
259 הלמשנהכסף ב פ״א הלטת .זמניםסשנה מגיד
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

מייםוניות הגהות
כב דאם ע ת מ א קאמר שנסתם לאתר התקיזצה א ל תמו ו לל ס ר ב ש i ב V b k ת מעכב  א

ה ע קי ת ל ה כ ת ש לו קו ם ה רי ש ר כ פ שו ל. ב ״ ב ׳ ובן ע ם: פי א׳׳ שון פימם [ח] ר ל ה, ב נ ש ז מ ב ״ ע

הראיה
עוז מגדל

ט) דין(דף בית ראוהו פרק סוף . משויזררים עד לשמוט חיינין הבל פ״ב  ערנין־ מסכה וריש כ׳
:כ׳ט) דקדושין(דף פ׳ק .סטורין וקטנים ועבדים נשים אבל : מקומוס ובהרבה
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 ערכין ובריש .קמ״ל בר״ה ליהנהו ביובל וליסנהו הואיל סד״א היובל לאחר בין היובל לאגי
לחינוך: שהגיע קסן לאיהויי דהכל קאמר ב׳:) <דף

. חובהו ידי לצאת שומע נתכוון ד ט׳  זירא דר׳ ההיא הביא ו״ל משנה מגיד בעל הרב ו
 שיתכויןשומע ומסקנאעד לי ותקע לשמעיה-איכוין דאמר ב״ד ראוהו בפרק

 פ׳ שפסק ז״ל רבינו דברי על ושמה ומשמיע'
 כוונה בלא מצה אכל שאס ומצה חמן מהל׳ ו׳

 בגמרא נראה וזה יצא עכו״ם שאנסוהו כגון
 כוונה צריכות אין מצות שאומר מי כדעת שהוא

 בנוסחת ונסתפק ומשמיע שומע כוונת כאן והצריך
 כל ועם אמיתית היא אם מצה גבי ז״ל רבינו,

 פסק וכן וז״ל כתב ז״ל והר״ן . המסמא יישב זה
 דצריך שופר מהלכות ב׳ בפרק במז״ל הר״ם

 לאו הא לצאת ושומע להוציא משמיע שיתכוין
 כתב ומצה ממן מהל' שבפ״ו אלא יצא לא הכי

 דידיה פליגא ולא יצא מצה ואכל דכפאוהו
 דמזינן טון שופר דבתקיעת דס״ל אדידיה

 לי ותקע אימין לשמעיה אמר זירא דרבי
 מצה ואכל בכפאומ אבל כוונה דצריך גקעינן

 בהדיא עליה דפליג סאן בגס' חזינן דלא כיון■
 יצא לא שופר דבחקיעת דאע״ג לה דחינן לא

 המתעסק בעלמא כדאמרינן נהנה שכן יצא הכא
 נמי ובגמ׳ נהנה שכן חייב ובעריוח נחלבים
 אע״ג הילכך לשופר ממצה צריכותא עבדיק
 בכפאוהו כוונה צריך דקי״ל מידחיא דשופר

 ז״ל הר״ן ומ״ש .עכ״ל דיצא נקעינן מצה ואכל
 משום לשופר ממצה צריכוהא עבדינן נמי ובגמ׳
 לאבוה ליה שלחו אמריק כ״ח) (ר״ה דבגמ׳

 עלה וגרסינן יצא מצה ואכל כפאוהו דשמואל
 פשימא יצא לשיר התוקע אומרת זאת רבא אמר
אמר מצה אכול החם דתימא מהו הך היינו

 כלומר הכא אבל מתעסק מיקרי לא באכילתו שנהנה דכיון כלומר אכל והא רחמנא
:קמ״ל הוא בעלמא מתעסק אימא לשיר בתוקע

התינוקות

 בברייתא .וכו׳ שחציו מי :בסמוך שיתבאר כמו כאן כ״ע) ומשנה(ר״ה מצוה בכל הוא
: כלשון הנזכרת ו טנ ר

ל ב  זה חובתן ידי הרבים את מוציאין אין וקפן שומה חרש משנה שם .וכו׳ שאינו מי כ
ז״ל הרשביא וכתב .חובתו ידי הרבים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאיט מי כל הכלל

 רשאות פטורות שנשים שאע״ש הראשונים שהעלו
 מדברי כן נראה ואין . נהגו וכן ולברך להקיע
ו נ ס :ששי פרק מי נו גי רו ד  מינו את מוציא אנ

 ובהשגות .רבינו כלשון הנזכרת בברייתא .וכו׳
 חורין בן וחציו וכו׳ שאומר מי לדעת זהו א״א

 הוא אנדרוגינוס של הזה והמחלוקת עכ״ל.
פ״ג) (דף ביבמות הערל פרק שנאים מחלוקת

 עצמה בפני בריה האומר כדברי פסק ורבינו
 שאפילו ואפשר . שם בהלכות פסקו וכן הוא

 מימ אס מוציא זכר חציו שאומר מי לדברי
 מה בין מלוק שיש לפי עבד לחציו דומה ואינו

:שמים בידי שהוא למה אדם בידי שהוא
ם טו מ . אינו טו כו׳  (ר״ה הנזכרת בברייתא ו

: כ״ס)
כן ג ס . וכו' מי ו  דגמרא מסקנא שם זה ג

:מוציא אינו לעצמו דאפילו

הראב׳׳ד השגת
 כתב .וכו׳ מוציא *אנדרוגינוס

 מי לדעת זהו ז׳ל הראנ׳ד
 בפני כריה אנדרוגינוס שאמר
 זכר סציו שאומר מי אנל עצמה

 מיצו את לא מוציא אינו הוא
 שחציו מי כעין מינו שאינו ולא

ח וחציו עגד ׳ עכ״ל: נ

. שופר בתקיעת המתעסה ד כו׳  משנה ו
ל״ב:) (דף ר״ה של יו״ס פרק

 וחציו עבד שחציו מי .פטורין [א] וקטנים ועבדים נשים
 שאינו מי כל ב :חייבין ואנדרוגינוס וטומטום חורין בן

 לפיכך .חובתו ידי החייב את מוציא אינו בדבר חייב
 השומע בשופר שתקעו קטן או אשה
*יצא לא מהן  מוציא ייאנדרוגינום .
 שאינו את מוציא ואינו מינו את

 את לא מוציא אינו טומטום מינו.
 שהטומטום .מינו שאינו ולא מינו

 ואפשר זכר שימצא אפשר שנקרע
 שחציו מי וכן ג־ ♦ נקבה שימצא

 צד שאין עצמו אפילו [נ] מוציא אינו חורין בן וחציו עבד
 ידי יצא כיצד אלא שבו. חירות צד מוציא שבו עבדות
בתקיעת דמתעסק“ ד לה שיתקע חורין מבן שישמע חובתו
ק המתעסה מן השומע וכן .חובתו יצא לא להתלמד שופר ס ע ת ל& המתעסק מן והשומע יצא לא ^

״1, כונה צייטת מצות האומר שלדברי ודע .יצא י ..... ...י.. , לתקוע מסטין שאינו זמן כל קרוי מתעסק ייהיקע נתכייו ולא חובתו ידי לצאת שומע נתכוון .יצא לא
צריטח אין האוסר ולדברי מצוה של תקיעה השומע נתכוון ולא להוציאו התוקע שנתכוון או להוציאו

לתקוע מסטין שאינו כל קרוי מתעסק כונה :ומשמיע שומע שיתטין עד .חובתו ידי יצא לא לצאת
אלו: דעות יהבאח ובסמוך ראויה. תקיעה י

י שס. מ ט . ג ג מ שן מ ג מ ס ס תכוון ^ ש ס פ׳ .וכו׳ לצאת שומע נ דין בית ראו
זירא■ ר׳ ליה אמר כ״ס) כ׳׳ח (דף

 ביתו שהיה או הכנסת בית אמורי עובר היה מדסנן והקשו לי ותקע אכוין לשמעיה
 יצא לא לאו ואס יצא לבו כיון אס מגילה קול או שופר קול ושסע הכנסת׳ לבית סמוך

 עסקינן צבור בשליח הכא ותירצו דידיה אדעתא מיכוין לא האיך הוי מאי לבו כיון וכי
 לעצמו שומע השומע דמניא יוסי כר׳ ס״ל זירא דר׳ שם ואמרו עלמא אכולי דדעתיה

פסקו שלא הגאונים מן ויש ובה״ג. בהלכות פסקו וכן זירא כר׳ רבינו ופסק ומשמיע שומע שיתכוין עד יצא לא ביחיד אבל בש״צ בד״א יוסי ר׳ אמר דרכו לפי משמיע והמשמיע
הרשב״א ומכללם האחרונים מן הרבה דעת וזה יצא לצאת נתטן שלא אע״פ ראויה לתקיעה שנחטין וכל כונה צריכות אינן דמצות יצא לשיר התוקע דאמר כ״ח) (דף כרבא אלא כן

