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 חזרת אבלי גומרי מלוי ע״י נמי אי מבפנים ולא מבחוץ רמתלבן חיבא אלא לכך חשו
 בם׳ התוססות כתבו וכן כאןS באות חדשות פנים ומבחוץ מבפנים דמתלבן הכבשונות

 חמאת דם בפרק דגרסינן דברS וראיה כו׳. העידה התורה דאמרינן מהא ע״ש שעה כל
 שתשמישן חרס וכלי תס״ד בסימן באבי״ה עיין וכר ישברו אמאי שבמקדש קדרות אלא

 במס׳ דנרסינן אחת בפעם להגעילן אפשר שאי גדולים שהן אעפ״י בהגעלה מותרין בצונן
 נמי ועירוי דע״ז אההיא בע״א סי' המקצועות בספר ומיהו .ארתחו נעור. רבא דרש ע״ז

 ע״י שתשמיש; כיון ליבון בעי ולא מעמידין אין בפרק כדאיתא הרס של לקנקנים מהני
 חבית שהתירו נמצא שמואל ר' ובפסקי הלוי ריב״א בדברי וגס . בהגעלה מקילינן ה״נ צונן

 אבי״ה. בצונן דתשמישו כדסרישית וטעמו כאחת כולה להגעיל אפשר שאי ואע״ס בהגעלה
 הטה והמצות סה״ת .מלאכות דאיסור תשובות של י״ג בסימן קדושה בספר בתשובות ועיין

 טעם שנתבטל כיון מותר והכל החטה ישליך מלוחין או צלויין והן ע״ס בעופות שנמצאת
 בפסח שזהו בכרת שיהא עד במשהו לאסור וניעור חוזר אינו הפסח קודם בששים חמץ

 הגמלים מן רוב אם יחד שטרפן ורחלים גמלים צמר דכלאים בתרא פרק מדתנן וראיה
 הצמר נתבטל אם כלאים כגון במשהו שהוא דאיסור אלמא לשם פשתן להביא מותר
 זמן קודם ביטול שייך שאין שכתב באבי״ה וצ״ע ,חמץ גבי וה^, וניעור חוזר אינו כרוב

 לטהר לכשיטמאו כלים יטבילו דפריך נערה פרק דנדרים מההיא ראיה והביא האיסור
 הרינג״ש כגון מלוחין דגים או גבינה או ישן מלוח בשר וכן .ת״ב בסימן ע״ש וכו׳

 מותרין הפסח קודם ונמלח שנפשט אווז עור וכן החמץ מן המלח נבדק שלא ומורא״ת
 שנשאר ופעמים חמץ תבשיל בה שעושין המחבת בשביל אסור מהותך שומן אבל כפסח

 אל אותו ומחזירין במחבת שומן מעט בו וכיוצא רושול״ש כשעושין טיגון לאחר במחבת
 לשתות מותר הנסרים לדבק בשוליה עיסה שנותנין פעמים בחבית הדין ובן השומן שאר
 שהרי ביין טעם נותן הפסח.אינו ובתוך הפסח קודם ביין נתבטל החמץ דטעם כיון בפסח היין
 הנסרים לדבק בשוליה העיסה נתן אם חדשים ב׳ לפסח סמוך אבל החמץ הוקשה כבר

 טעם נותן הפסח ובתוך רכה העיסה שעדיין לפי חביות מאותן בפסח היין לשתות אסור
 בפסח בתרנגולים שנמצאו שחטין חיים רבינו אומר . התרומה וספר ומה״ג מס״ד, ע״כ ביין

 ע״כ חמץ איסור בהן ויש עיכול הוי דלא עמהן נתבשלו או נצולו אם לאסור ראוי
 בעיני ונראה הראשונים בה נחלקו אפויה במצה שנמצאת חטה וו״ל אבי״ה רבינו ובהב

 שאינה לצונן תטיל חלה גבי כדאיתא מחמצי לא צוננים במים נשרית שאם להתיר
 ממי״ץ וממורי .מתחמצת אינה נמי בעיסה נגבלה ואס החטה וכ״ש העיסה מתחמצת

 פיעפועו מקום חותך רותחת מצה או צלי או מליח בשר גבי על שנמצאת חטה קבלתי
 או שתים או אחת חטה .אסורה מצה דאותה כתב וברוקח הרא״ם בשם בס״ה כ״כ ודיו

 עליו חבא והמחמיר ששים שייך לא דבצלי סביב אצבע כשיעור בקליפה סגי בצלי שלש
 בתום׳ וכן לחימוץ חיישינן לא דבצלי יהודה ב״ר ר״י בתשובת מצאתי וכן .אבי״ה ברכה
 ואע״ג בקליפה סגי חמץ בהן ונמצא בפסח שנצלו תרנגולים וז״ל חולין דשחיטת בפ״ק
שנתבשל ירך הנשה גיד פרק לקמן מוכח וכן לא בצלי אבל במבושל ה״מ כמשהו יחמץ

 קולן!ן נצלה אבל נתבשל אלא ל״ש בגמרא שמואל ואמר אסור נ״ט בה יש אם בגיד
 בין חלוק שאין גהן שכתוב התרומה ספר יש אמנם .ע״ב כו׳ לגיד שמגיע עד ואובל

 בשם מצא וכן בו כנתבשל והוי והטעם המרק מתערב השפוד דכשמגלגלין למבושל צלי
 חמץ אבל בנ״ט שאיסורו לדבר אלא ב,,ליפה סגי דלא תם רבינו בשם וכן גאון האיי רב

 משטראסבורג הרי׳י ובשם שב״ט רבינו בשם מצאתי ובן בצלי אף אסור במשהו שהוא
 שנמצאת חטה הרוקח בעל בתב וכן אסורץ שני בנלי מליגה ידי על רק אפילו לאיסור

 אותת אוסרת שעורה או מלוח בשר על שנמצאת שנתרככה חטה או צלויה בתרנגולת
 תרנגולים שאר או בחטה נגעו ולא שנמלרו חתיכות שאר אבל תרנגולת אותה או חתיכה
 מצא כתוב רש״י בתשובת אסורה. החטה בה שנמצאת אותה אבל מותדין עמה שנצלו

 די׳׳ט משום וטעטא ואוכלה הלילה עד אותה שוהא פסח של אחרון יום בתרנגולת חטה
 • כדפרישית בקליפה סגי דבצלי הנתירימ כדברי שהורה בשסמהר״ם ומצאתי דרבנן שגי
 המים אסורים נתרבכה אם צונן בין חמין בין במים שנמצאת הטה משמו מצאתי ועוד
 ברוקח ולקולא. דרבנן ספיקא הוי ספיקא קצת דאיכא ואעפ״י המים מותרים לאו ואם

 המים לשאוב ואסרו לבור ירדו מחומצים המיס וכששפכו מחומצת יורה שהגעילו מעשה
 ראבי״ה בחב וכן .מהן לשאוב המים רין אס לבאר שנפל חמץ וכן במשהו שחמץ כפסח

 לבור שנפלה חטה אבל דחמץ נט״ל האוסרין לדברי המים אסורים לבור שנפל שהחמץ
 ם' בדאיתא בצונן שהיא זמן כל חמוץ לידי באה אינה עיסה דאפילו הכל לדברי מותר

 שנמצא לחוץ המים לשפוך שצור. מצאתי יב״א בשם אבל .ע״ב גרעין כ׳ש עוברין אלו
 .ע״ב המים בלעו לא אחת שמהטה חתיר המים מן כבר שנעשו המצות אבל חכה בהן
 בל אסרה הוגעל ולא ליבנו שלא מחבת של בכסוי בפסח קדרה שנסה מי שם עוד

 דדמי אסורות במצות נגעו אס מצות אצל חמץ עוגות שהשליך מי שם ועוד וכו׳ התבשיל
 לאו דריחא מותר נגע לא אם אבל זרה דעבודה שני בפרק פתוחה וחבית חמה לפת

 חבית גבי בע״ז רשב״ם פסק . ה׳ בסימן אסורות מאבלות בתשובות עיין וכו׳ מילתא
 ערלה בעצי האפוייד• לסת וה״ה אינך ומישתרו המלח ליס הנאה יוליך שנתערבה דאיסורא

 או במשהו במינו שאסור בפסח וחמץ ומותרת המלח לים הנאה יוליך בפת עצים דשבח
 ומותר לאיבוד שבו הנאה דמי להוליך פדיון לו יש בהנאה אף ואסור במינו שלא

 לדבריו ראיה הביא וראבי״ה טעים. חמץקא טעם סוף דכוף אסור באכילה אבל ליהנות
 ואיסורן אסורים עכו״ם של דברים אלו תנינן תמן דעךלה בתרא פ׳ בירושלמי דגרכינן

 ואי אסור ד״ה בתבשיל בשנתנו אי קיימין אק במה הדרייני וחרס עד וכו׳ הנאד. איסור
 ד״ה לה קרי כרשב״ג הלכתא דפסקינן ומשום מותר ד״ה שבו יין מדמי חוץ כשמכרו

 תקנה ידי על ושרי דחמץ דומיא היא חתיכה חרא והתם דהילבתא אליבא מתני' ומוקי
 דקנסא אע״ס הפסח לאחר עד נודע ולא כשר בחטי חמץ חטי נתערבו אם לחמץ וה״ה
 המלח לים הנאד, דיוליך בזה לו די מ״מ ימצא ובל יראה בל עליו ועבר הואיל ר״ש קניס

בפרק בחישתא דטבעא ארבא כד,הוא אחר לישראל וימכרנו הנכרי יחזור שלא ויזהר
:שעה כל

דשמיא: כםיעתא ומצה חמץ ודץ הפסח סדר הלכות להו סליקו

ולולב סוכה שופר להלכות משנה מגד הקדמת
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ן ו ש א  שופר זה ואי הוא מין זה מאי והשופר החקיעה מצוח רניגו באר ר
 השופר הכשר דיני וכל יו״מ עליו מסללין ואם פסול שופר זה ואי כשר

:הפקיעה ומקום ושיעורו
 הפעורים הם ומי שופר קול לשמוע הממוייצין הם מי רבינו בו באר שניי

פרעי גם בשבח תוקעים ואם התוקע כונת צריך ואם ^ו  אלו דברים כן
:בארוכה

 הברכות וענין סדרה הוא וכיצד וכמותה התקיעה שיעור בו נתבאר שלישי
 מדברי שהוא ומה מה״ח מזה שיש ומה ושופרות זכרונות מלכיות

: סופרים
י ד י ב  ^ואיכותן דפנותיה ושיעור וגבהה מרמבה הסוכה שיעורי בו נתבארו ר

 הן וממה שיהיו צריכין וכמה דפנוחיה והכשר הסוכה ותכונת וענינן
;לזה הנמשך וכל כשרין

פסולים הם דבר זה ומאי שיהיו שראוי ממה הסכך דיני בו נתבאר חמישי

ם לשמה עשיה צריך ואס דינו מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם  וסוכה כן נ
אלו: בדכרים וכיוצא סוכה בתוך

 הם ומי דבריהם ומן התורה מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו ששי פרק
 ובאיזה בסוכה ישיבה מצות היא וכיצד בתלק. אס בכל אם הפעורים

 הפרק ונסתיים ,ישיבתה על לברך חייב שאדם הברכה וענין ,ממיובא נפער אדם סיבות
היזג: לימי ומיין סוכה עצי איסור בביאור

ק ר ' פ ץ י ב . מה מכשיריו וכל לולב עניני בו נתבארו ש  שבין ההבדל וביאור הן
 ושיעורן ומדתן ומנינן נעילתן וענין להם ה־ומין אתרים למינין מקצתן

 ומדבריהם ההורה מן נעילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם התורה מן ניעלין זמן זה ובאי
 אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור הפרק ונסתיים ,וענינה שביעי ביום ערבה ודין

חג: ימי שבעת כל למצותם שהוקצו מפני ה
ק ר י פ נ י מ  מומין מהמת או גנבה או גזל מהמת אם אנו מינין פסולי בו נתבארו ש

 הפרק ונסתיים ,בהן יוצא אם שמכילן מי של אינן אס וכן .בהן שיש
:החג ימי בשבעת במקדש נוהגה שהיתה השמחה בביאור

ת1 ב P כאילו בלבד מהם, ענין כל בפרקי אלא זה בסדור עעם לתת צורך אין זה ואחרי כן שהיא הזמן קדימח מפני ללולב וסוכה לסוכה שופר להקדים היה .הסדר זה ס
ק ואומר .מוחלקות הלכות שלש ר פ הם שאלו לפי ,ופסול בהכשר וענינו זה שופר מהות תתלה לבאר וראוי בשופר, לתקוע היא שהמצוה לפי ראשון להיות היה ראוי א ש

