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  ַמְתִניִתין

ית ָראּוהוּ  ין ּבֵ ָרֵאל ְוָכל ּדִ    :ִיׂשְ
יקוּ  ְולֹא ָהֵעִדים ֶנְחְקרוּ  ׁש  לֹוַמר ִהְסּפִ יָכה ַעד ְמקּוּדָ ֲחׁשֵ ר ֶזה ֲהֵרי - ׁשֶ    .ְמעּוּבָ

  

ית ָראּוהוּ  ְלַבד יןּדִ  ּבֵ    :ּבִ
ַנִים ַיַעְמדוּ  ְפֵניֶהם ְוָיִעידוּ  ׁשְ ׁש  ְויֹאְמרוּ  ּבִ ׁש  ְמקּוּדָ    .ְמקּוּדָ

  

ה ָראּוהוּ  לֹׁשָ ית ְוֵהן ׁשְ ין ּבֵ    :ּדִ
ַנִים ַיַעְמדוּ  ְ יבוּ  ַהׁשּ ִחיד ֵאֶצל ֵמֲחֵביֵריֶהם ְויֹוׁשִ ְפֵניֶהם ְוָיִעידוּ  ,ַהּיָ    ,ּבִ

ׁש  ְויֹאְמרוּ  ׁש  ְמקּוּדָ    ,ְמקּוּדָ
ֵאין ִחיד ׁשֶ    .ַעְצמוֹ  ְיֵדי ַעל ֶנֱאָמן ַהּיָ

  

ָמָרא    ּגְ

ה ִלי ְלִמיְתָנא  ית ָראּוהוּ "ָלּמָ ין ּבֵ ָרֵאל ְוָכל ּדִ    ?"ִיׂשְ
  

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ רּוהַּ  ַסְלָקא ּדַ ְרְסָמא ָלּה ְולֹא ִליַעּבְ ָרֵאל ִאיּפַ ין ְוָכל ִיׂשְ ית ּדִ    ,הֹוִאיל ְוָראּוהּו ּבֵ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ָתָנא ֵליּה  ין ָראּוהוּ "ְוֵכיָון ּדְ ית ּדִ ָרֵאל ְוָכל ּבֵ ה ִלי -  "ָהֵעִדים ֶנְחְקרוּ " "ִיׂשְ    ?ָלּמָ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
י יקוּ  ְולֹא" "ָהֵעִדים ֶנְחְקרוּ " ,ִאי ַנּמִ ׁש  לֹוַמר ִהְסּפִ יָכה ַעד ְמקּוּדָ ֲחׁשֵ ר ֶזה ֲהֵרי ׁשֶ    ,"ְמעּוּבָ

ָתָנא  ְוֵכיָון יָכה ַעד"ּדְ ֲחׁשֵ ר ֶזה ֲהֵרי ׁשֶ ָלל "ְמעּוּבָ ה ִלי ְלִמיְתְנֵייּה ֲחִקיַרת ָהֵעִדים ּכְ    ?ָלּמָ
  

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ין :ַסְלָקא ּדַ ת ּדִ ְתִחיּלַ יֱהֵוי ֲחִקיַרת ֵעִדים ּכִ ֵליְליָ  ,ּתֶ י ּבְ ׁשֵ ין ְוִלַקּדְ ְגַמר ּדִ ׁש ּכִ ׁש ְמקּוּדָ    ,אּוְמקּוּדָ

ְתַנן יֵני ָממֹונֹות ּדִ ֲהָוה ַאּדִ יֵני" :ִמיֵדי ּדַ ִנין ָממֹונֹות ּדִ ּיֹום ּדָ ְיָלה ְוגֹוְמִרין ּבַ ּלַ ֵליְלָיא "ּבַ ין ּבְ ׁשִ י ְמַקּדְ    ,ָהָכא ַנּמִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
י :ְוֵאיָמא    ?ָהִכי ַנּמִ

  
י" :ָאַמר ְקָרא ָרֵאל חֹק ּכִ ט הּוא ְלִיׂשְ ּפָ   ה)-(תהילים פא "ַיֲעקֹב ֵלאלֵֹהי ִמׁשְ

ין ?"חֹק"ֵאיַמת ָהֵוי  ְגַמר ּדִ ט" :ְוָקא ָקֵרי ֵליּה ַרֲחָמָנא ,ּבִ ּפַ    ,"ִמׁשְ
ט  ּפָ ׁשְ ּיֹום –ַמה ּמִ ּיֹום ,ּבַ י ּבַ    .ַאף ָהָכא ַנּמִ

  

  רש"י
  מתני' 

ראוהו בית דין וכל ישראל 
מפרש בגמרא  .ונחקרו העדים

   אי נמי נחקרו העדים:
. שאין מי ראוהו בית דין בלבד

שיעיד אלא הם ולאו ארישא 
קאי בסמוך לחשיכה אלא שהיה 

   שהות לקדש:
. יעמדו שנים ויעידו בפניהם

ואע''פ שכולן ראוהו ובגמרא 
פריך לא תהא שמיעה גדולה 

   מראייה:
   . השנים:ויעידו בפניהם

. לומר שאין היחיד נאמן
פני עצמו לכך צריך מקודש ב

   להושיב מחביריהן אצלו:
  

  גמ' 
. הרי למה לי למיתני כל ישראל

   ראוהו בית דין:
. דביום איפרסמא ליה מילתא

   שלשים נראה לקדשו:
. חקירתן נחקרו העדים למה לי

   אחרי שהכל ראו:
. למה לי למתנייה לחקירה כלל

כיון דאשמועינן דכי ראוהו בית 
דין וכל ישראל אפילו הכי 

ין ליה כל שכן נחקרו מעבר
   העדים:

. היכא סלקא דעתך אמינא
דאיכא חקירת עדים ביום תו 
לא ניעברוה אלא יגמרו הדבר 
בלילה ויקדשוהו ביום שלשים 

   לענין תיקון המועדות:
   . היינו תחילת דין:משפט

. בקידוש החדש כי חק הוא
   דרשינן ליה בפ' קמא (דף ח:):

. נפקא לן משפט ביום
) מוהיה ביום בסנהדרין (דף לד:

הנחילו את בניו ביום אתה מפיל 
   נחלות כו':
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ית ָראּוהוּ " ין ּבֵ ַנִים ַיַעְמדוּ  - ּדִ ְפֵניֶהם ְוָיִעידוּ  ׁשְ   ."ּבִ
  

אי ֵה ' ?ְוַאּמַ יהלֹא ּתְ דֹוָלה ֵמְרִאּיָ ִמיָעה ּגְ    !'א ׁשְ
  

י ָאַמר     :ֵזיָראַרּבִ
ְיָלה ּלַ ָראּוהּו ּבַ גֹון ׁשֶ    .ּכְ

  
  
ה ָראּוהוּ " לֹׁשָ ית ְוֵהן ׁשְ ין ּבֵ ַנִים ַיַעְמדוּ  -  ּדִ יבוּ  ׁשְ ִחיד ֵאֶצל ֵמֲחֵביֵריֶהם ְויֹוׁשִ    ."ַהּיָ
  

אי י ֵניָמא  ?ַאּמַ ִמיָעה גְּ 'ָהָכא ַנּמִ ֵהא ׁשְ יהלֹא ּתְ    !'דֹוָלה ֵמְרִאּיָ
יָמא י :ְוִכי ּתֵ ְיָלה  ,ָהִכי ַנּמִ ּלַ ָראּוהּו ּבַ גֹון ׁשֶ    !ַהְיינּו ָהךְ  - ּכְ

  
   ,ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה 

ִחיד ֶנֱאָמן ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ  ֵאין ַהּיָ    ,ּדְ
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ַסְלָקא ּדַ   : 37ְוַתְנָיאהֹוִאיל  :ּדְ

יֵני ָממֹונֹות " ׁשְ  –ּדִ הּבִ    ,לֹׁשָ
ים  ָיִחיד - ְוִאם ָהָיה מּוְמֶחה ָלַרּבִ ן ֲאִפיּלּו ּבְ    ."ּדָ

יִחיִדי יּה ּבִ ׁשֵ י ִניַקּדְ    ,ָהָכא ַנּמִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
י :ְוֵאיָמא    ?ָהָכא ַנּמִ

  
ינוּ  ה ַרּבֵ ָרֵאל יֹוֵתר ִמּמֹׁשֶ ִיׂשְ ים ּבְ    ,ֵאין ְלָך מּוְמֶחה ָלַרּבִ

דֹוׁש ְוָקָאַמר ֵליּה  רּוְך הּוא ַהּקָ ֲהָדךְ  :ּבָ א ַאֲהרֹן ּבַ ִאיּכָ    ,ַעד ּדְ
ְכִתיב ה ָלֶכם" :ּדִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּבְ    .א)-(שמות יב "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ

  
  

ין  :ְלֵמיְמָרא ּיָ ה ּדַ ֵעד ַנֲעׂשֶ   ּדְ
לֹא כְּ  ַמְתִניִתיןֵליָמא  י ֲעִקיָבאּדְ    ,ַרּבִ

ַת     :ְנָיאּדְ
ָראוּ "   כו,א ֶפׁש  ַסְנֶהְדִרין ׁשֶ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ יִנין^ ֶאָחד ׁשֶ ּיָ    ,ִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ֵעִדים ּוִמְקָצָתן ַנֲעׂשּו ּדַ

ְבֵרי  י ַטְרפֹוןּדִ    .ַרּבִ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ין ּיָ ה ּדַ ין ֵעִדים ְוֵאין ֵעד ַנֲעׂשֶ ן ַנֲעׂשִ    !"ּכּוּלָ
  

יָמא י ֲעִקיָבא ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ַרּבִ
ִדינֵ  א ּבְ י ֲעִקיָבא ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ    ,י ְנָפׁשֹותַעד ּכָ

ַרֲחָמָנא ָאַמר ילּו ָהֵעָדה" :ּדְ ְפטּו ָהֵעָדה ְוִהּצִ   ,כד)-(במדבר לה "ְוׁשָ

א לֹא ָמצּו ָחזּו ֵליּה ְזכּוָתא ָקַטל ַנְפׁשָ ַחְזיּוהּו ּדְ    ,ְוֵכיָון ּדְ
יֲאִפיּלּו  - ֲאָבל ָהָכא     .ֲעִקיָבא מֹוֶדה ַרּבִ

  
  

                                                           
37
  מסורת הש"ס 

  רש"י
. יעמדו שנים ויעידו הלא ואמאי

ראוהו כולן יקדשוהו בראייתם 
דלא תהא שמיעה ששומעין מפי 
עדים גדולה מראייה דהא גבי 
עדות החדש לא כתיב עדות 

   אלא כזה ראה וקדש:
. הלכך למחר אי שראוהו בלילה

   לאו שמיעה על מה יקדשו:
. מי רא דעד נעשה דייןלמימ

שראוי להיות עד בדבר נעשה 
דיין ואלו כולן ראוים להיות 

   עדים שהרי כולם ראוהו:
פני . ויעידו במקצתן נעשין עדים

חבריהם דגבי דיני נפשות עדות 
בעינן דכתיב (דברים יז) על פי 
שנים עדים יומת המת לא יומת 

   וגו':
. אבל ומקצתן נעשין דיינים

המעידים לא ישבו וידונו עמהם 
דהראוי להעיד אית ליה לרבי 
טרפון נעשה דיין אבל עד עצמו 
לית ליה דנעשה דיין וגבי עדות 
החדש גופה נמי לא אכשרנא 

תני' להיות העדים נעשים במ
דיינים דאם כן למה לי יושיבו 
מחבריהם יעידו בפני יחיד ואחר 
כך ישבו הם עמו ויקדשו והכי 
אמרינן ליה בפרק שני דכתובות 

   (דף כא:):
   . ראוים להעיד:כולן עדים הם
  . יהפכו בזכותו:והצילו העדה
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  ַמְתִניִתין

ָרה ל ּפָ ֶ ִרים חּוץ ִמׁשּ ׁשֵ ֹוָפרֹות ּכְ ל ַהׁשּ    ,ּכָ
הּוא ֶקֶרן ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ
ֹוָפרֹות ִנְקְראּו ֶקֶרן ל ַהׁשּ    ,ַוֲהלֹא ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֶקֶרן ַהּיֹוֵבל" :ׁשֶ ְמׁשֹוְך ּבְ   .)ה-(יהושע ו" ּבִ
  

ָמָרא    ּגְ
י יֹוֵסי יר ָקָאַמר ַרּבִ ּפִ    .ׁשַ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
רּו ֶקֶרן  רּו ׁשֹוָפר ְוִאּקְ ֹוָפרֹות ִאּקְ ל ַהׁשּ   ּכָ

