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 חלק השאלות והתשובות/ משנת התלמוד
כ "ח אב תשס "ו
 אב ס "ו3333\4 555\ 004 ראש0  מסכת ראש השנה/ משנת התלמוד השל
בהכנת חיבור "משנת התלמוד השל והקצר " הושקעו עבודה רבה
 ה על פי די תורה וה על פי חוק הבינלאומי,ולכ כל הזכויות שמורות ומשוירות למחבר
 מולטימדיה, אחסו במאגר מידע,  תרגו, הקלטה, שיכפול, העתקה,  צילו,ואסור בכל תוק כל הדפסה
. של כל חלק שהוא מהחומר ללא אישור בכתב, מכני או אחר, או כל אמצעי אלקטרוני אופטי,או כל מאגר אחר/ו
 הבאנו,1 בחיבורי "משנת זכויות היוצר " מהדורה תשס "ב פרק ה' הערה
 ולכ אסור להעתיק אפי' למטרה עצמית,שלפי הרבה פוסקי איסור העתקה כרו באיסור גזל מהתורה

 וכ דעת הגר "ש הלוי ואזנר, ושכ פוסק מר הגרי "ש אלישיב מובא בחיבורי ש פרק יח,ג א בלא העתקה לא היה קונה את היצירה

ïåùàø ÷øô

ïä íéðù éùàø äòáøà
.a sc

?dn oiprle ,md dn ,yi dpy iy`x dnk .`

:‰·Â˘˙
epiidc ,drax` yi y"x zhiyly :zazek :'f sc onwl 'nbd j` ,dyly yi `"xe y"xl la` w"zl wx edf dxe`kl]

edfy :zxne` .c sc onwl 'nbd]

ארבעה ראשי שני ה
:  ואלו ה,[oqip e"h z` mb

,  וכ לרגלי. פירושו עיי בתשו' הבאה,  הוא ראש השנה למלכיoqipa '` .1

.f sc onwl 'nba .xg`z laa xaery oxcqk milbx 'b eizepaxw ddyn oiprl ,milbxl dpyd y`x `ed oqipa e"hy l"qc ,oerny iax itl

.[gi 'eyz onwl k"ynae y"iir ,mixac cerl dpyd y`x `ed oqip ik x`ean :f
 שאי מצרפי את הנולדי משנה אחת לנולדי,ראש השנה למעשר בהמה

w " z it l ,lel`a '`

.2

.[y"yxae oa` ixeh oiire ,xyrnd z` lqet oi` dpyl dpyn xyir m`y :wqet ,'d 'ld zexekaa 'f wxta m"anxd] ,משנה אחרת
.[.g sc onwl 'nba oiir mzwelgn zxaq] ,וזהו אחרת מדעת ר "א ור "ש הסוברי שזהו בא' בתשרי
,  ולכו "ע הוא ר "ה לשני,[lel`a '`a edfy xaeqd w"zn zxg`] , ר "ה למעשר בהמהy " xe ` " x it l ,ixyza '` .3
, ליובלות,[xpl jexre oa` ixeh oieri eyexit xe`iaa ,dxezd on yexgle rexfl xeq` ixyz qpkpyny :yxtn i"yx] , לשמיטי
,epicnll d`a dpynde ,`l 'eyz onwl x`eank ,d`pda mixeq` zexitd oday ,dlxr zepy oipnl 'it]  לנטיעה,[dxezd on rexfle yexgl
. ולירקות,[ixyza '` itl `l` ezrihp mein zepnl dlxr zepy oi`y
xeq`y]

 ט"ז בניס: האומרת: וע "ע בברייתא לקמ ד ז. ובמש "כ לקמ תשו' יט. ח: עיי לקמ ד ז:הנפק"מ
.[  ו' בסיו ראש השנה לשתי הלח,ראש השנה לעומר
 לעני מעשר פירות: הנפק"מ. ראש השנה לאילנות כדברי ב "ש ואילו לב "ה בט"ו בשבטhaya '` .4
:miazek y"yxde oa` ixehd] . שאי מעשרי מפירות שחנטו בשנה אחת על פירות שחנטו בשנה אחרת, האיל
oiprl n"wtp mby azekd oa` ixeha r"r .a`a e"h iptl rhepa ziriaxd dpyd zlgzd onf oke ,dlxr zepy meiq oiprl mb n"wtpy

.['h 'ld laeie dhinyn c"t "dpen` jxc" r"re .wleg `"rxde .eixg`le haya e"h iptly dhpg `id raewd alyy zepli`a ziriay
.b .a sc

?recne ,eraw in ,miklnl dpyd y`x `ed izn .a

:‰·Â˘˙

, ונפק "מ לשטרות,  בתארי זה מתחלפת שנה במני שנות המל,miklnl dpyd y`x `ed oqipa '` .1
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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דהיינו :מוני את השני בשטרות לשנות המל .
לכ  .` :עמד בכ "ט באדר ,כיו שהגיע א' ניס עלתה לו שנה .a .עמד בא' בניס מוני לו שנה ראשונה,
זהו א כשנמנו וגמרו באדר למנותו למל  ,ג א הוא מל ב מל  .b .מל שמת באדר או בחודש אחר
ועמד אחר תחתיו באותו חודש ,רצה כותב שנה פלונית למל שמת ,רצה כותב שנה ראשונה למל
החדש .c .ג א מת באחד בניס מוני לו שנה.
רב חסדא )ד ג (.אומר :לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי אומות העול מוני מתשרי ,תוס' )ש
ד"ה מכלל( כותבי  :שזהו משו דאפיקתיה מניס ואוקמיה לא' תשרי ,לפי שמצינו שהוי ראש השנה
לכמה דברי לשמיטי ויובלות ].[hi 'eyz onwl oiir ,cere

הגמ' )בד ג (:אומרת :שדריוש השני שמל בפרס אחרי אחשורוש בתחילה היה כשר ,ולכ קראוהו כורש,
וג מנו לו מניס כמלכי ישראל ,אבל אח "כ כשהחמי מנו לו מתשרי.
כאמור מלכי ישראל מוני לה מא' בניס  ,רב חסדא לומד זאת מכח ההיקש מלכות שלמה ליציאת
מצרי  ,וכ מהפסוק בדברי ימי אצל שלמה המל "ויחל לבנות וכו'.
.2

mrhde jlnd zepyl zexhya mipyd z` zepnl zeriawd xewn
) i" y x i t lד ב .ד "ה למלכי (

זהו מתקנת חכמי  ,משו שלו מלכות ,כמו שמצינו במסכת גיטי לעני

גיטי .
) ' qezd it leד"ה למלכי ( תקנת הזמ בגיטי הוא משו שלו מלכות ,לפי שעל ידי הגט מותרת לכל
אד וחשוב משאר שטרות ,שאי הטע בה משו שלו מלכות אלא משו תקנת שטרותo"x oiir] .
.[d"fxd mya
 zexhyd zpwz mrh .3אמר רב חסדא :דתנ שטרי חוב המוקדמי פסולי  ,ולכ א היו מוני לכל
מל ומל מיו שעמד בו ,חוששי שישכח התארי שעמד המל  ,ויווצר שטר מוקד .
) i" y x i t lד"ה שטרי( החשש הוא שבית די ישכחו מתי עמד המל ועלולי לטעות לחשוב שהשטר
מוקד ויפסלו את השטר מספק.
) ' qe z d i t l eד"ה לשטרות( השטר אינו פסול מספק ,רק חוששי שמא הסופר יטעה בתארי  ,ויכתוב
תארי מוקד ונמצא בית די טורפי מלקוחות שלא כדי .[d"fxd mya o"xa r"re] .
.a sc

?recne ,oixge`nde mincwend aeg ixhy ly mpic dn .b

˙˘:‰·Â

 oincwend aeg ixhy .1פסולי  ,רש "י )ד"ה שטרי( מפרש :לפי שרצה לטרו לקוחות שלקחו שדה מ
הלווה מזמ הכתוב בשטר ,ושלא כדי הוא ,שהרי קדמה מכירה להלואה שבשטר ,ולפיכ קנסוהו שלא
יגבה אפי' מזמ המלוה ממש.
) i" y x it lש (

רק ממשעבדי אינו יכול לגבות אבל מבני חורי יכול לגבות ככל מלוה על פה.

) ' q ez d i t l eד "ה שטרי(

קנסוהו שאפי' מבני חורי אינו גובה ,ושכ ג רש"י בב "מ מפרש.

 oixge`n aeg ixhy .2כשרי  ,שהרי אי הפסד ללוה.
?z`f micnl oipne ,"xg`z la"a mixaer m`iadln xgi`y mixac el` lr .c

:d :c .c sc

˙˘:‰·Â
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][:c .c sc

בברייתא )ד ד (.הראשונה שנינו :הנודר ,המקדיש והמערי עוברי בבל תאחר.
.[bi 'h zexeka ixfr ia` oiir - dipyd

]``ziixad lr zwleg ef `ziixa m

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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, ההקדשות,  החרמי,[ilr ikxr] ,  הערכי,[i"yx - "ilr inc" xn`yk]  חייבי הדמי:בברייתא השניה )ש ( שנינו
milwy inlyexid iyxtn ewlgp] , מעשר בהמה, בכור, מעשרות, צדקות,  שלמי, עולות, אשמות, חטאות,[ixi`n - ziad
 וכ על,[4 ote` onwl oiir - eyexit] , פסח,[eyixtd `l oiicryk 'it` xaecn e` eaixwd `le dnda xyrn yixtda xaecn m` :'` 'b
.[dyrn dfa oi`e li`ed ,df e`l lr oiwel oi`y :wqtp zepaxwd dyrnn c"it m"anxn c"t zekn `ztqeza] .לקט שכחה ופאה
wcal]

:  וכדלהל,בגמ' רש "י ותוס' אנו מוצאי ביאורי להנ "ל
oinxg

 אבל המשהה,[oeict mdl yie] הכוונה למשהה לית חרמי גבוה לבדק הבית

.1

(  ד "ה והחרמי. )ד דi" y x i t l

.חרמי כהני אינו עובר
'qez oierie ,oeict mdl oi`e mipdkl ozip mxgdy 'it]

,ג המשהה חרמי כהני עובר

(  ' )ש ד "ה והחרמיq ez d i t l e

.[mipdk inxg lr xg`z la lr mixaery 'c-ln micnely :miazekd ,oikxr d"c :d sc onwl
 יש בל תאחר למי, שצדקה שפוסקי לית ביד גבאי.1 : ר "ת בתוס' )ש ד"ה והחרמי ( מפרשzewcv .2
oken didiy ick edfy :xiaqn xpl jexrd] , לגבאי אי בל תאחר א מאחר מלחלקה.2 ,שמאחר מלמוסרה לגבאי
. מה שאד נודר ביד עצמו לכשירצה אינו עובר בבל תאחר.3 .[lecb xac jxevl qika
 משו שהעניי,"  שעל צדקה עוברי "לאלתר:( הסובר. מקשי מדברי רבא )לקמ ד ו,(תוס' )ש ד"ה צדקות
 שבסוגייתנו:  ומתרצי,[oeik d"c .e sc i"yxn rnyn oke] , תוס' מביני שעובר לאלתר בבל תאחר, קיימי
.  שלא חייב לחזר אחרי העניי כל זמ שלא עברו ג' רגלי,מדובר באופ שהעניי לא קיימי אצלו
miipr e`a m`a ielz `l` milbxa ielz epi` dwcv :o"xd zhiy eli`e ,"dny mz`ade" ly dyra xaery `ax zpeeky :uxzn `"ayxd]
hrn hrn wlgiy zepzdle yixtdl xzeny :wqetd y"`xa r"r .'d w"q fpx 'iq c"xei j"yde g"ad miwqet oke ,xg`z laa cin xaer

.[r"yeha wqtp oke ,el d`xpd itl
 וכל מה שקבע לו, מעשר עני, מעשר שני,  כגו מעשר ראשו:  תוס' )ש ד"ה ומעשרות( כותביzexyrn .3
 א עובר בבל תאחר:  ומסתפקי,  א באו לעונת המעשרות חייב להפריש ולבער,הכתוב זמ ביעור
, אבל משהפריש עובר בבל תאחר אע "פ שלא הגיע זמ הביעור,[dn d"c :d sc onwl r"re] ,כל זמ שלא הפריש
 אחד לכשאמר,  שזהו משו שבמעשרות יש רק פסוק אחד ועל שאר הדברי יש שני פסוקי: ומבארי
`l` xg`z laa xaer epi`y `"iy :`aen ixi`na] ,' כמבואר לקמ ד ו,ולא הפריש והשני לכהפריש ולא הקריב
onfa xg`z laa xaer xyrnd ecia yiy iell ricedyky :miwlgn yie ,xg`z la ly onf ecia akir xeriad onf xary xg`l m`

.[xg`z la ly onfa epic ,ericed `l m`e ,xeriad
. שכל זמ שלא נתמרחו הפירות ודאי שלא עובר בבל תאחר וג במצות ביעור:(

)ש

'עוד כותבי התוס

xaery eazky yie ,yixtd `ly dnda xyrn lre yicwd `ly xeka lr ,dpedk zepzn lr "xg`z laa" xaer epi` - oa` ixehd itl]

.[xg`z la jxr zicenlz dictelwivp` - eyixtd `le xgi`y dnda xyrn lr
ixi`nd ,dfa k"yn xpl jexrae oa` ixeh oiire]

.  א יש בל תאחר בתרומה וביכורי:(

)ש

'עוד מסתפקי התוס

.[xg`z laa xaer epi` mixekia lry :azeke ,xg`z laa xearl zexyrnd llka md irax rhp zexity :azek
epiidc ,"daqp ick" gqt - .d sc 'nba `cqg ax itl]

," מוזכר "פסח

[dipyd l"pd]

 בברייתאgqt inlye gqt oaxw .4

xaer dgcpe axwed `ly gqt oaxw lr m` `icda yixtzi` `le ,gqt inlyl dpeekd - zyy ax itle ,eazekl `pzl jixv did `ly
laa xaer e`iadln xgi` m` ,minly dyrpe `vnp k"g`e ,xg`a xtkzpe ca` oaxwdyk epiidc ,gqt inly lr wx e` ,cin xg`z laa
azeke ,xg`z laa cin eilr xaer ,dgcpe epnfa eaixwd `ly gqt oaxwy :x`ean ,i`e d"c .d sc my 'qezne ,minly oaxw lkk xg`z
ixi`na r"re .oqipa c"i xg` cin `le cg` lbx xg` xaer i"yxly :azek xpl jexrde ,gqtk d"c :d sc i"yxn rnyn oky :oa` ixehd

.[xg`z laa xaer epi` m"anxd itly :azekd ,'g w"q 'd devn jepg zgpnae
:  וכדלהל,כותבי את האופ שעובר בבל תאחר
m`e]

(' )ד "ה לקטqez - d`te dgky hwl

.5

.  וחייב להחזיר,"  עובר בלאו של "לא תלקט " ו "לא תשובenvrl mhwile xare miipr yi m`

`"ayxde ,cin xaery p"d`y :azek o"xd .miipr yiy oeik xzl`l xg`z laa mb cin xearl jixv dxe`kly :'qezd miywn ,dndnzd

.[milbx 'b xg` wx xaer xg`z laa la` dyra wx xaer ciny xaeq
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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`oey ` x d y e x i t l ,ezial mqipkde elwlwzi `ly ick mhwily oebk xzida mhwile miipr oi` m
 ' qe z aאי חייב להחזיר לעניי ולכ אינו עובר בבל תאחר ip y d my ex it i t l e .חייב להעביר

לעניי  ,וא לא העביר לפני שעברו הרגלי

עובר בבל תאחר ].[d`ad 'eyza oiir

` ,[oey`x `vniy iprl dppzi minkgle ,dkf iprd - `"x itly] mieqn ipr jxevl mhwile miipr yi mא התמהמה
מלהביא לעני ועברו רגלי עובר בבל תאחרoiire ,minkgc `ail` e` `"xc `ail` mdixac m` mzrca yixtzi` `l] .
.[xpl jexr
 zellere hxt .6התוס'

)ש (

נוקטי שדינ כלקט שכחה ופאה.

 ,acepd cg`e xcepd cg` .7שנאמר כא "נדר " ,ולהל "א נדר או נדבה " ,מה להל נדבה עמו א כא
נדבה עמו ,ואמרו :נאמר "מוצא שפתי תשמור ועשית כאשר נדרת לד' אלקי נדבה "" ,תשמור " זו מצות
לא תעשה" ,כאשר נדרת " זו נדר ,נדבה כמשמעו ,והוצרכו שני פסוקי  ,ללמדנו שעובר בי כשנדר ולא
הפריש בי כשהפריש ולא הקריבieaixa n"wtp oi`e ,"xenyz"e "xg`z la" oie`ld ipya xaery :azek ,crwz devn g"pnd] .
.[dyrn mda oi`e li`ed ,oie`ld
 zenpewae zereaya ,zexifpa mixcpa .8עיי אנציקלופדיה תלמודית ער בל תאחר עמ' שכא.
 xeka .9התוס' לקמ )ד ז .ד"ה הא( כותבי  :שזהו עכ "פ בבכור ת הראוי להקרבה ,אבל אי ראיה שעובר
בל תאחר על בכור בעל מו  ,שאינו ראוי להקרבה ,ויש רק חיוב לית לכה xgi`y odkdy miyxtn yi] .
`ed odkl epzp `le ecia eakiry l`xyidy xaeqe wleg .'c sc ixi`nde ,xg`z la lr xaerd `ed l`xyidn elaiwy xg` eaixwdln

.[zexekan '` wxt dpynd zakxnae ,ai 'iq iav mkg z"ey oiire ,xg`z la lr xaerd

·.
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הגמ' לומדת זאת ממה שנאמר  "jiwel` 'clאלו הדמי ] ,["ilr inc" xn`ykהערכי  ,החרמי וההקדשותik" .
 "epyxcz yxcאלו חטאות אשמות עולות ושלמי  "jiwel` 'c" .אלו צדקות ,מעשרות ובכור"jnrn" .

זה לקט שכחה ופאה.
oipne ,[eizepaxw z` `iadl onf raw `lyk t"kr] ,"xg`z la"a xearie eizepaxw z` mc` ddyi onf dnk .d
:c sc
?z`f micnl

˙˘:‰·Â

 w " z i t lכששהה ג' רגלי ]` [oxcqk `lyk 'itעובר בבל תאחר ,וזהו מהייתור בחג המצות ובחג השבועות
ובחג הסוכות ,שלא היה לכתוב לכותב  ,כיו שכבר כתוב למעלה :שמור את חודש האביב ,שבעה שבועות,
חג הסוכות תעשה ל yie ,xg`z laa xzl`l xaer ,onfd xare reci onf xikfdyk la` mzq xcpya `l` milbx 'b exn` `l `"i] .
`ixcpe ,zexifp oiprl mb oiir ,bky 'nr xg`z la jxr z"` - cin xaer ,eiptl gafnde ycwndy milyexia `ed m` mzq xcpyk s` mixne

` .[zereaye xeqiהגמ' אומרת :שמודי חכמי שחייב לקיי את נדרו עד רגל ראשו וא לא קיי עובר בעשה
של "והבאת שמה ".[1 oic ci 'eyz onwl mi`aen `ax ixac ,.e sca `ax ixac ixg` md o`k 'nbd ixacy :azek .e sca `"ahixd] .
 ep i zp y n zn i zq o k e o e rn y i a x i t lעובר כששהה ג' רגלי כסדר ,[l"pk "dny mz`ade" ly "dyr"d lr caln] ,
כיצד :נדר לפני הפסח עובר רק כששהה ג' רגלי  ,נדר לפני עצרת עובר כששהה ה' רגלי  .נדר לפני החג
עובר כששהה ד' רגלי .
לגירסת רש "י :זה נלמד מיתור המילי "חג הסוכות " שלא היה לכתוב לכותבו ,מפני שבו הכתוב מדבר,
ובא לומר לנו שחג הסוכות צרי להיות אחרו  .ולגירסת התוס' )ד"ה ואי ( בש הר"ח :זהו מיתור "חג
המצות " שבו הכתוב פתח ,ולמה נאמר ,לומר לנו שזה ראשו .
 x i` n ia x i t lכיו שעבר עליו רגל אחד עובר בבל תאחר ,שנאמר "ובאת שמה והבאת שמה" ,דהיינו
ברגל הראשו שא לא הביאו הוי איחור.
 a w r i o a x f r i l ` i a x it lכיו שעברו עליו ב' רגלי עובר בבל תאחר ] ,[l"pd dyrd calnשנאמר "אלה
שניי .
תעשו לד' במועדכ " מיעוט מועדי
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 oern y ia x a x f ri l` i a x it lכיו שעבר עליו חג הסוכות עובר בבל תאחר ] ,[l"pd dyrd calnוזהו מיתור
המילי "חג הסוכות " שלא היה לכתוב לכותבו ,מפני שבו הכתוב מדבר ,ובא לומר לנו שחג הסוכות הוא
הגור yie ,`wec oxcqk jixvy y"xk miwqet `"ahixde `"ayxd ixi`nd ,oxcqk jixv `ly w"zk wqet zepaxwa dyrna m"anxd] .
.[bky aky 'nr my zicenlz dictelwivp` - milbx 'aa xaery awri oa `"xk miwqety
.e

:c sc

?a"yw x"ft edn
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שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו מחג הסוכות לעני ששה דברי  ,פז "ר קש "ב ,וה  .1 :פיס בפני עצמו ,לפר
הבא בשמיני ,שאינו קרב לסדר המשמרות ,וכל המשמרות מפייסות,[miqiitn eid `ly bgd zepaxw lkn dpeye] ,
 .2מברכי ברכת שהחיינו לעצמו .3 .רגל בפני עצמו ,רש "י מפרש :שאי ש חג הסוכות עליו ,תוס' כותבי :
שרצונו של רש"י לפרש :שבברכת המזו ותפילה מזכירי "שמיני עצרת" ולא סוכות ,ובש ר "ת כתבו:
שהיינו שטעו לינה .['g 'eyz onwl oiir] ,ובש רבינו חננאל כתבו :שדוחה אבילות .4 .קרב לעצמו ,שאי קרבנו
כשאר קרבנות החג שמתמעטי והולכי  ,וזה אינו אלא פר אחד .5 .שיר בפני עצמו ,שאי שירו שווה לשל
סוכות שאומר על הדוכ  .6 .ברכה i" yx it l ,שמברכי את המל  'qez it le .היינו ברכת המזו ותפילה.
].['qezd yexit z` mb `ian .gn sc dkeqa i"yx
.zekeqd bga zereayd bgae zevnd bga .2 .mkicrena .1 :miweqtdn l"fg micnl dn .f
.d :c sc
?zevnd bgl zekeqd bg ywidd .3

˙˘:‰·Â
.1

mkicrena

 a w r i o a x f r i l ` i a x i t lמיעוט מועדי שניי  ,שא עברו ב' מועדי עובר על בל תאחר.
 ei lr m iw legd m i` p zd it leלמדי כדרבי יונה ,דאמר הוקשו כל המועדי כול זה לזה ,שכול
מכפרי על טומאת מקדש וקדשיו.
.2

zekeqd bgae zereayd bgae zevnd bga

 oern y i axa ` "x it le oern y ia x ,w " z it lלמדי לבל תאחר ,מר כדאית ליה ומר כדאית ליה.
].['d 'eyz lirl oiir mzhiy hexit
 a w r i o a x f r i l ` i a x e n " x it leלמדי שיש לעצרת תשלומי להביא את קרב החגיגה כל שבעה
] ,[bgd mei llekדהוקש עצרת לחג המצות ,ולא מקישי לחג הסוכות שיש לו תשלומי שמונה ,הואיל
ותפשת מועט תפשת ,תפשת מרובה לא תפשת ,אבל ת "ק ור"א ב"ר שמעו למדי תשלומי לעצרת
מדרבה בר שמואל דאמר ,אמרה תורה מנה ימי וקדש חודש ,מנה ימי וקדש עצרת.
.3

zevnd bgl zekeqd bg ywid

 i" a ` x e x i ` n i a x i t lמה חג המצות טעו לינה ,דכתיב "ופנית בבקר והלכת לאהלי " ,א חג הסוכות
טעו לינה .הפנ "י מקשה :לת "ק ור "ש ורבי אלעזר ב"ר שמעו מני שיש חיוב לינה ,הרש "ש כותב :שיתכ
ולפי דבריה אי חיוב לינה[.
?z`f micnl oipne ,oell miaiig zelil dnk ,dpil aiig in .g

.d sc
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העולי לרגל בחג המצות טעוני לינה ,דכתיב "ופנית בבקר והלכת לאהלי " ,וכ העולי לסוכות ,הואיל
והוקשו לחג המצות.
) i" y x i t lטעו לינה( היינו בליל חולו של מועד .[n"deg liln oey`x `edy ,h"ei i`ven 'it] ,תוס' )ד "ה מה(
שמשמע שמספיק לילה אחד ,ובכל מקו מצינו לינה ,כגו לשמיני עצרת ,לביכורי  ,לפסח שני

כותבי :
]yi ixtiqa
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,  יי, מנחה, וכ למניא עופות, וכ לכל הקרבנות,[mini dyy oerh `l ik dpil oerh `l ipy gqtay wlegy dcedi iax zrc
 ובא היו,  א א שלח שלמיו מאתמול דנאכלי לשני ימי, וכ בהבאת שלמי שמחה,  עצי,לבונה
. לירושלי אינו צרי ללו
 וטעו לינה כל, שכל ז' ימי הפסח חשובי כלילה אחד,  ' )ש ( הדי כמו שמשמע בגמ' בזבחיqezd i t le
oiire ,dpil jixv mixekia wxe ,dpil jixv zereayay yixtzi` `l oiibeqa 'qeza] . וה "ה לחג הסוכות שהוקש לפסח,הלילות
.[zereayl dpil oic `iad `ly m"anxa oke ,.fi sc dbibg 'qez
:d sc

?xg`z laa xaer zepaxw itelig z`ad xg`nd m`d .h

:‰·Â˘˙

 שמדובר בעולה: רש "י מפרש." כעולה ושלמי דמיקרב קרבי ועובר ב "בל תאחרminlye dler itelig .1
dipya xtkzdy xaecny ,i"yx ixaca qxb g"ad la`] ,שאבדה ונמצאת הראשונה ונתכפר בה והרי החליפי לפנינו
.[dpey`xd z`vnp k"g`e
."  למיתה אזלי ואינו עובר ב "בל תאחרz`hg itelig .2
 חברתה אי לה תקנה ולא עוברmdn zg` dzne dzxenza daxrzp dcezdyk ,dcez itelig .3
.[men da letiy cr drxzy :wqet ,bi 'ld oiycwend ileqtn c"it m"anxd] ." עליה "בבל תאחר
: אבל לר "ת דמפרש, וא "כ לא עובר בבל תאחר, שלרעייא אזלא:  תוס' )ד"ה אי( כותביmy` itelig .4
. א "כ מיקרב קרבי ועובר בבל תאחר,שמ הדי באש קרב עולה
:d sc

?izni`ne ,xg`z laa xaer m`d ,e`iadln ddzyde xg` lr ellige mnedy oaxw

.i
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,  למ"ד שצרי ג' רגליcg` lbx ipyd lr xare xg` lr ellige mnede milbx ipy oaxwd lr exar .1
lka k"g`e] ,  הרי כבר עבר בבל תאחר ברגל הראשו, ולמ "ד שצרי רגל אחד, כא צרי עוד שני רגלי
.[:e sc 'nba x`eank ,meie mei
' שאפי, רבא אומרlbxd eilr xare lbxd jeza xg` lr ellige oey`xd lbxa mned oaxwdyk .2
, בנידו זה מודה שאינו עובר בבל תאחר מחמת חצי רגל,לפי ר"מ הסובר שברגל אחד עובר בבל תאחר
(  תוס' )ד "ה שהומ.דאי הימי הראשוני של הרגל מצטרפי לימי האחרוני של הקרב החדש
:  ד"ה שנה( כותבי: ובתוס' )ד ו. שזהו מפני שאי בל תאחר אלא כששוהה מלהביאו כל הרגל: מפרשי
exary aygpe] , כגו א נדר בתו הפסח עובר בבל תאחר באמצע פסח הבא, ששני חצאי רגלי מצטרפי
m`y :xaeq ,dkeq seq o"anxd .oxcqk milbx 'b jixvnd y"x zrcl mb edf m` mdixaca yixtzi` `le ,`"ayxa k"ke .minily milbx 'b
'nr z"` - `ed envr ipta bg zxvr ipinye li`ed ,zxvr ipiny oiicr xar `ly s` iriayd meia xaer ,zekeq did iyilyd lbxd

.[aky
.d sc

?dlile mini ipya e` cg` dlile cg` meia milk`p gqtd xzene gqtd zbibg m`d .`i
:‰·Â˘˙

: מביאי

()ד "ה שלמי

'תוס

c"i zbibg

.1

 וזהו אחרת מרש "י בזבחי המפרש שחגיגת, נאכלת לשני ימי ולילה אחדmigqt a ' nbd z niz q i tl
.י "ד נאכלת ליו אחד ולילה אחד
.נאכלת ביו אחד ולילה אחד

(  ` )בגמ' שn i z o a i t l e

. נאכל ליו אחד ולילה אחדgqtd xzen .2
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?z`f micnl oipne ,m`iadln milqtp m`d m`iadln exg`y zexyrne zepaxw .ai
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. קרבנות תמימי ומעשרות שאחר מלהביא אינ נפסלי מלהביא
 זהו מדכתיב,  הגמ' מקישה בכור למעשר שלא יפסל וששאר קדשי לא נפסלי,["mipy yly dvwn" xn`py dnn
 שדוקא פיגול לא ירצה ולא," ושב עזאי לומד זאת מ "המקריב אותו לא ירצה, "והיה ב חטא " ולא בקרבנ
.המאחר נדרו
edf ,lqtp `l xyrn :azek ,xyrn dn d"c i"yx]

.dacpae xcpa .2 .aixwd `le yixtdyk e` yixtd `le xcpyk .1 :"xg`z la" ly e`l yi m`d .bi
:e .e sc
.milbx 'b `la dpy xaryk .3

:‰·Â˘˙

. ובי כשהפריש ולא הקריב,[xcpd zryn milbx 'b oipeny] ,yixtd `le xcpyk oia "xg`z la"a xaer .1
ixd" xn`y oebk ,dacpa mb yixtd `le xn` epivny :zxne` 'nbd .dacp lr oiae xcp lr oia
."dzeixg`a aiigz` `l dpyixt`yk zpn lr ,dler ilr
,dirawinl d"c i"yxn rnyn oke]

.2

." לפי פשוטו של הברייתא ג עובר ב"בל תאחרmilbx 'b `la dpy xaryk .3
.[xe`nd lradn zxg`e `"ahixde `"ayxd mixaeq oke

' לפי רבי שמעו דס "ל שכדי לעבור בל יראה צרי ג.1 : אופני מעובר שנה ללא שעבר ג' רגלי יתכ
 והקדיש אחר חג המצות ונתעברה,  יו365  לפי רבי דס "ל ש"שנה " היינו שנת חמה.2 . רגלי כסדר
. לדעת רב שמעיה הסובר שתארי חג השבועות יכול להשתנות משנה לשנה.3 .השנה
:e .e sc

?el`e ,xaer mixeqi` dnk ,milbx 'b e` cg` lbx excp `iadln xg`y in .ci

:‰·Â˘˙
cg` lbx xaryk dyr xeqi`e "xg`z la" oiprl

.1

. ועובר ג בעשה, אי הבדלn" x i tl
[ רבא סובר שא הגיע רגלmilbx 'a e` milbx 'b xg` wx xg`z la xaery mixaeqe] ei lr mi w legd mi ` p zd i t le
ixehde ."dyra xaer meie mei lka ,cg` lbx eilr xary oeik" 'nba qxeb :gi sc dxenza i"yx] .אחד ולא הביא עובר בעשה
`"ie ,yixtd `le xcpyk `le ,aixwd `le yixtdyk wx dyra xaer cg` lbxay `"i :mipexg`d ewlgp .xaer lbxe lbx lkay :azek oa`

