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מסכת ראש השנה, כשמה, עוסקת בעיקר בדיני ראש השנה, ומתוכם הביא הרי"ף את הענינים 

הנוהגים אף בזמן הזה: בפרק ראשון יובאו עיקר עניני ימים אלו כימי הדין, בהלכה ובאגדה. בפרק 

  .שלישי יובאו הלכות תקיעת שופר, ובפרק רביעי הלכות סדרי התפילות של ימים אלו

  משנה

ָעה י ַאְרּבָ ִנים' 'ָראׁשֵ ארבעה ימים בשנה נחשבים כ'ראש השנה', כל אחד לענין מסוים,  - ֵהם ׁשָ

ֶאָחדומבארת המשנה,  ִניָסן ּבְ ָנה רֹאשׁ  ,ּבְ ָ ָלִכים ַהׁשּ ת מלכותם של מלכי ישראל, כלומר, למנין שנו -  ַלּמְ

שלמה שנה כאילו הומחשיבים זאת כשהגיע ניסן הרי מיד באדר, רק המלך התחיל למלוך אף אם 

לענין  - ְוָלְרָגִלים, ואף כותבים כן בתאריכי השטרות, למלכותו שלימה, ומתחילים למנות שנה שניה

ֶאָחד. ובגמרא יבואר מה נפקא מינה מכך, שבו חג הפסח ֱאלּול ּבְ ָנה רֹאשׁ  ּבֶ ָ ר ַהׁשּ ֵהָמה,  ְלַמְעׂשַ ּבְ

השנה, ויש לעשר מבהמות  שציותה התורה להפריש מעשר מכל הבהמות הטהורות הנולדות במשך

ישל כל שנה בפני עצמן, ומנין ה'שנה' הוא מאחד באלול ועד סוף אב של השנה הבאה.   ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ

י ְמעֹון ְוַרּבִ ֶאָחדראש השנה למעשר בהמה הוא  אֹוְמִרים,חולקים ו ׁשִ ֵרי. ּבְ ִתׁשְ    ּבְ

  

  גמרא

ֶאָחד ְרָגִלים ם', תמהה הגמרא,שנינו במשנה, 'באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלי ִניָסן ּבְ  -  הּוא ּבְ

הוכי יש יום טוב באחד בניסן, והרי יום טוב של פסח  ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ ִניָסן ָעׂשָ וכיצד אמרה המשנה  ,הּוא ּבְ

א ַרב ָאַמרשאחד בניסן הוא ראש השנה לרגלים. מתרצת הגמרא,   ֶרֶגלכוונת נמשנה היא ש ,ִחְסּדָ

ּבוֹ  הל בחודש ניסן, והיינו חג הפסח, הוא הרגל שח - ׁשֶ ִחּלָ    .ָלְרָגִלים ּתְ

לענין איזו הלכה יש נפקא מינה מי הוא הרגל הראשון משלש  - ִהְלְכָתא ְלַמאימבררת הגמרא, 

ַבל ֲעֵליהּ  ְלֵמיַקםלאדם הנודר להביא קרבן לבית המקדש,  - ְלנֹוֵדרהרגלים. ומשיבה,  ַאֵחר ּבְ לענין  - ּתְ

, ומבארת (דברים כג כב) 'ְלַׁשְּלמוֹ  ְתַאֵחר �א ֱא�ֶהי�' ַלה ֶנֶדר ִתֹּדר ִּכיעובר באיסור ' הזמן שבו הוא

ַתְנָיאהגמרא,  ישׁ  ְוֶאָחדלהביא קרבן,  ַהּנֹוֵדרבין אדם] - [ ֶאָחדשהרי כך שנינו בברייתא,  - ּדְ ְקּדִ  ַהּמַ

ֲעִריךְ  ְוֶאָחדבהמה מסוימת לקרבן,  יָוןדש את ערכו של אדם מסוים, מתחייב להביא למק - ַהּמַ  ּכֵ

ָעְברוּ  ה ָעָליו ׁשֶ לֹׁשָ ַבל עֹוֵברולא הביא,  ְרָגִלים ׁשְ ַאֵחר ּבְ י .ּתְ ְמעֹון ַרּבִ אינו עובר בבל  ,אֹוֵמרחולק ו ׁשִ

התאחר עד שיעברו עליו  לֹׁשָ ִסְדָרן ְרָגִלים ׁשְ צֹות ַחגהיינו שיהא וְ כסדר שהם כתובים בתורה,  -  ּכְ  ַהּמַ

חִ  הּתְ י ָהָיה ְוָכךְ  .ּלָ ְמעֹון ַרּבִ אלו, שאם איחר האדם מלהביא בהם את נדרו עובר בבל  ְרָגִלים ,אֹוֵמר ׁשִ

ָעִמיםתאחר,  השהם  ּפְ לֹׁשָ ָעִמים ,ׁשְ השהם  ּפְ ָ ָעהשהם  ְפָעִמיםו ,ֲחִמׁשּ יַצד ָהא ,ַאְרּבָ  ִלְפֵני ָנַדראם  ,ּכֵ

ַסח אן ֲהֵרי ,ַהּפֶ ה ּכָ לֹׁשָ  ִלְפֵניעליו פסח שבועות וסוכות, עובר בבל תאחר. נדר  שמיד כשעברו ,ׁשְ

אן ֲהֵרי ,ֲעֶצֶרת ה ּכָ שהרי תחילה יעברו שבועות וסוכות, ורק אחרי שיעברו שוב פסח שבועות  ,ֲחִמׁשָ

אן ֲהֵרילפני סוכות,  - גחָ הֶ  ִלְפֵניוסוכות יעבור באיסור זה. נדר  ָעה ּכָ שהרי לאחר שיעבור  ,ַאְרּבָ

  נין שלשת הרגלים כסדרם.סוכות יתחיל מ
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ָנןהגמרא מביאה ברייתא בענין חיוב קיום נדרי קרבנות וצדקה:  נּו ַרּבָ שנו חכמים בברייתא,  - ּתָ

ָפֶתיךָ  'מֹוָצא (דברים כג כד)נאמר בפסוק  מֹר ׂשְ ׁשְ יתָ  ּתִ  ִּדַּבְרּתָ  ֲאֶׁשר ְנָדָבה ֱא�ֶהי�' ַלה ָנַדְרּתָ  ַּכֲאֶׁשר ְוָעׂשִ

ָפֶתיךָ  מֹוָצא'נדרש הפסוק, ', וכך ְּבִפי� ה ִמְצַות זוֹ  ',ׂשְ מֹור' שמצווה האדם לקיים את נדרו. ,ֲעׂשֵ ׁשְ  ',ּתִ

ה לֹא ִמְצַות זוֹ  ֲעׂשֶ יתָ 'שאם אינו מקיים את נדרו, עובר על מצוות לא תעשה,  ,ּתַ  ַאְזָהָרהזו  ',ְוָעׂשִ

ֲעׂשּוךָ  יןית דִ בֵ לְ  ּיַ רכַּ 'שיכפו את האדם לקיים את נדריו.  -  ׁשֶ שנודר האדם להביא  ֶנֶדר ֶזה ',ָנַדְרתָּ  ֲאׁשֶ

אֹות ֵאּלוּ  ',ֱאלֶֹהיךָ  'ַלה'קרבן לבית המקדש.  מֹות ַחּטָ ָלִמים עֹולֹות ,ַוֲאׁשָ ָמָעהּ  ',ְנָדָבה' .ּוׁשְ ַמׁשְ שנודב  ,ּכְ

ר'האדם בהמה מסוימת לקרבן, ועליו להביאה למקדש.  ְרתָּ  ֲאׁשֶ ּבַ י ֵאּלוּ  ',ּדִ ֶדק ָקְדׁשֵ ִית ּבֶ שמתנדב  ,ַהּבַ

ִפיךְ 'האדם ממון או חפצים לצרכי בנין בית המקדש.  שאף כשמתחייב האדם לתת , ְצָדָקה זוֹ  ',ּבְ

   צדקה נחשב הדבר כנדר, ועליו לקיים את דיבורו.

יבאדם הנודר צדקה,  - ּוְצָדָקה ,ָרָבא ָאַמר ר הּ ֲעלָ  ִמיַחּיֵ עובר מיד ב'בל תאחר' אם אינו נותן  - ְלַאְלּתַ

ָהאמה הטעם לכך, ובמה שונה הצדקה משאר הנדרים,  - ַמאי ַטְעָמאת הצדקה לעניים. א  ַקְייֵמי ּדְ

ים כיון שיש עניים לפניו, ועליו ליתן להם את מה שנדר, ואין זה דומה לנודר קרבנות או ממון  - ֲעִנּיִ

איסור עד לאחר לבדק הבית, שאינו יכול לקיים את נדרו עד שיגיע לבית המקדש, ולכן אינו עובר 

  שלשה רגלים שבהם היה במקדש.

  

  משנה

ֶאָחד משנתנו ממשיכה בביאור 'ראשי השנים' שנימנו במשנה הקודמת: ֵרי ּבְ ִתׁשְ ָנה רֹאשׁ  ,ּבְ ָ  ַהׁשּ

ִנים ָ למנין שנות מלכותם של מלכי הגויים, ש'שנה' למלכותם מתחילה מתחילת תשרי,  -  ַלׁשּ

ים ִמּטִ ְ ִטיָעהשמתחילת תשרי אסור לעבוד בקרקע בשנות השמיטה והיובל, וכן  ְוַלּיֹוְבלֹות, ְוַלׁשּ של  ַלּנְ

שבועיים לקליטתה ועברו [ אחד בתשרייום קודם ל וארבעהארבעים הנטיעה ערלה, שאם ניטעה 

 ְוַלְיָרקֹותושלשים יום להחשיבה כנטועה 'שנה'] מחשיבים זאת כ'שנה' למנין שנות הערלה,  ,בקרקע

ֶאָחדן תורמים ממה שנלקט קודם תשרי על מה שנלקט אחרי אחד בתשרי. למעשר ירק, שאי -  ּבְ

ָבט ׁשְ ָנה רֹאשׁ , ּבִ ָ למעשר פירות האילן, שאין מעשרים מפירות שחנטו קודם שבט על  - ָלִאיָלן ַהׁשּ

אי. ֵבית ִדְבֵריפירות שחנטו לאחר אחד בשבט,  ּמַ יתאבל  ׁשַ ל ּבֵ ה ,אֹוֵמר ִהּלֵ ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ בשבט,  - וֹ בּ  ָעׂשָ

  הוא ראש השנה לאילן.

  

  ראגמ

ָנה שנינו במשנה, 'באחד בתשרי, ראש השנה לשנים'. מבררת הגמרא, ָ ִניםלַ  'רֹאׁש ַהׁשּ  ְלַמאי 'ׁשָ

אפָּ  ַרב ָאַמרלאיזה ענין יש נפקא מינה מכך. מבארת הגמרא,  - ִהְלְכָתא ָטרֹות ,ּפָ לכתיבת הזמן  - ִלׁשְ

ִדְתַנןבשטרות,  ְטֵריששנינו במשנה, וכפי  - ּכְ ִמין חֹוב ׁשִ שנכתב בהם זמן המוקדם לזמן  - ַהּמּוְקּדָ

סּוִליןהאמיתי שבו נכתב השטר,  מחשש שכאשר יבא המלוה לגבות את חובו מלקוחותיו של  ,ּפְ

הלוה [במקרה שאין ללוה כסף], יגבה מלקוחות שקנו מאותו זמן הכתוב בשטר, אף שבאמת לא 
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ו, אלא רק הנכסים שהיו ברשות הלוה בזמן האמיתי של ההלואה. השתעבדו למלוה נכסים אל

שכתבו בהם תאריך  - ַהְמאּוָחִריןשטרות חוב וְ ושטרות חוב שניתן לגבות בהם שלא כדין, פסולים. 

ִריםמאוחר יותר,  ׁשֵ שהרי אין בהם חשש תקלה, כיון שאף אם לא יגבו בהם אלא את הנכסים  ,ּכְ

טר, אין בכך כל חסרון, וכיון שמנין השנים הכתוב בשטרות הוא שהיו ברשותו מהזמן הכתוב בש

  למנין מלכי אומות העולם, כתבה המשנה ש'שנה' שלהם מתחילה בתשרי.

  

כלומר, שאם היתה הנטיעה מושרשת  ',ְנִטיָעהְולַ שנינו במשנה, 'באחד בתשרי ראש השנה כו' 

למנין שנות הערלה. מבארת באדמה קודם לאחד בתשרי, נחשב הדבר כאילו עברה שנה אחת 

אמְ הגמרא,  ְכִתיבמנין נלמד דין זה,  - ָלן ּנָ לֹשׁ ' (ויקרא יט כג) ּדִ ִנים ׁשָ  ',ֵיָאֵכל לֹא ֲעֵרִלים ָלֶכם ִיְהֶיה ׁשָ

ָנה' ּוְכִתיב ָ ', הרי שכתבה התורה בפרשה זו לשון 'ַלה ִהּלּוִלים ֹקֶדׁש ִּפְריוֹ  ָּכל ִיְהֶיה ָהְרִביִעית ּוַבׁשּ

ָנה'ויש ללמוד  - ְוַגְמִריָנן, 'שנה' ָנה' 'ׁשָ ֵרי 'ׁשָ ׁשְ ְכִתיב ,ִמּתִ ית' (דברים יא יב)שהרי נאמר  - ּדִ ָנה ֵמֵראׁשִ ָ  ַהׁשּ

ָנה ַאֲחִרית ְוַעד ָ ופסוק זה עוסק באחד בתשרי, וביאורו הוא שה' דן בראשית השנה את מה  ',ַהׁשּ

  בערלה, היינו מאחד בתשרי. שיהיה בה עד אחריתה, ומכך יש ללמוד שאף 'שנה' האמורה

ָנןהגמרא מביאה ברייתא בענין נטיעות שביעית וערלה:  נּו ַרּבָ  ֶאָחדשנו חכמים בברייתא,  - ּתָ

ְבִריךְ  ְוֶאָחדשתיל של אילן בקרקע,  ַהּנֹוֵטעַ  מכופף ומכניס ענף של אילן נטוע לתוך הקרקע, כדי  - ַהּמַ

יב ְוֶאָחדשיצמח ממנו אילן חדש,  ְרּכִ השנה  ֶעֶרבענף או זמורה על גבי אילן, אם עשה כן ב ַהּמַ

ִביִעיתה ים ,ׁשְ לֹׁשִ ָנה, ִלְפֵני יֹום ׁשְ ָ ָנה לוֹ  ָעְלָתה רֹאׁש ַהׁשּ היה האילן נטוע שנה נחשב הדבר כאילו  -  ׁשָ

ר השישית, שלימה, שהיא השנה ִביִעית ְלַקְייָמן ּומּוּתָ ׁשְ חֹותאבל אם ניטע האילן  .ּבַ לֹשִׁ  ּפָ ְ  יֹום יםִמׁשּ

ָנה, ִלְפֵני ָ ָנה לוֹ  ָעְלָתה לֹא רֹאׁש ַהׁשּ אין זה נחשב כאילו היה נטוע שנה, אלא כאילו נטיעתו היא  - ׁשָ

ִביִעית ְלַקְייָמן ְוָאסּורבשנה השביעית,  ְ ׁשּ ככל אילן הניטע בשביעית, שאסור לקיימו, אלא יש  ,ּבַ

שניטעה רק שלשים יום קודם ראש השנה,  ,זוֹ  ְנִטיָעה ּוֵפרֹותלעוקרו. ממשיכה הברייתא ואומרת: 

 ֲאסּוִריןוהקלנו עליה להחשיבה כאילו היתה נטועה שנה שלימה, ועברו עליה שלש שנות ערלה, 

ה ַעדבאכילה  ָ ר ֲחִמׁשּ ָבט ָעׂשָ ׁשְ שעברו על הנטיעה שלשים יום ושנתיים  ,ָעְרָלהענין איסורי לְ  ִאם ,ּבִ

 ִאםעד ט"ו בשבט של השנה ה'רביעית',  ,ָעְרָלהאלו נחשבים שלמות, הרי אף לאחר זמן זה פירות 

 שעברה עליהם שנה נוספת, הרי פירות אלו נחשבים ,ְרָבִעיענין קדושת הפירות בקדושת נטע לְ 

עד ט"ו בשבט של השנה החמישית [כלומר, לאחר שלשים יום, שלש שנים שלמות, ועד ט"ו  ְרָבִעי

החשיב שלשים יום כשנה שלימה, החמירו בשנה האחרונה בשבט], כיון שמתוך שהקילו בתחילה ל

להחשיב אף את התקופה שמתחילת השנה ועד ט"ו בשבט בכלל האיסור, נמצא שלאחר שלשים 

יום, שנתיים שלמות, וארבעה וחצי חודשים, מותרים הפירות באכילה וקדושים בקדושת רבעי, 

  ולאחר שנה נוספת, מותרים הם באכילה לגמרי.

יא, מבררת הגמר י ִמיּלֵ מנין נלמד דין זה, שיש להחמיר על נטיעות אלו עד ט"ו בשבט של  - ְמָנא ָהּנֵ

ְכִתיבהשנה ה'רביעית' וה'חמישית',  לֹשׁ  כה)- (ויקרא יט כגשנאמר בפרשה זו  - ּדִ ִנים ׁשָ  ָלֶכם ִיְהֶיה ׁשָ
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ָנה, ֵיָאֵכל לֹא ֲעֵרִלים ָ ָנה, 'ַלה ִהּלּוִלים ׁשֹקדֶ  ִּפְריוֹ  ָּכל ִיְהֶיה ָהְרִביִעת ּוַבׁשּ ָ ת ּוַבׁשּ ', ִּפְריוֹ  ֶאת ֹּתאְכלּו ַהֲחִמיׁשִ

ומכך שכתבה התורה את פסוקי השנה הרביעית והחמישית עם האות וי"ו בתחילתן, משמע 

יַצד ָהאשמילים אלו נמשכות גם לפסוקים שלפניהם,  היאך יתכן שהזמן של 'השנה הרביעית'  - ּכֵ

ָעִמיםין 'השנה החמישית' יהיה כדין השנה הרביעית, אלא ללמדך שיהיה שייך לשנה השלישית, וד  ּפְ

ְרִביִעית ּבִ ּום הנטיעה ֲאסּוָרה ׁשֶ ית ּוְפָעִמים ,ָעְרָלה ִמׁשּ ֲחִמיׁשִ ּבַ ּום ֲאסּוָרה ׁשֶ והיינו באופן  ,ְרָבִעי ִמׁשּ

אןשהשנה הראשונה לא היתה שנה שלימה, אלא שלשים יום בלבד,  ֵהן ִמּכָ ת אלו, ששנתן נטיעו - ׁשֶ

ָבט ט"וּ  ַעד ֲאסּוִריןהראשונה היתה של שלשים יום,  ׁשְ והעמידה  - ְואֹוִקיְמָנא .וכפי שהתבאר ,ּבִ

ישיטת לְ הגמרא דינים אלו  ָאַמר ,ֵמִאיר ַרּבִ ָנה ֶאָחד יֹום ,ּדְ ָ ׁשּ ָנה ָחׁשּוב ּבַ ולכן אפילו אם היתה  ,ׁשָ

 ְוִכידבר כשנה שלמה למנין שנות השמיטה, הנטיעה נטועה רק יום אחד לפני ראש השנה נחשב ה

ֵעי יםוהטעם שהוא מצריך  - ּבָ לֹׁשִ כדי שייקלט האילן בקרקע, שקודם לכן אינו אלא  - ִלְקִליָטה ,יֹום ׁשְ

כמונח שם ללא כל חיבור, ובאופן זה ודאי לא ניתן להחשיב שהיה נטוע שנה, אבל לאחר שלשים 

ֵעי הּוא ּוְבִדיןכשנה שלימה לענין זה,  יום, שכבר השריש, אפילו יום אחד נחשב ִליּבָ ובאמת היה  -  ּדְ

יםראוי להצריך  לֹׁשִ איום, שלשים לקליטה ואחד למנין השנים,  ְוֶאָחד ׁשְ ָקָסַבר ֶאּלָ יסובר  - ּדְ  ֵמִאיר ַרּבִ

יםה יֹוםש לֹׁשִ אן עֹוֶלהעצמו  ׁשְ טיעה נמנה גם עם שלשים הימים הנדרשים לקליטת הנ - ּוְלָכאן ְלּכָ

  בקרקע, וגם כ'יום אחד' הנחשב כשנה שלימה לענין מנין שנות ערלה.

אילן,  נֹוְטִעין ֵאיןושנינו בברייתא אחרת,  -  ִאיָדךְ  ְוַתְנָיאמביאה הגמרא ברייתא נוספת בענין זה: 

יִבין ְוֵאיןענף,  ַמְבִריִכין ְוֵאין ִביִעית,השנה ה ֶעֶרבאילן באילן, ב ַמְרּכִ חֹות ׁשְ יםִמשְּׁ  ּפָ  רֹאשׁ  ִלְפֵני יֹום לֹׁשִ

ָנה ָ יב ְוִהְבִריך ָנַטע ְוִאםשל השנה השביעית.  ַהׁשּ כדין הנוטע בשנה השביעית עצמה,  ,ַיֲעקֹור ,ְוִהְרּכִ

ְבֵרי י ּדִ י .ַרּבִ ל ,אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ָבה ּכָ ֵאיָנה של אילן, ַהְרּכָ המתחברת  -  קֹוֶלֶטת ׁשֶ לֹׁשָ  הּ ֵאינָ  ׁשּוב ,ָיִמים ִלׁשְ

ואם כן שיעור זמן הקליטה הוא שלשה ימים, ואם הורכבו האילנות יותר משלשה ימים  ,קֹוֶלֶטת

יקודם ראש השנה של שביעית, הרי זה כאילו ניטעו בשישית, ומותר לקיימם.  י יֹוִסי ַרּבִ ְמעֹון ְוַרּבִ  ׁשִ

ישיעור זמן הקליטה הוא  ,אֹוְמִרים ּתֵ תֹות ׁשְ ּבָ   שבועיים. - ׁשַ

רת הגמרא שיש החולקים על רבי מאיר, ואינם סוברים שיום אחד בשנה נחשב כשנה עתה מבא

ה ָאַמר ,ַנְחָמן ַרב ָאַמרשלימה:  ר ַרּבָ יםשזמן הקליטה הוא  ָהאֹוֵמר ְלִדְבֵרי ,ֲאבּוהַּ  ּבַ לֹׁשִ  ָצִריךְ  ,יֹום ׁשְ

יםשיעברו על הנטיעה  לֹׁשִ יםיום לקליטה  ׁשְ לֹׁשִ כנטועה שנה שלימה, ואין יום נוספים להחשיבה  ּוׁשְ

השזמן הקליטה הוא  ָהאֹוֵמר ְלִדְבֵריאותם שלשים יום מועילים לשני הדברים. ו לֹׁשָ  ָצִריךְ ימים,  ׁשְ

ה לֹׁשָ ים ׁשְ לֹׁשִ י ָהאֹוֵמר ּוְלִדְבֵרי .ּוׁשְ ּתֵ תֹות ׁשְ ּבָ י ָצִריךְ  ,ׁשַ ּתֵ תֹות ׁשְ ּבָ ים ׁשַ לֹׁשִ   יום.  ּוׁשְ

פֶ ת יבמות ולמדנו במסכ -  ְרִסיָנןְוגַ  י יָאְמרֵ , (פג.) ֶהָעֵרל קרֶ ּבְ ֵמיהּ  ַרב ּבֵ ַרב ִמׁשְ אמרו בבית מדרשו  - ּדְ

י ֲהָלָכהשל רב בשם רב,  ַרּבִ רֹוִגינּוס יֹוִסי ּכְ ַאְנּדְ מי שיש לו סימני זכר וסימני נקבה, שסובר רבי  - ּבְ

ָבהיוסי שהוא מין בפני עצמו,  ואמרו שם,  - ְוַאְמִריָנןעיים. שזמן קליטת ההרכבה הוא שבו ,ּוְבַהְרּכָ

ָבה ַהְרּכָ י ַמה ּבְ מּוֵאל ָאַמר ּלִ אמה היא דעת שמואל להלכה בענין הרכבה,  -  ׁשְ ַמע ּתָ בא ושמע  -  ׁשְ

ָאַמרראיה לכך,  מּוֵאל ֵליהּ  ּדְ ִני ,ָעָנן ְלַרב ׁשְ ַמאןיש לך לשנות להלכה  - ּתְ ָאַמר ּכְ ה ּדְ לֹׁשָ ים ׁשְ לֹׁשִ  ,ּוׁשְ
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ָתא ְוָהאת רבי יהודה, שזמן ההרכבה הוא שלשה ימים. פוסק הרי"ף את ההלכה: והיינו כדע  - ִמיּלְ

ַרב ִהְלְכָתא ָלן ְוַקְייָמאהוא נידון של איסור,  -  הּוא ִאיּסּוָראונידון זה,  ִאיּסּוֵרי ּכְ ומקובל בידינו  - ּבְ

ותו, שכדי להחשיב שבמקום שנחלקו רב ושמואל בענין איסור, הלכה כרב, ואף כאן יש לפסוק כמ

את זמן ההרכבה כנעשה בשנה השישית יש לעשות זאת שלשים יום ושבועיים קודם ראש השנה 

  של השנה השביעית.