ָפָרה  ִרי - ּדְ ִרי ,ֶקֶרן ִאּקְ    ,ׁשֹוָפר לֹא ִאּקְ
ְכִתיב כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו" :ּדִ   .יז)-(דברים לג "ּבְ

  
יוְ     ?ֹוֵסיי ַרּבִ
  

ִרי ׁשֹוָפר :ָאַמר ָלךְ  י ִאּקְ ָפָרה ַנּמִ    ,ּדְ
ְכִתיב ר" :ּדִ ֹור ּפָ   לב)-(תהילים סט  "ְוִתיַטב ַלה' ִמׁשּ

ה  "ׁשֹור"ִאם  ר"ָלּמָ ר"ְוִאם  "ּפָ ה  "ּפָ   ?"ׁשֹור"ָלּמָ
ר  א ַמאי ׁשֹור ּפָ ֹוָפר –ֶאּלָ    .ִמׁשּ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ְדַרב ַמְתָנה    ,ּכִ

ָאַמר     :ָנהַרב ַמְת ּדְ
ר"ַמאי     ?"ׁשֹור ּפָ

ָפר דֹול ּכְ הּוא ּגָ    .ׁשֶ
  

א    :ָאַמר עּוּלָ
ָנן ַרּבָ א -  ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ ְדַרב ִחְסּדָ    .ּכִ

ָאַמר  אּדְ    :ַרב ִחְסּדָ
ִבְגֵדי ָזָהב ִלְפַני ְוִלְפִנים ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה דֹול ִנְכָנס ּבְ ֵני ָמה ֵאין ּכֵֹהן ּגָ    ?ִמּפְ

ֵאין ַק  יגֹורְלִפי ׁשֶ ה ַסּנֵ יגֹור ַנֲעׂשֶ    .ּטֵ
  

ר ?ְולֹא ם ּפָ א ּדַ    !ְוָהא ִאיּכָ
  

י  ּנֵ ּתַ י –הֹוִאיל ְוִאׁשְ ּנֵ ּתַ    .ִאׁשְ
  

א ָארֹון ְוַכּפֹוֶרת ּוְכרּוב    !ְוָהא ִאיּכָ
  

ל ַיְקִריב    .ָקָאְמִריַנן ,חֹוֵטא ּבַ
  

ה ף ּוַמְחּתָ א ּכַ    !ְוָהא ִאיּכָ
  

ל ִיְתָנֶאה    .יַנןָקא ָאְמִר  ,חֹוֵטא ּבַ
  

חּוץ ְגֵדי ָזָהב ִמּבַ א ּבִ    !ְוָהא ִאיּכָ
  

  רש"י
  מתני' 

. בין של איל בין כל השופרות
   של יעל:

רוי שופר וגבי . אינו קשהוא קרן
יוה''כ שופר כתיב (ויקרא כה) 
והעברת שופר תרועה ובפרק 
בתרא (דף לד.) גמרינן ר''ה 

   מיובל:
. ויובל דיכרא הוא בקרן היובל

   כדמפרש בגמרא:
  

  גמ' 
. אקרו אקרו קרן ואקרו שופר

קרן כדאמרן ואקרו שופר 
דכתיב במתן תורה (שמות יט) 
במשוך היובל וגו' וכתיב ויהי 

   :קול השופר
. של בכור וקרני ראם קרניו

   שורו קרן אשכחן דאקרי:
. תפלתי משופר ותיטב לה'

   ובשור קא משתעי קרא:
. ביום שנקרא שור שהוא פר

שור היה גדול כפר זהו שור של 
מעשה בראשית שביום שנברא 
נברא בקומתו ושור בן יומו 
קרוי שור שנאמר (ויקרא כב) 
שור או כשב או עז ופר אינו 

   שלש:נקרא עד בן 
. זהב העגל ושופר אין קטיגור

   של פרה נמי קטיגור דעגל הוא:
. להיות דם ואין הואיל ואישתני

   מראית הפר ניכר:
. האדם לא חוטא בל יקריב

   יקריבנו הלום שהוא חטא בו:
. להתקשט בו חוטא בל יתנאה

   בקרבו הלום:
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ְפִנים ָקא ָאְמִריַנן    .ִמּבִ
  

חּוץ הּוא י ִמּבַ    !ׁשֹוָפר ַנּמִ
  

רֹון הּוא ְלִזּכָ יָון ּדִ ֵמי ,ּכֵ ִבְפִנים ּדָ    .ּכְ
  

א  ּנָ הּוא ֶקֶרן"ְוָהא ּתַ ֵני ׁשֶ    !ָקָאַמר "ִמּפְ
  

   ,ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר
ֵאין ַק  -ֲחָדא  יגֹורּדְ ה ַסּנֵ יגֹור ַנֲעׂשֶ    .ּטֵ
הּוא ֶקֶרן" –ְועֹוד  ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
יוְ     :יֹוֵסי ָאַמר ָלךְ  ַרּבִ

ָקא ָאְמַרּתְ  יגֹור" :ּדְ ה ַסּנֵ יגֹור ַנֲעׂשֶ    ",ֵאין ַקּטֵ
ְפִנים י ִמּבִ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

חּוץ הּוא -ְוַהאי ׁשֹוָפר     .ִמּבַ
  

הּוא ֶק " :ּוְדָקא ָאְמַרּתְ  ֵני ׁשֶ רּו ֶקֶרן -  "ֶרןִמּפְ י ִאּקְ ֹוָפרֹות ַנּמִ ל ַהׁשּ    .ּכָ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
ָנן ַרּבָ ה ׁשֹוָפרֹות :ַהְיינּו ַטְעַמְייהּו ּדְ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ    ,ׁשֹוָפר ָאַמר ַרֲחָמָנא ְולֹא ׁשְ

ָפָרה  לֹׁשָ  -ְוָהא ּדְ ַנִים ּוׁשְ ׁשְ יְלֵדי ִמיְתֲחֵזי ּכִ יְלֵדי ּגִ ָקֵאי ּגִ יָון ּדְ    .ה ׁשֹוָפרֹותּכֵ
  

א ּנָ הּוא ֶקֶרן" :ְוָהא ּתַ ֵני ׁשֶ    !ָקָאַמר "ִמּפְ
  

   ,ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר
ה ׁשֹוָפרֹות -ֲחָדא  לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ׁשֹוָפר ֶאָחד ָאַמר ַרֲחָמָנא ְולֹא ׁשְ    .ּדְ
הּוא ֶקֶרן - ְועֹוד  ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
י יֹוֵסי ָאַמר ָלךְ     :ְוַרּבִ

ָקָאְמַרּתְ  ה ׁשֹוָפרֹותׁשוֹ " :ּדְ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ֵרי ַאֲהָדֵדי ַחד הּוא -  "ָפר ֶאָחד ָאַמר ַרֲחָמָנא ְולֹא ׁשְ ִמַחּבְ יָון ּדְ    .ּכֵ
הּוא ֶקֶרן" :ּוְדָקָאְמַרּתְ  ֵני ׁשֶ רּו ֶקֶרן - "ִמּפְ י ִאּקְ ֹוָפרֹות ַנּמִ ל ַהׁשּ    .ּכָ

  

  רש"י
כיון דלזכרון קא אתי כלפנים 

. שופר נמי אע''ג דלית ביה דמי
בל יקריב ולית ביה  משום חוטא

משום חוטא בל יתנאה כיון 
דלזכרון קא אתי כבגדי כהן 

   גדול שלפנים דמי:
. בכל שנה ושנה גילדי גילדי

ניכרת תוספתו והוא כמין גלד 
מוסיף על גלד ראשון בתכליתו 

   של ראשון תחילת השני:
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        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א .100
ִדכְ  ָנא ּדְ ְ ַהאי יּוְבָלא ִליׁשּ ַמע ּדְ    ?ָרא הּואַמאי ַמׁשְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֲעִקיָבאָאַמר "    :ַרּבִ
י ַלֲעַרְבָיא ָהיּו קֹוִרין ְלִדְכָרא יּוְבָלא ָהַלְכתִּ ׁשֶ    .ּכְ

י ֲעִקיָבאְוָאַמר      :ַרּבִ
ְלמּוָדה ה ּגַ י ְלַגְלָיא ָהיּו קֹוִרין ְלִנּדָ ָהַלְכתִּ ׁשֶ    .ּכְ

ְלמּוָדה"ַמאי     ?"ּגַ
ְעָלּה  א ִמּבַ מּוָלה ּדָ    .ּגְ

י ֲעִקיָבאָאַמר וְ      :ַרּבִ
יָטה י ְלַאְפִריִקי ָהיּו קֹוִרין ְלָמָעה ְקׂשִ ָהַלְכתִּ ׁשֶ    ּכְ

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
י יָטה" :ְלָפרּוׁשֵ ְנֵקי - יט) -(בראשית לג "ֵמָאה ְקׂשִ אֹוַרְייָתא ֵמָאה ּדַ    .ּדְ

יָאַמר     :ַרּבִ
ם ָהיּו קֹוִר  י ַהּיָ י ִלְכַרּכֵ ָהַלְכתִּ ׁשֶ יָרהּכְ    .ין ִלְמִכיָרה ּכִ

ּה     ?ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ
י ִריִתי ִלי" :ְלָפרּוׁשֵ ר ּכָ   .ה)-(בראשית נ "ֲאׁשֶ

  
ְמעֹון ָאַמר  י ׁשִ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ    :ּבֶ

יא ַרּיָ י ִלְתחּום ַקן ִנׁשְ ָהַלְכּתִ ׁשֶ    ,ּכְ
ה     ,ִניְנִפי –ָהיּו קֹוִרין ְלַכּלָ

ְכִוי –ּוְלַתְרְנגֹול     .ׂשֶ
  
   ."ִניְנִפי - ה ְלַכלָּ "
  

   ?ַמאי ְקָרא
ל ָהָאֶרץ"   .ג)-(תהילים מח "ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ
  

ְכִוי - ּוְלַתְרְנגֹול "    ".ׂשֶ
  

   ,ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִעית ֵאיָמא  ן ֵלִויְוִאיּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרא
" ֶ ּטּוחֹות ָחְכָמה אֹו ִמי ָנַתן ַלׂשּ ת ּבַ   .לו)-(איוב לח "ְכִוי ִביָנהִמי ׁשָ
  
ּטּוחֹות ָחְכָמה" ת ּבַ ָליֹות -  "ִמי ׁשָ    .ֵאּלּו ּכְ
ְכִוי ִביָנה" ֶ ְרְנגֹול - "אֹו ִמי ָנַתן ַלׂשּ    .ֶזה ּתַ
  

ַלע ְלַההּוא ַאְתָרא ֵלִוי    ,ִאיּקְ
יּה  ְבָרא ְלַקּמֵ    ,ָאָתא ּגַ

ַלְנָיא^ :ָאַמר ֵליּה    כו,ב    .ַקְבַען ּפְ
א ,ַדע ַמאי ָקָאַמר ֵליּה לֹא ֲהָוה יָ  י ִמְדָרׁשָ ִאיל ּבֵ    .ָאָתא ׁשָ
ְזַלן ָאַמר ָלךְ  :ָאַמר ֵליּה     ,ּגַ

ְכִתיב ע ָאָדם ֱאלִֹהים" :ּדִ   ח) -(מלאכי גְוגֹו'  "ֲהִיְקּבַ
  

ְרִניׁש לְ  ָרָבא ָאַמר ֵליּה  יִמּבַ ִ    :ַרב ַאׁשּ
אי ַקְבָעךְ  ?ַמאי ַקְבָעךְ ּבְ  ?ֵהיִכי ַקְבָעךְ  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ֵליּה  ,ִאי ֲהַואי ָהָתם    ?ְוַאּמַ

יָלא ֲהָוה ָיְדִעיָנא    .ּוִמּמֵ
ִאיּסּוָרא ָקָאַמר ֵליּה  ָתא ּדְ    .ְוִאיהּו ָסַבר ִמיּלְ

  
ָנן ַמאי     ?(מגילה יז.) "ֵסירּוִגין"לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ

  רש"י
   . מובדלת:גמולה
   . לשון חלוקות:טוחות

. לשון ראיה כמו וישקף שכוי
ט) ומתרגמינן (בראשית י

   ואיסתכי:
   . גזלני פלוני:קבען פלניא

. המעשר והתרומה במה קבענוך
   אתם קובעים אותי:

. ששנינו במגילה מאי סירוגין
יז.) קראה סירוגין (דף 

   (סירוגין):
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ֲהוּו ַעיְ  ָנן ּדַ ֲחִזִתְנהּו ַרּבָ י ּדַ ֵבי ַרּבִ ְמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ ְסֵקיׁשַ ְסֵקי ּפִ    ,יֵלי ּפִ
ם ִנְכָנִסין ֵסירּוִגין ֵסירּוִגין :ָאְמָרה ְלהוּ     .ַעד ָמַתי ַאּתֶ

  
ָנן ַמאי     ?(יומא יח.) "ֲחלֹוְגלֹוגֹות"לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ

י ֵבי ַרּבִ ְמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ ִח  ,יֹוָמא ַחד ׁשַ ְרּפַ ר ּפַ ָקא ְמַבּדַ ְבָרא ּדְ ָחִזית ְלַההּוא ּגַ    ,יֵניּה ּדְ
ר ֲחלֹוְגלֹוֶגךָ  :ָאְמָרה ֵליּה  ה ְמַפּזֵ    .ַעד ָמַתי ַאּתָ

  
ָנן ַמאי     ?ח)-(משלי ד "ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוֶמְמּךָ "לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ

י ֵבי ַרּבִ ָמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ ָעֵר  ,יֹוָמא ַחד ׁשְ ׂשְ ְך ּבִ ֲהָוה ָקא ְמַהּפֵ ְבָרא ּדַ ֲהַוות ָאְמָרה ְלַההּוא ּגַ    ,יּה ּדַ
ָעְרךָ  :ָאְמָרה ֵליּה  ׂשְ ה ְמַסְלֵסל ּבִ    .ַעד ָמַתי ַאּתָ

  
ָנן ַמאי  ֵמד"לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ ַמְטֲאֵטא ַהׁשְ    ?כג)-(ישעיה יד" ְוֵטאֵטאִתיָה ּבְ

י ֵבי ַרּבִ ְמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ קֹוִלי ַטאֵטיָתא ְוַטא ,יֹוָמא ַחד ׁשַ ּה ׁשְ ֲהַוות ָאְמָרה ַלֲחֶביְרּתָ יָתאּדַ    .ִטי ּבֵ
  

ָנן ַמאי  ְלךָ "לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכֶ    ?כג)-(תהילים נה "ַהׁשְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ
קֹול ֵריָנא טּוָנא ְוָאַמר ִלי ׁשְ יָעא ֲהָוה ּדָ ֲהֵדי ַההּוא ַטּיָ ְמַלאיְיָהֵביְך ּוׁשְ  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ַאְזִליָנא ּבַ    .ֵדי ַאּגַ

  
  

  רש"י
. לפרקים שאינן נכנסין פסקי
   יחד:

. ששנינו בפ''ק מאי חלוגלוגות
דיומא (דף יח.) כל שבעת הימים 
לא היה אוכל השום 

   והחלוגלוגות:
. ירק שקורין פרפחיני

   עורקקל''י:
. חפוש והפך במטמונים סלסלה

   של תורה:
  . נושא משוי:והוה דרינא טונא
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .101
   ַמְתִניִתין

ָנה ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ    :ׁשֹוָפר ׁשֶ
ׁשּוט ל ָיֵעל ּפָ    ,ׁשֶ

ה ָזָהב    ,ּוִפיו ְמצּוּפֶ
ָדִדין י ֲחצֹוְצרֹות ִמן ַהּצְ תֵּ    .ּוׁשְ

   ,ַמֲאִריךְ  - ׁשֹוָפר 
רֹות –ַוֲחצֹוְצרֹות     .ְמַקּצְ

ׁשֹוָפר ְצַות ַהּיֹום ּבְ ּמִ    .ׁשֶ
  

   :ֹותַתֲעִניּ ּוְב 
ל ְזָכִרים ׁשֶ    ,ּבְ

פּוִפין    ,ּכְ
ֶסף ה ּכֶ    ,ּוִפיֶהן ְמצּוּפֶ

ֶאְמַצע י ֲחצֹוְצרֹות ּבָ תֵּ    .ּוׁשְ
ר –ׁשֹוָפר     ,ְמַקּצֵ

   ,ַמֲאִריכֹות –ַוֲחצֹוְצרֹות 
ֲחצֹוְצרֹות ְצַות ַהּיֹום ּבַ ּמִ    .ׁשֶ

  
ֶוה ַהּיֹוֵבל ְל  ָנהׁשָ ָ ָרכֹות -  רֹאׁש ַהׁשּ ִקיָעה ְוַלּבְ    .ַלתְּ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָנהּבְ  ָ ל ְזָכִרים - רֹאׁש ַהׁשּ ׁשֶ    ,ּתֹוְקִעין ּבְ

ל ְיֵעִלים -ּוְביֹוְבלֹות  ׁשֶ    .ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ
י ָאַמר     :ֵלִויַרּבִ

ל  ָנהִמְצָוה ׁשֶ ָ ל  רֹאׁש ַהׁשּ ּפּוִריםְוׁשֶ ְכפּוִפין – יֹום ַהּכִ    ,ּבִ
ָנה  ָ ל ַהׁשּ ל ּכָ ְפׁשּוִטין –ְוׁשֶ    .ּבִ

  
   :ְוָהְתַנן

ל " ָנהׁשֹוָפר ׁשֶ ָ ׁשּוט רֹאׁש ַהׁשּ ל ָיֵעל ּפָ    !"ׁשֶ
  

א ּנָ י ַהאי ּתַ ָאַמר ּכִ    ,הּוא ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָנה ּבְ  ָ פּוִפין -רֹאׁש ַהׁשּ ל ְזָכִרים ּכְ ׁשֶ    ,ָהיּו ּתֹוְקִעין ּבְ

ל ְיֵעִלים -ּוְביֹוְבלֹות  ׁשֶ    ."ּבְ
  

י ְיהּוָדהְוֵליָמא ִהלְ  ַרּבִ    ?ְכָתא ּכְ
  

יִאי ָאְמַרּתְ ִהְלְכָתא כְּ     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
י כְּ  - ֲהָוה ֲאִמיָנא  ל יֹוֵבל ַנּמִ יֲאִפיּלּו ׁשֶ    ,ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ַמאי ָקִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
  

ָנה ּבְ : ַמר ָסַבר ָ ָכֵייף ִאיִני - רֹאׁש ַהׁשּ ה ּדְ ּמָ יּה ּכַ ְעּתֵ    .ְטֵפי ַמֲעֵלי ,ׁש ּדַ
ּפּוִרים  יּה  - ּוְביֹום ַהּכִ ְעּתֵ יט ִאיִניׁש ּדַ ָפׁשִ ה ּדְ ּמָ    .ְטֵפי ַמֲעֵלי ,ּכַ

  
ָנה  :ּוַמר ָסַבר ָ רֹאׁש ַהׁשּ יּה  -ּבְ ְעּתֵ יט ִאיִניׁש ּדַ ָפׁשִ ה ּדְ ּמָ    .ְטֵפי ַמֲעֵלי ,ּכַ

ָכֵייף ִאינִ  -ּוְבַתֲעִנּיֹות   ה ּדְ ּמָ ְע ּכַ יּה ְטֵפי ַמֲעֵלייׁש ּדַ    .ּתֵ

  רש"י
  מתני' 

אש השנה של יעל שופר של ר
. מפרש טעמא בגמרא פשוט

   דמידי דתפלה בעי פשיטות:
   . שטיי''ן בו''ק:יעל

. בשל מקדש ופיו מצופה זהב
   קאמר:

. לאחר שחצוצרות שופר מאריך
פוסקין תקיעתן נשמע קול 

   השופר:
. דאמרינן במס' תענית ובתעניות

   (דף טו:) תקעו הכהנים תקעו:
. אילים שסתמן בשל זכרים

   כפופין:
. שני שתי חצוצרות באמצעו

שופרות להן אחד מכאן ואחד 
   מכאן והן באמצע:

. שמצות היום בחצוצרות
דלכנופיא בעלמא נינהו וכל 
כנופיא בחצוצרות דכתיב 
(במדבר י) והיו לך למקרא 

   העדה:
שוה היובל לראש השנה 

. בפשוטין ואף על גב לתקיעה
דתקיעתו ביובל לא לתפלה ולא 

ח לזכרון אלא לסימן שילו
עבדים והשמטת מכירת שדות 
אפילו הכי כדר''ה בעי למעבדי' 
דגמרינן לה לגזירה שוה שביעי 

   שביעי בפ' בתרא (דף לד.):
. דבעי למימר תשע ולברכות

   ברכות ביום הכפורים של יובל:
. טעמא ר' יהודה אומר כו'

   מפרש בגמ':
. וגזירה וביובלות בשל יעלים

   שוה לא גמיר:
  

  גמ' 
   עניות:. של תושל כל השנה

. בר''ה אית ליה כרבי קמ''ל
יהודה אבל ביובל לית ליה 

   משום גזירה שוה:
. תנא קמא ורבי במאי קמיפלגי

   יהודה:
. בתפלתו פניו כמה דכייף איניש

כבושין לארץ טפי עדיף משום 
והיו עיני ולבי שם (מלכים א ט) 
הלכך בראש השנה דלתפלה 
ולהזכיר עקידת יצחק בא בעינן 

שהן לקרוא  כפופין ויובלות
דרור בעינן פשוטין וגזירה שוה 

   לית ליה:
. משום כמה דפשיט טפי עדיף

נשא לבבנו אל כפים (איכה ג) 
הלכך בראש השנה בפשוטין 
דלתפלה הוא ודיוה''כ נמי 
משום דשוייה בגזירה שוה 
ובתענית דלכנופיא לא איכפת 
לן ועבדינן כפופין להכירא ולר' 
לוי אית ליה כר' יהודה דלתפלה 
בעינן כפופים וביום הכפורים 
סבירא ליה דשוה היובל לראש 
השנה כרבנן הלכך תרווייהו 

  בעינן כפופים:
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ה ָזָהב"   כז,א   ."ּוִפיו ְמצּוּפֶ

  
   :ְוָהַתְנָיא

יו " ְמקֹום ֲהָנַחת ּפִ הּו ָזָהב ּבִ סּול –ִציּפָ    .ּפָ
יו  ְמקֹום ֲהָנַחת ּפִ לֹא ּבִ ר -ׁשֶ ׁשֵ    !"ּכָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

י  ַנן ַנּמִ י ּתְ לֹ  - ַמְתִניִתיןּכִ הׁשֶ ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ ַנן א ּבִ    .ּתְ
  
  
  

  רש"י
ופיו מצופה זהב כו' במקום 

. שהתקיעה פה פסול הנחת
   בזהב ולא בשופר:
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ָדִדים" י ֲחצֹוְצרֹות ִמן ַהּצְ תֵּ    ."ּוׁשְ

ְמֵעי ּתַ    ?!ּוְתֵרי ָקֵלי ִמי ִמׁשְ
   :ְוָהַתְנָיא

מֹור" "ָזכֹור"" מֹוַע  "ְוׁשָ ר ְוֵאין ָהאֹוֶזן ְיכֹוָלה ִלׁשְ ה ְיכֹוָלה ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶ ֶ ִדיּבּור ֶאָחד ֶנֶאְמרּו ַמה ׁשּ    ."ּבְ
  

ֹוָפרְלָכְך ַמֲאִריְך  ׁשּ    .ּבַ
  

ִקיָעה  ת ּתְ ִחיּלַ לֹא ּתְ ִקיָעה ּבְ ַמע סֹוף ּתְ ִכי ׁשָ    .ָיָצא –ְלֵמיְמָרא ּדְ
ִקיָעה  לֹא סֹוף ּתְ ִקיָעה ּבְ ת ּתְ ִחיּלַ יָלא ּתְ    .ָיָצא –ּוִמּמֵ

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
א ַאַח " ָידֹו ֶאּלָ ִים ֵאין ּבְ תַּ ׁשְ ה ּכִ ִנּיָ ְ ׁשּ ְך ּבַ ִראׁשֹוָנה ּוָמׁשַ ַקע ּבָ    ."תתָּ

י ַתְרּתֵ יְסַלק ֵליּה ּבְ אי ּתִ   !ַאּמַ
  

ְסִקיַנן ִקיָעָתא ֵמֲהָדֵדי לֹא ּפָ סּוֵקי ּתְ    .ּפְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יָטס"    ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות אֹו ְלתֹוְך ַהּפִ

ַמע     .ָיָצא –ִאם קֹול ׁשֹוָפר ׁשָ
ַמע     ."לֹא ָיָצא - ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ׁשָ