.[cky 'nr my ... z"` oiir - yixtd `le xcpyk mb dyra cg` lbxa xaery
dyrnn c"it m"anxd itle]

, שעובר בעשה רק להמאחר בהבאת קרבנותיו:מדויק

()ד "ה עובר בעשה

מרש "י

zexyrn ,zeycwde minxg oikxr ,oincd iaiigk :zepaxw mpi`y mixac x`y xegi` lr mb dyr lehiaa xaer - bi 'ld zepaxwd
my z"` - mei lka mixaer xac lkay mixaeqe miwleg yie ...zelitk didi `ly wecal...] my jlnl dpyna r"re ,miipr zepzne

.[cky 'nr
, שזהו מפני שולד חולה פסול להקרבה:  תוס' )ד"ה שהיה( מפרשי, אינו עובר בעשהlbxa dleg did m`
.[i"pte u"ari zedbd oiire ,mileg eid milrady yxtnd l`ppg epiaxn zxg`e ,`"ahixd k"ke] , שהולד חולה:ג רש "י מפרש
"xg`z la" xeqi` rbxe rbx lka xearl oiprl milbx 'b xg`
sca `axny mixne` yi]

. עובר עליו בכל יו ויו בבל תאחר,  כיו שעברו עליו ג' רגלי:אומר

.2

(:` )ד וax

inlyexid zrca miyxtn yi .cg` dyra wx xaer dyrd oiprly ,rnyn rbxe rbx lk dyra xaer dwcv ddynd oiprl xikfd `ly .e

.[my z"` - lbxe lbx lka `l` mei lk xaer epi`y
,z`f micnl oipn ,xg`z laa mixaer ,rwxw el oi`y in e` dleg e` owf e` dy` e` yxei m`d .eh
:e sc
?recne
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ˘‡¯0- ‰˘‰ ˘‡¯ ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó

Á
:‰·Â˘˙

mz`ade" ly dyra xaer n"ny :azek `"ahixd]

. דתני רבי חייא "מעמ " פרט ליורש, אינו עובר בבל תאחרyxei .1

.[xg`z laa xaer ,ezaegl a`d zen xg`l yixtd oad m` la` ,yixtd eia`y oaxwa wx xg`z laa xaer epi`y :ccvn `"tyd ."dny
dy`

:(דהא

)ד "ה

.2

' ומפרשי התוס, משו שחייבת בשמחה,רבי זירא הסתפק א אשה עוברת בבל תאחר
." וקרינא בה "ובאת שמה והבאת שמה
. דס"ל אשה לא חייבת בשמחה,ולפי אביי אינה עוברת בבל תאחר

 שהרי ליתא,  שפטורי:  תוס' )ד"ה הא( כותביdi`xn mixehtd lke rwxw el oi`y ine dlege owf .3
ine dlege owf mb ,xg`z laa xaer dgnya aiigy in lky iia` zpwqnl la` ,`xif iax ly ewitqa oey`xd cvl wx edf] .בראיה
.[xg`z laa xaer rwxw el oi`y
:e sc

?dgny edne ,dgnya zaiig dy` m`d .fh

:‰·Â˘˙
dgnya dy`

.1

. אשה אינה חייבת בשמחהii a ` it l
.` אשה חייבת בשמחהx if ' x it le
dgnyd

.2

 אי שמחה אלא בבשר שלמי שנאמר "וזבחת שלמי: )ד"ה מי וד"ה בעלה( בגמ' )בפסחי ( שנינוi " y x i t l
 והנמצא באר ישראל בבגדי,  והבעל א נמצא בבבלמשמח את אשתו בבגדי צבעוני," ואכלת ש
. פשת מגוהצי
 כשחל יו "ט ראשו של חג:  כגו, ' )ד"ה אשה( אפי' בזמ שביהמ "ק קיי היכא דלא אפשרq ez d i t l e
dyr d"c :ci sc w"ren 'qezd itl] . דבעינ זביחה בשעת שמחה,  משמח את אשתו בכסות נקיה ויי יש,בשבת
.[gnynd xac lka dgny zevn yi - gi ,bi 'ld h"ein e"t m"anxd itle ,opaxcn `l` dgny zevn oi` dfd onfa .f :e sc

?ezlik` e` ezaxwd onf oiprl dpy el oipen izni`n xeka .fi

:‰·Â˘˙

 שמוני מהיו: כותבי
.משעה שנולד

()ד "ה הא

' תוס. דהיינו ביו השמיני, משעה שנראה להרצאהmz `ed m` .1
.השמיני ג א נעשה מו לפני יו השמיני

[dqb dndal 9-e dwc dndal miycg 5]

eiycg elky dil miwe men lra clepyk

.2

 שאז יצא, לפי פשטות הגמ' מוני שנה מיו השמיניeiycg elky epl miw `le men lra clepyk .3
zexekan `"t m"anxa .clepy mein oipeny xaeqe jk lr wlege ,miwqetd x`y mya ixi`nd azek oke] ,מכלל נפל ומותר באכילה
.[`"tyae `"ahixa oierie ,ipinyd meidn :wqtp 'f 'irq ey 'iq c"xei r"eyae 'g 'ld
:f .f sc

?z`f micnl oipne ,mixac el`l ,dpyd y`x `ed oqip .gi

:‰·Â˘˙
y`x `ed .2 . עיי "ש,' וכפי שהתבאר לעיל תשו' ב,  למלכי.1  א' בניס ראש השנה:( שנינו.במשנתינו )ד ב
 שזהו רק אליבא דר"ש דסבר שעובר במשהה:( אומרת.' )בד דnbd ,xg`z laa xearl oiprl ,milbxl dpyd
lirl oiir - eilr miwlegd zehiye ezhiy]

.  א "כ בניס יש רגל שהוא ראש השנה לרגלי, קרבנותיו ג' רגלי כסדר
.['d 'eyz
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)בסוגיי ד ז(.

Ë

מונה את ניס כראש השנה לעוד דברי  ,וכדלהל :

 ,dpyd iycgl .1רבינא אומר :שדבר זה נלמד מדברי קבלה .ושתנא דמשנתינו לא מנה זאת משו
שעוסק בראשי שני ולא בראשי חדשי .
 ,oixeairl .2הגמ' מפרשת :דהיינו להפסקת עיבורי  ,שעד ר"ח ניס רשאי בית די לעבר את השנה
הקודמת ולהוסי אדר שני ,וכדעת רבי יהושע ורבי פפייס ,ואחרת מחכמי האומרי שרק עד פורי
רשאי לעבר את השנה .ושתנא דמשנתינו לא מנה זאת ,משו שבהתחלה קמיירי ולא בהפסקה.
 ,milwy znexzl .3להביא קרבנות הציבור מתרומה חדשה מניס  ,שנאמר השנה השנה .ושתנא
דמשנתינו שלא מנה זו ,משו שבדיעבד א הביא מ היש יצא.
 ,miza zexikyl mb dpyd y`x `edy `"i .4שא עמד לפני אדר והשכיר "לשנה זו " ,כיו שהגיע א'
בניס עלתה לו שנה ,ג א עמד בדירה מאחד באדר ,הגמ' אומרת :שאפי' ר "מ הסובר )בסוגיי לקמ ד
י ,:ולקמ תשו' לב( יו אחד בשנה חשוב שנה ,מודה שבשכירות אינו חשוב שנה פחות מל' יו  ,כי אד
לא טורח לשכור בית פחות מל' יו  .[meil mein dpy oipen "dpyl" xn` m`] .תוס' )ד"ה עלתה( כותבי  :שלא אמרינ
הדמי מודיעי והרי המעות מתנה או פיקדו :yxtn `"ahixd ,mixaeq oizipznc `pze w"z dn 'nba yixtzi` `l] .
mixaeq oizipznc `pze `nw `pz - aix 'eyza s"ixd itle ,mzq "dpyl" xn`y ink meil mein dpy mipeny mixaeqe miwleg mdy

.[ixyza '` `ed raewdy
 ,xnerl .5הגמ' )בד ז (:אומרת :שט"ז בניס הוא ר "ה לעומר ,שבזמ שביהמ"ק היה קיי לאחר הקרבת
העומר בט "ז בניס הותר לאכל חדש ,ובזמ שאי ביהמ"ק קיי  ,היו עצמו מתיר ,רב פפא מסביר,
שתנא דמשנתינו לא מונה זאת ,הואיל ומצות העומר מצותו ביו ולא בלילה ,והמשנה מונה את
המצוות המתחילות מהלילה.
 ,mipyl .6ואליבא דרבי יהושע דס "ל בניס נברא העול
.[z`f dxikfd `l 'nbd

עיי לקמ בתשו' הבאה נושא ב' די .2

?n"wtp i`nle ,dpyd y`x md ixyza '`e lel`a '` mixac el`le m`d .hi

]dnl...

.g :f sc

˙˘:‰·Â
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x i` n i a x it le ep i z p y n a y w " z i t l

א' באלול הוא ראש השנה למעשר בהמה ,שאי מעשרי מ

הנולדי בשנה זו על הנולדי בחברתה.
 y" xe x f ril` iax i tleא' בתשרי הוא ראש השנה למעשר בהמה ,סברת מחלוקת יעוי בגמ'

·.

‡' ·˙˘¯È

)ד

ח.(.

][.ai :h - :f sc

 dnda xyrn oiprl .1עיי נושא קוד .
.2

mipyl
) ` t t a x it lד ח(.

זהו נפק "מ לשטרות ,לציי בה למני שנות מלכי אומות העול .

) ` x i f ' x it leש  ,ולפי התירו השני בגמ' ג רב חסדא מפרש כ ( זהו נפק "מ לתקופות ,לחישוב תקופות חמה
ולבנה לפי בריאת  ,וכרבי אלעזר דס "ל בתשרי נברא העול oipen - mlerd `xap oqipa xaeqd ryedi iax itle] .
.[oqipn
) x n e` w gv i x a o n g p a xש

( :זהו נפק "מ לדי  ,רש "י מפרש :שהקב "ה ד בתשרי כל באי עול כל

הקורות אות עד תשרי הבא.
 mihinyl .3ששנת השמיטה מתחלת בא' בתשרי ,שנאמר "ובשנה השביעית " ,וגמר שנה שנה מתשרי.
רש"י )במשנה( מפרש :שאסור לזרוע ולחרוש מ התורה.
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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 zelaeil .4הגמ' )ד ח (:אומרת :שזהו רק כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנ דס "ל ששנת היובל מתקדשת
והולכת מתחילתה.[mixetikd meia zycwzn laeid zpyy mixaeqd minkgn zxg` ,`k 'eyz onwl x`eank] ,
 drihpl .5למני שנות ערלה ,רש "י
הראשונה לסו אלול.['` `yep `l 'eyz onwl oiir ,mipicd ihxt] .
)במשנה ,ע "פ הגמ' בד

ט ,(:מפרש :שאפי' נטעה באב כלתה שנתה

 zewxil .6רש "י )במשנה ,ע"פ הגמ' בד יב (.מפרש :שזהו נפק "מ למעשר ירק שחיוב מדרבנ  ,שאי תורמי
ומעשרי מ הנלקט לפני ר "ה על של אחר ראש השנהyixtdl oiprl n"wtp mb hwp `l i"yx recn :dywn oa` ixehd] .
`.[ipy xyrn e` ipr xyrn epiidc ,epick xyrnd z
תוס )ד ח .ד"ה מה( כותבי  :שלא איתפריש בגמ' מנל שר "ה לירקות הוא תשרי ,ושמא נפקא ל מדכתיב
"עשר תעשר את כל תבואת זרע היוצא השדה שנה שנה " ,וגמר שנה שנה מתשרי ,דכתיב מראשית
השנה ,ועי"ל כפירוש רש "י שלא נתחייבו ישראל במעשר עד שהתחילו למנות שמיטי  ,א "כ מעשר
בשמיטי תלה רחמנא ,ושמיטי הוי תשרי ר"ה.
 zexyrnl .7היינו למעשר דג שחיובו מדאורייתא ,ולרבי אלעזר ורבי שמעו ג למעשר בהמה.
 mixcpl .8הגמ' )ד יב.יב (:אומרת :שזהו נפק"מ למודר הנאה מחבירו "לשנה זו " ,כיו שהגיע יו א'
בתשרי עלתה לו שנה ,אפי' לא עמד אלא בכ "ט באלול ,ואפי' למ "ד יו אחד בשנה אינו חשוב שנה,
] ,[:ai .i sc onwl 'nba `"x zrc edfמ "מ מודה דכא זה שונה ,כיו שלצעוריה נפשיה קביל עליה ,והא אצטער.
תוס' )ש ד"ה ולירקות ,ובד ז .ד"ה בהפסקה( כותבי  :שמשנתינו לא מונה זאת ,משו שבהפסקה לא מיירי.
.g sc

............. zetewzl .k
`zexag...........

.h :g sc

?z`f micnl oipne ,izn cre iznn laeid zpy .`k

˙˘:‰·Â
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zlgzn laeid zpy

 mink g it lבי' בתשרי ,שנאמר "ביו הכיפורי תעבירו שופר בכל ארצכ ".
) e p i z p y n c ` p z i t lד ב ` w e x a o a o p g e i i a x ly ep a l ` r n y i i a x it le (.מראש השנה עד יוה "כ
לא היו עבדי נפטרי ולא משתעבדי לאדוניה  ,אלא אוכלי ושותי ועטרותיה בראשיה  ,כיו
שהגיע יוה "כ ,תקעו בית די בשופר ,נפטרו עבדי לבתיה ושדות חוזרות לבעליה .
 zniizqn laeid zpy .2לכו "ע בסו חודש אלול ,ולא עד יוה "כ ,וא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנ
ב ברוקא מודה לכ  ,דדורש "יובל היא " ,היא בא למעט את שנת החמישי ואחד.
?z`f micnl oipne ,dhinyl dpey`x dpy mb zaygp laeid zpy m`d .ak

.h sc
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 mink g i tlאינה נחשבת לשנה ראשונה לשמיטה ,שנאמר "יובל היא שנת החמישי שנה " שנת החמישי
אתה מונה ולא שנת החמישי ואחד.
 d c e d i ia x it l eשנת החמישי עולה לו לכא ולכא  .תוס'

)ד "ה ולאפוקי(

כותבי  :שהלכה כרבי יהודה.

ztqeza mixeq` mixac el` .2 .dixg`le dhinyd iptly ztqezl xeqi`d xewn dn .1 ziriay ztqez .bk
:i .h sc
?ztqezd `id onf dnk .3 .mixeq` mpi` el`e ziriay
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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 `a iw r i ax itlהפסוק "בחריש ובקציר תשבות " אינו לעני שבת שהרי בשבת אסור עוד ל "ז מלאכות,
ובהכרח שהוא לעני שביעית ללמדינו לאסור  .1חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית ,רש "י מפרש :שלא
יחרוש שדה איל ערב שביעית חריש שיועיל לשביעית .2 .קציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית .רש"י
)ד"ה קציר( מפרש :תבואה שהביאה שליש בשביעית ,[odly zexyrnd zper `edy] ,יש לנהוג בה מנהג שביעית
בשמינית ,לאסור חרישה קצירה ולעדור אותה תבואה שהביאה שליש בשביעית ,תוס' )לקמ ד יב :ד "ה מנהג(
מוסיפי  :שהיינו לאסור עבודת קרקע אבל לעני קדושת שביעית ,איסור סחורה וחיוב ביעור ושאר דיני
פירות שביעית האיסור נלמד מפסוק אחר,"zekeqd bga dhinyd zpy crena"n - :ai sc b"dix mya opgei x"` iq` ax itl] .
 ,["yily" `l` "yely" ixwz l` ,"mizyd ylyl d`eazad z` zyre"n - :bi .bi sc 'nbd zpwqn itleואינו עני זה לזה.
תוס' )ד"ה וקציר ,הראשו ( בש הריב "א כותבי  :שהכתוב מדבר בקציר ספיחי שהביאו שליש ,משו שא
נזרע ביד בשביעית ,איסורו מ "לא תזרע " .ומוסיפי  :שלפי ר "ת שאוסר ספיחי אפי' קוד ביעור כדי
נזרע בשביעית ,ואוסר אפי' באכילה) ,אחרת מרש"י ,(...ה"ה שבספיחי לא אזלינ בתר הבאת שליש.
 l` rn yi iax i t leתוס'
שבות מוסיפי מחול על הקודש.

)ד "ה כל מקו (

כותבי  :שזהו מיוה "כ דכתיב ביה "שבתכ " שכל מקו שיש בו

לפי ר "ת בתוס' )ד"ה ורבי ישמעאל( אליביה זהו רק לעני חיוב תוספת שביעית שלאחר השמיטה ,אבל
שלפני השמיטה האיסור מכח הלכה למשה מסיני.
ולפי התוס'

)ש (

אליביה ג לאחר השמיטה זהו מהלכה.

·˙ÈÚÈ·˘ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈ¯ÂÒ‡ ÌÈ‡˘ ÌÈ¯·„‰ .
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 drihp .1תוס' )ד ט :ד"ה ומותר( כותבי  :שמהתורה מותר ליטע עד השביעית ואפי' לכתחילה ,ואי תוספת
שביעית בנטיעה ,וחכמי אסרו ליטע בתו שלושי יו סמו לשביעית ,רק מחמת שהנטיעה נקלטת
בשביעית ,וכל האמור ] [mcewd `yepaשאסור מהתורה זהו רק לעני חרישה וקצירה ,כפשטות הפסוק
"בחריש ובקציר תשבות ".
) ' qe z d i t l ,xneynd on e`/e iepiya dxivw .2ד ט .ד"ה וקציר( קצירה ובצירה בשינוי מותרת ,דאפי'
בשביעית עצמה מותרת א זה מ המופקר ,אבל קצירה מ המשומר שלא יכנסו בני אד  ,אסורה אפי'
בשינוי ,והמשומר מבהמה חיה ועו ולא מ בני אד לא נקרא משומר.

‚.

‡˙ÈÚÈ·˘ ˙ÙÒÂ˙ ÔÓÊ Í¯Â
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 y" x e i q ei ia x d ced i ia x x f ri l` ia x it lשלושי יו  ,דזהו מקצת שנה שנחשב לשנה.
) i" y x it lד "ה לעול (

לר "מ דס "ל יו בשנה נחשב שנה מספיק יו אחד.

?"zeayz xivwae yixga" weqtdn l"fg micnel dn .ck

.h sc
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 `a iw r ia x it lלעני תוספת שביעית כמבואר בתשו' קודמת נושא א'.
" l` rn yi iax i tl eתשבות " הכוונה לשבת בראשית ,שאסור בקצירת רשות אבל קצירת העומר שהיא
מצוה מותרת.
?miaeh minie zezaya dhinya ycewd lr legn ztqezl xewnd edn .dk

.h sc
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 dhinyl .1עיי לעיל תשו' כג נושא א'.
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miaeh minie zezay ,k"deil

 l` rn yi iax it lדורשי מהפסוק "וענית את נפשותיכ בתשעה לחודש בערב " ,שמוסיפי עינוי
ליוה "כ מחול על הקודש ,וממה שנאמר "מערב עד ערב " למדי שמוסיפי ה בכניסתו וה ביציאתו,
ומהפסוק "תשבתו " למדי שה "ה לשבת בראשית ,ומהפסוק "שבתכ " למדי שה "ה לימי טובי וכל
מקו שיש שבות.
 r" x it leתוס' )ד"ה ורבי עקיבא( כותבי  .1 :שר"ע לומד זאת משביעית ,ושזהו מדאורייתא .2 .בתוספת
משהו מספיק .3 .[`iady dn oiivl ...?recn ,'qezd z` oiiv `le dfa mipey`x zwelgn `iad $ 33 'nr `zexag xtqa...] ,רב
גמליאל )במסכת שבת( לית ליה תוספת כלל.
?z`f micnl oipne ,ef z` ef zeakrn zeevnd m`d ,laeia zebdep zeevn el` .ek

:h sc

˙˘:‰·Â

‡.
¯˘"È

Ï·ÂÈ· ˙Â‚‰Â‰ ˙ÂÂˆÓ‰

)ד"ה יובל( כותב .1 :יובל אסור בזריעה וקצירה ,שנאמר "לא תזרעו ולא תקצרו" ,השדות חוזרות
לבעליה  ,העבדי משתחררי מאדוניה  ,וכ יש להעביר שופר בכל ארצכ  .2 .סדר הפסוקי הוא :והעברת
שופר ,וקדשת את שנת החמישי  ,וקראת דרור ,יובל היא תהיה לכ  ,ואח "כ ושבת .

·.

˙Â·ÎÚÓ‰ ˙ÂÂˆÓ‰

 d c e d i ia x i t lשמיטת קרקע ,[odilral zecyd zxfg epiidc :miyxtn 'qeze i"yx] ,ותקיעת שופר אינ מעכבות מלחול
שנת היובל לעני לאסור עבודת קרקע מזריעה קצירה ובצירה ,דדריש "יובל " מ "מ ,ונדרש לפניו ולא ללפני
פניו ] ,['qez oiir - eixg`l `leלפניו היינו שילוח עבדי שמעכב את היובל מלחול.
" iq ei i a x i t lיובל " מ "מ בא לרבות שחזרת קרקעות ושילוח עבדי אינ מעכבות ,אבל תקיעת שופר
מעכבת ,כי מסתבר שהמיעוט "יובל היא " בא למעט על תקיעת שופר שאי אפשר לעול בלא תקיעת שופר,
אבל אפשר לעול בלא שילוח עבדי  ,ועוד שתקיעת שופר מסורה לבית די ולא ליחידי .
 mink g it leשלשת מעכבי  ,הואיל וסוברי ש "יובל היא " נדרש לפניו ולפני פניו ולאחריו.
.[minkgk wqet bi 'ld dhinyn
?z`f micnl oipne ,ux`l uega bdep laei m`d .fk

]'i wxt m"anxd

:h sc

˙˘:‰·Â

" mink g i tlיובל " מלמדנו שנוהג אפי' בחוצה לאר  ,והואיל וכתיב ג "באר " דורשי  ,שיובל בחו "ל
נוהג רק בזמ שנוהג באר  ,אבל כשאינו נוהג באר אינו נוהג בחו"ל .תוס' )ד"ה דאפי'( כותבי  :שג רבי יוסי
מודה לדי זה שהיובל נוהג בחו לאר .
?dlxra aiig jixan m`d .gk

:h sc

˙˘:‰·Â

בסוגייתנו מבואר :שמרכיב נקרא נטיעה וחייב בערלה ,תוס' )ד"ה מרכיב( מביאי  :ששנינו במסכת ערלה
שפטור מ הערלה ,ולכ כותבי  :א היחור לא נפסק מאביה ובאיל זק  ,פטור מערלה ,אבל א היחור
נפסק מאביה חייב בערלה ,וזהו האופ המדובר בסוגייתנו ,ומוני את הג' שני ממתי שנפסק היחור מאביה.
?n"wtp i`nle ,drihp zhilwl onfd edn .hk

:i sc

˙˘:‰·Â

‡.
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 n " x e x f r i l ` i a x i t lל' יו .
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 d c e d i ia x it lג' ימי .
 oer n y i a x e i q e i i a x i t lשתי שבתות.

·.

Ó"˜Ù‰

 ziriayl .1שא נטע או הברי או הרכיב פחות מל' יו לפני ראש השנה ,יעקור ,לפי שקלטה
בשביעית ,דסברי שאי נטיעה קולטת בפחות מל' יו  .לתוס' )ד"ה ומותר( :איסור תוספת שביעית בנטיעה
אינו מדאורייתא.
 irax rhpe dlxrl .2עיי לקמ תשו' לא נושא א' ב'.
:i sc

?ycewd lr legn ziriay ztqez xear siqedl yi onf dnk .l

˙˘:‰·Â

‡.

˙ÙÒÂ˙‰ ÔÓÊ

 xfril` iax i tlשלושי יו  ,דהיינו שאסור ליטע ל' יו לפני השביעית.
) i" y x it lד "ה לעול (

לרבי מאיר

הסובר )בסוגיי ד י ,:מחלוקת

מובאת בתשו' הבאה( ,יו בשנה נחשב שנה מספיק

תוספת יו אחד.

·˘„Â˜‰ ÏÚ ÏÂÁÓ ˙ÙÒÂ˙‰ ÈÓÈ ÔÈÓ ˙ÏÈÁ˙ .
בגמ' מבואר :שאת ימי התוספת מחול על הקודש ] ,[cg` mei n"xle mei 'l `"xlמוסיפי סמו לראש השנה ,ולפני
ימי אלו מוסיפי את ימי הקליטה ,לר "א ] [zncewd daeyzaל' יו  ,לרבי יהודה ג' ימי  ,לרבי יוסי ורבי שמעו
שתי שבתות ,הגמ' מוסיפה :שר "מ ס "ל כר "א ואעפ "כ א"צ שלושי ואחד ,כי סובר שיו הל' עולה לו לכא
ולכא .[meid zligza ziyrp dhilwdy iptn edfy :yxtn `"ahixd] ,

‚.

·„˙ÈÚÈ·˘ ˙ÙÒÂ˙ ÔÓÊ ÍÂ˙· ÚË˘Î „·ÚÈ

בברייתא מבואר :שאסור לקיי הנטיעה בשביעית וצרי לעוקרה .למסקנת הגמ' )ד י (:הברייתא סוברת כר "מ
שיו אחד בשנה חשוב שנה ,והנוטע תו ל' יו יעקור ,משו שנקלטת בשביעית.

„.

·„˙ÈÚÈ·˘ ˙ÙÒÂ˙ ÈÓÈ· ÒÎ ÔÏÈ‡‰ ˙ËÈÏ˜ ÈÓÈ˘Î „·ÚÈ

) i" y x it lד י :ד "ה צרי (

צרי לעוקרה ,הואיל ובעינ שלא תהא נקלטת אפי' בתוספת שביעית.

) ' q ez d it leשבד"ה שלשי (  z" x my aלא צרי לעוקרה ,ומה שצרי לרבי אליעזר ל' ושלושי זהו כדי
להרויח את שנות הערלה.[y"iir ,'a `yep d`ad daeyza x`eank] ,
,ziriay oiprl .3 .irax rhp oiprl .2 .dlxr zepy oiprl .1 drihpd oic dn dpyd seqa rhepd .`l
:i±:h sc
?recne

˙˘:‰·Â

‡.

˙ÈÚÈ·˘ ·¯Ú· ‡Ï ÚË˘Î ‰Ï¯Ú ÔÈÚÏ

בסוגייתנו מבואר :כי הזמ הקובע ,לעני מני שנות ערלה אינו זמ נטיעת האיל בפועל אלא זמ "קליטת ",
ונחלקו התנאי מהו זמ הקליטה כנ "ל תשו' כט נושא א' ,ועל הזמ המבואר ש יש להוסי  ,כדלהל :
 xfril` iax i tlשלושי יו החשובי כשנה שלימה ,לכ לשיטתו א נטע ל' יו
 ,[dil zi`ck xne dilלפני א' תשרי ,עלתה לו שנה ראשונה למני שנות ערלה.

]zi`ck xn ,l"pd onfd caln

 x i` n i a x i t l eרק יו בשנה חשוב שנה ,[y"ieri ,cg` weqtn mzhiy z` micnel n"xe `"xy :zxne` 'nbd] ,ולכ א
נטע יו אחד ] ,[dil zi`ck xne dil zi`ck xn ,l"pd onfd calnלפני א' תשרי עלתה לו שנה ראשונה למני שנות
ערלה.
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dxrda df oipra k"yn oiir]

„È

, מתי מסתיימות ג' שנות ערלה,בגמ' לא איתפריש כשנטע תו ל' יו לפני ראש השנה
.[`ad `yep seqay

ÈÚ·¯ ÚË ÔÓÊ ˙ÏÁ˙‰ ÔÈÚÏ

.·

 ה ערלה עד ט "ו בשבט " של,[d"x axr iptl mei 'ln xzei rhpyk t"kr]  שלכו "ע "פירות נטיעה זו:הברייתא אומרת
,  ופירות שיחנטו מט "ו בשבט די רבעי עליה לחלל ולאכל בירושלי, ואסורי עולמית,שנה שלישית
.ובט "ו בשבט לשנה הבאה יצאו מידי רבעי
( ד "ה ופירות. )ד יi" y x it l

 שממהר התירה, שלפני ראש השנה,[cg` mei n"xl eli`e ,`"xl] 'לכ הועילו לה ל

dpyd y`xl mei 'l jez drhpy drihp - 'd 'irq cvx 'iq c"xeia r"eya mzqa z`aend drcde y"`xd itl]

.מט "ו בשבט ועד ר "ה

,meil mein mipy 'b oipen ef dhiyly :x`ean `"ahixae `"ayxae ,ziriaxd dpyd ly dpyd y`xa mixzen zexitde ,meil mein mipy 'b oipen
,zexitd z` xeq`l yi ,d"x xg` rhp oiae d"xn mei 'l jez rhp oia epiidc ote` lka - `"ahixde d"fxd itl ,d"x xg` cin rhp m` mb
dlxr ici mi`vei zexitd ,d"x iptl mei 'ln xzei rhpyk - 'h 'ld ipy xyrnn h"t m"anxd itle ,ziriaxd dpyd ly haya e"h mcew ehpgy
,haya e"h cr ixyza cg`n rhp m`e ,iriaxd ixyza '` cr xeq` ,d"x iptl mei 'l jez rhp m`e ,ziriax dpy ly haya e"h xg` ehpg m`a
z` `iad my r"eyde ,drihpd mein :yxtn diail` bi w"q cvx 'iq `"xbde ,dhilwd mein :yxtn diail` n"qkd ,meil mein mipy 'b el dpen

.[mixne` yik m"anxd zhiy

לכו "ע עלתה

['l 'eyza x`eand]

˙ÈÚÈ·˘ ÔÈÚÏ

.‚

ziriay ztqez onf iptl eniizqp [hk 'eyz lirl x`eand] dhilwd iniyk

.1

.לו שנה ומותר לקיי את הנטיעה בשביעית
. לכו "ע אסור לקיימ בשביעיתdhinyd zpy jeza eniizqp dhilwd iniyk .2
ziriay ztqezd ini jeza eniizqp dhilwd iniyk

. הואיל ובעינ שלא תהא נקלטת בתוספת שביעית,צרי לעוקרה

.3

(  ד "ה צרי: )ד יi" y x it l

 ומה שצרי לרבי אליעזר ל' ושלושי זהו כדי להרויח, ' )שבד"ה שלשי ( לא צרי לעוקרהqe z d it le
.[mcewd `yepa x`eank] ,את שנות הערלה
.i sc

?mzqa dxeza mixen`d xte xwa oa ,lbr ly mlib edn .al

:‰·Â˘˙

. היינו ב שלשxt .  היינו ב שתי שניxwa oa . היינו ב שנהlbr :כל מקו שנאמר בתורה
. דס "ל יו בשנה חשוב שנה, ג כ "ד חודשי ויו אחד נחשב כשלשx i` n ia x it l
 אבל פחות, דס "ל דוקא ל' יו בשנה חשוב שנה, כ"ד חדשי ול' יו נחשב לב שלשxfrl` ia x it le
.מל' יו לא נחשב שנה
, מידי דהוי אפלגס, באות הל' יו של השנה השלישית אינו לא כב בקר ולא כפר: תוס' )ד"ה ב ( כותבי
. דאיצטרי "או " לרבותו,[qblt iexw dfl df oiae ,li` iexw miycg b"i xg`e ,yak iexw ezpy oa yak]
?daxwdl `ed xyk xt lib dfi` cr lib dfi`n .bl

.i sc

:‰·Â˘˙

:מבואר
mei 'it` n"xl ,dpy aeyg ziyily dpy zvwny x`azd zncewd daeyza]