  

ְנָיא הגמרא מביאה עתה ברייתות שונות לגבי ענינים חשובים שאירעו בחודשים ניסן ותשרי:  -  ּתַ

ישנינו בברייתא,  ֵרי אֹוֵמר, ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ִתׁשְ כלומר, חמשת הימים של בריאת העולם  ָהעֹוָלם, ְבָראנִ  ּבְ

ֵריהיו בסוף חודש אלול, והיום השישי, שבו נברא אדם הראשון, היה באחד בתשרי,  ִתׁשְ  נֹוְלדוּ  ּבְ

ֵריאברהם אבינו ויעקב אבינו,  - ָאבֹות ִתׁשְ ֶפַסח ָאבֹות, ֵמתוּ  ּבְ רֹאשׁ אבינו,  ִיְצָחק נֹוַלד ּבְ ָנה ּבְ ָ  ַהׁשּ

ָרה, ָדהִנְפקְ  ה, ָרֵחל, ׂשָ ָנהשנגזר עליהם בראש השנה שיוולד להם בן באותה שנה,  ְוַחּנָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ  ָיָצא ּבְ

ִית יֹוֵסף ָנה ָהֲאסּוִרים, ִמּבַ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ְטָלה ּבְ ִמְצַרִים, ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ֲעבֹוָדה ּבָ ששה חודשים קודם שיצאו  ּבְ

ִניָסןממצרים,  ֵריו ממצרים, ישראל ויצא ִנְגֲאלוּ  ּבְ ֵאל ֲעִתיִדין ּוְבִתׁשְ ילעתיד לבא.  ְלִיּגָ עַ  ַרּבִ חולק  ְיהֹוׁשֻ

ִניָסן אֹוֵמר,ו ִניָסן ָהעֹוָלם, ִנְבָרא ּבְ ִניָסןשהם אברהם יצחק ויעקב,  ָאבֹות, נֹוְלדוּ  ּבְ ֶפַסח ָאבֹות, ֵמתוּ  ּבְ  ּבְ

ָנה ִיְצָחק, נֹוַלד ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָרה ִנְפְקָדה ּבְ ה,וְ  ָרֵחל ׂשָ ָנה ַחּנָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִית יֹוֵסף ָיָצא ּבְ רֹאׁש  ָהֲאסּוִרים, ִמּבַ ּבְ

ָנה ָ ְטָלה ַהׁשּ ִמְצַרִים, ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ֲעבֹוָדה ּבָ ִניָסן ּבְ ֵאל ֲעִתיִדין ּוְבִניָסןממצרים,  ִנְגֲאלוּ  ּבְ   לעתיד לבא.  ְלִיּגָ

א ּנָ ֶאָחדשנינו בברייתא,  -  ּתַ ֵרי ּבְ ִתׁשְ רֹות, ִליָרקֹות, ָנהרֹאׁש ַהשָּׁ  ּבְ  ְלַמאימבררת הגמרא,  ְוִלְנָדִרים. ְלַמְעׂשְ

לענין  ְלִכְדַתְנָיאלאיזה ענין בנדרים שייך לומר שאחד בתשרי הוא ראש השנה. ומבארת,  - ִהְלְכָתא

רזה ששנינו בברייתא,  ָנה', ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ ֵניםסופר] -[ מֹוֶנה 'ְלׁשָ ר ׁשְ  ְוִאם ְליֹום. ִמּיֹום חֶֹדשׁ  ָעׂשָ

ָנהשיהא מודר ממנו הנאה  ָאַמר אואמר כן  ָעַמד לֹא ֲאִפיּלוּ  זֹו', 'ְלׁשָ ִרים ֶאּלָ ֶעׂשְ ָעה ּבְ ֱאלּול, ְוִתׁשְ יָון ּבֶ  ּכֵ

יעַ  ִהּגִ ֵרי, ֶאָחד יֹום ׁשֶ ִתׁשְ ָנה, לוֹ  ָעְלָתה ּבְ ָאַמר ַוֲאִפיּלוּ ומכאן ואילך מותר הוא בהנאתו.  ׁשָ  -  ְלַמאן ּדְ

ָנה ֶאָחד יֹוםלדעת הסובר לענין ערלה ושביעית ש ׁשָ ָנה, ָחׁשּוב ֵאינוֹ  ּבְ  ְלַצעֹוֵריכאן, בנדרים,  - ָהָכא ׁשָ

יהּ  יל ַנְפׁשֵ  -  ִאיְצַטַער ְוָהאכוונתו היתה לצער את עצמו בזמן זה שייאסר בהנאת חבירו,  - ֲעֵליהּ  ַקּבֵ

שמא נאמר שכשנדר ואמר 'לשנה זו'  - יָסןנִ  ְוֵאיָמאוהרי הצטער באותו היום. שואלת הגמרא, 

ְנָדִריםהייתה כוונתו ל'שנה' של תורה, המסתיימת בחודש ניסן. משיבה הגמרא,  ךְ  ּבִ  ְלׁשֹון ַאַחר ַהּלֵ

ֵני   ובלשון בני אדם 'שנה' היינו עד סוף חודש אלול. ,ָאָדם ּבְ

  

  משנה

ָעה ַאְרּבָ ַסח ן,ִניּדוֹ  ָהעֹוָלםזמנים] בשנה -[ ְפָרִקים ּבְ ּפֶ בּוָאה, ַעלנידונים  ּבַ . אם תצמח יפה או לא ַהּתְ

ֲעֶצֶרת רֹות ַעלבחג השבועות, נידונים  - ּבָ ָנה ָהִאיָלן. ּפֵ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ל ,ּבְ ֵאי ּכָ כל בני האדם  - עֹוָלם ּבָ

ְבֵנילפני ה'] -[ ְלָפָניו עֹוְבִרין ֱאמַ , ובגמרא יבואר מה הכוונה בלשון זו ,ָמרֹון ּכִ ּנֶ  (תהילים לג טו) רׁשֶ
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ם ַיַחד ַהּיֵֹצר' ִבין ִלּבָ ל ֶאל ַהּמֵ יֶהם ּכָ הקדוש ברוך הוא, שיצר את כל בני האדם, רואה כלומר,  ',ַמֲעׂשֵ

ִים ַעל ִנּדֹוִניןבסוכות,  - ּוֶבָחג. יחד את ליבם, ומבין אל כל מעשיהם   .ַהּמָ

  

  ראגמ

א בענין זה:שנינו במשנה, 'בפסח על התבואה'. מביאה הגמרא ברייתא  ּנָ שנינו בברייתא,  - ּתַ

בּוָאה ֵאיַרע ּתְ הּ  ׁשֶ ַסח קֹוֶדםשקרה לה נזק, כגון שהכה בה ברד או שדפון  - אֹוֶנס אוֹ  ֶקִרי ּבָ  ִניּדֹוֶנת ,ַהּפֶ

ָעַבר דבר זה נגזר עליה בפסח הקודם, ואף שבאותה שעה עדיין לא נזרעה כלל. ואם אירע כן  - ְלׁשֶ

ַסח ְלַאַחר א יּדֹוֶנתנִ  ,ַהּפֶ נגזר עליה כן בפסח האחרון [ולשון 'להבא' שייכת גם בדבר שהיה זה  -  ְלַהּבָ

ֵאיַרע ָאָדם]. (רש"י)עתה, בזמן קרוב, וביחס לפסח של השנה הקודמת ניתן לכנותו כ'להבא'   ּבוֹ  ׁשֶ

ּפּוִרים יֹום קֹוֶדם ֶקִרי אוֹ  אֹוֶנס ָעַבר ִניּדֹון ,ַהּכִ ביום הכפורים של השנה שעברה, הרי היה גזר דינו  -  ְלׁשֶ

ּפּוִרים יֹום ְלַאַחרואם אירע לו נזק זה  א ִניּדֹון ,ַהּכִ הרי דבר זה נגזר עליו ביום הכפורים  - ְלַהּבָ

מכך שעל אותה תבואה עצמה יכול להיות שנגזר הדין בפסח הקודם ויכול  ,ָרָבא ָאַמרהאחרון. 

ַמעלהיות שנגזר דינה בפסח זה,  ֵרייש ללמוד מכך ד - הּ ִמינָ  ׁשְ יֵני ּתְ ָדָנא ּדִ שפעמיים נידונית  - ִמּתְ

התבואה, פעם אחת קודם זריעתה, ופעם שניה סמוך לקצירתה. וכן בכל פסח דנים גם את 

התבואה שכבר נזרעה וצמחה, מה יארע לה מכאן והלאה, וכן את התבואה שעתידה להזרע, מה 

  יארע לה מעת שיזרעו אותה ועד פסח הבא.

  

אתָּ  ֵבי ּנָ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ ָעה שנו ברייתא זו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, -  ִיׁשְ ַאְרּבָ ָרִקים ּבְ זמנים] - [ ּפְ

ֶפַסח ,ִניּדֹון ָהעֹוָלם בּוָאה ַעלנידון  ּבְ ֲעֶצֶרת ,ַהּתְ רֹות ַעל ּבַ ִים ַעל ִניּדֹוִנין ּוְבַחג ,ָהִאיָלן ּפֵ  ִניּדֹון ְוָאָדם ,ַהּמַ

רֹאׁש ַהשָּׁ  ינוֹ  ּוְגַזר ָנה,ּבְ ל ּדִ ם ָאָדם ׁשֶ יֹום ֶנְחּתָ ּפּוִרים ּבְ ְנָיא .ַהּכִ י שנינו בברייתא, - ּתַ  אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ּום יבשם] -[ ִמׁשּ ֵני ,ֲעִקיָבא ַרּבִ ֶפַסח עֹוֶמרקרבן ה ָהִביאוּ  ּתֹוָרה ָאְמָרה המַ  ִמּפְ ֵני ,ּבְ ַסח ִמּפְ ַהּפֶ הדין  ְזַמן ׁשֶ

בּוָאהעל ה רּוְך הּוא ָאַמר ,אהוּ  ּתְ דֹוׁש ּבָ ֶפַסח הבא מן התבואה עֹוֶמר ְלָפַני ַהְקִריבוּ  ,ַהּקָ ֵדי ,ּבְ ֵרךְ  ּכְ ְתּבָ ּתִ  ׁשֶ

בּוָאה ָלֶכם דֹות ּתְ ָ ׂשּ ּבַ ֵני .ׁשֶ י ָהִביאוּ  ּתֹוָרה ָאְמָרה ָמה ּוִמּפְ ּתֵ ֶחם ׁשְ ֲעֶצֶרת ַהּלֶ ֵני ,ּבַ ֲעֶצֶרת ִמּפְ  הדין על ְזַמן ׁשֶ

רֹות רּוְך הּוא, ָאַמר ,הּוא ָלןָהִאי ּפֵ דֹוׁש ּבָ י ְלָפַני ַהְקִריבוּ  ַהּקָ ּתֵ ֶחם ׁשְ ֲעֶצֶרת ַהּלֶ [והיינו כדעת הסוברים  ּבַ

ֵדיש'עץ הדעת' היה חיטה, הרי שאף החיטה קרויה אילן],  ְרכוּ  ּכְ ְתּבָ ּיִ רֹות ָלֶכם ׁשֶ ִאיָלן ּפֵ ּבָ ֵני .ׁשֶ  ָמה ּוִמּפְ

כוּ  ּתֹוָרה ָאְמָרה ֵניבסוכות,  -  גחָ בֶּ  ַמִים ַנּסְ הֶ  ִמּפְ ֵמי ְזַמן גחָ ׁשֶ ׁשְ ָנה ּגִ רּוְך הּוא, ָאַמר ,הּוא ׁשָ דֹוׁש ּבָ כוּ  ַהּקָ  ַנּסְ

ֵדי ,גחָ בֶּ  ְלָפַני ַמִים ְרכוּ  ּכְ ְתּבָ ּיִ ֵמי ָלֶכם ׁשֶ ׁשְ ָנה ּגִ ָנה ְלָפַני ִאְמרוּ עוד אמר הקדוש ברוך הוא, וְ  .ׁשָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ  ּבְ

ֵדי ',ַמְלֻכּיֹות' ,ְוׁשֹוָפרֹות ְכרֹונֹותזִ  ַמְלֻכּיֹותפסוקי  ְמִליכּוִני ּכְ ּתַ ֵדי ',ִזְכרֹונֹות' .ֲעֵליֶכם ׁשֶ ֹבא ּכְ ּיָ  ִזְכרֹוְנֶכם ׁשֶ

ה ,ְלטֹוָבה ְלָפַני ֹוָפרתמליכוני ובמה יבא זכרונכם לטובה,  ּוַבּמֶ ׁשּ בתקיעת שופר, שדרך המלכת  - ּבַ

בשופר, וכיון שתוקעים בשופר בודאי יש גם להזכיר מלכים על ידי תקיעת שופר, ותזכירו עצמכם 

  . (ריטב"א)פסוקי שופרות 
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י ָאַמר הוּ  ַרּבִ ה ,ַאּבָ ׁשֹוָפר ּתֹוְקִעין ָלּמָ ל ּבְ כלומר, מדוע מצוה מן המובחר לתקוע דווקא בשופר  ,ַאִיל ׁשֶ

דֹושׁ  ָאַמרשל איל, יותר משל שאר בהמות, כך  רּוךְ  ַהּקָ ְקעוּ  ,הּוא ּבָ ׁשֹוָפר יְלָפנַ  ּתִ ל ּבְ ֵדי ,ַאִיל ׁשֶ  ּכְ

ֶאְזּכֹור ן ִיְצָחק ֲעֵקַדת ָלֶכם ׁשֶ ִאילוּ  ֲעֵליֶכם ֲאִני ּוַמֲעֶלהשקרב תמורתו איל,  ,ַאְבָרָהם ּבֶ ם ּכְ  ַעְצְמֶכם ֲעַקְדּתֶ

   .ְלָפַני

י ָאַמר ה ,ִיְצָחק ַרּבִ ָנה ּוְמִריִעין ּתֹוְקִעין ָלּמָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ֵהן ּבְ ׁשֶ בִ  ּכְ ֵהן ּוְמִריִעין ְותֹוְקִעין ,יןיֹוׁשְ ׁשֶ  ,עֹוְמִדין ּכְ

כלומר, כיון שעתידים לתקוע את כל התקיעות על סדר הזכרת מלכויות זכרונות ושופרות, מדוע 

ֵדימקדימים ותוקעים כשהם יושבים,  ב ּכְ ָטן ֶאתלבלבל  -  ְלַעְרּבֵ ָ שלאחר ששמע תקיעות פעם  ,ַהׂשּ

קול שופרו של משיח, ובא זמנו להאבד מן העולם, ומתוך אחת שומע שוב תקיעות, וסבור שזהו 

  בהלתו אין לו פנאי לקטרג על ישראל. 

י ְוָאַמר ל ,ִיְצָחק ַרּבִ ָנה ּכָ ֵאין ׁשָ ָתהּ  ּתֹוְקִעין ׁשֶ ְתִחּלָ  ָלהּ  ְמִריִעין, כגון שאירע אונס ולא יכלו לתקוע ,ּבִ

סֹוָפהּ  , שאז גזירת באופן שחל ראש השנה בשבת סופה שבאות עליה גזירות רעות [ואין המדובר - ּבְ

לֹ ומה הטעם לכך, כיון  - ַטְעָמא ַמאיחכמים היא שאין לתקוע בשופר],  ב אּדְ ָטן ִאיַעְרּבֵ על ידי  ׂשָ

  התקיעות, והיה לו פנאי לקטרג. 

י ְוָאַמראגב, מימרא זו של רבי יצחק, מביאה הגמרא עוד מימרות בשמו:  ִנין ֵאין ,ִיְצָחק ַרּבִ  תאֶ  ּדָ

א ָהָאָדם יו ְלִפי ֶאּלָ אֹוָתהּ  ַמֲעׂשָ ּבְ ָעה ׁשֶ ואף שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא מה שאותו אדם עתיד  ,ׁשָ

ֱאַמרלעשות, אין מחשבים זאת בשעה שדנים אותו,  ּנֶ י' (בראשית כא יז)לגבי ישמעאל  ׁשֶ ַמע ּכִ  ׁשָ

ַער קֹול ֶאל ֱאלִֹהים ר ַהּנַ ֲאׁשֶ ם הּוא ּבַ ותו ה' לפי מעשיו של אותה שעה, והיה צדיק שדן א כלומר, ',ׁשָ

   בדינו, ואף שגלוי לפני ה' שהוא עתיד להרשיע, לא דנו אלא 'באשר הוא שם'.

י ְוָאַמר ה ,ִיְצָחק ַרּבִ לֹׁשָ ָבִרים ׁשְ יִרין ּדְ ל ֲעֹונֹוָתיו ַמְזּכִ העובר תחת  ,ֵהן ְוֵאּלוּ בבית דין של מעלה,  ָאָדם ׁשֶ

ת סכנה, שאז בודקים בבית דין של מעלה האם אכן ראוי הוא לנס, שלא או שאר מקומו ָנטּוי ִקיר

ה ְוִעּיּוןיקרה לו נזק.  הסומך על תפילתו ובטוח שתהא נשמעת, בודקים אותו האם אכן ראוי  - ְתִפּלָ

יןלשמים  ּומֹוֵסרהוא שתתקבל תפילתו.  כגון שאומר 'ישפוט ה' ביני ובינך', שבודקים  ,ֲחֵבירוֹ  ַעל ּדִ

ָאַמראם אכן ראוי הוא שייענש חברו על ידו, אותו  י ּדְ ל ,ָחָנן ַרּבִ ין ַהּמֹוֵסר ּכָ  ֶנֱעָנשׁ  הּוא ,ֲחֵבירוֹ  ַעל ּדִ

ה ִחּלָ ֱאַמר ,ּתְ ּנֶ ַרי ַוּתֹאֶמר' (בראשית טז ה) ׁשֶ  ִּכי ַוֵּתֶרא ְּבֵחיֶק� ִׁשְפָחִתי ָנַתִּתי ָאֹנִכי ָעֶליךָ  ֲחָמִסי ַאְבָרם ֶאל ׂשָ

ֹבא' (שם כג ב)ונאמר  - ּוְכִתיב ', הרי שמסרה דינה לשמים,ּוֵביֶני� ֵּביִני' ה ִיְׁשֹּפט ְּבֵעיֶניהָ  ַקלָואֵ  ָהָרָתה  ַוּיָ

ָרה ִלְסּפֹד ַאְבָרָהם   הרי שמחמת שמסרה דינה לשמים מתה היא לפני אברהם.  ',ְוִלְבּכָֹתהּ  ְלׂשָ

י ְוָאַמר ָעה ,ִיְצָחק ַרּבִ ָבִרים ַאְרּבָ ַזר ְמָקְרִעין ּדְ ינוֹ  ּגְ להרע  ּדִ ּנּויתפילה,  - ְצָעָקה ,ְצָדָקה ,ֵהן ְוֵאּלוּ  ,ָאָדם ׁשֶ  ׁשִ

ם של האדם, שדבר זה גורם לו לחזור בתשובה, כאומר, איני אותו האיש שהייתי קודם לכן,  ַהׁשֵ

ּנּויוצריך אני לשנות את מעשי,  ה ְוׁשִ ּנּוי ףאַ  ,אֹוֵמר ְוֵישׁ שמשנה האדם את מעשיו לטובה.  - ַמֲעׂשֶ  ׁשִ

  לפי שכשאדם גולה ממקומו ליבו נכנע, וחוזר בתשובה.  ,ָמקֹום

י ב ,ִיְצָחק ְוָאַמר ַרּבִ יל ָאָדם ַחּיָ ֵני ְלַהְקּבִ ֶרֶגל ַרּבוֹ  ּפְ ֱאַמר ,ּבָ ּנֶ לגבי האשה השונמית, שאמרה לבעלה  ׁשֶ

ת ְולֹא חֶֹדשׁ  לֹא ַהּיֹום ֵאָליו הֶֹלֶכת ַאתְּ  ַמּדּועַ ' שהולכת היא אל אלישע הנביא, והשיב לה בעלה ּבָ ' ׁשַ
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ָלל ,(מלכים ב' ד כג) חֶֹדשׁ משמע מדבריו,  - ִמּכְ ּבְ ת ּדִ ּבָ ֵעי ְוׁשַ שביום ראש חדש ובשבת, צריכה  - ְלֵמיַזל ּבָ

, ואמנם אין כל אדם יכול (ריטב"א)היא ללכת אל הנביא, ו'שבת' האמורה כאן כוללת את יום טוב 

  וא במקום רחוק, אך ביום טוב צריך הוא ללכת להקביל פניו.ללכת לרבו בכל שבת, כגון שה

  

י ָאַמרהגמרא חוזרת לדון בעניני ראש השנה:  ַדאי ַרּבִ רּוְסּפְ י ָאַמר ,ּכְ ה ,יֹוָחָנן ַרּבִ לֹׁשָ ִחים ְסָפִרים ׁשְ  ִנְפּתָ

ָנה,לפני הקדוש ברוך הוא  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ל ֶאָחד ּבְ יִקים ׁשֶ מּוִרים ַצּדִ  ְוֶאָחדאדם שהוצדקו בדינם,  של בני - ּגְ

ל ִעים ׁשֶ מּוִרים ְרׁשָ ל ְוֶאָחדשל בני אדם שהורשעו בדינם,  - ּגְ ינֹוִנים ׁשֶ שגזר דינם עדיין לא הוכרע.  ,ּבֵ

לאותם שנכתבים בספרם  יִקים ׁשֶ מּוִרים ַצּדִ ִבין ,ּגְ ִמין ִנְכּתָ ר ְוֶנְחּתָ יםמיד] - [ ְלַאְלּתַ אותם וְ  ,ְלַחּיִ

ל שנכתבים בספרם ִעים ׁשֶ מּוִרים ְרׁשָ ִבין ,ּגְ ִמין ִנְכּתָ ר ְוֶנְחּתָ לאותם שנכתבים בספרם וְ  .ְלִמיָתה ְלַאְלּתַ  ׁשֶ

ינֹוִנים לּוִים ,ּבֵ ָנה ֵמרֹאשׁ  ְועֹוְמִדים ּתְ ָ ּפּוִרים יֹום ְוַעד ַהׁשּ ִבים ,ָזכוּ אם  ,ַהּכִ ים ִנְכּתָ ִבין ,ָזכוּ  לֹא .ְלַחּיִ  ִנְכּתָ

קים גמורים' ו'רשעים גמורים' אינה ביחס למצוות ולעבירות של האדם, שהרי [ולשון 'צדי ְלִמיָתה

יש אדם צדיק שנגזר דינו למיתה בגלל עוון קטן, ויש אדם רשע שנגזר דינו לחיים בגלל שה' רוצה 

לשלם לו שכר מצוותיו בעולם הזה, אלא 'צדיקים' היינו שיצאו זכאים בדינם, ו'רשעים' היינו 

אם באמת הם צדיקים. ו'בינונים' היינו אותם שלא הוכרע משפטם בראש  שהורשעו בדינם, אף

  השנה, ודינם נשאר תלוי עד ליום הכפורים].

ָנן יןמסכת בְּ שנינו במשנה שם,  - ָהָתם ּתְ ל, (לט:) ִקּדּוׁשִ ה ּכָ  ֶאת ּוַמֲאִריִכין ,לוֹ  ֵמִטיִבין ,ַאַחת ִמְצָוה ָהעֹוׂשֶ

ֵאינוֹ  ְוָכלרץ החיים, וזהו העולם הבא. א -  ָהָאֶרץ ֶאת ְונֹוֵחל ,ָיָמיו ה ׁשֶ  ,לוֹ  ֵמִטיִבין ֵאין ,ַאַחת ִמְצָוה עֹוׂשֶ

ֵרישׁ  ְוָקא .ָהָאֶרץ ֶאת נֹוֵחל ְוֵאינוֹ  ,ָיָמיו ֶאת ַמֲאִריִכין ְוֵאין ופירש שם רב יהודה  - ָקֲאַמר ָהֵכי ְיהּוָדה ַרב ּפָ

לשכך היא כוונת המשנה,  ה ּכָ וכל שלא עשה  'וכו לוֹ  ֵמִטיִבין ,ְזֻכּיֹוָתיו ַעל ְיֵתיָרה ַאַחת ִמְצָוה ָהעֹוׂשֶ

   מצוה יתירה אלא היו עוונותיו מרובים מזכויותיו, אין מטיבים לו וכו'.

נוּ  ָנן ּתָ ִאילוּ  ַעְצמוֹ  ָאָדם ִיְרֶאה ְלעֹוָלםשנו חכמים בברייתא,  -  ַרּבָ אי ֶחְציוֹ  ּכְ ב ְוֶחְציוֹ  ַזּכַ ה ,ַחּיָ  ִמְצָוה ָעׂשָ

ָריו ,תַאחַ  ִהְכִריעַ  ַאׁשְ ִהְכִריעַ  לוֹ  אֹוי ,ַאַחת ֲעֵביָרה ָעַבר .ְזכּות ְלַכף ַעְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ  .חֹוָבה ְלַכף ַעְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ד ֶאָחד ְוחֹוֶטא' (קהלת ט יח) ׁשֶ ה טֹוָבה ְיַאּבֵ ִבילויש לדרוש את הפסוק כך,  ',ַהְרּבֵ ׁשְ  ֶאָחד ֵחְטא ּבִ

ָחָטא דעוונותיו מרובים מזכויותיו, ונעשו  ,ֶזה ׁשֶ ּנוּ  ִאּבֵ ה טֹוָבה ִמּמֶ י .ַהְרּבֵ י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ  ׁשִ

ָהעֹוָלם ְלִפי ,אֹוֵמר ִחידאחרי רוב בני האדם שבעולם,  - רּוּבוֹ  ַאַחר ִניּדֹוןכולו  ׁשֶ  -  רּוּבוֹ  ַאַחר ִניּדֹון ְוַהּיָ

ְרֶאה ָאָדם ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ רוב מעשי עצמו,  ּיִ ִאּלוּ  ַעְצמוֹ  ׁשֶ ל ּכְ לּוי ָהעֹוָלם ּכָ שחצי העולם זכאי  ,ָעָליו ּתָ

הוחציו חייב, ואף הוא עצמו חציו זכאי וחציו חייב,  ָריו ,ַאַחת ִמְצָוה ָעׂשָ ִהְכִריעַ  ַאׁשְ  ַעְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ

ל ֶאתממילא גם וּ  ִהְכִריעַ  ,לוֹ  אֹוי ,ַחתאַ  ֲעֵביָרה ָעַבראבל אם  .ְזכּות ְלַכף ּכּוּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכָ  ְוֶאת ַעְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ

ל ֱאַמר ,חֹוָבה ְלַכף ּכּוּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכָ ּנֶ ד ֶאָחד ְוחֹוֶטא' ׁשֶ ה טֹוָבה ְיַאּבֵ ִביל ',ַהְרּבֵ ׁשְ ָחָטא ָיִחיד ֵחְטא ּבִ ד ,ֶזה ׁשֶ  ִאּבֵ

ּנוּ  ל ִמּמֶ ה טֹוָבה ּכּוּלוֹ  ָהעֹוָלם ּוִמּכָ    .ַהְרּבֵ

י ְמעֹון ַרּבִ יקהיה האדם  ֲאִפיּלוּ  ,אֹוֵמר יֹוָחאי ןבֶּ  ׁשִ מּור ַצּדִ ל ּגָ ַאֲחרֹוָנה ּוָמַרד ,ָיָמיו ּכָ ובסוף ימיו מרד  - ּבָ

דבקדוש ברוך הוא,  ל ֶאת ִאּבֵ ֱאַמרשהיו לו,  ָהִראׁשֹונֹותהזכויות  ּכָ ּנֶ יק ְוִצְדַקת' (יחזקאל לג יב) ׁשֶ ּדִ  לֹא ַהּצַ
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יֶלּנוּ  ּצִ יֹום ּתַ עוֹ  ּבְ עהיה  ַוֲאִפיּלוּ  ',ִרׁשְ מּור ָרׁשָ ל ּגָ ה ,ָיָמיו ּכָ ׁשּוָבה ְוָעׂשָ ַאֲחרֹוָנה ּתְ  ֵאיןבסוף ימיו,  - ּבָ

יִרין ע ׁשּום לוֹ  ַמְזּכִ ֱאַמרממעשיו הרעים,  ֶרׁשַ ּנֶ ַעת' (שם) ׁשֶ ע ְוִרׁשְ ל לֹא ָהָרׁשָ ׁשֶ הּ  ִיּכָ יֹום ּבָ עוֹ  ׁשּובוֹ  ּבְ  '.ֵמִרׁשְ

והרי  -  ְוֶליֱהֵוי דיק כל ימיו ומרד באחרונה אבד את כל זכויותיו,שואלת הגמרא, מדוע אותו שהיה צ

ֶמֱחָצהיש להחשיבו  אי ּכְ יב ּוֶמֱחָצה ַזּכַ  ָאַמרשהרי עשה גם מצוות וגם עבירות. משיבה הגמרא,  ,ַחּיָ

י ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ים שעשה מתחרט על מעשיו הטוב - ָהִראׁשֹונֹות ַעל תֹוֶההאדם הבְּ כאן מדובר  ,ָלִקישׁ  ּבֶ

  בתחילה, ואדם זה מאבד את כל זכויותיו.