ם: שני להם הוצרכו מרובין פרמיהן להיות ובסוכה אחד, בפרק נכללו רבים אלו פרסים שאין ולפי הזה בפועל הקודמים הצריכין ק פרקי ר  וזמן המהוייביס הם מי לבאר שגי פ
מדברי ג׳ צרק עניני רוב להיות אהרח סבה ועוד המחוייב. דבר שיעור לביאור זמן זה ובאי המחוייב הוא מי ביאור להקדים שיש לפי ג' לפרק להקדימו היה וראוי החיוב,
ק: מפני ומקצתן סופרים פ ס ק ה ר ק נתאחר: למה נתבאר כבר שלישי פ ר הסוכה מהות לבאר חסלה וראוי בסוכה לישב היא שהמצוה לפי להקדימו היה ראוי רביעי פ
ק אותו: הפוסלין הדברים לבןאור וחבניהו, וצורתו הפועל תכונת והוא פועל בכל ההכרח להקדים שיש לפי לעשוחבהן, ראויה שאינה הדברים לביאור וענינה ר  ראוי חמישי פ

ק בשופר: שהוזכר כמו נדבר הקודמים הצריכים שהם וענינו הפועל חשלום אחר נמשך שהוא לפי להקדימו היה ר ם. יודע ועוד נהאחר למה נתבאר כבר ששי פ ע ט  ידוע ה
 וראוי למצוה פרסי וייחוד נרעון הוא הפעורין הס מי ביאור כן ואם .בה חייבין הכל היו הסתם מן ממנה הפעורין בביאור פורעים היינו לא ואס המצוה היא הענין שהתחלת

ק :לאחרו ר  ואח״כ הזמן תחלה נתבאר וכאן בו חוקעין שאין הזמן ואח״כ והכשריו פיסוליו תחלה נתבארו שופר שבהלכות והוא ,שופר להלכות שינוי לולב בהלכות יש שביעי פ
 השנה ראש חל אם הורה שדבר לפי חכמים מתקנה והוא המצוה מגרעון הוא בשבת בשופר הוקעין שאץ לומר רוצה בשופר הזמן יסוד סעם בזה לך אתן והנה המינין. פסולי
כל הוסיפו והם אמד יום אלא בגבולין אינה ההורה מן שהמצוה בהפך הוא בלולב אבל .לאחרו ראוי גמצוה גרעון שהוא ואחר שם כמבואר זה מנעו וחכמים מוקעין נשבח

ק להקדימו: וראוי תורה של b תוספת והוא שבעה ר מיני פ נתאחר: למה נתבאר כבר ש

:אלו הלכות סדר סבות כיאור ונשלם



ולולב וסוכה שופר הלכות
:׳פרטן וזהו ,עשה מצות שלש בכללן יש

החג. ימי שבעת כל בסוכה לישב ב) בתשרי, באחד שופר קול לשמוע א)

255 קכח

:החג ימי שבעת כל במקדש לולב ליטול ג)

:אלו בפרקים אלו מצות וביאור

משנה כסףראשון פרקמשנה מגיד
ק ר ק • מקומות בהרבה ו&שונו בנחוב מבואר זה .וכו׳ ההורה מן עשה מצות א א פ ר מל הכ&וף הכנשים קרן הוא ביובל גין בר״ה בין בו שמוקעין ושופר א א פ

פר שו כ״ו:) ב״ד(ר״ה ראוהו בפ׳ .הכבש מקרן מון פסולים השופרות ’ אמר נ״ו:) דין(ר״ה ביס ראוהו בפרק .וכו׳ בו שמוקעין ו
 דנמרא: מסקנא היא יובלחו של יו״כ ופירוש בכפופים. יוה״כ ושל ר״ה של שופר לוי ר׳

בל  מפני פרה משל חון כשרין השופרות כל כ״ו) (דף במשנה שם .כו׳ פהולים השופרוה ו
השופרות כל והלא יופי ר׳ אמר קרן שהוא

̂?־ יייי ת א י ו צ השופר תרועת לשמוע תורה של ייעשה [א] מ
ן זלברכוח , ע ק , יהיה תרועה יום שנאמר השנה בראש , 'ק

ר בשל וביובלות זכרים ב מ ם.ו לי ע ט י בי  ביובל בין השנה בראש בין בר שתוקעין ושופר לכם. כדעת י
. הכפוף [ג] הכבשים ^קרן הוא לעכמא מתניתין דמלא שסוברין מפרשים קצת

רן פסולין השופרות *וכל ק מ ץ  ת
הכבש

 וביובל זכרים בשל תוקעים בר״ה אומר יהודה ר׳ ולברכות לתקיעה לר״ה היובל שוה חנן
מצוה יוה״כ ושל ר״ה של שופר לוי וכד%ר יהודה כר׳ הלכחא ואיפסיקא יעלים בשל

 לעיסבא ור״י דת״ק רבינו וסובר בכפופים
 יונאין דאין נמצא כר״י דקי״ל וכיון פליני
 נראה דלכאורה ואע״ג .בלבד איל בשל אלא

כבש קרן שיהא אלא קפיד דלא רבינו מדברי
לוי ר׳ דהא פן לומר א״א אכפוף לא אבל

 :מג עפץ סמ״ג מקשה פי׳ או׳יז מור א
:וע׳ש, שם סמ׳ג

 השופרות כל מכשיר דת׳׳ק היא ופלונתא איהניא
 אפילו מכשיר יוסי ור׳ פרה משל חון קחלולין

 בשל דדוקא דסבר אתרינא והנא פרה משל
 בר״ה סבר ור״י שוין ויובל ור״ה פשוט יעל
 לוי ור׳ יעלים בשל וביובל כפופים זכרים בשל

 ופסק זכרים בשל ר״ה דשל כר״י פסק בגמרא
 לוי כר׳ לן וקיימא ממרא כדאיחא כפופים זכרים דשל וזה זה הלכך לר״ה יובל דשוה כח׳׳ק
 דכל דמחניתין יש אמרת ושיטה .דעתרבינו זה זכרים משל מון פסולין השופרות כל הלכך

 נמי דגמרא לוי דר׳ והא בלבד למצוה היא ר״ה של דשופר ואידך לעכב היא השופרות
של בשופר סוקעץ למה אבהו ר׳ שאמר מה מ״ז) וכן(דף .לעכב ולא בדוקא היא מצוה

איל

הראב״ד השגת
 .וכו׳ פסולים השופחס •וכל
 אלא! מוותיו על ספריו א׳א

 נשל הקע ואס ננפופין מלוה
:יצא יעל

 איתא ואס כר״י אוקימנא בכפופים מצוה דאמר
 לא כפופים שאינם זכרים של לה דמשכחת

 ר״י דקאמר חכריס־ לישנא למישבק ה״ל
'של ודאי אלא בזכרים תלי מילתא עיקר דכל

״ *pn פי׳ במור ״ בהדיא בגמ׳ אמריק והכי הס׳ כפופים זכרים ׳‘׳״ ׳*׳״ !’׳*’׳"*״ ״
^ האי כי דאמר הוא לוי ר׳ גבי ־' דחנוא' מנ

 כפופים זכרים בשל תוקעים בר״ה אומר ר״י
 אלא רביט דעת שהוא הר״ן כתב וכן בסמ״ג כתב־ וכן .הן כפופים זכרים של סתם אלמא

 הכפוף הכבשים קרן הוא ביובל בין בר״ה בין בו שתוקעים ושופר מ״ש זה ולפי .עליו שתמה
 הכבשים קרן, הוא בו שתוקעים שופר ה״ק אלא כפוף שאינו כבשים קרן דאיכא למימרא לאו

ק חון פסולים השופרות וכל כתב כך ומפט כפוף הוא זה קרן שסתם ק  כתב ולא הכבש מ
ק הון ש מק כ ש קרן דסהס הכפוף ה כחב־-לכאורה הרא״ש אבל .כפירושו וסתמו כפוף הוא, כ

ל בין של.איל בין; בדיעבד דיוצא מודו כולהו אבל למצוה אלא ור״י ת״ק דל״פ נראה  יעל ש
 בקרא־ וכפוף־ פשוטי אטו ועוד קחמר מצוה לוי ר׳ דהא פליגי דלמצוה ותדע׳ עזי® בשל או יעל בשל יוצא איל של מצא לא ואם פרה משל מון כשרים השוש־וח כל רישא כדקתט

ר״י ודאי אלא וכו׳ עצמה בפט מחלוקת ור׳׳י דרבנן מילתייהו דמשמע ועוד יצא לא אמאי פרה משל חון שופר איקרי דמלהו וכיון מיניה ר״;ה וילפינן ביובל כתיב שופר תעבירו כתיבי
ורבנן

משנה לחם
ק ר . מורה של עשה מצות א א פ כו׳ ואחד תוקע אהד דאה לעולם אבל בלש לב״ד מסורים שהם הפרק בראש: רבינו שם תליא דבשמיעה הוא דהטע® כתב הטור ו
ברייתא על: אמרו,שם ל״ח) (דף ר״ה של יו״ט פרק בריש דבגמרא לך תדע יצא פמוע לתוך התוקע אמרינן דהא ראיה והביא בפקיעה ולא מילפא ־ י

 להקונגובר״ה חייב ויחיד יחיד וכל וכו׳ תוקעים שביובל אלא וכו׳ היובל שוה דקאמרה על דעומד היכא לאץצא עצמו הפוקע ואפילו יצא לא הבור שפת על העומד או הבור
א״תאמ^ הבור. לסוך vt< והכניס הבור שפת א מייסי לא ו ה ^ד אי וכו׳ ויחיד יחיד כל: אין מאי וכו׳ לתקוע חייב ויחיד יחיד כל ואין וכו׳ תוקעים היו לא שלא אע״פ השומע ר
בין, ביובל קאמר דהכי לה ומוקי פוקעים אין ובר״ה יחידין הוקעין דביובל' ואילימא זו וראיה בחשובה הרמב״ם הביא וכן מילסא חליא דבבמיעה משמע p אם יצא פקע

לר״ה יובל בין חילוק שיש איתא ואי דוקא ב״ד בפני ור״ה ב״ד בפני שלא בין ב״ד בפני השומע שליח הוי דהסוקע וכ״ס . ע״ש מ׳׳ז סימן ז״ל מהרא״ם הרב בפשובח הוזכרה
דהיינו לימא ויוצא שומע וחבירו פוקע אהד ובר״ה בעצמו הוא• שיסקע בעינן דביובל .דבפרוייהו דנימא כלל ראיה מיייזי לא נמי השפא א״כ בעצמו הוא פקע כאילו והוי

שיובל'דמצוה דאמרינן כיון דמ״מ ז״ל הרב לקושית ונ״ל .שוים דהכל א״ו דברייסא פשטא אם וה״ה• שמיעה שם דאין יצא לא הבור לסוך והתוקע ובשמיעה בתקיעה מילפא חלית
 מפני הוא שיצא ומה יצא לא דודאי לתקוע שלומו שאינו פקיעה בלי שמיעה שם היה
 שמיעה דמהניא הטור סמיך דא על. וי״ל לפקוע. שלוחו שהוא ותקיעה שמיעה כאן שיש

 דלא׳ פדי tw ז״ל הוא, שהביא הראיה אבל מהניא דהשמיעה ודאי א״נ פקע שלא אע"פ
 שתקיעה; ראיה הביא לקך שמיעה בלא ופקיעה פקיעה בלא שמיעה מהני דהרוייהו נימא
 דבשמיעה ממילא, מהטא תקיעה בלא דשמיעה דידעינן וכיון מהניא לח ,שמיעה בלא

 שמיטה בהלכות למה דא״כ זה מעם על הקשה והרא״ם .בפקיעה ולא מיצסא הליא
 שם כסב דהרי יצא לא הבור לתוך מוקע נמי דהסם לפקוע מצוה רבינו כסב דובל
 בשמיעה חליא הסם נמי טעמא מהך וא״כ א׳ דין והכל לתקיעות לר״ה יובל דשוה רבינו

 מ״ש עם זו קושיא; ליישב נראה והיה הכא. כמו לשמוע מצוה רביט שם כתב לא יאמאי
תב  פקיעה בעינן דחרוייהו־ הפס אמרינן וא״כ לפקוע חייב ויחיד יחיד כל רבינו דהפסכ

ע^ ולא סליא דבשמיעה משמע ויוצא ■ שוסע ואמד הוקע דאחד הכא אבל ושמיעה  בחקי
 ויחיד ימוד כל אמרינן ולא יצא שמע ואחד תקע אחד אם נמי דהפם היא מילתא ולאו
שכתב וקדוש ספירה כמו ודוקא לב״ד מסורה מצוה שאינה לאפוקי אלא לתקוע חייב