.'מב ג' ועד ב ד' וה

()ד "ה עגל

'בתוס

(  )בסוגייx i` n ia x i t l

.[mei 'l `"xle ,cg`
.'ב ג' דוקא ולא ב ד' או ה

(  )בתורת כהניm i n k g i t l
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:·È .È Û„ :Ô‰ ÌÈ˘ È˘‡¯ ‰Ú·¯‡ ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù
.מב שתי שני הוא כשר

( )במסכת פרהil il b d iq ei ia x it le

ycwzdl oiprl ,zwepize wepiz lib zepyl ,oaxw ,ziriay ,dlxr oiprl ,dpy aygp dpy zvwn m`d .cl
?[miklnle] ,mixcp zexiky oiprl ,d`iaa
:ai .i sc
:‰·Â˘˙

 לר "מ אפי' יו, שאמרינ מקצת שנה נחשב כשנה: בסוגייתנו מבוארoaxwe ziriay ,dlxr oiprl .1
 ואילו לשאר,['qez - oeayg seqe] ,[ ובי בתחילת שנהmipy d"c 'qez - oeayg zligze]  בי בסו השנה,אחד
.[al ,`l ,'l ,bk 'eyz lirl z`aen mzwelgn] , התנאי צרי לפחות ל' יו
 דהיינו לתינוק ב י "ג שני,  תוס' )ד"ה ב ( מביאי שצרי שלמיzwepize wepiz lib zepy oipra .2
. ולתינוקת בת י "ב שני ויו אחד,מלאי ויו אחד
,' נחשבת כבת ג,בת שתי שני ויו אחד

 שלר "מ:  תוס' )ש ( מביאיd`iaa ycwzdl oiprl .3
.צרי ג' שני שלימות ויו אחד
 ולחכמי,ומתקדשת

' המשכיר "לשנה זו " לכו"ע פחות מל' יו לפני א:מבואר

 בברייתאmiza zexiky oiprl .4
`pz m` mipey`x zwelgn `aen my dxrdae ,4 oic gi 'eyz lirl k"yn oiir] , וא ל' יו הוי שנה,ניס לא נחשב לשנה
.[meil mein dnily dpy jixve ,dpyl aygp `l mb mei 'ly xaeqe wleg .a sc epizpync
(:)לעיל ד ז

 שבמודר הנאה מחבירו "לשנה זו " לכו "ע אפי' יו אחד נחשב:( אומרת: הגמ' לקמ )ד יבmixcp oiprl .5
. ודעתו עד כ "ט אלול, מפני שאזלינ בתר כוונת הנודר, שא הגיע ר"ה א' תשרי עלתה לו שנתו,כשנה
.[8 oic 'a `yep hi 'eyz l"pk]
 בי בתחילת השנה למלכותו ובי בסו השנה, שיו אחד נחשב לשנה:( אומרת: הגמ' )בד דmiklnl .6
.[`ziixe`c mipica edf mi`pzd zwelgnd lke ,dpy aeyg dpya cg` mei r"ekl minkg zpwz `edy xacy :xiaqn `"ahixd] .ומת
,dxitq seqae dxitq zligza ,mei cbpk mei zxneyae dlecb dafa ,dcpa elekk mei zvwn opixn` m`d .dl
?recne ,dlecb daf ziyrp dy` cvik
(.)י
:‰·Â˘˙

‰·Ê·Â ‰„· ÂÏÂÎÎ ÌÂÈ‰ ˙ˆ˜Ó

.‡

 אבל ביו השביעי, ואמרינ מקצת היו ככולו,  יו תחילת ראייתה עולה לה למני ז' הימיdcp .1
. ולכ אינה יכולה לטבול לפני שקיעת החמה,שלה לא אמרינ מקצת היו ככולו
mini 'b dz`xy dy` `id dlecb daf 'it]

,אי סו היו עולה לה

[miiwp 'f oeayg zligz]

בתחילתה

dleca daf

.2

opira miiwp 'f op`y meyn ,miiwpd 'f oipna epi` axrd cry meid zvw eze` ,meid rvn`a dxdha zwqetyk ,dcpd ini 'f xg`l mitevx

 ה לרבי יוסי,[miiwp 'f seq]  ואפ "ה עולה לה בסופה,[miiwp 'f oipnl ezxitq ea zwqety mei miizek bdpnl eli`e ,dafl
 וה לרבנ דסברי שלא אמרינ,[x`ypd meid seq xeniy dl dler meid ivga dwqt m`y] ,דס "ל מקצת היו ככולו
 מ "מ א טבלה ביו מותרת היא לשמש, לעני שא תראה בשביעו נטמאת למפרע,מקצת היו ככולו
.לאחר טבילה מיד מדאורייתא
."  דכתיב "יהיה, סו היו עולה להmei cbpk mei zxney .3

‰ÏÂ„‚ ‰·Ê ˙È˘Ú ‰˘‡˘ ÔÙÂ‡‰
: מביאי

( )ד "ה שני

.·
'תוס

 הרי,  כל שראתה ג' ימי רצופי אפי' טיפה אחת כל יוel ek k ie d ` l m e id z v w n i x a q c mi n k g i t l
.היא נחשבת לזבה גדולה
 בשופעת ג' ימי או ברואה שני ביel ek k mei d z v w n x a eq d i qei ia x c ` a il ` m ig qt a ' n b d i t l
השמשות
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ÊË

. ברואה שלשה בי השמשותiq ei ia x c ` a i l` x i fp a ' n b d z qx ib it le
 דכי היכי שתחילת, שא ראתה ג' פעמי רק בלילות לפי רבי יוסי לא נעשית זבה גדולה: תוס' כותבי
.היו נחשב לה שימור כ סו היו נחשב לה שימור
?`ziixe`cn maeig zexite zewxi ,obc xyrn m`d .el

.ai sc

:‰·Â˘˙

: כותבי

' תוס, חיוב מדאורייתאobc xyrn la` ,  חיוב מדרבנzewxiy :בסוגייתנו מובא
 ומביאי את הירושלמי,שלכאורה משמע שכל שאר פירות חיוב מעשרותיה מדאורייתא
: הדורש מפסוקי כדלהל

()ד "ה תנא

()במסכת מעשרות

.  חייביxibxbe mey :zeiphw .1
.  לא חייביoilk`p mpi`y dpib iperxf x`ye oepv ,ztl ,oiyixk ,oeilrd sel .2
.dxicb iaexg ,ipenlv ,dhiy iaexgn ueg ,miaiig - oli`d zexit

.3

.  מדרבנzewxi .4
, ד"ה מנא( רק דג תירוש ויצהר חיוב מדאורייתא: )לקמ ד יבi " y x e ' q ez d z p w qn i t l
.  יי תפוחי ותאני,  אפי' דבש תמרי,  אבל ירקות ושאר פירות האיל חיוב רק מדרבנ,[df llka obc ipin 'dy
 ומה שכתוב, ושלירקות אי אסמכתא מהפסוק לחייב,והדרשות שבירושלמי הנ"ל ה אסמכתאות בעלמא
 ולפירוש השני, לפירוש הראשו זה לא אסמכתא גמורה, לרבות ירקות למעשרות,בספרי "וכל " מעשר
micnerd miapre mizif - :gt sc n"a 'qeze i"yx itl] .הספרי חולק על הירושלמי א לירקות יש אסמכתא מ התורה
:azek dvy devn g"pnd]

wx ak weqt c"it mixac o"anxd itle ,onye oii m`yr `ly onf lk dxezdn miaiig mpi` onyle oiil micnerde ,`ziixe`cn miaiig dlik`l
ueg ,dxezdn miaiig zexitd lke zeiphw d`eaz - 'h 'ld zexyrnn `"te ,'` 'ld zenexzn a"t m"anxd itle ,dxezdn miaiig onye oii

.[`ziixe`cn miaiig mipind 'f lk - c"a`xd mya :gt sc n"a `"ahixd itle ,mc` ipa aexl milk`p mpi`y zewxie zexitn
:ai sc

?zexyrnd aeig beqe zexyrn aeig zexitae zewxia raewd alyd edn .fl

:‰·Â˘˙

 שאי מעשרי ממה שנלקט אחר ר"ה על מה שנלקט,  מהו חדש ומהו יש.`  זמ הלקיטה קובעzewxi .1
zewxidn erpn m` 'it` edfy :x`ean ,`ki` d"ceq .ci sc i"yxa] , ג קובע את סוג חיוב המעשר.a . לפני ר "ה ולהיפ
 דהיינו שירקות שנלקטו לפני ראש השנה של.['b oic an 'eyz onwl oiir ,ixvnd letn zxg` ,d"x iptl mei 'l min
. ושנלקטו אחר ר "ה של שלישית או שישית חייבי מעשר עני,שלישית או שישית חייבי מעשר שני
 שמאז אסור לאכול,[ למעשר משיאגדezk`ln xnb 'it]  גורנוcb`pd wxia zexyrn zaeg raewd alyd
.[raw zlik` lek`l opaxcn xeq` ezk`ln xnbpe cb`py iptle] .ממנו עראי עד שיעשר
,)ד "ה משימלא

' תוס, גורנו למעשר משימלא את הכליcb`p epi`y wxia zexyrn zaeg raewd alyd
. משילקט כל צרכוilkd z` `lnn epi` m`y : ע"פ סיפא של הברייתא( כותבי
. משתצמח התבואה לזרעי

[i"yx - oilaz on]

ozlz

.2

 "משתצמח " היינו שהזרע, )ד"ה משתצמה( אחר שנת צמיחתו הוא מתעשר ולא אחר שנת לקיטתוi " y x i t l
.צומח בתוכו
. שא תולשי וזורעי אות במקו אחר מצמיח, היינו שנגמר בישול כל כ

( ' )ד "ה משתצמחqezd it le

 לפי רש "י )ד"ה מנא הני מילי( היינו שאחר השנה שהביאו בה שליש. משיביאו שלישmizifde d`eazd .3
.[yily z`ad xg` `le dhpg xg` mizifa mikled zexyrn aeige mipy zeriaw oiprl - `"ahixd itle] . ה מתעשרי
.תבואה היינו דג ותירוש

( )ד "ה התבואהi" y x it l

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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. ואעפ"כ בענבי הולכי בתר שליש, תירוש אינה בכלל דג

iptl ehpg m`y]

. שלעני קביעות השני אזלינ בתר חנטה:מבואר

( )ש

( ' )ד "ה התבואהq ez d i t l e

' ברש "י ובתוסzepli` x`ya .4

iptl ohwil m`y ,dhiwl xza opilf` zewxi k"`yn ,dxary dpyl mixyrzn - haya '` l"qy y"an zxg` d"a zrck - haya e"h

.[dxary dpyl mixyrzn ixyza '`
 הוא,zexita zexyrnd zper oiprl zexyrnc w"ta mixkfend mixeriydy :בתוס' )ש ( מבואר
. בשלב הבאת שליש שלה
 ' )ד"ה התבואה( שלב הבאת שליש ושלב חנטה ה שני שיעוריq e z d it le ( השני, )ד"ה מנאi " y x it l
wiicn ,`i w"q ziriayn f"t `"efgd] . שחנטה הוא שלב לפני שהביאו שליש:  תוס' )בסו דבריה ( כותבי. שוני
:i"yxe m"anxd zrca azek i"ptd .gxtd dfy `"iy `ian zkqnd zligza ixi`nd ,dhpg `ed xqead d`xpe gxtd xypyny ,y"xdn

.[`"efgd rixkd oke ,zexyrnd zper `id dhpgy
. עיי לקמ תשו' מ' מבzeiphw .5
?ziriay zyecw z` zewxiae zepli`a raewd alyd edn .gl

:ai sc

:‰·Â˘˙

. בתר חנטהzepli`a .1
a"t y"xae ,o"x oiir ,mizifk miapry mixaeq yi]

,ענבי בכלל אילנות שאזלינ בתר חנטה

()ד "ה התבואה

'לפי תוס

.['b ld ziriayn
y"rnn `"t m"anxd wqet jke]

. שאזלינ בתר לקיטה:( מבואר.יד

 ע "פ הגמ' לקמ ד, השני,)ד "ה מנא

 ברש "יzewxia .2
.['c 'ld

 ומה, ג בירקות אזלינ בתר גמר פריl` en y c `a il ` ( ד"ה ולשביעית: ' )לקמ ד ידq ez d zh i y it l
 לכו "ע אי בה, ולכ א נגמר בשישית,שהוזכר "לקיטה " זהו משו שהרגילות שהלקיטה בגמר פרי
.[bn 'eyz onwl k"yn oiir ,cg` jxca wxil deyy c"nl bexz` oiprl edin] ,קדושת שביעית
yixga .2 .zekeqd bga dhinyd zpy crena mipy ray uwn .1 miweqtdn l"fg micnel dn .hl
?zeayg xivwae
:ai sc
:‰·Â˘˙

 שכל תבואה,(: לפי תחילת הסוגיא )ד יבzekeqd bga dhinyd zpy crena mipy ray uwn .1
( תוס' )ד "ה מנהג, אתה נוהג בה מנהג שביעית בשמינית,שהביאה שליש בשביעית לפני ראש השנה
weqtn cnlp df oic ,'nbd zpwqnl] . דהיינו לאוסרה בסחורה וחייבי בביעור ושאר דיני פירות שביעית: כותבי
.[xg`
 שקציר שביעית, שזהו לעני תוספת שביעית: בתוס' )ד"ה מנהג( מבוארzeayz xivwae yixga .2
 אתה נוהג בה מנהג שביעית בשמינית לאסור חרישה,שהביאה שליש בשביעית ויוצא למוצאי שביעית
l"pk zexita ziriay zyecw oiprl mcewd oicde rwxw zcear xeq`l oiprl `ed df oic] .קצירה ולעדור את אותה תבואה
.['` `yep bk 'eyz
,ziriaye zexyrn aeig oiprl ,oineyney ,oibxt ,ogec ,fxe`k zeiphwa raewd alyd edn .n
:bi sc

?recne

:‰·Â˘˙
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.‡

, ואינ נלקטי כאחד,  אזלינ בתר השרשה משו שעשויי פרכי פרכיz i r i a y c o i z i p z n c `p z it l
 וא השרישו אחר א' בתשרי,['a `yep oiir - ziriaya oixzene]  א השרישו לפני א' תשרי מתעשרי לשעבר: ולכ
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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וליקטו בשאר שנות שבוע שאינה שביעית ,מתעשרי לשנה הבאה ,ואי מעשרי מזה על זה,[ziriaya oixeq`e] .
רש "י )ד"ה מתו ( מפרש :מעשר קטניות וירק מדרבנ ה  ,ויכולת ביד חכמי לקבוע זמ לכל אחד לפי דעת .
זהו א לא עירב את הקטניות שנשתרשו לפני ר"ה בשל קטניות שנשתרשו אחר ר "ה ,אבל א עירב
סובר ר "ש שזורי שיש בילה ומותר לעשר כ  ,וחכמי חולקי עליו ,מחלוקת עיי בתשובה הבאה.
l ` en y it le

]lrad ,eilr eywdy dne ,xg` d"ceq 'qez oiire ,ezenk wqte ,ok xeaqy `pz `vn l`enyy :yxtn dihinzy` d"c i"yx

 [ixefy y"x `ed `pzdy :azek xe`ndבקטניות הולכי בתר גמר פרי ] ,[dyxyd ixg` `leולכ יכול לתרו ממה
שהשתרש לאחר ר"ה על מה שהשתרש קוד ר "ה ג א לא מערב  .תוס' )ד"ה אחר( מפרשי  :שקטניות אלו
גמר הפרי שלה כאחת ] ,[zg`k ozhiwl oi`e ,eyaiizdy xg` cr ohwell oiznneולכ אי שיי כא שיעשר מ החדש
על היש  .תוס' )ד"ה היה( כותבי  :ששמואל ס "ל כ לא רק בפול המצרי אלא ג באורז ,דוח  ,פרגי ושומשומי
]`.[`"ahixdn zxg
) ' q ez it lש (

·.

רבנ חולקי וסוברי שהשלב הקובע הוא הלקיטה.

˙ÈÚÈ·˘ ÔÈÚÏ Ú·Â˜‰ ·Ï˘‰

) ' q ez a o e y ` x d y e x i t d i t lד"ה מתו ( שמא מה שהולכי בתר השרשה ] ,[ziriay zkqnc oizipznc `pzlא
להתיר בשביעית כשהשרישו בשישית ,זהו בשביעית בזמ הזה ורבי היא ,דס "ל שהוי מדרבנ  ,אבל א
שביעית בזמ הזה דאורייתא אזלינ בתר לקיטה כשאר ירק.
 ip y d m y e x i t i t l eזהו א א שביעית בזמ הזה דאורייתא ,כי בתורת כהני מבואר :שא השרישו
בשישית מותרי זהו ממה שנאמר "ואספת את תבואתה בשביעית".
:bi sc

?recne ,oxyrle axerndn gwile oyi mr ycg axrl xyt` m`d.`n

˙˘:‰·Â

 ixefy o erny ia x i tlיכול ,דס "ל יש בילה ,דהיינו לסמו על הבילה שיש מהחדש ומהיש בתו המעשר
לפי חשבו .
תוס' )ד"ה ויצבור( כותבי  :שצבירת גור זו יכולה להיות רק לעני חדש ויש  ,אבל לעני שניה הנכנסת
לשלישית לא מהני ,הואיל ושניה מעשר שני ושלישית מעשר עני ,וכ לא עני לחמישית הנכנסת
לשישית ,ויכול לתק ע "י שיפריש מעשר אחד ויחלל על מעות ויאכל בשווי המעות בירושלי  ,והמעשר
יחלק לעניי 'qezay oeilbd lry ddbda x`eank ,zexyrna daxny meyn ,oilwlewn eizexyrn ied ynn oixeyir ipy yixtnyk] ,
.[bdpe d"c .ci sc
 op a x it lלא יכול ,דסברי שלא נבלל יפה ,ורובו של מעשר מ החדש או רובו מ היש .
.[oyid lr oyine ycgd lr ycgn ,oeayg itl xg` mewnn mdilr oixyrne minxez
l` eny it le

][ezenk wqte jk xne`y `pz `vny :x`ean ,oey`xd dihinzyi` d"c i"yxa

]k"`` dpwz mdl oi`e

רק בדבר לח אומרי יש בילה,

כי מתערב יפה ,אבל בדבר יבש אי בילה.
.ci :bi sc

?recne ,ziriaye zexyrn oiprl ixvnd leta raewd alyd edn .an

˙˘:‰·Â

 wxil `le rxfl erxfy ixvnd let .1דינו כקטניות המבוארי לעיל תשו' מ' ,עיי "ש.
.[rpn `l oiae d"x iptl mei

]'l min epnn rpn oia

 [oilerabd lek`l 'it "wxil" ,lete d"c i"yx - dlik`l wxil erxfy] ixvnd let .2הגמ' אומרת :שא לא מנע ממנו
מי ל' יו לפני ר "ה לכו "ע מתעשרי לשנה הבאה ,אבל א מנע ממנו מי הדי תלוי במחלוקת רבי
יוסי הגלילי ורבי עקיבא ,שנחלקו מהו הטע שבירקות אזלינ בתר לקיטה ,לריה "ג זהו מפני שגדילי
על מי שנה הבאה ,[dxary dpy in lr lcby oli` k"`yn] ,ולרבי עקיבא זהו מפני שירקות גדלי על כל מי ,
] .[min aex lr lcby oli` k"`ynהגמ' אומרת שהנפק"מ ביניה הוא בדי זה של בצלי הסריסי ופול המצרי.
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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] ,[mzhiwl cr cinz mzewydl jixvy zewxi x`yn mipeye ,xzei e` mei miyelyl zg` d`wyda miwtzqnyששנינו :שא מנע
מה מי ל' יו לפני ראש השנה מתעשרי לשנה שעברה ומותרי בשביעית ,וא לא מנע מה מי
אסורי בשביעית ומתעשרי לשנה הבאה.
) i " y x it lד"ה איכא( המשנה כריה"ג ,דכיו שמנע מה מי הרי גדלו בשנה שעברה ,לכ מתעשרי
לשנה שעברה ,אבל לר "ע הרי גדלי על כל מי .
) ' qe z d i t l e i p y d ey e x i t a i " y x i t l eד"ה ופול( המשנה כרבי עקיבא ,דכיו שמנע מה מי ל' יו
לפני ר "ה נעשו כבעל ,כלומר יצאו מתורת ירקות ונעשו כשדה הבעל ומתעשרי לשעבר.
.ziriayl .2 .oyie ycg oiprle ,zexyrnd beq .1 :oiprl wxil e` oli`l deey bexz` m`d .bn
?mxka mii`lkl .3
:eh±.ci sc

˙˘:‰·Â

 mi p w f d y n g me y n c ir d q e nl eh a ` i q ei i a x x n ` ok e l` il n b oa x i t lאתרוג שווה לאיל
 ,[deey d"c i"yx - dhpg xza diaלעני ג' דרכי  .1 ,לערלה .2 .לרבעי .3 .לשביעית:hl sc dkeqae :a sc oiyeciwa i"yx] ,
 ,[`"ahixe `"ayx oiire ,ziriaye irax dlxr ipic ea bdepy oiprl oli`l deeyy :yxtnושווה לירק בדבר אחד שבשעת לקיטתו
עישורו.
]opilf`y

תוס' )ד"ה ולשביעית( כותבי  .1 :לפירוש הראשו הולכי בתר לקיטה א א נגמר פרי האתרוג קוד ,
] ,[oli`d zexit x`yn welgeלפי שדרכו לעמוד באיל שתי ושלש שני - bexz` d"ceq :a sc oiyeciwa 'qezd itle] ,
 ,[lecib aex xza mikledולפירוש השני הולכי בתר לקיטה רק א לא נגמר הפריmikled cinzy wqet m"anxd] .
 .2 .[dhiwl xzaשה "ה שאתרוג שווה לאיל לעני כלאיי בכר שלא הוי כלאיי .
למסקנת הגמ' בדעת רבה בר רב הונא אליביה אע "פ שר "ג ס "ל שאזלינ בתר לקיטה מ"מ מודה
שראש השנה שלו הוא שבט ,שאי תורמי ממה שנלקט אחר ט "ו בשבט )כדעת ב "ה אחרת מב "ש דס "ל
א' בשבט( על מה שנלקט לפני ט"ו בשבט ,ולהיפ  ,ושר' ינאי אומר :שאזלינ בתר שבט דחדשי ולא
דתקופה ,ושל רוב שני  ,דהיינו שאפי' בשנה מעוברת השלב הקובע הוא ט "ו בשבט ,ולא באדר א'.
].[d`tn xeht bexz` .'b sc oiyeciw 'qezd itl la` ,oli`ak bexz`a bdep d`t oic - o"xde `"ahixd `"ayxd itl
 x f r i l ` ' x i t l eאתרוג שווה לאיל לכל דבר .שג לעני מעשר אזלינ בתר חנטה.
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?oixeyir ipy ea bdp haya bexz` `aiwr iax hwilyk recn .cn

:ci .ci sc
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 'nbd ly oey`x d ote`dלהחמיר אחד כדברי ב "ש ואחד כב "ה ,ומדובר שליקט בא' שבט .ור "ע הסתפק
א לב "ה השלב הקובע הוא א' בשבט או ט "ו בשבט.
תוס' )ד"ה ונהג ,ע"פ הירושלמי( כותבי  :לא שהפריש שני עישורי ממש,[owezn did `le zexyrnc daxn did ik] ,
אלא שהפריש מעשר אחד למעשר שני ופדאו וחלקו לעניי xyrn zern ipic mda bdpe milyexil dlrd zernde] ,
.[milyexia ipy
 `p i a x x a eq ok e d c ed i x a i qei ' x i t lר"ע רצה להחמיר ג כרב גמליאל ] ,[zncewd 'eyzayוג כר'
אליעזר ,ומדובר באתרוג שחניטתו היתה בשנה אחת ולקיטתו בשנה אחרת.
,xeriae zexyrn ,oyie ycg :oiprl ,jtidle ,ziriayl dqpkpy ziyiy za bexz` oic dn .dn
:eh±:ci sc
?recne
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 l` iln b oax it lאתרוג שוה לאיל בג' דברי  :לערלה ,לרבעי ולשביעית ,ושווה לירק בדבר אחד בלבד,
שבשעת לקיטתו עישורו ,וכ סובר אבטולמוס בש ה' זקני .
 xfril` 'x itlשווה לאיל לכל דבר ,שאזלינ בתר חנטה.
 [ci d"cez - `"xc `ail`] d a x i t lאתרוג שישית שנכנסת לשביעית א שאזלינ בתר חנטה ונחשב
לשישית ופטורה מביעור ,מ"מ פטורה ממעשרות ,הטע עיי לקמ די .3
`pepnd ax itle

]`[diail

חייב במעשר ,כי ג לעני מעשר נחשב לשישית.

) l" xe op gei i ax itl eד טו (:לעול שישית ,אפי' כזית ונעשית ככר חייבי עליה משו טבל ,רש"י
מפרש :שזהו בי למעשר ובי לביעור .תוס' )ד"ה ולשביעית( כותבי  :כזית לאו דוקא ,ושמא פחות מכזית
באתרוג לא נחשב חנטה.
) ` ye ` a ep n p y e p i z e a x z r c a ' n b a ep i z q x i b i t lד טו(:

אזלינ בתר לקיטה בי למעשר ובי

לשביעית .דהיינו שיש ג' מחלוקות בדבר ולא שתיי .
) ' q e z d i t lד טו :ד"ה ורבותינו(  iq x b c z i` my aרבותינו סוברי כדעת ר' אליעזר ,שאזלינ בתר חנטה
לכל דבר.[xaca zewelgn 'ae] ,
ולפי ר "ש ב יהודה בש ר "ש
וג נלקט בשביעית.

][ziriax dhiy `ed

לעני ביעור אי האתרוג חייב בביעור אא "כ חנט בשביעית

‡Ï"‰ ˙ÂËÈ˘‰ ÏÎ ÈÙÏ ÌÈË¯Ù‰Â ÌÈÙÂ
 oyie ycg oiprl .1למסקנת הגמ'
.2

)ד טו(.

לכו "ע השלב הקובע הוא שבט כאיל שהוא ר "ה לאילנות.

ziriayl zqpkpd ziyiy bexz`a xeria oiprl
) l" xe op gei i a x itl e [`"x zrca] ` p e p n d a x l ,[ci d"c .eh sc 'qez - xfril` 'x zrca .eh sc] d a x l , b " x lד

טו (:אזלינ בתר חנטה כאיל ופטורה מ הביעור ,וזהו כאבטולמוס משו ה' זקני .
 .[mlerdn xeria `ed - 'b 'ld ziriayn f"t m"anxd itle ,zexitd z` xiwtdl aeig epiid xeria) ' q ez a i qx b c z i ` d it lד טו :ד "ה ורבותינו(
) ' n b a ep i z q x i b it l eש

]dxezd lr o"anxd itl

כ הוא ג דעת רבותינו שנמנו באושא.

(  ep izeax zrca my ' qezd itleאזלינ בתר לקיטה כירק אפי' לעני ביעור

וחייבת בביעור.
.3

ziriayl zqpkpy ziyiy bexz`a xyrn oiprl
) ` y e` a y e p i z e a x zr c a ep i z q x i b i t l e q en l e h a ` e b " x it lד טו(:

בשביעית ,כי אזלינ בתר לקיטה כירק ,ובתר חנטה לעני שביעית,
.[2 oic gl 'eyz

פטורה מ המעשר ומותרת

]lirl k"yn oiir - ziyiya ixtd xnbp m`e

) d a x it lד טו (.פטורה מ המעשר ,כי יד הכל ממשמשי באתרוג ,רש "י מפרש )כהריטב"א( :דכיו
שבשביעית השדות מופקרות ,פטור ממעשרות ככל פרי שמפקירו ,ולכ זהו אפי' כשאי באתרוג קדושת
שביעית .תוס' )ד"ה יד( כותבי  :שטע זה נצר לדעת ר' אליעזר ,דס "ל אתרוג שוה לאיל לכל דבר,
ואזלינ בתר חנטה ,ואילו לדעת רב גמליאל הסובר שאזלינ באתרוג בתר לקיטה לעני מעשר ,ובתר
חנטה לעני שביעית ,אתרוג שנלקט בשביעית ,דינו כשביעית שפטור מ המעשר וחייב בביעור ,ושחנט
בשישית פטור מביעורaiig m` mxiwtd `ly ziriay zexita `ed 'qezl i"yx oia n"wtpdy gi ziriayn h"t `"efg oierie] .
.[xeht 'qezlye ,xyrna
) l " x e o p g e i i a x i t l e , ep i z ea x z r c a ep i z q x i b it l [my 'qez - xfril` 'xc `ail`] ` p ep n d a x it leד
טו(:

חייבת במעשר כי נחשב לשישית לכל דבר ,רש "י )ד"ה רב המנונא( מפרש :שא שיד כל אד ממשמש
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בו ,מ "מ הוי גזל ,והפקר כזה אינו פוטר ממעשר.

]k"`` xyrna aiigy xac jl oi`y" xaeqd y"x meyn dcedi oa y"xn

ziriayn f"t `"efg oiir - `pepnd axk `le daxk ea oiynynn mc` lk ciy iptn xyrnn xehty xaeqy gken "aeiga hwlpe aeiga lcb

.['h
.4

xeriae xyrn aeig oiprl zipinyl zqpkpy ziriay za

 y" x mey n d ced i oa y" x i tlפטורה ממעשר ומביעור.
לפי רש"י )ד"ה מותר( ולפי התירו הראשו בתוס' )ד"ה שאי ( דברי ר "ש נאמרו בכל הפירות ,ורק לעני
דיני ביעור ומעשר ,אבל לעני שאר דיני שביעית א באיל אזלינ בתר חנטה ,א בירק בתר
לקיטה ,וא בתבואה ובזיתי בתר הבאת שליש.
ולפי התירו השני בתוס' דברי ר "ש נאמרו רק באתרוג בלבד אבל שאר פירות שנלקטו בשמינית
חייבי בביעור.[oa` ixeha oierie ,`"ahixd xaeq oke] ,
 ` y e ` a y e p i z ea x zr c a i q x b c z i ` d i t l e [`"xc `ail`] ` p e p n d a x i t l ,d a x it lפטורה מ
המעשר וחייבת בביעור ,רב המנונא מסביר :שזהו משו שאזלינ בתר חנטה לכל דבר ,והרי חנט
בשביעית ,ואילו רבה ] [my 'qez - xfril` 'x zrcaמפרש :שחייבת בביעור ,מפני שאזלינ לחומרא ,תוס' )ד "ה
בשלמא( כותבי  :שיש ספק א אזלינ בתר חנטה או לקיטה ,ולכ חייבת בביעור ,ואעפ "כ פטורה ממעשר,
מאחר שחכמי חייבוהו להפקיר.
הגמ' אומרת :שרב המנונא ורבה הסוברי שלעני שביעית אזלינ בתר חנטה וחייבת בביעור
סוברי כאמר רבי יוסי ,אבטולמוס העיד משו ה' זקני  ,ולא כר "ש ,תוס' )ד"ה יד ,והראשוני ( כותבי :
שג ר"ג סובר שחייבת בביעור ,כי הוא סובר שאזלינ בתר חנטה ובחינ הגמ' הביאה את
אבטולמוס[.
` y e ` a y e p i z e a x z r c a ep i z q x ib i t l e

חייבת במעשר ופטורה מ הביעור ,משו שאזלינ בתר

חנטה לכל דבר.

ÌÂÎÈÒÏ

]:[oiihyphey zxecdn 'nbn

בגמ' הובאו ארבע שיטות של תנאי באשר לקביעת שנתו של אתרוג לעני מעשר ולעני שמיטה.
) xfril` ia x it lבמשנה שהובאה לעיל יד ,ב(
) ` ye ` a y e p i z e a x . . . i t lבברייתא(

אתרוג הול לפי חנטה בי לעני שמיטה ובי לעני מעשר.

להיפ  ,אתרוג הול לפי לקיטה בי לשמיטה בי למעשר.