ְנָיא יתשנינו בברייתא,  -  ּתַ אי ּבֵ ּמַ לֹשׁ  ,אֹוְמִרים ׁשַ ּתֹות ׁשָ ין ְליֹום ֵהןקבוצות] -[ ּכִ הגדול שלעתיד  ַהּדִ

 ּבֹוא ְפֵנילִ  ַהָּנִביא ֵאִלָּיה ֵאת ָלֶכם ֹׁשֵלחַ  ָאֹנִכי ִהֵּנה' (מלאכי ג כג)לבא, לאחר תחיית המתים, שנאמר בו 

ל ַאַחת', כת ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול 'ה יֹום יִקים ׁשֶ מּוִרים ַצּדִ ל ְוַאַחתשזכויותיהם מרובות מעוונותיהם,  ,ּגְ  ׁשֶ

ִעים מּוִרים ְרׁשָ ל ְוַאַחתשעוונותיהם מרובים מזכויותיהם,  ,ּגְ ינֹוִנים ׁשֶ יִקים .ּבֵ מּוִרים ַצּדִ ִבין ,ּגְ  ִנְכּתָ

ִמין רְלַאלְ  ְוֶנְחּתָ י ּתַ א ָהעֹוָלם ְלַחּיֵ ִעים .ַהּבָ מּוִרים ּוְרׁשָ ִבין ּגְ ִמים ִנְכּתָ ר ְוֶנְחּתָ ֱאַמר ,ְלֵגִהיָנם ְלַאְלּתַ ּנֶ (דניאל יב  ׁשֶ

ים' ב) ֵני ְוַרּבִ ׁשֵ י ֵאּלֶה ,ָיִקיצוּ  ָעָפר ַאְדַמת ִמּיְ ה ,עֹוָלם ְלַחּיֵ ינֹוִנים '.עֹוָלם ְלִדְראֹון ַלֲחָרפֹות ְוֵאּלֶ  ֲעֹונֹוֵתיֶהםשֶׁ  ,ּבֵ

קּוִלין ּוְזֻכּיֹוֵתיֶהם צועקים ובוכים מייסוריהם שעה אחת,  - ּוְמַצְפְצִפין ,ְלֵגִהיָנםתחילה  יֹוְרִדין ,ׁשְ

ֱאַמר ,ְועֹוִלין ּנֶ ית ֶאת ְוֵהֵבאִתי' (זכריה יג ט) ׁשֶ ִלׁשִ ְ ֵאשׁ  ַהׁשּ ים ,ּבָ ְצרֹף ּוְצַרְפּתִ ֶסף ֶאת ּכִ ים ,ַהּכֶ ְבחֹן ּוְבַחְנּתִ  ּכִ

ָהב ֶאת ה ָאְמָרה ַוֲעֵליֶהם ',ַהזָּ ה ֵמִמית'ה'  (שמואל א' ב ו)בשירתה  ַחּנָ אֹול מֹוִריד ּוְמַחּיֶ ַעל ׁשְ שאותם  ',ַוּיָ

ל ּוֵביתבינוניים יורדים ל'שאול', שזהו הגהינם, ועולים משם.  נאמר במידותיו של  ,אֹוְמִרים ִהּלֵ

יל ואותם בינוניים שקולים בזכויותיהם ועוונותיהם, והוא ',ֶחֶסד ְוַרב' (שמות לד ו)הקדוש ברוך הוא 

ה יהקדוש ברוך הוא את הכף  ַמּטֶ ַלּפֵ ִוד ָאַמר ַוֲעֵליֶהםואינם יורדים כלל לגיהנם,  ,ֶחֶסד ּכְ בתהילים  ּדָ

י' (קטז א) י ָאַהְבּתִ ַמע ּכִ ֲחנּוָני קֹוִלי ֶאת' ה ִיׁשְ ל ֶנֶאְמָרה ַוֲעֵליֶהן ',ּתַ ה ּכָ ָרׁשָ ּלֹוִתי'שנאמר בה  ,הּ ּכּולָּ  ַהּפָ  ּדַ

יעַ  ְוִלי  כלומר, אף שאני 'דל' במצוות, ואין הם מרובות מהעונות, יושיעני ה'. ',ְיהֹוׁשִ

ינֹוִנים' אותם מוסיפה הגמרא, ָקָאְמֵרי ',ּבֵ יתשאמרו עליהם  -  ּדְ ל ּבֵ  ',ֶחֶסד ְוַרב'את הפסוק  ִהּלֵ

השהקדוש ברוך הוא  יאת דינם  ַמּטֶ ַלּפֵ ְוָקאהיינו  ,ֶחֶסד ּכְ ֵאיןאותם  ּדַ ְכַלל ׁשֶ ֵעי' ֲעֹון ֲעֹונֹוֵתיֶהן ּבִ  ּפֹוׁשְ

ָרֵאל גּוָפן ִיׂשְ  ואיזה הוא עוון שמחמתו מכונה האדם 'פושע ישראל בגופו', זהו -  ִניהוּ  ּוַמאי ',ּבְ

א לֹ  ַקְרַקְפּתָ ח אּדְ ין ַמּנַ ִפּלִ ריאת שמע אדם שלא הניח כל חייו תפילין, או שלא קרא ק -  ֵמעֹוָלם ּתְ

ְכָלל ִאם ֲאָבלמעולם, וכן שאר מצוות עשה שבגופו, שלא עשאן מעולם.   ֲעֹון ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶמֱחָצה ּבִ

ֵעי ָרֵאל ּפֹוׁשְ גּוָפן ִיׂשְ ֵנים ּבוֹ  ְוִניּדֹוִנים ,ְלֵגִהיָנם יֹוְרִדיםהרי הם  ,ּבְ ר ׁשְ ֵנים ְלַאַחר ,חֶֹדשׁ  ָעׂשָ ר ׁשְ  חֶֹדשׁ  ָעׂשָ

ִדְכִתיב ,ִליןְועוֹ  ְמַצְפְצִפין ית ֶאת ְוֵהֵבאִתי' (זכריה יג ט) ּכְ ִלׁשִ ְ ֵאשׁ  ַהׁשּ ה ָאְמָרה ַוֲעֵליֶהן ,'ווג 'ּבָ  ֵמִמית 'ה' ַחּנָ

ה ֲעֹונֹוָתיו ִמי ֲאָבל .'וגו 'ּוְמַחּיֶ ין ׁשֶ ֻכּיֹוָתיו ְמרּוּבִ ֵעי ֲעֹוןובכלל עוונותיו  - ּוִבְכָלָלן ,ִמזְּ ָרֵאל ּפֹוׁשְ גּוָפן ִיׂשְ  ,ּבְ

ֵעין [ְוכֵ  ן)(וה גֹון ,ֲעֵביָרה עֹוְבֵרי ן], ְוכֵ ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ּפֹוׁשְ הּ  ְוִניּדֹוִנין ,ְלֵגִהיָנם יֹוְרִדין ,ֲעָריֹות ּכְ ֵנים ּבָ ר ׁשְ  ָעׂשָ

ֵנים ְלַאַחר ,חֶֹדשׁ  ר ׁשְ ֶלה ּגּוָפן חֶֹדשׁ  ָעׂשָ ָמָתן ,ּכָ ֶרֶפת ְוִנׁשְ ן ְורּוחַ  ,ִנׂשְ ְרּתָ ַחת ְמַפזַּ ּפֹות ּתַ יִקים ַרְגֵלי ּכַ ּדִ  ,ַהּצַ

ֱאַמר ּנֶ ִעיםתעשו כעיסה את ה]-[ ְוַעּסֹוֶתם' (מלאכי ג כא) ׁשֶ י ,ְרׁשָ ַחת ֵאֶפר ִיְהיוּ  ּכִ ּפֹות ּתַ  ַּבּיֹום ַרְגֵליֶכם ּכַ

יִנים ֲאָבל '.ְצָבאֹות' ה ָאַמר ,ֹעֶׂשה ֲאִני ֲאֶׁשר הכופרים בה' ואומרים שיש שתי רשויות למעלה,  -  ַהּמִ
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סֹורֹות ,ָמִריםְוַהּמוּ  יקֹוְרִסיןהמוסרים ממון ישראל לגויים,  - ְוַהּמָ המבזים תלמידי חכמים,  - ְוָהֶאּפִ

ְפרוּ  ּכָ ּתֹוָרה ְוׁשֶ ְפרוּ  ,ּבַ ּכָ ת ְוׁשֶ ִחּיַ ּתְ ִתים ּבַ ְרׁשוּ  ,ַהּמֵ ּפָ ְרֵכי ְוׁשֶ ְתנוּ  ,ִצּבּור ִמּדַ ּנָ יָתם ְוׁשֶ ֶאֶרץפחדם  -  ִחּתִ  ּבְ

ים ִטיִלין ְרָנִסיןַהפַּ  ְוֵהן ,ַהַחּיִ ּבּור ַעל ְיֵתיָרה ֵאיָמה ַהּמַ ּלֹא ַהּצִ ם ׁשֶ ַמִים ְלׁשֵ ָחְטאוּ  ,ׁשָ ים ֶאת ְוֶהְחִטיאוּ  ְוׁשֶ  ,ָהַרּבִ

גֹון ן ָיָרְבָעם ּכְ הּ  ְוִניּדֹוִנין ,ְלֵגִהיָנם יֹוְרִדים ,ַוֲחֵביָריו ְנָבט ּבֶ ֱאַמר ,ְלדֹורֹות ּבָ ּנֶ  וּ ְוָרא ְוָיְצאוּ ' (ישעיה סו כד) ׁשֶ

ִפְגֵרי ים ּבְ ִעים ָהֲאָנׁשִ י ַהּפֹׁשְ י ּבִ ם ּכִ ם ָתמּות לֹא תֹוַלְעּתָ ָ ה לֹא ְוִאׁשּ ר ְלָכל ֵדָראֹון ְוָהיוּ  ִתְכּבֶ ׂשָ    '.ּבָ

ל ,ַרב ָאַמר ,ְיהּוָדה ַרב ָאַמר ְרָנס ּכָ יל ּפַ ּטִ ּבּור ַעל ְיֵתיָרה ֵאיָמה ַהּמַ ּלֹא ַהּצִ ם ׁשֶ ַמִים ְלׁשֵ  ןבֶּ  רֹוֶאה ֵאינוֹ  ,ׁשָ

ְלִמיד ֱאַמר ,ָחָכם ּתַ ּנֶ ים ְיֵראּוהוּ  ָלֵכן' (איוב לז כד) ׁשֶ ל ִיְרֶאה לֹא ,ֲאָנׁשִ כלומר, בגלל שפחדו  ',ֵלב ַחְכֵמי ּכָ

  ממנו האנשים, לא יזכה לראות בבניו חכמי לב, והיינו תלמידי חכמים.

  

א' (מיכה ז יח)ק הגמרא דנה עתה במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הכתובות בתורה. נאמר בפסו  ֹנׂשֵ

ע ַעל ְועֵֹבר ָעֹון ׁשַ א ',ּפֶ ּנָ ֵבי ּתַ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ שנו ברייתא זו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, הקדוש  -  ִיׁשְ

ה ִהיא ְוָכךְ  ,ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמֲעִבירברוך הוא  ּדָ ירּושׁ ומבאר הרי"ף, . ַהּמִ ר ָאָדם ,ּפֵ ְדָרָכיו ְוָתִמים ָיׁשָ  ִאם ,ּבִ

לנִ  ֵחְטא ְכׁשַ א לֹא ַוֲעַדִין ,ּבְ רּוְך הּוא ֵאין ַהֵחְטא אֹותוֹ עד עתה,  ֵמעֹודוֹ  ְלָידוֹ  ֵחְטא ּבָ דֹוׁש ּבָ  ,ָעָליו ּכֹוְתבוֹ  ַהּקָ

א תוֹ  ִהיא ְוָכךְ  ,ַמֲעִבירוֹ  ֶאּלָ ל ִמּדָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּלֹא ַהּקָ יבוֹ  ׁשֶ ה ְלַחּיְ ִחּלָ ִדכְ על החטא הראשון,  ִמּתְ  ִתיבּכְ

ל ֶהן' (איוב לג כט) ה ּכָ ֲעַמִים ֵאל ִיְפַעל ֵאּלֶ לֹושׁ  ּפַ ֶבר ִעם ׁשָ והיינו שבשלש הפעמים הראשונות אין  ',ּגָ

אותו וְ  ,ָרָבא ָאַמרהקדוש ברוך הוא מחשיב לו זאת לעוון [ועל פסוק זה אמרו 'וכך היא המידה']. 

אִ אלא נשמר לענין זה  ,ִנְמָחק ֵאינוֹ  ַעְצמוֹ  ָעֹון א יּדְ א ִאיּכָ שאם יש לו רוב עוונות מלבד  - ֲעֹונֹות רּוּבָ

יבשלשת הראשונים,  ֵ ֲהַדְיהוּ  ִמיַחׁשּ אף אותם שלש עוונות ראשונים נחשבים בכללם, ונענש  - ּבַ

  עליהם. 

א ירּוׁשָ אֹון ַאֲחִריָנא ּפֵ םפירוש אחר בענין זה לרב האי גאון,  -  ַלּגָ ַאְלּתֶ ְ ׁשּ א ָהא ,ְוׁשֶ ַתּנָ י ֵבידְּ  ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ  ִיׁשְ

ה ִהיא ְוָכךְ  ,ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמֲעִביר' ּדָ כך הוא פירוש הדברים,  ,ִנְמָחק ֵאינוֹ  ַעְצמוֹ  ְוָעֹון ָרָבא ָאַמרו ',ַהּמִ

י ָהא ַרּבִ ָמֵעאל  ּדְ ָאָדםמדובר  - ְייָמאקַ ִיׁשְ ַמִים ְיֵרא ּבְ הּוא ,ׁשָ ית ָקבּועַ  ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ את  ֵמרְוׁשוֹ  ,ִמְצוֹות ּבַ

ים ,ֲחמּורֹותהעבירות ה תוֹ  ,ַקּלֹותעבירות בְּ  חֹוֵטאולפעמים] -[ ּוְבִעּתִ ל ִמּדָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ  ִעּמו ַהּקָ

הּוא יִקים ּוְבתֹוַרת ,ּומֹוֲחלוֹ  ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמֲעִביר ׁשֶ לּוי ֶאּלָא ,ִנְמָחק ֵאינוֹ  ַעְצמוֹ  ְוָעֹון ,הּוא ַצּדִ  ְועֹוֵמד ּתָ

ָעה ַעד מּות ׁשָ ּיָ אֹוָתהּ  ,ׁשֶ ָעה ּבְ ִבין ׁשָ ְ  ְזֻכּיֹוָתיו ִאםאת כל מעשיו, ואף את חטאיו הראשונים,  ְמַחׁשּ

ין  ,ָעָליו ֲחׁשּוִבין ְוֵאיָנן ,ִראׁשֹון ִראׁשֹון ֲעֹונֹוָתיווהתכפרו כל  ָעְברוּ  ֲהֵריכולם,  ָהֲעֹונֹות ֵמאֹוָתן ְמרּוּבִ

ִאילוּ  ְודֹוֶמה ָאן לֹא ּכְ ְברוּ  ִאם ֲאָבל .ֲעׂשָ יו ְוִנְמְצאוּ  ,ֲעֹונֹות אֹוָתן ּגָ ן ַמֲעׂשָ ְצָטְרִפים ּכּוּלָ ּמִ ׁשֶ ָקִלין ּכְ  ִעם ֶזה ְוִנׁשְ

ן ֶזה ל ֲהֵרי ,חֹובֹות רּוּבָ ב ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ה ִהיא ְוזוֹ ואף החטאים הראשונים,  ,ֶנְחׁשָ ּדָ נּוָיה ַהּמִ ַדְרֵכי ַהּמְ  ,'ה ּבְ

רּושׁ  ְוֶזהוּ  ית הִמדָּ  ּפֵ ִ ׁשּ ל ׁשִ לֹשׁ  ׁשֶ ֵרה ׁשְ ת ִמּדֹות ֶעׂשְ ָפָרׁשַ ּבְ ֲעבֹור ׁשֶ ית ',ֶחֶסד ְוַרב' ,ַוּיַ ל ּבֵ ה אֹוְמִרים ִהּלֵ  ַמּטֶ

י ַלּפֵ י ּוֵפיֵרשׁ  ,ֶחֶסד ּכְ ָמֵעאל[ (יוחנן) ַרּבִ   ראשון ראשון.  ַמֲעִבירשהקדוש ברוך הוא  ]ִיׁשְ

הָ  ומקובל בידינו, - ָלן ַקְייָמאוְ מוסיף הרי"ף,  יּדְ י ּנֵ ְזַמןשכל הכללים הללו נאמרו  -  ּכּוְלהוּ  ִמיּלֵ ת ּבִ ּמֵ  ׁשֶ

לֹאהאדם  ׁשּוָבהלחזור ב ּבְ ְתׁשּוָבה ֵמת ִאם ֲאָבל ,ּתְ יִרין ֵאין ,ּבִ ָבר ׁשּום לוֹ  ַמְזּכִ ֱאַמר ,ֵמֲעֹונֹוָתיו ּדָ ּנֶ  ׁשֶ
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ַעת' (יחזקאל לג יב) ע ְוִרׁשְ ל לֹא ָהָרׁשָ ׁשֶ הּ  ִיּכָ יֹום ּבָ עוֹ  ּובוֹ שׁ  ּבְ א ',ֵמִרׁשְ רּוְך הּוא ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ל ַעל מֹוֵחל ַהּקָ  ּכָ

ְמִחיָצָתן ְונֹוְתנוֹ  ,ֲעוֹונֹוָתיו ל ּבִ יִקים ׁשֶ    .ַצּדִ

ל ,ָרָבא ָאַמר ֲעִביר ּכָ שאינו מדקדק למדוד מידה כנגד מידה לאותם המצערים אותו,  ,ִמּדֹוָתיו ַעל ַהּמַ

ל ַעל לוֹ  ַמֲעִביִריןאלא עובר וממשיך הלאה ומניחם כך,  ָעיו ּכָ ׁשָ אין מידת הדין מדקדקת אחרי  - ּפְ

ֱאַמרפשעיו, אלא מניחה אותם והולכת,  ּנֶ א' (מיכה ז יח) ׁשֶ ע ַעל ְועֵֹבר ָעֹון ֹנׂשֵ ׁשַ  ְלִמיויש לדרוש,  ',ּפֶ

אהקדוש ברוך הוא  עֹוֵבר ְלִמי ,ָעוֹוןמוחל] -[ נֹוׂשֵ ע ַעל ׁשֶ ׁשַ    .ּפֶ

ֲעֹבר' לד ו) (שמותנאמר בפסוק  ָניו ַעל' ה ַוּיַ ְקָרא ּפָ י ָאַמר ',ַוּיִ תּוב ִמְקָרא ִאְלָמֵלא ,יֹוָחָנן ַרּבִ אם לא  - ּכָ

ר ִאישנאמר הדבר בפירוש בפסוק,  דוכך הוא פירוש הפסוק,  ,ְלָאְמרוֹ  ֶאְפׁשָ ף ְמַלּמֵ ְתַעּטֵ ּנִ דֹוׁש  ׁשֶ ַהּקָ

רּוְך הּוא ִליחַ  ּבָ ׁשְ הְלמֹ  ְוֶהְרָאה ִצּבּור ּכִ ִסיַני ׁשֶ כלומר, הראה כן הקדוש ברוך הוא למשה בנבואה,  ,ּבְ

ל ,לוֹ  ְוָאַמר ָרֵאל ְזַמן ּכָ ׂשְ ּיִ ֶדר ְלָפַני ַיֲעׂשוּ  ,חֹוְטִאין ׁשֶ ּסֵ של אמירת שלש עשרה מידות של רחמים,  ַהזֶּה ּכַ

ִרית ,ַרב ָאַמר ,ְיהּוָדה ַרב ָאַמר .ָלֶהם מֹוֵחל ַוֲאִני רּוָתה ּבְ לֹ לִ  ּכְ ֵרה שׁ ׁשְ אם יזכירום שֶׁ אלו,  ִמּדֹות ֶעׂשְ

ֱאַמר ,ֵריָקם חֹוְזרֹות ֵאיןישראל בתפילה  ּנֶ  (שמות לד י)לאחר פסוקים אלו של שלש עשרה מדות  ׁשֶ

ה' ִרית ּכֵֹרת ָאֹנִכי ִהּנֵ ל ֶנֶגד ּבְ ךָ  ּכָ וברית זו נכרתה על אותן שלש עשרה מדות האמורות  ,וגו' 'ַעּמְ

  קודם לכן. 

דֹוָלה ,יֹוָחָנן יַרבִּ  ְוָאַמר ׁשּוָבה ּגְ ָקַרַעת ,ּתְ ּמְ ַזר ׁשֶ ינוֹ  ּגְ להרע  ּדִ ֱאַמר ,ָאָדם ׁשֶ ּנֶ ב' (ישעיה ו י) ׁשֶ  ',לוֹ  ְוָרָפא ,ָוׁשָ

ָבר ֵאיֶזהוּ  ִריךְ  ּדָ ּצָ ַזר ֶזה אֹוֵמר ֲהֵוי ,ְרפּוָאה ׁשֶ ין ּגְ ל ּדִ ועל זה נאמר 'ושב', שיחזור בתשובה,  ,ָאָדם ׁשֶ

במקשה על כך הגמרא מבריייתא, שכך שנינו בה,  - ֵמיִתיֵביבטל גזר דינו הרע. 'ורפא לו', שית ָ  ַהׁשּ

ִיםבתשובה  יְנּתַ ב לֹאאבל אם  .לוֹ  מֹוֲחִליןבין ראש השנה ליום הכפורים,  -  ּבֵ ִים ׁשָ יְנּתַ וכבר עבר  ,ּבֵ

לכקרבנות את  ֵהִביא ֲאִפיּלוּ יום הכפורים ונחתם גזר דינו,  [שהם אילים מובחרים]  תְנָביוֹ  ֵאיֵלי ּכָ

עֹוָלם ּבָ ָיא לֹאמתרצת הגמרא,  .לוֹ  מֹוֲחִלין ֵאין ,ׁשֶ אין זו קושיא, ואין סתירה בין הברייתא לבין  - ַקׁשְ

ָיִחידהברייתא עוסקת  -  ָהאדברי רבי יוחנן,  ִצּבּורדברי רבי יוחנן, נאמרו  - ָהאו ,ּבְ ַזר ,ּבְ ין ּגְ  ,ְדָיִחיד ּדִ

ַרע לֹא ַזר לֲאבָ  ,ִמיּקְ ין ּגְ ִצּבּור ּדִ ַרע ,ּדְ   אם חוזרים בתשובה.  ,ִמיּקְ

ין ּוְגַזרממשיכה הגמרא ומקשה,  ִצּבּור ּדִ ַרע ִמי ּדְ וכי גזר דין של ציבור נקרע על ידי תשובה,  -  ִמיּקְ

תּוב והרי מוכח מהפסוקים לא כך, שהרי ִסי' (ירמיה ד יד) אֹוֵמר ֶאָחד ּכָ ּבְ ךְ  ֵמָרָעה ּכַ םְירוּ  ִלּבֵ ַלִ  ְלַמַען ׁשָ

ִעי ׁשֵ ּוָ (שם  אֹוֵמר ֶאָחד ְוָכתּובומשמע שה'כיבוס', והיינו החזרה בתשובה, תועיל להיוושע מהצרה,  ',ּתִ

י' ב כב) ִסי ִאם ּכִ ַכּבְ ֶתר ּתְ ּנֶ י ּבַ ם ּבִֹרית ָלךְ  ְוַתְרּבִ הרי שלא תועיל החזרה בתשובה  ',ְלָפַני ֲעֹוֵנךְ  ִנְכּתָ

אןהאם אין לומר ביישוב שני פסוקים אלו, ש - אולַ  ַמאילכפר על החטא,  בפסוק האומר שתועיל  ,ּכָ

ַזר קֹוֶדםהתשובה, מדובר  ין ּגְ אןואילו  ,ּדִ ַזר ְלַאַחרבפסוק האומר שלא תועיל תשובה, מדובר  ,ּכָ  ּגְ

ין ולכן אין תשובה מועילה, והרי פסוקים אלו עוסקים ב'ירושלים', והיינו בציבור שחטא, ומוכח  ,ּדִ

  אין תשובה מועילה לו. ש

שני הפסוקים עוסקים  - ְוִאיִדי ִאיִדיאין יישוב הפסוקים כמו שסברת, אלא  - לֹאמתרצת הגמרא, 

ַזר ְלַאַחר ין ּגְ ָיא ְולֹא ,ּדִ אןואין קושיא וסתירה בין הפסוקים,  - ַקׁשְ בפסוק האומר שלא תועיל  ,ּכָ
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ְגַזרהתשובה לבטל את הגזירה, מדובר  ין ּבִ שׁ שֶׁ  ּדִ בּוָעה ִעּמו ּיֵ של ה', וגזר דין כזה אינו מתבטל  ׁשְ

אןאפילו אם חזרו בתשובה, ו ְגַזרבפסוק האומר שתועיל החזרה בתשובה, מדובר  ,ּכָ ין ּבִ ֵאין ּדִ  ׁשֶ

בּוָעה ִעּמו   והוא עשוי להתבטל אם יחזרו ישראל בתשובה. ,ׁשְ

ְדָאַמרמסייעת לכך הגמרא,  י ּכִ מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ י ָאַמר ,ְחָמִנינַ  ּבַ ִין ,יֹוָנָתן ַרּבִ ין ִלְגַזר ִמּנַ שׁ  ּדִ ּיֵ  ִעּמו ׁשֶ

בּוָעה ֵאינוֹ  ,ׁשְ ֱאַמר ,ִנְקַרע ׁשֶ ּנֶ י ָלֵכן' (שמואל א' ג יד)לגבי העונש שגזר ה' על בית עלי  ׁשֶ ְעּתִ ּבַ  ְלֵבית ִנׁשְ

ר ִאם ֵעִלי ּפֵ ית ֲעֹון ִיְתּכַ ֶזַבח ֵעִלי ּבֵ כלומר, בגלל שנשבעתי על כך, לכן לא יתכפר  ',עֹוָלם ַעד ּוִמְנָחה ּבְ

עוונם בזבח ומנחה [אף שהתבאר לעיל שגזר דין של יחיד לעולם אינו נקרע, ואף אם לא היתה 

עמו שבועה, גזר דין זה שהיה על כל משפחת עלי לדורותיה, נחשב כגזר דין של ציבור, ורק מחמת 

  שהיתה עמו שבועה, אינו מתבטל לעולם].