והרא״ה
משנה לחם

אמר וכו׳ כפאו דשמואל לאבוה ליה שלחו אמרו כ״ח) (דף בגמרא דשם זה על קשה הברה קול דמ״ש,אם היא מתניסין דפי׳ הונא רב כדאמר דודאי הוא דמייתי הראיה
 אכול התם דתימא מהו הך היינו פשימא והקשו יצא לשיר התוקע אומרת זאת רבא
 הוא בעלמא מהעסק והאי כתיב הרועה זכרון. הכא אבל אכל והא רחמנא אמר מצה

ז״ל ה״ה כדכתב מצה לדין השופר דין בין לחלק דיש סברה הגמרא דאם וקשה .קמ״ל
כר.ב לא למה וע״ק . אומרת זאת ה״ק לאקשויי ליה הוה אדרבה פשיטא הקשה איך
 האמור החילוק הניח ולמה וכו׳ מצה אכול הסם דסימא מהו בגמ׳ שאמרו החילוק ה״ה
 ביארו שה״ה אלא בגמ׳ האמור מזילוק הוא דהוא לתרן ונראה אחר ח'לוק וחילק בגמ׳
 מה המהרן לו כשהירן אותם משוה היה מתחלה דהגמרא דאע״ג א״ש והשתא .יותר

 דסובר הוא רבא כלומר רבא קסבר אלמא ולה״ק עיקר סברא אותה לו תפס דתימא
 לא איך קלס ק״ל שמ״מ עם ה״ה לדעת נראה זה .במצה הדין שאמר דשמואל אבוה וצא

 לו רמז אין כאילו מדעתו שאמרו אלא בגמרא האמור החילוק שזהו בדבריו ה״ה הזכיר
 זאת רבא אסר אלא כו׳ ה״ה.פשיטא בגירסת היה דלא לומר נ״ל היה ולכך בגמ׳. כלל

 מצאתי וכן ע״כ כונה צריכות אינן מצות יבא קסבר אלמא יצא לשיר התוקע אומרת
ד: כתיבת בגמ׳ הגירסא ן י כוו ת כו׳. להוציאו התוקע נתכוון ולא לצאת שומע נ  קשה ו

 לבו שכיון והוא יצא מגיה היה דאפילו כתב ב׳ פ׳ ק״ש דבהלכות רבינו דברי על
 בפסוק כוונה דבעי דפסק דאע״ג כוונה צריכות אינן דמצות משמע א"כ ראשון בפסוק
ס״ג ז״ל הרשב״א בשם ז״ל הרב״י כסב הרי ראשון  כוונה צריך ראשון פסוק דלכ״ע סי׳
 כוונה היינו כוונה צריכות אינן מצות קאמר דכי כוונה אינן,צריכות מצות למ״ד אפילו
i כוונה הך אבל לצאת i בדברים יהרהר שלא כלומר הענין כונת אלא לצאת כוונה הוי

אחרים
ת ו ה ג ח ה ו י נ ו מ י י מ

 כאשר גרמא שהזמן עשה אשאר דהוה מידי בידם מוחין אין לתקוע הנשים רועות ואם [א]
 מלתקוע הנשים את מעכבין אין קאמר דד,כא ובמתני׳ .ע״ש ציצית מד,לכות כפ׳ג בארנו

 משום ב.*,דשים כעבורד, קצת דמיתזי ואע״ג רשות סומכות נשים דאמר יוסי כרי ואוקימנא
 וכל ר״ת פבק דר״י וכוותיה דורשין אין בפרק כדאיתא ידייהו במקפן שרינן רוח נחת

 מנחת שהיתר, שאול בת ממיכל דמייתי רב דמעשה ועוד עמו שר״י.נמוקו אחריו רבותינו
 המוצא בפרק כדאיתא הכמים בהן מיהו דלא לרגל עולת שד.יתה יונה של ואשתו .תפילין
 תלמודא ומדקדק תינוקית אלא שרי דלא יד,ודה כר' הכא תנא לן דסתם ואע״ג תפילין

 דומיא לעצמן לתקוע וה״ם יוסי כרבי כדפרי׳ אלא הכי ק״ל לא מעכבות נשים הא
 רוח נחת משום להן שרינן בקדשים כעבודה קצת דנראה דאע״ג ידייהו באקפן דסמיכה

 דנשים רוח נחת בשביל חטא לאדם אומרים דאין להן יתקע לא תקע שכבר אחר אבל
 רבי ואפילו יו״ט מחלל להן והתוקע בדבר חייבת אינה וד,יא חובתו ידי כבר שיצא כיון
 דאמר לטעמיה יוסי ורבי אמר הדם כסוי בפרק וכן כדפרי׳ לדידהו אלא שרי לא יוסי

 הגאונים בתשובת מצאתי וכן רא״ם כתכ וכן ובו׳ סומכות נשים דתנן תקנה נמי ודאי אשה
 ש״צ שיתקע קודם לעשות צריך לנשים לתקוע שהרוצה מהר״ם הורה ובן ברוקח אשר
 להאריך צריך ואין להן לתקוע אסור י״ח שיצא לאחר אבל י״ח יצא לא שבעצמו בעוד

וע״ש! ציצית מהלכות בפ״ג תמצא לברך לה יש אם בעצמה התוקעת ואשד, בדבריו. כאן

 בפנים דבין כמשמעו דאי בפנים העומד הוי השופר קול ואס בחון העומד הוי שמעו
 בפנים בין בחון דבין כיון הברייתא חילקה לא למה מובא קשה בכך לחלק יש בחון בין

 אע״ג דוקא בפנים איירי ברייתא ודאי שמע שופר קול בפנים אי אבל חילוקא הך איכא
 קושיא אינה [המחניתין] שחילקה(הברייתא) כמו בפנים לעומד בהון עומד בין חןלקה דלא

 ז״ל: ורש״י רבינו לפירוש וסיעהא הרא״ש לפירוש דוחק קצת הוי ומ״מ וק״ל כנ״ל
 שרבינו ה״ה כסב .מינו שאינו אס מוציא ואינו מינו אס מוציא אנדרוגינוס ב (£״ב

 וכן שהוא,ספק כלומר עצמה בפני בריה האומר. כדברי פסק
 לישא מוהר אנדרוגינוס שם כתב אם כך דעתו אם וא״ת .א״ב מהל' ראשון פרק כתב
 דקאמר ממהניהין ספק דהוי דאמר לר״ל הקשו פ״ב:) (דף הערל בפרק הא אשה

 לישא אסור לכתחלה אבל נשא אם כר״ל ותירן ,לכסחלה דמשמע כלומר נושא אנדרוגינוס
ק. משוס  דמשמע נושא מדקאמר שמקשה התוספות כפי׳ שם מפרש שרבינו וי״ל ספ
 שם וכמבואר ר״ל לדעת לכהמלה לישא אסור שיהא לא אבל ורביה פריה במצות דחייב

(בס״פ כן שהקשה רשב״א דברי הביא כ״מ בפירוש ז׳ פ׳ תרומה ובהל׳ .בתוספות
; ע״ש הערל)

כן ד  לעצמו המשמיע מן השומע אבל הקשו ל״ג:) (דף בגס׳ .המתעסק מן השומע ו
 זירא כר׳ פסק דרבינו וכיון וכו׳ לא זירא דרבי היובתא היהוי לימא יצא מאי

כוון המשנה: לשון אחר שנמשך אלא המתעסק מן לכתוב לו היה לא ת . שומע נ ט׳  ו
ולכאורה וכו׳. רבא קסבר אלמא ואמרו דקדקו ולפיכך וכו׳ סבור שהוא ואולי ה״ה כתב

ל ד ג ז מ ו ע
ר חייג שאיגו מי כל* :כ״ט) דין(דף ניה ראןהו סי סון» .וכו' חורין נן וחציו ענד שחציו מי מ  נ

ס :דין ניח ראוהו ס׳ . יצא לא מהם השוממ עד דרוגינו  ; נ״ד ראוהו פרק .וכו׳ מוציא אנ
ב ת  מאי חזי תא אומר ואני :עכ״ל חורין בן וחציו וכו' שאומר מי לדעת זהו דל הראכ״ד כ

) הערל(דף פרק דסוף במתני׳ דסבר יוסי כר' דהלכתא לאשמעיגן אתא רבא נברא /  ע
 ליתא התם נמי דאמר וכדשמואל התם רב גי כדאמרי נקבה אס זכר אס הוא ספק דאנדרונינוס

 כי מתני' דמיתעקרא היכא לה ומסיק מתגי' מקמי עצמה בפגי בריה יוסי ר' בשם דתני לברייתא
 ודאי זכר אגדרוניגוס או עומעום דהמפלת מתגי' גמרא המפלס בפרק כולה סוניין אזלא וכן התס