) q en le h a ` it lבברייתא ,ורב גמליאל במשנה שהובאה לעיל יד(:

יש הבדל בי שמיטה למעשר :באתרוג לפי חנטה

לעני שביעית אבל לפי לקיטה לעני מעשר.
רבה ורב המנונא הכריעו כאבטולמוס ,ולפיכ פטרו מביעור אתרוג שחנט בשישית ונלקט בשביעית,
וחייבו אתרוג שחנט בשביעית ונלקט בשמינית ,כמו כ פטרו אתרוג שחנט בשביעית ונלקט בשמינית
ממעשר ,כי א שלגבי הלכות מעשר נחשב אתרוג זה ליבול השנה השמינית) ,שהרי הולכי בו לפי לקיטה
למעשר( ,אול כיו שדי השמיטה חל עליו הרי הוא מופקר ,והפקר פטור ממעשר .ובאשר למעשר
מאתרוג שחנט בשישית ונלקט בשביעית ,רב המנונא מחייבו מאחר ואינו קדוש בקדושת שביעית ואינו
הפקר מ הדי  ,אבל רבה פוטרו ממעשר כי סו סו יד הכל ממשמשי בו ואינו נשמר לבעליו.
 oern y ia x m ya d c ed i o a oern y ia x i t l eדי השמיטה
אלא א כ חנט בשביעית וג נלקט בשביעית'it`e :oli`d zexit lk iabl dxezd oic edfy zexyt` dlrn :bi lirl o"anxd] .
 .[minkg zxifbn wx da ehwlp `le ziriaya ehpgy zexit lr lg dhinyd oic ,oerny iax lr miwlegd mi`pzd itlמאיד חובת מעשר
אינה חלה על אתרוג אלא א כ חנט וג נלקט בשאר שנות השבוע ,אבל א חנט בשישית ונלקט בשביעית,
או חנט בשביעית ונלקט בשמינית ,הוא פטור ממעשר" .שאי ל דבר שחייב במעשר אלא א כ גדל בחיוב
ונלקט בחיוב ".
]`[xeriad daeg mipt lk lr e

אינו חל על האתרוג
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איל שחנטו פירותיו קוד ט "ו בשבט ] ,[haya '` mcew y"aleמתעשר לשנה שעברה ,וא אחר תארי זה מתעשר
לשנה הבאה.
 d in g p i a x i t lזהו באילנות שלקיטת לא בפע אחת ,אבל אילנות שפירותיו נגמרי כאחת ולקיטת
כאחת ,כדקלי וזיתי ,[dhpg xg` `le yily xg` mizife d`eazc ,w"z eda dcenc ,mizif hwp mpiga :miazek oebk d"c 'qez] ,
וחרובי  ,אע "פ שחנטו קוד ט "ו בשבט מתעשרי לשנה הבאה ,מפני שהולכי אחר הלקיטה.
 mink g it leאי חילוק ותמיד הולכי בתר חנטה .וכ פוסק ר "ל.
רבי יוחנ אמר :נהגו בחרובי ] [ebdp d"cez - mizife milwck zg`k oihwlpd oli` zexit lka mb `l` ,`wec e`l edfכרבי
נחמיה ,רבי אבא הכה הסתפק א רבי יוחנ חזר בו ופוסק כחכמי  ,או שמא רק במעשר חרובי שהוא
מדרבנ הקילו וקבעו ליל אחר גמר פרי.
?yi mip`z ibeq dnk .fn

:eh sc
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בתוס'

)ד "ה בנות שוח(

מבואר :כי יש חמשה סוגי תאני  ,וכדלהל :

 zepal ,zexegy .1תאני טובות וה סת תאני .
 zepal gey zepa .2תאני טובות ומה אכל אד הראשו

)ואינ לבנות כתאני סת

( ונקראות בנות שבע.

 gey zepa .3ה תאני גרועות ,וה עושות לשלוש השני  ,שדינ לעני שביעית תלוי במחלוקת רבי
נחמיה וחכמי  ,כמבואר בתשובה קודמת.
 gey zepa miqqken mixne` yi .4תאני גרועות שמהחנטה עד לקיטה ז' שני  ,בבנות שוח רגילות
מהחנטה ועד הלקיטה ג' שני  ,ומהנטיעה עד הלקיטה ז' שני .
?oecip mlerd miwxt el`a .gn

.fh sc
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 ep i zp y nc `p z it lבארבע פרקי העול נידו  :בפסח על התבואה ,בעצרת על פירות האיל  ,בראש
השנה כל באי עול עוברי לפניו כבני מרו  ,ובחג נידוני על המי  .הגמ' אומרת :שזוהי דעת תנא דבי
רבי ישמעאל ,ומדובר בתחילת די  ,א חיתו הדי הוא ביו הכיפורי .
 x i` n ia x it lהכל נידוני בראש השנה ,אבל גזר הדי נחת ביוה "כ.
 d c e d i ia x i t l eהכל נידוני בראש השנה ,אבל גזר הדי של כל אחד נחת בזמנו :בפסח על התבואה,
בעצרת על פירות האיל  ,בחג על המי  ,ומוסי  :שהאד נחת ביו הכיפורי .
 iq ei ia x it lאד נידו בכל יו .
 oz p i a x i t lאד נידו בכל רגע ורגע.
?cvike ,oic xfb rexwl ozip m`d.hn

.gi±:fh sc

˙˘:‰·Â
.1

iepiy ,dwrv ,dwcv :oic xfb xg` s` mc` ly epic xfb mirxwn mixac 'c :xne` wgvi iax
.mewn iepiy s` `"ie ,dyrn iepiy ,myd

 k"deil d"x oia ayy cigi .2מוחלי לו.
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) ` zi ix a c ` p z d it lד יז(:
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א לא שב עד יוה "כ ,אפי' הביא כל אילי נביות שבעול אי מוחלי לו.

) x i ` n i a x i t l eבברייתא ד יח(.

מועילה תפילה לקרוע גזר די א אחר שנחת .

 xeaiv .3יכולי לקרוע גזר די שאי עמו שבועה ג אחר שנחת  ,אבל גזר די שיש עמו שבועה אינ
יכולי לקרוע ,ואעפ "כ יכולי למעט את העונש.
.p

:hi .gi sc

?ycegd yeciw lr ricedl mi`vei migelyd miycg el` lr

˙˘:‰·Â
) e p i z p y n c ` p z i t lד יח(.

על ו' חדשי  :על ניס מפני הפסח ,על אב מפני התענית,

]fenz lry :zxne` 'nbd

edf ,e`vi `ly oeiq lry :azek inlyexid .oigely gelyl egixhd `l okl :i"yx yxtne ,zeprzdl daeg oi`y oeik ,mi`vei eid `l zah lre

 .[xnerd zxitq ini 49 xg`l `edy meynעל אלול מפני ר "ה ,על תשרי מפני תקנת המועדות ,על כסלו מפני חנוכה,
על אדר מפני הפורי  ,וכשהיה ביהמ "ק קיי ה יוצאי א על אייר מפני פסח קט n"ny :azek dpyna i"yx] .
.[:`k sc onwl 'nbd t"r edfe ,ozegily zngn zayd z` oillgn oigelyd eid `l
לשיטת רש "י )במשנה( כששלוחי בי"ד הודיעו מתי ר "ח אלול ,בני הגולה היו עושי את ראש השנה רק
יו אחד ,ביו השלושי מר "ח אלול ,כיו שרוב השני אלול חסר ואינו מעובר.
ולשיטת התוס'

)במשנה(

היו עושי מספק ב' ימי  ,ביו הל' וביו הל "א.

]d"t m"anxde `"ahixd zrc oke

.['f 'ld ycegd yeciwn
) i a x i t l eד יט (:א נתעברה השנה יוצאי א על אדר שני מפני הפורי  ,דס "ל שעיבור שנה פעמי
כ "ט ופעמי ל' ,אבל תנא דמתניתי חולק על כ  ,משו שס "ל שזה קבוע ל' יו .
:hi±:gi sc

?recne ,dlha m`de ,ziprz zlibn edn .`p

˙˘:‰·Â

 eyexit ziprz zlibn .1רש"י )ד יח :ד"ה בטלה( מפרש :ימי טובי שקבעו חכמי מחמת ניסי
שאירעו בה ואסרו בתענית ,ויש מה שאסורי א בהספד ,וכתבו במגילה אחת.
 ziad onfa .2לכו"ע נהג מגילת תענית.
.3

oaxegd xg`l
) x i` n i a x it lד יט) l " a i x e op g ei i a x m i x a eq o k e (:ד יח(:

לא בטלה ,ועדיי אסור להתענות באות

הימי .
 ` p i p g i a x e a x m ix a e q ok e iq ei i a x i t lמגילת תענית בטלה .דכמו שצו הרביעי השביעי והעשירי
שהיו לששו ושמחה בטלו בחורב הבית כ שאר הימי טובי שנקבעו ע "י חכמי נתבטלו ,ואי איסור
להתענות בימי אלו.
) ' n b d z p w q n lד יט (:כל הימי שבה בטלו חו מחנוכה ופורי  .הגמ' )ד יח (:אומרת :שהטע
שבחנוכה ] [:hi sc oiir - mixeteאסור להתענות ולא ביטלו  ,זהו משו דמיפרס ניסא ,ומפרש רש "י :כיו
שגלוי לכל ישראל והחזיקו בו כשל תורה לא נכו לבטלוm` mi`pz ewlgpy :hi sc 'nbd zpwqnly :azek `"tyd] .
xzene h"eik zeidln dlha dkepg d"d ziprz zlibn dlha c"nly ,miaeh mini x`yl dkepg oia welig oi` ,ziprz zlibn dlha

.[dkepga zeprzdl
:hi .hi sc?recne ,miycg iy`xe miaeh mini ,zezay ixg`e iptl citqdle zeprzdl xzen m`d .ap

˙˘:‰·Â

 dxeza miaezkd miaeh minie zezay .1ה אסורי לפניה ולאחריה מותרי  ,לפי שדברי תורה אינ
צריכי חיזוק.
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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תוס' )ד"ה אסורי ( כותבי  :שדי זה שלפניה מותרי בתענית הוא כרבי יוסי דס"ל מתענה ומשלי  ,א "נ
כרבנ ובלא השלמה.
 opaxcn maeigy ziprz zlibna miaezkd miaeh mini .2אסורי בי לפניה ובי לאחריה  ,לפי
שדברי סופרי צריכי חיזוק.
תוס'

)ד "ה אסורי (

כותבי  :שאסור רק להתענות אבל בהספד מותרי .

 dlaw ixacn mxewny miaeh mini .3כדברי תורה דמי ,שמותרי לפניה ולאחריה .
 miycg iy`x .4הגמ' אומרת :דאורייתא הוא ואסור להתענות בו כבשבתות וימי טובי  ,שאינ
צריכי חיזוק ,ומותרי לפניה ולאחריה y`xa mevl xeq` - xehde 'qezd m"anxd itly ,`ian giz 'iq g"e` i"ad] .
.[g"aa y"ieri ,xzen mgexi epiaxlye ,'nbd oeylk ,yceg
 opaxcn zg`e dlaw ixacn zg` zeaiq izy zngn rawpy h"ei .5אסור לפניו ולאחריו ,ולכ
הגמ' אומרת שאסור להתענות בב' תשרי ,מחמת שביטלו בו האזכרות שהיה נהוג להזכיר בשטרות ,א
שב' תשרי הוא יו לפני ג' תשרי שהוא יו "ט מחמת יו שנהרג בו גדליה ב אחיק שהוא דברי קבלה.
mr onzq k"g`e oz`nehn exdhpe oawipyk .a ,d`neh zlaw oiprl .` :zikekf ilk ly oic dn .bp
:hi .hi sc ?recne ,zxtera mzqy xg` zikekf ilka drbp `ziixe`c d`nehyk .3 ,zxter

˙˘:‰·Â

‡.

‰‡ÓÂË ˙Ï·˜ ÔÈÚÏ

ברש "י מבואר :שמ התורה כלי זכוכית אינ מקבלי טומאה ,וחכמי גזרו בה טומאה ,בתוס'
מבואר :שאי כלי זכוכית חוזרי לטומאת הישנהoziixa zligzy meyn ,d`neh mda exfb minkgy .1 :x`ean zay zkqna] .
)ד "ה יהודה(

exazyp m`y jka zkzn ilkl minecy meyn ,mabn d`neh milawn .3 ,miycwe dnexz dilr oitxey oi` ,opaxcn mz`nehy oeik .2 .legd on
ilkk mxie`n d`neh milawn iy` axly rnyn ,icar d"ce `l` d"c my 'qezae ,exak ekez d`xpy meyn - iy` ax itle ,dpwz mdl yi

.[milawn mpi` oey`xd mrhle ,qxg

·.
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רבי יהודה ב שמוע משו ר "מ מטמא ,וחכמי מטהרי .
) i " y x a o e y ` x d y ex it d i t lד"ה יהודה( יהודה ב שמוע משו ר "מ ס "ל שהכל הול אחר המעמיד ,לכ
הטפת האבר ממתכת גור שתחזור טומאת הישנה,
 ,[dpey`xd ez`nehl xfegy zkzn ilk oick mpic n"nוחכמי המטהרי  ,סברי שלא הולכי אחר המעמיד ,וא"כ דינ
רק ככלי זכוכית שאינ חוזרי לטומאת הישנה ,וטהורי לגמריxifgz zxtera dnizqy xazqn `ly :miywn 'qez] .
`.[awpd zngn dlha xaky d`nehd z
],dpyid mz`nehl oixfeg zikekf ilk oi`y t"r`e ,opaxcn mi`nh eidy

) i" y x a ip y d yex i t d i t lד"ה וחכמי ( יהודה ב שמוע משו ר "מ ס "ל שהכל הול אחר המעמיד ,והטפת
האבר שהוא ממתכת גור לכלי זכוכית די של כלי מתכת ,שמכא ואיל מקבלי טומאה מדאורייתא,
ולחכמי לא אמרינ הכל הול אחר מעמיד ,ודינ ככלי זכוכית בלבד שטומאת מדרבנ yexitl mb m`d...] .
lr 'qezd ziyewk ,oz`nehl zxfeg `l r"ekl ,jenqa mi`aend `"aixde m"ayxd yexitle ,df yexitly xazqn...] .[ef zwelgn yi oey`xd
oey`xd yexitd

) ' qe z d i t lש (  l` en y epia x m yaפליגי א הטפת אבר נחשב לסתימה מעולה ,ובר "מ לא גרסינ "הכל
הול אחר המעמיד " ,ולחכמי לא נחשב סתימה מעולה ומטהרי לגמרי.
) ' qe z d it lש (  ` " a i x d m y aיהודה ב שמוע משו ר "מ ס"ל שכלי זכוכית שנשבר אינו ככלי חרס ועוזר
בו תיקו כדי שיקבל טומאה מכא ולהבא .ולרבנ כלי זכוכית שנשבר הרי הוא כחרס ואינו מקבל טומאה
אפי' מדרבנ  ,כי לא עוזר בו תיקו .
?recne ,xa`a enzqe awipy oa` ilk ly oic dn .cp

.hi sc

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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תוס' )ש ( מביאי  ix ep oa opgei ia x mya i qei ia x it ly :טמא מדרבנ משו כלי זכוכית ],[legn eziixay
n " x me y n re n y oa d c e d i m y a b " a y x i t l y e
טמא משו כלי מתכות`nh - l"pd i"yxa 'a yexitl] ,
.[`ziixe`cn
תוס' בפירוש הראשו מפרשי  :שחכמי שמטהרי בכלי זכוכית ה ר' יוחנ ב נורי ,ומשמע מהתוספתא
שלא לגמרי מטהרי  ,[awipy oa` ilkn dpey epi` mpice] ,ובפירוש השני מפרשי  :שיכולי לפרש ,שחכמי
שמטהרי בכלי זכוכית זהו לגמרי אפי' מדרבנ  ,ואעפ"כ כלי אב שסתמו באבר טמא ככלי מתכת וכר "מ,
משו דכלי אב שאינו מקבל טומאה ,אוקמוהו על טומאת כלי מתכת ,אבל בכלי זכוכית שיש לה טומאה
מדרבנ  ,לא רצו חכמי לחדש בה טומאה מדרבנ משו סתימת האבר.
?jxevl lel` yceg z` mixarn oic zia m`d .dp

:hi sc
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רבי חיננא בר כהנא בש רבי אומר :מימות עזרא ואיל לא מצינו אלול מעובר.
הגמ' אומרת :שמ "מ א יש צור מעברי  ,אע"פ שבכ יתקלקל ר "ה אצל בני הגולה שלא עשאוה כהלכה
א מעברי את אלול ,וזהו משו שמוטב שיתקלקל ראש השנה ולא יתקלקלו כל המועדות.
רש "י )ד"ה הא ,ע"פ הגמ' ד יט (.מפרש :צור היינו משו ירקא ],[dlik`l ixh wxi ievn `di `le zayl jenq h"ei `vi `ly ick
או משו מתיא ,[egixqie dxeaw `ll minei miznd edyie ,zayl jenq k"dei `vi `ly] ,ואילו תוס' )ד"ה ואל( מפרשי  :שהיינו
כגו שלא ראו עדי הלבנה ביו ל' ,ואי מקדשי עד יו ל "א ,שמצוה לקדש על פי הראיה.
תוס'

)ד "ה מימות(

כותבי  :שמסוגייתנו משמע שבימי עזרא היה אלול מעובר )ע"פ הראיה(.

?recne ,zxaern dpi`yke zxaern dpya xqg e` `ln `ed xc` yceg m`d .ep

:hi sc
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 w " z it lבשנה מעוברת אדר א' לעול ל' יו  ,ולכ אי השלוחי יוצאי על אדר שני מפני הפורי .
 b" a yx it leאדר א' הוא חודש ,רב פפא מפרשו :דהיינו שרצו עושי חסר רוצי עושי מלא,
 ,[clend zi`x itlולכ השלוחי יוצאי על אדר שני מפני הפורי .

]lkdy 'it

הגמ' מביאה :רבי יהושע העיד משו קהלא קדישא דירושלי ששניה חסרי  .רבי סימאי העיד משו חגי
זכריה ומלאכי .שא רצו עושי שניה מלאי  ,שניה חסרי  ,אחד מלא ואחד חסרxqg cg` `l la` ,`wec] ,
 .[i"yx - `ln cg`eמשו רב אמרו :לעול אחד מלא ואחד חסר עד שיודע ל שהוקבע ר "ח בזמנוmigilyd i"r] ,
 ,[i"yx - xqg oey`xdy ericedy l`xyi ux`nוכ שלחו למר עוקבא :אדר הסמו לניס לעול חסר ,והגמ' דחתה
זאת מכח המשנה לקמ שמוכח שפעמי מלא ופעמי חסר.
?micrd lr minii`ny i"r jxevl ycegd z` miycwn e` mixarn m`d .fp

.k sc
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 :m ix ne` l" a ix e `a xמעברי לצור ע "י שמאיימי על העדי ] ,[cirdl e`eai `lyואי מקדשי לצור ע"י
איו  ,[cirdl e`eaiy] ,שנאמר "החודש הזה לכ ראש חדשי " כזה ראה וקדש ,ושכ רבה בר שמואל סובר,
ופירש "י :ראה תחילה ואח"כ קדש ,אבל כשאתה מעברו ראה וקדש הוא.
 :x n` o p gei ia xמאיימי על העדי
ראינוהו.

על החודש שלא נראה בזמנו לקדשו אע "פ שלא ראוהו שיאמרו

לפי אביי אי ביניה מחלוקת ,דכא מדובר בניס ותשרי וכא בשאר חודשי  ,רש "י מפרש :ניס ותשרי
המועדות תלויי בה  ,לכ לכו "ע מקדשי בזמנו לצור ע"י איו  ,משא"כ על שאר חדשי  ,שאסור
לאיי כדי לקדש את החודש לפני זמנו ,ולתוס' בש י "מ :להיפ .
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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ולפי רבא יש ביניה מחלוקת ,ומחלוקת תלוי במחלוקת תנאי  ,שלפי אחרי הסוברי שאי בי
עצרת לעצרת ובי ראש השנה לראש השנה ] [zxaern dpi`y dpyaאלא ד' ימי בלבדmini 'd zxaern dpyae] ,
  .[...k"yna dfa oieriלא מעברי ולא מקדשי אפי' לצור  ,ואילו שאר התנאי  ,מעברי או מקדשי לצור ,ושרבה בר שמואל סובר כאחרי .
 :j t i d l d p y ` r c x d p n i n i c i a x eמאיימי על העדי לקדש את החודש שלא נראה בזמנו ,אבל לא על
החודש שנראה בזמנו לעברו ,משו שנראה שעל שקר עיברוהו- rcep xwy o`k oi` epi`x exn`e ede`x `lyk la`] .
.[i"yx
xe`iad dne ,i"yx zhiy itl ,l`enyl i`lny iaxc dea` `a` oia epziibeqa mixace oicd edn .gp
:k sc
?ongp axe `xif iax ixaca
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‰ÓˆÚ „ˆÓ ¯Â‡ ‰Ï ˘È - ‰ÓÁ‰
) dkeqa 'nbdד כט(.

אומרת :כי ישראל מוני ללבנה ועובדי כוכבי לחמה.

 dng zpy .2היא פרק הזמ שבו מקי כדור האר את השמש פע אחת ,וחוזר למקו קביעותה
הראשו  ,כל סיבוב נקרא "שנה" מלשו "שונה " חוזר .הרמב " פ "ט מקידוש החודש הל' א' מביא :שיש
מחכמי ישראל האומרי ששנת חמה הוא  365ימי ושש שעות ,ויש אומרי שפחות משש שעות.
.3

d`ixad zligza dzidy dcewp dze`l ,dlh lfnl dngd `eaz ,dngd ly mipy g"k lka
.zepey`xd mipya g"ka dzkild xcqk zelfnda dngd jlz drye dry lka oke ,dry dze`ae

.4

ifreld geld ,znieqn zeycgzd lr cqein epi` j` ,dng "yceg" edf 12-l df xtqn wlgpyk
.miakek icaerd lv` laewnd edfe ,l"pd itl dng iycge dng zepy lr qqean

·.˘Ó˘‰Ó ‡Ï‡ ÂÓˆÚÓ ‡Ï Â¯Â‡˘ ¯ÂÁ˘ ÛÂ‚ ‡Â‰ - ‰·Ï‰ .
 dpald xefgn .1זהו התנועה החודשית של הירח ,שבה מקי הירח את כדור האר פע אחת בחודש,
שבה נמצא הירח בי כדור האר לשמש .הרמב " )ש פ"ו הל' א'( קורא לנקודה זו "שעה שיתקב בו
הירח ע החמה " באותו כיוו בשמי  ,באופ שהירח נמצא בי השמש לכדור האר באותו קו אור
שמימי ]` ,[ininy agex ew eze`a `l laובכ הירח מסתיר את קרני השמש מכדור האר  ,שהרי חלקו המאיר
כלפי השמש ,וחלקו החשו כלפי כדור האר eze`ae jxe` ew eze`a clend zrya gxide ynyd mi`vnp zexicp mizrl] .
 ."dng iewil" `xwp dfe ,ynyd z` gxid xizqn f`e ,agex ewא כדור האר נמצא בי הירח והשמש באותו
קו אור שמימי בלא אותו קו רוחב ,"cebip" `xwp df cvn ,בזמ זה רואי את הירח במלואו .א א
כדור האר ביניה ג באותו קו רוחב ,אז מסתיר כדור האר את אור השמש מלהאיר לירח ,ובמקו
לראות את הירח במלואו `.[gxi iewil mi`ex ep
 xarnd onf .2זהו המצב של הלבנה הישנה לקראת סו החודש שהירח נראה במזרח ,לבי תחילת
החודש שהלבנה החדשה נראית במערב אחרי השקיעה ,בזמ המעבר הלבנה לא ניתנת לראיה בער
זמ של כ  36שעות .רב נחמ )בראש השנה ד כ (:אומר :כ "ד שעות מיכסי סיהרא " ,רש"י )ש ( מפרש :היא
לעול לפני חידושה בקר מזרחית דרומית ,ולאחר חידושה בקר מערבית דרומית .כנראה כוונת רב
נחמ רק לאותו הזמ שחציו החשו של הירח מופנה לכדור האר .
 dpald clen .3הרמב " )ש ( כותב :זהו על ש שברגע הקיבו נולדת הלבנה מחדש הגמ'
אומרת :אי חידושה של לבנה פחותה מכ "ט יו  ,ומחצה ושני שלישי שעה וע "ג חלקי  ,דהיינו כל כ "ט
יו י "ב שעות ותשצ"ג חלקי של שעה ,ובכל שעה יש אל ושמוני חלקי  ,וזהו הזמ המדויק שבי
מולד למולד .הרמב " )ש פ"ו ב'( כותב :למה חלקו השעה למני  ,1080לפי שמני זה אפשר לחלקו
להרבה חלקי שווי  .עוד כותב הרמב " )הל' ה'( :כי שארית חודש הלבנה בי חודש לחודש ]`mwlgp m
)בד כה(.
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 ,[zereay 'clהוא יו אחד י "ב שעות ותשצ "ג חלקי .[`ad clen izn zrc ozip jka] ,
 xeaird .4הרמב " )ש ( כותב :זהו עיקרי החשבו שמחשבי בזמ שאי ש בי "ד שיקבעו בו על הראייה,
והוא החשבו שמחשבי היו .
 "yceg" .5על ש הרגע שבפועל רואי את הלבנה החדשה ,וזהו מספר שעות לאחר המולד ,ולפעמי
לא תראה ביו המולד כלל אלא למחרת ,כמבואר בגמ' )ד"ה ד כ.(:
 ycegd seq cr g"x lila gxid zxevבליל ראש חודש מופיע הירח בצורת סהר דק מאד מעל
האופק המערבי לא הרחק ממקו שקיעת השמש .בכל יו במש החודש הוא הול ומתעבה עד אמצע
החודש ושוב חוזר ומתמעט עד שלקראת סו החודש רואי אותו שוב בצורת סהר קט מאד.
בתחילת החודש מתרחק הירח מזרחה מ השמש ,והשמש שוקעת במערב לפני הירח ,וזורחת במזרח
לפני הירח ,ובסו החודש הוא מתקרב אליה מצד מערב ,ושוקע לפני השמש במערב ,וזורח במזרח לפני
השמש.
 ...יוס דעת
 dpald zii`x zryאי החודש מתחיל ברגע המולד ,מאחר שהתורה ציותה שלא יתחיל החודש
מאמצע היו  ,אלא מתחילת הלילה ,כמבואר בגמ' )מגילה ד ה" (.מני שאי מחשבי שעות לחדשי ,
שנאמר עד חודש ימי  ,ימי אתה מחשב לחדשי ואי אתה מחשב שעות לחדשי " .נמצא שאי החודש
מתחיל בזמ המולד שראויה הלבנה להראות ,אלא ביו וברגע שנראית הלבנה בפועל על ידי עדי
כשמתקבלת עדות בבית די  ,וא היה יו מעונ או לא באו העדי  ,דוחי את ראש חודש למחרת,
כתוצאה מכ פעמי החודש חסר ופעמי מלא .לדעת אחרי )במסכת ראש השנה ד כ ,(.לעול עושי
חודש מלא וחודש חסר ,משו שמולד הלבנה הוא כל  29.5יו  ,ובשני חדשי  59ימי וסה"כ שנה 354
ימי  ,ולכ לדבריה אי בי עצרת לעצרת אלא ד' ימי  ,חמישי שבועות וארבע ימי  .וא השנה
מעוברת ההפרש ה' ימי  ,מפני שמוסיפי חודש חסר .שבסה "כ חמישי וארבע שבועות וחמשה ימי .
הג כי יבוא הירח על מקומו כבתחילה ,לא יהיה עדיי המולד ,שהרי השמש הלכה ג כ בזמ הזה,
כפי תנועתה יחסית לשנה ,ג אי שעת המולד בכל מקו של האר בשווה ,וכיו מחשבי המולד לפי
המולד כפי שהוא בירושלי  ,מפני שבזמ ביהמ"ק היתה החובה מוטלת על הסנהדרי שבירושלי .
" di`xd it lr ycegd yeciw .6החודש הזה לכ ראש חדשי " ,מצוה לבי "ד לקבל עדי שראו את
הלבנה ולקבוע מתי ראש חודש .ויש אומרי שמצוה זו כוללת חיוב לבי "ד להכריז "נמקודש " .הרמב "
)ש פרק א' הלכה ה'( פוסק :מצוה זו מוטלת על הסנהדרי שבאר ישראל של ע "א זקני  ,ודי בג' דייני
מהסנהדרי שיקבלו את העדי  ,וג יכולי הסנהדרי לית רשות לכל בי "ד סמוכי שבאר ישראל
לקדש את החודש.[bpw oiyr zeevnd xtql o"anxd zebyda r"r .a sc oixcdpqa x`eank] ,
הרמב " )ש הל' ז'( פוסק :מצות עשה מ התורה על בי "ד שיחשבו וידעו א יראה הירח או לא יראה,
ושידרשו את העדי עד שיקדשו את החודש.
 dpald zpy .7מאחר ומחזור הלבנה הוא כ  29.5יו  ,נמצא ששנת הלבנה של י"ב חדשי היא בת שנ "ד
ימי  ,והיא קצרה משנת חמה )שהיא שס "ה יו ( י' ימי  ,כ "א שעות ,ור "ד חלקי ההפרש בי "ט שני ]`xwpd
 [ohw xefgnיהיה :ר "ו ימי  ,י "ח שעות ותרל"ו חלקי  .תחת זה מוסיפי ז' חדשי עיבור בי "ט שני ,
כשנכפיל בכ "ט ימי  ,י "ב שעות ותשצ "ג חלקי  ,יעלו בסה "כ ר "ו ימי  ,י "ז שעות ,וקנ "א חלקי  ,ע
שארית של שעה אחת ותפ "ה חלקי  ,ובמחזור של כ "ח שנה ] ,[lecb xefgn `xwpdהשארית יהיה ב' ימי
ט "ז שעות ותקצ "ה חלקי  .[8 'nr minkg izty - mei 'l ipa mi`ln mdipy eidi elqk oeygy dna owzp `ede] .האב עזרא
)ויקרא כ"ה ט'( כותב :שזה הלכה למשה מסיני.
 ixard geld .8מבוסס לא רק על שנת הלבנה ,הואיל ותקופות השנה תלויות במחזור החמה ,וההפרש
בי שנת חמה לשנת לבנה היא כי "א יו  ,ובמש הזמ היה יוצא ניס בחור ואח"כ בסתיו ואח"כ בקי ,
והרי התורה ציותה "שמור את חודש האביב ועשית פסח " ,לכ יש שבעה שנות עיבור בכל מחזור של
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.1

""xeaird zevn xwir

עיקר מצוותו הוא כידוע לקבוע ראשי חודשי ושני  ,ובעיקר לקביעת החגי והמועדי שבכל חודש.
בפרקי דרבי אליעזר פרק שמיני ,מבואר :בכ "ח באלול נבראו חמה ולבנה ,ומני שהוא )דהיינו הספירה( של
שני וחודשי וימי ולילות וקיצי ותקופות ומחזורות ,ועיבור היו לפנ הקב"ה והיה מעבר את השנה,
ואח "כ מסר לאד הראשו בג עד .
.2