 ִיְתַּכֵּפר ִאם' (שם)נאמר בפסוק  ,ָרָבא ָאַמררא מימרא נוספת בענין גזר הדין של בית עלי: מביאה הגמ

ֶזַבח ', ויש לדייק, רקעֹוָלם ַעד ּוְבִמְנָחה ְּבֶזַבח ֵעִלי ֵּבית ֲעֹון ר ֵאינוֹ  ּוִמְנָחה ּבְ ּפֵ ר ֲאָבל ,ִמְתּכַ ּפֵ עוון  ִמְתּכַ

ִדְבֵריזה     .ּתֹוָרה ּבְ

י -[ ְצָעָקה ָיָפהאף על פי שהתבאר שגזר דינו של היחיד אינו מתבטל, מכל מקום  ,ַמראָ  ִיְצָחק ַרּבִ

ין ,ְלָאָדםתפילה]  ַזר קֹוֶדם ּבֵ ין ּגְ ין ,ּדִ ַזר ְלַאַחר ּבֵ ין ּגְ כיון שאף אם אין גזר הדין מתבטל לגמרי, מכל  ,ּדִ

  מקום תפילתו ממעטת את הפורענות.

  

ענין חזרה בתשובה: יש סתירה לכאורה בין שני פסוקים, הגמרא ממשיכה לדרוש את הפסוקים ב

תּוב ה ֵאָליו ְקֹרִבים ֱא�ִהים לוֹ  ֲאֶׁשר ָּגדֹול גֹוי ִמי ִּכי' (דברים ד ז) אֹוֵמר ֶאָחדפסוק] - [ ּכָ ָכל ֱאלֵֹהינוּ  'ּכַ  ּבְ

(נה בנבואת ישעיהו  ,אֹוֵמר ֶאָחד ְוָכתּובומשמע שה' קרוב אלינו בכל עת שנקרא אליו.  ',ֵאָליו ָקְרֵאנוּ 

ְרׁשוּ ', ו) ְצאוֹ ' ה ּדִ ִהּמָ ומשמע שיש זמנים מסוימים שבהם ה' קרוב  ,'וגו 'ָקרֹוב ִּבְהיֹותוֹ  ְקָרֻאהּו ּבְ

שם, בישעיה, שמשמע שיש זמנים מסוימים שה' קרוב  - ָהָתםאלינו, ולא בכל עת. מתרצת הגמרא, 

ָיִחידאלינו, היינו    תפללים לה', ה' קרוב אליהם תמיד. המתפלל אליו, אבל ציבור המ ּבְ

הרַ  ָאַמר ,ַנְחָמן ַרב ָאַמר מתי הוא הזמן שה' קרוב אליו. -ת ֵאימַ  ,ְוָיִחידמבררת הגמרא,  ר ּבָ  ,ֲאבּוהַּ  ּבַ

ָרה ֵאּלוּ  ין ָיִמים ֲעׂשָ ּבֵ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ ּפּוִרים ְליֹום ַהׁשּ שבהם ה' קרוב לכל אדם, ואף ליחיד המתפלל  ,ַהּכִ

  אליו.

  

ָנהשנינו במשנה,  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ל 'ּבְ ֵאי ּכָ ְבֵני ְלָפָניו עֹוְבִרין עֹוָלם ּבָ מה  - ַמאימבררת הגמרא,  '.ָמרֹון ּכִ

ְבֵני'פירוש הדבר  ְרּגּומוֹ  ָהָכאמביאה הגמרא שני ביאורים,  '.ָמרֹון ּכִ כאן, בבבל, ביארו שהכוונה  - ּתַ

ְבֵני ך פתח צר למנותם אחד אחד כדי להפריש מהם מעשר כמו צאן, העוברים דר - ִאיְמְרָנא ּכִ

יבהמה,  ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ַמֲעלֹות ,ָאַמר ָלִקישׁ  ּבֶ ית ּכְ שהיה זה מקום צר מאד, שאין שנים יכולים  ,חֹורֹון ּבֵ

ללכת שם יחד, אלא צריכים ללכת בזה אחר זה, וכך כל בני האדם עוברים לפני ה' בראש השנה, 

  כל אחד בפני עצמו.
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  משנה

בזמן בית המקדש ואף תקופה ארוכה לאחר חורבנו, היו מקדשים את החודשים על פי עדים 

שהעידו על ראיית הלבנה, ולאחר שהיו בית דין שבירושלים מקדשים את החודש היו שולחים 

 ַעלל אילו חודשים היו שולחים שליחים: שליחים להודיע על כך לבני הגולה. משנתנו מבארת ע

ההחודש של הודעת קידוש  ָ ׁשּ ים ׁשִ לּוִחיםבשנה היו  ֳחָדׁשִ ְ קידוש  ַעללגולה, להודיע על כך.  יֹוְצִאין ַהׁשּ

ֵני ִניָסן,חודש  אבל  שחל בו, והיו הולכים לכל מקום שהם יכולים להגיע עד חג הפסח. ַהֶפַסחחג  ִמּפְ

לצאת, כיון שלעולם  על אייר לא יצאו כי אין בו יום טוב, ועל סיון מפני חג השבועות לא הוצרכו

ֵניהיו יוצאים,  ָאבחודש  ַעלחל חג השבועות חמישים יום לאחר חג הפסח.  ֲעִנית ִמּפְ שיש בו,  ַהּתַ

, והיו הולכים לכל מקום שניתן להגיע אליו בשמונה ימים אלו, מלבד שבת שלא בתשעה באב

 ַעלל שאר התעניות]. [ודוקא על תענית זו, כיון שהוכפלו ביום זה צרות רבות, ולא ע הלכו בה

ֵני ֱאלּול,קידושו של חודש  ָנה, רֹאשׁ  ִמּפְ ָ שחל באחד בתשרי, ואף שלא ידעו בבירור האם חודש  ַהׁשּ

אלול עצמו יהיה חסר, וביום השלשים שלו יחול ראש השנה, או שיהיה חודש מלא, ורק ביום 

יע להם מתי חל ראש יתן להודהשלשים ואחד שלו יחול ראש השנה, מכל מקום כיון שלא היה נ

היו סומכים על רוב השנים, וברוב השנים היה אלול חסר, והיו נוהגים ראש השנה ביום  השנה,

ֵרי ַעלהשלשים.  ׁשְ ֵניהיו מודיעים,  ּתִ ַנת ִמּפְ הכפורים, חג הסוכות, ושמיני והם יום  ַהּמֹוֲעדֹות, ַתּקָ

על חשון לא היו יוצאים ו חג הסוכות.עצרת, והיו הולכים לכל מקום שהיו יכולים להגיע אליו עד 

ְסֵלו ַעללפי שאין בו יום טוב.  ֵניהיו יוצאים  ּכִ ה, ִמּפְ  ְוַעלעל טבת ושבט לא הוצרכו לצאת. ו ַהֲחֻנּכָ

ֵניהיו יוצאים  ֲאָדר ָהָיה ַהּפּוִרים. ִמּפְ שׁ  ֵבית ּוְכׁשֶ ְקּדָ ם, ַהּמִ ר, ַעל ַאף יֹוְצִאיןהיו  ַקּיָ ֵני ִאּיָ שחל  ָקָטן ֶפַסח ִמּפְ

  בו, והוצרכו לדעת זאת אותם שלא עשו פסח ראשון מחמת שהיו טמאים או בדרך רחוקה.

  

  ראגמ

'מגילת תענית' היא מגילה שהיתה ידועה בזמן חז"ל, והיו כתובים בה ימים מסוימים בשנה 

ַמר שאירעו בהם ניסים לאבותינו, ומחמת כן אסרום חכמים בתענית ובהספד. נשנתה  - ִאיּתְ

י ַרב ימרא זו בבית המדרש,מ ְטָלה לאחר שחרב בית המקדש, ,יָאְמרֵ  ֲחִניָנא ְוַרּבִ ת ּבָ ֲעִנית ְמִגּלַ  ,ּתַ

ומותר להתענות ולהספיד בכל בטלה מגילת תענית שבה הוזכרו הימים האסורים בתענית והספד, 

יהימים.  י יֹוָחָנן ְוַרּבִ עַ  ְוַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ טְ  לֹא ,יָאְמרֵ  ֵלִוי ּבֶ ְטָלה ְוִהְלְכָתאפוסקת הגמרא את ההלכה,  .ָלהּבָ  ,ּבָ

ְטָלה לֹא ְוִהְלְכָתא ָיאתמהה הגמרא,  .ּבָ הרי יש סתירה בין ההלכות, שבתחילה  - ַאִהְלְכָתא ִהְלְכָתא ַקׁשְ

ָיא לֹאפסקנו שבטלה, ואחר כך שלא בטלה. מתרצת הגמרא,  אןאין זו קושיא,  - ַקׁשְ שאמרנו שלא  ,ּכָ

ה בטלה, היינו ֲחנּוּכָ אןשכיון שהם ניסים מפורסמים לא ביטלום, ו ,ּופּוִרים ּבַ שאמרנו שבטלה  ,ּכָ

ָארמגילה זו,  ׁשְ   בשאר הימים הכתובים שם, שאינם נוהגים היום. -  יֹוֵמי ּבִ

  



  מבואר      השנה ראשמסכת       רי"ף

 

  כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.©                                                                                                                                  

  

14 

ֵרי ְוַעל'שנינו במשנה,  ׁשְ ֵני ּתִ ַנת ִמּפְ ּקָ מעת  כפי שהתבאר במשנה, היו השלוחים הולכים '.ַהּמֹוֲעדֹות ּתַ

קידוש החודש ועד יום טוב, כדי להגיע למקומות רבים ככל האפשר, אמנם כיון שאסור להלך 

בשבתות וימים טובים, נמצא שבניסן היו מספיקים להגיע למקומות רחוקים יותר מבתשרי, שהרי 

 ַמְכִריזבתשרי אינם יכולים ללכת בראש השנה וביום הכפורים. מביאה הגמרא הלכה בענין זה: 

ל ,יֹוָחָנן יַרבִּ  לּוֵחי וּ טמָ דְּ  ֵהיָכא ּכָ בכל מקום בחוץ לארץ שהיו השלוחים מספיקים להגיע  - ִניָסן ׁשְ

לּוֵחי וּ טמָ  ְולֹאלשם בחודש ניסן,  ֵרי ׁשְ ׁשְ ולא היו מספיקים להגיע בחודש תשרי, מחמת שיש  - ּתִ

ֵרי דוּ בְ ִליעַ פחות ימים המותרים בהליכה,  ג יום טוב שני של גלויות אף יש להם לנהו - יֹוֵמי ּתְ

ֵזיָרהבחודש ניסן, הגם שידוע להם מתי התקדש החודש,   -  ַאּטוּ  ,ִניָסןהיא שגזרו חכמים בחודש  ּגְ

ֵרימשום  ׁשְ שאם ינהגו בפסח יום טוב יום אחד, יבואו לנהוג כן אף בתשרי הגם שאינם יודעים  ,ּתִ

  נהוג יומיים יום טוב גם בפסח.מתי קבעו בית דין את החודש, ולכך במקומות אלו יש ל

ָעה ְלהוּ  ְסִליקוּ  י ַאְרּבָ ִנים ָראׁשֵ   ׁשָ
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  פרק שלישי

  משנה

ל ֹוָפרֹות ּכָ ִריןבעלי החיים כל של  ַהׁשּ ׁשֵ ל חּוץלתקיעת שופר של ראש השנה,  ּכְ ֶ ָרה, ִמׁשּ הּוא ִמְפֵני ּפָ  ׁשֶ

 ׁשֹוַפר 'ְוַהֲעַבְרּתָ  (ויקרא כה ט)אמר יובל נשנת הולא שופר, ואילו לגבי תקיעת שופר של  'ֶקֶרן',נקרא 

, ולכך אף בראש יובלשנת השל תקיעת השופר תקיעה של ראש השנה מהדין את ְּתרּוָעה', ולומדים 

י ָאַמר. השנה יש צורך לתקוע ב'שופר', ולא בשל פרה המכונה 'קרן' ֹוָפרֹות ָכל ַוֲהלֹא יֹוֵסי, ַרּבִ  ַהׁשּ

ֱאַמר ֶקֶרן, ִנְקְראוּ  ּנֶ ְמׁשֹךְ  ְוָהָיה' (יהושע ו ה) ׁשֶ ֶקֶרן ּבִ ְמֲעֶכם ַהּיֹוֵבל ּבְ ׁשָ ֹוָפר קֹול ֶאת ּכְ ו'יובל' הוא ', ַהׁשּ

האיל, הרי שאף שופר של איל נקרא 'קרן', ואם כן יש להכשיר אף את של הפרה, הגם שהוא קרוי 

פרה  ילו שלקרן. אמנם חכמים החולקים עליו סוברים ששופר של איל קרוי גם שופר וגם קרן, וא

  .(גמרא)נקרא רק קרן, ולכן הוא פסול 

 ׁשֹוָפרבתקיעות שהיו בבית המקדש, שם היתה מצוה לתקוע גם בחצוצרות. עתה עוסקת  המשנה

ל ָנה, רֹאשׁ  ׁשֶ ָ ללכתחילה היו עושים אותו  ַהׁשּ ׁשּוט, ָיֵעל ׁשֶ ה ּוִפיוישר,  - ּפָ י ָזָהב, ְמֻצּפֶ ּתֵ  -  ֲחצֹוְצרֹות ּוׁשְ

ֵניעומדים התוקעים בחצוצרות  שני אנשים ְ ָדִדיןה ִמׁשּ  ׁשֹוָפרתוקע בהַ של האדם התוקע בשופר.  ּצְ

רֹות, ְוַהֲחצֹוְצרֹותבתקיעתו,  ַמֲאִריךְ היה  כדי שבחלק מהזמן ישמעו את השופר לבדו, לפי  ְמַקּצְ

ְצַות עיקרשֶׁ  ֹוָפר. היא  ַהּיֹום ּמִ ׁשּ רך כלל אין אדם [אף שיש צורך לשמוע את התקיעה כולה, ובדּבַ

יכול לשמוע שתי קולות כאחד, מכל מקום מתוך חביבות המצוה יכול האדם לשמוע את קול 

השופר מאריך, שיהא היכר לכך  אף על פי כן היההשופר גם אם יחד אתו נשמע קול החצוצרות, ו

  ].(גמרא) שעיקר המצוה היא בשופר

ל שופרותבְּ ל, תוקעים בשל צרה הבאה על ישראגוזרים ציבור ש ּוְבַתֲעִנּיֹות פּוִפים ְזָכִרים,ֵאיִלים  ׁשֶ , ּכְ

ה ּוִפיולרמז שצריך האדם לכוף דעתו ולחזור בתשובה,  י, ֶכֶסף ְמֻצּפֶ ּתֵ ֶאְמַצע ֲחצֹוְצרֹות ּוׁשְ בין שתי  - ּבָ

ר ׁשֹוָפרהשופרות.  ְצַותלפי  ,ַמֲאִריִכין ַוֲחצֹוְצרֹותבתקיעתו,  ְמַקּצֵ ּמִ ֲחצוֹ  ַהּיֹום ׁשֶ (במדבר שנאמר  ְצרֹות,ּבַ

 ֱא�ֵהיֶכם' ה ִלְפֵני ְוִנְזַּכְרֶּתם ַּבֲחֹצְצֹרת ַוֲהֵרֹעֶתם ֶאְתֶכם ַהֹּצֵרר ַהַּצר ַעל ְּבַאְרְצֶכם ִמְלָחָמה ָתֹבאּו ְוִכי' י ט)

  '.ֵמֹאְיֵביֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם

  

  ראגמ

ת היכן היה דבר זה שנינו במשנה כיצד לנהוג כשתוקעים בשופר ובחצוצרות יחד, הגמרא מבאר

ְנָיא נוהג: השנינו בברייתא  - ּתַ ּמֶ ָבִרים ּבַ שׁ באיזה אופן שייכים דינים אלו,  - ֲאמּוִרים ּדְ ְקּדָ ּמִ שבו  ,ּבַ

ְגבּוִלין ֲאָבלהיו תוקעים בראש השנה גם בחצוצרות, ובתעניות היו תוקעים גם בשופר,  בשאר  - ּבִ

שׁ  ָמקֹוםהערים,  ּיֵ שׁ  ָמקֹוםו ,ֲחצֹוְצרֹותתוקעים ב ֵאיןבראש השנה, והיינו  ,ׁשֹוָפר ׁשֶ ּיֵ  ,ֲחצֹוְצרֹות ׁשֶ

י רמַ אָ  .ׁשֹוָפרתוקעים ב ֵאיןוהיינו בתעניות ציבור,  עַ  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ מאיזה פסוק יש  - ְקָרא ַמאי ,ֵלִוי ּבֶ

ֲחצְֹצרֹות' (תהילים צח ו)ללמוד דין זה, שנאמר  ֶלךְ הַ  ִלְפֵני ָהִריעוּ  ׁשֹוָפר ְוקֹול ּבַ הרי שמבואר  ','ה ּמֶ
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ֶלךְ  ִלְפֵני'בפסוק שתוקעים בשופר ובחצוצרות יחד, אך יש לדייק מסיום הפסוק ש ָבֵעיָנן הּוא ''ה ַהּמֶ  ּדְ

ָעְלָמא ֲאָבל ,ׁשֹוָפר ְוקֹול ֲחצֹוְצרֹותרק שם יש צורך ב -   .אלֹ בשאר מקומות,  - ּבְ

  

  משנה

ֶוה ָנה, ְלרֹאשׁ רים של שנת החמישים יום הכפו - ַהּיֹוֵבלדומה בדיניו  - ׁשָ ָ ִקיָעה ַהׁשּ שמנין  - ַלּתְ

ָרכֹותהתקיעות שוה בשניהם,  ילהוספת 'מלכיות זכרונות ושופרות' בתפילה.  - ְוַלּבְ  אֹוֵמר, ְיהּוָדה ַרּבִ

רֹאשׁ יש חילוק ביניהם, ש ָנה ּבְ ָ ל ּתֹוְקִעין ַהׁשּ ׁשֶ לתוקעים  ּוַבּיֹוֵבל ְזָכִרים,אילים  ּבְ ׁשֶ   ְיֵעִלים. ּבְ

  

 ראגמ

י ָאַמר ל ׁשֹוָפר ,ֵלִוי ַרּבִ ָנה ׁשֶ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ִרים, ְוׁשֶ ּפֻ  ְוָהאתמהה הגמרא,  .פּוִפיםכְּ שופרות בְּ מצוותן  יֹום ַהּכִ

ָנן ֲאָנן ל ׁשֹוָפרוהרי שנינו במשנתנו,  -  ּתְ ָנה, ׁשֶ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ׁשּוט ָיֵעל ׁשֶ רבי  -  הּואמתרצת הגמרא,  .ּפָ

ָאַמרלוי,  ישיטתו דכְּ שמצוותם בכפופים,  ּדְ ַתְנָיא ,ְיהּוָדה ַרּבִ י'שהרי כך שנינו בברייתא,  -  ּדְ  ְיהּוָדה ַרּבִ

ָנה,בְּ  ,אֹוֵמר ָ ל ּתֹוְקִעין רֹאׁש ַהׁשּ ׁשֶ פּוִפים ְזָכִרים ּבְ וביובל בשל יעלים'. שואלת הגמרא, אם כן, מדוע  ,ּכְ

י ֲהָלָכה'והרי היה לו לומר רק  -  ְוֵליָמאאמר רבי לוי דין זה בשם עצמו,  ַרּבִ משיבה הגמרא,  '.ְיהּוָדה ּכְ

י ֲהָלָכה ָאַמר ִאי ַרּבִ יֹוֵבל ֲאִפיּלוּ היינו סבורים שהלכה כמותו  -  ֲאֵמיָנא ֲהָוה ,ְיהּוָדה ּכְ שיש לתקוע  ,ּבְ

ַמע ָקאבשל יעלים,  לכה כרבי לכך אמר רבי לוי את דינו בלשון זו, שמתוך כך נבין שה -  ָלן ַמׁשְ

  יהודה רק לענין ראש השנה, שיש לתקוע בכפופים.

  

  משנה

ק ׁשֹוָפר ְסּדַ ּנִ קוֹ לכל ארכו,  ׁשֶ סּול,בדבק,  ְוִדּבְ הוא נחשב אחר שנפרד, אף שהדביקוהו, הרי כיון ש ּפָ

קכשני שופרות.  ּבֵ ְבֵרי ּדִ סּול.ועשה מכולם יחד שופר אחד,  ׁשֹוָפרֹות ׁשִ ב ּפָ במין  מוֹ ּוְסתָ השופר,  ִנּקַ

בעתה עדיין אותו חור סתום  ִאםהשופר,  ִקיָעה,קול  ֶאתמשנה  - ְמַעּכֵ סּול, ַהּתְ כיון שאין הסתימה  ּפָ

אין עתה שינוי בקול ש ָלאו, ְוִאםבטלה לשופר, והרי זה כהשמעת קול שופר יחד עם קול אחר. 

ר., שקודם הסתימה היה שינוי בקולואף השופר,  ׁשֵ   ּכָ

  

  ראגמ

נוּ  ָנן ּתָ רוֹ  ,ָארֹוךְ השופר  ָהָיהשנו חכמים בברייתא,  -  ַרּבָ ר ,ְוִקּצְ ׁשֵ ְרדוֹ  .ּכָ גרד את עובי השופר  - ּגֵ

ְלדוֹ  ַעל ְוֶהֱעִמידוֹ מבפנים,  רעל החלק החיצוני בלבד,  - ּגִ ׁשֵ הוּ  .ּכָ בעובי הפתח הצר של  ָזָהב ִצּפָ

ְמקֹוםהשופר, אם עשה כן  יו ֲהָנַחת ּבִ נו בחלק של אותו עובי הקרוב לפתח שבו של התוקע, והיי ּפִ

סּולתוקעים בשופר,  כיון שבכך חוצץ הזהב בין שפתיו של התוקע לבין השופר. ואם ציפהו זהב  ,ּפָ

ּלֹאבעובי הפתח הצר, אך בחלקו החיצוני,  ְמקֹום ׁשֶ יו ֲהָנַחת ּבִ ר ,ּפִ ׁשֵ הוּ  .ּכָ ְפִנים ָזָהב ִצּפָ סּול ,ִמּבִ כיון  ,ּפָ

חּוץשהוא תוקע בזהב, ולא רק בשופר. ציפהו זהב  שבאופן זה נמצא ה ִאם ,ִמּבַ ּנָ ּתַ מֹות קֹולוֹ  ִנׁשְ  ִמּכְ
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ָהָיה סּולקודם הציפוי,  ׁשֶ ר ,ָלאו ְוִאם .ּפָ ׁשֵ תֹוךְ  ׁשֹוָפר ָנַתן .ּכָ  קֹול ִאםבשופר הפנימי,  - ּבוֹ  ְוָתַקע ׁשֹוָפר ּבְ

ִניִמי ַמע ּפְ ַמע ִחיצֹון קֹולגם את  ְוִאם ,ָיָצאוני, והיינו כשהפנימי ארוך יותר מהחיצ ,ׁשָ    .ָיָצא לֹא ,ׁשָ

נוּ  ָנן ּתָ ְרדוֹ  שנו חכמים בברייתא, - ַרּבָ יןגרד את עובי השופר,  - ּגֵ ְפִניםאם גרדו  ּבֵ אם גרדו  יןבֵ ו ִמּבִ

חּוץ ר ,ִמּבַ ׁשֵ אפָּ  ַרב ָאַמרמבארת הגמרא את הדין האחרון:  .ָיָצא לֹא ,ּבוֹ  ְוָתַקע ֲהָפכוֹ  .ּכָ יָמא לֹא ,ּפָ  ּתֵ

ַהְפֵכיהּ  י ּדְ ּתּוָנא ּכִ אין כוונת הברייתא דווקא לאופן שהפך את השופר ממש, כפי שהופכים בגד,  -  ּכִ

אשחלקו הפנימי בחוץ וחלקו החיצוני נעשה עתה פנימי, שאז ודאי פסול,  ִהְרִחיבאף באופן  ֶאּלָ  ׁשֶ

ָצראת הצד  רהצר], -[ ַהּקָ מה הטעם בדין  - ַטְעָמא ַמאי מבררת הגמרא, .ָיָצא לֹאכן  גם ,ָהָרָחב ֶאת ְוִקּצֵ

ְדַרבזה,  ָנה ּכִ ָאַמר ,ַמּתָ ָנה ַרב ּדְ  ', ומלשון ְּתרּוָעה ׁשֹוַפר ְוַהֲעַבְרּתָ ' (ויקרא כה ט)נאמר בפסוק  ,ַמּתָ

ֶרךְ יש ללמוד ש ''ְוַהֲעַבְרתָּ  ֵעיַנן ַהֲעָבָרתוֹ  ּדֶ על ראשו בעודו חי,  יש לתקוע בו כדרך שהאיל מעבירו - ּבָ

  ולא להפכו מדרך זו.

  

בֵ שנינו במשנה,  ְבֵרי ק'ּדִ סּול ,ׁשֹוָפרֹות ׁשִ נוּ [ '.ּפָ ָנן ּתָ ל ָעָליו הֹוִסיף ],שנו חכמים בברייתא - ַרּבָ הּוא ּכָ  ׁשֶ

יןהוסיף האדם על אורך השיעור אפילו שיעור קטן ביותר,  - ִמינוֹ  ּבֵ ּלֹא יןבֵ של השופר ו ּבְ ִמי ׁשֶ  ,נוֹ ּבְ

סּול ב .ּפָ ין ,ּוְסָתמוֹ השופר  ִניּקַ ִמינוֹ  ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ּבֵ ִמינוֹ  ׁשֶ סּול ,ּבְ י .ּפָ ִמינוֹ אם סתמו  ,אֹוֵמרחולק ו ָנָתן ַרּבִ  ,ּבְ

ר ׁשֵ ּלֹאסתמו  .ּכָ ִמינוֹ  ׁשֶ סּול ,ּבְ    .ּפָ

ִמינוֹ שנינו בדברי רבי נתן, שאם סתמו  רהרי הוא  ,ּבְ ׁשֵ י .ּכָ ירובתנאי  - ְוהּוא ,ןיֹוָחנָ  ָאַמר ַרּבִ ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

ָללשל השופר שלם, ללא סתימה. מדייקת מכך הגמרא,  רּוּבוֹ  אם דְּ משמע מדברי רבי יוחנן,  - ִמּכְ

לֹאסתמו  ִמינוֹ  ׁשֶ יראם  ֲאִפיּלוּ  ,ּבְ ּיֵ ּתַ סּולשלם,  רּוּבוֹ  ִנׁשְ [נמצא שיש שלש תנאים להכשיר שופר  .ּפָ

ימה ממין השופר. ב. שישאר רובו שלם. ג. שלא ישתנה קול שיש בו סתימה: א. שתהא הסת

  התקיעה].