 דתגן איתא הכי גמי ערכין מס׳ דריש מתגי׳ דסתם ואגדרוניגוס טומעוס להוציא ודאית וגקבה
 פסק וכן ודאית וגקבה ודאי הזכר אלא גערך שאיגו גערכי! לא אבל מעריכין ואנדרוגינוס טומטוס

 זאת השגה בלשון ככה על ראה מה ועתה .ז״ל ראב״ד שם השיגו ולא אישות מהלכות פ׳ב ז״ל ר״מ
 ר״מ כלשון הכין דין בית ראוהו פרק דשופר ברייתא קיימא דהא דעתו על דבר שואלי אשיב מה או
Y1 אלפס ור׳י גיאת בן ר״י פסקו וכן באות אות Y1 שחציו ממי ז׳ל הראב״ד וקושית . בהלכות 

 המפרשים ושאר ז״ל ורש״י ראוהו פרק סוף הגמרא מלשון מתורצת היא כבר חורין בן וחציו עבד
ם :ותשכח דוק יפה פירשוה  דין בית ראוהו פרק .לו שיתקע חורין מבן עד מוציא אינו טומטו

ק : כ״ט) .(דף ס ע ת מ ף של טוב יום ס׳ • ומשמיע שומע יתכוין עד יצא לא ה ה(ד וס׳ ל״ד) ר'
;דין בית ראוהו

 השופר ולהוציא להם לתקוע יכול. שיצא אחר שאפילו העזרי אבי בשם כתב ןוהטור
; ותנ״ה הונא לרב כדאקשי נחמן כרב [ב] *. ק״ב] .ז״ל הרא״ש הסכים ולזה רה״ר דרך אפילו בשבילן



פ״ב שופר הלכות .זמניםמשנה מגיד
 ה5מ אכל שאס ומצה סמן מהל׳ ששי ארק פושק שהוא רכינו נדברי המה ואני ז״ל והרא״ה

 שאומר מי כדעה שהוא בגמ׳ נראה וזה סוכתו ידי שיצא עכו״ם שאנסוהו כגון כונה כלא
 יצא מצה ואכל כפאו דשמואל לאנוה ליה פלחו שם שנינו שכך כונה צריכות אין מצות

ואמרו יצא לשיר התוקע אומרת זאת רכא ואמר פרסיים שכפאוהו כגון׳ לה ואוקימנא

261 קלא משנה בסף

 מיהו כו ר״ה שהל בשכה וכ״ש ר״ה שאינו כלומר יו״מ. שאינה נשכת וכו׳ התינוקות ז
 דכיון הזה בזמן דאפילו ואפשר שכת דומה שופר שתקיעת כזמן ה״מ

 מתעסק שכתכ רש׳׳י ומדברי בר״ה. ליה מעכב לא אי לן איכפת לא למינוך הגיע שלא
אחר ביו״מ לתקוע אסור ללמוד צריך שאינו שמי משמע וכו׳ מוקע שהגדול לא עמהס

 אין שופר מ״מ וא׳׳ת .מצוה של תקיעה שתקע
 לא ובלולב יושבין שב״ד זמן כל אלא חוקעין

 אה להוציא יכול אחד בשו«־ ונ״ל כן. מצינו
 יושבין דין בית בעוד להיות ויכול י״ח הכל

 לא ושמא לימלו צריך אמד שכל בלולב משא״כ
:שהות יהא

כשגזרו

 וא״כ כונה צריכות אינן מצות רצא קסבר אצמא
 כונה צריכות שמצות’ ירכינו כאן פסק היאך

 משמיע וכונס לצאת שומע כונת כאן והצריך
 אם לדעתי נאות תירון כזה מצאתי ולא .להוציא

 סובר שרבינו שנאמר רק אמה ספריו נוסח
 כדין תלויה אינה מצה ואכל דכפאוהו דהא

 אדם שאין שכיון סובר שהוא ואולי השופר
 השמיעה אלא שו*־ בתקיעת מעשה עושה

 צריך לפיכך השמיעה עיקרו התוקע ואפילו
 שהשוה הוא ורכה מצה באכילת משא״כ כונה
 רבה קסבר אלמא ואמרו דקדקו ולפיכך דינן

 מההיא כן דקדקו ולא כונה צריכות אינן מצות
 מסתפק אני זה כל ועם מצה; ואכל דכפאוהו

 גבי שם האמיתית רכינו נוסחת תהיה שלא
 ראיתי ולא ההלכות מן נראה שכן יצא לא מצה

:הכונה בדין למצוה מצוה בין שמלק מי

 כבר .וכו׳ להוציא ונתכוין שתקע טי ה
:בסמוך זה נתבאר

ם ו ו . השנה ראש של מוב י כו׳  פרק ראש ו
 להיות שחל ר׳׳ה של יו״ס כ״נו) (דף

 במדינה לא אבל תוקעין היו במקדש בשבח
ורבק שרי משרא מדאורייתא רבא ואמר וכו׳

הרבים: ברשות אמות ארבע• ויעבירנו ללמוד בקי אצל וילך בידר ימלנו שמא שופר בתקיעת בקיאין הכל ואין שופר בתקיעת חייבין הכל רבה דאמר כדרבה בה דגזרו הוא
ק בין לחינוך שהגיע קען בין מוב ביום ללמדם כדי עמהם להתעסק לגדול וסותר . וכו׳ של̂< התינוקות ז  ומלת יבינו בדברי האמתית הנוסחא היא כך .וכו׳ לחינוך הגיע שלא ק

 הוא שמפורש לפי בשבת לא אבל ההתעסקות סוחר ביו״ע דדוקא רבינו שיאמר עמהם להתעסק לגדול ומותר עם נקשר אינו שודאי שלמנוה עם נקשרת ביו״מ
 עמהס מתעסקין שאין וכ״ש מלתקוע אותן מעכבין לחינוך הגיעו אם שבשבת חינוך לענין אלא לשבת מוב יום בין לחלק רבינו נהכוין ולא בשבת אפילו אלעזר א׳׳ר ל״ג) (ר״ה גמ׳5

רבינו בדברי אמר דבר סברו ובהשגות . עמהם ומשתדלין תקעו להם שאומרים מחעסקין ופי׳ איפכא דאמרי ואית בהלכות הכתוב הלשון כפי וזה עמהם מתעסקין לחינוך הגיעו אפילו וביו״ס
ושפת

 ושמע תקיעתו השומע כל להוציא ונתכוון שתקע מי ה
 התוקע שאין אע״פ חובתו ידי לצאת ונתכוון השומע
 שהרי יצא. יודעו ואינו תקיעתו ששמע פלוני לזה מתכוין
 בדרך מהלך שהיה מי לפיכך .שישמענו מי לכל נתכוון

 יצא ציבור משליח התקיעות ושמע ביתו בתוך יושב או
 של טוב יייום ו :חובתן ידי הרבים את להוציא מתכוין צבור שליח שהרי .לצאת נתכוון אם

 משום שהתקיעה פי על אף .מקום בכל בשופר תוקעין אין בשבת להיות שחל השנה ראש
 אין ולמה . דבריהם של שבות וידחה תורה של עשה יבא שתוקעין היה הדין ומן שבות

 ברשות אמות ארבע ויעבירנו לו שיתקע למי ויוליכנו בידו יטלנו שמא גזירה תוקעין
 ואין בתקיעה חייבים שהכל .סקילה איסור לידי ויבא לרשות מרשות יוציאו או .הרבים

 בשבת מלתקוע אותן מעכבין אין לחנוך הגיעו [ג] שלא התינוקות ז : לתקוע בקיאין הכל
הראב״ד השגת *ומותר .שילמדו כדי השנה ראש של טוב יום שאינה
 י׳ מיי ׳ל1 הראנ׳ד כתג .להתעסק לגדול *ומותי קטן בין .טוב ביום .ללמדן כדי עמהן שיתעסק לגדול

שד״קיעה לחיניך. יגיע שלא קטן בין לחינוך שהניע
ה :שס סמ״ג תקפח סי׳ עור א ע ליו״נו הסמוכה כשכת אפילו שילמוד כדי עמו מתעסק א

אכל לולג לו לוקח אכיו לנענע היודע קען שאמרו כמו
: עכ׳׳ל כעיני ישר הדרך זה ,עמו מתעסק אניו שאין וכ״ש לא כשנת אכל גיו״ע תוקעין עצמן הן לחינוך הגיע שלא קען

לחם
 לצאת כוונה בעי הפרשה דלכל הוי כוונה צריכות שמצות בגמרא מ״ש א״כ אחרים

 הוי ראשון בפסוק אלא כוונה בעי דלא שם דפסק רבינו וא״כ מודו כ״ע ראשון דלפסוק
 שכיון ה״ה דבמ״ש תאמר ואפילו בהפך פסק וכאן כוונה צרימה אינן מצוות דאסר כמאן
 עיקר השמיעה הוי דהכא ונימא זה לתרן יספיק וכו׳ בתקיעה מעשה עושה אדם שאין
 מה סונה בעי לא ולכך כמעשה דהוי העיקר היא האמירה החס אבל כוונה בעי ולכך
 דאינו וכיון ואמירה לשמיעה מעשה בין אלא לחלק ה״ה כוונת דאין האמת לפי אינו שזה

