבואר בש"ס (ראש השנה ל"א א'), ובפירוש רש"י ור"ח שם. וכן כתב בספר החינוך (מצוה תג, בסופו).  
 '): ראש בית דין אומר מקודש, וילפינן מקראי. רש"י.שהרי עיקר החדש תלויה בו, כדתנן בפרקין דלעיל (אם אינן מכירין, כ"ד א  . 18
 משלי כב,ז.    . 19

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 ל"א| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

  20וזו אחד מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי. .: אין כהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכןתנו רבנן

  שיטות הראשונים

בקידוש החודש, אין צריכים העדים לילך אחריו, : בגמרא מבואר שראש בית דין אינו נמצא, האם צריך לילך אחריו

 והרי"ף, רא"ש, ורמב"םאלא ילכו למקום הועד. ודעת אמימר שלעניין הלוואה, חייב הלווה ללכת אחרי ראש בית הדין. 

  21כתב שאם הלך הבית דין למקום אחר, צריך לילך אחריו. הרמ"א. ואילו השו"עהשמיטו הדין. וכן השמיטו 

בסוגיא מבואר שאם בית דין הזמינו פלוני לבוא לפניהם לדין, ואירעה סיבה  :דין שהזמין לדין, והלך למקום אחרבית 

שבכי האי גוונא אינו  כתב והמאירי. ואם לא כן, בית דין לאלתר כותבים לו שטר פתיחה ., צריך לילך אחריהםשהלכו

ית דין אותו ב, והתברר שפני בית דין אחר, גדול מהםבשהזמינוהו בית הדין לדון מדובר אלא  22חייב לילך אחריהם.

  23.הלך למקום אחר

  

  שולחן ערוך

נים, סימן יא)(חו"מ   , הלכות דיי

ית יֹוֵסף) הגה:...   א.  ין אֹותֹו. (ּבֵ ין ְלָמקֹום ַאֵחר, ָצִריְך ֵליֵלְך ַאֲחֵריֶהם; ְוִאם לֹא ָהַלְך, ְמַנּדִ ית ּדִ   ... ָהַלְך ַהּבֵ
יד) נים, סימן    (חו"מ, הלכות דיי

אן, וְ   א.  ין, ֶזה אֹוֵמר: ִנּדֹון ּכָ ּדִ מּו ּבַ ְתַעּצְ ּנִ ַנִים ׁשֶ ִעירֹו.ׁשְ דֹול, ּכֹוִפין אֹותֹו ְוָדן ּבְ ין ַהּגָ ָבִרים .. ֶזה אֹוֵמר: ַנֲעֶלה ְלֵבית ּדִ ה ּדְ ּמֶ ּבַ

ה אֹוֵמר: ֵנֵלְך ְלֵבי ?ֲאמּוִרים אן, ְוַהּלֹוֶ ְלֶוה: ִנּדֹון ּכָ אֹוֵמר ַהּמַ ׁשֶ ה טֹוֵען ְוֶזה טֹוֵען, אֹו ּכְ ּזֶ יִנים ׁשֶ ָאר ַהּדִ ׁשְ דֹולּבִ ין ַהּגָ ל ֲאבָ  .ת ּדִ

יקֹו  ִהּזִ ה ְועֹוֶלה ִעּמֹו. ְוֵכן ִאם ָטַען ֶזה ׁשֶ דֹול, ּכֹוִפין ֶאת ַהּלֹוֶ ין ַהּגָ ְלֶוה: ֵנֵלְך ְלֵבית ּדִ אֹו ְגָזלֹו, ְוָרָצה ַהּטֹוֵען ִאם ָאַמר ַהּמַ

ּיֹוֵצא ל ּכַ ְטָען ַלֲעלֹות ִעּמֹו, ְוֵכן ּכָ ִעירֹו ֶאת ַהּנִ ּבְ ין ׁשֶ ית ּדִ ֶזה ַלֲעלֹות, ּכֹוִפין ּבֵ   ... ּבָ

  

                                                
 פרטי דין זה יתבארו, אם ירצה ה', ובלנ"ד, במקומו, סוטה מ' א'.   . 20
משמע דאף שיש וגם דבריו קשים, שכן נראה שמדובר במקרה שכל בית הדין הלך, ולא נשאר בית דין אחר בעיר. ואילו בסוגיין   . 21

כותבין פתיחא, דהא מסתמא נשאר בית דין בנהרדעא כשהלך אמימר  ,אלא שהראש בית דין הלך למקום אחר ,רבית דין בעי

  וראה מש"כ בזה 'שער משפט' (חו"מ יא, ס"ק ב). למחוזא. 
  .למקום שהם בונוהו פעם אחרת אינם יכולים לכתוב עליו שטר פתיחה, עד שיזמיין הדבית ו  . 22
צריך לדעת היה בכזה מקרה גדול. יוכל למצוא את אותו בית דין שהועידו לו יום מסוים ללכת למקום מסויים, שהיו סבורים ששם   . 23

   שאילו ידעו שבית דין זה הלך למקום אחר, היו מזמנים אותו לשם.
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