ק סּול ,ְלָאְרּכוֹ  השופר ִנְסּדַ יר ִאם ,ְלָרְחּבוֹ נסדק  .ּפָ ּיֵ ּתַ יעּורבחלק שאינו סדוק,  ,ּבוֹ  ִנׁשְ ִקיָעה ׁשִ ר ,ּתְ ׁשֵ  .ּכָ

סּול ,ָלאו ְוִאם המבררת הגמרא,  .ּפָ יעּור הוא ְוַכּמָ ִקיָעה ׁשִ ירֵ  ,ּתְ ן שׁ ּפֵ ְמִליֵאל ַרּבָ ֵדי ,ּגַ ּיֹאֲחֶזּנוּ  ּכְ ָידוֹ  ׁשֶ  ,ּבְ

  משני הצדדים של ידו האוחזת בשופר. - ּוְלָכאן ְלָכאןהשופר  ֵיָרֶאהוְ 

ק של השופר קֹולוֹ  ָהָיה ר ָצרּוד, אוֹ  ,ָעֶבה אוֹ  ,ּדַ ׁשֵ ללפי  ,ּכָ ּכָ ִרים ַהּקֹולֹות ׁשֶ ׁשֵ ֹוָפר ּכְ ׁשּ    .ּבַ

ְלחוּ  מּוֵאל ַלֲאבּוהַּ  ֵליהּ  ׁשָ ׁשְ ַזְכרּותוֹ  וֹ ָקְדחהלכה זו,  ּדִ  ,ּבוֹ  ְוָתַקעבעצם הממלאת את חלל השופר,  -  ּבְ

ִמיןכיון  ,ָיָצאולא הוציא את כל הזכרות כדרך שנוהגים בעת הכנת השופר לתקיעה,  ִמינוֹ  ּדְ  ֵאינוֹ  ּבְ

  ואינם חוצצים. וכל השופר, בין חלק הזכרות הפנימי, ובין החלק החיצוני, הם מין אחד, ,חֹוֵצץ

  

  משנה

ס ְלתֹוךְ  אוֹ בור המוקף מחיצות בנויות,  - ַהּדּות ְלתֹוךְ  אוֹ  ַהּבֹור, ְלתֹוךְ  ַהּתֹוֵקעַ אדם  ּטָ    חבית - ַהּפִ

ַמע, ׁשֹוָפר קֹול ִאםגדולה,  ַמע,הד, שאינו קולו הצלול של השופר  - ֲהָבָרה קֹול ְוִאם ָיָצא. ׁשָ  ָיָצא. לֹא ׁשָ
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בשעת גזירות השמד, שהיו ישראל מתחבאים בבורות ומערות כדי לקיים את [משנה זו נשנתה 

 המצוות].

 עֹוֵבר ָהָיהאגב כך שהובא דין של השומע את התקיעה ממקום אחר, מביאה המשנה דין דומה: 

ֶנֶסת, ֵבית ֲאחֹוֵרי ָהָיה אוֹ  ַהּכְ ֶנֶסת, ְלֵבית ָסמּוךְ  ֵביתוֹ  ׁשֶ ַמע ַהּכְ קריאת  קֹול אוֹ  ָפרׁשוֹ ה קֹולמביתו את  ְוׁשָ

הה ן ִאםעל ידי חזן בית הכנסת,  ְמִגּלָ ּוֵ [ואף שיש צורך בכוונת התוקע  ָיָצאלצאת ידי חובתו,  ִלּבוֹ  ּכִ

 לֹא ָלאו, ְוִאםודאי כוונתו להוציא את כל מי ששומע].  –או הקורא, כיון שמדובר בחזן בית הכנסת 

י ַעל ְוַאףמסיימת המשנה,  ָיָצא. זֶּה ּפִ ַמע ְוֶזה ַמעשָׁ  ׁשֶ כלומר שני אנשים שמעו בשוה את השופר  - ׁשָ

ן ֶזהאו את המגילה, מכל מקום  ּוֵ ן לֹא ְוֶזה, ָיָצאו ִלּבוֹ  ּכִ   .ָיָצא לֹאולפיכך ִלּבֹו  ִכּוֵ

  

  ראגמ

נוּ  לֹא ,הּוָנא ַרב ָאַמר שנינו במשנה, 'התוקע לתוך הבור כו' אם קול הברה שמע, לא יצא'. דין זה,  ׁשָ

אאופנים שבהם לא יצאו השומעים, שיש  ַפת ַעל בחוץ, ָהעֹוְמִדים ְלאֹוָתן ֶאּלָ  אֹוָתן ֲאָבל ,ַהּבֹור ׂשְ

ּבֹור ָהעֹוְמִדים   כיון שבתוך הבור נשמע תמיד קול השופר, ולא קול הברה.  ,ָיְצאוּ עצמו,  ּבַ

ׁשֹוָפר ,ְיהּוָדה ַרב ָאַמר ל ּבְ ַקע ְוִאםכיון שהוא מאוס,  ,ַקעִיתְ  לֹאהאסור בהנאה,  ,ָזָרה ֲעבֹוָדה ׁשֶ  ,ָיָצא ,ּתָ

ִמְצֹותואף שאסור להנות מעבודה זרה, כיון  נוּ  ֵלָהנֹות אולַ  ּדְ לא ניתנו לישראל לשם הנאה, אלא  - ִנּתְ

לעול על צווארם [ודין זה הוא רק בעבודה זרה של גוי, שאם יבטלנה גוי הרי היא מבוטלת ומותרת 

בהנאה, אבל עבודה זרה של ישראל שאין ביטול מועיל לה, וחייבים לשורפה, הרי היא כמי שאין 

ל שיש צורך שיאחזנו בידו וייראה לה שיעור כלל, וכיון שיש שיעור המעכב בשופר, כמבואר לעי

  מכאן ומכאן, הרי שופר זה פסול].

רכיון שהתבאר שמצוות לא ניתנו לשם הנאה, לכן  ,ָרָבא ָאַמר ּדָ אדם שנדר שלא  - ֵמֲחֵברוֹ  ֲהָנָאה ַהּמֻ

ריהנה מחברו,  ל ׁשֹוָפר תקיעת לוֹ  ִלְתקֹועַ  ֻמּתָ רכן וְ  ,ִמְצָוה ׁשֶ ּדָ ֹוָפר ֲהָנָאה ַהּמֻ ר ,ִמׁשּ ִקיָעה וֹ בּ  ִלְתקֹועַ  ֻמּתָ  ּתְ

ל ר. ִמְצָוה ׁשֶ ּדָ ְעָין ֲהָנָאה ְוַהּמֻ ל ְטִביָלה ּבוֹ  טֹוֵבל ,ִמּמַ ימֹות ִמְצָוה ׁשֶ ִמים ּבִ ׁשָ שאין בטבילה הנאת  ,ַהּגְ

ימֹות לֹא ֲאָבלהגוף,  ה ּבִ כיון שבימים אלו, מלבד המצוה עצמה, המותרת, נהנה גם גופו של  ,ַהַחּמָ

  ין, וכיון שאסר על עצמו את הנאתו, הדבר אסור. הטובל מהמעי

  

שנינו במשנה שכדי לצאת ידי חובת תקיעת שופר, צריך כוונה. הגמרא מבררת מיהו הצריך לכוין 

ְנָיאלשם כך:  ֵוין שנינו בברייתא, - ּתַ ֵוין ְולֹאלצאת ידי חובתו,  ׁשֹוֵמעַ ה ִנְתּכַ ִמיעַ  ִנְתּכַ להוציאו ידי  ַמׁשְ

ֵויןשֶׁ  אוחובה,  ְתּכַ ִמיעַ ה ּנִ ֵוין ְולֹאלהוציאו  ַמׁשְ ן ַעדידי חובה,  ָיָצא לֹאלצאת,  ׁשֹוֵמעַ  ִנְתּכַ ּוֵ ְתּכַ ּיִ  ׁשֹוֵמעַ  ׁשֶ

ִמיעַ    .ּוַמׁשְ

י ֵליהּ  ָאַמר ֵעיהּ  ֵזיָרא ַרּבִ ּמָ ֵויןלשמשו,  - ְלׁשַ לומדת מכך הגמרא,  .ִלי ּוְתַקעלהוציאני ידי חובה,  ִהְתּכַ

ִמיעַ  מוכח מכאן שסבר רבי זירא, - ָקָסַבר ַאְלָמא י ַמׁשְ ֵעי ַנּמִ ָנה ּבָ ּוָ לֹוַמר ,ּכַ י ַעל ַאף ,ּכְ ֵוין ּפִ ְתּכַ ּמִ  ׁשֶ

ֹוֵמעַ  ֲחֵברוֹ  ֵאין ,חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ַעְצמוֹ  ְלהֹוִציאהתוקע  ִקיָעתוֹ  ַהׁשּ ֵוין ַעד חֹוָבתוֹ  ְיֵדי יֹוֵצא ּתְ ְתּכַ ּיִ  ַהּתֹוֵקעַ  ׁשֶ
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ִמיעוֹ  י ָהֵניוְ ידי חובתו. ולהוציאו  ְלַהׁשְ ָיִחיד ִמיּלֵ התוקע לעצמו, שצריך כוונה מפורשת כדי להוציא  ּבְ

ִליחַ  ֲאָבלאחרים,  ׁשְ יָוןהתוקע,  ִצּבּור ּבִ יהּ  ּכֵ ַדְעּתֵ כיון שכוונתו להוציא את הכל ידי  - ָעְלָמא ְלכּוֵלי ּדְ

ִעיָנן לֹאחובתם,  ֵוין ּבָ ִמְתּכַ ִדְתַנןיתכוין לאדם מסוים זה. אין צורך ש - ּגּוֵפיהּ  ֵליהּ  ּדְ וכפי ששנינו  -  ּכְ

ית ֲאחֹוֵרי עֹוֵבראדם  ָהָיהבמשנה,  ֶנֶסת ּבֵ ָהָיה אוֹ  ,ַהּכְ יתוֹ  ׁשֶ ֶנֶסת ְלֵבית ָסמּוךְ  ּבֵ ַמע ,ּכְ  אוֹ  ׁשֹוָפר קֹול ְוׁשָ

ה קֹול ון ִאם ,ְמִגּלָ ּוֵ ליח הציבור לא ידע כלל ואף שש ,ָיָצא לֹא ,ָלאו ְוִאם .ָיָצאלצאת ידי חובה,  ִלּבוֹ  ּכִ

שאותו אדם עובר אחורי בית הכנסת, אין אומרים שכוונתו להוציא רק את אותם בני אדם שבתוך 

  בית הכנסת, אלא כוונתו להוציא ידי חובה את כל השומע את קולו ומתכוין לצאת ידי חובה.

  

  משנה

 ֵאין ְוָקָטן, ׁשֹוֶטה,ואינו שומע, שאינו מדבר  -  ֵחֵרשׁ מביאה המשנה דינים נוספים בהוצאה ידי חובה: 

ים ֶאת מֹוִציִאין ָלל ֶזה חֹוָבָתן. ְיֵדי ָהַרּבִ ֵאינוֹ  ּכֹל, ַהּכְ ב ׁשֶ ָבר, ְמֻחּיָ ּדָ ים ֶאת מֹוִציא ֵאינוֹ  ּבַ   חֹוָבָתן. ְיֵדי ָהַרּבִ

  

  ראגמ

נוּ  ָנן ּתָ יִבין ַהּכֹלשנו חכמים בברייתא,  -  ַרּבָ ְתִקיַעת ַחּיָ ים ,ּכֲֹהִניםראש השנה, של  ׁשֹוָפר ּבִ  ,ְלִוּיִ

ְרֵאִלים ִרים ,ְוִיׂשְ ְחָרִריםכנעניים  ַוֲעָבִדים ,ּגֵ שערוותו מכוסה ואין ידוע אם הוא זכר או  -  ֻטְמטּום ,ְמׁשֻ

רֹוִגינֹוסנקבה,  ֶחְציוֹ  ּוִמישיש לו סימני זכר וסימני נקבה,  - ְוַאְנּדְ ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ אבל נשים  .חֹוִרין ּבֶ

עבדים כנעניים פטורים ממצוה זו, כמו שהם פטורים מכל מצוות עשה שהזמן גרמן. [בגמרא ו

מבואר שהוצרכה הברייתא להשמיענו שהכהנים והלויים חייבים בתקיעת שופר, כיון שלענין כמה 

דברים יש היקש בין תקיעות ראש השנה לבין תקיעות של יום הכפורים בשנת היובל, וכיון 

ין החזרת הקרקעות לבעליהם, אינה נוהגת בכהנים ובלויים, היינו יכולים לסבור שמצוות יובל לענ

שאף מצוות תקיעת שופר בראש השנה אינה נוהגת בהם, וחידשה הברייתא שהם חייבים בכך]. 

רֹוִגינֹוס כיון שממה נפשך, אם הוא זכר, גם שאר הדומים לו הם  ,ִמינוֹ בני  ֶאתידי חובה  מֹוִציא ,ַאְנּדְ

, ואם הוא נקבה, הרי כולן נקבות, ואם הוא בריה בפני עצמה, הרי כל בני מינו הם כמותו, זכרים

ֵאינוֹ אינו מוציא את מי  -  לֹא ֲאָבלואם הם חייבים במצוה זו, יוצאים הם ידי חובה על ידו.   ,ִמינוֹ  ׁשֶ

הפטורה  כלומר, אינו מוציא ידי חובה אנשים החייבים בתקיעת שופר, כיון שיתכן שדינו כאשה,

 ֶאת ְולֹא ִמינוֹ  ֶאת לֹא מֹוִציא ֵאינוֹ  ,ֻטְמטּוםממצוה זו, ואינו יכול להוציא ידי חובה את האנשים. 

ֵאינוֹ  כיון שאין כולם שווים, יש טומטום שהוא באמת זכר ויש שהוא נקבה [והדבר יכול  ,ִמינוֹ  ׁשֶ

אינו יכול להוציא טומטום להתברר אם יקרע העור], ולכן יתכן שהוא נקבה, ופטור ממצוה זו, ו

ֶחְציוֹ  ִמיאחר, שיתכן שהוא זכר וחייב במצוה.  ן ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ כגון שהיה שייך לשני בני  ,חֹוִרין ּבֶ

אדם אחר שחציו  - ִמינוֹ  ֶאת לֹא ידי חובה מֹוִציא ֵאינוֹ אדם בשותפות, ואחד מהם הוציאו לחירות, 

שבו יכול להוציא ידי חובה את צד החירות של חבירו, עבד וחציו בן חורין, כיון שאין צד העבד 
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ֵאינוֹ  ֶאת ְולֹא בן חורין, כיון שחציו עבד, ופטור מהמצוות שהזמן גרמן, ואין צד העבד שבו  - ִמינוֹ  ׁשֶ

  יכול להוציא ידי חובה בני חורין.

ֶחְציוֹ  ִמי'שנינו בברייתא זו,  ולא את שאינו מינו' וחציו בן חורין, אינו מוציא לא את מינו  ֶעֶבד ׁשֶ

אינו יכול להוציא ידי חובה אפילו את עצמו, כיון  - מֹוִציא ֵאינוֹ  ְלַעְצמוֹ  ַאף ,ַנְחָמן ַרב ָאַמר .וכו'

שכאשר תוקע הוא בשופר נעשית התקיעה גם על ידי 'חצי עבד' שבו, הפטור ממצוה זו, ואינו יכול 

  להוציא ידי חובה את ה'חצי בן חורין' שבו.

  

ֵני ֵריהּ  ַאֲהָבה ּתָ י ּבְ ַרּבִ ל ,ֵזיָרא ּדְ ָרכֹות ּכָ ן ַהּבְ ּלָ י ַעל ַאף ,ּכֻ ָצא ּפִ ּיָ  -  מֹוִציאהאדם ידי חובתו בברכה,  ׁשֶ

רשאי הוא לברכן שוב כדי להוציא ידי חובה אדם אחר, שעדיין לא בירך, כיון שכל ישראל ערבים 

שב שגם הם לא יצאו ידי חובה, זה לזה, וכאשר אחד מהם עדיין לא יצא ידי חובתו הרי זה נח

ת חּוץורשאים לברך עבורו ולהוציאו ידי חובה,  ְרּכַ ֶחם ִמּבִ ת ַהּלֶ ִין ּוִבְרּכַ וכן שאר ברכות הנהנין,  ַהּיַ

ִאם יכול הוא גם להוציא את האחרים ידי חובה בברכתו,  - מֹוִציאומברך עבור עצמו,  ,ָיָצא לֹא ׁשֶ

י אין חובה ליהנות באכילה ושתיה, אלא הרוצה לאכול או לשתות צריך שהר ,מֹוִציא ֵאינוֹ  ,ָיָצא ְוִאם

  לא שייכת בזה ערבות, ואינו יכול לברך עבור חברו. לברך, וכיון שאין חברו חייב בברכות אלו,

ֵעי ת ,ָבהחְ רַ הסתפק  -  ּבָ ְרּכַ ֶחם ּבִ ל ַהּלֶ ה ׁשֶ ִהיא ,ַמּצָ ת ',ַהּמֹוִציא' ׁשֶ ִין ּוִבְרּכַ ל ַהּיַ ִהיא ,ַהּיֹום שׁ ִקּדוּ  ׁשֶ  ׁשֶ

ִרי ּבֹוֵרא' ֶפן ּפְ האם אדם שכבר בירכם לעצמו יכול לחזור ולברך כדי להוציא את חברו ידי  - ַמהוּ  ',ַהּגָ

יָוןחובתו, או לא. וצדדי הספק הם כך, האם  חֹוָבה ּכֵ שהרי ברכה זו היא חובה על חברו,  - ִהיא ּדְ

מוציא, ואינו יכול לקיים מצוות קידוש בשבת שאינו יכול לקיים מצוות אכילת מצה ללא ברכת ה

יקללא ברכת הגפן,  או שמא נאמר,  -  ִדיְלָמא אוֹ  יכול הוא לברך כדי להוציא את חברו ידי חובה, - ַמּפִ

ָרָכה הרי זהו סוג ברכה שלא נתקן על חובה, אלא על רשות, ואף שבמקרה זה  - ִהיא חֹוָבה ָלאו ּבְ

  לא שייכת ערבות בסוג ברכה זו. חובה לברכו כדי לקיים את המצוה,

ִטיָנן י ַעל ַאףופשטה הגמרא את הספק, שבברכות אלו,  - ּוַפׁשְ ָצא ּפִ ּיָ  -  מֹוִציאהאדם ידי חובתו,  ׁשֶ

ַמררשאי הוא לחזור ולברך ברכות אלו כדי להוציא ידי חובה את האחרים. והראיה לכך,  ַאָ  ַרב ּדְ

י ִ י ,ַאׁשּ י ֲהֵויָנן ּכִ י ַרב ּבֵ ּפִ שׁ  ֲהָוהכשהיינו בביתו של רב פפי,  -  ּפַ  ֲהָוה ְוִכיהיה מקדש עבורינו,  -  ָלן ְמַקּדֵ

ָרא ֲאִריֵסיהּ  ָאתוּ  ּבְ שׁ  ֲהָוהוכאשר היו באים אריסיו מהשדה,  - ִמּדַ   היה חוזר ומקדש עבורם.  -  ְלהוּ  ְמַקּדֵ

נוּ מביאה הגמרא ברייתא בענין זה:  ָנן ּתָ רּוָסה ָאָדם ִיְפרֹס לֹאשנו חכמים בברייתא,  -  ַרּבָ  ,ָלאֹוְרִחים ּפְ

א ן ִאם ֶאּלָ ֶהם אֹוֵכל ּכֵ רּושׁ  .ִעּמָ ִאםשלא יברך עבורם ברכת הנהנין,  ,ּפֵ ֶהם אֹוֵכל ֵאינוֹ  ׁשֶ  הרי הוא ִעּמָ

ם מֹוִציא ַמִים ׁשֵ ָלה ׁשָ יתוֹ  ְוִלְבֵני ְלָבָניו הּוא ּפֹוֵרס ֲאָבל .ְלַבּטָ ם, הקטנים, שאינם יודעים לברך לבד ּבֵ

ֵדיומברך עבורם, אף שאינו אוכל עמהם,  ָכן ּכְ ִמְצֹות ְלַחּנְ    .ּבְ

למסיימת הברייתא,  הּובַ  ּוַבַהּלֵ י ַעל ַאף ,ְמִגּלָ ָצא ּפִ ּיָ את  רשאי להוציא -  מֹוִציאהאדם ידי חובתו,  ׁשֶ

  האחרים ידי חובתן.

 דין בית ראוהו להו סליקו
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  פרק רביעי

  משנה

ה', אלא 'חכמה', ואין בתקיעה זו איסור תורה, ולכן מעיקר הדין תקיעת שופר בשבת אינה 'מלאכ

היה ראוי לתקוע בראש השנה שחל בשבת. אמנם במשנתנו יבואר שמכל מקום גזרו בכך חכמים 

  איסור במקומות מסוימים:

ל טֹוב יֹום ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ ָחל ַהׁשּ ת, ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ שׁ  ּבַ ְקּדָ ּמִ אין איסור ר דין התורה, שכעיק תֹוְקִעים, ָהיוּ  ּבַ

ִדיָנה לֹא ֲאָבלתקיעת שופר, ב ל, כיון שגזרו חכמים שלא לתקוע ערי ישראבירושלים ובשאר  - ַבּמְ

יטלטל את השופר ארבע אמות ברשות הרבים, כשילך שיטעה ובשופר בשבת מחשש שיהיה מי 

במקדש', כלומר, למומחה שילמדנו לתקוע. אמנם בבית המקדש לא גזרו כן, כיון ש'אין שבות 

. , לפי שהכהנים זריזים וזהירים הםהגזירות שגזרו חכמים בשבת אינן נוהגות בבית המקדש

ָחַרב ֶ ית ְמׁשּ ׁש, ּבֵ ְקּדָ ן ִהְתִקין ַהּמִ ן יֹוָחָנן ַרּבָ אי, ּבֶ הוּ  ַזּכַ ּיְ ָכל תֹוְקִעין ׁשֶ שׁ  ָמקֹום ּבְ ּיֶ ין, ֵבית ּבוֹ  ׁשֶ כיון  ּדִ

י ָאַמרם, ויזהירו את העם שלא יטלטלו את השופר ברשות הרבים. שהדיינים זריזים וזהירים ה  ַרּבִ

ִהְתִקין ֶאְלָעָזר, ׁשֶ ן ּכְ ן יֹוָחָנן ַרּבָ אי ּבֶ א ִהְתִקין לֹא תקנה זו, ַזּכַ ְלָבד,  ְבַיְבֶנה ֶאּלָ שהיתה שם סנהדרין ּבִ

סנהדרין של גדולה של שבעים ואחד דיינים, אבל לא בשאר מקומות, ואפילו לא במקום שיש בו 

ל ְוֶאָחד ַיְבֶנה ֶאָחדאין הדבר כן, אלא  לֹו, ָאְמרוּ עשרים ושלשה דיינים.  שׁ  ָמקֹום ּכָ ּיֶ ין, ֵבית ּבוֹ  ׁשֶ  ּדִ

ובלבד שיהא זה בית דין קבוע, [ודעה זו אינה סוברת לגמרי כתנא קמא, כיון שתנא קמא סובר 

ה הגיעו הדיינים לאותו מקום. ואילו שהתירו לתקוע בכל מקום שיש בו בית דין, ואפילו אם במקר

  דעה זו של 'אמרו לו' סוברת שהתירו רק במקום שיש בית דין קבוע].

  

  גמרא

שׁ  שנינו במשנה, 'יום טוב של ראש השנה שחל בשבת, ְקּדָ ּמִ ִדיָנה לֹא ֲאָבל תֹוְקִעין ָהיוּ  ּבַ ּמְ מבררת  .'ּבַ

 ָאַמרבשופר בראש השנה שחל בשבת. מה הטעם שאסרו חכמים לתקוע  -  ַטֲעָמא ַמאיהגמרא, 

ה יִבין ַהּכֹלכיון ש ,ַרּבָ ְתִקיַעת ַחּיָ ִקיִאין ַהּכֹל ְוֵאין ,ׁשֹוָפר ּבִ ְתִקיַעת ּבְ ֵזָרה ,ׁשֹוָפר ּבִ היא שגזרו חכמים  ּגְ

אמחשש  ֶלּנוּ  ֶשּמָ ָידוֹ  ִיּטְ ִקי ֵאֶצל ְוֵיֵלךְ  ,ּבְ ע ּנוּ ְוַיֲעִבירֶ ממנו כיצד תוקעים,  ִלְלמֹדבתקיעות  ּבָ  ַאּמֹות ַאְרּבַ

ְרׁשּות ים ּבִ לּוָלב ַטֲעֵמיהּ  ְוַהְיינוּ מוסיפה הגמרא,  .ָהַרּבִ וזהו גם כן הטעם שאסרו נטילת לולב ביום  -  ּדְ

ה ַטֲעֵמיהּ  ְוַהְיינוּ טוב של סוכות שחל בשבת,  ְמִגּלָ שאין קוראים מגילת אסתר בפורים שחל בשבת,  ,ּדִ

  מחשש שמא יבא אדם לידי טלטול.

