
כט:כט:

דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם גתבפן, ר׳ שְּ

לנ•גתב צבטצ
ר"ז לשמשו:ר"ז לשמשו: תקע וכוון להוציאני. שגם משמיע צריך לכוון,

והך דאחורי ביהכנ"ס - מדובר בש"ץ שדעתו על כולם,
ונחלקו התנאיםונחלקו התנאים אם שומע לעצמו, ומשמיע לעצמו, 

או רק בש"צ, אבל ביחיד צריך כוונת שומע ומשמיע להוציא,

'פצמצ לתבג מגמם יבצ מקפ פרשג מבגתכ פרפ'
פלמ מקמפ בכ יבצ זפבפא תפ בפשגפא יכסיצ?

תכת בלכ עין במבגתכ יחאלכמן לכומ יזכצ, פיבזשקמן כשם כתשמצם 
בשבימם יארשגמם, פתם כתפ טפוכמם.

למפה"ש 'זבצ כך בגף פצמצ לכ צטבפך פגתצ תאפ פסמ',
פלמ טסב יימא תפ יסמצ?

תכת שעין במבגתכ יחאלכמן לכומ יזכצ פיבזשקמן כשם כתשמצם בשבימם 
יאגותמן, פתם כתפ, טמיפדמם.

סגב בפנצ פדנן תמן יפהמתמן תא צגשמם מקמ ספשאן.
עצ צלככ: בתמטפ יספממש שקשג תמטפ יפהמת צגשמם מק"ס.

הכל חייבין בשופר: כהנים, ולוים, וישראלים, גרים, ועבדים 
משוחררים, טומטום ואנדרוגינוס, חציו עבד וחציו ב''ח.

טומטום וחצי עבד - אינו מוציא את מינו ואת שאינו מינו.
אנדרוגינוס - מוציא רק את מינו.

החידוש בכהנים שאפי' שאינם ביובל ששווה לר''ה חייבים.
 

• מי שחציו עבד וחציו בן חורין, -   לר"ה:לר"ה: את עצמו מוציא
לר"נ:לר"נ: אינו מוציא שאין צד עבדות מוציא צד חירות, ותנ''ה

 

כל הברכות כולן, אע"פ שיצא - מוציא,
חוץ מברכת הלחם והיין, שאם יצא אינו מוציא

בעי רבא:בעי רבא: ברכת הלחם של מצה, וברכת היין של קידוש היום,

והכריע מדר"א: שר"פוהכריע מדר"א: שר"פ קידש לו וכשהגיעו אריסיו קידש להם.

 

ת"ר:ת"ר:  לא יפרוס ויברך לאורחין, כשאינו אוכל עמהן,

רק לב''ב כדי לחנכן במצות.
ובהלל ובמגילה, אע"פ שיצא - מוציא.

הדרן עלך ראוהו ב"דהדרן עלך ראוהו ב"ד



פרק רביעי יום טובפרק רביעי יום טוב

מפ"נ בכ ג"צ בסכ כצמפא שבשא, אפדזמן שידקב, פכת שיקמטצ.
ע במאדזפ שלכ ידפם במב שפ ש"ק. ן גמש" ן גמש"ע יבסגש שמצי"ד צאדמ יבסגש שמצי"ד צאדמ

ת: כת צאדמן גמש"ע תכת שמשטצ שכשק. • ג"ת:• ג"
תיגפ כפתיגפ כפ: תסק משטצ פתסק לכ ידפם במב שפ ש"ק.

פזפק עתא צמאצ מגפבכמם מאמגצ זכ משטצ:פזפק עתא צמאצ מגפבכמם מאמגצ זכ משטצ: 
בלכ זמג בצמת גפתצ פבפיזא פדגפשצ פמלפכצ כשפת - אפדזמן,

פשמשטצ כת צמפ אפדזמן תכת שש"ק שכשק.

בשבת אין תוקעין
• • רב"חרב"ח: מחד 'פןגץכ אגץטצ' בשבת, ומאידך 'סץ אגץטצ. בחול

ויקשה:ויקשה: א''כ אי מדאורייתא איך תקעו במקדש

ועודועוד דתקיעת שופר ורדיית הפת חכמה אינה מלאכה שנמעטה

אלא רבאאלא רבא: רבנן גזרו כרבה דאין הכל בקיאין בתקיעת שופר,

ושמא ילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו ד"א ברה"ר, 
וכן הטעם בלולב ומגילה

 

יבסגש שמצי"ד צאדמן גמש"ע כאדפז שידפם במב ש''ק.

ת"ר:ת"ר: פעם אחת חל ר"ה להיות בשבת, ותקע ריב''ז ביבנה.

וכשבאו לדון א"ל:וכשבאו לדון א"ל: כבר נשמעה קרן ביבנה, ואין משיבין אחר 

מעשה.
נפק''מ בין ת"ק לרבנןנפק''מ בין ת"ק לרבנן: ב''ד דאקראי דלת"קדלת"ק גם תוקעים

כצטהסצ צקף צמפימ כזמכפמ טביא: 

כמטד כצהנגופא
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