אי ב ָקָלא ?ַאּמַ ִליַעְרּבַ י ּדְ ּמֵ ִקיָעה ִמּקַ ת ּתְ ְתִחיּלַ    !ֵליּפּוק ּבִ
  

ְבָרא  י ָקֵלי ֵמַחד ּגַ ְרּתֵ א ּתַ ְמֵעי -ֶאּלָ ּתַ    ,לֹא ִמׁשְ
ְבֵרי  ֵרי ּגַ ְמֵעי –ִמּתְ ּתַ    .ִמׁשְ

  
ְמֵעי"ּוִמ  ּתַ ְבֵרי ִמי ִמׁשְ ֵרי ּגַ    "?!ּתְ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
ּתֹוָרה ֶאָחד קֹוֵרא" ִמין ּבַ ַנִים ְמַתְרּגְ ַנִים קֹוִרין) ּוׁשְ לֹא (ְיהּו ׁשְ ם ּוִבְלַבד ׁשֶ    !"ְוֶאָחד ְמַתְרּגֵ
  

א ְלֵסיָפא ְמָיא ֶאּלָ    :ָהא לֹא ּדַ
ָרה קֹוִרין" ה ֲאִפיּלּו ֲעׂשָ ִגיּלָ ל ּוַבּמְ ַהּלֵ    "ּבַ

ָחִביב  יָון ּדְ יּה  -ַאְלָמא ּכֵ ְעּתֵ    ,ָיִהיב ּדַ
ָח  יָון ּדְ י ּכֵ ַמע - ִביב ָהָכא ַנּמִ יּה ְוׁשָ ְעּתֵ    .ָיִהיב ּדַ

  
ֹוָפר ׁשּ ה ַמֲאִריְך ּבַ א ָלּמָ    ?ֶאּלָ

ֹוָפרֵליַדע  ׁשּ ְצַות ַהּיֹום ּבַ ּמִ    .ׁשֶ
  
  

  רש"י
. תירוצא לכך מאריך בשופר

   הוא:
. דמה לי סוף בלא וממילא כו'

תחילה ומה לי תחילה בלא סוף 
ומשום דבעי לאותובי אתרוייהו 

   דייק הך דיוקא:
. בפשוטה שלפני תקע בראשונה

   התרועה:
. לפי ומשך בשניה כשתים

שהיה צריך לתקוע כאן ב' 
לפשוטה  תקיעות רצופות אחת

לאחריה דמלכיות ואחת 
   לפשוטה לפניה דזכרונות:

. חדא נינהו אלא בור ודות
שהבור בחפירה והדות בבניין 

   על הקרקע צישטרנ''א בלע''ז:
. חבית גדולה פונטי''ן פיטס

   בלע''ז:
. דומיא דזכור מחד גברא

   ושמור:
. הא מילתא הא לא דמיא

   דשופר לא דמיא אלא לסיפא:
יש כאן שאי  . וי' קולותי' קורין

אפשר להם לצמצם דיבורם 
בתיבה אחת שלא יהא אחד 

   לאחור ואחד לפנים:
   . חדשה היא לו:דחביבה עליה

  



  ""ָראּוהּו ֵּבית ִּדין –מסכת ראש השנה פרק ג' 
                     

133

        כז, אכז, אכז, אכז, א .104
ֲעִנּיֹות" פּוִפין - ּוַבתַּ ל ְזָכִרים ּכְ ׁשֶ    ,ּבְ

ֶסף        ה ּכֶ    ."ּוִפיו ְמצּוּפֶ
  

ָנא ָהָתם ּדְ  ָנא וּ  "ָזָהב"ַמאי ׁשְ    ?"ֶכֶסף"ָכא ּדְ ָה ַמאי ׁשְ
  

ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ֶכֶסף הּוא יּנּוְפָיא ּדְ ל ּכִ    ,ּכָ

ְכִתיב ֶסף" :ּדִ י ֲחצֹוְצרֹות ּכֶ תֵּ ה ְלָך ׁשְ   .ב) -(במדבר י "ֲעׂשֵ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָרֵאל ל ִיׂשְ    .ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ָממֹוָנן ׁשֶ

  
ֶכֶסף י ַנֲעִביד ּדְ    !ָהָתם ַנּמִ

  
בֹוד ֲאִפיּלּו ָה     .ָעִדיף יֹום טֹובִכי ּכְ

  
  

  רש"י
. דכתיב (ויקרא יד) התורה חסה

וצוה הכהן ופנו את הבית שלא 
יטמאו כלי חרס שבתוכו שאין 

   להם טהרה במקוה:
  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

     

134

        כז, אכז, אכז, אכז, א .105
מּוֵאל ר ׁשְ א ּבַ ּפָ    ,ַמְתִניִתיןָסַבר ְלֶמיֱעַבד עּוְבָדא כְּ  ַרב ּפָ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ׁש  ְקּדָ ּמִ א ּבַ    .לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ׁש  ְקּדָ ּמִ    ,ּבַ
בּוִלי ּגְ    :ןֲאָבל ּבַ

ׁש ֲחצֹוְצרֹות  ּיֵ    ,ֵאין ׁשֹוָפר -ָמקֹום ׁשֶ
ׁש ׁשֹוָפר  ּיֵ    .ֵאין ֲחצֹוְצרֹות -ָמקֹום ׁשֶ

אְוֵכן ִהְנִהיג  י ֲחַלְפתָּ ִציּפֹוִרי ַרּבִ ַרְדיֹוןוְ  ,ּבְ ן תְּ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ִסיְכִני ַרּבִ    ,ּבְ
ָבר ֵאֶצל  א ּדָ ּבָ    :ָאְמרוּ  ֲחָכִמיםּוְכׁשֶ

ןלֹא ָהיּו נֹוֲהִגין  ְלַבד ,ּכֵ ִית ּבִ ֲעֵרי ִמְזָרח ּוְבַהר ַהּבַ ׁשַ א ּבְ    ."ֶאּלָ
  

יָמא  ָרָבאָאַמר  ן ֵלִויְוִאיּתֵ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרָאה

ְכִתיב ֶלְך ה'" :ּדִ ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ   ,ו)-(תהילים צח "ּבַ

ֶלְך ה'" ְב  - "ִלְפֵני ַהּמֶ ָעְלָמא "ֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר"ִעיַנן הּוא ּדִ    .לֹא – ֲאָבל ּבְ
  
  

  רש"י
. בחצוצרות למיעבד עובדא

   ושופר:
. כגון ר''ה מקום שיש שופר

   ל:ויוב
. כגון מקום שיש חצוצרות

   תעניות:
. כמשנתינו שופר וכך הנהיג
   וחצוצרות:

. חדא בשערי מזרח ובהר הבית
מילתא היא בשערי מזרח בהר 
הבית וי''א בשערי מזרח בעזרת 

  נשים:
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ֶוה ַהּיֹוֵבל ְל " ָנהׁשָ ָ ָרכֹות רֹאׁש ַהׁשּ ִקיָעה ְוַלּבְ    .ּכּו' "ַלתְּ
  

ר ִיְצָחק ַרבָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ׁשְ
רֹון ְלי יָך ִזּכָ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ָנא ֶזה ַהּיֹום ּתְ יַנן ָהִאיּדְ ַמאן ְמַצּלִ    ?ֹום ִראׁשֹוןּכְ

ַמאן    ?ּכְ
י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ,ּכְ

ָאַמר ֵרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם :ּדְ ִתׁשְ    .ּבְ
  

   :ַרב ֵעיָנאָמִתיב 
ֶוה יֹוֵבל ְל " ָנה ׁשָ ָ ָרכֹות רֹאׁש ַהׁשּ ִקיָעה ְוַלּבְ    ,"ַלתְּ

א רֹון ְליֹום ִראׁשֹון" :ְוָהא ִאיּכָ יָך ִזּכָ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ    ",ֶזה ַהּיֹום ּתְ
ְב  ָנה ּדִ ָ    !ִאיָתא ּוְביֹוֵבל ֵליָתא רֹאׁש ַהׁשּ

  
ָאָרא ְ ֵני ַאׁשּ י ָקּתָ    .ּכִ

  
ַרב ִאיִדי ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ    :ַמְתֵני ָהִכי ַרב ׁשִ

  
ר ִיְצָחק ַרבָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ׁשְ

ְתַנן    :ָהא ּדִ
ֶוה ַהּיֹוֵבל ְל " ָנה ׁשָ ָ ָרכֹותרֹאׁש ַהׁשּ ִקיָעה ְוַלּבְ ַמאן – "ַלתְּ    ?ּכְ

לֹ  י ֱאִליֶעֶזרּדְ ַרּבִ    ,א ּכְ
י ֱאִליֶעֶזר ִאי ַרּבִ ֵרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם ,ּדְ ִתׁשְ ָאַמר ּבְ יָון ּדְ    ,ּכֵ

א  רֹון ְליֹום ִראׁשֹון"ָהא ִאיּכָ יָך ִזּכָ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ְב  - "ֶזה ַהּיֹום ּתְ ָנהּדִ ָ    !ִאיָתא ּוְביֹוֵבל ֵליָתא רֹאׁש ַהׁשּ
  

ָאָרא ְ ֵני ַאׁשּ י ָקּתָ    .ּכִ
  
  

  רש"י



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

     

136

        בבבב----ז, אז, אז, אז, אככככ .107
   ַמְתִניִתין

ק ְסּדַ ּנִ קֹו  ,ׁשֹוָפר ׁשֶ סּול –ְוִדּבְ    .ּפָ
ְבֵרי ׁשֹוָפרֹות  ק ׁשִ יּבֵ סּול –ּדִ    .ּפָ

ב ּוְסָתמוֹ    בכז,   : ִניּקַ
ִקיָעה  ב ֶאת ַהתְּ סּול –ִאם ְמַעּכֵ    ,ּפָ

ר –ְוִאם ַלאו  ׁשֵ    .ּכָ
  

יָטס אֹו ְלתֹוךְ  ,אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור    :ַהּפִ
ַמע     ,ָיָצא –ִאם קֹול ׁשֹוָפר ׁשָ

ַמע     .לֹא ָיָצא - ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ׁשָ
  

ֶנֶסת ית ַהּכְ ָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ּבֵ ֶנֶסת ,ְוֵכן ִמי ׁשֶ יתֹו ָסמּוְך ְלֵבית ַהּכְ ָהָיה ּבֵ    ,אֹו ׁשֶ
ַמע קֹול ׁשֹוָפר ה ,ְוׁשָ    ,אֹו קֹול ְמִגיּלָ

ון ִלּבֹו  ּוֵ    ,ָיָצא –ִאם ּכִ
   .לֹא ָיָצא -ְוִאם ַלאו 
י ַמע ַאף ַעל ּפִ ַמע ְוֶזה ׁשָ ה ׁשָ ּזֶ ון ִל  - ׁשֶ ּוֵ ון ִלּבוֹ ֶזה ּכִ ּוֵ    .ּבֹו ְוֶזה לֹא ּכִ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
רֹו " ר –ָארֹוְך ְוִקּצְ ׁשֵ    .ּכָ

ְלּדֹו  ְרדֹו ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ּגִ ר –ּגֵ ׁשֵ    .ּכָ
  

הּו ָזָהב    :ִציּפָ
ה ּבִ  סּול –ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ    ,ּפָ

ה  ְמקֹום ֲהָנַחת ּפֶ לֹא ּבִ ר –ׁשֶ ׁשֵ    .ּכָ
הּו ָזָהב    :ִציּפָ

ְפִנים  סּול –ִמּבִ    ,ּפָ
חּוץ  תַּ  -ִמּבַ ָהָיהִאם ִנׁשְ מֹות ׁשֶ ה קֹולֹו ִמּכְ סּול – ּנָ    ,ּפָ

ר –ְוִאם ַלאו  ׁשֵ    .ּכָ
  

ב ּוְסָתמוֹ     :ִניּקַ
ִקיָעה  ב ֶאת ַהתְּ סּול –ִאם ְמַעּכֵ    ,ּפָ

ר –ְוִאם ַלאו  ׁשֵ    .ּכָ
  

תֹוְך ׁשֹוָפר   :ָנַתן ׁשֹוָפר ּבְ
ַמע  ִניִמי ׁשָ    ,ָיָצא –ִאם קֹול ּפְ
ַמע     ."לֹא ָיָצא -ְוִאם קֹול ִחיצֹון ׁשָ

  
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

חּוץ " ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ ְרדֹו ּבֵ ר –ּגֵ ׁשֵ    .ּכָ
ְלּדוֹ  ְרדֹו ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ּגִ ר – ּגֵ ׁשֵ    .ּכָ
תֹוְך ׁשֹוָפר    :ֵהִניַח ׁשֹוָפר ּבְ