ָחַרב'שנינו במשנה,  ֶ ית ִמׁשּ שׁ  ּבֵ ְקּדָ התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בית  ַהּמִ

ית ְוִעם'היתר זה, לתקוע בשבת במקום שיש בית דין, היינו  ,הּוָנא ַרב ָאַמר .וכו'דין'  ין ּבֵ מבררת  .'ּדִ

ית ִעם'מה הכוונה  - ַמאיהגמרא,  ין ּבֵ ְפֵנייו התקיעות ומבארת, שיה ,'ּדִ ית ּבִ ין ּבֵ שאז אימת  ,ּדִ

ּלֹאלמעט אופן  - ְלַאּפּוֵקיהדיינים עליהם, ולא יבואו לטלטל,  ְפֵני ׁשֶ ית ּבִ ין ּבֵ ּלֹא ,ּדִ שאין לתקוע.  -  ּדְ



  מבואר      השנה ראשמסכת       רי"ף

 

  כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.©                                                                                                                                  

  

22 

ַמרמסייעת לכך הגמרא ממימרא נוספת,  י ִאיּתְ י ָאַמרשנינו כן עוד,  -  ַנּמִ יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ ְמּדָ  ָאַמר ,ּגַ

י ן יֹוֵסי ַרּבִ אּול ּבֶ י ָאַמר ,ׁשָ א ּתֹוְקִעין ֵאין ,ַרּבִ ל ֶאּלָ ית ְזַמן ּכָ ּבֵ ין ׁשֶ ִבין ּדִ    .יֹוׁשְ

  

  משנה

משנתנו דין נוסף שנתקן לאחר שנחרב בית המקדש: מעיקר דין אגב הדין האמור במשנה הקודמת, מביאה 

ּוְׂשַמְחֶּתם ' (ויקרא כג מ)הסוכות, שנאמר שבעת ימי כל התורה נטילת ארבעת המינים נוהגת בבית המקדש 

מן אילו בשאר המקומות נוהגת מצוה זו 'לפני ה'' היינו בבית המקדש, ו', וי ה' ֱא�ֵהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמיםִלְפנֵ 

ִראׁשֹוָנה,  רק ביום טוב ראשון.התורה  לארבעת המינים] - [ ּלּוָלב ָהָיה ּבָ שׁ  ִנּטָ ְקּדָ ּמִ ְבָעה ּבַ ִדיָנהּובַ ימים,  ׁשִ  - ּמְ

ָחַרביום טוב ראשון. רק ב -  ֶאָחד יֹום אר ערי ישראל,בש ֶ ית ִמׁשּ ׁש, ּבֵ ְקּדָ ן ִהְתִקין ַהּמִ ן יֹוָחָנן ַרּבָ אי ּבֶ  ַזּכַ

ְיֵהא ל לּוָלב ׁשֶ ִדיָנה ִנּטָ ּמְ ְבָעה ּבַ ׁש. ֵזֶכרימים  ׁשִ ְקּדָ  ַלּמִ

ֵהא עוד תקנה התקין רבן יוחנן בן זכאי,וְ  ּיְ ּלוֹ  ףֶהנֶ  יֹום ׁשֶ כלומר, יום ט"ז ניסן שמניפים בו  ָאסּור, ּכֻ

את העומר, והנפה זו היא המתירה באכילה את התבואה החדשה, אמנם לאחר שחרב בית המקדש 

ואין מניפים את העומר כלל, מצד הדין מותר לאכול מהתבואה החדשה מיד כשהאיר המזרח ביום 

זכרו האנשים שבשנה הקודמת אכלו את יבנה בית המקדש יאשר ט"ז, אמנם חשש רבן יוחנן שכ

התבואה החדשה מיד בשחרית של יום ט"ז, ויעשו כן גם באותה שנה, ולא יידעו שבשנה הקודמת 

היה הדבר מותר מחמת שלא הקריבו את העומר, ואילו בשנה זו הדבר אסור עד הקרבת העומר. 

  שה.כל יום ט"ז יהא אסור באכילת התבואה החדבזמן הזה ומשום כך תיקן ש

בתפילת מוסף של ראש השנה מוסיפים אמירת פסוקים של 'מלכיות זכרונות ושופרות', ותוקעים 

ָרכֹות ֵסֶדרבהם. משנתנו מבארת את סדר הברכות והתקיעות הללו:  של תפילת מוסף כך הוא,  ּבְ

תברכת 'מחיה המתים',  - ּוְגבּורֹותברכת 'מגן אברהם',  - ָאבֹות אֹוֵמר ַ 'אתה קדוש',  - םַהשֵּׁ  ּוְקֻדׁשּ

ֶהן ַמְלִכּיֹותפסוקי  ְוכֹוֵלל תואומר  תֹוֵקַע. ְוֵאינוֹ עם ברכת 'אתה קדוש',  -  ִעּמָ ַ 'אתה  - ַהּיֹום ְקֻדׁשּ

 ְואֹוֵמר ְותֹוֵקַע. ׁשֹוָפרֹות,ואומר פסוקי וברכת  ְותֹוֵקַע. ִזְכרֹונֹות,אומר פסוקי ברכת  ְותֹוֵקַע.בחרתנו', 

תברכת 'מודים',  - ְוהֹוָדָאהברכת 'רצה',  - ֲעבֹוָדה ְבֵרי ּכֲֹהִנים, ּוִבְרּכַ י ּדִ ן יֹוָחָנן ַרּבִ י לוֹ  ָאַמר נּוִרי. ּבֶ  ַרּבִ

ְלִכּיֹות, תֹוֵקעַ  ֵאינוֹ  ִאם ֲעִקיָבא, ה ַלּמַ יר, הּוא ָלּמָ כלומר, מדוע הוא מזכיר עשרה פסוקים, והרי כיון  ַמְזּכִ

רות בכך שאין תוקעים בהם, ראוי שישתנו גם בכך שהשתנו פסוקי מלכיות מפסוקי זכרונות ושופ

אשלא יאמרו בהם עשרה פסוקים, אלא תשעה בלבד.  אמר רבי עקיבא, כך הוא סדר הברכות  ֶאּלָ

ת ּוְגבּורֹות, ָאבֹות, אֹוֵמרוהתקיעות,  ַ ם, ּוְקֻדׁשּ ֵ ת ִעם ַמְלֻכּיֹותאת פסוקי  ְוכֹוֵלל ַהׁשּ ַ אתה  - ַהּיֹום ְקֻדׁשּ

ת ְוהֹוָדָאה ֲעבֹוָדה ְואֹוֵמר ְותֹוֵקַע. ׁשֹוָפרֹות,ואומר  ְותֹוֵקַע. ִזְכרֹונֹות,אומר  ֵקַע.ְותוֹ בחרתנו,   ּוִבְרּכַ

יָמא: פוסק הרי"ף את ההלכה .ּכֲֹהִנים י ומקובל בידינו ששהלכה היא - ָלן ְוַקּיְ ַרּבִ  -  ֵמֲחֵבירוֹ  ֲעִקיָבא ּכְ

   פסוק הלכה כרבי עקיבא.במקום שהוא חולק על תנא יחיד, ולכן אף כאן יש ל

ָרה ּפֹוֲחִתין ֵאיןעתה מבארת המשנה את סדר פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות:  פסוקים של  ֵמֲעׂשָ

ָרה ַמְלִכּיֹות, ָרה ִזְכרֹונֹות,פסוקים של  ּוֵמֲעׂשָ י .ׁשֹוָפרֹותפסוקים של  ּוֵמֲעׂשָ ן יֹוָחָנן ַרּבִ  ִאם אֹוֵמר, נּוִרי ּבֶ
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לשׁ  ָאַמר לשׁ  ׁשָ יִרין ֵאין ָיָצא.אחד משל תורה, אחד של כתובים ואחד של נביאים,  ,ׁשָ פסוקי  ַמְזּכִ

ל ְוׁשֹוָפרֹות ִזְכרֹונֹות ַמְלֻכּיֹות ְרָענּות, ׁשֶ ּתֹוָרה ַמְתִחילכגון 'ביד חזקה אמלוך עליכם', וכדומה.  ּפֻ אחר  ּבַ

ִליםדמו לנביאים, תהלים, איוב ומשלי] קשהם ם [כתוביכך אומר פסוקים מהכתובים, שהרי ה  ּוַמׁשְ

י ִביא. ַרּבִ ּנָ ִלים ִאם אֹוֵמר, יֹוֵסי ּבַ ּתֹוָרה, ִהׁשְ ובגמרא מבואר שיש לפרש את דברי רבי יוסי כך: ָיָצא,  ּבַ

  נביא, יצא.פסוק עשירי מהתורה, ואם השלים בפסוק עשירי מן הלכתחילה יש להשלים ב

  

  גמרא

ְעָיא אם אמר שלש שלש, יצא'.שנינו במשנה, 'רבי יוחנן בן נורי אומר,  הסתפקה הגמרא,  -  ָלן ִאיּבַ

לֹשׁ  ֲהֵני ָקָאַמר ׁשָ יאותם 'שלש' שאמר  - ּדְ ן יֹוָחָנן ַרּבִ שיוצא בהם ידי חובתו, האם כוונתו  נּוִרי ּבֶ

לֹשׁ שיאמר  לֹשׁ  ,ַהּתֹוָרה ִמן ׁשָ ִביִאים ִמן ׁשָ לֹשׁ ו ַהּנְ תּוִבים ִמן ׁשָ ֲהווּ  ,ַהּכְ עהרי הם ביחד ש - ְלהוּ  ּדַ ׁשַ  ּתֵ

ִביִאים ִמן ַאַחת ַהּתֹוָרה ִמן ַאַחתאו שמא כוונתו שאומר  - ִדְלָמא אוֹ פסוקים,  תּוִבים ִמן ַאַחתו ַהּנְ  ,ַהּכְ

ֲהווּ  לֹשׁ  ְלהוּ  ּדַ ן ׁשָ ּלָ ִטיָנןוהרי כולם יחד שלשה פסוקים.  -  ִמּכֻ ִאםופשטה הגמרא ספק זה,  -  ּוַפׁשְ  ָאַמר ּדְ

לֹשׁ  לָּ  ׁשָ ֶנֶגד ,ָיָצא ןִמּכֻ ויש אומרים ששלשה פסוקים אלו הם  - ָלהּ  ְוַאְמֵרי .ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּתֹוָרה ּכְ

ֶנֶגד ם ּכֲֹהִנים ּכְ ְרֵאִלים ְלִוּיִ    .ְוִיׂשְ

מּוֵאל ָאַמר ,ַהְמנּוָנא ַרב ָאַמרפוסקת הגמרא את ההלכה:  י ֲהָלָכה ,ׁשְ ַרּבִ ן יֹוָחָנן ּכְ סֹוף אַוֲאִסיְקנָ  .נּוִרי ּבֶ  ּבְ

יְרָקא יָון ,ֲחַנְנֵאל ַרב ָאַמרוהסיקה הגמרא בסוף פרק זה,  -  ּפִ ָאַמר ּכֵ (ה'  ּוְבתֹוָרְתךָ 'האדם בתפילתו  ׁשֶ

תּוב ֱאלֵֹקינּו) י ָאַמר ְוֵכןלומר כלום.  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ׁשּוב', ְׂשָרֵאל ה' ֱא�ֵהינּו ה' ֶאָחדְׁשַמע יִ  ֵלאמֹר ּכָ  ַרּבִ

עַ  ן ְיהֹוׁשֻ יָון ,ִוילֵ  ּבֶ ָאַמר ּכֵ תּוב ּוְבתֹוָרְתךָ ' ׁשֶ ין ,ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ׁשּובשמע ישראל' וגו',  ֵלאמֹר ּכָ בתפילת  ּבֵ

יןו ,ָיִחיד   וכך היא ההלכה. - ִהְלְכָתא ְוֵכןפוסק הרי"ף:  .ִצּבּורבתפילת ה ּבֵ

  

יִרין ֵאין'שנינו במשנה,  ְרָענּות לשֶׁ  ְוׁשֹוָפרֹות ִזְכרֹונֹות ַמְלֻכּיֹות ַמְזּכִ מביאה הגמרא דוגמאות  '.ּפֻ

גֹוןשל פורענות, היינו  ִזְכרֹונֹותלפסוקים אלו,  הפסוק שנאמר לגבי הנהגתם הרעה של בני ישראל  ּכְ

ה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב'במדבר,  ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹר ּכִ גֹוןשל פורענות,  ַמְלֻכּיֹות .לט) (תהלים עח 'ַוּיִ הפסוק  ּכְ

פּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם 'הָאִני ְנֻאם ַחי ' ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ׁשְ  לג) (יחזקאל כ 'ֱאלִֹהים ִאם לֹא ּבְ

ב ַעל ְוַאףמוסיפה הגמרא,  ָאַמר ּגַ לעל פסוק זה,  ַנְחָמן ַרב ּדְ י ּכָ ח ִריְתָחא ַהאי ּכִ  ןלָ עֲ  אנָ מָ חְ רַ  ִליְרּתַ

יכעס עלינו ה' כעס גדול כזה, ובלבד שיפדה אותנו מגלותנו וימלוך עלינו, ואם כן  אפילו - ְוִלְפְרִקיָנן

אף על פי כן,  -  ָהִכי ֲאִפּלוּ היה מקום לומר שאין זה נחשב פסוק של פורענות, אין הדבר כן, אלא 

יָון ֵרישׁ  ִריְתָחא ַאְדּכּוֵריכיון שפסוק זה נאמר בכעס,  - ֲאָמָרהּ  ְבִריְתָחאדִּ  ּכֵ אשַׁ  ּבְ  -  ַאְרָעא ֹאַרח ָלאו ּתָ

גֹוןשל פורענות,  ׁשֹוָפרֹותאין ראוי להזכיר את כעסו של ה' בראש השנה.  הפסוק שנאמר כאזהרה  ּכְ

ְקעוּ 'לישראל שיזהרו מהגייסות שיבואו עליהם למלחמה  ְבָעה ׁשֹוָפר ּתִ ּגִ    .(הושע ה ח) 'ּבַ

א ִאם ֲאָבל ל ְוׁשֹוָפרֹות תִזְכרֹונוֹ  ַמְלֻכּיֹותפסוקי  לֹוַמר ּבָ ְרָענּות ׁשֶ ל ּפֻ ומביאה  .אֹוֵמר ,ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ׁשֶ

גֹוןפורענות של אומות העולם,  ִזְכרֹונֹותהגמרא דוגמאות אף לזה,  ֵאת יֹום ְזֹכר ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ' ּכְ
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ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה גֹון ,ַמְלֻכּיֹות .(תהלים קלז ז) 'ְירּוָׁשָלִ ים' ּכְ זּו ַעּמִ  .(שם צט א) 'ה' ָמָלְך ִיְרּגְ

י ִאי גֹון ,ׁשֹוָפרֹות .(שם י טז) 'ה' ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצוֹ 'וכן פסוק זה,  - ַנּמִ הפסוק בזכריה  ּכְ

ֹוָפר ִיְתָקע  יםהִ ֱאלֹ  ַוה'' (ט יד) ׁשּ  ֵליהּ  ְוָסִמיךְ  ם גם על עם ישראל,', ואף שמדובר שְוָהַל� ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמןּבַ

הרי שלא יינזקו כלל, ונמצא שזהו פסוק  ',ֲעֵליֶהם ָיֵגן ְצָבאֹות ה''הרי נאמר מיד בפסוק הסמוך  -

  פורענות של אומות העולם. 

יִרין ְוֵאין דין נוסף בענינים אלו: גוֹ  ,ְלטֹוָבה ֲאִפּלוּ ו ,ָיִחידשל אדם  ִזְכרֹוןפסוק העוסק ב ַמְזּכִ הפסוק  ןּכְ

י ֱאלַֹהי ְלטֹוָבה ' (ה יט)שאמר נחמיה  הפסוק שאמר דוד  ּוְכגֹון ,'ֹּכל ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַעל ָהָעם ַהֶּזהָזְכָרה ּלִ

ָך ' (תהילים קו ד)המלך על עצמו  ְרצֹון ַעּמֶ ', כלומר, בעת שתרצה את עמך ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶת�ָזְכֵרִני ה' ּבִ

  הו זכרון של יחיד, אין אומרים אותו.תזכור גם אותי, וכיון שז

ְקדֹונֹות' לשון ְכרֹונֹות פסוקיכְּ  ֵהן ֲהֵרישבפסוקים,  'ּפִ גֹון ,זִּ ַקד ַוה''הפסוק  ּכְ ָרה ֶאת ּפָ  ,(בראשית כא א) 'ׂשָ

י ֶאְתֶכם' הפסוק שאמר משה רבנו לישראל בשם ה' כשבא לגאול אותם ממצרים ּוְכגֹון ַקְדּתִ ֹקד ּפָ  'ּפָ

ְבֵרי ,ז)(שמות ג ט י ּדִ י .יֹוֵסי ַרּבִ ְקדֹונֹות ,אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ְכרֹונֹות ֵאיָנן ּפִ זִּ  ְוַאףמברר הרי"ף את ההלכה:  .ּכַ

ב ַעל יָמא ּגַ ַקּיְ יבכל מקום שנחלקו דְּ שמקובל בידינו כלל זה,  - ָלן ּדְ י יֹוֵסי ַרּבִ י ֲהָלָכה ,ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ  ּכְ

יבמחלוקת זו נוהגים הכל  - ָעְלָמא ָנהּוג ָהָכא ,יֹוֵסי ַרּבִ שלא לומר פסוקים שיש בהם לשון  ,ְיהּוָדה ּכְ

'פקידה', אלא דווקא לשון 'זכירה' [הגמרא הביאה כאן כדוגמא את הפסוק 'וה' פקד את שרה', ואף 

 שלכאורה זהו זכרון של יחיד, שאין מזכירים, כיון שבפקידה זו נולד יצחק וממנו יצאו כל ישראל,

  ].(גמרא)הרי זה נחשב כזכרון של רבים 

  

ּתֹוָרה ַמְתִחיל'שנינו במשנה,  ִלים ּבַ ָנִביא ּוַמׁשְ י ,ּבְ ִלים ִאם ,אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ ּתֹוָרה ִהׁשְ  -  ְוָתִריְצָנא '.ָיָצא ,ּבַ

לדעת תנא קמא  כך יש לגרוס בה, -  ָקָאַמר ָהִכיוביארה הגמרא שיש לשנות את גירסת המשנה, ו

ּתֹוָרה ִחילַמתְ  ִלים ּבַ ָנִביא ּוַמׁשְ י ,ּבְ ִליםלכתחילה  ,אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ ּתֹוָרה ַמׁשְ ִלים ְוִאם ,ּבַ ָנִביא ִהׁשְ  .ָיָצא ,ּבְ

יָמאפוסק הרי"ף את ההלכה:  י ואנו פוסקים הלכה - ָלן ְוַקּיְ ַרּבִ שלכתחילה יש להשלים  ,יֹוֵסי ּכְ

ְנָיאבתורה.  י רָאמַ שנינו בברייתא,  -  ּתַ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ י ּבֶ אנשים ענוים המחבבים את  - ָוִתיִקין ,יֹוֵסי ַרּבִ

ִליִמין ָהיוּ המצוות,  ּתֹוָרה ַמׁשְ    .ּבַ

ָלָמאמקשה הגמרא,  ׁשְ אד ,ְוׁשֹוָפרֹות ִזְכרֹונֹותמובן דין זה לגבי פסוקי  - ּבִ שהרי יש  -  טּוָבא ִאיּכָ

ת, וניתן לומר שלשה פסוקי תורה בתחילה, פסוקים רבים בתורה העוסקים בזכרונות ושופרו

אולהשלים בפסוק רביעי מן התורה,  ָלָתאשבתורה,  ַמְלֻכּיֹותפסוקי  ֶאּלָ הרי יש רק שלשה  -  ֲהווּ  ּתְ

גֹון פסוקים, רּון ֶמֶלךְ ' ,(במדבר כג כא) 'ה' ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ 'והם פסוקים אלו,  -  ּכְ  'ַוְיִהי ִביׁשֻ

ִעיָנן ַוֲאַנן ,(שמות טו יח) 'ה' ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד' ,ברים לג ה)(ד ָרה ּבָ ואילו אנו צריכים להשלים  -  ֲעׂשָ

אלעשרה, והיינו פסוק רביעי מן התורה,   ,הּוָנא ַרב ָאַמרוהרי אין פסוק כזה. מתרצת הגמרא,  -  ְוֵליּכָ

ָנא ַמע'שנינו בברייתא, הפסוק  - ּתָ ָרֵאל ׁשְ  ַמְלכּותהזכרת  ִהיא זוֹ  (דברים ו ד) 'ֶאָחד ה' ינוּ הֵ ֱאלֹ  ה' ִיׂשְ

ֵלָמה ְבֵרי ,ׁשְ י ּדִ י .יֹוֵסי ַרּבִ ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ' וכן הפסוק .ַמְלכּות ֵאיָנהּ  ,אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ִּכי ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ
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ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת והפסוק  ,(שם ד לט) 'ת ֵאין עֹודה' הּוא ָהֱא�ִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתחַ   וגו'ַאּתָ

שבכל הפסוקים הללו מוזכר יחוד ה' בעולם, הרי אלו  ,לה)(שם ד  'ִּכי ה' הּוא ָהֱא�ִהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדוֹ 

ְבֵרי ,ַמְלכּותכפסוקי  י ּדִ י .יֹוֵסי ַרּבִ ימָ  .ַמְלכּות ֵאיָנהּ  ,אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ יוההלכה היא  -  ָלן אְוַקּיְ ַרּבִ  ,יֹוֵסי ּכְ

וממילא לשיטת רבי יוסי עצמו יש כמה פסוקי מלכויות בתורה, וניתן להשלים מתוכם את הפסוק 

  הרביעי של מלכויות, כדי לחתום בתורה.

  

  משנה

בראש השנה יש שני שליחי ציבור העוברים לפני התיבה, הראשון לתפילת שחרית והשני לתפילת 

ָבה ִלְפֵני ָהעֹוֵברמהתפילות תוקעים בשופר:  בארת באילונתנו ממוסף, ומש יֹום ַהּתֵ ל ִראׁשֹון טֹוב ּבְ  ׁשֶ

ָנה, רֹאשׁ  ָ ִניהראשון מתפלל שחרית והשני מתפלל מוסף,  ַהׁשּ ֵ בתפילת מוסף תוקעים  - ַמְתִקיעַ  ַהׁשּ

ַעתוּ בשופר, ו'מתקיע' היינו שאדם אחר תוקע על פי ברכותיו של שליח הציבור.  ל ִבׁשְ בימים  - ַהַהּלֵ

שאומרים בהם הלל, כגון בשאר ימים טובים [אבל בראש השנה אין אומרים הלל], שליח הציבור 

ל, ֶאת ַמְקֶראשמתפלל שחרית, הוא  ָהִראׁשֹון,  ובתחילה היו[ לפי שזריזים מקדימים למצוות. ַהַהּלֵ

שמד וגזרו על ישראל שלא פעם אחת היתה שעת האך תפילת שחרית, ראש השנה בב גםתוקעים 

יתקעו בשופר, והניחו הגויים שומרים בתפילת שחרית שלא יתקעו, ולאחר שסיימו תפילת שחרית 

. ואף שעתה אין גזירה זו, לא ביטלו את (גמרא) הסתלקו השומרים, ותיקנו שיהיו תוקעים במוסף

  .](רשב"א) התקנה, ולעולם תוקעים במוסף

  

  גמרא

ָקָאַמר ההלל, הראשון מקרא את ההלל'. מדייקת הגמרא,שנינו במשנה, 'ובשעת  מכך שנקטה  - ִמּדְ

ַעת'המשנה לשון  ׁשְ ל ּבִ ָלל ',ַהַהּלֵ ְברֹאשׁ משמע מכך  - ִמּכְ ָנה ּדִ ָ ל ַאְמִריָנן לֹא ַהׁשּ ולכן אין זה המשך  ,ַהּלֵ

ין אומרים מה הטעם לכך שא - ַטְעָמא ַמאילדין הראשון האמור לגבי ראש השנה. מבארת הגמרא, 

יהלל בראש השנה,  ְדַרּבִ ָאַמר ,ֲאָבהוּ  ּכִ י ּדְ ֵרת ַמְלֲאֵכי ָאְמרוּ  ,ֲאָבהוּ  ַרּבִ ָ דֹושׁ  ִלְפֵני ַהׁשּ רּוךְ  ַהּקָ  ִרּבֹונוֹ  ,הּוא ּבָ

ל ֵני ,עֹוָלם ׁשֶ ָרֵאל ֵאין ַמה ִמּפְ יָרה אֹוְמִרים ִיׂשְ רֹאשׁ  ְלָפֶניךָ  הלל]- [ ׁשִ ָנה ּבְ ָ ּפוּ  ּוְביֹום ַהׁשּ  ,ָלֶהן ָאַמר .ִריםַהּכִ

ר ב ֶמֶלךְ וכי יתכן הדבר, שבשעה ש - ֶאְפׁשָ א ַעל יֹוׁשֵ ּסֵ ין ּכִ ים ְוִסְפֵרי ֵמִתים ְוִסְפֵרי ,ּדִ תּוִחין ַחּיִ  ,ְלָפָניו ּפְ

ָרֵאלשבני האדם נכתבים ונחתמים בימים אלו לחיים או למוות,  יָרה אֹוְמִרים ְוִיׂשְ    .ׁשִ

  

  משנה

ל ׁשֹוָפר ָנה,הַ  רֹאשׁ  ׁשֶ ָ ִחין ֵאין ׁשּ ל ֶאת ָעָליו ְמַפּקְ אם נפלה עליו מפולת של אבנים אין מפנים אותם כדי  -  ַהּגַ

חּום ֶאת ָעָליו ַמֲעִביִרין ְוֵאיןלהוציאו ולתקוע בו,  אין יוצאים עבורו מחוץ לתחום שבת, שהוא אלפיים  -  ַהּתְ

ִאיָלן עֹוִלין לֹאוְ אמה מחוץ לעיר, לא כדי להביאו ולא כדי לשמוע את התקיעות,   ְולֹאכדי להורידו משם,  ּבָ

י ַעל רֹוְכִבין ּבֵ ִטין ְולֹא ְבֵהָמה ּגַ ֵני ַעל ׁשָ ִים ּפִ ָדָבר לֹא אֹותוֹ  חֹוְתִכין ְוֵאיןכדי להביאו,  ַהּמַ הּוא ּבְ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ
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בּות ָדָבר ְולֹאשאיסור מדרבנן, והיינו בדבר שאין דרך לחתוך בו את השופר,  -  ׁשְ ה, ְבלֹא הּואשֶׁ  ּבְ  ַתֲעׂשֶ

ן ָרָצה ִאם ֲאָבלוהיינו בדבר שדרכו בכך.  תֹוכוֹ  ִלּתֵ ן, כדי לתקן את קולו,  ַיִין אוֹ  ַמִים ּבְ ואין בכך איסור ִיּתֵ

  כלל, ואינו נחשב כ'מתקן כלי' ביום טוב. 

ִבין ְוֵאין ינֹוקֹות ֶאת ְמַעּכְ ְתקֹועַ  ַהּתִ ִקיןבראש השנה,  ִמּלִ ֵדי ֶהןִעמָּ  ּוִמְתַעּסְ ְלְמדוּ  ּכְ ּיִ  ובגמרא יבואר דין זה. ,ׁשֶ

ק ְתַעּסֵ ֹוֵמעַ  .ָיָצא לֹאהתוקע מתוך עיסוקו בלימוד התקיעות, ולא לשם מצוה,  - ְוַהּמִ את  ְוַהׁשּ

ק, ִמןהתקיעות  ְתַעּסֵ אף שהשומע עצמו התכוון לצאת ידי חובתו, כיון שהתוקע לא התכוון לשם  ַהּמִ

  .אָיצָ  לֹאמצוה, אף השומע 

  

  גמרא

מה  - ַטֲעָמא ַמאישאין עושים מלאכה ביום טוב לצורך השופר. מבררת הגמרא,  שנינו במשנה

האיסור  ,טֹוב יֹוםהטעם לכך, ומבארת, חילול  ה לֹא איסורוְ  ֲעׂשֵ אילו מצוות תקיעת וְ  ,הּוא ַתֲעׂשֶ

האינה אלא מצוות  ׁשֹוָפר ה ואין בא חיוב שיש בו משום -  ָאֵתי ְולֹא ,ֲעׂשֵ ה לֹא ֶאת ְודֹוֶחה ,ֲעׂשֵ  ַתֲעׂשֶ

ה ואף שאסרה המשנה אף איסורים דרבנן, היינו כיון שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל  .ַוֲעׂשֵ

  תורה. 