 שהוא יוכיח ומגיה דברכוס בפ״ק יונה רבינו וכדכחב כוונה ובעי שוה הכל ממש מעשה
 מ״מ כן שיפרש למי פעופיה כל ליה יהביק ואפילו .כוונה בעי דלא רבינו ופסק אמירה

 ולפי יצא לא שהוא ומצה חמן בהלפוח רבינו שנוסחת חושב שהוא ה״ה למ״ש ליה תקשי
 רבינו דדעח ונראה .כדכתיבנא ק״ש לך תקשי כן אם ה״ה של החילוק נסתלק זה

 מצוות מ״ד פיייר דבהא שם שכתב ב״ד ראוהו בפרק המלחמות בספר הרמב״ן כמ״ש
 דאיח מנאי הני וכל לא או ראשון בפסוק כוונה בעי אי צריכות אינן או כוונה צריכות

 צריכות אינן דמצוש למ״ד אכל כוונה צריכות דמצות להו אית בק״ש כוונה דבעי להו
 דהכל לצאת לכוונה הענין טונת בין לחלק ואין כוונה בעי לא ראשון בפסוק אפילו כוונה
 צריכות דמצות ש"מ ממתניהין הגס׳ הקשה מאי בכך תחלק דאם לדבריו וראיה .אחד

 לסלק אין א״ו ראשון בפסוק הענין כוונת היינו לבו כיון אם דקאמר דמתני׳ נימא כוונה
 כוונה בעי ראשון בפסוק דדוקא רבינו סובר ולכך .ע״ש האריך ושס לכוונה כוונה בין

 לא. ראשון בפסוק אפילו צריכות אינן למ״ד אבל כוונה צריכות מצות כמ״ד דפסק
 כוונה בעי ראשון דבפסוק בברכות כר״מ פסק דהוא ארבא דרבא קשיא זה לפי זא״ת
 הסם אמר דהכי כוונה בעו לא דמצות רבא אמר כ״ח) (דף ב״ד ראוהו בפרק בר״ה
 וליה אליביה ולתרן קאמר דרבה לדבריו דרבא וי״ל וכו׳. כוונה בעי לא לצאת אמר רבא

 דמשמע מכרעה לא דרבא שם כתב איך וכ״ת . מכרעה לא דרבא שם וכדכסב ס״ל לא
 דלא לפמ״ש הוא מוכרח הא דרבה אליבא או קאמר דנפשיה אליבא אם לו דמכופק

 אבל מכרעה דלא מהדר קא דעליה לרבא הרמב״ן כן דאמר וי״ל .דידיה אליבא אמרו
 נוסחת חהיה שלא מסהפק אני ועכ״ז כתב ה״ה אבל .כדכתיבנא הכי דמוכרח ודאי לדידיה

 כל פעס לחת אח״כ כתב איך יצא לא מצה גבי יבינו נסתפק אס וא״ס .יצא לא רבינו
 לימא המצות מן פפור שהיה בשעה שאכל מפני ונתרפא נכפה והיה מוליו בשעת שאכל מי

 אבל דעתו לכוון דמצי למאן כוונה מצריכינן דכי לומר ויש .כוונה בלא שאכל מפני
 היה שעה שבאותה פעם לתת הוכרת לכך בכך יוצא שהיה ודאי לכוון יכול שאינו השופה

 בהל׳ רבינו במ״ש שנסתפק תע״ה סימן בא״ח כתב והמור .פשומ והוא המצות מן פפור
בדברי גורם דאס בכך נסתפק איך ידפמי ולא .לא או כוונה דבעי ס״ל אי ומצה ממן

מיימוניות הגהות
ם בספריס גרסינן וכן [ג] שני ת וכן י כו ל ה ת כ לו דו ש וכן ג ר תי וכן רא״ם פי אי  בפסקי ר

ם אוני ר ג ש ב א ת ח בעל כ י אבל .בספרו הרוק ש׳ הוא להפך גרס ר ה בין דאין ד עכ  קאי מ

ח קו תינו עו א הגי ך ש חינו כן ל ח ו כ ש מו רי כין ב ש ער ם׳ ע׳ תו ה ב ב ד״ שו תי ו א ם׳ מצ תו  כ

ב ריב׳׳ם ת נ ה לר״י נראה אין ש פ׳׳ ד כו׳ כ אה אלא ע ש נר פר א ל כ פ ׳ אי ו ש נ ש ע״ ר״ פ
א ״ ע ג

משנה
ה בעי דלא ודאי כן אם יצא רבינו ה. דבעי ודאי יצא לא גורס ואם טונ נ  מה ועל טו

 (דף דפסחים בסוגיא נכון פעם לי נראה .זה חילוק רבינו מצא דמאי( ה״ה שתמה
 שם וכתבו כוונה דבעי משמע והכא כוונה בעי דלא פבול גבי מהתם דמשמע קי״ד)

 מהא כוונה צריטת דמצות לראיה שם הביאו לא ולכך לשופר מצה בין לחלק דיש התוספות
 דבעי משמע והנא כוונה בעי דלא מוכרמס דהתם דסוגיא וכיון שופר גבי יוסי ר׳ דאמר

ע״ש: נכון והוא ה״ה שחלק החילוק לחלק רבינו הוצרך מש״ה כוונה
ט ר ״ ו שטח. וידחה וכו׳ עשה יבא וכו׳ היה הדין ומן בשבת להיות שמל ר״ה של י

 הא דבריהם של שבוס וידמה תורה של עשה יבא הדין דמן כתב דאיך קשה
 בפרק לעיל כתב ז״ל והוא שבת הלכות בריש ז״ל הוא כדכהב הוא ול״ת עשה מצות

 שמח משום שאיסורו בדבר ואפילו וכו׳ יו״פ את עליו ממללין אין ר״ה של בשופר ראשון
 השטח מ״ע שהיא תקיעה דמי לא תעשה ולא עשה דיו״ע וכיון ול״ח עשה דיו״פ משוס
 קאמר היכי א״כ העשה ואל בשב הורה של נגד דבריהם העמידו דרבנן עשה בקום שלה
 שטת אוהו שאני וכ״ת עשה דהוא שבה של השבות התקיעה שידתה ראוי דהיה הכא

 כלי יתקן שמא גזרה היא נמי דהקיעה שבות דהך ליתא הא וכו׳ יתלוש שמא גזרה דהיא
 דהא יו״פ לגבי התירה התורה שהא קל שהוא שבוסדתקיעה הך דשאני וי״ל שיר.

 וא״ב שופר תקיעת משכת לא דאל״כ אוהו התירה וההורה הוא שבוס ביו״פ התקיעה
 דבר שהוא מפני שידתה ראוי שאין החם דשאני ועי״ל . בשבח להתירו ג״כ היה ראוי

 התקיעה לעשות דא״א' הכא אבל מאתמול השופר להכין שיכול מבערב לעשותו שאפשר
 השבות דוחה המצוה שהיא דהתקיעה שאני הכא א״נ עכ״פ. נעשית היא דהיום מאתמול

 נדחה המצוה עשייה קודם התם אבל השבות נדחה המצוה עשיית שבשעת נמצא א״כ
 כלי יתקן שמא נזרה נמי התקיעה הא יעבירנו שמא גזרה רבינו הירן מה וא״ת .השבות

 דיעבירגו גזרה הך דמ״מ וי״ל .גזרה הך או גזרה הך לי ומה השבות לדמות ראוי והיה שיר
;עצמו בשופר והוא ביוהר קרובה

ת ז ו ק ו נ י ת  אין במשנה אמרו ל״ב;) ר״ה(דף של יו"פ בפ׳ .וכו' לחינוך הגיעו שלא ה
ובגת׳ שילמדו עד עמהם מסעסקין אבל מלסקוע התינוקות את מעכבין

 אפילו שילמדו עד בהן מהעסקין הכי נמי הניא בשבת אפילו אלעזר רבי ל״ג)אמר (דף
 אמרה קשיא גופא הא . ביו״פ ואצ״ל בשבת מלתקוע התינוקות מעכבין ואין בשבת

 אין תנא והדר תקעו אמרינן לכתחלה אלמא בשבח ואפילו שילמדו עד בהן מהעסקין
 שהגיע בקפן כאן ל״ק תקעו אמרינן לא לכהחלה הא מעכבין דלא הוא עיכובא מעכיין
 שהגיע קפן האחד פירושים שני כאן ויש .בגמרא ע״כ לחינוך■ הגיע שלא בקפן כאן לחינוך
ופירוש ז״ל רש״י פירוש וזהו מעכבין אין לחינוך הגיע שלא קמן שילמוד בו מהעסקין לחינוך