`oxd`e dyn i"r ycegd yeciw ote

 m" an xd itlעל פי הראיה.
 l` pp g ep ia x e o e` b d i c rq a x d it leעל פי חשבו העיבור שהיה נהוג תמיד) .עמ' .(2
.3

clend xg`l xzeia wcd gxid zii`x ly onfd zriaw

ישנ לכ חשבונות תיאורטיי  ,א במציאות היא בעיה קשה ,הסיבה שאי אנו רואי את הירח הקט
מיד לאחר צאתו מרגע המולד היא רקע אור השמי  ,כי העי מסוגלת להבחי בעצ מאיר א ורק א
הארתו חזקה ובולטת יותר מ האור שברקע .ויש עמל רב לחשב כמה זמ אחר רגע המולד נית לראות
את הירח החדש ,במציאות הוא כיו מ המולד ,ובמקרה הטוב לא לפני  19 20שעות לאחר המולד) .עמ'
.(4 5
.4

ycegd yeciwl die`xd dpald clen zricia iyewd

הגמ' במנחות )ד כט (:אומרת ,כי משה רבינו נתקשה במולד הלבנה ,רש "י )שמות פי"ב ,ב'( כותב :נתקשה
משה על מולד הלבנה באיזה שיעור תיראה ותהיה ראויה לקדש ,והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע,
ואמר לו "כזה ראה וקדש" .המהר "ל )באר הגולה פרק שישי עמ' קיח קיט( והגרי"ז )על התורה( מסבירי  ,כי ג
לירח על מנת לקדשו ,דרוש "שיעור " מנימלי אשר פחות ממנו ,אפי' שנדמה שרואי ירח כפלח דק מאד
וצר ,הרי אי לקדש את החודש עדיי ) ,בדיוק כפי שאי לבר על הפת בפחות מכזית() .עמ' .(2
 ,clend on gxid ze`xl ilnipnd onfd .5זהו מה שהברייתא )בסוגיי ד כ (:אומרת :שיש חילוק בי נולד
לפני חצות או אחר חצות נולד קוד חצות ] [i"yx - meidבידוע שנראה סמו לשקיעת החמה ,לא נולד
קוד חצות בידוע שלא נראה סמו לשקיעת החמה.
) i " y x z h iy i t lבסוגייא והוא מיסודו של רב סעדיה גאו ( כי ליושבי המערב נית לראות את הירח החדש
רק מעל לשש שעות מ המולד ,[micrd z` lawl yie] ,ועדי שיעידו שראו לפני שש שעות מ המולד ,יש
להכחיש לאלתר כעקרו מוחלט ,כי אי בכח עי אד שתשיג זאת ,פרט למשה רבינו) .עמ'  .(6וכל זה
רק בחודש תשרי וניס שאז השקיעה והזריחה בשעה שש וחצות היו הוא  12לפי שעו ירושלי ) ,עמ'
 .(29ועני י"ח השעות לפני המולד הוא רק תוספת על ראיית הירח היש ) .עמ'  (6שא ירצה לראות את
הירח היש  ,הרי זה צרי להיות לפחות י "ח שעות לפני המולד .וזה יקרה רק בשעה שש בערב פחות
רגע אחד ביו שלפניו דוקא ,דהיינו שיעברו יותר מי"ח שעות מהיש ) .עמ' .(29
) m i p ey ` x d a x d i t lבעל המאור ,רמב" פ"א מקידוש החודש ובפי"ז הל' ג'( לא יתכ לראות את הירח שש
שעות אחר המולד ,והזמ המינמלי הנצר הוא י "ח שעות .המהר "ל )ש ( מיישב את רש "י :כי אי למדע
את הכלי לקבוע מינימו מוחלט וסופי הטבוע בטבע עצמו ולא מה שבני אנוש יראו בפועל מידי פע
בפע  ,ורק מה שקבע הקב "ה ו' שעות מ המולד הוא מה שיכול להכחיש את העדי ) .עמ' .(6 7
:ë óã 'îâä ùåøéô
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 dleb dlekl ipewzl `pliki :l`eny xn` .1יכול אני לחשב מראש את הרגע של ראיית הלבנה,
ולקבוע את ר "ח ,רש "י מפרש :דהיינו בלא ראיית עדי כי אני בקי בתולדת הלבנה והילוכה וסדר
המזלות,4 'b `yepae ,5 'a `yep____________ lirl dncwda x`azd ,lreta dze`xl milekiy dpald yecig rbx aeyig iyew] .
.[y"iir
 xeaird ceqa `ipzc `zlin i`c xn rci :l`enyl i`lny iaxc dea` `a` il xn` .2סוד
העיבור ,הוא מהו שיעור הזמ המנימלי שצרי לעבור מאז המולד על מנת שהעדי יוכלו לראות את
הפלח הקט של הירח החדש באופק המערבי.
 zevg xg` e` zevg mcew clep xeaird ceqa :`ipzc .3זוהי ברייתא העוסקת בדרכי לקבוע
חדשי ושני  .עיי פרקי דרבי אליעזר המובא בהקדמה נושא ג' .1
רש "י )ד"ה נולד( מפרש" :חצות " הכוונה לחצות היו  .מדובר כא בתקופת ניס ותשרי ,שהיו והלילה
שוי  ,י "ב שעות ליו וי"ב ללילה ,ויש שש שעות מחצות היו עד השקיעה.
 ycgd on meie dlil `diy jixv .4י "מ "מ החודש " ,היינו שיהא לילה והיו שלאחריו שייכי לאותו
חודש ,שלא יקבעו ראש חודש וישאירו הלילה לחודש הקוד  ,וההגהות יעב" מפרש "מ החדש "
 ,[ycegשיהיה הלילה שיי לחודש החדש.

]`le

הטע שצרי שיהא לילה ויו מ החדש ,עי בהקדמה נושא ב .5
הגמ' בהמש מביאה את הסברו של רבא :שזהו רק לפי רבי יוחנ הסובר שכל הלילה צרי להיות מ
החדש ,ושר "ל פליג עליה וסובר ,שהיו אינו הול אחר תחילת הלילה אלא אחרי מחציתו השניה ,ולפי
שיטת ר "ל א נראית הלבנה הישנה קוד חצות הלילה
של ליל ל' ,ויש צור לעשות את החודש חסר ,יכולי בי"ד לאיי על העדי שראו את הלבנה החדשה ביו
השלושי  .ואביי סובר שר "ל לא חולק על רבי יוחנ .
 [milyexiay] meid zevg mcew clep ,ezclez z` oiaygn i`lny iaxy dea` `a` xn`y efe .5בידוע
שנראה סמו לשקיעת החמה ואז אפשר לקדש את ליל שלושי שיחשב ר "ח ,אבל א נולר אחר
חצות היו בידוע שלא נראה סמו לשקיעת החמה אלא אח "כ ,ואי לילה ויו מ החדש ,ומעברי
את החודש שיהיה מלא ,ונפק "מ שא יבואו עדי ויעידו שראו ביו שלושי  ,לא מקבלי עדות .
) i" yx i t lד"ה צרי ( רבי זירא מלמדינו שא העדי ראו את הלבנה הישנה בליל ל' ,לא יתכ שיבואו
עדי שראו את החדש ביו ל' ,כי כ "ד שעות מיכסי סיהרא ,ואיצטרי למ"ד שא יש צור  ,מאיימי
על העדי לקדש את החודש בזמנו ,שזהו דוקא כשלא ראו את הלבנה הישנה בליל ל' ,אבל א ראו
אי מאיימי .
) ' q ez d it leד"ה חצות( זהו תימא ,כיו שמיו שהלבנה מתחלת להתחסר ,לעול
בתחילת הלילה עד שתתחדש ,ונראית רק לפנות בוקר.

לא תראה עוד

]dpald z` ze`xl jiiy mixicp mixwnay i"yx z` eayiy yi

.5 'b `yep dncwda l"pk ,ycegd seqay dlild zligza dpyid

 `xdiq iqkin zery c"k :ongp ax xn` `xif iax xn` .6לפחות כ "ד שעות מקצת קוד המולד
ומקצת לאחר המולד .זהו זמ המעבר שבו הלבנה נעלמת לכל העול  ,כמבואר בהקדמה נושא ב' .2

"`wizrn ixq ipnz - edcicl .`zcgn ixq ipnze `wizrn ziy - ocicl .`xdiq iqkn iry c"k
."`zcgn ziye
a"i ok lr ycegd zligza dycgd dpald ly oke ,ycegd seqa dpyid dpald ly dphew jezn
.clend ixg` zery 'l oke clend iptl zery 'e ,dze`xl `"` zery
l`xyi ux` oia zewlgzn el` zery a"ie ,dpald z` zi`ex oi`y zery a"i cer yi dfl sqepa
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iptl zery a"i dpyid dpald z` ze`xln miwiqtn l`xyi ux`a .gxfnay laal axrnay
i"` ipay `veie .gxfna zi`xp ycegd seqa dpalde ,axrna mdy iptn ,zepexg`d zery yyd
z` mi`ex gxfna mdy laa ipae .zery 'e dycgdne .zery g"i dpyid dpaldn mi`ex `l
.zepexg`d zery 'e cr dpyid dpald
l`xyi ux` ipa ,ycegd zligza axrn cva ze`xdl dligzn `idy dycgd dpald z` eli`e
dycgd dpald z` e`xi gxfna mdy laa ipae .axrna mdy oeik zery yy ixg` cin de`xi
dycgd dpald d`xz clend on zery g"i ixg` wxy `vei cgiae ,xzei xge`n zery a"i wx
.laa ipal

`"ahix ........ micr mei`

.

לפני שקיעה תחלת הלילה
clwen okd .hp
.`k sc?recne ,cg` mei wx mipte` el`a ,wtqn miaeh ini ipy miyer mipte` el`a dlebd ipa .q

:‰·Â˘˙

.  כפי ששומעי מהשלוחי, עושי יו אחדoqipae ixyza oiribn migelydy mewna l"ega .1
 אבל לא את י "ד, עושי מספק שני ימי חג את ט "ו וט "זmiribn `l migelydy mewna l"ega .2
. מוכח שאחד מלא ואחד חסר, וא לא הגיע הקול, כי לשני חדשי חסרי יש קול,()וט"ו
zaya d"xa mikled `l ixyzay zngn]

miribn mpi` ixyz igelye miribn oqip igelyy mewn l"ega

.3

 דגזרו, ג א באו שליחי והודיעו יו קביעתו, [ עושי מספק שני ימי את ט "ו וט "ז בניסk"deiae
 ינהגו כ ג בתשרי שלא, שא תנהיג לעשות בניס יו אחד: רש "י )ד"ה גזירת( מפרש,ניס אטו תשרי
. ופעמי שיטעו, ע"פ שליחי
 מספק שמא בית די,  רבא נהג לישב בצו שני ימיmiribn oigelyd oi`y mewna l"ega k"dei .4
 כי חשש לבוא, ואילו רב נחמ נהג לצו רק יו אחד,[l`ppg epiax - `xneg gkn ok bdp `ax] ,עיברו את אלול
dne ,ycegd zeriawa mi`iwae li`ed ,xingdl oi` oicd mvrn meik ik :x`an 'd 'irq ckxz 'iq g"e` `"xbd xe`iad] ,לידי סכנה
.[minei mevl ebdp `l dpkq meyn k"deiae ,bdpn gkn df mini 'a mibdepy
 א לא שמע מבית דיmiribn `l migilydy mewnl wgexn mewnl l`xyi ux`n `ay in .5
 א שגור שבני חו "ל,שבאר"י "מקודש" לא יעיד לבני חו "ל שבאר ישראל כבר קידשו את החודש
.יאכלו ביוה"כ שבאר "י ויצומו יו אחד אחר שבני אר ישראל צמו
 שלוי ידע שבאר ישראל קידשו את החודש ביו ל' ושבני הגולה אוכלי ביו: תוס' )ד"ה לוי( מפרשי
' הואיל ונאמר "את " אפי' שוגגי אפי, והטע שאי כא חילול יוה "כ ואיסור כרת,כיפור שבאר "י
,rcei did m` la` ,ycegd z` eyciw oic ziay ze`cea rci `l envr iel mby :yxtn xe`nd lra la`] . מוטעי או מזידי
.[zn`d z` mdl xnel aiig did
.`k sc

?recne ,dpy oixarn mipniq el` lr.`q
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. דהיינו שמוסיפי אדר שני, מעברי את השנהoqip f"h cr zah ztewz jynp m` .1
 שמור,"  שנאמר "שמור את חודש האביב,  וזהו כאחרי הסוברי כ, )ד"ה עברה( עד ועד בכללi" y x i t l
.אביב של תקופת ניס שיהא בחודש ניס כשהלבנה בחידושה
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עד ולא עד בכלל ,דהיינו א נמש עד ט "ז לא מעברי .

`k"g` zah ztewz jynp m

][f"i cr 'qezle ,f"h cr i"yxl

מעברי את חודש אדר שיהיה ל' יו .

˙˜È¯˘˙ ˙ÙÂ

תוס' )ד"ה עברה( מביאי את הגמ' בסנהדרי  :על ג' סימני מעברי את השנה ,על האביב ,על פירות האיל
ועל התקופה ,מפני שתי סיבות מה מעברי  ,אבל מפני סיבה אחת לא ,ורשב "ג מסתפק על התקופה,
ומפרשי  :שהסוגייא ש לעני לעבר השנה בגלל תקופת תשרי ,ולכ צרי שתי סיבות ,משא "כ בסוגיי בגלל
תקופת ניס ג ללא סיבה נוספת מעברי .
?z`f micnl oipne ,epnfa ycegd yeciw zxhnl zay llgl xzen m`d .aq

:`k sc

˙˘:‰·Â

 miiw w"ndia didy onfa .1עדי שראו את המולד היו מחללי את השבת כדי לבוא להעיד על המולד
של כל החדשי  ,מפני תקנת הקרב  ,[y"iir ,cq 'eyz onwl mix`eand mipte`ae] ,ומפרש רש "י )במשנה( :קרב ר "ח
שיקרב בזמנו .תוס' )ד"ה על( מוסיפי  :שזה נלמד מהפסוק "אלה מועדי ד' אשר תקראו אות במועד ",
ור "ח ג נקרא "מועד "ycegd ycwl devny meyn `ed mrhdy :zxne` .k sc lirl 'nbdy dny :azek mixe`iae miyecigd] .
llgl xzen - wxtd ly dpexg`d dpynd lr h"eiezde ixi`nd ,'c 'ld ycegd yeciwn b"t m"anxd itl] .my `"edl wx edf ,micr it lr

`.[cala zewln yper `l` dilr oi`y "xngn" wx xzeny :azek i"ptde ,dliwq dilr yiy dxenb dk`ln 'it
 w"ndia axgyn .2התקי רב יוחנ ב זכאי ,דכיו שאי תקנת הקרב  ,לא יהיו מחללי אלא על ניס
ותשרי בלבד ,שבה מתקני את המועדות ,שהרי כל המועדות תלויי בחדשי אלו.
,xaern e` ycewn ycegd m` ,[`"ahixdn zxg` ,i"yx - dlebd ipal] ricedl oic zia igely mi`vei izn .bq
:`k sc
?recne ,crene zay llgl jk lya c"ia igelyl xzen m`de
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 ixyze oqipn ueg miycegd lka .1השלוחי יוצאי מבערב אפי' שעדיי לא שמעו מבית די מקודש.
רש"י )ד"ה שלוחי ( מפרש :כגו שנראה בעליל ביו כ "ט או בליל ל' שודאי בית די יקדשו למחר ,א "נ
בחודש מעובר שפשוט שביו ל "א יתקדש.
 ixyze oqipa .2אי השלוחי יוצאי עד שישמעו מפי בית די "מקודש".
לפי תוס' )ד"ה על ניס ( כשנראה בעליל ביו כ "ט או בליל ל' ,אי יוצאי לאלתר ,כי חוששי שמא בית די
יתחרטו ויעברו את החודש ,ויהיה קלקול המועדות ,אבל היכא שלא קידשוהו ביו ל' הטע שממתיני
השלוחי  ,זהו משו גזירה שמא יצאו תמיד מבערב כבכל החודשי edeyciw `ly `kid - xe`nd lra itle] .
.[axran z`vl mileki 'l meia
 xaern e` ycewn m` [dlebd ipal epiid - i"yxl] miricend oic zia igely .3אסור לשלוחי לחלל את
השבת והמועדי בשביל להודיע ] [dlebd ipalא מקודש או מעובר ,שנאמר "אלה מועדי ד' אשר תקראו
אות במועד " על קריאת אתה מחלל ולא על קיומ .
,xeq` mipte` el`a ,ycegd yeciw zxhnl zayd z` llgl xzen mipte` el`a .cq
.ak±:`k sc
?recne
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 lilra `l d`xp gxid m` .1לכו "ע מחללי את השבת.[y"iir aq'eyz l"pk] ,
.2

`lilra d`xp m
) w " z i t lד כא(:

מחללי  iq ei ia x it le ,אי מחללי  ,לפי שאי צור .
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 הואיל וכבר נתקדש החודש ע"י הראשוני, שר "ע עיכב בלוד: במשנה מבוארmicr daxd e`a m` .3
: ורבי יהודה )בברייתא( אומר,"  ור"ג מחה בידו "דנמצאת מכשילי לעתיד לבוא, והשאר שבאו אינו לצור
dpynd - xpl jexrd itl] . ושלח ר "ג והורידוהו מגדלותו," שח "ו שר "ע עיכב אלא "שזפר ראשה של גדר
.[`ziixad lr zwleg
. כמבואר בתשובה קודמת, אסור לה לחלל את השבתycegd ycwzpy ricedl oic zia igely .4
 א, שמותר לשניה יחד לבוא ע"י חילול שבת:( מבואר. במשנה )ד כבclend z` e`xy epae a` .5
:azek ixi`nd] . וזהו מפני שא יפסל אחד מה יצטר השני ע אחר,[d`ad 'eyz oiir] , למ "ד שאי מצטרפי
.[cirdl c"ial `eal di`xd zrya oiekzd `l leqtdy xaecn o`k ,dlha olek zecr zecr ileqt e` aexw `vnp m`y s`y
' שנאמר "אלא מועדי ד, שיוצאי לעדות החודש:מבואר

(.)ד כב

 במשנהmeie dlil ly jldn lr .6
," אשר תקראו אות במועד

ozecr oi`y iptn edfy :azek m"anxd mya h"eiezd] .mi`vei `l meie dliln xzei lr la`]

.[dfa k"yn y"yx oiire ,zayd meia cer milyexil ribdl ewitqi `l ixdy ,melk zlren
 שמותר ג למסייעי:( מבואר.כב

 במשנה )דmixney jixvy e` jlil leki `le ycegd z` d`exd

.7

.לו לחלל את השבת
 שמותר: כותבי

' התוסmixyk md ycegd z` e`xy micrdy micirnd micr .8
z` d`x i`xedp 'xy :x`ean 'nba oey`xd yexita mye ,ipy wxt zligza 'nba ,i`xedp 'xn gkenck] ,לה לחלל את השבת
(  ד "ה מחללי.)ד כב

,`cdq d"c my 'qezae 'nba ipyd yexitae .cirdl ipy cr `vni `l `ny wtq yiy s`e ,xg` crl sxhvdl ick `ye`l jlde ,dpald
y"`x 'qezd eli`e ,jkl sqep cg` cr `vni i`xedp 'xy ze`ce oi`y s` ,xyk `edy cr lr cirdl ick zay llig i`xedp 'xy :x`ean
b"t n"gld wiicn oke ,wtqn zay oillgn `l crd zepn`p lr cirdl la` wtqn micr egly ycegd zecr mvr lr wxy xaeqe wleg

.[y"yx oiire .i"yxn ,'b 'ld ycegd yeciwn
,ycegd zecrl mixyk m`d ,opaxcn e` `ziixe`cn zecr ileqte micar ,miaexw .dq
.ak sc
?recne

:‰·Â˘˙
miaexw

.1

, אבל א נפסל אחד מה יכול השני להצטר ע אחר,  אינ כשרי להצטרa x w q e t ok e w " z it l
.  עדות זו תהא מסורה לכ,"  וזהו ממה שנאמר "החודש הזה לכ,[5 oic zncewd daeyza epazky dxrda oiir]
.  ולא להכשיר קרובי, שתהא מסורה לחשובי הדור שיקבלו עדות:ומפרש רש "י
 דהיינו למשה ואהר,"  דדרש "עדות זו תהא כשרה בכ,  כשריl` en y w q et o k e oer ny i a x i t l e
. א שה אחי
 ואילו כשבאו לבית די הכשירו, שהכהני פסלו עבד משוחרר:x n` iq ei i a x - mixxgeyn micar .2
.את העבד המשוחרר
 "החודש הזה לכ " לרבות דוקא כשרי ומיוחסי,  שהכהני שפסלו דורשי: תוס' )ד"ה ופסלו( מפרשי
laiw `l oiicre oire oy zltda xxgzyp 'it` xyky :n"iy `iane .oixiyk oixxgeyn micary wqet ixi`nd] ,ולמעוטי גר וממזר
oa eivge car eivg did m` n"ne ,dfa xizdl xexa `ly miiqne ,xxgzype dpald z` d`xy xenb cara s` oixiykn yie ,xexgiy hb

.[exxgyl eax z` oiteky meyn ,xxgzydl cnery s` ezecr oilawn oi` ,exxgiy `le ,oixeg
 מלוי, המשחק בקוביא:  ואלו ה,ycegd zecrl s` mipn`p mpi` ,melqt minkgy zecr ileqt lk .3
.  ועבדי שאינ משוחררי, סוחרי שביעית,  מפריחי יוני,בריבית
 אבל משחק בקוביא,[y"yx - rexfae lfbpd ly epevx cbp] ,  מדאורייתא אינו קרוי גזל אלא החוט:רש "י מפרש
 ומפריחי יוני שהוי, וכ מלוי בריבית שהלווה נות הריבית מדעתו,שאמרו רבנ שאסמכתא לא קניא
.  כיו שלא דומי לגזל פסולי רק מדרבנ,כמשחק בקוביא
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תוס' )ד"ה אלו( כותבי  :שמהגמ' משמע שמה שה פסולי רק מדרבנ ומדאורייתא ה כשרי  ,זהו מפני
שה חושבי שלא נחשב לגזל או שחושבי שמותר ,ולכ משחק בקבויא אינו פסול מדאורייתא ,כי
חושב לעצמו שאינו גוזל ,כיו שהמפסיד נות לו מדעתו ,ומלוי בריבית היינו בריבית שאינה קצוצה,
שאיסורה רק מדרבנ  ,ואפי' בריבית קצוצה ,אינו פסול מהתורה ,כי המלוה חושב שאינו גוזל ואינו עובר
איסור ,כיו שהלווה נות זאת מדעתו .וכ סוחרי שביעית בזה "ז למ "ד ששביעית בזה "ז הוי מדרבנ  ,או
בסחורה דרבנ .
תוס' )ש ( מביאי  :שלמ "ד בסנהדרי שמשחק בקוביא פסול ,כי אינו עוסק ביישובו של עול ולרמי בר
חמא המפרש שמפריחי יוני  ,היינו מלמד יוני להביא יוני אחרות לשובכו ,וכל האיסור משו דרכי
שלו  ,פשוט הוא שאינ דומי לגזל דאורייתא.
עבדי שאינ משוחררי  ,ברש "י ובתוס' מבואר שפסולי מדאורייתא כאשה ,תוס' מבארי  :שהמשנה
נקטה אות  ,כי הו "א שה כשרי הואיל ואינ פסולי מחמת עצמ והוי כקרובי  ,קמ "ל שאינ
כקרובי .
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`?ycegd zecr milawn inn .
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בראשונה היו מקבלי עדות החודש מכל אד ] ,[zecrl leqt epi`yמשקילקלו הבייתוסי התקינו שלא יהיו
מקבלי אלא מ המכירי  ,ומסקנת סוגייתנו שצרי שני עדי שיעידו עליו שהוא כשר- inlyexid itl eli`e] .
.[xyk `edy eilr ciriy cg` cr witqn
?ycegd ycwzd izn mircei eid dlebd ipa ji` .a

:ak sc
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בברייתא מבואר :בא אחד מסו העול ואמר
מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי אנשי .

")ראיתי(

בית די קידשו את החודש " ,מאמיני לו ,משו שכל

במשנה מבואר :בתחילה היו משיאי משואות ,משקילקלו הכותי התקינו שיהיו שלוחי יוצאי .
` ze`eynd z`yd oteמביאי כלונסאות ארז ארוכי וקני ועצי שמ ונעורת של פשת וכור במשיחה
ועולה לראש ההר ,ומצית בה את האור ,ומולי ומביא מעלה מורידmya 'qez - akek `edy xnel erhi `ly ick] ,
 ,[inlyexidעד שהוא רואה את חבירו שהוא עושה כ בראש ההר השני ,וכ בראש ההר השלישי והלאה.
?recne ,g"x lk xear ze`eyn oi`iyn m`d .b

:ak sc
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אי משיאי משואות אלא על החודש שנראה בזמנו לקדשו ,ואימתי משיאי  ,לאור עיבורו ,דהיינו שרק על
חסר מעברי כי באופ זה לא יכולי בני הגולה לבוא לידי טעות ,אבל על חודש מלא לא עושי  ,כדי שלא
יהיה ביטול מלאכה לע שני ימי  .רש "י מפרש :שני ימי של ר"ה ,ותוס' מפרשי  :אפי' שני ימי של כל
ר "ח ור "ח.
e`vnpyk oicd dn ,dwicaa ote` edn ,`ay in lk z` ewca m`d ,oiwcap eid micrd okid .c
'cl uegn e` xvgdn z`vl oiprl megzl uegn e`ay micr ly oic dn ,df z` df oiyigkn
.ck :bk sc
`?recne ,zen

˙˘:‰·Â

 miwcap eid micrdy mewn .1העדי היו מתכנסי בחצר גדולה שהיתה בירושלי  ,והיו עושי לה
סעודות גדולות ,וש היו בית די בודקי אות .
 ,ahid ewca mipey`xd micrd befd z` wx .2אבל את השאר שאלו רק ראשי פרקי  ,כדי שלא יצאו
בפחי נפש.
` dwicad oteכיצד ראית  ,הא פגימת הלבנה היתה לפני החמה או לאחריו ,לצפונה או לדרומה,
] .[melk xn` `l dngd zenia dpetvl e` minybd zenia dnexcl xn`yk epiidכמה היה גבוה ,ב' או ג' מרדעות ,לאי היה
נוטה ,וכמה היה רחב.
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 רש "י, אבל מצטרפי לעדות אחרת, עדות בטילהdf z` df oiyigkn micrd ipy e`vnp .3
. שהיינו שאחד מה יכול להצטר ע עד אחר שיאמר כמותו: ותוס' )ד"ה אבל( מפרשי

' ומפרשי התוס, כי אי לה אלא ד' אמות, בראשונה לא היו זזי מהחצרmegzl uegn e`a m` .4
. כי כל החצר חשובה כד' אמות:()ד"ה לא
.ck sc

?z`f micnl oipne ,ycegd yeciw xcq edn .d

:‰·Â˘˙

,"  וכל הע עוני אחריו "מקודש מקודש," ' שנאמר "וידבר משה את מועדי ד,"ראש בית די אומר "מקודש
oikled micrd eidi `ly ,mewn lka c"ia y`x 'it`y i`kf oa opgei oax oiwzd :zxne` :`l sc onwl dpynd] ." שנאמר "מקראי קודש
.[zxg` mrta `ealn erpni `ly ick ,cred mewnl `l`
.ck sc

?recne ,"ycewn" xne` oic zia y`x yceg lka m`d

.e

:‰·Â˘˙

. בי שנראה בזמנו ובי שלא נראה בזמנו, סדר קידוש החודש הוא בכל חודשw " z it l
 הואיל וכבר, א לא נראה בזמנו אי מקדשי אותוl` en y my a d c ed i ' x w q et ok e w ec v x " a ` " x i t l
. קידשוהו שמי
. שלא בזמנו מקדשי אותו,[i"yx - wefig jixv epi`y iptn] , בזמנו אי מקדשי אותוen li t i t l
 שני,"  שנאמר "וקדשת את שנת החמישי,בי כ ובי כ אי מקדשי אותו

oern y x " a ` " x i t le

. אתה מקדש ולא חדשי
:ck .ck sc

?"iz` oeyrz `l" xeqi`a lelk dn .f

:‰·Â˘˙
xeq`y dn lkc :o"anxd mya miazek a"iwqa `nw 'iq f"hde xehd]

. שאסור לעשות צורות," בתורה נאמר "לא תעשו אתי

hleaa wx edf ,xeq`y zexevd lkay :wqtp 'c 'irq my r"eyay s` lwdl oi`y :f"hd azeke .hlea oia rwey oia xeq` ,"iz` oeyrz `l" meyn
iia`e zn` md millk zylyy :miazek ,dxq` `l d"c 'qez]

.  אביי אמר בזה שלשה כללי.[dpale dngn ueg xzen rwey m` la`
:[mdn cg`n 'it` ea xfg `l

 לא יעשה בית בתבנית היכל: כדתניא,ozenk zeyrl xyt`y oiyny `l` zeyrl dxez dxq` `l .1
 וכ חצר תבנית,  וכ אכסדרה תבנית אול,( " )אבל א נשתנה במקצת מותר ש.כשיעור גבהו וארכו ורחבו
itl :raexn e` yleyn lebir oeqkl` dxepn ly mipwd zcinr xcq] . מנורה תבנית מנורה,  שולח תבנית שולח,עזרה
dxepn oke ,ozeyrl xzen okle ,akrn lebira - minkg zpynd itl eli`e ,ote` lka ozeyrl xeq` ok lre .akrn epi` - xey xekad

 מותר,[akrnd xaca]  אבל א שינה בכל זה.[xingdl wqt daeyz igztde ezhiyl xzen k"b onyl `le zexpl dieyry
(  בתוס' )ד "ה שפודי. אבל ז' קני אסור אפי' משאר מיני מתכות,כגו חמשה קני או ששה או שמונה
'irq `nw 'iq c"xei r"ey - xeq` migth g"i ddeab dpi` 'it`e] .  שאסור אפי' בלי גביעי כפתורי ופרחי:מבואר
,mixeztk ila mipw 'f zeyrl xzen miakrn mixeztkde miriabdy oeik adf lyac :x`ean my j"ya] . כי כל זה לא מעכב,['g
.[adfa mb xqe` xey ze`eazdy `iane ,my `"rxbd wiicn ok
"  "זהב טהור, דדרש "ועשית מנורת " כלל: רש"י )ד"ה ואפי'( מפרש, מנורה של ע ושל חרס מותרw " z i t l
. מה הפרט מפורש של מתכת א כל של מתכת, "מקשה תעשה " חזר וכלל,פרט
 ריבה כל מילי ומיעט של, דדריש ריבוי מיעוט וריבוי, א של ע לא יעשהdcedi x a i qei i ax itle
.חרס
.xzen mdn cg` la` ,iccd icda dakxnay mipt drax` zenc `l` zeyrl dxez dxq` `l
yixtzi` `l]

, א מצא צורת אד אסור להשלי לד' פני

.2

(  ' )ד "ה לא תעשוq ez a i py d u ex iz d it l
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.[jk lr wleg oey`xd uexizd m` mdixaca
.oeilrd xecnay oiyny `l` zeyrl dxez dxq` `l

.3
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'qez]

. דדרשינ "לא תעשו אתי " לא תעשו אותי.mc` sevxtn ueg ozeyrl mixzen oitevxtd lk .4

`"i :`ian f"h `"nw 'iq c"ei r"eya .xzen mc` zxev ivg la` zenilya mc` zxev df xeqi`d lky :miazek ,bn sc f"r zkqn

.[a"rz xingndye ,xqe` b"nqdy `iad j"yde f"hde .oibdep okc `"nxd 'ke .xzen cal seb e` cal y`x zxevy
 שלכו "ע וא רבא במסכת ע "ז סובר שאסור מדאורייתא לעשות צורת: כותבי
m` yixtzi` `l]

. אי איסור לעשות פרצו אד ע שאר פרצופי

()ד "ה חו וד "ה סמי

'תוס
. אד

(  )בד "ה תעשוo ey ` x d m v ex iz i t l

.[ok xaeq ipyd uexizd
. חיות הקודש ומלאכי השרת,  שרפי,  אופני:  כגו,mexna iiyny zenck `l ,iz` oeyrz `l .5
. כוכבי ומזלות, לבנה, חמה:  כגו,ize` oiynynd iiyny zenck iz` oeyrz `l .6
. שבצורת לבנה אי חילוק א בולטת או שוקעת: כותבי

()ד "ה והא

'תוס

,zexev dyriy ixkpl xnel .2 .mzeyrl icedil dxez dxq`y zexev ixkpn lawl .1 xzen m`d .g
:ck sc
?recne

:‰·Â˘˙

. אסור משו חשדאdxez dxq`y zexev ixkpn lawl .1
 וכ אי איסור בבולטת שנכרי עשאה ונתנה, שחשד יש רק בצורה בולטת אבל לא בשוקעת:הגמ' אומרת
.['d 'irq `nw 'iq c"xei `"nxa wqtp oke] , לרבי או שנתנה לנשיא דשכיחי אצלו רבי
,[ לומר לנכרי שיעשהcnlzdl dyeryk e`]  שמותר עכ "פ במקו מצוה: בסוגייתנו מבוארixkpl xnel .2
' רש "י ותוס,  כגו אצל הנשיא ששכיחי אצלו רבי, ודוקא באופ שאי חשדא,ולהשהות בבית היהודי
 שמותר מפני שהאנשי יודעי שצורה זו למטרת מצוה או להתלמד ואינה למטרת: )ד"ה שאני( מפרשי
, שא אי מצוה או להתלמד אסור לומר לנכרי שיעשה:  תוס' מוסיפי,[my `"nxa wqtp oke] ,עבודה זרה
." משו "שבות
:ck sc

?ozeyrl xzen zexev el` .h

:‰·Â˘˙

 או כשעשא, וכ כשעשא חוליות למטרת מצוה, אינה אסורהiepiya oziiyr zexeq`d zexevd lk .1
 מפשטות הגמ' משמע שכמו כ,[2 ,4 mipic 'f 'eyz lirl k"yna r"re] .להתלמד או כשעשא בצורה שוקעת
xehd ,fk w"q my j"y - `cyg oi` miax lyay meyn edfe] .'g 'irq my `"nxa wqtp oke] , מותר לנכרי לעשות עבור רבי
o"xdy `ian i"ad ,d"nxd k"kye ,xeq` miwxt lye miax ly 'it` cnlzdl epi` la` ,cnlzdl `edyk `l` xizn epi` qtl` axe :azek

.[miwxt lye el eyr mixg` :ly mivexizd dgcp ,cnlzdl xzeny zvxzn 'nbdy ixg` - m"anxd itl oke i"xd itly :yxtn
wqtp ok]

.zetere zenda zeig mzq ly zehlea zexev zeyrl xeqi` lelk `l "iz` oeyrz `l"a

.2

.['e 'irq my r"eya
 מצא כלי ועליה, כדמצינו בגמ' ע "ז, שצורת דרקו אסור לעשות בלא שינוי: תוס' )ד"ה סמי( כותבי
 שזהו משו שה חשובי לעכו " ויש: הגמ' )ש ( מפרשת, לבנה ודרקו יוליכ לי המלח,צורת חמה
.למשהה אות חשדא שעובד ע "ז
:ck sc

?recne ,da mezgl oke ,rwey e` hlea enzegy zrah erav` lr gipdl xzen m`d

.i
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 zhlea dxevd m` .1אסור להניחה כי עונד צורה בולטת ,אבל מותר לחתו בה.
 zrwey dxevd m` .2מותר להניחה ואסור לחתו בה ,מפני שהחתימה עושה צורה בולטת.
 zhlea dxevdyk m"ekr zraha mezgl .3תוס' )ד"ה שאני( כותבי  :שיש ליזהר באיסור זה כשמלוי
לנכרי ומחתימי בשעוה ,ושא הנכרי מביא לו חות מעצמו מותר.
mipey`xdyk .1 "axrna ziaxre gxfna zixgy edepi`x" ecirdy mipy ly zecr milawn m`d .`i
,dycgd dpald lr ecird zezikd izyyk .2 ,dycgd lr miipyde dpyid dpald lr ecird
.dk :ck sc
?recne
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 ix ep oa o p gei i a x i t lזה לא יתכ ולכ עדות פסולה.
 l` iln b oax i tleיתכ ועדות כשירה ,הברייתא אומרת :כי כ קיבל מבית אבי אבא.