ַמע  ִניִמי ׁשָ    ,ָיָצא –ִאם קֹול ּפְ
ַמע     .לֹא ָיָצא -ְוִאם קֹול ִחיצֹון ׁשָ

   ."לֹא ָיָצא - ֲהָפכֹו ְוָתַקע ּבֹו 
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ִכּתּוָנא ַהְפֵכיּה ּכְ יָמא ּדְ    ,לֹא ּתֵ

ָצר ְוִק  ִהְרִחיב ֶאת ַהּקָ א ׁשֶ ר ֶאת ָהָרָחבֶאּלָ    .יּצֵ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְדַרב ַמְתָנה    ,ּכִ

  רש"י
  מתני' 

. בדבק שופר שנסדק ודבקו
   שקורין גלו''ד:

   . דהוה ליה כשני שופרות:פסול
  

  גמ' 
   . גלד דק:העמידו על גלדו

. שהתקיעה מבפנים פסול
   בזהב:

. אם קול חיצון שמע לא יצא
דאיכא מחיצות הפנימי מפסקת 

   התקיעה:
. כהפיכת חלוק לעשות ככתונא

   :פנימי חיצון
   . ברותחין:שקיצר את הרחב
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ָאַמר     :ַרב ַמְתָנהּדְ
ִעיַנן -ט) -(ויקרא כה "ְוַהֲעַבְרתָּ " ֶרְך ַהֲעָבָרתֹו ּבְ    .ּדֶ
  
  

  רש"י
. דרך העברתו כדרך והעברת

שהאיל מעבירו בראשו בבהמה 
   מחיים
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ְבֵרי ׁשֹוָפרֹות " ק ׁשִ יּבֵ סּול -ּדִ    ."ּפָ
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
הּוא" ל ׁשֶ    ,הֹוִסיף ָעָליו ּכָ

ִמ  ין ּבְ ִמינֹו  ,ינוֹ ּבֵ לֹא ּבְ ין ׁשֶ סּול –ּבֵ    .ּפָ
ב ּוְסָתמוֹ     ,ִניּקַ

ִמינֹו  לֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ סּול –ּבֵ    .ּפָ
י    :אֹוֵמר ָנָתן ַרּבִ

ִמינֹו  ר –ּבְ ׁשֵ    ,ּכָ
ִמינֹו  לֹא ּבְ סּול –ׁשֶ    ."ּפָ

  
ר" ׁשֵ ִמינֹו ּכָ   ."ּבְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
יֵּ  ּתַ ׁשְ ּנִ    .יר רּוּבוֹ ְוהּוא ׁשֶ

  
ִמינֹו  לֹא ּבְ ׁשֶ ַלל ּדְ י - ִמּכְ סּול ַאף ַעל ּפִ יר רּוּבֹו ּפָ ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ    .ׁשֶ

  
  

יָפא ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ    :ִאיּכָ
  
סּול" ִמינֹו ּפָ לֹא ּבְ    ."ׁשֶ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ְפַחת רּוּבוֹ  ּנִ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
ְבִמינֹו  ַלל ּדִ י -ִמּכְ רׁשֶ  ַאף ַעל ּפִ ׁשֵ ְפַחת רּוּבֹו ּכָ    .ּנִ

  
הּו ָזָהב    :ִציּפָ

ְפִנים  סּול –ִמּבִ    ,ּפָ
חּוץ     –ִמּבַ

ָהָיה  מֹות ׁשֶ ה קֹולֹו ִמּכְ ּנָ תַּ סּול –ִאם ִנׁשְ    ,ּפָ
ר –ְוִאם ַלאו  ׁשֵ    .ּכָ

ק ְלאֹוְרּכֹו  סּול –ִנְסּדַ    .ּפָ
ִקיָעה  –ְלרֹוְחּבֹו  יעּור תְּ יר ּבֹו ׁשִ ּיֵ תַּ ׁשֵ  –ִאם ִנׁשְ    ,רּכָ

סּול –ְוִאם ַלאו       .ּפָ
ִקיָעה יעּור תְּ ה ׁשִ    ?ְוַכּמָ

יַרׁש  ְמִליֵאלּפֵ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
ָידוֹ  ּיֹאֲחֶזּנּו ּבְ ֵדי ׁשֶ    .ְוֵיָרֶאה ְלָכאן ּוְלָכאן ,ּכְ

ק ר –אֹו ָצרּור  ,אֹו ָעֶבה ,ָהָיה קֹולֹו ּדַ ׁשֵ    ,ּכָ
ׁשּ  יִרין [ּבַ ׁשֵ ל ַהּקֹולֹות ּכְ ּכָ    ."ֹוָפר]ׁשֶ

  
ְלחּו ֵליּה לַ  מּוֵאלׁשָ ׁשְ    :ֲאבּוהַּ ּדִ

   .ָיָצא –ְקָדחֹו ְוָתַקע ּבֹו 
  

ח ָקְדחּו ְלהוּ  י ִמיְקּדַ הּו ַנּמִ יָטא ּכּוּלְ ׁשִ    !ּפְ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ַזְכרּותוֹ  ְדחּו ּבְ ּקָ    .ׁשֶ

ֵתיָמא ִמינֹו חֹוֵצץ :ַמהּו ּדְ    ,ִמין ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  רש"י
   כו': דיבק שברי שופרות

. אם אינו מעכב את במינו כשר
   התקיעה:

. כולו וכן נסדק לרחבו כל נסדק
   רחבו להקיפו:
. מן מקום הסדק אם נשתייר בו

עד מקום הנחת פה שיעור 
תקיעה כשר חשיב ליה כמאן 

שתקיל כוליה והוה ליה דא
   ארוך וקצרו:

   . לשון יבש רו''ייש בלע''ז:צרור
. נקבו וקס''ד נקב הנחת קדחו

   פה קאמר:
. כשהוא מחובר שקדחו בזכרותו

בבהמה עצם בולט מן הראש 
ונכנס לתוכו ומוציאין אותו 
מתוכו וזה לא הוציאו אלא נקב 

   את הזכרות:

  



  ""ָראּוהּו ֵּבית ִּדין –מסכת ראש השנה פרק ג' 
                     

139

            בבבב    כז,כז,כז,כז, .109
   .ּכּו' "ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות"
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ַפת ַהּבֹור א ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדים ַעל ׂשְ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ּבֹור     .ָיְצאוּ  –ֲאָבל אֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבַ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
   ."ָיָצא - ת אֹו ְלתֹוְך ַהּדוּ  ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור"
  

   :ְוָהְתַנן
   !"לֹא ָיָצא"
  

א ַלאו ְדַרב הּוָנא ,ֶאּלָ ּה ּכִ ַמע ִמיּנָ    ,ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ָרֵמי ְלהּו ִמיְרָמא א ּדְ   .ִאיּכָ

  
ַנן    :ּתְ

   ."לֹא ָיָצא - אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות  ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור"
  

   :ְוָהַתְנָיא
   !"ָיָצא"
  

   :אַרב הּונָ ָאַמר 
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ַפת ַהּבֹור -ּכָ    ,ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ַעל ׂשְ
אן  ּבֹור -ּכָ    .ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבַ

  
  

  רש"י
. שהן אותן העומדין בבור יצאו

   לם שמעו:קול השופר לעו
. יש איכא דרמי להו מירמא

תלמידים שאין שונין להא דרב 
הונא בענין לא שנו לפרושי 
מתניתין אלא רמו מירמא 
מתניתין וברייתא אהדדי ועלה 

  קאי רב הונא ומשני:
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הָאַמר     :ַרּבָ

ּבֹור   אכח, ִקיָעה ּבַ ַמע ִמְקָצת ּתְ ַפת ַהּבֹור  ,ׁשָ ִקיָעה ַעל ׂשְ    .ָיָצא –ּוִמְקָצת ּתְ
ִקיָעה קֹוֶדם  ַחרִמְקָצת ּתְ ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ ַחר  ,ׁשֶ ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ ִקיָעה ְלַאַחר ׁשֶ    .לֹא ָיָצא - ּוִמְקָצת ּתְ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ָנא    ?ַמאי ׁשְ

ִחּיּוָבא  ִקיָעה ּבְ ּה ּתְ ְבִעיָנא ּכּוּלָ א –ָהָתם ּדִ    ,ְוֵליּכָ
ִחיּ  ִקיָעה ּבְ ּה ּתְ ִעיָנא ּכּוּלָ י ּבְ א –ּוָבא ָהָכא ַנּמִ    !ְוֵליּכָ

  
א ּתָ    ?!ָהִכי ַהׁשְ

ָלל - ָהָתם     ,ַלְיָלה ַלאו ְזַמן ִחּיּוָבא הּוא ּכְ
ּבֹור -ָהָכא     .ּבֹור ְמקֹום ִחּיּוָבא הּוא ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבַ

  
ִקיָעה  ,ְלֵמיְמָרא ת ּתְ ִחיּלַ לֹא ּתְ ִקיָעה ּבְ ַמע סֹוף ּתְ ה ׁשָ ָסַבר ַרּבָ    ,ָיָצא - ּדְ

ִקיָעה ּוִמּמֵ  לֹא סֹוף ּתְ ִקיָעה ּבְ ת ּתְ ִחיּלַ    @@@ָיָצא –יָלא ּתְ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ִים " תַּ ׁשְ ה ּכִ ִנּיָ ְ ׁשּ ְך ּבַ ִראׁשֹוָנה ּוָמׁשַ ַקע ּבָ א ַאַחת -תָּ ָידֹו ֶאּלָ    ."ֵאין ּבְ

אי י ?ְוַאּמַ ַתְרּתֵ ְסֵלק ָלּה ּבְ    ?ּתִ
  

ְסִקיַנן ִקיָעָתא ֵמֲהָדֵדי לֹא ּפָ סּוֵקי ּתְ    .ּפְ
  

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
יָטס ,אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות ,ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור"    :אֹו ְלתֹוְך ַהּפִ

ַמע     ,ָיָצא –ִאם קֹול ׁשֹוָפר ׁשָ
ַמע     ."לֹא ָיָצא - ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ׁשָ

אי ב ָקָלא ?ְוַאּמַ ִליַעְרּבַ י ּדְ ּמֵ ִקיָעה ִמּקַ ת ּתְ ְתִחיּלַ    ?ֵליּפּוק ּבִ
  

י ָקָאַמר  יּה ּכִ תֹוֵקַע ְועֹוֶלה ְלַנְפׁשֵ ה ּבְ    .ַרּבָ
  

   ?ִאי ָהִכי ַמאי ְלֵמיְמָרא
  

ֵתיָמא ב ָקָלא :ַמהּו ּדְ ּבֹור ְוָקא ִמיַעְרּבַ י ׁשֹוָפר ּבַ ּתִ יּה ְוַאּכַ יק ֵריׁשֵ ַמּפִ    ,ִזְמִנין ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
. שמע מקצת התקיעה בבור כו'

קא סלקא דעתך דהכי קאמר 
היה עומד הוא בשפת הבור 
וחבירו תוקע בבור ויצא לחוץ 
בחצי התקיעה ואשמעינן הכא 

   דבקצת נמי יוצא:
. לאו זמניה קודם עמוד השחר

הוא כדאמרינן במסכת מגילה 
(דף כ:) כל היום כשר לתקיעת 

יליף טעמא מיום תרועה שופר ו
יהיה לכם יום ולא לילה: הכי 
גרסינן למימרא דסבר רבא דכי 
שמע איניש סוף תקיעה בלא 
תחילת תקיעה יצא וממילא 

   כו':
. פשוטה שלפני תקע בראשונה

   תרועת המלכיות:
. בפשוטה של ומשך בשניה

אחריה כשתים ונתכוין לצאת 
בה אף ידי פשוטה שלפני תרועת 

עליו לתקוע  הזכרונות שעתיד
   תיכף לזו:

. בלא קול אם קול שופר שמע
   הברה יצא:

. עם קול אם קול הברה שמע
   השופר לא יצא:

. ואין בתוקע ועולה לנפשיה
אחר עמו לצאת בו אלא תוקע 
ועולה הוא דלדידיה תחילתה 
וסופה בהכשר דבתחילה הוא 
והשופר בבור ואמרן לעיל ((דף 
   כז:) אותן העומדים בבור יצאו:
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   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל עֹוָלה  ׁשֹוָפר ׁשֶ    .ַקעלֹא ִיְת  - ּבְ
ַקע     .ָיָצא –ְוִאם ּתָ