הראב״ד
ל ד ג ז ט ו ע

כדי עד ר׳ה של עוג יום :כ׳ע) דין(דף בית ראוהו סרק .מוכסן ידי הרכים את עד שהקע מי
מותר :ליד) (דף ר׳ה של יו׳ע פרק . שילמדם : שכוס משום עד עמהן צהתעסק לגדול ו

ב ת :עכ׳ל כעיני ישר הדרך ה1 .וכו׳ אליעור ר׳ דכרי ז׳ל הראכ׳ד כ
 האלה הדרכים ר׳ה של דשופר מסניתין גמרא כ׳׳ד ראוהו' פרק ז׳ל אלפס ר׳י כתב נכר אומר ואני

. הם חיים אלהיס דכרי ואלו ואלו ניניהם להכריע ראיה לי ואין פנים לשניהם יש ההלכה ולפי
ו לנא רוצה א'כ אלא לו מאין ידעתי לא ז׳ל הראנ׳׳ד שכתכ ליו׳׳נו הסמוכה נשכת אמנם  מדרך נ

אלעזר ר׳ אמר פילמדנה ומתעסקץ דגרסינן כשנת להיות שחל ניו״ע אלא אינו פלו נפסק אחריו נמשך שהוא הירושלמי ולפי ,חונחה לזמן סמוך נמצום עצמן להרגיל העולם דרן שנן כן לפרשה הסנרא
ע כגדול מתני׳ ה של וניו׳ ק נשכת לתקוע מלמדין כן ותני כשנת להיות שחל ר׳ אומר אצי לודאי קרונ ושמא .ע'כ לחינוך הגיע שלא לקק כיו״ע מלשקוע מעכנין ואין גדול ליה קרי וקא לחינוך שהגיע לק

שהעמיק
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 כ״ט:) ר״ה(ר״ה של יו״ט שרק .ונו' לגד3 ירושלים אנשי ולא וכו׳ להקוע שלא כשגזרו ה
עיין ירושלים היתה זאת וצוד משנה ) כו׳  אהא ל׳) (דף בנמ׳ ומייהי במ״מ) ו

 חון ליושכת שרט וקרונה ההר בראש ליושבת פרט שומעת בנחל ליושבת שרט רואה ת״ר מחני׳
 הברייתא ולשון המשנה לשון כלל ורבינו מברא. לה שרטלדמפסיק לבא יכולה והיא לחמום
 בתוך שהיתה עיר■ כל אלא וכתב הטהור בלשונו
 שתהיה לא ירובליס רואה והיתה ירושלים החום
 ירושלים תקיעת קול שומעת והיהה הנמל בתוך

 ‘ בירושלים לבא יכולה והיא ההר בראש שתהיה לא
ביניהם: מפסיק נהר שיהיה לא

 (דף שם משנה ב״ה. שמרב הזה ובזמן ט
 רבן התקין ב״ה משמרב כ״ט;) י

 בו שיש מקום בכל הוקעץ שיהו זכאי בן יומנן
אין :וסמוך קבוע ב״ד רבינו ופי׳ ב׳׳ד.  חוקעין ו

 (דף שם ברייתא וכו׳. שקידשו בב״ד אלא בשבח
 גדול ב״ד בשני אלא הוקעין ואין ומ״ש :ל׳)

 נמי אתמר בגמ׳ כן פירשוה ברייתא וכו׳. בלבד
 שאול בן יוסי ר׳ אמר גמדא בר חייא א״ר
 יושבין שב״ד זמן כל אלא הוקעין אין רב אמר
 ממקומו אמד כל יוצאים האלו שהדינין ולפי

 כללם ולא עצמו בשני אמד כל רביט כתבה
.גדול ב״ד בשני אלא תוקעין ואין ומ״ש .יחד

המדש: שקדשו וסמוך קבוע שירוש
בזמן

 הראב״ד השגת
 כתג וכו׳. לתקוע שלא *כשגזרו
 זה שהפן ההפוכין ז׳ל הראנ׳ד
 הגיא ולא הענינים המחגר

גרמו הם הגמרא סדר על אותה

שבות: משום אלא אסורה אינה
 בשבת לתקוע שלא ייבשגזרו * ח
 בית בו שאין במקום אלא גזרו לא
, , המקדש בית שהיה בזמן אבל .דין

 נירישלים יגדול קי^סוהיהגיתיד־(
אגל כירושלים אפילו געיר בשבת בירושלים תוקעין הכל היו

״ כל ב שבץ• ייו ש ולא 'י
 טעה בזה וגס כלל. להזכיר צורך עיר כל אלא בלבד ירושלים אנשי

 תיקעין היו לא ג״ה גזמן כי והיתד, .ירושלים תחום בתוך שהיתה

בתרך שתהיה לא ירושלים רואה
 תקיעת קול שומעת והיתה .הנחל

הר. בראש שתהיה •לא ירושלים  לבוא יכולה והיתה ה
 אותה אנשי . ביניהם מפסיק נהר שיהיה לא בירושלים

 ערי בשאר אבל . כירושלים בשבת תוקעים היו העיר
 דין בית בו שיש מקום כל המקדש בית שחרב הזה ובזמן ט ♦ תיקעין היו לא ישראל

 בבית אלא בשבת תוקעין ואין .בשבת בו תוקעין ישראל בארץ סמוך שיהיה והוא קבוע
 ואין .סמוכין שהן פי על אף בהן תוקעין אין דינין בתי שאר אבל החדש את שקידשו דין

עמדו ולא לעמוד ננערו ואפילו יושבין שהן זמן כל בלבד גדול דין בית בפני אלא תוקעין
שבית מפני דין בית בפני תוקעין ולמה .תוקעין אין דין לבית חוץ אבל בפניהם. תוקעין

מזהירין דין שבית הרבים ברשות בפניהם השופר להעביר התוקעין יבאו ולא הן זריזין דין
;מג עשין סמ׳ג תקפה שי׳ טיר א

 דאפילו. הוא ־לחינוך בשהגיעו דאדרבה בהלכוח הכתוב הראשון כלשון היא ההשגות ושמת
 ר״ה של יו״ט דאינה בשבת רבינו וכתב .בשבת לא אבל ביו״ט דוקא הגיעו ובלא בשבת

 של ביו״ט שתוקעין יאמרו שלא אותן מעכבין ודאי בשבת להיות שמל ר״ה של שביו״ט לשי
הירושלמי: מן נראה וכן . בשבת להיות שמל ר*ה

 של יו״ט כ״ט:) (שם .וכו׳ שלא כשגזרו ח
 במקדש בשבח להיות שהל ר״ה

 ב״ה משחרב במדינה לא אבל תוקעין היו
"בכל תוקעין שיהיו זכאי בן יוחנן רבן התקין
 התקין לא אלעזר ר׳ אמר ב״ד בו שיש מקום
 ואחד יבנה אחד לו אמרו בלבד ביבנה אלא

 ירושלים היחה זאת ועוד ב״ד בו שיש מקום כל
 ושומעת רואה שהיא עיר שכל יבנה על יתרה

 היו לא וביבנה הוקעין לבא ויכולה וקרובה
 ושירושה .במשנה ע״כ בלבד בב״ד אלא תוקעין

 לא אבל שאמרו שמה היא כך רבינו לדעת
 ירושלים אבל בגבולין אלא ר״ל אינו במדינה

 היו במקדש אאמרו מה בכלל היא הרי עצמה
 וזהו .המשציות בשירוש רבינו פירש וכן תוקעין

 יחרה ירושלים היהה זאת ועוד שאמרו מה
 ועוד וה״ק הזה היתרון היה מרבן דקודם

 שהוא חרבן קודם ימירה ירושלים היתה זאת
 מקנה ואמר מורבן אמר ליבנה המקנה קודם

 ומדינה אמרח שטה בזה ויש במוס' פירשו וכן
 מעלה זה שאין ולפי עצמה ירושלים אשילו כולל

:בזה אאריך לא הוה דהוה דמאי לנו ומוריד
 שבעיק רבינו מ״ש .וכו׳ שחרב ובזמן ט

 כן מומחה וזהו בא״י סמוך ב״ד
 דה״ה משמע ההלכות שמן ואע״ש עיקר הוא
 סמוך שאינו אע״ש ומובהק קבוע ב״ד לכל

 ז״ל אלפסי הרב לפני תוקעין שהיו העידו ולכך
 אשילו זה בדבר עליו סמכו ולא ר״ה של בשבת

 וכן הסמוך דין בית במקום דוקא אלא תלמידיו
,ז״ל הרמב״ן כתב

את
, שקדשו ב״ד רבינו ומ״ש . .