·.
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) i " y xa o e y ` x d y e xi t d i t lבתחילת המשנה( לרבי יוחנ ב נורי לא יתכ לראות את הישנה בבקר במזרח
ואת החדשה בערב במערב ,כי כ "ד שעות מיכסי סיהרא ,תוס' )ד"ה ראינוה( כותבי  .1 :שבירושלמי מוכח
כפירוש זה .2 ,ר "ג סובר ,שא שכ "ד שעות מיכסי סיהרא ,מ "מ שמא יש לחלק ,שרק בתקופת ניס ותשרי
שהשעות בינוניות וכ בטבת שהשעות קטנות יש כ "ד שעות שמיכסי סיהרא ,אבל בתקופת תמוז שהשעות
ארוכות מיכסי סיהרא פחות מכ"ד שעות ובא בקצרה .3 .לפירוש זה רבי יוחנ ב נורי לא פוסל כשהעדי
העידו שראו את החדשה בבקר וג בערב.
) i " y x a ip y d ye x i t d it leד"ה עידי שקר( רבי יוחנ ב נורי לא קיבל עדי שהעידו שהלבנה החדשה היתה
בבקר בשחרית ובערב במערב ,לפי שאינה ממהרת לבוא בי "ב שעות ,ור"ג סובר שפעמי ממהרת לבוא בי"ב.
תוס' )ש ( הקשו על פ ירוש זה :דא "כ מה סברת רבי יוחנ ב נורי.
) exeair lilae ,[i"yx - 'l meia] epnfa depi`x" ecirdy mipy ly zecr milawn m`d .aiליל ל' רש "י( `l
.dk sc
?recne ,"depi`x

˙˘:‰·Â

ר "ג קיבל את העדי ,
 .['l lila dclepy epeayg t"r rciy iptn edfe ,mipey`xd micrd z` b"x wifgd d"t` ,d`xp `l `"l lilayורבי דוסא ב הורקינס
לא קיבל ,ומעברי את החודש ,וכ סובר רבי יהושע ואעפ "כ נהג כמו ר "ג ,הואיל ור "ג היה נשיא ,ונאמר
"את " ג' פעמי  ,אפי' שוגגי  ,אפי' מזידי  ,אפי' מוטעי .
]ecirde mixg` micr e`a k"g`e ,'ld meia olaiw l`ilnb oaxy :`"ahixdn rnyn oke ,x`an l`xyi zx`tzd
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`le micrd exwgp ,l`xyi lke oic zia ede`x" dpyna oey`xd oica yecigd dne oicd dn .`
:dk sc

?"ycewn xnel ewitqd
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' וקמ "ל אפי, הרי זה מעובר, כשראו את הירח ולא הספיקו לומר "מקודש " עד שחשכה:הדי הראשו במשנה
 אי,  וכ הדי כשנחקרו העדי ביו,"  כיו שלא הספיקו לומר "מקודש,  מעברי,ראוהו בית די וכל ישראל
 כמו שמצינו בדיני ממונות שגומרי אות בלילה א,אומרי תהא חקירת כתחילת די ויקדשו בלילה
 וקראו,  מתי הוא "חק " בגמר די," הואיל ונאמר "כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, התחילו ביו
xg`e ,micr e`a `le 'l meia eayiy c"ia - eh 'ld ycegd yeciwn b"t m"anxd itl] . "משפט " מה משפט ביו א הכא ביו
,'eke ,zecra micrd ecnr m`e ,xaern eny e`vie eli`ed .eciri `ly mdilr minii`n c"ia ,epnfa ycegd z` e`xy micr e`a mini 'd e` 'c

.[rxtnl ycwl micrd ly ozecr ipdn `l exairy xg` - `"ahixd itle ,'l mein rxtnl ycegd z` oiycwn
ecirie mipy ecnri cala oic zia ede`x" dpyna ipyd oica yecigd dne oicd dn .a
:dk sc
?mdipta
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 שזהו דוקא כשראוהו: מפרש, רב זירא.  יעמדו שני ויעידו בפניה, ראוהו בית די בלבד:הדי השני במשנה
 כי לא תהא שמיעת הדייני גדולה, אבל ראוהו ביו יכולי לפסוק על פי הראיה בלא הגדת עדות,בלילה
.  הלכ דני על פי מה שראו ביו,[1 oic 'c 'eyz onwl oiir] , מראיית
cin weqtl mileki meia e`xyk f"itl]

, בלא שמיעה ביו על מה יקדשו, )ד"ה שראוהו( כשראו בלילהi" y x it l
.[zecr zriny `la meia lenz` e`xy dn lr meia zxgnl weqtl ipdn `l la` ,meia

, והואיל ואי קבלת עדות בלילה אפי' בדיני ממונות, ' )ד"ה כא ( ראיית נידונית כקבלת עדותqe z d i t l e
meia zxgnl mileki ,meia e`x m` f"itle] .  ואינ יכולי לפסוק בלא קבלת עדי, על כרח צריכי להעיד ביו
.[`"ty ,`"rx 'qez - zecr zlawk di`xdy oeik ,e`xy dn it lr ycwl
`l d"xae d"c .l sc onwl i"yx oieri - edizciar i`n b"k :dywn y"yxd]

. פי' בית די של כ "ג: כותבי

()ד "ה ראוהו

'תוס

ode dyly ede`x epizpynn oke ,dylya ibq - :i sc oixcdpqa iia` itl dpde ,oirwez lecbd oic ziaa wxy ,my i"yxn rnync ,oirwez

.[epziibeqa `"ahixd azek oke ,oic zia
.dk sc

?"'eke oic zia ode dyly ede`x" dpyna iyilyd oica yecigd dne oicd dn .b

:‰·Â˘˙

 שאי, יעמדו שני ויושיבו מחבריה אצל היחידoic zia mde ( ראוהו שלשה )בלילה:הדי השלישי במשנה
...  "ויאמר ה' אל משה ואל אהר: שנאמר. וקמ "ל שאינו כשר אפי' הוא מומחה,אחד כשר לעדות החדש
 לא, מלדונו, ואפי' לרבי עקביא הפוסל )במסכת סנהדרי ( בית די שראו אחד שהרג את הנפש." החדש הזה לכ
.פסל אלא בדיני נפשות שצרי לראות לו זכות
:dk sc

?recne ,zecr zriny `la mzii`x it lr weqtl mileki oic zia m`d .c
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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, דלא תהא שמיעה גדולה מראיה, יכולי לקדש על פי הראיהmeia ycegd zecr e`xy oic zia .1
, שזהו מסברא:  ותוס' )ד"ה לא( מפרשי, מפני שבעדות החודש א"צ הגדת עדות:רש"י )ד"ה ואמאי( מפרש
.כי ראיה יותר חזקה משמיעה
meia zeytp ipic zecr e`x

.צרי הגדת עדות

.2

( כפי שדייקו זאת התוס' ד "ה לא, )ד "ה ואמאיi" y x it l

, כדמוכח בגמ' בב"ב,בעדות נפשות אמרינ לא תהא שמיעה גדולה מראיה

(  ' )שqe z d i t l e

ג

ipica - my r"x itlye ,w"a zkqna oetxh iaxk wx epiidy :azek `"yxdnd] o"xde `"ayxa r"re ,zepenn ipica d"dy :siqen `"ahixde]
itly cnely c"a`xdk xaeq i"yxy :miazek epziibeqa i"pte `"ahixd ,:`k sc zeaezk zenglna o"anxd .zecr zlaw jixv zeytp

.[jkl enikqd `l `"ahixde `"ayxde ,meia zecr zlaw jixv dlila e`x m` h"x itl s` - w"aa ipyd uexizd
:  תוס' )ד"ה כגו ( מפרשי, לכו"ע לא יכולי לפסוק ביו על פי ראיית שבלילהdlila zecr e`xyk .3
.שזהו מפני שצרי קבלת עדות ביו ואפי' בעדות החודש
:dk sc

?oiic zeidl leki m`d oic ziaa cirnd cr .d

:‰·Â˘˙
,epziibeqa `"ahixa r"re]

,לכו "ע אינו יכול להיות דיי אפי' בקידוש החודש

[zexhy meiwn ueg]

zeiecrd lka

.1

itle ,micrl mzaiygn dlila mzii`xy meyn edfy :mixiaqn m"ayxd mya :v sc w"aa 'qezd .gpd d"c :`k sc zeaezka 'qezae

.[mipiicd z` mifdl evxiy mixg` micr elawi `l mipiicd o`ke ,dnifdl leki dz`y zecr jixvy meyn edf - my 'qezd
 הואיל וחיוב,  שבקיו שטרות אפי' עד המעיד נעשה דיי: כותבי

' תוסzexhy meiwa .2
. הקיו הוא רק מדרבנ

()ד "ה דרחמנא

micnl oipne ,mixg` zecr it lr weqtle oiic zeidl leki m`d cirn epi`y d`exd cr
.ek :dk sc
?z`f

.e

:‰·Â˘˙

. לכו "ע ואפי' ר "ע מודה שנעשה דיי

( )דאורייתאycegd yeciw zecra

.1

zeytp ipic zecra

.2

zeidl mileki mpi` ,cirdl epeekzd e`xy micrd m` - eqpkpy 'b d"c :biw sc a"aa m"ayxd itl]

.  יכוליoet x h ia x it l

.[mileki - my 'qezd itle ,lreta micirn `ly s` mipiic
 לא, וכיו שראו שהרוצח רצח,"  "ושפטו העדה והצילו העדה, דכתיב, ` לא יכוליa iw r ia x itle
,"  שעיקר הלימוד הוא מדכתיב "עד עמדו לפני העדה למשפט:  תוס' )ד"ה דרחמנא( כותבי,יראו עליו זכות
. שלא ללמוד שאר דיני מדיני נפשות,  והפסוק בסוגיי נצר,כמבואר במסכת מכות
'qezde oiibeqa `"ahixd j` ,.v sc w"a i"yx zhiy oke]

.כותבי שדינו כדיני נפשות

()ד "ה דרחמנא

' התוסoiwifpa .3

.[oiic dyrp cr r"ekle zeytp ipicn xzei lw zepenn ipicy ,mixaeq my w"aa
.  שאפי' עד המעיד נעשה דיי: כותבי
.ek sc

()ד "ה דרחמנא

' התוסopaxc zexhy meiwa .4

?recne ,dpyd y`xa driwzl mixyk zexteyd lk m`d .f

:‰·Â˘˙
dxte lri li` ly
xtey]

, מפני שהוא קר ולא שופר,כל השופרות של איל ויעל כשרי חו משל פרה

.1

(. )ד כוw " z it l
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 .[zxtety oeylnעולא אומר טע נוס  :שאי קטיגור נעשה סניגור ,ואביי מוסי  :שופר אחד אמר רחמנא
ולא שתיי ולא שלוש .[`"ahixa oieri xey lyae] .ע "ע בתשובה הבאה נושא ב' לעני א רבנ שבמשנה ד
כו :חולקי על התנאי שבמשנה זו ,וכ לעני לכתחילה ולהלכה.
 iq ei ia x i t leג של פרה נקרא קר  ,דכתיב "במשו בקר היובל " ,ואי פסול של קטיגור נעשה
סניגור ,הואיל וזה אינו בפני  ,וכ אי פסול של שני שופרות ,כיו שהגלדי מחוברי .
 m`x ly .2תוס'

)ד "ה חו

( כותבי " :ושמא אינ חלולי ואינ ראויי לשופר ".

]lya `wec xyt`e :azek o"xd

el oncfi k"g` m`e ,dkxa `la rwzi mi`nh ly `l` el oi` m`y :wqet 'g w"q etwz 'iq a"nde ,xeq` mi`nha la` ,xyk mixedh

.[xyk r"ekl dtixhe dliap lya edin ,dkxa `la aey rwzi xyk xtey
.adf mitevn eid m`d .2 .mzxev idn .1 zeiprz lye laeiay k"dei ly ,dpyd y`x ly xtey .g
.fk :ek sc
?z`f micnl oipne ,xtey mbe zexvevg mb eidiy jixv m`d .3

˙˘:‰·Â

‡Ï·ÂÈ Ï˘ Î"‰ÂÈ·Â ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ .

][oicd xwirn

) w "z i t lבמשנה ד כו .1 (:יעל פשוט ] ,[setk `lהגמ' מפרשת :מפני שתפילה צרי פשיטות ,תוס' )ד "ה של(
מוסיפי  :שנאמר "נשא לבבנו אל כפי " .2 .פיו מצופה זהב ,רש "י )במשנה( מפרש :שזהו דוקא בשל מקדש,
אבל בשל גבולי אי ראוי לצפות פיו זהב כבמקדש .3 .[dfa y"yxd k"yn oiire] .שתי חצוצרות מ הצדדי  ,שופר
מארי וחצוצרות מקצרות ,מפני שמצות היו בשופר .הגמ' )בד כז (.אומרת :שזהו דוקא במקדש ,אבל בגבולי
מקו שיש שופר ] ,[i"yx - laeiae d"xaאי חצוצרות ,אחרת מרבי חלפתא שהנהיג בציפורי כמשנתינו בשופר
וחצוצרות ,וכ אחרת מרבי חנניא ב תרדיו שהנהיג בסיכני כמשנתינו .4 .שווה היובל לראש השנה ,לתקיעה
ולברכות ,רש "י מפרש :שצרי לומר תשע ברכות ג ביוה "כ של יובל ,וזהו מגז "ש שביעי שביעי.

 d c e d i i a x i t lבראש השנה תוקעי בשל זכרי ]` ,[mitetk onzqe milוביובל בשל יעלי  ,[mitetk `l] ,הגמ'
מפרשת :דס"ל שבראש השנה כמה שאד פניו כפופי עדי טפי ,כי עיקרו לתפילה ,וביוה "כ עדי פשיט,
כיו שיוה "כ עיקרו לקרוא דרור ,ולית ליה גז "ש ,תוס' )ד"ה של( מוסיפי  :שפשוט עדי משו "והיו עיני וליבי
ש " ,תוס' )ד"ה רבי( כותבי  :שלכל התנאי וא לרבי יהודה מצות שופר בראש השנה נלמד מיובל בגז "ש,
ומסברא רבי יהודה לומר שראש השנה צרי בשל זכרי כפופי .
) iel ' x i t leבגמ' ד כו (:מצוה של ר "ה ויוה "כ של יובל בכפופי mipey`xle ,`aekirl ied - jenqa onwl `aend 'qezl] ,
` ,[cala dligzkl devn ied - mixgרש "י )ד"ה כמה( מפרש :דס"ל שלתפילה עדי כפיפות ,להזכיר לאד לפשוט
עקמימות הלב ולחזור בתשובה ,ודורש את הגז "ש שווה יוה "כ לר "ה.

·‰ÎÏ‰Ï .
) ' q e z i x a c z l i g z it lד"ה של(  md i x a c s eq it leהלכה כרבי יהודה שבר "ה צרי כפופי של איל ,שהרי
ר' לוי מודה לו ,ואינו יוצא בשל יעלי ואפי' בדיעבדokzi .ek sc w"zl la` ,iel 'xe dcedi iaxl t"kr md mdixac lk] .
.[xtey lka carica mi`veiy mixaeqe
 "d `x p edine"a 'qez it leכל מחלוקת התנאי הוא רק לעני לכתחילה ,אבל לכו "ע יוצא בדיעבד בי
בשל איל ובי בשל יעל ,וא לא מצא של איל יוצא בשל רחל או בשעיר עיזי .

‚.
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) o i z i p z n c w " z it lד כו (:בשל זכרי ]` [milכפופי  ,פיה מצופה כס  ,שתי חצוצרות באמצע ,שופר מקצר
וחצוצרות מאריכות ,משו שמצות היו בחצוצרותrewzl dxezd on dyr zevn - '` 'ld zeiprzn `"t m"anxd itl] ,
`l` dpi` rewzl devnd xwir - my o"xae .gk sc xe`nd lra itle .dxezd on epi` aeigd zexvevgd mr xteya rewzl j` ,zexvevga

 .[opaxcnהגמ' )ד כז (.אומרת :מקו שיש חצוצרות ] [i"yx - zeiprza oebkאי שופר.
 .[xteya mirwez zeiprzaiel ' x it le

בשל יעל פשוט,

]mipe`bd zaeyz mya d"fxd itl eli`e

]okle xn`w heyt lri lya s` iel zpeek - m"anxd itly :yxtn ,'c 'ld zeiprzn `"t n"gld
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.[ ויעוי פנ"י, בגמ' לא איתפריש מה דעת רבי יהודה בזה.[df oic hinyd m"anxd

.fk :ek sc

?recne ,dpyd y`xl laeid deey mixac el`le m`d .h

:‰·Â˘˙

 שצרי לומר תשע ברכות ג: רש"י מפרש, )במשנתינו( שווה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכותw " z i t l
. וזהו מגז"ש שביעי שביעי,ביוה "כ של יובל
 דס "ל בתשרי," ( רק בר "ה אומרי "זה היו תחילת מעשי זיכרו ליו ראשו. )ד כזx f ri l` ia x i t l
(  ר "ת בתוס' )ד "ה כמא, שאנו נוהגי לומר פסוק זה: הגמ' אומרת.  אבל ביובל לא אומרי כ,העול נברא
' הואיל וקיי "ל כר, מ"מ אנו נוהגי לומר פסוק זה, שא שאי הלכה כרבי אליעזר אלא כרבי יהושע:כותב
עינא דס "ל שאמירת פסוק זה לא משו ברייתו של עול אלא משו תחילת מעשה די שהעול נדו בו
mirwez eid `l zaya zeidl lgy dpyd y`xay :sqep welig `aen .l sca 'nba] . וזה שיי ג ביוה "כ שביובל,להתקיי או לא
.[rwzl aiig cigie cigi lkye ycegd z` eyciw `ly oic ziaa s` erwz laeia eli`e ,ycegd z` ea eyciwy oic ziaa wx `l`
.fk sc

?irnzyn `lw ixz m`d

.i

:‰·Â˘˙

. לא נשמעcg` mc`n zelew ipy .1
.[y"yx oierie] , לא נשמעaiag epi`y xaca miyp` ipyn zelew ipy .2
,mc` ipa ipya epiidc :azek `vi `l rny oevig lew oica `"ahixd]

. נשמעaiag xaca miyp` ipyn zelew ipy .3

.[2 oic ek 'eyz 'c wxta k"ynae ,mc` ipa 'hn zeriwz 'h rneyd oica :cl sc onwl r"r .cg` mc` oaa `l la`
.gk .fk sc ?recne ,`vi m`d seq `la dligz e` driwz zligz `la driwz seq rnyy in .`i

:‰·Â˘˙

.[driwz xeriy jix`d `lyk `wec "`vi `l" 'nbd ixac z` miyxtne ,`viy drc `ian xehd] .לפי מסקנת הגמ' לא יצא
.gk .fk sc

?recne ,`vi m`d mizyk dipya jyne dpey`xa rwz .ai

:‰·Â˘˙

.אי בידו אלא אחת
.[`"ahixd ziyewk oniqd lk cai` `"ily :azek ,gk w"q a"nde ,`vi `l cg`k 'it`y `"iye ,zg` driwza `viy `"ahixd zrca mzq 'e
'irq vwz 'iq r"eyd .drexzd xg`ly driwzd el yi - `"ahixd itle ,`vi `l cg`k 'it` - z`ib u"ixd itl]

,ewaicyke ewaic `lyk ,ezvwn e` elek ,eagxl e` ekx`l wcqpy xtey ly epic edn .bi
:fk .fk sc
?recne

:‰·Â˘˙
.epina ewaic 'it` leqt - `"ahixd itl]

, שפסול:במשנה איתא

[minkg izty - ekxe`l 'it]

ewaice wcqpy xtey

.1

ewaicy s`y epl ycgl "ewaic" dhwp epizpyny :azek 'qezd zrca i"ptd ,ewaice `ziixad dhwpy `la leqty "wcqp" `zi` `ziixaa

.[ewaic `lyk y"ke leqt
, לפי רש "י באינו מינו,האופ שדיבקו
.['h 'irq etwz r"eya e`aed zehiyd izy ,ixi`n oiire ,xe`a menig i"r envra

ewaicy :`"ahixd y"`xd miyxtn okle ,leqty `hiyt dfy :eywd mipey`xd]

: תוס' )ד"ה שופר( מפרשי בכוונת רש "י, כשדיבקו פסול זהו משו שהוי ליה שני שופרות:y x t n i" y x
zpeeka yxtn i"ptd eli`e] ."  והקשו א "כ היינו "דיבק שברי שופרות פסול,דהיינו שנסדק לב' חתיכות לגמרי
.["eaex"l ezpeek "elek" onwl `ziixaa i"yx y"ne ,eherina zvw dxern oiicry xaecne ,ixnbl wlgpy xaecn `ly :i"yx
 ופסול משו שאי ש שופר, שנסדק מצד אחד בלבד לאורכו על פני כולו ודיבקו:miyx t n (

 ' )שq ez l
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opiyiigc ,edyna 'it` mixingn yiy `iade ,eaex wcqpyk mb leqt - `"ahixd itl la` ,wcqp d"c 'a 'nra mzhiyk edf]

.עליו

.['qezd zrc `la r"eya `aed zercd izy ,y"`xd zhiyk edfe agxziy
א

["eaex" i"yx zpeekc yxta ,ekxe` wcqp oiprl mcewd oica `aend i"ptd ,i"yx - etiwde eagx lk]

- eit cvl `ly 'it` xiizypa mixiykn yie ,driwzd akrn 'it`]

,שיעור תקיעה כשר

eagxl wcqpy xtey

[eit cvl wcqdn t"kr]

.2

נשתייר בו

.[mcewd oica l"pk ewiacd 'it`] , וא לאו פסול,[dfa lwdl yi wgcd zryay :a"nd azeke .'h 'irq etwz g"e` r"ey
."  שיעור תקיעה היינו כדי שיאחזנו בידו ויראה לכא ולכא "טפח:רשב "ג אומר
.מבואר שפסול
yeald mya ,dt w"q etwz 'iq v"dryd]

(.)ד כז

 במשנהzextey ixay waic .3

. ' )ד"ה שופר( משו שאי זה קרוי שופרq ez a o e y ` x d y e x i t d i t l
.[xtey my eilr oi` wcqpy o`ke ,dlelg `idy zxtety oeyl xteyc :azek
. משו דכתיב "והעברת " דר העברתוip y d my ex it i t l

'nbd]

.משו שהוי ליה כשני שופרות

[i"yx lr minkg izty oiir - xaeq i"yx mb jke okzie]

iy i ly d my ex it i t l e

eit cbpky xaya yi m` 'it` leqty wqet ,'e 'irq etwz 'iq r"eyd ,zextey dylye mipy `le "xtey" xn`py dnn ,z`f zcnel .ek sca

.[dpyd y`xl dyxca c"a`xde lipeln ozpei epiaxn zxg` ,xtey xeriy
:fk sc

?epina `lye epina enzqyk e` enzq `lyk awipy xtey ly epic dn .ci

:‰·Â˘˙
['nba yixtzi` `l df oic]
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 כמבואר בירושלמי "כל הקולות,כל שלא סתמו התקיעה כשרה ולכו "ע וא לת "ק יצא

.‡

( ' )ד "ה ניקבq ez d it l

xteya rewzl oi`y `"i ik ,dfa rewzl oi` xg` xtey yi m`y :wqtp my `"nxa eli`e ,'f 'irq etwz r"eya wqtp oke]

." כשרי בשופר

.[driwzd z` akrn m` leqt enzq `l m`y xaeqe inlyexid lr wleg ilaady :azek my l"diaa `aen `"ahixd ,aewp

·˜‰ ˙‡ Ì˙Ò˘Î
`ziixaay mi`pz zwelgnd
lqt epizpync `pz .driwzd z` akrn `lyk 'it` leqty rnyn]

.·
.1

. ` פסול אפי' כשסתמו במינוz i i x a a c w " z it l

l"x :l"fe ,`"yxdnd azeke ,jenqa `aend ozp iaxk epizpync `pzy ,inlyexid mya mi`ian awip d"c 'qez ,driwzd z` akrnyk wx

.[y"`xd k"kye ,epina s` opaxk `iz`c y"ke ,epin epi`yae ozp iaxk s`
xyk zeidl jixvy :dywn q"yd oeilba `"rxd .ozp iaxk l"iiwe]

, במינו כשר שלא במינו אינו כשרoz p ia x i t le
.[`"ty oiire ,y"`xa `ed oke ,epina `l mzqyk 'it`
'qezle i"yxl zwelgnd ote`

.2

. )ד"ה במינו כשר( רבי נת מכשיר כשסתמו במינו רק א אחר שסתמו אינו מעכב את התקיעהi " y x i t l
.[ozp iaxk wx epizpyne dxwn lka leqt w"zle]
 ' )ד"ה ניקב והרא"ש( רבי נת מכשיר כשסתמו במינו אפי' א אחר שסתמו הקול לא חזרqezd i t le
epi`a enzqyk la`] . שהשופר כשר, ושת "ק מודה שא אחר שסתמו הקול חזר לכמות שהיה,לכמות שהיה
.[l"pd y"`xe `"yxdn - dnizqd xg`l driwzd z` akrn m` wx leqt p"xl epin
eaex zgtpl xteyd ly eaex xiizyp oia welig yi m`

.3

, ר' נת מכשיר במינו רק כשנשתייר רובו של השופרop gei i a x z rc a ' n b a oey ` x d o ey ld i t l
' אבל שלא במינו פסול אפי,[cg` mewna xteyd ly etwid aex z` awpd siwi `ly jixvy n"ie ,ynn aex n"iy `aen ixi`na]
.כשנשתייר רובו
 ובמינו כשר אפי' כשנפחת,ר' נת פוסל שלא במינו רק כשנפחת רובו

dia i l` ipyd oeyld it le

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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enk elewl xfg `ly ote`ae epina t"kr e` epina `ly enzqe eherin zgtpyk xiykn m` w"z zrc yixtzi` `l df oeyll]

[ek w"q etwz 'iq]

,רובו
.[didy

dxexa dpynd mekiq

.4

 שאחר הסתימה אינו מעכב התקיעה שחזר קולו לכמות שהיה: בעינ תלתא למעליותאi" yx it l
xingdle ,ozp iaxk epiide] , אבל א חסר אחד מאלו פסול, סתמו במינו ונשתייר רובו,תחילה קוד שניקב
.[`lewle ,'nba ipyd oeylk wqt z`ib s"ixd la` ,opgei iaxa `nw `pyilk
 כשסתמו במינו ורובו לא נפחת כשר אפי' א לאחר.1 : ' בעינ רק תרתי למעליותאqe z d i t l y e
 א כשלא נפחת רובו והנקב אינו מעכב.2 .הסתימה מעכב את התקיעה שלא חזר הקול לכמות שהיה
a"nde ,ezriiqe y"`xd lr jenql yi wgcd zry `ed m`ye ,i"yxk wqtp 'f 'irq my xagna] ,כשר אפי' כשסתמו באינו מינו
.[jxal lekiy d`xpe :azek b"nxtd mya
:fk sc

?epina `lye epina eilr siqedy :xtey ly epic dn .eh

:‰·Â˘˙

. בי כשהוסי במינו ובי שלא במינו,כל שהוסי עליו אפי' כל שהוא פסול
 שמשמע שפסול בכל מקרה ג א לולא התוספת:  תוס' )ד"ה ציפהו( כותבי,[edtiv d"cezn rnyn oky :azek `"tyd
,p"xl 'it`e r"ekl `ed df oicy :azek i"ptd .`"ahix - zextey dylye mipy `le dxez dxn` cg` xtey oicn leqte] .יש שיעור שופר
,p"xl 'it`e r"ekl edfy :azek i"ptd]

dna lqtp epi` ztqezd `la gth xteya did m`y :xaeqe 'qezd lr wleg lipeln i"xd la` ,edtiv d"cezdn rnyn oky :azek `"tyd