 והפקיעה לתקוע מצווין דב״ד משמע א״כ רבינו שם כדכתב ההילה דין; לבית מסורה זו
 פשוליס השופרות וכל; ;לב״ד השקיעה נמסרה שלא בר״ה משא״כ. המצוה עיקר היא
 (דף דמחניתין שמפרש רבינו לפי׳ הקשה ההלכות בפירוש זז׳ל. הר״ן הכבש. מקרן חון.
 מחלוקת למיפני ה״ל לא דאצ׳כ קמא אמחני׳ פליגא וכו׳ יעל של־ ר״ה של דשופר כ״ו:)

 רבינו שכתב על הקשה וכן .וכו׳ ר״ה של שופר אומרים ואחרים היל״ל בסתמא שני
תימה. והוא דוקא כבשים יהודה ר׳ דקאמר זכרים דמפרש דמשמע הכבש מקרן מון

טון  לי מה כבשים של לי מה מעלי טפי איניש דכייף כמה דבר״ה משוס הוא דטעמא ד
 דברי דלפי קשה ועוד מילתא. חליא דבכפופים סגי כפופים שהם כיון בהמות שאר של

 כייף דמיכף משום בגמרא מעמא קאמר אמאי דוקא פבשיס דמהנייזין שמפרש רביט
 להם שיזכור כדי איל של בשופר תוקעים למה דאמר אבהו• דר' טעמא משוס לימא

 שאר ביו כבשים בין הוא דמתניהין דזכרים: אחר פי׳ ז״ל הר׳ץ פי׳ ולכך יצחק עקידת:
 דאמר סבהו ור׳ וכו׳ מעלי טפי‘ דכייףL2כמ כל מלתא הליא דבכסיפה דכיון בהמות

להתחילה להכשיר איירי יהודה ור׳ אמרו המובחר מן למצוה אזל: של בשופר־ פוקעים למה
דבהא

מיימוניות הגהות
 בפסיקתא אמנם העכו׳׳ם חוקות משום ר״ה ערב להתענות שלא שנזהרין מקומות יש ]6[

תו הראשון ביום לכם ולקחתם פרשת מ  פ״ה בירושלמי ובן בער״ה להתענות שמצות ל
 נטרונאי רב; בתשובת ,למנהגנו ראיה הוא והנה שתא ריש ערב כל ציים יונתן ר' דנדרים

 בתשובת אמנם .תשובת ימי■ י' בשבת וכן ר״ה של ימים בשני להתענות טוב נמצא גאון
 יש וכן גאון שלום מר פסק ובן בר״ה להתענות שאסור נמצא גאון נחשון ורב האיי רב

 רבינושב״ט פסק ובן. חגנו ליום בכסא שנאמר חג שנקרא מפני גאון יהודאי ר׳ בתשובת
 כי כתיב סימון ר׳ אמר דר״ה פ״ק בירושלמי דגרסינן ראבי״ר. וכן ראש בערך בערוך ובן
 של אופיא שיודעים זו כאומה אומה איזו אמר חד אושעיא ור׳ חנינא ר' גדול גוי מי

 ומתעטפים לבנים לובשים אלא בן אינם ישראל אבל עד ובו׳ שבעולם במנהג אלהיהם
 עושה שהקב׳ת שיודעין לפי בר״ה־ ושמרים ושותים צפרניהן"ואוכלים ומתתנין לבנים

ר להם וקורע זכות לבף דינם ומוציא נסיס להם  כה״ג נמי איתא■ רבה ובויקרא דינם גז
 כי וגו׳ ממתקים ושתו משמנים אבלו להדיא עזרא בספר קאמר וקרא שערם שמגלחין

[ר״ה ואמרינן נבל את ה׳ ויגף הומים כעשרת ויהי בשמואל וכן לאדונינו היום קדוש

 היינו באנו טוב יום. על כי ענינא בריש וכתיב ליוה״ב ר״ה שבין ימים עשרה אלו י״ח.}
 מירושלמי ראיה ועוד ראבי״ה. ראיה הביא זה כל . ושמחים u אוכלים שהיו ומשמע ר״ה

 בר״ה טצינו שבן מתענין. ואין מתריעיך אומר ר׳׳ע ראשונה ברביעה דקאמר דתענית
ל מתענין ואין שמתריעין תב ובן בר״ה להתענות שאין משמע אלה מנ  בשם אלעזר ר' כ

 כל אחת פעם חלום תענית בר׳ד, דהמתענת מקדמונים קיבל אמנם . יב׳ק רבינו אביו
 תענית אחת פעם שהתענה על מהר״ם נהג וכן ר״ה של ימים שני לזזתענות לו יש ימיו

 ריצב״א בתשובת . דלעיל ברבותינו להתענות שאין רטובה אמר הבי בלאו אבל חלום
 תענית דוחי! ובחמישי כשני תענית שגזרו וצבור להתענות אין בשבט בט״ו דאפילו כתב

 שנים ראשי ארבעה דמתניתין כיון והו בר״ה תענית אשכחן, דלא הבאה שבת ער זה
ת, דאין דבולן,שוין מזלתא בהא להדדי נמי אידמו הדדי בהדי  כד׳ [נ] עדב: להתענו

 א״רוי׳ וכן דכרין דמתרגמינן אילים בשל פירוש דיברין בשל תוקעי! כר״ה דאמר יהודה
 תוק?גיפ מה מפגי בפ״ק אבהו ר׳ אמר וכן כפופים כזכרים ויזה״ב ר״ד. של מצוה לוי

תין. של בשופר בו'ודלאכמתני וכן, .בתום' ע״ב פדה משל חוץ כולן דמכשיר דהבא איל,
פסק

כל א פרק ן^ןץ . מקרן הון פסולץ השופרומ ו ש ג (מסר).;• .6יצ יעל בשל הקע ואס נכסופין מצור אלא מדותיו על הפריז א׳א מ
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 והחוס׳ וכו׳ בשופר מדוח(כשרוח) שלש הרמב״ן כהב וכן פליגי למצוה דוקא פלוגמיה בר זרבק
 ויוה״כ ר״ה דיליף משום היינו בכפופים ויוה״כ ר״ה של סצוה דאמר לוי ר׳ דהא והקשו רזרו

 משום הוי חי וכו' לר״ה שוה,היובל וכדחנן בברייחא לקמן כדאמר לשביעי בג״ש מהדדי
« דכייף כמה כדקאמר בעלמא מצוה  שהתקיפה בר״ה דוקא שייך טעמא האי עדיף ספי אי

 אלא החקיעה שאין ביובל ולא ולזכרון להפלה
 ומחוך קרקעוח ונהשמכית עבדים שלוח לסימן ^

 .בכפוף אלא בר״ה יוצא שאין נראה היה זה
 הראיוס כל לדחוס זאת היא חלושה דקושיא ונ״ל

 לוי דר׳ זו קושיא לדחות ויש שכתבתי חזקות
 לומר טעם ויש מהדדי ילפי דבג״ש כיון סבר

 יחד להשווחם כדי מעתה למצוה כסופים בר״ה
 ואע״ג למצוה להצריך,כפופים ביוה״כ גם ראוי
 וגם .הרא״ש עכ״ל סעמא האי ביה שייך דלא
 רבימ דברי על שכתב זה דעת הזכיר ה״ה

 ר״ה של דשופר דמחניתין יש אמרת שיטה
 וכ״כ ההשגות. שינית היא בדוקאוזו היא למצוה

 בכפופים מצוה אלא מדותיו על הפריז א״א שם
 למה ידעתי ולא .ע״כ יצא יעל בשל תקע ואס
 השופרות כל זו שיסה דלפי יעל בשל כסב

 הרמב״ן דעת וזה בדיעבד כשרים החלולים
 על שהמה ומה .המגיד פכ״ל ועיקר זהרשב״א
 דנקט דיעל פשיטא דודאי מקום לו אין הראב״ד
 יעל של ר״ה של שופר וכדהק פשוט הוא סתמו יעל של דכל משום אלא דוקא לאו הראב״ד

 .הראב״ד לדעת יצא בהם תקע אם הם דפשוסים דאע״ג מינין לשאר וה״ה יעל נקט פשוט
 כולהו תיש ושל עז של אבל פרה של למעט אלא אינו הרמב״ס שדעת אפשר כתב והכלבו

ק ■הן כבש בכלל  זה ואין חיים אורחות מדברי והוא כפופים שיהיו ובלבד יעלים של ו
פ :שכתבתי כסו אלא רבינו דברי כמשמע אע״ כו/ בשופר תרועה בתורה נתפרש שלא ו ו

השמועה ומפי אמר למה לי קשיא

 בשופר תרועה בתורה נתפרש שלא פי על ואף .הכבש
 שופר והעברת [ג] ביובל אומר הוא הרי השנת בראש

 תרועת מה למדו השמועה ומפי שופר. תעבירו וכו׳
 במקדש ב בשופר: השנה ראש תרועת אף בשופר יובל
 חצוצרות ושתי אחד בשופר השנה בראש תוקעין ייהיו

 שמצות מקצרות והחצוצרות מאריך השופר הצדדין מן
 משום בחצוצרות עמו תוקעין ולמה בשופר. היום

 .ה׳ המלך לפני הריעו שופר וקול בחצוצרות שנאמר
 אלא השנה בראש תוקעין אין מקומות בשאר אבל

 בו תוקעין אין עכו״ם של י=שופר ג :בלבד בשופר
תקע אם הנדהת עיר ושל .יצא [י] תקע ואם לכתחלה

ם: ש מ׳ג שם: טור ב אס

 מדופיו על הפריז א״א שם כתוב וכן ההשגות שיטת היא וזו .בדוקא היא למצוה וכו׳ איל
 שימה־ דלפי יעל בשל כחב למה ידעתי ולא .ע״כ יצא יעל בשל תקע ואס בכפופים מצוה אלא

 ז״ל והראב״א הרמב״ן דעת וזה פרה משל חון בדיעבד כשרין החלולין השופרות כל זו
פ : ועיקר אע״ מנין מ״ר ל״ג:} ר״ה(דף של יו״ט פ׳ ברייתא .וכו' בהורה נתפרש שלא ו

 אלא לי אין תרועה שופר והעברת ת״ל שבשופר
 תרושת כל שיהיו וכו׳ ת״ל מנין בר״ה ביובל

:וכו׳ הזה זה השביעי שבחדש
ש ב ד ק מ  במשנה .וכו׳ בר״ה תוקעין היו כ

ף בית ראוהו פ׳ ד ) ן כ״ו:) די
 וחצוצרות מאריך שופר צדדין משני חצוצרות שסי

מ׳(דף .בשופר היום שמצות מקצרות בג כ״ז) ו
 שופר שיש מקום בנבולין אבל במקדם במד״א

 בחצוצרות קראה מאי ריב״ל אמר חצוצרות אין
 המלך לפני ה׳ המלך לפני הריעו שופר וקול

 אבל שופר וקול חצוצרות דנעי.!׳ הוא ה׳
א: בעלמא ל

.וכו׳ הנדחת עיר ושל עכו״ם של שופר ג
 יהודה רב אסר כ״ח) (דף שם

.יצא תקע ואם יתקע לא עכו״ס של בשופר
 כפוי פ׳ סוף חולין ובמס׳ ז״ל הלשב״א וכתב
 לה ואוקימנא יצא לא תניא פ״ט) (דף הדם

 וכבר שיעוריה מיכתת דכתותי דמשה באשרה
 בשל וה״ה ז״ל הרשב״א כסב שד .מ׳ פרק ראש יתבאר ושם לולב גבי זה רבינו ביאר

 נמי אי עכו״ס עצמו שהוא בשופר והכא שלמית בטלה לה דאין כו״ס דשבד עכו״ס סקרובח
 מדאנבהיה לא דאי בו לזטס שלא מנס על כשנטלו עסקינן במאי והכא עכו״ס משמשי שהוא
 אלו דינים רבינו באר עכו״ם בהלכות שמיני ופרק .עכ״ל !דישראל עכו״ס ונעשה קנייה

 לא תקע ואס יתקע לא הנדחס עיר של ׳בשופר כ״ח) (דף ר״ה ובגמ׳ .אנדחת עיר ודין
: שישרה מיכתס אנהותי הנדחס עיר מ״ט יצא

שופר ׳

בו

וכו' בשופר יובל תרועת מה למדו השמועה ומפי
ס׳(ר״ה הא למדו  מייתי שבגמ׳ שלפי ונ״ל בג״ש. א'״נ בהיקשא לה מייחינן ל״ד) ל״ג בג