ָלִמים  ל ׁשְ ׁשֹוָפר ׁשֶ    .לֹא ִיְתַקע - ּבְ
ַקע     .לֹא ָיָצא -ְוִאם ּתָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ת ְמִעיָלה ִהיא -עֹוָלה  ין ,ּבַ ּה ַנְפָקא ָלּה ְלחּוּלִ ָמַעל ּבָ יָון ּדְ    .ּכֵ

ָלִמים  ֵני ְמִעיָלה ִניְנהוּ  - ׁשְ ַלאו ּבְ הוּ ִאיּסּוָרא הּוא  ,ּדְ ָרִכיב ּבְ ין] ,ּדְ    .[ְולֹא ָנְפֵקי ְלחּוּלִ
  

   :ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
ָתַקע ?ֵאיַמת ָמַעל    ,ְלָבַתר ּדְ

ַקע  י ָקא ּתָ ַקע -ּכִ ִאיּסּוָרא ּתָ    !ּבְ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
   .לֹא ָיָצא -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 

  
   ,ֲהַדר
   .ָיָצא –ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  :ָאַמר

  
נוּ ִמְצוֹ     .ת ַלאו ֵליָהנֹות ִניּתְ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל  ׁשֹוָפר ׁשֶ    .לֹא ִיְתַקע - ָזָרה ֲעבֹוָדה ּבְ
ַקע     .ָיָצא –ְוִאם ּתָ

ַחת  ּדַ ל ִעיר ַהּנִ ׁשֹוָפר ׁשֶ    .לֹא ִיְתַקע -ּבְ
ַקע     .לֹא ָיָצא -ְוִאם ּתָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ַחת  ּדַ ת  - ִעיר ַהּנִ ּתַ ּתּוֵתי ִמיּכַ יעּוֵריּה ּכַ   .ׁשִ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ר ֲהָנָאה ֵמֲחֵבירֹו  ל ִמְצָוה -ַהּמּוּדַ ִקיָעה ׁשֶ ר ִלְתקֹוַע לֹו ּתְ    .מּוּתָ
ֹוָפר  ר ֲהָנָאה ִמׁשּ ל ִמְצָוה - ַהּמּוּדַ ִקיָעה ׁשֶ ר ִלְתקֹוַע ּבֹו ּתְ    .מּוּתָ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

ר ֲהָנָאה ֵמֲחֵבירֹו  ה ָעָליו ֵמי ַח  -ַהּמּוּדַ ִמיםַמּזֶ ׁשָ ימֹות ַהּגְ את ּבִ ה ,ּטָ ימֹות ַהַחּמָ    .ֲאָבל לֹא ּבִ
ְעָין  ר ֲהָנָאה ִמּמַ ִמים - ַהּמּוּדַ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ל ִמְצָוה ּבִ ה ,טֹוֵבל ּבֹו ְטִביָלה ׁשֶ ימֹות ַהַחּמָ    .ֲאָבל לֹא ּבִ

  
  
  

  רש"י
. ותלשו מחיים דאילו להשל עו

לאחר זריקה אין מעילה לא 
בעורה ולא בקרניה שהכל 
לכהנים כדאמרינן במנחות (דף 
פג.) ובזבחים (דף פו.) נאמר לו 
יהיה בעולה ונאמר לו יהיה 
באשם מה אשם עצמותיו 
מותרין אף עולה עצמותיה 

   מותרין:
. שלמים לאו בני מעילה נינהו

דאין מעילה בקדשים קלים 
אימורים ולאחר זריקה אלא ב

   כשהובררו לחלק גבוה:
. לישראל לא ליהנות ניתנו

להיות קיומם להם הנאה אלא 
   לעול על צואריהם ניתנו:

. ששימשו בו בשופר של ע''ז
לע''ז ונאסר בהנאה כדתניא 
במסכת ע''ז (דף נא:) אבד 
תאבדון את כל המקומות 
בכלים שנשתמשו בהן לע''ז 

   הכתוב מדבר:
דמצות לאו . ואם תקע יצא

   הנאה נינהו:
. דהא כתותי מיכתת שיעוריה

לשריפה קאי וכשרוף דמי ושופר 
בעי שיעור כדאמרינן לעיל (דף 
כז:) כדי שיאחזנו בידו ויראה 

   לכאן ולכאן:
. טעמא דכולהו מותר לתקוע לו

משום דמצות לאו ליהנות 
   ניתנו:

חבירו מזה עליו בימות 
. שאין כאן אלא הנאת הגשמים

ומצות לא ניתנו  קיום המצוה
   ליהנות:

. דאיכא אבל לא בימות החמה
   הנאת הגוף:
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ְלחּו ֵליּה לַ  מּוֵאלׁשָ ׁשְ    :ֲאבּוהַּ ּדִ

ה  ָפאֹו ְוָאַכל ַמּצָ    .ָיָצא –ּכְ
  
ָפאוֹ "    ?ַמאן – "ּכְ

ד ָפאֹו ׁשֵ    ,ִאיֵליָמא ּכְ
   :ְוָהַתְנָיא

ים ׁשֹוֶטה" ים ָחִלים ִעתִּ    ,ִעתִּ
הּוא ָחִלים  ׁשֶ ָבָריו -ּכְ ַח ְלָכל ּדְ ִפּקֵ    ,ֲהֵרי הּוא ּכְ
הּוא ׁשֹוֶטה  ׁשֶ ָבָריו -ּכְ ׁשֹוֶטה ְלָכל ּדְ    !"ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ָפ  ּכְ יםׁשֶ ְרִסּיִ    .אּוהּו ּפַ

  
הָאַמר     :38ַרּבָ

יר  :זֹאת אֹוֶמֶרת    .ָיָצא –ַהּתֹוֵקַע ָלׁשִ
  

יָטא ׁשִ    !ַהְיינּו ָהךְ  ,ּפְ
  

ֵתיָמא ה ָאַמר ַרֲחָמָנא ְוָהא ָאַכל :ַמהּו ּדְ   ,ָהָתם ֱאכֹול ַמּצָ
רּוָעה" :ֲאָבל ָהָכא   כח,ב ִתיב "ִזְכרֹון תְּ    ,ּכְ

ָעְלָמ  ק ּבְ    ,א הּואְוַהאי ִמְתַעּסֵ
ַמע ָלן   :39ָקא ַמׁשְ

וָנה ּוָ    .ִמְצֹות ֵאין ְצִריכֹות ּכַ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ְקָרא" יַע ְזַמן ַהּמִ ּתֹוָרה ְוִהּגִ    :ָהָיה קֹוֵרא ּבַ

ון ִלּבֹו  ּוֵ    ,ָיָצא –ִאם ּכִ
   ."לֹא ָיָצא -ְוִאם ַלאו 

ון ִלּבוֹ "ַמאי ַלאו  ּוֵ    !ָלֵצאת – "ּכִ
  

   ,לֹא
   .ִלְקרֹות

  
   !ָהא ָקא ָקֵרי ?!תִלְקרוֹ 

  
יהַּ  ּקֹוֵרא ְלַהּגִ    .ּבַ

  
ַמע א ׁשְ     :ּתָ

ֶנֶסת" ית ַהּכְ ֶנֶסת ,ָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ּבֵ יתֹו ָסמּוְך ְלֵבית ַהּכְ ָהָיה ּבֵ    ,אֹו ׁשֶ
ַמע קֹול ׁשֹוָפר ה ,ְוׁשָ    ,אֹו קֹול ְמִגיּלָ

ון ִלּבֹו  ּוֵ    .ָיָצא –ִאם ּכִ
   ."לֹא ָיָצא -ְוִאם ַלאו 

ון ִלּבוֹ "ַלאו  ַמאי ּוֵ    !ָלֵצאת – "ִאם ּכִ
  

   ,לֹא
מֹוַע     .ִלׁשְ

  

                                                           
38
כך גירסת הרא"ש. גירסת הדפוס רבא. מהמשך הסוגיה משמע שבעל המימרה מתרץ לאביי "שאני אומר וכו' ורבא מתרץ  

  שם באופן אחר.
39

   :ָקָסַבר ָרָבא ַאְלָמא -כך גירסת הרמב"ן והר"ח. גירסת וילנא  

  רש"י
. ואע''ג שלא שכפאוהו פרסיים

נתכוון לצאת ידי חובת מצה 
   בליל ראשון של פסח יצא:

. לשורר ולזמר כך התוקע לשיר
שמעתי מפי מורי הזקן וביסודו 
של מורי רבי יצחק בן יהודה 
ראיתי התוקע לשד להבריח רוח 

   רעה מעליו:
   . דזאת אומרת כן:יטאפש

מהו דתימא התם אכול מצה 
. ונהנה קאמר רחמנא והא אכל

באכילתו הלכך לאו מתעסק 
הוא שהרי אף לענין חיוב חטאת 
אמרינן (כריתות דף יט:) 
המתעסק בחלבים ובעריות 

   חייב שכן נהנה:
. דאע''ג דמתעסק קא משמע לן

הוא יצא דמצות אין צריכות 
   כוונה:

. של קריאת שמע זמן המקרא
והוא היה קורא בתורה פרשת 

   שמע:
. אף קרייה אין קורא להגיה

   כאן אלא מגמגם:
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מֹוַע  ַמע ?!ִלׁשְ    !ְוָהא ׁשָ
  

ָעְלָמא הּוא    .ָסבּור ֲחמֹור ּבְ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ִמיַע " ון ַמׁשְ ּוֵ ון ׁשֹוֵמַע ְולֹא ִנְתּכַ ּוֵ    ,ִנְתּכַ

ון ׁשֹוֵמַע  ּוֵ ִמיַע ְולֹא ִנְתּכַ    ,ַמׁשְ
   ,לֹא ָיָצא
ְת  ּיִ ִמיַע ַעד ׁשֶ ון ׁשֹוֵמַע ּוַמׁשְ ּוֵ    ."ּכַ
ָלָמא  ׁשְ ון ׁשֹוֵמַע "ּבִ ּוֵ ִמיַע ְולֹא ִנְתּכַ ון ַמׁשְ ּוֵ ָעְלָמא הּוא -  "ִנְתּכַ בּור ֲחמֹור ּבְ ּסָ    ,ּכַ

א  ִמיַע "ֶאּלָ ון ַמׁשְ ּוֵ ון ׁשֹוֵמַע ְולֹא ִנְתּכַ ּוֵ ַחת ָלּה  - "ִנְתּכַ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
יר ,ַלאו תֹוֵקַע ָלׁשִ    !ּבְ

  
ח ַנּבּוֵחיּדִ  ָקא ְמַנּבַ    .ְלָמא ּדְ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ה ִיְלֶקה ּסּוּכָ ִמיִני ּבַ ְ ׁשּ ן ּבַ ׁשֵ ה ַהּיָ א ֵמַעּתָ    ?ֶאּלָ

  
   :ָאַמר לוֹ 

ֲאִני ן :אֹוֵמר ׁשֶ ְזַמּנָ א ּבִ    .ִמְצֹות ֵאינֹו עֹוֵבר ֲעֵליֶהן ֶאּלָ
  

אָמִתיב  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ    :ַרב ׁשֶ
ִין ְלכֵֹהן " לֹא יֹאַמרִמּנַ עֹוֶלה ַלּדּוָכן ׁשֶ    :ׁשֶ

ָרֵאל י ,הֹוִאיל ְוָנְתָנה ִלי ּתֹוָרה ְרׁשּות ְלָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ ּלִ ֶ ָרָכה ַאַחת ִמׁשּ    ?אֹוִסיף ּבְ
גֹון    .יא)-(דברים א" ה' ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם יֹוֵסף ֲעֵליֶכם" :"ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר ָבר" :תַּ    ."ב)-(דברים ד "לֹא תֹוִסיפּו ַעל ַהּדָ

ָבִריְך ֵליּה  יָון ּדְ ָעַבר ,ָעְבָרה ֵליּה ִזְמֵניּה  ,ְוָהא ָהָכא ּכֵ ֵני ּדְ    !ְוָקּתָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ים ְדלֹא ַסּיֵ    .ּבִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ים"    !"ִסּיֵ
  
ים" ָרָכה ַאַחת "ִסּיֵ    .ּבְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ְרכֹוָתיו" ל ּבִ ים ּכָ    !"ִסּיֵ
  

אִני ָהָכא    ,ׁשַ
י ֵליּה ִצּבּוָרא ַאֲחִריָנא ֵאּלּו ִמְתַרּמֵ יָון ּדְ    ,ָהַדר ְמָבֵרךְ  -  ּכֵ