.[eilr siqedy
.gk :fk sc

?recne ,mixg` `ivene `vi m`d xead jezl rwezd .fh

:‰·Â˘˙

 לא יצאו א שתחילת, וא שמעו קול הברה, א שמעו קול שופר יצאוxeal uegn micnerd .1
uegn rnypd lew :azek f"hd] . וזהו משו שהשומע תחילה בלא סו לא יצא,התקיעה היתה תקיעה כשרה
rnyn ,dxad `xwpy miwqetd exikfd `lcn ,zexiirde mixdd oia xfegd lew :azek l"diad ,dxad `xwp k"b ,epnn wegx zvw p"kdial

.[dxad df oi`y
. יצאוxead jeza micnerd .2
 ולא חוששי שיוציא ראשו לפני, יצאuegl xteyd mr zg` zaa `vie xeaa driwz zvwn rny .3
.[bi w"q ftwz 'iq v"dryae ixi`na r"re] .שהשופר יצא
:fk sc

?recne ,xtey jeza xtey lye ,exviwy jex` xtey ly epic dn .fi

:‰·Â˘˙
etwz 'iq r"ya]

."  דקמ "ל שאי חסרו של "והעברת: כותבי

( )ד "ה ארו

' תוס. כשרexviwy jex` xtey .1

zngn elew dpzyp m` mb xyke ,exviw cv dfi`a n"wtp oi`y :azek ,bq w"q a"nde ,driwz xeriy ea x`yp m` xyky :wqtp bi 'irq
.exviwy
'irq my r"eya wqtp oke]

. בי גירדו מבפני ובי מבחו ואפי' העמידו על גלדו ועשאו דק מאד, כשרecxb .2

,xteyd ly ,envr cvn `l` xg` xac zngn `a iepiyd oi`y oeik ,didy zenkn elew dpzyp m` mb xyky :azek ,dq w"q my a"nd ,ci

.[mixyk zelewd lke
, א קול פנימי שמע יצא: בברייתא מבוארxtey jeza xtey.3
 שזהו מפני שהקול יוצא באויר שבי חיצו:  תוס' )ד"ה א ( מפרשי, וא קול חיצו שמע לא יצא,[dfa wtzqn
. א מטע שמחיצות הפנימי מפסקת לתקיעה, וכ משמע מרש "י, והפסול משו ב' או ג' שופרות,לפנימי

`"ahixde ,elew dpzyp `lyk `wec `vi - y"`xd itl]

hlea oevigdyk oia ,oeviga rwze ey`xa hlea didyk oia ,iniptdn xzei hlea oevigd xteydy oebk epiidy :miyxtn `"ahixde ixi`nd eli`e]

.[oiey zeitd ipyyk mb `vi `ly mixaeq yiy :`ian ixi`nd .oeviga mb xaer xteyd lewy iptn ,inipta rwze eteqa
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:‰·Â˘˙

 שזהו מפני שהתקיעה בזהב: ד"ה ופיו מצופה( מפרש. רש "י )ד כז, פסולdtd zgpd mewna uegan edtiv .1
.[dfa k"yn `"tya oierie ,dvivg oicn `ed leqtdy rnyn ,ixi`nde `"ahixd miyxtn oke] .ולא בשופר
. כשרdt zgpd mewna `ly uegan edtiv .2
 ולא מבחו ממש, היינו לצד הרחב של השופר,"  "מבחו שלא במקו הנחת פיו:תוס' מצדדי לפרש
dpyn epi` i`cey ,ynn uegan :yxtn y"`xde ,uegan iaera epiid :miyxtn `"ahixde o"xd] .שבזה תלוי א נשתנה קולו
.[y"`xd zrc z` `iad k"g`e ,dpey`xa `"ahixde o"xd zrc z` `iad r"eyd .hren dfk xac llba lewd z`
. שזה משו שהתקיעה בזהב:מפרש
:fk sc

(  ד "ה מבפני:)ד כז

 רש "י, פסולmiptan edtiv .3

?recne ,ea erwze ektdy xtey ly epic dn .hi

:‰·Â˘˙

 רש"י,  דכתיב "והעברת " דר העברתו בעינ, לא יצא בוagxd z` xviwe xvwd z` aigxd m` .1
.  כדר שהאיל מעבירו בראשו בבהמה מחיי:מפרש
'iq r"eya wqtp oke ,leqty inlyexid mya `ian y"`xd]

. בגמ' לא איתפריש דינו בהדיאzpezkk ektdyk m` .2
.[xyky miyxtnd ...zxg` edfe ,ai 'irq etwz

devn zaeg ici z`vl .1 :oiprl ,xg` xcga miyp` dnke cg` xcga miyp` dnk yiyk oicd dn .k
.dyecway xac zeprl .3 ,oipnl sxhvdl .2 .xg` xcga `vnpd xg` i"r dlibne zeriwz rneya
?recne
:fk sc

:‰·Â˘˙

. לכו "ע יצאxg` xcga `vnpd xg` i"r dlibne zeriwz rneya devnd ici z`vl oiprl .1
.  לא מצטרפיsexiv oiprl .2
.( מחלוקת רב וריב "ל והלכה כריב "ל שפשר לענות )תוס' רא"שdyecway xac zeprl oiprl .3
,[cifna e` bbeya eylzyk] ,dwixf xg`l e` miign eylzyk ,dler ly e` minly ly xteya rwezd .`k
.gk sc

?recne ,devnd ici `vi m`d

:‰·Â˘˙

 וכל שבתקיעתו לא מעל ולא יצא לחולי, יצא,  כל שמחמת התקיעה יש מעילה ויצא לחוליd c e d i a x i t l
:  ולכ,לא יצא ידי המצוה
. כיו דעולה בת מעילה הוא יוצא השופר לחולי א תקע יצא בדיעבד ידי המצוהdler ly xtey .1
,  שזהו דוקא כשתלשו מחיי: ואחרת מרבה ש ( מעמיד,  ע"פ דעת ר' אלעזר במסכת זבחי,רש "י )ד"ה של עולה
drexz mei xtqa oierie] .  מפני שהכל לכהני, אי מעילה לא בעולה ולא בקרניה,דאילו אחר זריקה
xg`l :azek ixi`nd .dyilz zrya lrn ixd k"l`c ,eil`n ylzpyk e` cifna eylzyk wx edfy :azek i"ptd .eq 'iq jln zrexze

 שלא יצא היינו רק כשתקע:  התוס' )ד"ה בשופר( מעמידי.[dligzkl s` ea rewzl xzen mipdkl jiiyy oeik dwixf
 דכיו שמעל יצא השופר, וא תקע יצא היינו כשתקע בשוגג, מפני שאי מעילה במזיד,במזיד
.לחולי ויצא ידי המצוה
. וכיו שנהנה בשוגג מעל, שרב יהודה ס "ל מצוות ליהנות ניתנו:(עוד כותבי התוס' )ד"ה אמר רב יהודה
 שהרי בשלמי שהיא קדשי קלי אי מעילה אלא: רש "י מפרש,`vi `l minly ly xtey .2
.באימורי ולאחר זריקה כשהוברר שה לחלק גבוה

,dxiara d`ad devn meyn `vi `ly :x`ean `"ahixa]

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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la" xeqi` zngn miycwn zepdil xeq`y yxtnd ,'c sc zegpn w"nhiya oierie ,dxezdn xeqi` ied r"advny xn`p m` aeh dfe

.["exac lgi
 רש "י. משו שמצוות לאו ליהנות ניתנו,[cifna 'it`] ,  אפי' בשופר של שלמי, ` בכל אופ יצאa x i t l e
dligzkl - 'b 'ld xteyn `"t m"anxde ixi`nd itl] . להיות קיומ לה הנאה אלא לעול על צואריה ניתנו:לא( מפרש
.[dligzkl s` ea rewzl milekiy :rnyn `axc `d d"c :`l sc oiaexira i"yx oeyln j` ,miycw ly ediixneg meyn mda rewzl oi`
)ד "ה

.gk sc

?recne `vi m`d ,dxf dcear ly xteya rwezd .ak

:‰·Â˘˙

 שמדובר בשופר ששימשו בו לע "ז ונאסר: רש "י מפרש.בשופר של עבודה זרה לא יתקע וא תקע יצא
`l dligzkly :miyxtn .ht sc oilega i"yx oke ,o`k `"ahixde o"xd] . ולא יצא משו שמצוות לא ניתנו ליהנות,בהנאה
.[qe`n `edy meyn rwzi
.רב יהודה אומר די זה וא"כ די זה לכו "ע
zeevn ik ,`vi `l minlyay xaeqd dcedi ax f"itle]

,רבא אומר זאת

( ' )ד "ה אמר רב יהודהq ez zq x i b e ep iz qx ib it l

l` p p g ep i a x my a m y ' qez d z qx ib i t l e

.[`vi `l df oecipa d"d epzip zepdil
 שיש שופר של ע "ז שלא,' שבפרק כיסוי הד ובפרק לולב הגזול פירשו התוס: כותבי

'התוס
. יוצאי

( )ש

,dtixya epic ik ,`vi `l r"ekl lehia f"rl oi`y l`xyi lya la` ,`vei lehia dl yiy m"ekr ly f"ra wxy :yxetn my]

.[elhia m` wx `l` `vi `l m"ekr lya mb - z"x itlye ,dixeriy zzkin izezk opixn`e
.gk sc

?recne ,`vei m`d ,zgcpd xir ly xteya rwezd .bk

:‰·Â˘˙

. ואמרינ כתותי מיכתת שיעוריה, כי דינו לשריפה, שאפי' בדיעבד לא יצא:רב יהודה אומר
xteya z`vl el xzen m`d ,"ilr xtey zriwz mpew" xn`yk e` xteyn e` exiagn d`pd xcend .ck
.dk sc
?recne ,devn ly driwz

:‰·Â˘˙

 טעמא דכולהו: רש "י )ד"ה מותר לתקוע לו( כותב. מותר לתקוע לו תקיעה של מצוהexiagn d`pd xcpyk .1
xzen `axly :azek ixi`nd .el rewzl xeq` epzip zepdil zeevn l"qc dcedi axl f"itle] .משו שמצות לאו ליהנות ניתנו
xzeny xazqny :azek o"xd .mdilr wleg ixi`nde ,devn ly `l driwz xzeny y"ky n"iye ,devn ly driwz el rewzl dligzkl 'it`
d`pd xcepdy n"iy mb `ian ixi`nd .`i w"q v"dryae ,ci w"q htwz 'iq a"n oierie ,xeq` eglyyk la` eil`n rwez exiagyk jk
'irq etwz 'iq r"eyae ,envr xear rewzl el xizne wleg ixi`nde ,xeq` envr `ed la` exear rwezd xg`l `wec edf xzeny ,xteyn
yi eixac itle ,zeiprz ly `l la` dpyd y`x ly zeriwz wx xzen - `ax itly :azek d"fxd mya o"xd ,xeq` envr `edy :wqtp 'd
el oi` m`y :wqet ak w"q my a"nde ,`ki` `din devnc ,xazqin `le ,opaxcn oaeigyl `ziixe`cn oaeigy oia d"x lya mb wlgl

.[z"xz z"yz z"xyz zelew dxyr wx rwzi xg` xtey
j`]

, כ הוא לפי גירסת רש "י שא הנודר יכול לתקוע בו,"  מותר לתקוע "בוxteyn d`pd xcend .2
.['d 'irq etwz r"eya `ed oke ,exear rewzl mixg`l wx xzene xteya rewzl el xeq` f"itle ,"el" `qxib `ian ixi`nd

מצדדי לאסור לתקוע עבורו תקיעה של מצוה
,miwleg `ian ixi`nd ,'d 'irq etwz r"eyde o"xd miwqet oke]

'" תוסilr xtey zriwz mpew" xcepd .3
, וכל סוגייתנו רק כשאסר הנאה מהשופר,משופר זה
()ד "ה המודר

el rewzl xeq` "ea rewzl mpewa ilr xtey" xn` m` r"ekly :azek a"nde .ynn da oi`y xac `idy driwz lr lg xcp oi` ixdy

.[xteya
:gk .gk sc

?recne ,`vi m`d xiyl rwezd .dk
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ˘‡¯0- ‰˘‰ ˘‡¯ ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó

ÂÓ
:‰·Â˘˙

. כי מצוות אינ צריכות כוונה, שיצא:רבא אומר
,מרש"י )ד"ה איכוו ( שכתב "תתכוו להוציאני " משמע שרבי זירא סובר מצוות צריכות כוונה
 שבמסכת:  תוס' )ד"ה אמר רבא( כותבי,[o"x oiire ,`axk `xif iax n"id yexitle ,xwir i"yxye ,"iprinydl oeekzz" el xn`y
.[`vi `l dpeek zekixv zeevn c"nl f"itle] , פסחי משמע שיש בזה מחלוקת תנאי
:yexit `ian `"ahixd]

?mixcpan zereaya xneg yi dnae m`d .ek

.gk sc

:‰·Â˘˙

...תוד "ה הנודר הנאה משופר

.gk sc

?dpeek zekixv zeevn m`d .fk

:‰·Â˘˙
dk 'eyzn letk... xiyl rwezd

.1

. דס"ל מצוות אינ צריכות כוונה אפי' במצוות דאורייתא,` יוצאa x it l
' ואפי, ורבי יוסי סובר שמצוות צריכות כוונה,  שדי זה תלוי במחלוקת תנאי: תוס' )ד"ה אמר( מביאי
c"nly ,la` d"c :gk sc oiibeqa 'qezdn giken ,`"ie d"c 'q 'iq l"diad] . ולשיטתו התוקע לשיר לא יצא, במצוה דרבנ
.[`ziixe`cn `ed aeigd dpeek jixv
.................... .הרמב " פוסק מצוות צריכות כוונה

dywn i"ptd]

.  דאי כא קרייה אלא מגמג: רש "י מפרש, שלכו "ע לא יצא: הגמ' אומרתdibdl `xewd .2
.[y"iir ,dpeek jixv r"ekl dxin`ay xacay xaeqd ,zekxaa dpei epiax zhiy lr o`kn
.` הגמ' אומרת שלכו"ע לא יצאnlra xeng dfy ayege dlibn e` xtey lew rneyd .3

 רש"י, הגמ' אומרת שלכו "ע לא יצאigeap igapy ote`a rinyn `le rney oeekzp .4
 שבכ אפי' מתכוו:  תוס' )ד"ה דקא( כותבי. ואינו תוקע שיעור תקיעה המפורש במשנתינו:נבוחי( מפרש
 או, ושמא כוונת רש "י שהתוקע אי מתכוו לתקוע שיעור תקיעה ותקע שיעור תקיעה,ג לא יוצא
.שהתכוו לנפח בשופר ויצא לו תקיעה
)ד "ה דקא נבחי

 כי מצוות אינו עובר,"  שרבא מודה שאינו לוקה משו "בל תוסי: הגמ' אומרתipinya dkeqa oyid .5
. עליה אלא בזמנ
:gk sc

?`l izne siqez laa mixaer izn ,"siqez laa" xearl ick dpeek jixv m`d .gk

:‰·Â˘˙
devna aeig onfa

.1

. א לא מתכוו לש מצוה אינו עוברd p eek z ek ix v zeev n c" n l
. עובר בבל תוסי ג א לא מתכוו לש מצוהd p eek z ek ix v o pi ` z eev n c "n l
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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. לכו "ע אינו עוברdevnd aeig onfa `ly .2

 א,  לפי רבא עובר בבל תוסיelyn dkxa siqede aey jxiae xhtpe ,mipdk zkxa zevn miiw .3
.1  ודינו כהנ"ל די, נחשב בזמנו,  דכיו שא מזדמ לו ציבור אחר יכול לברכ,בלא כוונה
 שלא עוברי:  תוס' )ד"ה ומנא( כותביminrt 'a xeaiv eze` jxal e` minrt 'a devn dze` ziiyr .4
 אבל כשנת, ולכ הניתני במתנה אחת א נת כמה פעמי במקו אחד לא עובר." ב"בל תוסי
 ורק, אפי' למ "ד צרי אגד, וכ כשנות כמה הדסי או כמה ערבות בלולב לא עובר.במקו אחר עובר
 שלפי "ז א ית כמה חוטי בציצית או כמה פרשיות: והקשו. א מוסי מי אחר עובר בבל תוסי
. בתפילי לא יעבור בבל תוסי
.hk sc

?`vi m`d rinyn oiekzp `le rney oeekzp .hk

:‰·Â˘˙

. ומספיק שהמשמיע יכוו להוציא את עצמו, לא יצא עד שיתכוונו ג השומע וג המשמיעw " z it l
c"nl 'it` edfy :rnyn ,oiekzp la` d"c :gk sc 'qezn]

.hk sc

. המשמיע צרי לכוו להוציא ג את השומעiq ei i a x it le
.[dpeek jixv oi`
?xeht ine xtey zriwz zevna aiig in .l

:‰·Â˘˙

 טומטו אנדירוגינוס ומי,  עבדי משוחררי,  גרי,  ישראלי,  לויי,  כהניxtey zriwza miaiigd .1
.[opaxcn aiig jepigl ribdy ohwy :zxne` :c sc oikxra 'nbd] . שחציו עבד וחציו ב חורי
 וכ חרש. משו שפטורי ממצות עשה שהזמ גרמא, נשי ועבדי שאינ משוחררי

mixehtd

.2

. שוטה וקט
e` mixg` `ivedl mileki ,oixeg oa eivge car eivgye qepibexicp`e mehneh ,ohwe yxg m`d .`l
.hk sc
?recne ,mnvr z`

:‰·Â˘˙
xacny `"i :`ian ixi`nd]

. דכיו שאינו מחויב אינו מוציא,  אינ מוציאי את הרביohwe dhey yxg .1

ici mixg` `iven epi` ,xacny s` rney epi` m` ,`zlin `ilz drinyac ,xtey zriwz oiprly `"ie ,xac lkl gwtk `ed rney epi`e
'it` mixg` `iven epi` ohwy :zxne` .a sc oikxra 'nbd .htwz 'iq i"aa mi`aend u"ayzde ea lkd zrc `id dipyd drcd ,ozaeg

.[`iven epi` ,zexry 'a `iad `l m` b"i libl ribd 'it` :azek ,'a 'irq etwz 'iq a"nae ,jepigl ribd
 דשמא התוקע, טומטו כמותו: רש "י מפרש, אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינוmehneh .2
.נקבה והשומע זכר
. דשמא דינו כנקיבה, את מינו מוציא אבל לא את שאינו מינוqepibexicp` .3
. לא מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינוoixeg oa eivge car eivgy in .4
. ` אבל את עצמו הוא יכול להוציאp e d a x i t l
 משו שאי צד עבדות יכול, א את עצמו אינו מוציאdizeek ikd i np ` i pz ok e ongp a x i tle
.להוציא צד חירות
.hk sc

?mlerl oil`ebe mlerl miyicwne mixken m`d miiele mipdk .al
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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dfeg` dcy yicwnd

][oep oa ryedi inia ux`d zwelg cr eizea`e eizea`n mc` yxiy dneg xir dpi`y dcy epiid

הקדישה בשנה הראשונה של היובל פודה אותה בנ' סלעי ונ' פונדיוני ,

א

]dyicwd m`e ,oeicpete rlq dpy lk

.mipeicpet ipye mirlq 'a wx mlyn mipy 'a x`yp m`e ,zexzepd mipyd itl edcet ,laeid xg` 'k e` 'i

 .2רב ושמואל )ש ( סוברי  :שמה שאיתא שאי מקדישי ליגאל בגירוע פחות מב' שני לפני היובל ,זהו
רק עצה טובה ,כדי שיהיה אד חס על ממונו ולא יקדיש פחות מב' שני  ,ויפסיד נ' סלעי  ,אבל
בדיעבד א הקדיש פחות מב' שני חל ההקדש.
.3

) a x i t l ,yicwd m`e ,oiyicwn oi` laeid zpyaערכי ד כד (.קדושה ונות חמישי l` en y it le ,
)ש (

.4

אינה קדושה כל עיקר.

,xg`l dxkn xafbde ezfeg` dcy yicwdy l`xyi

][xg` dl`by epiidc

כשמגיע היובל ,יוצאת השדה

לכהני העובדי בביהמ "ק באותו משמר של תחילת היובל.
 .5המשנה )ש ד כו (:אומרת :הכהני והלויי מקדישי לעול וגואלי לעול  ,בי לפני היובל בי לאחר
היובל ,[dvxiy onf lka eyexit "mlerl"] ,הגמ' )ש ד כז (.מפרשת ,oil`eb :היינו א הקדיש כה קרקע ירושתו,
דהיינו שדה אחוזתו ,וגואלה הכה המקדיש לעצמו אפי' אחר היובל ,דכתיב "גאולת עול תהיה ללויי
 ,mlerl oiyicwnלשמואל הנ "ל זהו כפשוטה שישראל אינו יכול להקדיש בשנת היובל ,וכהני ולויי
יכולי להקדיש ולגאול ,ולפי רב הנ "ל ,לעני "מקדישי " אי הבדל בי כה לוי וישראלdazk dpynde] ,
".[`yix` ab` "oiyicwn

·‰ÓÂÁ È¯Ú È˙·· ˙È· Â‡ ‰ÊÂÁ‡ ‰„˘ ¯ÎÂÓ .
) ,mlerl oil`ebe mlerl oixken miielde mipdkd .1משנה ש ד לג ,(:שנאמר "גאולת עול תהיה ללויי ".
]" ,[dvxiy onf lka eyexit ,"mlerlרש "י )ש ובסוגייתנו( מפרש ,"mlerl oixken" :משמע אפי' בשנת היובל ,וכי
דכי היכי דפליגי רב ושמואל א אפשר "להקדיש " בשנת היובל עצמה ,כ פליגי לעני מכירה ,וא "כ
לשמואל המשנה כפשוטה שמוכר אפי' בשנת היובל ,רק כה ולא ישראל ,אבל לרב אי הבדל בי ישראל
ללויי וכול מוכרי לעול  ,ושצ "ל ]` [axc `ailשאה "נ אי חידוש ,ואיידי דתני ברישא "מקדישי "
לעול כ תני בסיפא "מוכרי " לעול .
 ,mlerl mil`eb" .2נפק "מ למוכר בית בבתי ערי חומה ,שישראל יכול לגואלו תו שנה בעל כרחו של
הקונה ,וא עבר שנה נחלט לקונה לצמיתות ,ואילו הכהני יכולי לגואל לעול .
וכ נפק "מ :למוכר שדה אחוזה ,שישראל אינו יכול לפדותו בתו השתי שני הראשונות למכירתו,
ואח "כ יכול לגאול עד היובל ,וא לא גאל ביובל נחלט לקונה ,ואילו הכהני והלויי יכולי לגאלה
מיד ,וכ א לא גאלה והגיע היובל ,אי היובל מפקיע את השדה מידיה .
?recne ,mixg` `ivedl leki `viy in m`d mlek zekxad lk .bl

:hk .hk sc

˙˘:‰·Â
.1

mlek zekxad lk

][zeyx ly oiid zkxae mgld zkxan ueg

 dlibne lld okeאע "פ שיצא מוציא .רש "י

)ד "ה

אע"פ( מפרש :שהרי כל ישראל ערבי זה לזה.
.[e`ivedl leki `viy 'it` ,rcei epi` m`e ,`iven epi` `vi ,oilitze ziviv la` ,`iven

]`viy t"r` xn`y jexae l`xyi ipyry ,g"i zlitz :azek ixy` zedbdd

 zeyx ly oiide mgld zkxa .2א יצא אינו מוציא ,רש"י )ד"ה חו ( מפרש :וכ שאר ברכת פירות
ובשמי שאינ חובה ,אלא שאסור ליהנות מ העול הזה בלא ברכה ,ובאלו איו כא ערבות ,הואיל
ואינ חובה על האד  ,לא ליתהני ולא ליברי ,`iven `l `vi `l 'it` oipdpd zekxa x`yay n"i :`ian `"ahixd] .
.[sexiv ipdn oenif mdl yie daiqd ipdn oiie mglc
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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dkxa xeqi`y :azek `"ahixd]

. מותר לאד לבר לבניו ולבנותיו כדי לחנכ במצוות אע "פ שאינו אוכל עמה

.[`ziixe`cn xeqi`d - m"anxd itly `ian `"ahixd lr xicdnde ,exizd jepig jxevl oklye ,z"x zrc okye ,opaxcn exeqi` dlhal
`"i dlcade minya zkxa]

. אע "פ שיצא מוציאdaeg ody yeciwd iptl ly oiide dvn ly mgld zkxa .3

`vi oefnd zkxay :ixi`nd azek cer ,`iven `vi okle ,minkg zpwzn `id daegy ,xaeqe mdilr wleg ixi`nde ,`iven epi` `vi m`y

.[`iven epi` `viy `id minkg zpwz :azek `"ahixde ,jxai lk`y in ,"zkxae rzaye zlk`e" xn`py :yxtn inlyexiae ,`iven epi`

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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?recne ,zaya zeidl lgy dpyd y`xa rewzl xzen m`d .`

:‰·Â˘˙
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: רבא מפרש. היו תוקעי רק במקדש אבל לא במדינה, שבראש השנה שחל להיות בשבת:המשנה אומרת
 גזירה, אלא שחכמי גזרו שלא יתקע, ומ התורה מותר לתקוע בשבת,לפי שתקיעת שופר אינה מלאכה
 אבל במקדש לא גזרו מפני, ויעבירנו ד' אמות ברה "ר,שמא יטול את השופר בידו ויל אצל הבקי ללמוד
.[oiibeqa `pipg xa `ng iax zyxcke ,`ziixe`cn `ed xeqi`dy :x`ean inlyexia] ,שאי שבות במקדש
 וגבולי היינו כל אר ישראל מחו, "מדינה " היינו ירושלי

( ' )ד "ה אבלqe z d i t le ( )ד "ה אבלi" y x i t l

.`n sc dpynd lr dkeq zkqn zeipynl eyexitae 'h 'ld xteyn a"t m"anxd itle]

. וע"ע מש "כ בתשובה הבאה. לירושלי

.[x"dxa zen` 'c xiardl xeq`y mexidfd oic zia oky ,exfb `l okle ,lecbd oic zia milyexia dide ,"ycwn" `xwp dlek milyexi -

˜"Ó‰È· ·¯Á˘Î

.·

 ומפרשת,  שכשחל ר "ה בשבת יהיו תוקעי בכל מקו שיש בית די, התקי רבי יוחנ ב זכאיw " z it l
. אפי' ביבנה ואפי' בית די אקראי, דהיינו:'הגמ
 שהיתה:מפרש

()ד "ה אלא

 רש "י. תקנת רבי יוחנ ב זכאי היתה להתיר רק ביבנה בלבדxfrl` i ax it l
. אבל לא בבית די של עשרי ושלשה,ש סנהדרי גדולה בימיו

,  רבי יוחנ ב זכאי התיר רק ביבנה ובכל מקו שיש בית דיx f r l ` i a x l " el e x n ` " d it l e
 שחולק על ת "ק וס "ל:' ומפרשת הגמ,[mireawe mignen eidie calae dyly ly oic zia 'it` - s"ixd itle ,b"k ly oic zia epiid
: ואומר רב הונא, אבל לא בית די אקראי,[i"yx - dpaic `inec] ,שהיינו דוקא בכל מקו שיש בית די קבוע
 אבל מחו לבית די אסור,[meia zery 'e cr oiayei eid oic zia] ,[ רק בפני בית די קבועdpaia] שבשבת היו תוקעי
. כשבית די ננערו ולא עמדו א עדיי יכולי לתקוע: ור' זירא הסתפק.לתקוע בשבת
- o"xd itl]

miiw w"ndiay onfa ,dizeaiaqa ,milyexia zaya zeidl lgy d"xa rewzl xzen m`d .a
.l .hk sc
?dizeaiaqae dpaia oke ,miiw epi`yke

:‰·Â˘˙

 כנ"ל תשו' קודמת, )ד"ה אבל( בזמ שביהמ"ק קיי לא היו תוקעי בירושלי וכ"ש בסביבותיהi " y x it l
 )ד"ה ועוד זאת( בזמ שביהמ "ק קיי בעודה בבניינה היו תוקעי בירושלי ובכלi " y x i t l l a ` ,'נושא א
xacn z`f cere d"c i"yx - `"ahixd itl] . וביבנה רק בבית די בלבד.עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא
mixra wx `l` oirwez eid `l ycwnd onfa milyexi - dpyd y`xl ezyxca o"anxd itle .milyexil oixcdpqd dzlby xg` oaxegd iptl
ycwnay ,milyexil w"ndia oia lcad didy `l` ,milyexia llk mirwez eid `ly ,la` d"c i"yx zpeek oi` :l"fe ,azek h"eiezd .dl zekenqd
miayei oic ziay onf lk `l` mirwez eid `l milyexia eli`e ,ycwna zeay oi`y itl ,miayei eid `l oic ziay onfa 'it` mirwez eid
`ly oia oic zia ipta oia ,miayei oic ziay onf lk mirwez eid milyexiay ,dpai lr dxizi milyexi dzid n"ne ,mixdvd cr xnelk ,ycwna
oic zia ipta `l` zaya oirwez eid `l ,oaxegd xg`l dpaia eli`e ,milyexik dpic dzid ,'eke zrneye d`ex `idy xir lk oke ,oic zia ipta

.[milyexik mpic milyexi zeaiaq w"ndia oaxeg xg` m` yixtzi` `l - i"yx zrca h"eiezd itl .cala
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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) ' qe z d i t l eד"ה אבל( בזמ שביהמ "ק קיי היו תוקעי רק במקדש ולא בירושלי ובסביבותיה ,אבל בזמ
שאי ביהמ "ק קיי  ,['eke zifbd zkyln oixcdpq dzlby xg` `l` `wec e`l df :azek `"yxdnd] ,ירושלי היתה יתירה על
יבנה ,שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא תוקעי  ,וביבנה לא היו תוקעי אלא בבית די
בלבד ,כמבואר בתשובה קודמתdpyd y`xa mirwez eid miiw did w"ndiay onfay ,dheytk dpynd - '` 'eyz l"pd m"anxd itle] .
,ycwnk dpic milyexi ik ,`eal milekie miaexwe mirneye mi`exy lk ,milyexil mikenqd zenewna s`e ,milyexi lka zaya zeidl lgy

.[dpai k"`yn
mdipy m`d zaya zeidl lgy zekeqd bga alel zlihpe zaya zeidl lgy d"xa xtey zriwz .b
:hk sc
?recne ,xzen mdn cg` wx e` mixeq` e` mixzen

˙˘:‰·Â

התוס'

)ד "ה אבל(

כותבי :

 miiw w"ndiay onfa .1בסוגייתנו מבואר :שלא היו תוקעי בשופר בגבולי ,
 ,[y"iirובמסכת סוכה מבואר :שלולב היה ניטל בשבת ,לפירוש הראשו  :לולב קל משופר ,משו שלולב
טילטול בעלמא הוא וקיל מתקיעת שופר שהיא מעשה חכמה ,ולפירוש שבסו דבריה ]:[`"yxdn oiir
זהו משו שבראש השנה לא היה ידוע קביעות החודש אלא רק בירושלי  ,אבל יו ראשו דלולב היה
ידוע א בגבולי .
],zencewd zeaeyzd izya l"pk

 ziad oaxeg xg`l .2בסוגייתנו מבואר :שהיו תוקעי בשופר בכל מקו שיש בית די  ,ובמסכת סוכה
מבואר :שלא הותר בשו מקו ליטול לולב ,ופירשו :ששופר קל מלולב ,משו שהוא להעלות זכרוניה
של ישראל לאביה שבשמי לא רצו לבטל לגמרי ,וכיו שתיקנו בחד בית די תיקנו בכל בית די ,
משא "כ נטילת לולב.
?recne ,zxzen e` opaxcn e` dxezdn dxeq` m`d zaya ztd ziicx .c

:hk sc

˙˘:‰·Â
) l` p pg ep ia x it lבתוס' ד "ה רדית(

רדייה שלאחר אפייה מותרת לכתחילה ,אבל רדייה שלפני אפייה בעודה

עיסה אסורה מדרבנ .
) ' q ez d i t l eש ( ג רדייה שלאחר אפייה אסורה מדרבנ  ,ורק במציל מזו ג' סעודות מ הדליקה מותר
לרדות לכתחילה ע סכי ואסור במרדה.
jlnpe zen` 'c exiardl `ly n"r x"dxa diabnd e` e`ivede jlnpe ripvdl n"r i"dxa zaya utg diabnd .d
?aiig m`d exiarde
:hk sc
˙˘:‰·Â

לפי תוס' )ד"ה שמא( בשניה אינו חייב עד שיגביה ע "מ להוציא ולהעביר ד' אמות ברה "ר ,ואחרת מרש"י
בסוכה שמשמע ממנו שרק כשהגביה ע "מ להצניע והוציא פטור ,ולא כשהגביה ע "מ לא להעביר והעביר.
.e

ipta `wec m`de ,laei ly k"deia e` zaya zeidl lgy dpyd y`xa rewzl leki cigi m`d
.l sc
?miayei oic ziay onfae oic zia

˙˘:‰·Â

 dpyd y`xa .1יחיד ודאי שיכול לתקוע ה בירושלי וה ביבנה .רב הונא אמר שביבנה תוקעי "ע
בית די " ,הגמ' מצדדת :דהיינו בפני בית די אבל שלא בפני בית די לא יכול לתקוע בשבת אפי' במקו
שיש בי"ד ,ולפי"ז מה ששנינו במשנה "ועוד זאת היתה ירושלי יתירה על יבנה " ,הכוונה ,שבירושלי
היו ב' מעלות מיבנה אחת הכתוב במשנה ,שהיו תוקעי סביבות ירושלי  ,השניה שהיו תוקעי בי בפני
בית די בי שלא בפני בית די  ,[oic zia onfa `ly 'it`...] ,וביבנה רק בפני בית די  .[`l d"c 'qez oieri] ,ושהיה
אפשר לפרש :שבירושלי תוקעי בי בזמ בית די ובי שלא בזמ שבית די ] ,[zery 'e xg` xnelkוביבנה
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·
רק בזמ בית די .

 laeia .2יכול היחיד לתקוע בביתו ולא צרי להיות בפני בית די .
 `p ed a x c `a i l` ' n b a i p yd o ey ld it lצרי להיות דוקא בזמ בית די  .וכ איתמר :א "ר חייא
בר גמדא א "ר יוסי בר שאול אמר רבי ,אי תוקעי אלא כל זמ שבית די יושבי  ,ור' זירא מסתפק:
ננערו לעמוד ולא עמדו מהו ,בית די יושבי בעינ והא איכא ,או זמ בית די בעינ וכבר עבר הזמ .
].[oic zia onfa zeidl jixv diail` oey`xd oeyld itl m` yixtzi` `le
âçä éîé úòáùá áìåì úìéèð áåéç

.l sc

?z`f micnl oipne ,alel zlihp aeig `ziixe`cn yi mini dnk .f

˙˘:‰·Â

‡.