 ובתר לאחריה ופשוטה לפניה -ופשוטה שופר בעינן דבר״ה מהיקשא דברייתא ברישא
ת ת׳׳ל שלש שלש של לג׳ ומנין קאמר הכי בר ע ה  מייסי ולבסוף מהיקשא לה מייתי מעיקרא ומנא גמרא ומקשי לג״ש שביעי שביעי ח״ל וכו׳ בזה זה של האמור את ליחן ומנין וכו׳ ו
לפניה ופשוטה שבשופר מנין מזה זה ללמוד בהיקשא מייתי מעיקרא ותנא ופירש״י היקשא צריך לא בג״ש ליה דאהיא השתא בהיקשא ליה מייהינן הוה ג״ש לאו אי ה״ק בג״ש לה

ולאחריה
משנה לחם

 אע״ת לומר אפשר דפממני׳ משום א״ו .זכרים שהזכיר דמחניתין יהודה כר׳ ליסא כו׳
 לוי לר׳ לו יצא שמהברייתא לומר כפופים שהזכירה הברייתא הביא לכך כפופים שאינם

 האי כי דאמר הוא לוי ר׳ גבי בהדיא בגמרא אמרינן והכי מ״ש קשה מאד ומה .כן
 משסע כפוף להזכיר מדהוצרך כפופים בלא אפשר דזכריס משמע משם לאדרבה וכו׳ תנא

 כסופים אבל וכפופים זכרים תרתי דבעינן הזכיר לכך כפופים בלא לזכרים דאפשר משוס
 לא כפופים בלא זכרים וכן יצחק לעקידת זכר איל דבעינן משוס מהני לא זכרים בלא

 דאע״ג וע״ק • דמחניהין יהודה מדר׳ ראיה הביא מדלא מוכרח זה נראה וע״כ מהני
 הדרא וא״כ זכר כפוף כל ונאמר מתהפך שיהיה מוכרח אינו לדעתו כפוף זכר דכל

אינו כפוף שהזכיר דאע״ג העיקר שהוא זכר לוי ר׳ הזכיר לא אמאי לדוכתא קושיא
לסוף ירדתי לא דבר סוף .כפוף יהיה זכר שכל אע״פ זכר יהיה כשף שפל מוכרח

:כלל דעתו
 בלשון קצח להאריך ראיתי .יצא תקע ואם לכתחילה בו. תוקעין אין עכו״ם של שופר ג

פ׳ שבסוכה והסוגיא כ״ח) (דף ב״ד ראוהו בפרק שבר״ה הסוגיא ולהוכיח זה
.סוכה מהלכות בפ״ח רבינו מ״ש ולבאר הדס כיסוי פ׳ שבסוף והסוגיא הגזול לולב

i יצא תקע ואם יתקע לא ע״ז■ של בשופר יהודה רב אמר אמרו ב״ד ראוהו בפרק ts  
 שיעוריה מיכתת כהותי הנדחח עיר טעמא מאי יצא לא תקע ואם יתקע לא הנדחת עיר
בגס׳ הקשו . פסול הנדסת עיר ושל אשרה דשל מתר׳ על ל״א:) (דף הגזול לולב ובפ׳
 עסקינן דמשה באשרה הכא כשרה נטל ואם ימול לא עכו״ם של לולב רבא אמר והא

 כיסוי פרק ובסוף .ש״מ הנדחס דעיר דומיא דקתר נמי דיקא ששריה מיכהת דכתותי
 לאו דמצות משום הנדחת עיר של בעפר דמכסין דאמר רב על הקשו פ״ט) (דף הדם

ימול לא עכו״ם של ולולב בו יתקע לא עכו״ם של שופר דקאמר מברייתא ניסנו ליהנות
שת^התם הכי אשי רב אמר ותירצו יצא לא נטל יצא לא תקע והתניא וכו׳ שישרא ה

ופי׳ .ע״כ לכסוי מעלי [טפי] דמיכחס מה כל הכא שיעורה מיכתס כתוהי ועכו״ם בעינן
 לה דאין דישראל אשרה לומר רצה הגזול לולב בפרק דסירצו דמשה דבאשרה המפרש

 התם השתא הכי הדם כסוי בפרק שתירצו מה וכן .שעורה מיכסח פחותי ולהכי ביטול
 לולב בפרק כדתירן בטול לה דאין דישראל דאייריבעכו״ם משוס הוא בעיקוכו׳ שיעורה

 ואם יטול לא עכו״ם של לולב רבא קאמר דא על בטלה שלא אע״פ עכו״ס של אבל הגזול
איט ז״ל ורביט בטול. בעינן בעכו״ס התוס׳דאפילו כתבו הם רביט ולדעת נטליצא.

ז^ן הוא ולכך לישראל עכו״ם בין שם מילק מדלא ח׳ בפרק ה״ה כדכחב כן מפרש
ס לשם לכך מתחלה שנטעו אילן לומר רוצה דמשה באשרה רביט דברי מפרש  והוא עס״

הבאה מצוה ומשוס דמשה באשרה הב״ע הגזול לולב בפרק בגמ׳ וגורס דבטלה דעכו״ם
משמשי של שופר אבל בעבירה הבאה מצוה היא הרי שבטלה אע׳׳ס כלומר בעבירה

 הבאה מצוה משום מיפסל לא ובטלו עכו״ם של עצמו כוכבים עבודת שהוא או עכו״ם
כמה כל עכו״ם של כוכבים בעבודת דאפילו זה פירוש לפי ודאי נראה ומ״מ .בעבירה

דבפ׳ דסוגיא ה״ה שפירש הפירוש זה על וקשה .מפי מה״ב דהוי דכ״ש אסור בטלו דלא
כסוי

מייימוניות הגהות
שי ר׳ דאמד חליצה ובמצות הגזול לולב פרק בירושלמי איתא הן [ד] למצוד. למדנו זה דכל שכתב שטחה ברבינו ודלא יראים בספר ובן המצות בספר :פסק טנא רבי ובן אל

ש. ושל יעל של לפסול ולא המובחר מן דכי תנא ובן שיעוריה מיכתח כתותי דאמר דד.כא יהודה בר׳ זדלא חייא רבי תני וכן בספרי איתא וד.כי ב״ד ראוהו [ג) ע״ב: תי
; התם אישעיא ד' בוו: וו שביעי חדש תקיעות בל שיהו השביעי מבחדש לה יליף דמכילחין בתרא ופרק

 תורף זהו בדיעבד להכשיר פלוגתא הוי קמא ובמתניתין בפרא במחניתין דנהא^פליגי
 והטעם דוקא כבשים הוי דר״י דזכרים לפרש לו נראה שרביט אומר ואני .ז״ל פירושו
 עקידתו שיזכור כדי וכו׳ תוקעים דלמה אבהו דר׳ טעמא משוס דוקא כבשים דבעינן

 של בשופר תוקעים למה אבהו ר׳ קאמר היכי דאל״כ הוא דהכי לך תדע יצחק של
 כמה כל כולל משמע דמתני׳ זכרים אדרבה כך הדין דליהוי אבהו ר׳ מצא והיכן איל

 דבריו לסדר לו היה לא המובחר מן למצוה הוי אבהו ר׳ דאמר מאי ואי מהני דכפוף
 א״ו מדעתו הדין לנו לחדש לו היה אלא כך הוא שהבין שנראה למה שאצה בלשון

 זה לדמות יכול שהר״ן אע״פ דוקא כבשים היינו דמתני׳ דזכרים אבהו לר׳ לו שנראה
 לרבינו לו נראה לא מ״מ איל בשל לתקוע שנוהגים מנהג הוא תוקעים דלמה דשאלה לומר

 דהכי דאה״נ י״ל .אבהו דר׳ מסעמא לימא איניש דפייף משוס טעמא למיתלי ל״ל וכתב כן
 משמע כפופים הזכירה שהברייתא מפני הוא זה טעם לתת דרצה מאי אלא טעמא הוי

 לחוד אבהו דר׳ מטעמא דאי כפיפה בעי מ״ט וה״ק עכ״פ צריך דכפיפה מלתא דהא
 יש ועוד .איניש דכייף משום דטעמא משמע כפופים מדהזכיר לבד אילים של [אלא] היל״ל לא
 כשהקשו דאל״כ דוקא דהוי זכרים ר״י שהזכיר במה סובר שהוא רבינו לדעת סיוע לי

 ה״א כר״י אי תירצו לא אמאי כר״י הלכה לימא בכשפים מצוה ■דאמר לוי ר׳ על בגמ׳
 הוי כפוף לוי ר׳ במ״ש א״ו זכר שאינו אע״פ כפוף דכל לוי ר׳ ואשמעינן דוקא זכרים

 והמפרשים זהר שאינו אע"פ כפוף כל דהוי שפירשו המפרשים כדברי שלא דוקא זכר
 דקאמר דמאי דבריו ויפרש כר״י הלכה לימא פריך דהכי ויאסרו זאת לקושיא יתרצו

 הזכיר שלמה האחרת הקושיא ועל לך. למה גנובי וגנובא כפופים כל אלא ל״ד זכרים ר״י
 בסי׳ ז״ל ב״י הרב כתב כבר אבל רבינו לפירוש דוחק דהוא ודאי סתם ב׳ המחלוקת

 אומר אני עוד .ז״ל התוס׳ קושית והיא כן לפרש לרבינו שהכריחו ההכרח תקפ״ו
 דמתני׳ דס״ל זה שיתרן ז״ל ה״ה כדרך שלא רביגו בדברי אחר פירוש לפרש .לאפשר

 ור׳ דכשרים סבר דח״ק לא או חורה מדין כשרים הם אם תורה דין לענין איירי קמא
 רבנן מ״מ ס״ק כדברי כשרים מורה דמדין אע״ג שניה ■ומחלוקת דפסוליס ליה איס יוסי

ה ור׳ כו׳ איניש דפשיט כמה דכל טעמא משום בדיעבד אפילו -פס^הו מד  איפכא סבר י
 וכמתני׳ בדיעבד פסולים שהם מדרבנן ר״ל פסולים השופרות כל דקאמר רבינו והשתא
 דמסניתין דכשרים ד,חוק הפירוש זה אבל .לבתרא קמא מתניתין פליגי לא והשתא בחרא
 ליה הוה לא דרבק פסולים הוו דאי ודרבנן דאורייתא בדיעבד כשרים משמע קמא

ב : כשרים למיחני ת  כתב דרבינו גב על דאף בא״ח תקפ״ו סימן בספרו ב״י הרב כ
ש מקרן חון ב  איכפת לא אבל הכבש קרן שיהיה אלא קפיד דלא דבריו לפרש אין מ
 לה דמשכחת איתא ואם כר״י אוקימנא בכפופים מצוה ׳דאמר לוי ר׳ דהא בכפוף ליה
. למישבק ליה הוה לא כפופים שאינם זכרים של כו׳  דקאמר דזכרים לומר שדעתו נראה ו

 בלא זכרים לה דמשכחת אלא כפופיסידאל״כ בלא לה משכחת דלא כפופים הס ע״כ ר״י
 בגמ׳ מוכרח אדרבה זה הבינומי ולא בכפופים. הדבר לתלות לוי לר׳ לו מנין כפופים

דמניא תנא האי כי דאמר הוא אמר למה תקשי ,דאל״כ כפופיס בלא זכרים לה למשכחס
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ר פ . פלא אע״ס הקול בשמיעה אלא המצוה שאין ייצא בו שרקע הגזול שו כו׳ עו  ן1לש פהגתי ע
אמרים. לדרכים ענינו ומ&ליגין בנונהו משמבשיס בספריהם 0גדולי, שראימי לפי רבינו

 ובמצה בלולב כן הדין ואין יצא ט שחקע מול ששופר כהב רכינו בבאזרו^ לי שנראה מה וזה
 והשמיעה השמיעה אלא אינה השופר שמצות לסי מהם שופר נמלק מה מפני לדבר טעם ונסן
 אע״פ השומע מן הגבהה ובלא היא, הגעה בלא

 כלל ט נוגע השומע אין מ״מ בו נגע שהתוקע
 מל דין בקול ואין היוצא הקול ששומע אלא

 ומצה לולב אבל בו יוצא התוקע אף ולפיכן
 אלא בהן חובתו ידי לצאת יכול אדם אין

בנגיעת  . בהן יצא לא מולין כשק ולפיכך גופן '
 מה בירושלמי מפורש וכן רבינו דברי ביאור זה
 חמן אליעזר ר׳ אמר שופר בין ומה לולב בין

 ודברים יוצא הוא בקולו הכא יוצא הוא בגופו
םהם. טי שו  בקול יהיה אפילו ובהשגותא״א פ