הּוא ְבָדָבר לֹא ,אֹותוֹ  חֹוְתִכין ֵאין'מבארת הגמרא את המשך דברי המשנה,  ּום ׁשֶ בּות ִמׁשּ והיינו  ,'ׁשְ

יָנא זו הדרך לחותכו בסכין, אין הדבר אסור אלא מדרבנן. 'ולא בדבר שהוא  סכין, שכיון שאין - ַסּכִ

ּום ה לֹא ִמׁשּ ָלא והיינו ,'ַתֲעׂשֶ   לחותכו במגל, שזו דרך חיתוכו הרגילה, והדבר אסור מן התורה.  - ַמּגָ

  

ן ָרָצה ִאם ֲאָבל'שנינו במשנה,  ן ,ַיִין אוֹ  ַמִים ְלתֹוכוֹ  ִלּתֵ ְנָיא '.ִיּתֵ אבברייתא, שנינו  - ּתַ אּול ַאּבָ  ,אֹוֵמר ׁשָ

ר ,ַיִין אוֹ  ַמִיםלתת בשופר  ֵדי ,ֻמּתָ ולהשביח את קולו, ואין הוא נחשב כמתקן כלי. אבל  ְלַצְחְצחוֹ  ּכְ

ֵני ,ָאסּורכדי לצחצחו,  ַרְגַלִים ֵמילתת לתוכו  בֹוד ִמּפְ   כבוד המצוה.  -  ַהּכָ

ִקין'עוד שנינו במשנה,  ֶהן ּוִמְתַעּסְ ְלְמדוּ  ֵדיכְּ  ִעּמָ ּיִ י ָאַמר '.ׁשֶ בראש השנה שחל  ַוֲאִפּלוּ  ,ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ת ּבָ ׁשַ והטעם שלא גזרו בזה חכמים שמא יעביר את [מותר להתעסק עם התינוקות שיתקעו.  ,ּבְ

השופר ארבע אמות ברשות הרבים, כיון שחשש זה הוא רק כשחייב האדם במצוה, ומתוך הטירדה 

אבל כשאין חיוב תקיעות אין חשש שיטלטלנו, ולכן מותר ללמד את הוא עשוי לטעות ולטלטל, 

  .](רמב"ן ור"ע מברטנורא) התינוקות לתקוע

י ָהֵניוְ  יעַ  ְבָקָטןודין זה הוא רק  - ִמיּלֵ ִהּגִ שכיון שהגיע לגיל חינוך מלמדים אותו לתקוע  ,ְלִחּנּוךְ  ׁשֶ

ּלֹא ָקָטן ֲאָבל אפילו בשבת, כדי שידע לתקוע בראש השנה ולצאת ידי חובתו, יעַ  ׁשֶ יֹום ,ְלִחּנּוךְ  ִהּגִ  ּבְ

תאכן מותר ללמדו, אבל בראש השנה שחל  - יןאִ של ראש השנה שחל בחול,  טֹוב ּבָ ׁשַ כיון  ,לֹא ,ּבְ

ָאְמֵרי ְוִאיתשאין בכך משום חינוך.  ָכא ּדְ ויש שאמרו שהחילוק הוא בהיפך, שההיתר להתעסק  - ִאיּפְ

שחל בשבת הוא רק בקטן שלא הגיע לגיל חינוך, אבל אחר שהגיע  עם קטן שיתקע בראש השנה
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לגיל חינוך יש לחנכו ולאסור עליו לתקוע בשופר, כפי שהדבר אסור על הגדולים. [הראשונים 

נחלקו האם היתר זה של תקיעת הקטנים נוהג רק בזמן שהיתה תקיעת שופר דוחה את השבת, 

שבת, אסור אף לקטנים לתקוע, או שאף בזמן הזה ן הזה שאין תוקעים בשום מקום בוממילא בזמ

  הדבר מותר, כיון שאין בזה חשש טלטול, וכמו שהתבאר (ר"ן)].

  

  משנה

משנתנו מבארת את סדר תקיעות השופר בראש השנה וביום הכפורים של שנת היובל. יש 

, להקדים, שבתורה נאמר שלש פעמים לשון 'תרועה' [פעמיים בראש השנה ופעם אחת ביובל

ולומדים אותם זה מזה], ודרשו חכמים מפסוקים שכל תרועה יש תקיעה לפניה ותקיעה אחריה, 

נמצא שיש צורך לתקוע בסך הכל תשע תקיעות. [אמנם אנחנו תוקעים כמה מיני תרועות: שברים, 

 תרועה, כיון שיש לנו ספק מה היא ה'תרועה' האמורה בתורה].- תרועה, ושברים

ִקיעֹות, ֵסֶדר לסדרים  לשׁ שָׁ  ּתְ לשׁ  ׁשֶ לשׁ  ׁשָ עּורבכל סדר שלש תקיעות, תקיעה ותרועה ותקיעה.  -  ׁשָ  ׁשִ

ִקיָעה ֵדי ּתְ לֹשׁ  ּכְ רּועֹות ׁשָ עּורובגמרא יבואר היאך מחשבים שיעור זה.  ,ּתְ רּוָעה ׁשִ ֵדי ּתְ לֹשׁ  ּכְ ְיָבבֹות,  ׁשָ

  ים. וכל יבבה היא שלש קולות קטנים, ונמצא שתרועה היא תשעה קולות קטנ

ַקע ִראׁשֹוָנה ּתָ ךְ אחר התרועה וְ לפני התרועה, כדרכה,  -  ּבָ ה,האריך  -  ָמׁשַ ִנּיָ ְ ׁשּ שאחרי התרועה,  ּבַ

ִים ּתַ כאורך של שתי תקיעות, כדי שתעלה לו התקיעה הזו גם עבור התקיעה שלפני התרועה  - ִכׁשְ

ָידוֹ  ֵאיןהבאה,  א ּבְ לפני התרועה הבאה. כיון שאי  וצריך לתקוע תקיעה נוספתֶאָחת, תקיעה  ֶאּלָ

 אפשר לחלק תקיעה אחת לשתים.

ַרךְ  ִמי ּבֵ ךְ  ְוַאַחרברכות מלכיות זכרונות ושופרות של מוסף,  ׁשֶ ן ּכָ ּמֵ  ְותֹוֵקעַ  ּוֵמִריעַ  ּתֹוֵקעַ  ׁשֹוָפר, לוֹ  ִנְזּדַ

לשׁ  ָעִמים,  ׁשָ  כיון שאין התקיעות חייבות להיות על סדר הברכות.ּפְ

ם ׁשֵ לִ  ּכְ ְ ׁשּ ב ִצּבּור יחַ ׁשֶ בתפילה, בין בראש השנה ובין בכל תפילות השנה, ויוצא רק על ידי  ַחּיָ

ךְ שמתפלל בעצמו,  ל ּכָ ב ְוָיִחיד ָיִחיד ּכָ להתפלל בעצמו, ואינו יכול לצאת ידי חובה על ידי שמיעת  ַחּיָ

ןהש"צ, כיון שהש"צ מוציא ידי חובה רק את מי שאינו בקי ואינו יודע להתפלל בעצמו.  ְמִליֵאל ַרּבָ  ּגַ

ִליחַ  אֹוֵמר,חולק ו ים ֶאת מֹוִציא ִצּבּור ׁשְ בין מי שבקי בתפילה ובין מי שאינו בקי,  חֹוָבָתן, ְיֵדי ָהַרּבִ

  בין בתפילות של ראש השנה ובין בתפילות של כל השנה.

  

  גמרא

עּור' שנינו במשנה, ִקיָעה ׁשִ ֵדי ,ּתְ לֹשׁ  ּכְ רּועֹות ׁשָ והרי שנינו בברייתא,  - ְוָהַתְנָיאמקשה הגמרא,  .'ּתְ

עּור ִקיָעה ׁשִ ְתרּוָעה ּתְ ֵיי ָאַמרמתרצת הגמרא,  .ּכִ א ,ַאּבַ ּנָ יב ָקאהתנא של משנתנו,  - ִדיָדן ּתַ ִקיעֹות ָחׁשִ  ּתְ

כּוְלהוּ  ֵבי ּדְ ְתרּועֹות ּבָ כּוְלהוּ  ּכִ ֵבי ּדְ חישב כאן את התקיעות הראשונות של כל סדר תר"ת, ואת כל  - ּבָ



  מבואר      השנה ראשמסכת       רי"ף

 

  כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.©                                                                                                                                  

  

28 

תרועות שבו, והיינו שלש תקיעות ושלש תרועות, ועל זה אמר, ששלשת התקיעות הן בשיעור ה

שלשת תרועות, נמצא שאורך כל תקיעה הוא כאורך תרועה, ולא הוצרך לפרש את אורך התקיעות 

אהאחרונות, שאחרי התרועות, כיון שפשוט שהן באותו אורך של התקיעות הראשונות. ואילו  ּנָ  ּתַ

ָרא יב ָקאתנא שבברייתא, ה - ּבָ ָבא ַחד ָחׁשִ החשיב 'תר"ת' אחד, ועל זה אמר ששיעור התקיעה  - ּבָ

ִליֵגי ְולֹאהראשונה שבו היא כשיעור התרועה שבו,  ונמצא שאין כאן מחלוקת, שאף לדברי  -  ּפְ

  התנא בברייתא שיעור אורך תקיעה הוא כאורך תרועה.

עּור' עוד שנינו במשנה, רּוָעה ׁשִ דֵ  ּתְ לֹשׁ  יּכְ והרי  -  ְוָהַתְנָיאמקשה הגמרא גם על דין זה,  '.ְיָבבֹות ׁשָ

עּורשנינו בברייתא,  רּוָעה ׁשִ ה ּתְ לֹׁשָ ׁשְ ָבִרים ּכִ ושלשה שברים בודאי ארוכים הם יותר משלש  ,ׁשְ

ֵיי ָאַמריבבות, שהן קצרות.  ָהא ,ַאּבַ אי ּבְ ִליֵגי ַוּדַ בין בדין זה בודאי יש מחלוקת בין המשנה ל - ּפְ

ְכִתיבהברייתא, ומבאר אביי את מקור השיעור של תרועה [ועל פי זה תבואר מחלוקתם],  שהרי  -  ּדִ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם'(במדבר כט א) נאמר  ִמיָנן ',יֹום ּתְ ָבא יֹום'ותירגם אונקלוס  - ּוְמַתְרּגְ  ,'ְלכֹון ְיֵהא ַיּבָ

יהּ ללמוד את שיעור היבבות  יש -  ְוָגִמירוכיון שהתבאר ש'תרועה' היינו 'יבבה',  ִסיסְ  ֵמִאּמֵ  ,ָראּדְ

ְכִתיב ַעד ַהַחּלֹון '(שופטים ה כח) בפסוק לגבי אמו של סיסרא שחיכתה לבנה שישוב מהמלחמה  ּדִ ּבְ

ב  ַיּבֵ ְקָפה ַוּתְ התנא של הברייתא  - ָסַבר ַמרובשיעור יבבות אלו נחלקו התנאים,  ',ֵאם ִסיְסָראִנׁשְ

נּוֵחיסובר,  יבבות הן כגניחותיו של אדם הגונח מלבו, וכדרך החולים המאריכים  -  ַנחגָּ  ּגְ

ואילו התנא של משנתנו סובר,  - ָסַבר ּוַמרבגניחותיהם, ולכן אמר ששיעור תרועה כשלש שברים. 

היבבות הן כיללה של אדם הבוכה ומקונן, שמשמיע קולות קצרים וסמוכים, ולכן פירש  - ָיִליל ַיּלּוִלי

  רועה הוא כשלש יבבות קצרות.ששיעור הת

  

נוּ הגמרא מביאה ברייתא בענין תקיעת שופר בראש השנה וביובל:  ָנן ּתָ שנו חכמים בברייתא,  - ַרּבָ

ִין ׁשֹוָפרהיינו  ',יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםהאמור בתורה לגבי ראש השנה (במדבר כט א) 'שֶׁ  ִמּנַ ְלמּוד ,ּבְ  ּתַ

רּוָעה ׁשֹוָפר ְוַהֲעַבְרתָּ '(ויקרא כה ט) ום הכפורים של שנת היובל לכך נאמר לגבי י -  לֹוַמר ועדיין  ',ּתְ

אללמוד שתוקעים בשופר  ִלי ֵאין רֹאשׁ  ,ּיֹוֵבל יום הכפורים שלבְּ  ֶאּלָ ָנה ּבְ ָ ִין ַהׁשּ שנעשות התקיעות  ִמּנַ

ְלמּודדווקא בשופר.  חֶֹדשׁ ' )טז כט(ויקרא  לכך נאמר לגבי יום הכפורים - לֹוַמר ּתַ ִביִעי ּבַ ְ  ,(הזה) 'ַהׁשּ

ֵאין ְלמּוד ׁשֶ חֶֹדשׁ 'שהרי לכאורה אין כל לימוד ממה שנאמר  - לֹוַמר ּתַ ִביִעי ּבַ ְ שהרי נאמר כבר  ,'ַהׁשּ

ְלמּוד ּוַמהבכמה מקומות בתורה שיום הכפורים הוא בחודש השביעי,  חֶֹדשׁ  לֹוַמר ּתַ ִביִעי ּבַ ְ  ,ַהׁשּ

ְיהוּ ללמדנו  ל ׁשֶ ל רּועֹותַהתְּ  ּכָ ִביִעי חֶֹדשׁ  ׁשֶ ְ והיינו בין תקיעות של ראש השנה ובין תקיעות של  ,ַהׁשּ

ֶזהיום הכפורים של יובל,    כמו התקיעות שנאמרו ביובל, שהם בשופר. - ּכָ

ִיןממשיכה הברייתא ודורשת,  ׁשּוָטה ּוִמּנַ ּפְ מהיכן לומדים שיש לתקוע 'תקיעה', שהיא  -  ְלָפֶניהָ  ׁשֶ

ְלמּודהתרועה האמורה בפסוק, פשוטה, לפני  לגבי תקיעת שופר שבשנת היובל (ויקרא כה  לֹוַמר ּתַ

ִיןומשמעות לשון 'והעברת' היא העברת קול אחד, והיינו תקיעה.  ',ְּתרּוָעה ׁשֹוַפר ְוַהֲעַבְרתָּ 'ט)   ּוִמּנַ

ׁשּוָטה ּפְ ְלמּודשיש לתקוע תקיעה פשוטה לאחר התרועה,  - ְלַאֲחֶריהָ  ׁשֶ ֲעִבירוּ '(שם)  ַמרלוֹ  ּתַ ויש  ',ּתַ
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אללמוד דין זה  ִלי ְוֵאיןללמוד מכך שיש לתקוע גם לאחר התרועה.  ּיֹוֵבלבתקיעת שופר ש ֶאּלָ  ,ּבַ

רֹאשׁ שבענין זה עוסק הפסוק,  ָנה ּבְ ָ ִין ,ַהׁשּ ְלמּוד ,ִמּנַ חֶֹדשׁ 'לכך נאמר  - לֹוַמר ּתַ ִביִעי ּבַ ְ ֵאין ,'ַהׁשּ  ׁשֶ

ְלמּוד חֹ ' לֹוַמר ּתַ ִביִעי ֶדשׁ ּבַ ְ ְלמּוד ּוַמהשהרי כבר ידוע שיום הכפורים הוא בחודש השביעי,  ,'ַהׁשּ  ּתַ

חֶֹדשׁ ' לֹוַמר ִביִעי ּבַ ְ ְהיוּ אלא בא הכתוב ללמד  ',ַהׁשּ ּיִ ל ׁשֶ רּועֹות ּכָ ל ַהּתְ ִביִעי חֶֹדשׁ  ׁשֶ ְ ֶזה ַהׁשּ    .ּכָ

ִין לֹשׁ שיש לתקוע  ּוִמּנַ לסדרים  ׁשָ לֹשׁ  ׁשֶ לֹשׁ  ׁשָ לש קולות בכל סדר, שהן תקיעה שברים ש - ׁשָ

ְלמּודותקיעה,  לכך נאמרו לגבי התקיעות שבראש השנה והתקיעות שבשנת היובל שלשה  - לֹוַמר ּתַ

רּוָעה ׁשֹוַפר ְוַהֲעַבְרתָּ 'פסוקים אלו, לגבי יום הכפורים של יובל נאמר (שם)  ולגבי התקיעות של  ,'ּתְ

רּוָעה ִזְכרֹון'ראש השנה נאמר  רּוָעה יֹום'ושם כג כד) ( 'ּתְ ומשלשת  ,(במדבר כט א) 'ָלֶכם ִיְהֶיה ּתְ

ִיןהפסוקים הללו יש ללמוד שיש לתקוע שלש פעמים שלש קולות.  יש לנו ללמוד, שאף שלא  ּוִמּנַ

ןנאמרו כל הפסוקים באותו ענין, יש  ל ָהָאמּור ֶאת ִלּתֵ ֶזה ֶזה ׁשֶ ל ,ּבָ ֶזה ֶזה ְוׁשֶ שאף הפסוק האמור  -  ּבָ

נת היובל מלמד על ראש השנה, ואף הפסוקים האמורים בראש השנה מלמדים על היובל, בש

ְלמּוד ִביִעי'לכך נאמר בשני המקומות לשון  - לֹוַמר ּתַ ִביִעי' 'ׁשְ ָוה ִלְגֵזיָרה ',ׁשְ יַצד ָהא .ׁשָ ומה יש  -  ּכֵ

לֹשׁ ללמוד מכל הפסוקים הללו, שיש לתקוע  ֵהןסדרים  ׁשָ עביחד  ׁשֶ ׁשַ   ות.קול ּתֵ

  

הגמרא חוזרת לנידון המחלוקת לעיל, האם 'תרועה' היא כגניחות ארוכות או כיללות קצרות: 

עּור'שנינו במשנה,  ִקיָעה ׁשִ ְתרּוָעה ּתְ עּור ,ּכִ רּוָעה ׁשִ ה ּתְ לֹׁשָ ׁשְ ָבִרים ּכִ יתיקן  - ַאְתִקין '.ׁשְ  ֲאָבהוּ  ַרּבִ

ִקיָעהשיש לתקוע  ,ְבֵקיָסִרי ה ,ּתְ לֹׁשָ ָבִר  ׁשְ רּוָעה ,יםׁשְ ךְ  ַמהתמהה הגמרא,  .ּוְתִקיָעה ,ּתְ  הּוא ְילּוֵלי ִאי ,ַנְפׁשָ

רּוָעהאם סבר רבי אבהו ש'תרועה' היינו יללות קצרות,  - ָבִרים ,ַנֲעִביד ּתְ היה לו לומר  - ַנֲעִביד ָלא ׁשְ

ש'תרועה' אם סבר רבי אבהו  - הּוא ְגנּוֵחי ִאישיתקעו תרועה ולא שברים, שהם גניחות ארוכות. ו

ָבִריםהיינו גניחות ארוכות, אם כן  רּוָעה ַנֲעִביד ׁשְ היה לו לומר שיתקעו רק שברים,  - ַנֲעִביד ָלא ּתְ

  ולא תרועה. 

ָקאמתרצת הגמרא,  ַנח ְגנּוֵחי ִאירבי אבהו הסתפק בנידון זה,  -  ֵליהּ  ְמַסּפְ ומספק  ,ָיִליל ְילּוֵלי ִאי ,ּגָ

  שלשה שברים וגם תרועה.  התקין שיעשו את שני הדברים, גם

שמא באמת 'תרועה'  - הּוא ְגנּוֵחי ִדיְלָמאהרי יש לנו לחשוש וַ  ,ֲעִויָרא ַרבהקשה על כך  - ָלהּ  ַמְתִקיף

רּוָעה ְוַאְתָיאהיינו גניחות ארוכות, כשלשה שברים,  ובאה התרועה שלאחריה ומפסיקה  - ּוַמְפְסָקא ּתְ

ין ִקיָעה ּבֵ האחרונה  ּתְ לֹׁשָ ָבִרים ִלׁשְ ואין יוצאים ידי חובה בכך. מתרצת הגמרא, אף אחר תקנתו  ,ׁשְ

ָבא ָעִביד ֲהַדרשל רבי אבהו,  ִקיָעהחוזר האדם ותוקע סדר נוסף, של  -  ַאֲחִריָנא ּבָ ה ,ּתְ לֹׁשָ ָבִרים ּוׁשְ  ,ׁשְ

  ובסדר זה יוצא הוא ידי חובתו אם באמת תרועה היא גניחות ארוכות, כשברים. ,ּוְתִקיָעה

שמא התרועה האמיתית היא יללות  -  הּוא ְילּוֵלי ְוִדיְלָמא ,ַרִביָנא ָלהּ  ַמְתִקיףשיכה הגמרא ומקשה, ממ

ָבִרים ְוָאתוּ  קצרות, יןובאים השברים שתוקע בתחילה ומפסיקים  - ּוַמְפְסֵקי ׁשְ ִקיָעהה ּבֵ הראשונה  ּתְ

ָבא ִבידעָ  ֲהַדרואין יוצאים ידי חובה בכך. מתרצת הגמרא,  ,ִלְתרּוָעה חוזר האדם ותוקע  - ְתִליָתָאה ּבָ

ִקיָעהסדר שלישי, של  רּוָעה ,ּתְ    .ּוְתִקיָעה ,ּוּתְ
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תמהה הגמרא, אם כן שתוקע גם תקיעה ושברים ותקיעה וגם תקיעה ותרועה ותקיעה, הרי נמצא 

ן ִאםשיצא ידי חובת שתי השיטות, ו י ּכֵ ַרּבִ ה ֲאָבהוּ  ּדְ של רבי אבהו,  מה התועלת בתקנתו - ִלי ָלּמָ

יְלָמאשתוקע תקיעה שברים ותרועה ותקיעה. מתרצת הגמרא, הסתפק רבי אבהו  ַנח ּדִ  -  ְוָיִליל ּגָ

 - ָהִכי ִאישמא 'תרועה' היינו גם גניחה וגם יללה, ולכן תיקן שיתקעו גם סדר זה. מקשה הגמרא, 

ָכאאם כך שיתכן שתרועה היא גם גניחה וגם יללה,  י ִאיּפְ לו לתקן גם סדר הפוך, של  היה - ַנּמִ

יְלָמאתקיעה תרועה שברים ותקיעה,  שמא כך הוא הסדר הנכון, של יללה ואחר כך  - ְוָגַנח ָיִליל ּדִ

יאדם רגיל,  - שׁ ינִ אִ  ְסָתםמתרצת הגמרא,  גניחה, ובסדר האחר לא יצא ידי חובתו. ַרע ּכִ יהּ  ִמיּתְ  ּבֵ

ָתא ֵרישָׁ כאשר קורה לו דבר צער,  - ִמּלְ ַנח אּבְ ל ְוָהַדר ִמּגְ בתחילה הוא גונח גניחות ארוכות,  -  ְמַיּלֵ

  ואחר כך מילל יללות קצרות. 