■ דבריהם: של גזרה אלא זה שאין לשי שם ולקולא איפשיטא דלא בעיא לעמוד וננערו בגמרא. שם מבוארים הדברים שאר וכן היא ל׳) שם(דף ברייתא המדש. אח
מן בז

משנה לחם
 הרי״ף בדברי שהוזכר והוא בהשך אחר פירוש ויש .ז״ל הרי״ף ושי׳ בהשגות הראב״ד

 ומצאתיה אמרת גרסא בהוספות שם הוזכרה התוספות שירוש והוא אשכא דאמרי ואית
 התינוקות את מעכבין ואין בשית אפילו שילמדו עד בהן מתעסקין תנ״ה יד כחיבת בגמרא

 כאן ל״ק מעכבין אין בשבח אפילו רישא אמרת הא מעכבין בשבח הא ביו״ט מלתקוע
 כדברי שסובר נראה המגיד והרב . לחינוך הגיע שלא בקטן כאן לחינוך שהגיע בקטן
מהיכא לחינוך הגיע כשלא להתיר יש דטשי ז״ל בהרי״ף דאמרי כאית מפרש דהוא רבינו

 מתעסקין דאין מבעיא לא דבפבת לומר הוא מעכבין אין דנקט דמאי ולומר לדחות
 דברייחא קאמר לא דאמאי לרבינו הא ליה מנא ידענא לא מ"מ מעכבין עמבא אפילו אלא

 דהוא דודאי לתרן ונראה .מתעסקין אין אבל ביו״ט לומר מעכבי! אין נקט בדיוקא
 ביו״ט דמהניתין דפשסא דפוכר,רבינו זה היתר לרבינו לו יצא ומ״מ התוס׳ כגירסת גרס

 כאן בגמרא תירצו וכי הגיע שלא בקטן ובין שהגיע בקטן בין איירי גוונא ובכל איירי
בתרא חילוקא שכן כל ההתעסקות שנה דכבר משום לברייתא אלא תירצו לא וכו׳ בקטן

פי' לחינוך הגיע בלא להחמיר דעתו דאי ז״ל רבינו של דעהו שכך הוא ופשוט דהגיע מותר שהגיע בקטן אפילו א"כ איירי דמתניתיןבסהמא וכיון קתני זו אף זו מתני׳ אבל ס
 דהגיעו היכא אבל מחעסקין אין אבל בשבת מעכבין אין הגיעו דלא דהינא לומר וכוונתו
 שלא התינוקות כתג ולזה מותר בשבת עמהס להתעסק דאפילו יותר קולא שס יש לחינוך
 הגיעו שלא אפילו ביו״ט אבל בשבת מהעסקין אפילו הגיעו אבל מעכבין אין למינוך הגיעו
 לחינוך הגיע לא דאפילו כלומר וכו׳ להתעסק לגדול ומוהר וז״א להתעסק מותר לסינוך

 אין בשבת כלומר בשבת מעכבין אין אלא בברייתא אמרו שלא מפני עמהס מתעטק
 היה לא כן דאם ז״ל רפינו בדברי כן לפרש א״א ,מהעטקין אפילו ביו״ט אבל מעכבין

 דאפי׳ "פשיטא שמיה דפר מאן לחינוך שהגיעה דקשן וכו׳ לחינוך שהגיע קטן בין לומר' לן
 אין דבשבת משוס להזכירו הוצרך ה״ה לפירוש ובשלמא בו מוהר בשבת ההתעסקות

 למאי אבל בו אפילו מתעסקין טוב דביום לומר הוצרך ולכך לחינוך שהגיע בקטן מתעבקין
 עסיק קא הגיע שלא בקנון השתא דעד לחינוך שהניע בקטן שמיה דכר מאן דפרישית

 ה״ה שפירש דמה ס״ו מהעסקין בשבת דאפילו דפשיטא זה דין לומר הוצרך לא ובקטן,שהגיע
 לחלוקה דפסיק ה״ה כדכתב בשבת ההתעסקות היתר הזכיר השתא דבשלמא ועוד . עיקר

 ביו״ס אמר ואח״כ בשבת אפילו והיינו שילמדו כדי בהן להתעסק מוהר וקאמר בתרתי
 אבל .מותרים הקטנים בכל דביו״ט דקאמר אחרת חלוקה והוי וביו״ט אמר כאילו והוי
 לו ואין הדיוק מן בא לחינוך שהגיע בקטן ההתעסקות היתר נמצא בהפך נפרש אם

 אפילו ביו״ט מוסר לחינוך הגיע דבלא כתב דלמה ה״ה שפירש 'למה שקפה אלא .סחר
 שהגיע קטן משוס אלא ביו״ני נקט דלא ז״ל הוא תירן לזה להתעסק נמי מותר בשבח

 סובא קשה כגירסתנו גרים אי בגמרא ז״ל רבינו גרים דכמאן סובא וקשה .לחינוך
 לחינוך שהגיע בקטן דמעכבין כחב ורבינו הקטנים בכל בשבת מעכבין אין דלגרסהנו

 ה״ה כתב וכן מעכבין הגיעו הא משמע מעכבין אין וכו׳ הגיעו שלא התינוקות כתב שכן
 אין אלא אמרו דלא זאת לגירסא הוזכר לא ביו״ס להתעסק דמוחר ועוד רבינו בדברי

 ואי .בגמרא היתר כלל הוזכר לא ביו״ט להתעסק אבל ביו׳יט צ״ל ואין בשבח מעכבין
 שהגיע לקכין היתר מצא דמאין קשה מ״מ ההוספות בדברי שנזכרה כגירסא גריס הוא

שיש אע״ג ביו״ט מלתקוע התינוקות את מעכבין אין אלא אמרו לא דשם ביו״ס לחיטך

 כאן דקאמר דהירוצא משמע ב') ערכין(דף דריש הסוס׳ מדברי אבל ביו״ס ההחעסקוח
: כמ״ש כך רבינו דעת ומ״מ קאי נמי אמחניהין כו׳ בקטן

. בשבת לתקוע שלא כשגזרו ח כו'  מקדש משמע דמקדש קצת קשה רבינו לפירוש ו
 דועוד (דףכ״ט:) המשנה לשון אבל ירושלים. כל אפילו הוי ולדידיה דוקא

 מקודם ירושלים דר״ל לפירושו יותר מרווה הוא היתה לשון יהירה ירושלים היחה זאת
 התקנה אמר עתה ליבנה שיש ממה גדולה מעלה לה היה בה תוקעין שהיו בבניינה כשהיתה

כו׳. עוד שכל וביאר  ולא בירושלים לא במדינה לא אבל שי׳ המפנה בפירוש ז״ל ורש״י ו
 בעודה ירושלים היחה זאת ועוד פירש וא"כ .ז״ל רבינו כדברי שלא וזה .ע״כ בגבולין
 שאר דלפירוש ז״ל רבינו כפירוש וזהו .כאן עד יבנה על שבת בתקיעת יתירה בבניינה

סוהרים שהם ז״ל רש״י לדברי ולכך המדינות ככל ירושלים היתה בבניינה בעודה המפרשים
'■ י זה :צ״ע לזה

ט
ת עוד א תי ז תון ראי ל לבי אל ונ ל ע ב כ תו ל הכ עי ת על ל בו :שושר הל

ן אי כו׳. הסדש אח שקדשו דין בבית אלא בשבת חוקעין ו  כתב ז״ל דרש״י חע״ג ו
 אלא ב״ז ר״י התקין לא במשנה דאמר אלעזר כר' דהיינו ל׳) (דף בגמרא

 כמוהו לפסוק ראוי דאין אלעזר כר׳ פסק לא מדאי כן סובר אינו רבינו בלבד ביבנה
 איה דת״ק סוצר אלא כמותו הלכה דאין המשנה בפירוש כתב ובהדיא ת״ק במקום

בג׳ החדש דלקדוש שלשה של דין בית בכל וסגי המדש את שקדשו דין בית דבעינן ליה
 אלעזר ור׳ החדש אס המקדשין גדולה סנהדרי שכתב רש״י על הימה כן ואם סגי
 סובר דאקראי דינא בי א״ב בגמרא שאמרו ובמה גדולה סנהדרי דבעינן דסבר היא
 בבי ולח״ק קבוע ב״ד בעי לו אמרו לסברת ז״ל דלרש״י ז״ל רש״י כפירוש דלא ג״כ

 שיס כ״מ ואחד. יבנה אחד אמרו שאמר מה דאדרבא סובר ורבינו סגי. דאקראי דינא
 בעינן ולת״ק המשנה בפירוש ז״ל הוא פירש וכן דאקראי ב״ד כל לאובופי משמע ב״ד בו

:כח״ק פסק והוא קבוע ב״ד
בזמן

עוז מגדל
עינן מן לשונו שהעמיק שמו ^גא ש דניי ר׳ה כאד״ו שלא אורחיה אגנ מילהא הייו ע דפרק ראשונה משנה נאותה שוכח או טועה יחשדנו ולא מנלנל יקראנו לא המשנה נפירוש פי׳ .חן מכם פי ו יו׳

