
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

ראש השנה-יום טוב

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

לה.
◊!

כי סליק רבי אבא מימי 

פירשה:

מודים חכמים לרבן גמליאל בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים, והלכה מכלל דפליגי ־ בברכות 

דכל השנה.

איני?¿לה.

▀¿◊לה.
והאמר רבי חנה ציפוראה 

אמר רבי יוחנן:
הלכה כרבן גמליאל בברכות של ראש השנה ושל יום הכפוריםִ 

!◊לה.
אלא אמר רב נחמן בר 

יצחק:
מאן מודים ־ רבי מאיר, והלכה מכלל דפליגי ־ רבנן.

ברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים ־ שליח ציבור מוציא הרבים ידי חובתן, דברי רבי מאיר.דתניא: [רבי מאיר]♦▀!◊לה.

כשם ששליח צבור חייב ־ כך כל יחיד ויחיד חייב.חכמים:♦▀!◊לה.

מאי שנא הני?¿לה.

אילימא משום דנפישי קראי!לה.

כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר ־ שוב אינו צריך.והאמר רב חננאל אמר רב:¿▀לה.

אלא משום דאוושי ברכות.!◊לה.

▀◊>לה.
גופא, אמר רב חננאל אמר 

רב:
כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר ־ שוב אינו צריך.

הני מילי ־ ביחיד, אבל בצבור ־ לא.סבור מינה:▀לה.

▀◊לה.
אתמר, אמר רבי יהושע 

בן לוי:
אחד יחיד אחד צבור, כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר ־ שוב אינו צריך.

לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל.רבי אלעזר:▀◊לה.

רבי אבא:▀◊לה.
מסתברא מילתיה דרבי אלעזר בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים ושל פרקים, אבל דכל השנה ־ 

לא.

איני?¿לה.

והא רב יהודה מסדר צלותיה ומצליִ О¿לה.

שאני רב יהודה, כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי ־ כפרקים דמי.!לה.

▀◊לה.
רב אחא בר עוירא אמר 

רבי שמעון חסידא:
פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות.

ולא מיבעיא הני דקיימי הכא? אדרבא, הני ־ אניסי, הני ־ לא אניסי¿לה.

▀¿לה.
דתני אבא בריה דרב 

בנימין בר חייא:
עם שאחורי כהנים ־ אינן בכלל ברכהִ 

▀◊לה.

אלא: כי אתא רבין אמר 

רבי יעקב בר אידי אמר 

רבי שמעון חסידא:

לא פטר רבן גמליאל אלא עם שבשדות, מאי טעמא ־ משום דאניסי במלאכה אבל בעיר לא.

הדרן עלך יום טוב וסליקא לה מסכת ראש השנה◊
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