 איתא הכי מ״מ לכם יהיה תרועה יום מל דין
 מי כדברי ז״ל הר״א סובר .כאן עד בירושלמי

 להשגה מקום כאן אין ומ״מ בירושלמי כן שאומר
 : אמת רבימ שהזכיר והטעם שהדין אמר

כן  מסקנא כ״ח) שם(דף .וכו׳ עולה של שופר ו
 עולה של שופר אמד רבא אמר דגסרא

 מ״ט יצא בו תקע אם שלמים של שופר ואחד
ך נחנו: ליהנות לאו מצות כ פי  הגאה המודר ל

 מותר ממבירו הנאה המודר שם .וכו׳ משופר
 הנאה והמודר מצוה של תקיעה לו לתקוע
 :הראשון החלק שכן וכל הפני החלק הזכיר %ל ויבינו מצוק של תקיעה ט לתקוע מוהר משופר

 עליו מעבירין אין ר״ה. של שופר משנה ר״ה(דףיל׳׳ב) של יו״ט פ׳ . וכו׳ שלר״ה שופר ד
 בהמה גבי על רוכבין ואין באילן ולאעולין הגל אס עליו מאקמין ואין ההמום את

שהוא בדבר שבות משוס שפא בדבר לא אותו פתכין ואין המים פני על שפין ולא
משוס

הראב^ השגת
 א׳א . גול דין גקול *ואין

 יום גזל דין גו יהיה ואפילו
 הכי מ״מ לכם יהיה פרועה

;טכ׳ל נירושלמי איתא

 המצוד! שאין יצא בו שתקע הגזול שופר .יצא לא בו
 נגע שלא אע״פ הקול בשמיעת אלא

ו  *ואץ יצא השומע הגביהו ולא ג
 עולה של שופר וכן .גזל דין בקול

 שאין יצא תקע ואם בו יתקע לא
 והלא תאמר ואם . מעילה דין בקול
 לפיכך ניתנו. ליהנות לא מצות הקול בשמיעת נהנה

 טוב יום את עליו טהללין אין השנה ראש של יישופר ד :מצוה של תקיעה בו לתקוע מותר משופר הנייה המודר
 השופר היה כיצד שבות משום שהוא בדבר ואפילו
 אינו הוא אלא שופר לו ואין הנהר מעבר או האילן בראש
 ואין . להביאו כדי המים פני על שט ואינו באילן עולה
. מלאכה בו עושין או אותו הותכין שאין לומר צריך

 מדש של תקיעות כל להקיש אלא השביעי בהדש דאיןת״ל בהיקשא מיובל גמרר״ה ולאמריה
סי נמי הא בזה זה של האמור אס ליתן בג״ש גמר ולבסוף שוות שהן השביעי  דאי נהיקשא פ

 לאו אי ה׳׳ק . שוות השביעי מדש של הרועות אין ביובל ואמת בר״ה שהים שיהו כדכתיבי
ג״פ דאיסמר השתא בהיקשא הכל מביא הייתי לדונה מסיני למשה זו ג״ש נאמרה לא אילו ג״ש

‘בהיקשא עוד להביא צריך איני מסיני למשה זו
למשה ג״ש שנאמרה שעכשיו הנה

:שם עור א

. ע״כ מעצמי
 ומפי רבינו כסב ולק הכל לומדין אנו משם

וכו'. ביובל שופר תרועת מה למדו השמועה
 אדם מייב חקי.עוס כמה כסב •פ״ג ובראש
 הרועות שכל למדו השמועה ומפי וכו׳ לתקוע

ד הזה חדש של ח  לנ״זו כן גס כיון וכו׳ הן א
 שכך מסיני למשה הלכה שהיא כאן הנזכרת

ח מ  דאחמר השתא ור״ל׳ ג״ש דאסמר השתא א
 שאין מנוח הר׳ כתב מסיני. זו'למשה ג״ש

פ׳ כדתק ממש בו אין שקל כלומר גזל דין בקל
וט^ מדבר שאיני קונם פ״ו) (דף דנדרים שני

 טעמי חרי איכא הגזול לולב פרק ובירושלמי
 הבאה למצוה דמיישינן ממק כר״י פשק ורבינו

 ולא גזל דין בקול שאין כתב ולפיכך בעבירה
:לכם יהיה תרועה יום משום כתב

כן ם בשתלשו היינו . יצא וכו' של שופד ו ד  ק
 לא מעילה אין זריקה לאחר דאילו. זריקה

שרה  כדאמריק לכהגים שהכל בקרניה ולא ב
 דין לכתוב רבינו הוצרך ולא ומנתוס גזבמים;

 : שלמים לשל שק כלי דיצא שלה סל שופר יין שכתב מאחר פלמים של שופר
ר פ ה של שו ״ . יו״מ את עליו מחללין אין י ׳ ט סה עשה ואין ו  ועשה! העשה לא יו

 מלאכה דחי דלא דטון הורה כשל הכא לדבריהם מזוק עשו וחכמים פי׳
דחה; לא דדבריהם שטס אף דאורייתא י

שיעור

מפני

משנה לחם
ק הדם כסוי ת מ פ ד תו  סוף וא״כ ישראל של געכו״ם לה מוקי ע״כ ששריה מיכתת כ
ף  לחלק לו והיה .יצא לא נטלו שאס ישראל של בעכו״ס רבינו הזכיר לא למה קשה מ
 דלמה וע״ק ,בס^ ללא בסלו בין לחלק לו היה עצמו בעכו״ם ושד לישראל עכו״ס בין
 דפראל כוכבים בעבודה פסול אשרה דפל מתני׳ דאיירי הגזול לולב בפרק הנמ׳ תירן לא

 יפרש דה״ה ונ״ל .ימשה באשרה דא״רי לתרן מהדר ואמאי הדם כסוי בפ׳ שתיק כמו
 שיעוריה מיכתה כסותי משוס סעמא ץפירש בסלה ובלא עכו״ם בשל לה מוקי הדם דבכסוי

 דאשרה התם כדאוקי בטלה בשלח מתגימין לאוקמי מצי לא הגזול לולב בסרק הכא אבל
 האילן מן הלולב דמשנקצן משוס ר״ה לפירוש התוספות כדכהבו בסול לסמר דחיירי ודאי

ת התם כדשני לשנויי מצי לא ולכך נתבטל תי  אמאי קשה אכסי וכ״ס .דמפה באשרה ו
לו דלא היכא דעכו״ס קסמר לא  מכ״ש הוי דזה וי״ל דבטלו. היכא בישראל וה״ה אמר מ

 נתבטלה ושלא עכו״ם כיש מה״ב מפום פמל שנתבטלה אשרה דהשחא שנתבטלה דסשרה
ה״ה פי׳ ליישב נ״ל זה לפרש. הוצרך לא ולכך ומה״ב שיטורא מיכחס כתוהי תרתי דאיכא

לפי ע״כ צ״ל ונם מה״ב משוס דגריס בגמרא הגירסא שטי עם וזה רביט בדברי ז״ל
 שבטלה באשרה לה דמוקי דכיון הנידמת דעיר דומיא דקסגי נמי דיקא גרים דלא זה
 כוכבים עבודת דהוי המפרשים שאר לפירוש בשלמא דגשרפת הגידמס דעיר דומיא הוי לא
 לא רבינו לפירוש אפל ונשרפה תקנה לה דאין הנידחת דעיר דומיא הוי ישראל של

 ה״ה כדברי פלא רבינו דברי ליישב אומי אני ועוד ,ליה גרים דלא ודאי לכ״נ הכי הוי
 הצלמים כל דפרק מההיא המוס׳ שהקשו הקושיא ומכת בגמ׳ כגירסחט גורם שהוא ז״ל
 למה קשה הפירושים דלכל וכו׳ מהו לולט לדקל המשהחוה לקיש ריש דבעי מי״ז) (דף

 דלא בעיא דהוי דמשמע קשה בטול לאתר איירי יצא נטל אם דמ״ש צ״ל ר״ת שפירש
 שפירש האחר ולפירוש לקולא דחוי דיש משמע יצא נטל דאם רבא אמר והכא איפשיסא

 דגמ׳ החום׳ כפירוש מפרש הוא לכך המוספות שם כדכתט קשה ג"כ בטול בלא נטל
 לכך מתחלה שנטש ישראל של עכו״ס כלומר דמשה באשרה איירי מתניחין הכא ה״ק

 באילן איירי ורבא ששריה מיכסת דכתותי פמל ולכך רבינו כדכתב אשרה נקראת זה
 אבל בטלה בפלא אפרה והך יטול לא לכתחלה ומ"מ דשרו כרבק עבדו ולבסוף שנטעו

 הצלמים כל פרק של הבעיא היא זו ובטלה לכך מתחלה שנטעה עכו״ס סל באשרה
ממצוה אחת שעה שנידחיח כיון אמרינן אי כלומר לא או דחוי יש אס איפשיטא ולא

לחומרא ז״ל רבינו פסק בתיקו דסלקא וכיון דחוי אין א״ד אתכשר לא תו בטול קודם
 דסלקא דהתם בעיא ההיא מכח כלומר יצא לא נפל אם שבטלה דאשרה כתב ולכך

 הגזול לולב בפרק איפשיסא כבר דהסס בעיא הא וא״ת .דסוי יש אמריק וא״כ בתיקו
פ׳ הר״ן וכמ״ש מינה הפשוט דמוי הוי לא מעיקרא דחוי שם שאמס  י״ל הצלמים כל י
 דבעיין הגזול לולב בפרק וכן הצלמים כל בפרק דפירשו המום׳ כפירוש סבור דרביט

 דמוי הוי לא לכך למעט בידו דהוי דכיון בהדס הסם דשאני איפשיסא לא הצלמים דכל
 עבודת מבטל אין דישראל עכו״ס ידי על לא אם לבטלה בידו אין אשרה גבי הכא אבל

 דאשרה לחלק לרביט לו היה מכ״מ תאמר ואם ,נעיין איפשיטא לא דא"כ כלל כוכבים
 הוי ■ לא מעי״ט בכילה אס אבל מעיקרו דחוי נקרא דזה ביו״ט שבטלה דוקא r שבגיל
 (דף ירמיה ר' דבעי ממאי מוכרח ונראה הגזול לולב בפרק התוס׳ ׳ש וכמ כלל דחוי
 לא בעיו״ט חמרה בו עלתה אבל ביו״ט המרה בו ועלתה מעיו״ט• ראשו נקנים ל״ג)

א. דכוותה מעיו״ט כשבטלה נמי והכא דחוי משיב  דבפ׳ דכיון יתרן דרביט לומר ויש הי
בפרק שאמרו נמו יו״ט מערב שבטלה אמרו ולא שבטלה אשרה סתם אמרו הצלמים כל

ל ד ג מ

 אשרה בין לחלק ויש גנונא. בכל הוי אשרה גבי דקאמר שבטלה ע״כ הדם גבי הגזול לולב
 דחויו ודאי לכך בידים לעשותו צריך אלא ממילא אתי לא שהתיקון כיון דבאשרה להדס

 כאילו דמויו נסתלקה ממילא אתי דהתיקון כיון, הדס נבי אבל דמוי הוי מקודם שנדמה
 רבינו. בדברי שפיר׳ זה פירוש לפי והשחא . שנקטם קודם שהיה לכמו הדבר וחזר איט

 בפרק שתירצו הסירון הוא. הדם כיסוו בפרק שתירצו והתירון כגירססט גירססו יהיה
 לו אין ישראל של כוכבים־ עבודת של ושופר־ דלולב לה מוקי הדס דבכסוי הגזול לולב
 של דעכו״ם בלולב וכאן בשופר כאן רביט בדברי זה דין נתבאר לא למה וכ״ת במול

 דפסול קאמר שבטלה דעכו״ם מכבים עבודה דהשתא הוא דכ״ש לומר ויש דפסול. ישראל
 עבודת של לולב אלא קתני ולא בשל לה שאין ישראל של כוכבים עבודת שכן כל

 ר״ל עכו״ם של שופר קאמר ובשופר שמותר עבדו ולבסוף שגטעו אילן כלומר כוכבים
 ובעלי לבהמה שהשסחוה מפני נאסר שלא כלומר עכו״ם של כוכבים עבודת של סופר
 שנאסר־ כוכבים עבודת של דבר כל אבל לכתחלה ישל לא ומ"מ נאסרים אינם חיים
ר : דיחוי דיש משום יצא לא נטל אם רביע לדעת אח״כ שבטלו אע״פ פ . הגזול שו מ׳  ו
ק דברים שני בכאן לו הוקשה דלרביט יראה תי  דמצות תאמר דאפילו האחד .לשניהם ו

 ואע״ג יוצא שאינו בגמרא שאמרו ומצה מלולב הכא שנא מאי קפה מ״מ ניסנו ליהטה לאו
 שהיא משוס ל') (דף הגזול לולב סרק בריש נתבאר והטעם וכו׳ ניסנו ליהנות לא דמצות
 מיחסר לא ולכך נזל דין בקול שאין תירן, לזה ותימסר מה״ב היא נמי הכא מה״ב