מ חי נדרך הלך ז׳ל זר׳ מיונו ה של פעמים כמה כהנחי ונכר החילוק זה חילק שלא הבנלי דרך ועל נפש רנו ר .שם וז׳ל ר׳ שאר כל נקראח והמדינה ירושליס עיר נקרא.כל שהמקדש פעמים כמה ניארנו כנ
רו :הירושלמי על חולק כהיותו הבנלי טל סמיכתו טעם שגז ל. שכגכולין עיירות פרק . הפרק הוף עד לתקוע שלא כ פ׳ על ו'ל וגדולים התום׳ רנוחינקבעלי שהקשו קושיות וכמה כמה יתוקן ונזה ע
ב :ל׳ד) (דף ר׳ה של י׳ט ת 'ל1 ר׳מ פי׳ אכל ז׳ל הראכ׳ד בכנין וה דרך על כפשוטה המשנה שפירש פירש׳י לפי ואת משנה לה ההמוך כל תוקעין ונו׳ המהנר זה שהפן ההפוכין ז׳ל הראכ׳ד כ

אני :טכ׳ל ם כתב וכך נאמר הקבלה מדברי אשר ומדינה מקדש לפירוש ורבותיו V1 ר'מ דעת לדעת ז׳ל הראב׳ד רבינו חשש לו אןמר ו :ז׳ל מקוצי הר׳
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מן י כו׳. הזה בז ס. פשושים דפרים אלו ו  להיות ראכון יום חל רכימ ככהכ ומה ה
 שלא כדי שנת כטרב ראשון יום להיות שא״א לכי שני יום כתב ולא בשבח

:בשבת באחד יוה״כ יבא
כו׳. אדם חייב תקיעות כמה א עו ל״ד) ל״ג (דף ר״ה יו״משל ברייתאפ׳ לתקו

 ומנין וכו׳ שאשומה מנין
 שלש של שלש שהן ומנין וכו׳ לאחריה שפשוגיה

ה זכרון תרועה שופר והעברת ח״ל שלש ע רו  ק
 זה של האמור אח ליתן ומנין הרועה יום
 ת״ל ביובל ר״ה ושל בר״ה יובל של פי׳ גזה

 .שהן שלש כיצד הא שוה לגזרה שביעי שביעי
 נזכר כבר .וכו׳ תקיעות תשע :ע״כ חשע

:בסמוך זה
. האמורה זו תרועה ב כו' דף ו ) מ׳  ל״ד) בג

 בקסרי אבהו רבי אתקין ובהלכות
 מה ושאלו ותקיעה תרועה שברים ושלשה קקיעה

 שברים שלשה נעביד תרועה הוא ילולי אי נסשך
 נעביד שברים שלשה הוא גנוחי אי נעביד לא

 ספוקי אבהו ר׳ ותירצו .נעביד לא הרועה
 .הוא ילולי אי הוא גנומי אי ליה מספקא
 ואתיא הוא גנוחי ודלמא עוירא רב לה מתקיף
 הדר ותירצו לתקיעה שברים בין ומפסקא הרועה

 ודלמא רבינא והקשה הש״ח אחרינא בבא עביד
תקיעה בין ומפסקא שברים ואתיא הוא ילולי

 שני עושין שאנו הזה בזמן יי :אותן ומודיעין העם את
 ואם .בשני תוקעץ בראשון שתוקעין כדרך בגלות ימים

 דין בית במקום היה ולא בשבת להיות ראשון יום חל
:בלבד בשני תוקעין לתקוע הראויין

ק שי פר לי ש

כו׳. שאנו הזה בזמן י  ע"פ אנומקדשין שאין עתה שאפילו רבינו מלשון שנראה לי קשיא ו
 משמע לתקוע הראויים ב״ד במקום היה ולא שאמר קבוע בב״ד תוקעי! הראייה

 שקרשו. בב״ד אלא קוקעין שאין פסק ולמעלה . לתקוע הראויים ב״ד עתה להמצא שאפשר
שאם לפי הוא החדש את שקדשו בב״ד אלא הוקעין שאין שאמרו שהמעם ונ״ל .החדש את

 קדשו שלא אע״פ ב׳׳ד בכל לתקוע מתירין היינו
 אף לתקוע באים היו ב״ד באותו החדש אח

 באותה החדש קדשו שלא אחרת עיר של בב״ד
 למהר או קדש היום אם ידעו לא והם העיר
 דלאו בשבת וחוקעין ר״ה אינו היום ואותו
ועושי[, חשבון ע״פ עושין שהכל עכשיו וא״כ יו״ע
 למיחש וליכא ודאי אצלנו הדבר הרי ימים שני

 ב״ד כל ולפיכך החדש את שקדשו דב״ד לההיא
 שקדשו כב״ד הוא והרי הוקעין וסמוך קבוע

 תוקעין בראשון שחוקעין כדרך ומ״ש :החדש את
 בקביעא ובקיאינן הואיל תאמר שלא וכו׳. בשני

 בשני לתקוע צריך ואין עיקר ראשון יום דירחא
 שהוא בראשון נשתקעו ה״מ שצריך ת״ל אס או

 מועיל מה בראשון תקעו שלא אחר אבל העיקר
 ויותר בלבד. בשני הוקעין קמ״ל השני תקיעה

 מקדשין שהיו לזמן הדין כתב שרבינו לומר נכון
 ודיני ומהרה טומאה דיני שכתב כמו הראייה ע״פ

:עיקר וזה עכשיו נוהגין שאין אע״פ הקרבנוה
הרי

ה א מ .השנה בראש לשמוע אדם חייב אתקיעות כ
 ביובל תרועה שנאמר לפי .תקיעות תשע

 לפניה פשוטה תרועה וכל פעמים שלש השנה ובראש
 תרועות שכל למדו השמועה ומפי . לאחריה ופשוטה

 ביום בין השנה בראש בין .הן אחד השביעי חדש של
משניהן. אחד בכל תוקעין תקיעות תשע יובל של הכפורים

 תקיעה ,ותקיעה ותרועה תקיעה ותקיעה, ותרועה תקיעה
ח. הדר ותירצו לחמעה חר״ ד  ורוב השנים אורך לפי םפק בה לנו נסתפק בתורה האמורה זו תרועה ב ותקיעה: ותרועה ̂׳כוהקשו עבי

.שמייבבין בעת ביניהן הנשים שמייללין היללה היא אם .היא היאך יודעין אנו ואין הגלות ״רל^ז^שז?
 שניהם או .גדול מדבר לבו כשידאג פעם אחר פעם האדם שייאנח כדרך האנחד! או דמילהא סקמא ותירצו תרש״ה נמי ליעכד הכי

א ע״כ מייליל והדר איניש מגנח גמחי ר מתאנח הדואג דרך שכך .תרועה הנקראין הן אחריה לבא שדרכה והיללה האנחה כאחד ע״
והאנו־״ד .תרועה קוראץ שאנו היא היללה ג :דגל עושין אנו לכך מילל. כך ואהר תהלה f ״

 מברך .הוא כך התקיעות סדר נמצא .שברים שלשה אותה קוראין שאנו היא זו אחר זו כשלא. לוקא בסמוך שיתבאר כמו יצא שעות
א] שברים שלשה ואחריה תקיעה ותוקע הראוי מן שאינו שופר בקול ביניהן הפסיק כסדר וחוזר תקיעה. ואחריה תרועה ואחריה [

 זה כסדר וחוזר תקיעה ואחריה שברים שלשה ואחריה תקיעה ותוקע . פעמים שלש זה
 שלש הזה כסדר וחוזר תקיעה ואחריה תרועה ואחריה תקיעה ותוקע .פעמים שלש

הראב״ד השגת מן להסתלק כדי שלשים התקיעות מנין נמצא פעמים.
שיבוש ה1 כל ז׳ל הראנ״ד כתב .וכו׳ תרועה *שיעור שיעור .תקיעות [נ] כשתי ייתרועה *שיעור ד : הספק

׳ תתיעה שיעור אלא הוא המעתיק , שיעור תרועות מ
ג סקל פי׳ עור א מ׳ ג עור ב :שם ס מ׳ ס ברי־ בג׳ תרועה ׳ :שם ו התנאיש בין מחלוקת שאין ודע .ב

 התנא כי שיעורה וכמה ה-יא מה התרועה בענין אלא
מי האחד  שלשה היא התרועה צי אומר האחר והתנא קען שיעור והוא ביותר קצרים קולות פירוש ערימועוה ג׳ ושיעורה ערימוע היא התרועה כי או

ע' 'לשניהם הוא אחד התקיעה שיעור אבל גדול שיעור והוא שברים שיעור באומר הוא שבריה שאומר ומי אחד ביעור הכל שבריה כג׳ או ערמועות כ
ת/ כג' תקיעה שיעור שאומר הוא ערמועות שאומר ומי כתרועה תקיעה עו רו :עכ׳ל ת