יּה יֹוָמא ִזְמֵניּה הּוא    .ּכּוּלֵ
  

יְמָרא    ?ּוְמָנא ּתֵ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָנה ֶאָחת " ִנין ַמתָּ יתָּ ּנִ ְתָעְרבּו ּבַ ּנִ ָנה ֶאָחת ׁשֶ ַמתָּ ִנין ּבְ יתָּ ָנה ֶאָחת -ַהּנִ ְתנּו ַמתָּ    .ִיּנָ

ען ַמתַּ  ן  ַאְרּבַ ַמתַּ עּבְ ן  -  ַאְרּבַ ַמתַּ ְתנּו ּבְ עִיּנָ    .ַאְרּבַ
ן  עַמתַּ ן ֶאָחת ַאְרּבַ ַמתַּ    :ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן  ַמתַּ ְתנּו ּבְ עִיּנָ    .ַאְרּבַ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

  רש"י
. ואינו תוקע דקא מנבח נבוחי

ש כשיעור תקיעה המפור
   במשנתנו בפ' אחרון (דף לג:):

. דשאין מתכוין אלא מעתה
   למצוה כמתכוין דמי:

. שלא הישן בשמיני בסוכה
   לשום מצוה:

. שהרי מוסיף על מצוה ילקה
   ועובר משום בל תוסיף:

. בבל מצות אין עובר עליהן
תוסיף אלא בזמנן כגון חמשת 
המינין בלולב וה' טוטפות 
בתפלין חמש ציציות בטלית 

וספת יום על ימים או אבל ת
   שעה על שעה אין זה מוסיף:

. אלא הוסיפה בשלא סיים
   באמצע:

   . בברייתא:והא סיים קתני
. כגון דם הניתנין במתנה אחת

בכור שנתערב בדם בכור חבירו 
   או בדם מעשר:

. והרי יש בה ינתנו מתנה אחת
   משניהן ועולה לשניהן:

. שלמים ואשם ועולה מתן ארבע
   ותודה:

  



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה

     

144

ן ֶאָחת ַמתַּ ְתנּו ּבְ    .ִיּנָ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו  ְגַרע"ֵבר ַעל ֲהֵרי הּוא עוֹ  :ַרּבִ ל תִּ    "!ּבַ
יָאַמר לֹו  ַע  ַרּבִ ל ּתֹוִסיף"ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר ַעל  :ְיהֹוׁשֻ    "!ּבַ

י ֱאִליֶעֶזר לוֹ ָאַמר  ל ּתֹוִסיף"לֹא ֶנֱאַמר  :ַרּבִ ַעְצמוֹ  "ּבַ הּוא ּבְ ׁשֶ א ּכְ    .ֶאּלָ
יָאַמר לֹו  ַע  ַרּבִ ְגַרע"לֹא ֶנֱאַמר  :ְיהֹוׁשֻ ל תִּ הוּ  "ּבַ ׁשֶ א ּכְ ַעְצמוֹ ֶאּלָ    .א ּבְ

ַע ְועֹוד ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
לֹא ָנַתתָּ  ׁשֶ ְגַרע"ָעַבְרתָּ ַעל  - ּכְ ל תִּ ָיְדךָ  "ּבַ ה ּבְ יָת ַמֲעׂשֶ    ,ְולֹא ָעׂשִ

ַתתָּ  ּנָ ׁשֶ ל ּתֹוִסיף"ָעַבְרתָּ ַעל  -ּכְ ָיְדךָ  "ּבַ ה ּבְ יָת ַמֲעׂשֶ    .(זבחים פ.) "ְוָעׂשִ
ָיִהיב  יָון ּדְ כֹור ָעְבָרה ֵליּה ְלִזְמֵניּה ְוָהא ָהָכא ּכֵ ָנה ִמּבְ    ,ֵליּה ַמּתָ

ּום ָעַבר ִמׁשּ ֵני ּדְ ל ּתֹוִסיף" :ְוָקּתָ    "!ּבַ
ָאְמִריַנן ּום ּדְ יּה  :ַלאו ִמׁשּ ה ִמיּנֵ י ֵליּה ּבּוְכָרא ַאֲחִריָנא ָהַדר ַמּזֶ ִאיּלּו ִמְתַרּמֵ יָון ּדְ יּה יֹוָמא ִזְמֵניּה  - ּכֵ    .ּכּוּלֵ

  
אי לְ  ?ִמּמַ יָמא ָקָסַבר ּדִ ַע  ַרּבִ ן ֲאִפיּלוּ ִמְצֹות עֹוֵבר ֲעֵליֶהן  :ְיהֹוׁשֻ ְזַמּנָ לֹא ּבִ    ?ׁשֶ

  
   :ֲאַנן ָהִכי ָקָאְמִריַנן
א ר ַאּבָ ֶמן ּבַ ִביק  ַמאי ַטְעָמא ,ַרב ׁשֶ ַרְייָתא ַמְתִניִתיןׁשָ    !ַמְתִניִתיןלֹוִתיב ִמ  ?ּומֹוִתיב ִמּבָ

   ?בלֹא מֹוִתי ַמאי ַטְעָמא ַמְתִניִתין
יּה יֹוָמא ִזְמֵניּה הּוא יּה ּכּוּלֵ ה ִמיּנֵ ֵעי ַמּזֶ י ֵליּה ּבּוְכָרא ַאֲחִריָנא ּבָ ִאיּלּו ִמְתַרּמֵ יָון ּדְ    ,ּכֵ

י ִצּבּוָרא ַאֲחִריָנא ָהַדר ְמָבֵרךְ  ִאי ִמְתַרּמֵ יָון ּדְ י ּכֵ ַרְייָתא ַנּמִ יּה יֹוָמא ִזְמֵניּה  ,ּבָ    ?!ּכּוּלֵ
  

ר ַאּבָ  ֶמן ּבַ    ,אְוַרב ׁשֶ
לֹא ָיִהיב - ָהָתם  י ּדְ    ,לֹא ַסּגִ
ֵעי לֹא ְמָבֵרךְ  -ָהָכא  ֵעי ְמָבֵרְך ִאי ּבָ    .ִאי ּבָ

  
   :ָאַמר ָרָבא

וָנה -ָלֵצאת  ּוָ ֵעי ּכַ    .לֹא ּבָ
וָנה -ַלֲעבֹור  ּוָ ֵעי ּכַ    .ּבָ

  
וָנה ּוָ ֵעי ּכַ ַלֲעבֹור ְולֹא ּבָ ַע ּדְ י ְיהֹוׁשֻ ִמים ְלַרּבִ ן ּדָ    !ְוָהא ַמּתַ

  
א ָאַמר ֶא     :ָרָבאּלָ

וָנה -ָלֵצאת  ּוָ ֵעי ּכַ    .לֹא ּבָ
ְזַמּנֹו  וָנה -ַלֲעבֹור ּבִ ּוָ ֵעי ּכַ    .לֹא ּבָ

ְזַמּנֹו  לֹא ּבִ וָנה -ׁשֶ ּוָ ֵעי ּכַ    .ּבָ
  
  

יָאַמר ֵליּה  ֵעיּה  ֵזיָרא ַרּבִ ּמָ    :ְלׁשַ
ון ּוְתַקע ִלי   אכט, ּוֵ    .ִאיּכַ

  
   :ַאְלָמא ָקָסַבר

ֵעי כַּ  ִמיַע ּבָ וָנהַמׁשְ    .ּוָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֶנֶסת" ית ַהּכְ ֶנֶסת ,ָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ּבֵ יתֹו ָסמּוְך ְלֵבית ַהּכְ ָהָיה ּבֵ    ,אֹו ׁשֶ

ה ַמע קֹול ׁשֹוָפר אֹו קֹול ְמִגיּלָ    :ְוׁשָ
ון ִלּבֹו  ּוֵ    .ָיָצא –ִאם ּכִ

   ."לֹא ָיָצא -ְוִאם ַלאו 
ון ִלּבוֹ "ְוִכי  ּוֵ   ?ַמאי ֲהֵוי "ּכִ

יֵדיּה ַהְיאְך  א ּדִ ְעּתָ ין ַאּדַ ּוֵ    ?!לֹא ָקא ִמיּכַ
  

יּה ָעְלָמא -ָהָכא  יּה ַאּכּוּלֵ ַדְעּתֵ ִליַח ִציּבּור ָעְסִקיַנן ּדְ ׁשְ    .ּבִ
  

  רש"י
. רבי יהושע כו' דלמא קסבר

ומתרתי הנך ממתני' ומברייתא 
   איכא לאותובי לרבא:

. אנן דמייתינן אנן הכי אמרינן
סייעתא מהא דטעמא משום 
דאי הדר מתרמי ליה כו' הכי 

   קאמרינן ליה לרב שמן:
. מאי טעמא שבק מתניתין כו'

שבק מתניתין הניתנין במתנה 
אחת משנה היא בשחיטת 

   קדשים:
אלימא . דלותיב ממתניתין

   לאקשויי:
. אי הדר לא סגי דלא יהיב

מתרמי ליה דקדשים לא 
   מפסיד:

. דבלאו לצאת לא בעי כוונה
   מתכוין יוצא ידי חובתו:

. שיתכוין לעבור בעי כוונה
   לשום מצוה ואי לא לא עבר:

. שאין והא מתן דמים כו'
מתכוין בשאר מתנותיו לשם 
בכור וקאמר רבי יהושע הרי 

   :הוא עובר על בל תוסיף
. תתכוין לתקוע איכוון ותקע לי

   בשמי להוציאני ידי חובתי:
. להוציא משמיע בעי כוונה

  השומע:
  
  

  



  ""ָראּוהּו ֵּבית ִּדין –מסכת ראש השנה פרק ג' 
                     

145

ַמע א ׁשְ     :ּתָ
ִמיַע " ון ַמׁשְ ּוֵ ון ׁשֹוֵמַע ְולֹא ִנְתּכַ ּוֵ    ,ִנְתּכַ

ון ׁשֹוֵמַע  ּוֵ ִמיַע ְולֹא ִנְתּכַ ון ַמׁשְ ּוֵ    ,ִנְתּכַ
ִמיַע לֹא ָיָצ  ון ׁשֹוֵמַע ּוַמׁשְ ּוֵ ְתּכַ ּיִ    ."א ַעד ׁשֶ

ֵני  ִמיַע "ָקּתָ    ,"ׁשֹוֵמַע "ּדּוְמָיא ּדְ  "ַמׁשְ
ֹוֵמַע "ַמה  ִמיַע "ַאף  ,ׁשֹוֵמַע ְלַעְצמוֹ  -  "ׁשּ ִמיַע ְלַעְצמוֹ  - "ַמׁשְ ֵני  ,ַמׁשְ    !"לֹא ָיָצא" –ְוָקּתָ

  
ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
   ,ַעְצמוֹ ׁשֹוֵמַע ְל  -ׁשֹוֵמַע "

ִמיַע  ְרּכוֹ  -ּוַמׁשְ ִמיַע ְלִפי ּדַ    .ַמׁשְ
י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ִליַח ִצּבּור ׁשְ    ,ּבִ
ָיִחיד  ִמיַע  ,לֹא ָיָצא - ֲאָבל ּבְ ין ׁשֹוֵמַע ּוַמׁשְ ּוֵ ְתּכַ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .113
  ַמְתִניִתין

ר ָיִרים מֹׁשֶ " ֲאׁשֶ ָרֵאלְוָהָיה ּכַ ר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק[ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ    ,יא)-(שמות יז ]"ְוַכֲאׁשֶ

ה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה ל מֹׁשֶ    !?אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה ,ְוִכי ָיָדיו ׁשֶ
א לֹוַמר ְלךָ     :ֶאּלָ

י ַמְעָלה ַלּפֵ ִלין ּכְ ּכְ ָרֵאל ִמְסתַּ ָהיּו ִיׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ ְעּבְ  ,ּכָ ַמִיםּוְמׁשַ ָ ׁשּ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ִרים -  ִדין ֶאת ִלּבָ ּבְ    .ָהיּו ִמְתּגַ
   .ָהיּו נֹוְפִלים -ְוִאם ַלאו 

ה אֹוֵמר ָבר ַאתָּ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ    :ּכַ
ׁשּוְך ְוָרָאה אֹותֹו ָוָחי" ל ַהּנָ ים אֹותֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ּכָ ָרף ְוׂשִ ה ְלָך ׂשָ   ח) -(במדבר כא "ֲעׂשֵ

ה ,ִמיתְוִכי ָנָחׁש ֵמ     !?אֹו ָנָחׁש ְמַחּיֶ
י ַמְעָלה ַלּפֵ ִלין ּכְ ּכְ ָרֵאל ִמְסתַּ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ַמִים ,ֶאּלָ ָ ׁשּ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ִדין ֶאת ִלּבָ ְעּבְ ִאין -  ּוְמׁשַ    .ָהיּו ִמְתַרּפְ