ק לזה מגזל נהנה דהרי לו הוקשה ועוד סה״ט.  שם ומ״ש נחנק ליהנות לאו דמצות תי
. שלה של שופר :בתוסשת ע״ש דברים משאר יוסר דמה״ב טעמא כו׳  דהכא וא״ת ו
 מהלטת ה׳ פ' בסוף כתב ז״ל והוא קול והוי מעשה עביד לא דתוקע מדבריו משמע
 בו ואין קול דהוי כיון וא"נ מועלין ולא נהרן לא הקדש של וריח ומראה קול מעילה

 היא מעילה בת שלה מ״ט כ״ח) (דף דין בית ראוהו מ־ק בנמ׳ אמרו איך מעילה דין
 דאתקיף נמי ורבה היא מעילה בת לאו קול דהוי כיון הא לחולין נפקא בה דמעל כיון
 ליה דמודה משמע תקע באישרא חקע כי דחקע לבתר מעל אימת אלא קאמר לא

 נו אין האמת לפי אבל סברתו לפי הוי ליה פריך דכי סובר דרביט וי״ל דמעל.
 .דוחק וזה וריח ומראה קול מעילה בהן אין דברים שלשה ה' פרק אמרינן דהא מעילה

 הרי דמ״מ (י״ל מעילה. דין בו אין הא נהנה הלא וא״ח רביט הקשה מה לדקדק ויש
 דרבנן איסור אלא הוי לא הנאה איסור דאי ואע״פ ולאמועלין נהנין דאין רביט כתב
 וה״ל סקון דאורייתא כעין רבנן דתקון וכל בדיעבד יצא אמאי רבינו מקשה מ״מ•

 בקול זה טעם לתת רבינו דכיון.דהוצרך מאמר ואם יצא. לא בדיעבד דאפילו למימר
 עכו״ם של שופר גבי ג״כ הקשה לא למה ה״ה כדכהב ומצה דלולב קושיא לחק

 של נמי דבלולב היא מילתא לאו הא וי״ל קול. דהוי מפום דשאני התם גמי ולישני
 ואע״ג מה״ב משוס יצא לא הגזול דבלולב ואע״ג פ״ח בריש כמ״ש יצא נטל אס עכו״ם
 למה וא״ת .יצא אלא הכי אמרינן לא דעכו״ס [בלולב] (בגמרא) נתנו ליהנות לאו דמצות

 בהו דלית משום שלמים דנרע בגמרא ס״ד דהוה משום וי״ל שלמים דין רבינו כתב לא
 כ״ש א*כ קול דהוא משום מעילה בה אין נ״כ דבשלה רביט דפי׳ כיון אבל מעילה
ת קדשים: שהם שלמים צו . ניחט ליהנות לאו מ כו'  החלוק■ הזכיר ז״ל ורביט ה״ה כתב ו

 ואצטריך ההל׳ בפירוש שכתב ז״ל בהר״ן נתבאר טעמו .פ״כ הראשון החלוק וכ״ש השני
 נודר של דעהו שאין לפי דשרי ה״ט ממבירו הנאה מודר דם"ד הנאה במודר לאשמועינן

:קמ״ל ליסשר דפרה משופר הנודר אבל פירש שלא כיון מצוה דבר
ניקב

ז עו
מ לכם יהיה הרועה יום גזל רץ ס יהיה ואפילו א׳א .גזל דין בקול ואין ף ראוהו ׳9 .מצוה של הקיעה עד עולה של שופר והן :השמיט) (הףופר בירושלמי יחא6 הכי מ׳ ד ) ד ח) נ׳ ס של שופר :נ׳ ר׳

:ל׳ב) (דף ר״ה של יו״ט פ׳ .עליו בזויות עד



משנה מגיד שופרפ״א הלכות זמנים. משנה כסף258

 לאורכו נסדק :שוחק ספח דהיינו כ״ו) בהרפלח(מיה נהנאר .וכו׳ השופר שיעור ה
 פירוש .הסדק מקום נכרת וכאילו כשר כשיעור בו נשתויר אס לרחבו פסול

 ממנו שלמעלה מה כל דמזינן משום דמכשרינן הוא הפה לצד תקיעה שיעור שישתייר דוקא
העיסור מבעל לאפוקי הסדק מקום נכרת וכאילו באומרו רבינו רמז וזה משם נישל כאילו
 נשתייר לא אפילו שמכשירים גיאס ן' ומר׳י

רז :הפה לצד ת  הנקבים עכבו ולא וכו׳ במינו ס
 כוונת כשר. זה הרי התקיעה אס שנסתמו

 מעכב ואינו במינו סתמו שאס ז״ל רבינו
 מעכב היה שנסתם שקודם אע״ס עתה התקיעה

 בסל בו 'שסתמו שמה לפי כשר התקיעה את
 עכבו ולא ז״ל מלשונו נראה וכן ,השופר לגבי

 אחר דמשמע התקיעה את שנסתמו הנקבים
 הסתימה קודם 'tn הנקבים עכבו לא הסתימה

 שנסתמו ולא מעכבים היו ולא למימר ליה הוה
הי וכן  וההגהות .רבינו דעה שזהו ז״ל הר״ן כ

 כדמוכח שר״ל נראה העמוד לשון מתוך שכתבו
 התקיעה את מעכב היה אם דאמר בירושלמי

 להם שהיה נראה פסול הנקב שנסתם קודם
 בספרים שכתוב כמו רבינו בדברי אחרת גירסא

 וכן שכתבתי זאת היא האמיתית הנוסחא אבל
 של ועדותו ז״ל משנה מגיד בעל מדברי נראה
ק :הכריע הר״ן ב  מסתברא .שופרות שברי ד
 אע"פ שלם שיעור מהם אחד השבר היה שאם

 דומיא כשר עליו והוסיפו אסר שנר שדנק
:פוסלים ויש לרחבו דנסדק

צפהו

 ולא עשה טוב ויום עשה מצות שופר שתקיעת מפני
 ליתן י׳מותר .ועשה תעשה לא דוחה עשה ואין תעשה
 ולא . לצחצחו כדי טוב ביום חומץ או יין או מים בתוכו

 יהיו שלא הכבוד מפני לעולם רגלים מי לתוכו יתן
̂שיעור ה עליי: בזויות מצות  שיאחזנו כדי השופר י

[ ה  . פסול לאורכו נסדק .ולכאן לכאן ויראה בידו [
 כשיעור בו [י] נשתייר אם לרחבו

 הראכ״ד השגת .הסדק מקום נכרת וכאילו כשר
וכוי ול5פ במינו *שלא *שלא סתמו אם ניקב

[  נשתייר אם במינו סתמו .פסול’ [ז
 הנקבים עכבו ולא שלם רובו

 כשר. זה הרי התקיעה את שנסתמו
 במינו שמין כשר בזכרותו קדחו
 עד שופרות שברי דבק .חוצץ אינו

שהשלימו
 שם כמור עי' ג :שם סמ׳ג שם מור ב :שם מוי א

;שם ונסמ׳ג

 ל״ת דוחה עשה ואין חפשה ולא עשה וי״ס הוא עשה שופר מ״ס ובגמ׳ ,תעשה לא משוס
תר ועשה: מו כו׳. ליתן ו  פירוש יתן יין או מים בתוכו לימן רצה אס אבל משנה באותה ו

הכבוד: מפני אסור רגלים מי כ״ז;) (דף ובנמ׳ לצחצחו כדי
כו'. השופר שיעור ה רשב״ג פירש שופר שיעור וכמה דין ביס ראוהו פרק (שם) ו

כלי ופי׳ ולכאן לכאן ויראה בידו שיאחזנו כדי

כהב
 הסבים לא־ ז׳ל הראנ׳ד

 התס גרסינן והכי לירושלמי
 את מעכב היה כיני.מתניהא

ל, התקיעה  אע׳ם פירוש פסו
 הוא הסתימה שקול מפני שתקנו

 מיהת במינו סתמו ואם זה
 עכוב לא שאמרו והעכוב כשר

 ושם פוגם אפילו אלא לגמרי
 והניחו סתמו לא שאס פירשו
 כשרים הקולות שכל כשר פגום

ל: בשופר עכ׳

ל, ולא קסן לא בינוני אדם שיאחזנו  וכן גדו
 זה ששיעור המפלת סרק בנדה בגמרא בארו
ט וכן הוא מפס ח ק :ז״ל כ ד ס  פסול לארכו נ

כו׳. לרהבו  בשופר שם משנה כ״ז.:) (דף ו
 פסול לארכו נסדק ובגמרא פסול ודבקו שנסדק
 ואס כשר תקיעה שיעור בו נשתייר אס לרהבו

 בשנסדק פסול לארכו נסדק ופי׳ .פסול לאו
 דעת וזה לא ודאי מיעומו אבל רובו או כולו

 יש לרהט ונסדק ועיקר. המפרשים מן הרבה
 כלפי שלם תקיעה שיעור דבעינן שכתב מי
 מן לממה בין שכתב מי ויש לממה ולא פיו

:להחמיר ויש מלמעלה בין הסדק
ב ק . וסתמו ני כו׳  כדברי הס רבינו דברי ו

 הסתימה שיהיה דברים ג׳ דבעינן ההלכות
 ושאינו רובו נשתייר אלא חציו ניקב ושלא במינו
 פסקו וכן הסתימה אחר התקיעה את מעכב

יוחנן דר׳ קמא כלישנא ז״ל הלכות ובעל ר״ח
 העלה וכבר אחרת שמה בזה ויש ולהומרא
 מעכב ופירוש .עיקר זה שפסק ז״ל הרשב״יא
 כך משם ויוצא קצת הקול שנחלש התקיעה

 וסתמו ניקב בירושלמי ואמרו ז״ל הרמבץ פירש
 שסתמו והוא זעירא רבי בשם זמינא בר בא ר׳

.בשופר כשרין הקולות שכל כשר סתמו לא הא
חו :כתבוהו לא ההלמס בעלי אבל כתבוהו ז״ל והרשב״א והרמב״ן בעמור נכתב וכן הירושלמי זה בהשמת וכתב ד  דשמואל לאבוה ליה שלחו כ״ז.) (דף שם .וכו׳ כשר בזכרותו ק
אלא הוציאו לא וזה מתוכו אותו ומוציאין לתוכו ונכנס הראש מן עצם בולע בבהמה מחובר כשהוא בזכרותו ז״ל פירש״י .חוצן אינו דמינו דמין יצא ט ותקע בזכרותו קדמו

ק עכ״ל: הזכרות, את נקב ב ל. שופרות שברי ד פסול: שופרות שברי דבק כ״ז) (דף שם משנה פסו

למלך משנה
ק ר י ד א פ נ פ  נהא להסתפק ויש • פתראדל״ה בפרק פשוש זה ,וכו' עשה מצות שופר שתקיעת ס

 לא או לוקה אס תעשה הלא ודחה עבר אס ועשה ל״ת דוהה עשה דאי! דקי״ל
 ומשוס לחודיה עשה אלא כלל כאןעאו שאין נמצא ל״ת ודחי עשה דאתי דקיי״ל כיין אמייגן מי

 אס ואפילו ל״ת דהאי כהו אליס עשה עס זה תעשה לא cpדנצט כיון א״ד לקי לא העשה דעבר
 בזה עמדו קמ״א) הקן(דף שלוח פ׳ שהתוספות ראיתי שוב . לוקה אחר עשה לקיים כדי בסלו

 פסחים התוספות מ״ש ועיין ליה דחי דעשה דמי דליתיה כמאן דהלאו משוס לוקה דאינו ס״ל וריב׳׳א
 הגמרא בקושיות הרבה נדחקו שס שהתוס׳ דאף ונראה .ודוק כתישה ד״ה מ״ז) עוביין(דף אלו פרק

 דמאי התוספות והקשו צפור דס לכסויי וחזי הואיל ליחייב לא אחרישה הואיל אמרינן ואי שהקשו
 היא הגמרא דקופית ניחא ריב״א סברה ולפי . העשה ולא עשה ויו״ע עשה הוה כיסוי הא קושיא
 לכסות יכול דאינו דנהי צפור דס ליה ומזדמני הואיל איכא הא ביו״ע חרישה על דלוקה קתני דהיכי
 פליגי לא אחר תירון שתירצו ור׳׳ת דרשב״ס נראה ומ״מ . ליכא ל״ת אבל דירע עשה משוס היינו
להו דהבירא אלא הלאו נגד עשה דאיכא היכא כל הלאו על לקי לא דלעולם דריב״א דינא אהאי
עשה דאיכא כיון דיו״ט לאו משוס לוקה דאינו לכסות כדי והרש צפור דס כאן היה דאס דנהי