 הקיעה בבבא שומע היה שאם כלומר בבא באותה
 ובין שברים וארזריה תקיעה תקיעה שברים
 לא הרועה שמע אתריה של לתקיעה שברים

 שאין שאע״ע לפי הבבות בכל הדין וכן יצא
 ראוי שאינו שופר בקול בהפסקה פוסלת השהיה

 והוא שכתב למכה ז״ל רבינו נהכוין ולזה פוסל
 כתב וכן השדר. על מהן בבא כל שישמע

 התקיעות מנין ונמצא וממ״ש .ועיקר ז׳׳ל הרמב״ן
 יכול השר״ת שבסימן סובר שהוא נראה שלשים

 לומר רוצה לתרועה השברים בין להפסיק הוא
 יכול אלא אמת בנשימה לעשותן מייב שאין

בנשימה השברים ודאי אבל ביניהם" להפסיק
 דשברים כתב ז״ל הרמב״ן אבל .ז״ל המפרשים מן הרבה דעת וכן .אחת תרועה שהן שביאר כיון זה לבאר ז״ל רבינו הוצרך ולא שלשתן הן אמת תרועה שהרי לעשותן מייב אמת

בשברים להרבות רצה שאס ודע לדבריו. למוש ויש ביניהן להפסיק לו אין בקולן שמשונין אע״פ הלכך תרועה הוא וילולי גנומי דלמא הן אמת מרועה כולן דהשר״ת ותרועה
; ברור וזה ביניהם. יפסיק שלא והוא הוא רשאי ממשה או ארבעה ולעשותן

 תנא אביי ומי-רן כהרועה תקיעה שיעור תניא והא הקשו ובגמ׳ יבבות כשלש תרועה שיעור תרועות כשלש תקיעה שיעור ל״ג:) (דף שם משנה .וכו׳ תקיעות כשתי מרועה שיעור ד
תירן כשלשה תרועה ביעור מדתגיא המשנה סוף על הקשו עוד פניגי. ולא בבא חד חשיב קא ברא תנא בבי דכלהו ותרועות בבי דכלהו תקיעות קאמשיב דידי כב־יסו

אביי ־
משנה לחם

א״כ כוונה צריך שופר דתקיעת כלל השנייה לו עולה אינו ששסע הראשונה בתקיעה ר״ה מימי אחד לכתוב לו היה כלומר שני יום כתב ולא ה״ה כתב .וכו׳ הזה בזמן י
: דוקא ראשון יום פרט ולמה

ג ״  הכל עושין אנו לכך וכו׳ ספק בה לנו נסתפק בהורה האמורה זו תרועה ב פ
כו׳.  קשה וכו׳. והוא למכה שכתב רבינו נתכוון ולזה ה״ה כתב ו

ן אי  שישמע לא כתב דשם בדבריו כן ליישב א״א דלכאורה רבינו בכוונת זה כתב ד
 דכוונתו דמשמע .ע"כ הרועה ואחריהן תקיעות שתי או תקיעות שהי ואחריה תרועה

 .הסדר על הכל אלא אפכא או תקיעות שתי ואח״כ התרועה שישמע לא תר״ת דכששומע
 לא הר״ת שנששומע לומר שהכוונה ה״ה בו שפירש כמו ואס רבינו עסיק קא ובתר״ש

 ונדחוק .התרועה שומע כך שאמר אע״פ אמרת תקיעה והתרועה תקיעה בין ישמע
 אמרת, תקיעה ישמע שאח״כ אע״פ כלומר הרועה ואמריהן תקיעות שתי או מ״ש ונפרש

 ושמע ותקיעה הרועה לשמוע רוצה תקיעות שהי ואהריה הרועה שישמע לא מ״ש וכן
 תקיעות שתי שמע אם לן איכפת דמאי קשה תקיעות פתי ואמ״כ הי״ת של התרועה

 מהשתי השנייה שההקיעה נימא לבסוף אחרונה התקיעה ששומע כיון התרועה ואמ״ב
ר. על הכל והוי שעולה הוא ראשונה ששמע תקיעות סד לצאת דכוונהו דכיון וי״ל ה

מיימוניות הגהות
 בנשימה שברים השלשה לעשות שצריך ר׳ת אומר [א] ! ע״כ בתום׳, וכן ע״ש בע׳א
 וילולי דגנוחי מסתבר לא רקשר״ק ותרועה שברים ג' אבל קיימי תרועה דבמקום אחת

 בן [ג] : ע׳ב ,בכפרו ע״ש רבריו לאמץ הוסיף וראבי״ה . אחת בנשימה אינשי עבדי לא
 בהא אביי אמר יבבות בג׳ חרועה שיעור דאמר אמתני׳ מינה ופריך בברייתא איתא
 גנוחי מ״ם ותיבב סיסרא באם וכתיב יבבא יום ומתרגמינן תרועה יום דכתיב פליגי ודאי
 פר״ש וכן רצופי! שהן שהו כל של כחות ג' הן יבבות נ׳ ופר״ח יליל ילולי ומ״ם גנח

 ובעל כחות ט׳ יבבות לג׳ שהן שהוא כל של כהות ג' הן דיבבא פי׳ וריב״ם ,וריב״א
 נראה יהא שלא מדאי יותר בשברים יאריך שלא ליזהר וצריך .דבריהם רואה ס״ה

אוחו של היבבות כשיעור התקיעה לעשות וצריך כדא״ל ולמר ליה כדאית למר כתקיעה
סדר

 חח״כ כתב למה סדרה על שכתב שאמר רבינו דלשון מיחורא הכי ליה דמשמע אפשר
 והיותר .דוחק זה וגם אחר דין ואמ״כ אמד דין אסר שבחמנה אלא וכו׳ שישמע, לא

 בדברי וע״ק .יפה בדבריו מכוא■־ שאינו אע״פ רבינו בלשון כך לכלול ה״ה שרצה נכון
 וכשהוא בברייתא ל״ד:) (דף ר״ה בסוף שם שאמרו הגמרא מן ראיה הביא לא למה ה״ה

 מגמרא ראיה הביא לא למה הירושלמי מן ראיה שהביא לקמן וע״ק הסדר. על שומען שומען
 הביא לכן יצא בדיעבד אבל לא לכתמלה ה״א מהברייתא דאי וי״ל .מהברייתא דידן

 אס אבל הסדר על ששמען והוא יצא דאמר יומנן דר׳ מימרא על דקאמר מהירושלמי
 הביא ולכך יצא דלא ראיה להביא כאן ה״ה וכונח יצא דלא משמע הסדר על שמען לא

:נכון והוא הגמרא מן ולא רבינו מדברי (מהירושלמי) ראיה
 דכתב מהא כו׳. שיעור הזכיר לא ורבינו ה״ה כתב .תקיעות כפתי תרועה שיעור ד

 ז״ל הטורים בעל שכתב העטור בעל כסי' מפרש שרבינו לו נראה ה״ה
 אלא הוא חדא דשיעורא סברי דכ״ע השיעור בענין פליגי לא ברא והנא דידן דתנא
במהירות יבבות ג׳ כעין התרועה לעשות שצריך ר״ל יבבות כג׳ תרועה שיעור דמ״ד

שהם
עוז מגדל

ה פ״ג מ ף של י׳ט׳ פרק . הספק מן להכהלק כדי עד לשמוע אדם חייג חקיעות כ ד ה( ) ר׳ ג ׳  :נ
עור ב : כחרועה שנריס שלשה שיעור תקיעוח כשתי תרועה שי ת  שינוש ז־ כל ז׳ל הראג׳ד כ

כו' היה המעתיק אני :עכ״ל תרועות כשלש תקיעה ו ה בשיעת עומד ו׳ל הראב׳ד אומר ו  והעומדים ריב׳
 כשיעור הן יבבות והשלש הן עועין שלשה יבבא כל כי שפירשו ו׳ל התוספות בעלי מרבותינו בשיטתו

 תרועות כג׳ תקיעה שיעור הני ומתני' בעז׳ה לכתוב עתיד שאני הירושלמי וע'פ עוניין ט׳ שהן התקיעה
 עוטין ג׳ ינבא יכל יבבות כג׳ תרועה שיעור סיפא כדקתני טוטין ט׳ דהיינו תרועות מג׳ אחת ר׳ל

 ו״ל רש׳י אמנם .רבים הסכימו יכן מהן יאחת אחת כל כיוטין ט' והתרועה התקיעה שיעור שנמצא
 הוא כח שכל הירושלמי פי על לדעתו ז׳ל המפרשים ופירשו שהן כל בעלמא כחית ג' יבבות ג׳ פי׳

כג׳ תרועה שיעור סיפא כדקתני טוטין ג׳ דתרועה שיעור נמצא ה1 ולפי אחת יבבא שהוא אחד טוט
יבבות