   .ָהיּו ִניּמֹוִקים -ְוִאם ַלאו 
  

ים ְיֵדי חֹוָבָתןֵאין מֹוִציִאין ֶאת ָהַר  -ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן     .ּבִ
  

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
ָבר  ּדָ יב ּבַ ֵאינֹו ְמחּוּיָ ל ׁשֶ ים ְיֵדי חֹוָבָתן - ּכָ    .ֵאינֹו מֹוִציא ֶאת ָהַרּבִ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְתִקיַעת ׁשֹוָפר" יִבין ּבִ    :ַהּכֹל ַחּיָ

ָרֵאִלים ם ְוִיׂשְ    ,ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ
ִרים ַוֲעָבִדים ְמׁשוּ     ,ְחָרִריםּגֵ

רֹוִגינֹוס    ,ְוטּוְמטּום ְוַאְנּדְ
ן חֹוִרין ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   .ִמי ׁשֶ

   

ֵאינֹו ִמינוֹ  - טּוְמטּום     .ֵאינֹו מֹוִציא לֹא ֶאת ִמינֹו ְולֹא ֶאת ׁשֶ
רֹוִגינֹוס  ֵאינֹו ִמינוֹ  ,מֹוִציא ֶאת ִמינוֹ  - ַאְנּדְ    .ֲאָבל לֹא ֶאת ׁשֶ

ֶחְציֹו ֶעֶב  ן חֹוִרין ִמי ׁשֶ ֵאינֹו ִמינוֹ  - ד ְוֶחְציֹו ּבֶ    ."ֵאינֹו מֹוִציא לֹא ֶאת ִמינֹו ְולֹא ֶאת ׁשֶ
  

   :ָאַמר ַמר
ָרֵאִלים" ם ְוִיׂשְ ְתִקיַעת ׁשֹוָפר ּכֲֹהִנים ְלִוּיִ יִבין ּבִ    ."ַהּכֹל ַחּיָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
יֵבי יֵבי ,ִאי ָהֵני לֹא ִמיַחּיְ    ?!ַמאן ִמיַחּיְ

  
   ,ִריָכא ֵליּה ּכֲֹהִנים ִאְצְט 

ךְ  ְעּתָ רּוָעה" :הֹוִאיל ּוְכִתיב :ֲאִמיָנא ַסְלָקא ּדַ   ,א)-(במדבר כט "ִיְהֶיה ָלֶכם יֹום תְּ
ַחד יֹוָמא  ְתִקיָעה ּדְ א ּבִ ֵליֵתיּה ֶאּלָ יב -ַמאן ּדְ ִמיַחּיַ    ,הּוא ּדְ

ָנה ָ ָכל ַהׁשּ ְתִקיעֹות ּדְ    ,ְוָהֵני ּכֲֹהִנים הֹוִאיל ְוִאיְתְנהּו ּבִ
כְ  ֲחצֹוְצרֹות ַעל עֹולֹוֵתיֶכם" :ִתיבּדִ ם ּבַ יבוּ  -י) -(במדבר י "ּוְתַקְעתֶּ    ,ֵאיָמא לֹא ִליַחּיְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ֵמי    !?ִמי ּדָ
   !ְוָהָכא ׁשֹוָפר ,ָהָתם ֲחצֹוְצרֹות

  
א ִאְצְטִריךְ     ,ֶאּלָ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֶוה ַהּיֹוֵבל ְל " :הֹוִאיל ּוְתַנן :ַסְלָקא ּדַ ָנה רֹאׁשָ ָ    "ִלְתִקיָעה ְוִלְבָרכֹות ׁש ַהׁשּ
ִמְצַות ַהּיֹוֵבל  ִאיֵתיּה ּבְ ָנה -ַמאן ּדְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִמְצָוה ּדְ    ,ִאיֵתיּה ּבְ

יֹוֵבל ִמְצָוה ּדְ    ,ְוָהֵני ּכֲֹהִנים הֹוִאיל ְוֵליְתְנהּו ּבְ
ְתַנן ם מֹוְכִרין ְלעֹוָלם ְוגֹוֲאִלין ְלעֹוָלם" :ּדִ יבוּ  -  "ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ָנה לֹא ִליַחּיְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִמְצָוה ּדְ    ,ֵאיָמא ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  רש"י
והיה כאשר  מתני'

   ירים משה ידו וגו':
  גמ' 

. ועבדים משוחררין
אבל עבדים לא דכל 
מצוה שאין האשה 
חייבת בה אין העבד 

   חייב בה:
וטומטום 

. שמא ואנדרוגינוס
   זכר הוא:

. משום מי שחציו עבד
   צד חירות שבו:

טומטום אינו מוציא 
. טומטום את מינו

כמותו שמא תוקע זה 
   נקבה וחבירו זכר:

אנדרוגינוס מוציא 
. אנדרוגינוס מינו

דאי בתר  כמותו
זכרות אזלת שניהם 
חייבין ואי בתר נקבות 

   אזלת שניהן פטורין:
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ן חֹוִרין " ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ ֵאינֹו ִמינוֹ  - ִמי ׁשֶ   ."ֵאינֹו מֹוִציא לֹא ֶאת ִמינֹו ְולֹא ֶאת ׁשֶ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
   .ּוְלַעְצמֹו מֹוִציא

  
   :ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה 

לֹא ָנא ַלֲאֵחִרים ּדְ    ,ַמאי ׁשְ
יק ַצד ֵחירּות לֹא ָאֵתי ַצד ַעְבדּות ּוַמּפִ    ,ּדְ

יֵדיּה  "ְלַעְצמוֹ " יק ַצד ֵחירּות ּדִ יֵדיּה ּוַמּפִ י לֹא ָאֵתי ַצד ַעְבדּות ּדִ    !ַנּמִ
  

א     :ַרב ַנְחָמןָאַמר ֶאּלָ
   .ַאף ְלַעְצמֹו ֵאינֹו מֹוִציא

  
ְנָיא ַנּמִ     :י ָהִכיּתַ

ן חֹוִרין " ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ    ."ַאף ְלַעְצמֹו ֵאינֹו מֹוִציא - ִמי ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. דלא אתי צד מי שחציו עבד כו'

עבדות דמשמיע ומפיק צד 
  חירות דשומע: 

ה''ג כהנים ולוים מקדישין 
לעולם וגואלין לעולם זו היא 
גירסת רבינו יצחק הלוי ושאר 
רבותי גורסין מוכרין לעולם 

משניות וגואלין לעולם ושתיהן 
הן במסכת ערכין (דף כו: ודף 
לג:) ובין מקדישין ובין מוכרין 
תרוייהו משנה יתירה נינהו 
אלא איידי דתנא התם גבי 
ישראל (שם דף כד.) אין 
מקדישין לפני היובל פחות 
משתי שנים ולא גואלין אחר 
היובל פחות משנה תנא גבי 
כהנים מקדישין וגואלין ואיידי 

גבי  דתנא גואלין ומקדישין
הדדי תנא נמי גבי גואלין 
דמכירה מוכרין לעולם והכי 
מוקים במסכת ערכין (דף כז.) 
ומהו גואלין לעולם לפי שנאמר 
בישראל במוכר בית בערי חומה 
(ויקרא כה) ואם לא יגאל עד 
מלאת לו שנה תמימה נחלט 
אבל בלוים גאולת עולם תהיה 
ללוים ולפי שנאמר בישראל 
המוכר שדה אחוזה (שם) 
במספר שני תבואות ימכר לך 
שאינו מותר לגאול פחות משתי 
שנים אבל לוים גואלין מיד לפי 
שנאמר במקדיש שדה אחוזה 
(שם כז) ואם לא יגאל את 
השדה בעלים ומכר גזבר את 
השדה לאיש אחר לא יגאל עוד 
אלא יוצאה לכהנים ביובל 
הלוים גואלין לעולם והאי 
דאמרי הכא ליתנהו במצות 

אמקדיש שדה אחוזה יובל קאי 
ולא גאלה ומכרה גזבר שאין 
יובל מפקיע מיד המקדיש אם 
לוי הוא כדרך שמפקיע מיד 
ישראל: קמ''ל גרסי' ולא גרסינן 
נהי דליתנהו בהשמטת קרקעות 
כו' דהא ודאי איתנהו בין 
שלקחו הם מישראל מחזירין 
ביובל דלא נפקי לוים מכלל כל 
מצות והדינין בין שלקחו 

מן האלפים אמה ישראל מהן 
שניתנו לחוץ לעריהם יוצא 
ביובל ואפי' בתי ערי חומה שאין 
חוזרין לישראל ביובל חוזרין 
להם דכתיב (שם כה) ואשר 

   יגאל מן הלוים וגו':
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ֵני  ֵריּה ּדְ ּתָ יַאֲהָבה ּבְ    :ֵזיָרא ַרּבִ

ן" ָרכֹות ּכּוּלָ ל ַהּבְ    ,ּכָ
י ָצא  ַאף ַעל ּפִ ּיָ    ,מֹוִציא –ׁשֶ

ִין ת ַהּיַ ֶחם ּוִבְרּכַ ת ַהּלֶ ְרּכַ    ,חּוץ ִמּבִ
ִאם לֹא ָיָצא     ,מֹוִציא –ׁשֶ

   ."ֵאינֹו מֹוִציא -ְוִאם ָיָצא 
  

ֵעי    :ָרָבאּבָ
ה  ב,כט ל ַמּצָ ֶחם ׁשֶ ת ַהּלֶ ְרּכַ    ,ּבִ

ל ִקיּדּוׁש ַהּיֹום ִין ׁשֶ ת ַהּיַ    ,ּוִבְרּכַ
   ?ַמהוּ 

חֹוָבה  יָון ּדְ יק - ּכֵ    ,הּוא ַמּפִ
ְלָמא  ָרָכה ַלאו חֹוָבה ִהיא - אֹו ּדִ    ?ּבְ

  
א ׁשְ      :ַמעּתָ

ָאַמר  יּדְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
י  י ֲהִויַנן ּבֵ יּכִ ּפִ    ,ַרב ּפַ

ׁש ָלן    ,ֲהָוה ְמַקּדֵ
ְבָרא  ׁש ְלהוּ  -ְוִכי ֲהָוה ָאֵתי ֲאִריֵסיּה ִמּדַ    .ֲהָוה ְמַקּדֵ

  
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

רּוָסה ָלאֹוְרִחין"    ,לֹא ִיְפרֹוס ָאָדם ּפְ
ֶהם ן אֹוֵכל ִעּמָ א ִאם ּכֵ    .ֶאּלָ

יתוֹ ֲאָבל     ,ּפֹוֵרס הּוא ְלָבָניו ְוִלְבֵני ּבֵ
ִמְצֹות ָכן ּבְ ֵדי ְלַחּנְ    .ּכְ

ה  ל ּוִבְמִגיּלָ ָצא מֹוִציא -ּוְבַהּלֵ ּיָ י ׁשֶ   ."ַאף ַעל ּפִ
  
  

  רש"י
. שהרי כל אע''פ שיצא מוציא

   ישראל ערבין זה בזה למצות:
. ושאר חוץ מברכת הלחם והיין

ברכת פירות וריחני שאינן חובה 
ליהנות מן העולם אלא שאסור 

הזה בלא ברכה ובזו אין כאן 
ערבות שאינו חובה על האדם 

   לא ליתהני ולא ליבריך:
. של אכילת מצה ברכת הלחם

   (לפני) המוציא:שמברכין 
. שמברכין לפני וברכת היין

   קידוש:
. על אכילת מצה ומקדש מהו

ישראל לא תיבעי לך דחובה 
נינהו ומפיק אלא ברכת המוציא 
וברכת היין מיבעיא לן שאין 
באות אלא לפי שהמברך צריך 
שיטעום ואי אפשר ליהנות בלא 
ברכה אי נמי לא טעים איהו אי 
אפשר דלא יהיב ליה לחד 

הו למטעם ובעי ברכה מיניי
   מאי:

. אכילת מצה כיון דחובה היא
חובה עליו וכן קידוש היום 
חובה עליו ואי אפשר שלא 
בהנאה והנאה אי אפשר בלא 
ברכה נמצאת המצוה תלויה 

   בברכת הנאה ומפיק:
. בברכת ההנאה לאו או דלמא

חובה למצוה אתיא שאף בכל 
   ההניות היא נוהגת:

. ברכת המוציא לא יפרוס
רינן לעיל שאינה חובה כדאמ

  עליהם לא יאכלו ולא יברכו:
  