 דנהי הואיל משוס אחרישה למפעריה אדעתין תסיק היכי צפור דם הכא דלי״כא כיון אבל דכיסוי
 אס אף והכא אמרינן לא דאיסורא הואיל אבל אורחים ליה מקלעי אי כגון אמרינן דהיתדא דהואיל

 שכן וכיון הואיל לומר כאן שייך לא וא״כ דיו״ע עשה משוס לכסות לו הותר לא צפור' דס כאן היה
משוה מלקות כאן היה לא צפור דם כאן היה דאס דכיון ס״ל וריב״א דירע אהרישה לקי בפיר
ל׳ית על דלקי ול״ת עשה דאיכא היכא דכל דנימא דאף לל עוד . המלקות לענין הואיל נימא הלאו

 כדי וחרש צפור דם והיה וכלאים יו״ע כגון איסורין ב׳ דנצטרפו היכא מ״מ עשה כנגדו שיש חף
 היכא דדוקא עשה ליכא דבכלאיס טון לוקה אינו דכלאיס ל״ת על דיו״ט ל׳׳ת על שלוקה דאף לכסות

 עשה שיש אף עליו ולוקין זה דל״ת כחו דאלים דאמרינן הוא אז ול״ת עשה איכא אחת דבמצוה
 לא בילע דאתרמי בשביל בהדיה עשה דליכא כלאים גבי אבל עמו עשה זה בצווי שיש טון כנגדו
 דבהרישה ר״ת בפס התוס' שכתבו ומה .בעיני פשוע הוא וזה עליו ללקות דכנאיס הלאו כה תת הוסיף

 דהתס מידי ולא ל״ק ביו״ע דהוי משום דכלאיס לאו על <קי גרידא גאו אנא דליכא קהי דכלאיס
 כיון הואיל שיין דלא אמרו זה ועל למפעריה בעינא דהוה הוא הואיל ומשוס צפור דס שס היה לא

 אמרינן דהיתרא דהואיל למעלה שכתבנו מה מעין אסור צפור דס שס היה אס דאטלו בילע שהיה
:דכלאיס אלאו לוקה היה לא צפור דס כאן היה שאס לעולם אבל אמדינן לא דאיסורא הואיל

משנה לחם
הוסיף

 ההלכות כדעת שדעתו ז״ל ה׳׳ה כתב כבר .וכו׳ ססול במינו שלא סתמו אם ניקב ה
 במינו שלא בין במינו בין וסתמו ניקב שבברייהא המחלוקת מפרש ז״ל שהוא

 התקיעה את מעכב בשאינו דאיירי כמל במינו שלא כשר במינו אומר נתן רבי פסול
 נתן כרבי ופסק פסול במינו שלא בין במינו בין הכל דברי התקיעה את מעכב אבל

 רובו, ונשתייר מעכב ואינו במינו הלתא בעיק ולהכי אליביה יוחק ר׳ וחרי מדשקיל
 נתן כרבי פסק איהו דהא יוחנן לר׳ יוחנן דר׳ קשה ןאלת״ה זה פירוש הר״ן והכריח

 כוהיה דלא מחני' סתם א״כ במינו ומכשיר במעכב אפילו איירי נתן דל׳ אמרת ואי
 קאמרה סתמא התקיעה אה מעכב אם מתניתין דהא במימ אפילו דבמעכב דקאמרה

 נפרש אס וא״ס .קשיא וא"כ משנה כסתם דהלנה בעלמא א״ל יוחנן ור׳ במינו אפילו
 כשר לאו ואס א״כ ז״ל הר״ן במינו,כפירוש מכשיר ודאי ואז מעכב באינו נתן ר׳ דברי

 דאס מעכב בשאינו דכשר מהניתין קאמרה הא ועל במינו דוקא איירי במסניתין שאמר
 במחמא מסניתין איירי לא נמי השתא ע״כ הא וא"כ נתן א־רבי פליגא כן נפרש לא

 דאם מחניתין דא״כ במעכב הוי לא דהמהלוקת הר״ן סחר איך א״כ דוקא במינו אלא
 פרפית איירי דמתני׳ דרישא נימא קאמרה סהמא ומתניתין מינו בשאינו איירי מעכב
 במינו דאיירי פרמיח דסיפא השתא אומרים שאנו כסו כולל וסיפא דוקא במינו בשלא
 הויא ריפא והפחא מסיפא כולל רישא לאוקמי מסתבר דפפי לומר ויש .כולל ורישא דוקא
 דוחק וזה פרפית הוי רישא הר״ן דסתר לפירוש אבל במינו שלא בין במינו בין כולל

 נחבאר זה ועם נקפיה רישא אגב לומר דא״ל דוחק אינו פרפית הוי דהשחא אע״ג וסיפא
עודי״ל ומעמו. ז״ל רבינו פירוש  הוי דמילהא דססמא המלחמות בס׳ כהב דהרמבץ ו

 שר״ל התקיעה את מעכב דמפרש זה לפי וצ״ל .ע״ש הכי הוי וחורהא במינו הדיבוק
 הסתימה אמר כלומר החקיעה את שנסתמו הנקבים שאמר וזהו שגסשם אחד מעכב

 כשאינו איירי דברייחא דמחלוקח למימר מצי היכי הסתימה קודם מעכב מפרש דאי
 ההוס׳ שהקשו וכמו התקיעה יעכב ולא רובו שנפחת אפשר וכי הסתימה קודם מעכב

 ההגהה בעל שהבין כמו ולא קאמר הסתימה אתר שמעכב פירוש ע"כ ודאי אלא ז״ל
 מה ועל .כדפריפית כן לומר אפשר דאי הסתימה קודם לומר שכונסו ז״ל רבינו בדברי
 מעכב היה מתני׳ כיני ההם דגרסינן נירושצמיריוריר׳.'״ הסכיס לא בהשגות ז״ל הראב״ד שכתב

הו וכו׳.,  לבדסגי דבמינו השיגו ועוד ,קודס משמע היה דמהלשון התקיעה מעכב היה שאמרו וזהו, מעכב היה הסתימה קודס אלא מעכב שהסתימה כמ״ש דאין דבינו על להשיג סנ
p התקיעה אה מעכב שהוא אע״פ r הם מבוארים הדברים ויתר .ע״ש המאור בעל שמפרשו מה כפי הירושלמי מן משמע נמי:

הו פ צ
מיימוניות הגהלת

 שושד טפח שיעודן שלשה בירושלמי הגזול לולב ובפ׳ המפלת פי כדאיהא טפח דהייגו [ה]
ע״כ: פיו עד הסדק מן פי׳ [ו] :ע״ב ולכאן, לכאן שיראה כדי שוהק טפח וצריך וכוי

 כאוד חממו ואפילו אחד מצד אפילו כלו נסדק ואס כשר במינו דבקו אס הטור [וכתכ
 אפילו שלם רובו נשתייר אם אפילו מ״ם [ז] י :ע״ש] פסול זה עם זה סדקיו והבר ודבקו

 לישני כבתרי והיינו כמינו סתמו על כתב מאשר כרמוכח התקיעה את הנקבים עכבו לא
 בירושלמי בדאיתא לפרש שרוצה נראה לשונו מתוך בה״ו.. פסק וכן ע״ש לתומרא יוחנן דר'

 ע״י לאיהנו הקול חזר דעכשיו פסול שסתמו קורס התקיעה את מעכב היה אס דאמר
פסול. קולו נשתנה ראם זהב צפהו כמו סתימה קול אלא שופד קול זה ואין זו סתימה

 דשמעתא ומסקנא עד ובו׳ שסתמו אחר הקול את מעכב אש פ״א התום׳ פירישו עוד
 שניקב קודם שהיה לכמות קולו וחור במינו וסתמו שניקב דשופר נראה למעשה והלכה

.גו^עיקר דפי שנסתס קודם התקיעה אח מעכב היה אפילו דכשר דיין ולית דין לית
דאס

עון מגדל
 : דין גית רחוהו פרק . כשר זס הרי ע־ פסול כמיני שלא עד שיאמזנו כדי השופר שיעור

ב ת םינן והכי לירושלמי ■הסכיס צא הראב׳׳ד כ אני :עכ׳ל וכו׳ ני  עס שהסכים אפשר אומר ו
ד ראוהו פרק רונו משתייר הכבלי דרן טל יפה ופירשו הירושלמי  גמרא נ׳ע חיו1רל וכלשון נ׳

י ועלה כשר כמינו וסתמו ניקנ דאמר כהן וכר׳ שנסדק דשופר מתגי׳  רוכו שנשתייר והוא ייוזנן א׳
ה פסקו כן ונס כמתני׳ פסול הכל לדנרי התקיעה את מעכנ ואס ׳ ג י ה׳  ורנותינו הגאונים ורונ ונ

ס והירושלמי הבנלי יחלקו כודאי ואס ז׳ל הסוס׳ בעלי  שהסכימו כתבתי פטמים כמה כי יהיה כחך ג
 ואילו בירושלמי ורנילץ יודעין היו הבבלי שסידרו אשי ורב שרנינא הבבלי.לפי על לסמוך הראשונים

 בספר כן הסכים ז׳ל להרמנ׳ן מצאתי שוב .בנבלי אותה קובעים היו הלכה שכן מקונלים ■היו
^ריך שלו המלחמות  השש לא ז׳ל ור׳מ דבריו על להוסיף ואין ונירושלמי התקיעה עכוב בפירוש ו

 שפירשו דרך על דבריו יפרשו ומפרשיו מקצר אבל מאריך ואינו הורה משנה בקראו כדרכו להאריך
:כ׳ז) דין(דף כיח ראוהו פ׳ .הפרק סוף עד נוכרוחו קרהו ;ההלמוד
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הו :רבינו כלשון כ״ז) (דף שם ברייחא .ונו׳ שהוא כל עליו הוסיה ו פ  מבפנים זהב צ

ה במקום זהב צפהו פס ברייתא וכו׳. ח  הנחת במקום שלא פסול פה מ
 ואם .פסול שהיה מכמות קולו נשתנה אם מבסון פסול מבפנים זהב צפהו- כשר פה
 הפסק דאיכא משום פה הנחת במקום דפסולא ופעמא ז״ל הרמב״ן וכתב כשר. לאו
 הרחיק שאםמינה ושמע לשופר פיו בין

 כתב עוד פסול. ותקע בו ונפח מפיו השופר
 מכמות קולו ונשתנה מבחון זהב צפהו כבי

 לנאותו צורות שמציירין אלו לפיכך פסול שהיה
 מחמת קולו נשתנה שמא עושים הס יפה לא

 במיני מצופה כולו שאין ואע״ש‘ ציורין אופן
 :עכ״ל ,בהן משתנה קולו לפעמים הציורין

תן  וכתב רביע כלשון ברייתא .וכו׳ שופר נ
 לחוש יש שניהם קול שמע שאם ז״ל הרמב׳׳ן
ב : ולפסול חי ר  ^״כ שם .וכו׳ הקצר את ה

:רבינו כלשון
 :רבינו כלשון שם ברייתא .וכו׳ ארוך היה ז

:ברייתות שם .וכו׳ בין גרדו
 :רבינו כלשון שם ברייתא .וכו׳ עבה קולו היה

 לתוך התוקע שס .וכו׳ לתוך התוקע דז
 לתוך או הדות לפוך או הבור

 הברה קול אם יצא שמע שופר קול אם הפיטם
 שנו לא הונא רב אמר ובגמ׳ . יצא לא שמע
 אפל הבור שפח על השמדיס לאותן אלא

 שהטעם ז״ל ופירש״י .יצאו בבור העומדים לאותן
כ. לעולם, שופר קול שומעים שהם ״  ופי׳ ע

: גדולה מביס פיטם
ב ״ ל א פ כ ט׳ קול לשמוע הייבין ה  שם .ו

 כלשון ברייתא כ״ט) (ר״ה
ל :רבינו ב  הנשים פטור .וכו׳ ועבדים נשים א

 מבואר גרמא שהזמן עשה במצות והעבדים
פשוט הקכינים ופשר כ״ט) (דף דקדושין פ״ק

הוא

 הנמס במקום זהב צפהו כ״ז:) ב״ד(ר״ה ראוהו פרק ברייתא וכו׳. מבפנים זהב צפהו ו
 אם מפהוז פסול מבפנים זהב צפהו כשר פה הנחת במקום שלא פסול פה

 במקום שלא תפס שלא שרבינו ונראה ע״כ. כשר לאו ואס פסול שהיה מכמות קולו נשתנה
ולא כשר פה הנחת במקום שלא מיפרשא הכי שהברייתא מבר בברייתא שהוא כפס פה הנחת

דאי כשר פה הנחת דלאו מקום דבכל חימא
פסול קולו נשתנה אס מבחו! נמי אי מבפנים בץ שהוא כל עליי הוסיף ן פסול: לאחד שהשלימו