˘„˜Ó· ‰ÏÈË‰

החיוב מדאורייתא הוא בכל יו ויו משבעת ימי החג ,רש"י )ד"ה בראשונה ,ע"פ הת"כ כמבואר ברש"י בסוכה( מפרש:
שזהו מדדרשינ "ושמחת לפני ד' אלוקיכ שבעת ימי ".

·.

·‚·ÔÈÏÂ·‚Ï ıÂÁÓÂ ÔÈÏÂ

 miiw w"ndiay onfa .1החיוב מדאורייתא הוא ביו הראשו בלבד ,שנאמר "ולקחת לכ ביו
הראשו ".['f 'eyz 'c wxt dkeq zkqnae ,'b 'eyz lirl k"yna oiir - zaya mb m`] ,
) i " y x i t lד כט :ד"ה אבל( ותוס'
.[ycwnd llka milyexi - '` 'eyz

)ש ד כט :ד "ה אבל(

ירושלי בכלל גבולי ,

]lirl `aen - m"anxd itl eli`e

 :i ` k f o a o p g e i i a x o i w z d w"ndia axgyn .2שיהיה לולב ניטל בכל מקו  ,ובכל שבעת ימי החג,
זכר למקדש.[ixi`n - zaya `l la`] .
"ùãç" úåöî

:l .l sc

?z`f micnl oipne ,"ycg" lek`l xzen iznn .g

˙˘:‰·Â

משחרב ביהמ "ק התקי רבי יוחנ ב זכאי :שכל יו ט "ז אסור.
 ' n ba o e y ` x d u ex i z d i t lדבמהרה יבנה ביהמ "ק ויאמרו "אשתקד ] [w"ndia did `lykאכלנו בהאיר המזרח,
עכשיו ] [dpapykג נאכל בהאיר המזרח " ,ולא יחכו להקרבת העומר ,ולא ידעי כשביהמ "ק קיי העומר מתיר.
רש "י )במשנתינו ד"ה ושיהא( מפרש :שס "ל שבזמ שביהמ"ק קיי  ,הבאת העומר מתיר,
 ,[.gq sc zegpn 'nbaשנאמר "עד הביאכ " ,ושבזמ שאי ביהמ "ק קיי האיר המזרח של יו ט "ז מתיר,
שנאמר "עד עצ היו הזה " ,ועד ולא עד בכללonfa mby :my zegpn 'nba mixaeqd yiwl yixe opgei iaxn zxg` edfe] ,
.[y"iir ,`id "cala devnl" xnerd z`ade ,xizn gxfn xi`d miiw w"ndiay
]l`enye ax zrck epiide

 'nba ipyd uexizd itleרבי יוחנ ב זכאי הנהיג כ  ,מפני שסובר כרבי יהודה ,שמ התורה כי ליכא
עומר כל יו ט "ז אסור ,דדרש "עד עצ היו הזה " עד ועד בכלל.
äìéìáå è"åéá ÷"îäéá úéðá

?dlila ezepal xzen m`de ,h"ei dgec w"ndia zipa m`d .h

.l sc

˙˘:‰·Â

בני ביהמ "ק אינו דוחה יו "ט ,ואי בוני אותו בלילה.
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) i " y x it lותוס' בסוכה ד מא .ד "ה אי נמי(

ביהמ "ק השלישי שיבוא משמי אפשר שיבוא ביו "ט או בלילה,

]itle

- mc` i"r dpai iyilyd w"ndia mby - mixeaqy yie .dlila `le h"eia `l dpai `l iyilyd w"ndiay d"d - n"i mya my dkeqa 'qezd

.[56 ,57 zexrd .`n sc dkeq zkqn d"n` oiir
.i

?recne ,meid lk lawl mileki ycegd zecr m`d

:l sc

˙˘:‰·Â

 miiw did w"ndiay onfa dpey`xa .1היו מקבלי עדות החודש כל היו .
 xiya elwliwyn .2התקינו שלא יהיו מקבלי אלא עד המנחה ,וא באו עדי מ המנחה ולמעלה,
נוהגי אותו היו קודש ולמחר קודש ,רש "י מפרש :כדי שלא יזלזלו ביה לשנה הבאה ,ויעשו מלאכה
כל היו  ,שיאמרו "אשתקד נהגנו בו קודש חינ ומ המנחה ולמעלה חזרנו ונהגנו בו חול " .הגמ' מביאה
ברייתא :התקינו שלא יהיו מקבלי עדות החודש אלא כדי שיהא שהות ביו להקריב תמידי ומוספי
ונסכיה ולומר שירה שלא בשיבוש.
 w"ndia axgyn .3התקי רבי יוחנ ב זכאי לקבל עדות החודש כל היו .
oi` izn ,caricae dligzkl ,dxiyd z` xnel miaiigy onfd edn ,dxiy miaiig zepaxw dfi` .`i
:l sc
?recne ,dxiy xnel aeig

˙˘:‰·Â

תוס'

)ד "ה ונתקלקלו(

כותבי  :שאי אומרי שירה אלא על קרב ציבור הקבוע לה זמ .

 dligzkl .1יש להביא את הנסכי ע הזבח ,ואז אומרי שירה ,ואומר ר"מ )בערכי ( :שהשיר מעכב את
הקרב .
 dlila .2אי אפשר לומר שירה ,דמה כפרה ביו א שירה ביו .
 [xgnl mikqpe meid xeaiv oaxw `iady xnelk] ,onvr ipta mi`ad mikqp .3הגמ' בערכי נשארה בספק א
טעוני שירה ,תוס' מוסיפי  :שטוב לכתחילה להביא ע הזבח ,כדי שיאמרו את השירה על אכילה
ושתיה.
 cigi oaxw .4אי טעו שירה ,ולכ אפי' לכתחילה יכול אד להביא זבחו היו ונסכו מכא עד ו' ימי .
 dpyd y`x ly xgy ly cinza .5רש "י )ד"ה שלא( ותוס' )ד"ה ונתקלקלו( כותבי  :שלא תיקנו שירה ,לפי
שברוב השני אי העדי באי קוד תמיד של שחר ,וספק יתקדש היו  ,אבל לתמיד של בי הערבי
תיקנו.
?recne ,p"kdiaae w"ndiaa ,mixne` eid mei ly xiy dfi` .ai

.`l sc

˙˘:‰·Â

רבי יהודה משו
בביהכ "נ:

רבי עקיבא אומר ,ורב חנ בר רבא אמר רב ,אמר :שכדר שחולקי כא כ חולקי

 oey`xa .1לד' האר ומלואה ,על ש שקנה והקנה ושליט בעולמו.
 ipya .2גדול ד' ומהולל ,על ש שחילק מעשיו ומל עליה .
 iyilya .3אלקי נצב בעדת אל ,על ש שגילה אר בחכמתו ,והכי תבל לעדתו.
 iriaxa .4א ל נקמות ד' ,על ש שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע מעובדיה .
 iyinga .5הרנינו ,ל אלקי עוזינו ,על ש שברא עופות ודגי לשבח לשמו.
 iyiya .6ד' מל  ,על ש שגמר מלאכתו ומל עליה .
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 iriaya .7מזמור שיר ליו השבת ,יו שכולו שבת ,ור' נחמיה מפרש :שזהו על ש ששבת ,דס "ל
כאביי שששת אלפי שנה העול יחיה ותרי חרוב ,ור"ע ס "ל כרב קטינא ,שיו אחד חרוב.
 zay itqena .8רב ענ בר רבא אומר :הזי "ו ל"  ,רש"י מפרש :דהיינו בפרשת שירת האזינו ,שחולקי
אותה לו' פרקי .
 zay ly dgpna .9אמר רבי יוחנ  :אז ישיר ומי כמו ואז ישיר ,הגמ' מפרשת :שלא אומרי את שלשת
בשבת אחת אלא כל שבת פרק אחד.
,`vnp oic ziad y`xy mewnl jlil mikixv m`d d`eld zecrae ycegd zecra micr .bi
:`l sc
?recne

˙˘:‰·Â

 ycegd zecra .1רבי יהושע ב קרחה אומר :שרב יוחנ ב זכאי התקי שיהיו צריכי עידי החודש
ליל רק למקו הועד ,ולא להיכ שראש בית די נמצא ,א שעיקר החודש תלוי בו לומר "מקודש ",
הגמ' מפרש :משו שא נטריח ליל למקו ראש הועד ,נמצאת מכשיל לעתיד לבוא.
 d`eld zecra .2הלווה חייב ליל למקו שראש בית די נמצא ,הואיל ועבד לווה לאיש מלוה.
?recne ,i`kf oa opgei oax owiz zepwz dnk .ci

:`l sc

˙˘:‰·Â

 ,oic zia yiy mewn lka oirwez zaya zeidl lgy d"xa .1כנ "ל תשו' א' נושא ב'.
 ,dray lhip alel `diy .2כנ "ל תשו' ז'.
 ,xeq` elek spd mei `diy .3כנ "ל תשו' ח'.
 ,meid lk ycegd zecr oilawn eidiy .4כנ "ל תשו' י'.
 ,cred mewnl `l` mikled micr eidi `ly .5כנ "ל תשו' קודמת.
 ,okecl odilcpqa zelrl oi`yx mipdk oi`y .6רש "י כותב :שהטע מבואר במסכת סוטה ,שחוששי
שיפסק לו רצועה ,וכשיל לקושרו לא יבר ,וחביריו יברכו ויאמרו שהוא ב גרושה.
 ,ixyze oqip lr wx `l` zayd z` oillgn ycegd yeciw icir eidi `ly .7כנ "ל פרק א' תשו' סב.
 ,dlwzd iptn epiwl raex yixti `l ,dfd onfa xiibzpy xb .8מחשש שיהנה בכס .
 ,milyexil mdinc zelrdle irax mxk zectl xizd :xne` `tt ax .9כיו שחרבה ירושלי  ,ואי
הטע "לעטרה בפירות ".
רב נחמ בר יצחק חולק ואומר :שרבי יוחנ ב זכאי התקי לשו זהורית ,שיהיו קושרי אותו חציו בסלע
וחציו בי קרניו של בשעיר המשתלח ,כדי שלא יראו א הלשו מאדי ויהיו עצבי recn zyxtn 'nbd] .
.[`tt ax lr wleg i"apx recne ,i"apx lr wleg `tt ax
?dpyd y`x ly sqen zlitza zekxad xcq edn .eh

.al sc

˙˘:‰·Â

 .1 ix ep oa op gei i a x it lאבות .2 .גבורות .3 .קדושת הש ומלכויות ואינו תוקע .4 .קדושת היו
 [epzxgaותוקע ,זכרונות ותוקע ,שופרות ותוקע .5 ,עבודה .6 .הודאה .7 .ברכת כהני .

]`dz

 `a iw r ia x it leמלכויות אינו אומר בקדושת הש  ,אלא כולל בקדושת היו  ,וכ סוברי רבי ורשב "ג,
אלא שרבי סובר שאומר קדושת היו ע המלכויות ,ורשב "ג סובר שאומרה ע הזכרונות ,והלכה כרבי
עקיבא.
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?caricae dligzkl ,zexteyle zepexkfl ,zeieklnl mixne` miweqt dnk .fh

.al sc
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 w " z i t lלכתחילה אי פוחתי מי' מלכויות י' זכרונות י' שופרות .בברייתא מבואר :שבדיעבד א אמר
שבע מכול יצא שה כנגד שבעה רקיעי .
ר' לוי אומר :לכתחילה י' ,מפני שה כנגד י' הלולי שאמר דוד בתהילי  ,רב יוס אומר :שה כנגד
י' הדיברות .ר' יוחנ אומר :שה כנגד י' מאמרות שבה נבראו העול .
 ix ep oa op g ei ia x it leבמשנה מבואר :שא אמר ג' ג' מכול יצא ,ובברייתא מבואר :שלא יפחות משבע,
וא אמר שלש מכול יצא ,שה כנגד תורה נביאי וכתובי  ,ואמרי לה כנגד כהני לויי וישראלי .
ומוכיחה הגמ' שסובר שמספיק ג' לכול וא "צ ג' לכל אחד ואחדdligzkl oiprly rnyn dpyndny :miazek mipey`xd] .
,"jixv epi` aey xen`l aezk jzxezae xn`y oeik" 'nbd lr .dl sc onwl i"yx r"r .`ziixadn zxg`e miweqt 'i jixvy w"zk opgei iax

.[my dxexa dpynde '` 'irq `vwz 'iq `"nxd wqte ,mipey`xd ivexiz z` ,mdilr dywdy dn ,eizeax mya `iady dn
?recne ,oixikfn `l zexteye zeiekln zepexkf el` .fi

:al sc

˙˘:‰·Â

 zeprxet ly zexteye zeiekln zepexkf .1לכו "ע אי מזכירי .
.2

cigi ly zepecwte zepexkf
iq ei i a x it l

פקדונות ה כזכרונות,

],epexkfa xacd xenyl epiid dxikfy `l` "dxikf" ezernyn mb "dciwt" oeyl ik

 ,["cwt" jxr m"ialnl lnxkd - oexkif eze` llba dyrna lertl epipr dciwt eli`eומצטרפי למני הפסוקי של סדר
הזכרונות ,ואי מזכירי של יחיד אפי' לטובה ,חו משל שרה ,כיו שרבי באו ממנה.
 d c e d i ia x it l eפקדונות אינ כזכרונות ,ולכ אינ מצטרפי למני הפסוקי של סדר הזכרונות.
?miiqn dfi`ae ligzn `ed miweqt el`a .gi

:al sc
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 w " z it lמתחיל בתורה ומשלי בנביא.
) iq ei i a x i t leבמשנה וכמבואר בברייתא(

המשלי בתורה הרי זה משובח ,וא השלי בנביא יצא.

?recne ,sqena e` zixgya m`d ,rewzl yi izn .hi

:al sc
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במשנה מבואר :כי תוקעי במוס  ,הגמ' מפרשת :כי מעיקר הדי היה צרי לתקוע בשחרית ,כי זריזי
מקדימי למצוות ,א משנתינו בשעת גזירת המלכות שנו.
רש "י )ד"ה בשעת( מפרש :אוייבי גזרו שלא יתקעו ,והיו אורבי לה כל ו' שעות ,ומבארי התוס' :ואע "ג
שבטל גזירת המלכות ,מ "מ חיישינ שמא יחזור דבר לקילקולו.
תוס' מביאי שהירושלמי מפרש :שהאוייבי חשבו שהיהודי מתאספי לתקוע תרועת מלחמה ,ולכ
תיקנו במוס  ,דכיו שרואי שהתפללו ק"ש ,קוראי בתורה ומתפללי מוס ואח "כ תוקעי  ,אמרי
בנימוסיה ה עוסקי .
?recne ,dpyd y`xa xteya rewzln miypde zewepizd z` miakrn m`d .k

.bl sc

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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במשנה מבואר :שאי מעכבי את התינוקות מלתקוע ,אבל מתעסקי עמה עד שילמדו ,דהיינו שאפי'
לכתחילה אומרי לה לתקוע .ואומר רבי אליעזר :ואפי' בשבת .והגמ' מפרשת :שיש חילוק בי קט שהגיע
לחינו ללא הגיע.
) i " y x z h i y i t lד"ה קט ( קט שהגיע לחינו אפי' לכתחילה מתעסקי ע מו שילמד וכ"ש שאי מעכבי
אותו ,אבל קט שלא הגיע לחינו אי מתעסקי עמו ,אבל לא מעכבי .
) ' q e z d it leד"ה תניא( להיפ  :קט שהגיע לחינו אי מעכבי  ,כי אי מצות היו בשופר ,אבל קט שלא
הגיע לחינו אפי' לכתחילה נותני לו לתקוע כדי שיתלמד.

·ÌÈ˘ .
מהמשנה מדויק שמעכבי אות מלתקוע ביו"ט ,ובברייתא מבואר :שלא מעכבי  .רש "י
מפרש :שה פטורות לגמרי ,כי תקיעת שופר הוי מצות עשה שהזמ גרמא ,וכי תקעו איכא בל תוסי oiir] .
 .[eilr dywdy dn `"yxdnאביי בישוב הסתירה מפרש :שמשנתינו כשיטת רבי יהודה ,הסובר שאסור לה לסמו ,
ולפי "ז אסור לנשי לתקוע ,ואילו הברייתא כשיטת רבי שמעו הסובר שלנשי יש לה רשות לסמו  ,ולפי"ז
מותר לה לתקוע.
)ד "ה האנשי מעכבי (

?recne ,`nxb onfdy dyr zevn lr jxal miypl xzen m`d .`k

.bl sc
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) z " x i t lבתוד"ה הא( נשי מותר לה לבר על מצות עשה שהזמ גרמא ,אע "פ שה פטורות מה ואפי'
מדרבנ .[zekxan opi`y :wqet 'h 'ld zivivn b"ta m"anxd la`] .
?recne ,dyery zeevn lr jxal leki `neq m`d .ak

.bl sc

˙˘:‰·Â
d c e d i x a i " x m y a e z " x my a ' q e z d i t l

ג לדעת רבי יהודה הפוטרו ממצוות יכול הסומא לבר ,

דסומא לא גרע מאשה שיכולה לבר .
) ' q e z d it leש ( סומא עדי מאשה ,שהרי מחויב לקיי מצוות מדרבנ ולכ חייב לבר עליה  ,ולכ יכול
לבר בליל פסח את הברכות שבסדר ההגדה ,ויכול לפרוס על שמע ,ומביאי שבירושלמי משמע שלפי רבי
יהודה אינו יכול לפרוס על שמע.
z"yz z"xyza driwzde mixayd ,drexzd jxe` xeriy edn ,oirwez okide zeriwzd xcq edn .bk
:cl :bl sc
?recne ,jkn xzei e` zegt dyryk oicd dne ,z"xze

˙˘:‰·Â
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המשנה אומרת :סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש .רש"י מפרש :אחת למלכיות ואחת לזכרונות ואחת
לשופרות ,דהיינו תקיעה תרועה ותקיעה לכל אחת ואחת.
הברייתא )בד לד (:אומרת :שרק כשמתפלל בחבר עיר ] [xeaiva 'itשומע על הסדר וכ על סדר של מלכויות
זכרונות ושופרות ,אבל כשמתפלל לא בחבר עיר ,שומע רק על הסדר אבל שלא על סדר ברכותjxany epiidc] .
.[el erwziy in el yi 'it` ezlitza rewzl wiqtn epi`e zeriwz 'h rwez k"g`e ,zexteye zepexkf zeiekln ly zekxad lk
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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drexz xeriy

.1

. שס "ל שצרי לתקוע כאד המילל: הגמ' מפרשת. כשלש יבבותep i zp y nc `p z i t l
 שלוש יבבות ה שלוש קולות בעלמא כלg"x my a ' qezd it le ( )במשנה ד"ה שלש יבבותi " y x it l
.[`edy lk `nlra lew `ed daai lk epiidc] ,שהוא
 נמצא שתרועה, כל יבבה היא שלוש כוחות של כל שהואm" a i x d e ` " a i x d my a ' qezd i t le
.תשע כוחות
. שס"ל שצרי לתקוע כאד הגונח,  ` כשלשה שבריz i i x a d c ` p z i t l e
drexz oia welig oi` - xehird lra itly :`ian vwz 'iqa xehd]

. ששברי ארוכי מיבבות:מפרש

( )ד "ה שברי

רש "י

.[wqtd `la `id drexze ,miwqten zelew 'b md mixayy `l` ,mixayl
[ יש להזהר בשבריzegek yelyk md drexz xeriyy xaeqd]  שלפי רש "י:  תוס' )ד"ה שיעור( כותביxay xeriy .2
 נעשה תקיעה,  שא יארי,שלא יארי על כל אחד בפני עצמו כג' יבבות של שלשה קולות כל שהוא
[ אי לחוש א מארי קצת בשבריzegek ryz drexz xeriyy ixaqc] "  אבל לפירוש הריב "א והריב,ולא שבר
 והוי, שהשברי במקו תרועה,  שאי לחוש א עושה ארבעה וחמשה שברי:  עוד כותבי.[zegek 'h cr]
.לה תרועה אריכתא
 ונראה שלכ חייב אד להארי בתקיעה של:  תוס' )ד"ה שיעור( כותבי. כשלוש תרועותdriwz xeriy .3
 הואיל ואנו עושי קשר"ק משו ספק דגנוחי, ובשל קש "ק יותר משל קר"ק,קשר "ת יותר משל קש "ק
' נמצא שצרי להארי בתקיעות של קשר"ק כשיעור ג,(.ויליל כמו שהתקי רבי אבהו בקסרי )בגמ' ד לד
xeha] . ובתקיעות של קר "ק כשיעור תרועה,  ובתקיעות של קש "ק כשיעור ג' שברי,שברי וג' תרועות
zelew ipyy e` ,zg` dniypa ezeyrl jixve cg` lew aygp "drexz mixay" m` mipey`x zwelgn `aen my i"aae vwz 'iq g"e`

.[zeniyp ipya ezeyrl jixve md
.יכול להארי את ה "תקיעה " כמה שירצה
מי שלא מש התקיעות כשיעור הזה
dxexa dpynde ,"drexz" ly jxe` edfy ,zegek ryz ly jxe`a driwz dyri z"xyza mb mixcqd lka - c"a`xd zhiy itl] .כמר
לא קיי מצוה לא כמר ולא

[dil zi`ck m"aixe `"aixle ,dil zi`ck i"yxl]

zeriwz 'a ly jxe`c dpynd zpeek - m"anxd zhiy itl .zegek ryz z"xyzc xaya jix`i `l dligzkly oiprl dfl yg bi w"q
ixdy o"xd dywne ,drexz ivgk driwz jxe`y k"` `vnpe ,drexzk eidi drexzd xg`ly driwzde drexzd iptly driwzdy ,drexzk
`xwn opitli driwz ixdy okzi `l dfe ,zegk 1.5 `ed driwz xeriy m"anxdly `vei k"`e ,i"yx k"ynke zegk 'b ied drexz xeriy
,zegek ryz `ed drexz xeriyy 'qezk xaeq m"anxdy :g"ad ayiine ,rnyn jex` lew dxarde ,dxard oeyl ernync "exiarz"c
.zegek 4.5 `ed z"xza driwzd jxe` xeriy f"itle

.cl :bl sc

?recne ,bdpnd gkne oicd xwirn ,dpyd y`xa rewzl miaiig zeriwz dnk .ck

:‰·Â˘˙

 שיטתו וא זהו לכו"ע עיי בתשובה. שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביו יצא:(.לד

אמר רבי יוחנ
.הבאה

)ד

:  רב זעירא מוסי. תקיעה, תרועה,  שלשה שברי, תשר"ת דהיינו תקיעה:( התקי בקסרי.רבי אבהו )ד לד
 שג תוקע תש "ת דהיינו תקיעה שברי:  ורבינא מוסי.שג תוקע תר"ת דהיינו תקיעה תרועה ותקיעה
.תקיעה
: כותבי

()ד "ה שיעור

'תוס

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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][.fh sc 'nba x`eand itk

 dxezd z`ixw xg`l .1נוהגי לתקוע בישיבה שלושי קולות ,ג' קשר"ק ג' קש"ק וג' קר "ק.
 dlitza .2במלכויות קשר "ק ,בזכרונות קש "ק ,ובשופרות קר "ק ,ושנראה שיש לתקוע קשר "ק קש "ק
וקר "ק במלכויות ,וכ בזכרונות ובשופרות ,כדי לצאת מספק דרבי אבהו .ובסה"כ ארבעי קולות ,וכ
הוא בקדושת אג הסהר לר' שמשו ב "ר יונה וכ בסדר ר' עמר  ,אלא שכתב שבסו מריע תרועה אחת
בלא תקיעה.

·.

Â˙ÈÈ‚ÂÒÓ ‰‡¯˘ ‰Ó ÈÙÏ ˙ÂÚÈ˜˙‰

 dlitzd xg`l e` dlitzd zrya .1במלכויות קשר "ק קש "ק קר "ק ,וכ זכרונות ובשופרות.
 dlitzd mcew .2לא מצינו שצרי לתקוע.

‚.

˙ÂÏÂ˜ ‰‡Ó - ÍÂ¯Ú‰ Ì˘· 'ÒÂ˙ ÈÙÏ ˙ÂÚÈ˜˙‰

יש לתקוע מאה קולות כנגד מאה קולות שגעתה אמו של סיסרא ,ולכ  :יתקע שלושי לאחר קריאת התורה,
שלושי נוספי בתפילת לחש ,ושלושי על הסדר בתפילת חזרת הש "  ,ועוד עשרה כשגומרי את התפילה.

„.

˙"¯ ‚‰Ó ÈÙÏ ˙ÂÚÈ˜˙‰

כהנ "ל נושא א' ,ובנוס לזה יש לתקוע קשר"ק ג בזכרונות וג בשופרות ,דהשתא יוצא מכל הספיקות,
ושכ ראוי לעשות ,כדי שלא לשנות המנהג ביותר.
?`vi m`d mdipia wiqtde ,[i"yx - zrexz mr] zeriwz ryz rny .dk

:cl sc
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ik d in p ` ip z ok e o p ge i i a x it l

יצא.

]drexz oia e` ,drexzl driwz oia wiqtd m` s` `viy l"nwy :azek `"ahixd

dq 'iq g"e` r"eyd la` ,`vi `ly dcen opgei iax 'it` ,qep` didy zngn wiqtd m`y :miazek ,`l` d"c .ak sc zekxaa 'qezd .driwzl
ddy m`y 'qezdk wqt `"nxde ,qpe` zngn ddy 'it` y`xl xfeg epi`y ,epziibeqa i"yxn rnyn okye ,:ci sc zekxaa s"ixdk wqt '` 'irq

.[y`xl xfeg qpe` zngn
 ed a ` ' x x a e q o k e w c v e d i o a o e r n y i a x it leא שהה כדי לגמור תשע תקיעות לא יצא ,וצרי לחזור
מתחילת התקיעות.
תוס' )ד"ה לדידי( כותבי  :שלכאורה היה נראה לפסוק כרבי יוחנ הסובר שיצא ,א מסיקי שיש לפסוק
כר' אבהו הסובר שלא יצא ,וא שהה חוזר לראש הסדר[ ,שהרי רב אשי הוא אחרו  ,ולכ  .1 :א שהה
פחות מלגמור תקיעה תרועה ותקיעה יחד יצא ,וכדרב כהנא )במסכת סוכה( דאמר "שאי בי תקיעה
לתרועה ותקיעה ולא כלו " ,וכדעת רבי יהודה הסובר "שלשת מצוה אחת ה " ,ולכ אסור להפסיק
ביניה אפי' כדי נשימה ,ולפי זה האיסור דוקא באמצע תקיעה תרועה ותקיעה ,אבל בי קר "ק לקר "ק
יכול לשהות פחות מכדי לגמור קר "קdidy xeqi`y :azek oa` ixehd ,xcql xcq oia zedyl xeqi` oi` - `"ahixd itle] .
 .2 .[opaxcn wx `edלרבנ דפליגי על רבי יהודה וסברי תקיעה לחוד ותקיעה לחוד ,אי לשהות בי זה לזה
אפי' כדי תקיעה אחת או תרועה אחת'ld 'b wxt m"anxd edin .dcedi iaxn xzei mixingn opax eda` iax itly `vnp] ,
opgei iax itly `vnp ,dcedi iax lr ibiltc opax zrck mb epiide ,`vi elek meid lk 'it` zeriwz 'h rny m`y ,opgei iaxk wqet 'g 'e

.[dcedi iaxn xzei miliwn opax
?recne ,`vi m`d mc` ipa 'hn zeriwz 'h rny .ek

:cl sc
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 oibexiqa 'it`e ,df xg` df dfn drexze dfn driwz rny m` .1יצא .וא היה הפסקה ביניה כדי
לגמור כל התקיעות ,תלוי במחלוקת רבי יוחנ ור' אבהו מובאי בתשו' קודמת.
mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip
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Ë

`cg`k mc` ipa 'hn zeriwz 'h rny m

 ' q e z d mi q x eb o k e ep i c i a d ie v n d ` q x ib d it lלא יצא ,דתרי קלא לא משתמעי  ,משו שאי
כא תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ,כיו שהכל ביחד.
 i" yx i t l eיצא ,דתרי קלא בדבר שחביב משתמעי,
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) i " y x it lד"ה תקיעות( תקיעות וברכות דעלמא כגו תעניות ,[.eh sc ziprz zkqna zex`eand] ,אי מעכבות זו
את זו א ביר ולא תקע .תוס' )ד"ה לג :ד"ה שיעור( כותבי  :שמשמע מרש"י ,שא ביר ולא תקע או תקע ולא
ביר  ,פירוש מלכיות זכרונות ושופרות ,מעכב זה את זה ,והקשו שמהגמ' )ד לד (:משמע שלא מעכב.
) ' q e z d i t l eש ( "מעכבות " היינו שהתקיעות מעכבות זו את זו ,והברכות מעכבות זו את זו ,כשמבר
מלכויות זכרונות ושופרות יבר שלשת או לא יבר כלל ,וכ תקיעות שברי ותרועות ,א בקי בשלשת
יתקע וא לאו לא יתקע ,אבל הברכות לא מעכבות את התקיעות ולא התקיעות את הברכות.
ד לד עד הסו ...................
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