 היכא פה הנחת במקום שלא דכשר הא חלא I * l. י
בכמה כדאמרינן קולו נשתנה ולא מבחון דצפהו מבפג זהב צפהו . פסול נו במ שלא בין נו בם

 קולו נשתנה אם מבחוץ צפהו .פסול פה הנחת במקום
 שופר ״נתן נשתנרדכשר. לא ואם פסול שהיה. מבמות

 חיצון קול ואם יצא שמע פנימי קול אם שופר בתוך
 :פסול הרחב את וקצר הקצר את הרחיב .יצא לא שמע

 מבחוץ בין מבפנים בין גרדו .כשר וקצרו ארוך היה ן
 או דק או עב קולו היה .כשר גלדו על העמידו אפילו
 י=התוקע ח ♦* בשופר כשרין הקולות שבל כשר צרור
 בתוך העומדים אותן .המערה בתוך או הבור בתוך
 שופר קול אם בחוץ והעומדים .יצאו והמערה הבור
 התוקע וכן .יצאו לא שמעו הברה קול ואם .יצאו שמעו
 שמע שופר קול אם .בה וכיוצא גדולה חבית [ח] לתוך

:יצא לא שמע הברה קול ואם יצא

הבל א
עני פרק

 לויים כהנים שופר קול לשמוע יחייבין
אבל . משוחררים ועבדים וגרים וישראלים

נשים
: תקפט סי׳ טור ג : וע׳ש תקפו סי׳ טור ב : שס סמ״ג וע׳ש שס טור א

 מלוקה אינה וא"כ מפרש והדר הנא דוכתי
תן :עצמה בפני  שהיה כגון שופר לתוך שופר, נ
 ואם .יצא בו ותקע מבמון משוך הפנימי ראש
 חון משוך החיצון שראש כגון וכו׳ חיצון קול

 לפי יצא לא בפיו נוגע הפנימי ואין לפנימי
 הפנימי בין כן גס ונכנס בפנימי נכנס שהקול

 אחד ושופר שופרות בשני תוקע ונמצא והחיצון
 ככיתונא דאפכוה הא הזכיר לא ,רחמנא אמר
 לתקוע דמותר ככיתונא דהפכיה הימא לא וי״ג

 דהרחיב הא כתב ורבינו וכו׳ הרהיב אלא בו
 תימא לא גורסין ויש .דהפכו הא כתב ולא

 אפילו אלא דפסול הוא והתם ככיתונא אפכיה
 הפכיה וכ״ש פסול וכו׳ שהרחיב אלא הפכו לא

 פסול וכו׳ דהרחיב הא כתב ורבינו ככיתונא
ככיהונא: הפכיה וכ״ש

T משום שקצרו אע״פ .כשר וקצרו ארוך היה 
 א״נ להכשרו מוזר פסול זה אי

 בראש שהוא כמו הקרן כל בעינן דלא אשמעינן
 השופרות דרך כי יבש כלומר צרור או :הבהמה

 קולו ואין התקיעה מחמת ומתיבשים שמתחממים
ע :במים ללחלהו וצריך צלול ק תו  וכו׳ לתוך ה
 כתב .וכו׳ גדולה חבית לתוך התוקע וכן

 בתוך העומדין בין לחלק רבינו שדעת הר״ן
לחלק ולא חון לעומדין המערה בתוך או הבור

 לפי חון לעומדים החבית בתוך העומדים בין
 אמר ולא יצאו הבור בתוך העומזים אותם אבל הבור שפת על העומדין לאותן אלא שנו לא הונא רב אמר המס דאמרינן בבור אלא איט כ״ז:) (דף בגמרא הונא רב שמאמר

 גדולה הברתו שחבית שמפני ז״ל שאפשר.שדעתו וכתב בבנין, וזה בחפירה שזה אלא הוא חד ודות דבור לדות בבורוה״ה אלא איירי דלא אלמא והפיטס הבור שפת על העומדים
כ כן: לדמות נראה,לרבינו לא נקט דמילתא ריפא הונא ורב לפיטס דה״ה ולומר לדחות שיש ואע״פ יצאו לא שמעו הברה קול אם בתוכו העומדין אפילו  הר״ם לדברי ראיה מ״

 שמעו לא בבור שהעומדיס משמע יצא הדות לתוך או הבור לתוך התוקע בברייתא דקתני הברה קול שישמעו אפשר בתוכו העומדים אפילו ודוח כפור עמוק כ״כ שאינו מתוך דפיטש
 דפיטם לומר שסוברים יש כתב הלוי טודרוס ורבינו .ע״כ הברה קול או שופר קול שישמעו אפשר הפיפס לתוך שהעומדים משמע בברייתא נזכר לא פימס אבל שופר קול אלא

 ובמה בהוה ודבר בלשונו דקדק שהרב אלא מיניה גמרא שתיק הוה לא כן היה ואילו כלל החילוק זה נזכר פלא הרמב״ס דעה כן שלא,היה אומר ואני וכו׳ מרובה שלה הברה
 אין גדולה חבית שהיא אע״פ פיטם אבל ביזיז לעומדים בשוכה העומדים בין חילק ולפיכך בך!וכה ליכנס התוקע ודרך רחב ופיהם גדולים הם ודות שבור דמילתא אורחא שהוא
 ואס יצא שמע שופר קול ואס בחון העומדים דין לו ליתן ה״ל ודאי בחון שהוא דלפי והוקע השופר ראש ומכנים מבחון עומד אלא כ״כ רהב אינו שפיה בתוכה ליכגס התוקע דרך
 בפיסס ובחוקע בתוכם נכנס שהתוקע משמע בבי״ת בתוך ומדקאמר הדות בתוך הבור.או במוך התוקע כתב ודוח בור דנבי הרב דעת הוא שכן ותדע יצא, לא שמע הברה קול

ב : עכ״ל דקדק ויפה נראה כן לתוכה השופר ראש שמכניס כגון לתוכה ותוקע בחון שהתוקע ודאי משמע בלמ״ד לתוך ומדקאמר הגדולה החבית לתוך התוקע ת  הא מנוח הר׳ כ
 שהוציא שמע הברה קול ואם יצא הקול נתבלבל שלא נמצא מהבור והשופר ראשו יצא שביחד כלומר שופר קול שרע אם וקמ״ל ועולה תוקע והוא מבפנים והשופר שהתוקע מיירי

: הבור שפת על ומקצתה בבור תקיעה מקצת דשמע ההיא הרי׳ם הזכיר לא טעמא ומהאי הקול שנתבלבל יצא לא הבור בתוך עדיין השופר ופי מהפור ראשו
ל א (£״ב כ ה בית ראוהו בפרק ברייתא .וכו׳ חייבים ה ר״ ) בין וגואלים לעולם מוכרים ולויים כהניס כדתק ביובל דליחנהו ליה איצטריכא דכהנים בגמרא וקאמר כ״ט) דין

לפני
משנה לחם

ו ו ה פ של שעורו כלומר שופר של כעוביו הוא השופר באורך שההוספה היינו פהוסיף פסלינן כ״ז) (דף דין בית ראוהו סרק .פסול פה הנחת במקום או מבפנים זהב צ
 כשר פה הנמה במקום שלא פסול פה הנחת במקום זהב צפהו וכו' ת״ר

 מה דכל האחד הפירוש שונים. פירושים פה הנחת בפירוש ויש וכו׳. מבפנים זהב צפהו
 מקום הוא פה הנחת במקום השפה ועל בפנים קרוי הוא לסופו מראשו השופר שבתוך
 הראשון הפירוש וזהו לצדו. נטוי לשפה סמוך ר״ל פה הנחת במקום ושלא פה הנחת

 במקום ׳שלא דא״כ זה פירוש ודחו וכו׳ השופר דעובי לפרש נראה ז״ל התוס׳ שכתבו
 מקום דא״כ זה פירוש לדמות יש עוד .בפסקיו קיימו ז״ל והרא״ש מבחון היינו פה הנחת
 או השופר גב על מיקרי וצפוי השופר באורך מיקרי דהוספה עליו הוסיף היינו פה הנחת
 שמניח במקום השפה על ר״ל הנחה מקום ואי לצפוי הוספה שבין החילוק והיינו תוכו
 מהשופר הרהב בצד אפילו פה הנחה במקום נקש אמאי וא״נ הוסיף היינו א׳'כ הפה

 להרן ונראה .הוספה מטעם פסול הרחב צד של השפה על הצפוי אם פה הנחת שאינו
 אצבעות שתי עד מכאן הקול יוצא דאין דאע״ג פה הנחת מקום נקט דלרבותא לזה

 אלא הוספה בכאן לן איכפת דלא וה״א יונה ה״ר בשם ז״ל הראי׳ש וכדכתב משופר
 ר״ל פה הנחת במקום השני הפירוש .קמ״ל הרחב בצד שהוא יוצא שהקול במקום
 צד של השפה על היינו פה הנחת במקום ושלא רש״י כדפירש הסה שמניח במקום השפה
 פסול וכו׳ הוסיף בסמוך אמרינן דהא ואמרו זה פירוש ג"כ שם דמו והתוספות .הרחב
 פה הנחת במקום ז״ל הר״ן פי׳ השלישי הפי׳ .כשר אמאי פה הנחת במקום שלא וא״כ
 שופר של שעוביו פיו שמניח המקום של השפה על הוא הכלי פה הנמס במקום ושלא
 הוא פיו שמניח במקום שפתו ועובי אצבע רביע או אצבע שליש רחב הוא משל דרך
 חלקנו העובי זה כלומר השופר חלל לצד שהוא למה קרי פה הנחת ומקום כך כל רחב
הנזלל לצד אשר בחלק צפה אם מון לצד ואחד השופר חלל לצד אמד חלקים לשני אותו

 אעוביו פחות השתא אבל כ״כ. רחב הוא שיוסיף ההוספה וגם אצבע רביע רחב הוא שופר
 באורך מוסיף נקרא שאינו ודאי פחות וזהו אצבע רביע רחב הוא שהעובי שופר של

 פה הנחת במקום ומ״מ הוספה מיקרי ולא בעלמא נוי שהוא נראה הוא שודאי השופר
 ז״ל הרמב״ן מפרש היה שכן ואולי .לשופר פיו בין הפסק דאיכא הפסקה מטעם פסול

 לא W ורבינו .הוספה משוס כתב ולא הפסק משוס האיסור טעם שכתב ה״ה שהביא
תן :בזה דעתו ביאר  הרא׳ש כתב וכו׳. יצא שמע פנימי קול אס שופר בתוך שופר נ

 נכנס ולא החיצון לפה חון למעלה קצת משוך פנימי של פה שהיה כגון בפהקיו ז״ל
 לשמוע דא״א החיצון קול אף פירוש יצא לא שמע החיצון קול אס .השופרות שני בין קולו

:פנימי קול בלא חיצון קול
 הוגא רב שאמר במה כ״ז:) (דף רש״י כפי׳ מפרש רבינו .וכו׳ הבור בתוך התוקע ח

 בין חילקה ומש״ה איירי הבור שפת על בעומדים מתניתין וה״ק וכו׳ שנו לא
 הרא״ש אבל שמעו [שופר] קול דלעולם חלוק אין בבור עומדים אבל שופר לקול הברה קול

 קול אס מתניתין דקאמי מאי כלומר דמתני׳ פירוש הוי הונא רב דקאמר דל״ש מפרש
 קול אס ומ״ש שמעו הברה קול דודאי הבור שפת על השמדים היינו שמעו הברה
 כן אס זה לפירוש וקשיא שופר.שמעו, קול דודאי הבור בתוך שעומד הוא שמעו שופר
 כלל ראיה מייתי לא והא הדות לתוך או הבור לתוך התוקע הכי נמי תניא קאמר היכי

 לא דאי שופר לקול הברה קול בין הברייתא חילקה מדלא היא הגמרא ראיית דעיקר
 היא דהראיה א״ו יצא ולכך דוקא שופר קול דשמע הוי הברייתא דקאמרה דמאי לימא
 לפירוש ובשלמא יצא גוונא דבכל משמע• חילקה ומדלא לחלק לברייתא לה היה כן דאם

יצא לא ולכך חילוק אין ושם בבור בעומדים איירי דברייתא שפיר אתי ורש״י רבינו
מתני׳ לי מה ברייתא לי מה להרא״ש אלא חלקה ולכך בחון בעומדים איירי ומתניחין ולפי׳ .פה הנחת במקום שלא נקרא חון לצד אשר בחלק צפה ואם פה הנחת במקום נקרא

דמ״מ וי״ל חילקה. לא וברייתא בפנים לעומד בחון עומד בין מתנימין חילקה למה דכי וי״ל שהוא. כל עליו הוסיף היינו כשר אמאי פה הנחת במקום דשלא קשה זה
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