ו ִנְמָצאמסכם הרי"ף את סדר התקיעות:  ּתֹוְקִעין ַעְכׁשָ לֹשׁ  תשר"ת ׁשֶ ָעִמים ׁשָ כתקנת רבי אבהו,  ,ּפְ

לֹשׁ  תש"ת ְותֹוְקִעין ָעִמים ׁשָ לֹשׁ  תר"ת ְותֹוְקִעין ,ּפְ ָעִמי ׁשָ  ְלתֹוְקָען ָהָעם ְוָנֲהגוּ והיינו שלשים קולות.  ,םּפְ

ֵהן בתחילה ׁשֶ ִבין ּכְ תבאותו זמן  ֲעֵליֶהם ּוְמָבְרִכין ,יֹוׁשְ ְרּכַ ִקיָעה ּבִ ֵני .ַהּתְ ּבּור ּוִמּפְ ַהּצִ מֹעַ  ְצִריִכין ׁשֶ  ִלׁשְ

ִקיעֹות ָרכֹות ֵסֶדר ַעל ַהּתְ ָרכֹות ֵסֶדר ַעל ְותֹוְקִעין חֹוְזִרין ְלִפיָכךְ  ,ַהּבְ ַעם תשר"ת ַהּבְ ַעם ותש"ת ,ַאַחת ּפַ  ּפַ

ַעם ותר"ת ,ַאַחת על כל ברכה וברכה, ונמצא שבסדר הברכות תוקעים שלשים קולות  ,ַאַחת ּפַ

ְיהוּ ומצד הדין היה ראוי  - הּוא ּוְבִדיןנוספים.  ָרכֹות ֵסֶדר ַעל אֹוָתן תֹוְקִעין ׁשֶ ֶדר ּבְ ּסֵ ְקעוּ  ּכַ ּתָ ֵהן ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ

והיינו שעל כל ברכה יתקעו שלש פעמים תשר"ת, שלש פעמים תש"ת ושלש פעמים  ,ִביןיֹושְׁ 

אתר"ת,  יָון ֶאּלָ ָרכֹות ּכֵ ַהּבְ בֹות ֵאין ׁשֶ ִקיעֹות ֶאת ְמַעּכְ אֹוָתן חֹוָבָתן ְיֵדי ָיְצאוּ  ֲהֵרי ,ַהּתְ ְקעוּ  ּבְ ּתָ ֵהן ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ

ִבין ָרכֹות ֵסֶדר ַעל תר"ת תש"ת תשר"ת ִלְתקֹועַ  ָלֶהם ְוַדי ,יֹוׁשְ ַעם ּבְ ּלֹא ,ַאַחת ּפַ ּבּור ֶאת ְלַהְטִריחַ  ׁשֶ  .ַהּצִ

ְנָהג ְוֵכן ָכל ַהּמִ י ָהעֹוָלם ּבְ ּתֵ יבֹות ּוִבׁשְ    .ְיׁשִ

  

ִאילוּ  ֵמי ׁשְ א ֵרישׁ  ִמּקַ ָבֵרךְ שאלו שאלה זו לפני ראש הישיבה,  - ְמִתיְבּתָ ָנה רֹאשׁ  יֹוםב ַהּמְ ָ ִקיַעת ַעל ַהׁשּ  ּתְ

ַתר ׁשֹוָפר יחַ והיינו בתקיעות שתוקעים תחילה מיושב,  ,ּתֹוָרה ֵסֶפרלאחר הקריאה ב - ּבָ ודיבר  - ְוֵהׂשִ

 ַעל ְלָבֵרךְ לחזור ו ָצִריךְ בדברים אחרים קודם התקיעות שבמוסף על סדר הברכות, האם הוא 

ִקיעֹות ל ַהּתְ ָרכֹות ֵסֶדר ׁשֶ ָנן ָחזוּ  ָקא ָהִכין ש הישיבה,והשיב להם רא - ְלהוּ  ְוַאֲהַדר .לֹא אוֹ שבמוסף  ּבְ  ַרּבָ

ּגֹוֲעִריןכך נראה לחכמים,  - ֶזה ׁשֶ ח ּבְ ָ ׁשּ ּלֹא ַעד ׁשֶ ָרכֹותה ֵסֶדר ַעל ִיְתַקעקודם ש]-[ ׁשֶ כיון שלכתחילה  ,ּבְ

 ַלֲחזֹרמכל מקום  ֲאָבל אין להפסיק בדיבור בין הברכה לבין התקיעות שעל סדר הברכות במוסף,

ְמָיא ְולֹאוהוסיף ואמר,  .ֵזרחוֹ  ֵאינוֹ  ּוְלָבֵרךְ  ין ָהא ּדָ ואין דין זה דומה לדין ברכת התפילין,  - ִלְתִפּלִ

ָאַמר א ַרב ּדְ חאם  ,ִחְסּדָ יןהאדם  ׂשָ ההנחת  ּבֵ ִפּלָ השל יד  ּתְ על של ראש,  ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזרשל ראש,  ִלְתִפּלָ

ֲהָנךְ  י ּדַ ּתֵ שתפילין של יד ושל ראש הן שתי מצוות בפני  שהרי שם הטעם הוא כיון -  ִניְנהוּ  ִמְצֹות ׁשְ

ְתַנןעצמן,  השהרי כך שנינו במשנה (מנחות לח.),  - ּדִ ִפּלָ ל ּתְ ֶבת ֵאיָנהּ  ָיד ׁשֶ לאת  ְמַעּכֶ ל ,רֹאשׁ  ׁשֶ  ְוׁשֶ

ֶבת ֵאיָנהּ  רֹאשׁ  ל ְמַעּכֶ ולכן אם יש לו רק תפילין של יד או רק של ראש, מניחם ומברך עליהם.  ,ָיד ׁשֶ

אלא זו בלבד ששתי מצוות הן,  - ֹודע ְולֹא ָרָכה ַהִהיא ּוְמָבֵרךְ  ָהַדר לֹאאם שח ביניהן דְּ  ֶאּלָ  -  ָקַמְייָתא ּבְ
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אאינו חוזר ומברך את אותה ברכה שבירך על תפילין של יד, שהיא 'להניח תפילין',  ָרָכה ֶאּלָ  ּבְ

יָנןתפילין'.  מברך הוא ברכה אחרת, והיינו 'על מצוות -  ְמָבֵרךְ  ָקא ַאֲחִריָתא והקשתה שם  - ּוַמְקׁשִ

חהגמרא, משמע מדברי רב חסדא שרק אם  ח לֹאאכן מברך הוא ברכה נוספת, אבל אם  - יןאִ  ,ׂשָ  ,ׂשָ

ַלח ְוָהאאינו חוזר ומברך,  - ָלא א ַרב ׁשָ ר ִחּיָ ֵמיהּ הלכה זו  הּוָנא ּבַ ְ ימשמו] -[ ִמׁשּ ַרּבִ ה ַעל ,יֹוָחָנן ּדְ ִפּלָ  ּתְ

ל ין ְלָהִניחַ ' ֵמראוֹ  ָיד ׁשֶ ִפּלִ ל ְוַעל ',ּתְ ין ִמְצַות ַעל' אֹוֵמר רֹאשׁ  ׁשֶ ִפּלִ ומשמע שבכל אופן מברך האדם  ',ּתְ

יותירצה שם הגמרא,  - ּוַפְרִקיָנןשתי ברכות אלו.  ּיֵ ָאְמֵרי ְוָרָבא ַאּבַ ְרַוְייהוּ  ּדְ אמרו שניהם יישוב  - ּתַ

ח לֹאזה, אף לדברי רבי יוחנן, אם  ח ְוִאם'להניח תפילין',  ,ַאַחתרק ברכה  ךְ ְמָברֵ  ,ׂשָ ִים ְמָבֵרךְ  ,ׂשָ ּתַ  ,ׁשְ

ה ןכֵ  יפִּ  לעַ  ףְואַ והיינו שמוסיף ברכת 'על מצוות תפילין'.  יחַ  ָקׁשֶ אף שיש לו תקנה שיברך  - ְלָהׂשִ

ַתְנָיאברכה חדשה על תפילין של ראש, אין לדבר לכתחילה,  חשהרי כך שנינו בברייתא,  -  ּדְ י ׂשָ  ןּבֵ

ה ִפּלָ ה ּתְ ָידוֹ  ִהיא ֲעֵבָרה ,ִלְתִפּלָ ְלָחָמה ֵמעֹוְרֵכי ָעֶליהָ  ְוחֹוְזִרין ,ּבְ ן ְוָכל ,ַהּמִ ּכֵ י ׁשֶ חבנידון זה,  - ַהאי ּכִ ָ ׂשּ  ׁשֶ

ין ִקיעֹות ּבֵ ב ּתְ ָ ֻיׁשּ ּמְ ד ִלְתִקיעֹות ׁשֶ ֻעּמָ ּמְ א[שעבירה היא בידו,  ,ׁשֶ ֵאינוֹ  ]ֶאּלָ עות על התקי ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ׁשֶ

ְצָוהכל התקיעות שֶׁ דמעומד, לפי  ֲהֵרי ,ּוְרֵאה ֵצאוראיה לכך שאינו חוזר ומברך,  .ִהיא ַאַחת ּמִ ל ׁשֶ  ,ַהַהּלֵ

ָבְרִכין ּמְ י ַעל ְוַאף ,ִלְקִריָאתוֹ  ֹקֶדם ׁשֶ ין ֵכן ּפִ ֶרק ּבֵ  ְולֹאמותר להפסיק לצורך (ברכות יד.),  - ּפֹוֵסק ְלֶפֶרק ּפֶ

  .ֵרךְ ּוְלבָ  ַלֲחזֹר ֻהְצַרךְ 

  

ַקע' שנינו במשנה, ִראׁשֹוָנה ּתָ ךְ  ,ּבָ ה ּוָמׁשַ ִנּיָ ׁשְ ִים ּבַ ּתַ ׁשְ ָידוֹ  ֵאין ,ּכִ א ּבְ י ָאַמר '.ַאַחת ֶאּלָ אדם  ,יֹוָחָנן ַרּבִ

ַמעש ע ׁשָ ׁשַ ִקיעֹות ּתֵ עתשעה קולות הנצרכים, ואף התרועות מכונות כאן 'תקיעות'] - [ ּתְ ֵתׁשַ עֹות ּבְ  ׁשָ

ּיֹום כל שעה שמע תקיעה אחת, אף שהפסיק בין תקיעה לתקיעה, כיון שסוף סוף שמע כלומר, ב ,ּבַ

ְנָיאידי חובתו.  ָיָצאאת כל תשע הקולות שחייב בהם,  י ּתַ ַמעשנינו כן אף בברייתא,  - ָהִכי ַנּמִ  ׁשָ

ע ׁשַ ִקיעֹות ּתֵ ע ּתְ ֵתׁשַ עֹות ּבְ שְׁ ידי חובה. אבל אם שמע את כל תשעה הקולות  ָיָצא ,ׁשָ ֵני ָעהִמּתִ  ָאָדם ּבְ

ַאַחתשתקעו  כיון שצריך לשמוע את התקיעות כסדרן, תקיעה ותרועה ותקיעה, ולא  ,ָיָצא לֹא ,ּכְ

ִקיָעהבבת אחת. שמע  ֶזהותקעו  ,ִמזֶּה ּוְתרּוָעה ,ִמזֶּה ּתְ  ַוֲאִפּלוּ  .ָיָצא לפי הסדר הראוי, ֶזה ַאַחר ּבָ

ֵסירּוִגין לאם היו התקיעות במשך  ּלוּ ַוֲאפִ ששהה בין תקיעה לתקיעה,  - ּבְ ּלוֹ  ַהּיֹום ּכָ    .ּכֻ

י ָאַמר ּוִמימקשה הגמרא,  וכי אמר רבי יוחנן דין זה, שאפילו אם שהה זמן רב בין  -  ָהִכי יֹוָחָנן ַרּבִ

י ְוָהָאַמרתקיעה לתקיעה יצא ידי חובה,  ּום יֹוָחָנן ַרּבִ י ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ  לַהלֵּ קריאת הבְּ  ,ְיהֹוָצָדק ּבֶ

ה ִגּלָ ָהה ִאם ,ּוַבּמְ ֵדי בשתיקה באמצע הקריאה שיעור זמן שיש בו ׁשָ הּ  ֶאת ִלְגמֹר ּכְ ּלָ ואף  ,ָלרֹאשׁ  חֹוֵזר ,ּכֻ

כאן, כיון ששהה בין תקיעה לתקיעה זמן רב, אינו יוצא ידי חובה, אלא צריך לחזור לתחילת סדר 

ָיא לֹאהתקיעות. מתרצת הגמרא,  המימרא  - ִדיֵדיהּ  ָהאבי יוחנן, כיון דאין זו קושיא על ר -  ַקׁשְ

יהּ  ָהאהראשונה היא דעת רבי יוחנן עצמו, שאפילו אם שהה זמן רב, יצא ידי חובה. ו  -  ְדַרּבֵ

המימרא השניה היא דעת רבו, רבי שמעון בן יהוצדק, הסובר שאם שהה שיעור זמן שיש בו כדי 

י חובתו. פוסק הרי"ף את ההלכה: לגמור את כל הקריאה או את כל סדר התקיעות, לא יצא יד

י וההלכה היא -  ָלן ְוַקְייָמא ַרּבִ ָאַמר ,יֹוָחָנן ּכְ עאם שמע את תשע התקיעות  ֲאִפּלוּ  ,ּדְ ֵתׁשַ עֹות ּבְ ּיֹום ׁשָ  ,ּבַ
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ל .ָיָצא ה ּוְבַהּלֵ ִגּלָ י ַעל ַאףגם כן,  - יַנמִּ  ּוַבּמְ ָהה ּפִ ָ ׁשּ ֵדיבשתיקתו שיעור זמן שיש בו  ׁשֶ הּ  ֶאת ֹורִלְגמ ּכְ ּלָ  ,ּכֻ

א ,ָלרֹאשׁ  ַלֲחזֹר ָצִריךְ  ֵאינוֹ  קֹום קֹוֵראממשיך ו ֶאּלָ ַסק ִמּמָ ּפָ    .ׁשֶ

  

נוּ  ָנן ּתָ ִקיעֹותשנו חכמים בברייתא,  -  ַרּבָ בֹות ֵאיָנןשל תעניות,  ּתְ שאם אינו יודע  ,זוֹ  ֶאת זוֹ  ְמַעּכְ

בֹות ֵאיָנןיות, גם כן של תענ ּוְבָרכֹותלתקוע את כולן, תוקע את התקיעות שיודע.   ,זוֹ  ֶאת זוֹ  ְמַעּכְ

ִקיעֹותומברך את הברכות שיודע. אבל  ל ּוְבָרכֹות ּתְ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ ל ַהׁשּ ּפּוִרים יֹום ְוׁשֶ בֹות ,ַהּכִ  ֶאת זוֹ  ְמַעּכְ

ואם אינו יודע לתקוע את כל סדר התקיעות, לא יתקע כלל. וכן אם אינו יודע את כל סדר  ,זוֹ 

ברך כלל [אבל אין הברכות מעכבות את התקיעות, ולא התקיעות מעכבות את הברכות, לא י

ָנא ַמאיהברכות]. מבררת הגמרא,  ָנה רֹאשׁ במה שונות התקיעות והברכות של  -  ׁשְ ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ  ַהּכִ

ְדָרָבאשהן מעכבות זו את זו. ומבארת,  ָאַמר ,ּכִ דֹושׁ  ָלֶהן ָאַמר ,ָרָבא ּדְ רּוךְ  ַהּקָ ָרֵאל הּוא ּבָ  ִאְמרוּ  ,ְלִיׂשְ

רֹאשׁ  ְלָפַני ָנה ּבְ ָ ֵדי ,ַמְלֻכּיֹות ,ְוׁשֹוָפרֹות ִזְכרֹונֹות ַמְלֻכּיֹות ַהׁשּ ְמִליכּוִני ּכְ ּתַ ֵדי ,ִזְכרֹונֹות .ֲעֵליֶכם ׁשֶ ֲעֶלה ּכְ ּיַ  ׁשֶ

ה .ְלטֹוָבה ְלָפַני ִזְכרֹוְנֶכם ׁשֹוָפריעלה זכרונכם לפני,  ּוַבּמֶ א ענין אחד, מעכבות הן זו וכיון שהכל הו .ּבְ

  את זו.

  

ֵרךְ  ִמי'שנינו במשנה,  ּבֵ ךְ  ְוַאַחרהתפלל מוסף] -[ ׁשֶ ן ּכָ ּמֵ לֹשׁ  ְותֹוֵקעַ  ּוֵמִריעַ  ּתֹוֵקעַ  ,ׁשֹוָפר לוֹ  ִנְזּדַ ָעִמים ׁשָ '. ּפְ

ךְ  ְוַאַחר ֵביֵרךְ כבר דְּ טעם הדין הוא רק כיון  - ַטְעָמא מדייקת הגמרא, ן ּכָ ּמֵ ומשמע מכך,  ,ׁשֹוָפר לוֹ  ִנְזּדַ

ָרא ׁשֹוָפר ֵליהּ  ִאית ִאי ֲאָבל יאבל אם היה לו שופר בתחילה,  -  ֵמִעּקָ ַמע ּכִ ֶדר ְלהוּ  ׁשָ ָרכֹות ַאּסֵ ַמע ּבְ  ׁשָ

דין זה, שיש לשמוע את  ָאְמרוּ  לֹא ,ָרָבא ָאַמריש לו לשמוע את התקיעות לפי סדר הברכות.  - ְלהוּ 

את מוסף, התקיעות לפי סדר הברכות של תפיל ֶחֶבר ֶאּלָ בציבור המתפללים יחד, אבל יחיד  - ִעיר ּבְ

ְנָיאיכול לשמוע את התקיעות שלא לפי סדר הברכות. מסייעת לכך הגמרא,  י ּתַ שנינו כן  - ָהִכי ַנּמִ

הּואאף בברייתא,  ׁשֶ ֶדר ַעל ׁשֹוְמָעןאת התקיעות], - [ ׁשֹוְמָען ּכְ ָרכֹות ֵסֶדר ְוַעל ,ַהּסֵ מוסף.  של תפילת ּבְ

ִצּבּור ,יםִר מוּ אֲ  יםִר בָ דְּ  המֶּ בַּ  ָיִחיד ֲאָבל ,ּבְ ֶדר ַעל ׁשֹוְמָען ,ּבְ כסדר התקיעות, והיינו תקיעה תרועה  - ַהּסֵ

ּלֹאאף וְ ותקיעה,  ָרכֹותה ֵסֶדר ַעל ׁשֶ    .ּבְ

ּלֹא ָיִחידמביאה הגמרא את המשך הברייתא,  ַקע ׁשֶ  .לוֹ  ֹוֵקעַ תּ  ֲחֵבירוֹ אף שהוא יכול לתקוע בעצמו,  ,ּתָ

ּלֹא ְוָיִחיד ֵרךְ  ׁשֶ ואף  ,לוֹ  ְמָבֵרךְ  ֲחֵברוֹ  ֵאיןלא התפלל תפילת מוסף, ויכול הוא להתפלל בעצמו,  -  ּבֵ

שמעיקר הדין יכול אדם להוציא את חבירו בכל הברכות, אף שהוא עצמו כבר יצא ידי חובה, 

כל אחד יבקש רחמים הוציאו חכמים מכלל זה את התפילה, שכיון שהיא בקשת רחמים, ראוי ש

על עצמו. אמנם אם אין חבירו יודע להתפלל, יכול הוא לחזור ולהתפלל כדי להוציא את חבירו ידי 

  חובתו.

ּתֹוְקִעין ִמְצָוהדין נוסף,  ָבְרִכין ִמן יֹוֵתר ּבַ מצות שמיעת קול שופר, שהיא מצוה דאורייתא,  - ַהּמְ

פרות שבמוסף, שזו מצוה דרבנן (רבנו חננאל). קודמת למצוות הזכרת פסוקי מלכויות זכרונות ושו

יַצד יבאיזה אופן יש נפקא מינה מכלל זה, כגון שהיו  - ּכֵ ּתֵ סמוכות למקומו, ואינו יכול  ֲעָירֹות ׁשְ
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ַאַחתלהיות בשתיהן,  ואין תוקעים,  ְמָבְרִכין ּוְבַאַחתבראש השנה ואין מברכים,  תֹוְקִעיןמהן  ּבְ

תּ  ְלָמקֹום הֹוְלִכין ְמָבְרִכין ְלָמקֹום הֹוְלִכין ְוֵאין ,ֹוְקִעיןׁשֶ ָהא יפִּ  לעַ  ףאַ ו ,ׁשֶ אי ּדְ אף באופן  - ָסֵפק ְוָהא ַוּדַ

שבעיר שתוקעים אין זה ודאי, ואילו בעיר שמברכים הדבר ודאי, מוטב שילך לעיר שיתכן שיתקעו 

  קודמת. בה, מאשר שילך לעיר שבודאי יתפללו בה מוסף ויברכו, כיון שמצוות התקיעות

  

ם' שנינו במשנה, ׁשֵ ִליחַ  ּכְ ְ ׁשּ ב ִצּבּור ׁשֶ ךְ  ַחּיָ ל ּכָ ב ְוָיִחיד ָיִחיד ּכָ ן .ַחּיָ ְמִליֵאל ַרּבָ ִליחַ  אֹוֵמר ּגַ  מֹוִציא ִצּבּור ׁשְ

ים ֶאת ְנָיא הגמרא מביאה ברייתא בענין מחלוקת זו:'. חֹוָבָתן ְיֵדי ָהַרּבִ  לוֹ  ָאְמרוּ שנינו בברייתא,  - ּתַ

ןם חכמי ְמִליֵאל ְלַרּבָ הששליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן,  ,ִלְדָבֶריךָ  ,ּגַ ְלִלין ִצּבּור ָלּמָ  ִמְתּפַ

ֵדירבן גמליאל,  ָלֶהם ָאַמרבלחש.  יר ּכְ ִליחַ  ְלַהְסּדִ תוֹ  ֶאת ִצּבּור ׁשְ ִפּלָ שעל ידי שמתפלל תחילה  ,ּתְ

ן ָלֶהם ָאַמר"צ. בלחש, תפילתו סדורה בפיו, ומתפלל כראוי את חזרת הש ְמִליֵאל ַרּבָ  ,ַלֲחָכִמים ּגַ

השאין שליח ציבור מוציא את הציבור ידי חובתם,  ,ְלִדְבֵריֶכם ִליחַ  ָלּמָ ָבה ִלְפֵני יֹוֵרד ִצּבּור ׁשְ כל  ַהּתֵ

ימות השנה [אבל בראש השנה בין כך עליו לרדת לפני התיבה כדי שיתקעו על סדר הברכות, וכפי 

ֵדי ,לוֹ  ָאְמרוּ ם אלא בציבור (ר"ן)]. שהתבאר שאין תוקעי ֵאינוֹ  מי ֶאת ְלהֹוִציא ּכְ ִקי ׁשֶ רבן  ָלֶהם ָאַמר .ּבָ

םגמליאל,  ׁשֵ ּמֹוִציא ּכְ ֵאינוֹ  ֶאת ׁשֶ ִקי ׁשֶ ונמצא שאנו מחשיבים את תפילתו כתפילת חובה, שאף על  ,ּבָ

ךְ פי שכבר יצא מתפלל כדי להוציא אחרים, ממילא  ִקי הּואשֶׁ  ִמי ֶאת מֹוִציא ּכָ ככל אדם המברך  ,ּבָ

ברכה שהוא חייב בה, שיכול להוציא את האחרים ידי חובתם, אף שהם בקיאים ויכולים לברך 

  בעצמם.

ה ָאַמר ר ַרּבָ ר ּבַ י ָאַמר ,ָחָנה ּבַ ן ֲחָכִמים מֹוִדים ,יֹוָחָנן ַרּבִ ְמִליֵאל ְלַרּבָ ָרכֹות ּגַ ּבְ ל ּבַ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ ששליח  ,ַהׁשּ

אף בברכות של ראש השנה נחלקו,  -  ַמֲחלֶֹקת ִהיא ֲעַדִין ,ָאַמר ְוַרבציא אף את הבקיאים. ציבור מו

  ולדעת חכמים אין שליח ציבור מוציא את הבקיאים ידי חובה. 

י ָאַמר ּוִמיתמהה הגמרא,  וכי יתכן שאמר כך רבי יוחנן שאין מחלוקת בענין ברכות  - ָהִכי יֹוָחָנן ַרּבִ

י ָאַמרְוהָ של ראש השנה,  ןכְּ  ֲהָלָכה ,יֹוָחָנן ַרּבִ ְמִליֵאל ַרּבָ ָרכֹות ּגַ ּבְ ל ּבַ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ לשבכל שנה  ַהׁשּ  יֹום ְוׁשֶ

ּפּוִרים מכך שהוצרך רבי יוחנן וּ של שנת היובל, ששליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובה,  ַהּכִ

ָלל ',ֲהָלָכה'לפסוק  ְפִליֵגי ִמּכְ  'מֹוִדים' ַמאן ,ָרָבא ָאַמרר. מתרצת הגמרא, משמע שיש מחלוקת בדב - ּדִ

יעל מי אמר רבי יוחנן לשון זו של 'מודים חכמים לרבן גמליאל', על  - שהוא מודה לרבן  ,ֵמִאיר ַרּבִ

ָלל ַוֲהָלָכהגמליאל,  ְפִליֵגי ִמּכְ ומה שדייקנו מלשון 'הלכה' שאמר רבי יוחנן, שיש החולקים על רבן  - ּדִ

הסוברים שאף בברכות של ראש השנה אין שליח ציבור מוציא את הציבור  ,ָנןַרבָּ גמליאל, היינו 

ַתְנָיאידי חובה. ומבארת הגמרא היכן מצאנו את דעת רבי מאיר בענין זה,  שכך שנינו בברייתא,  -  ּדְ

ָרכֹות ל ּבְ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ ל ַהׁשּ ּפּוִרים יֹום ְוׁשֶ ִליחַ  ,ַהּכִ ים ֶאת מֹוִציא ִצּבּור ׁשְ ְבֵרי ,חֹוָבָתן ְיֵדי ָהַרּבִ י ּדִ  ,ֵמִאיר ַרּבִ

ם ,אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים ׁשֵ ִליחַ  ּכְ ְ ׁשּ ב ִצּבּור ׁשֶ ךְ להתפלל בעצמו,  ַחּיָ ל ּכָ ב ְוָיִחיד ָיִחיד ּכָ להתפלל בעצמו,  ַחּיָ

ואף בראש השנה ויום הכפורים, וכלפי דעת חכמים זו הוצרך רבי יוחנן לפסוק ולומר שאין הלכה 
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כרבן גמליאל ורבי מאיר, ששליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם בתפילה של  כמותם, אלא

  ראש השנה ויום הכפורים של יובל. 

ְמִעיָנןפוסק הרי"ף את ההלכה:  ן ֲהָלָכהדְּ ויש לנו ללמוד מכך,  - ִמיָנהּ  ְוׁשַ ַרּבָ ְמִליֵאל ּכְ ָרכֹות ּגַ ּבְ ל ּבַ  ׁשֶ

ָנה רֹאשׁ  ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ  ֲאָבלשבזה אף רבי מאיר סובר כן, ופסק רבי יוחנן הלכה כדבריהם,  ,ְלָבדבִּ  ַהּכִ

ָאר ׁשְ ָנה ְימֹות ּבִ ָ אאין הלכה כרבן גמליאל,  - לֹא ,ַהׁשּ ם ֶאּלָ ׁשֵ ִליחַ  ּכְ ְ ׁשּ ב ִצּבּור ׁשֶ ךְ  ,ַחּיָ ל ּכָ  ְוָיִחיד ָיִחיד ּכָ

הּוא ִקי ׁשֶ ב ּבָ   וכן היא ההלכה.  - ִהְלְכָתא ְוֵכן ,ַחּיָ

דֹות ְוַעםסיפה הגמרא ואומרת, מו ָ ׂשּ ּבַ ֲאִניֵסי ,ׁשֶ א ְלֵבי ְלֵמיֵתי ָמצוּ  ְולֹאשאנוסים הם,  - ּדַ ּתָ ִניׁשְ  -  ּכְ

רֹאשׁ ואינם יכולים לבא לבית הכנסת  ָנה ּבְ ָ ּפּוִרים ּוְביֹום ַהׁשּ ִליחַ  ,ַהּכִ י ִצּבּור ׁשְ  ,חֹוָבָתן ְיֵדי מֹוִציָאן ַנּמִ

ִעירהאנשים  ֲאָבל, אף שלא שמעו כלל את תפילתו ִליחַ  ֵאיןשיכולים לבא לבית הכנסת,  ,ּדְ  ִצּבּור ׁשְ

ָאתוּ  ַעד חֹוָבָתן ְיֵדי מֹוִציָאן א ְלֵבי ּדְ ּתָ ִניׁשְ ְמֵעיעד שיבואו לבית הכנסת,  -  ּכְ ִליָחא ְוׁשָ ְ  -  ְדִצּבּוָרא ִמׁשּ

הוישמעו את תפילת שליח הציבור  ִחּלָ    .סֹוף ְוַעד ִמּתְ

ְלִמיה את דברי הירושלמי בענין זה: שנינו בתלמוד הרי"ף מביא עת ן(פ"ד ה"י),  ְירּוׁשַ ְמִליֵאל ַרּבָ  ּגַ

ִליחַ  ,אֹוֵמר ים ֶאת מֹוִציא ִצּבּור ׁשְ ם ִצּפֹוָרָאה הּוָנא ַרב ,וכו' חֹוָבָתן ְיֵדי ָהַרּבִ ׁשֵ  ֲהָלָכה ,ָאַמר יֹוָחָנן יבִּ רַ  ּבְ

ן ַרּבָ ְמִליֵאל ּכְ ין ּגַ ִאיּלֵ ִקי ּבְ בתקיעות אלו, כלומר, בברכות של מלכיות זכרונות ושופרות,  - ָעָתאּתְ

ָנןובתנאי  - ְוהּואשתוקעים בהם, ולא בשאר התפילה,  ׁשְ ּיֶ ם ׁשֶ ה ֵמרֹאשׁ  ׁשָ ִפּלָ    .ַהּתְ

לדעת רבי מאיר, וכפי שאנו פוסקים את ההלכה, וּ עתה חוזר הרי"ף לדברי הגמרא בתלמוד בבלי: 

ָנא ַמאי ָרכֹותהבמה שונות  - ׁשְ ל ּבְ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ ל ַהׁשּ ּפּוִרים יֹום ְוׁשֶ ִליחַ  ,ַהּכִ ְ ׁשּ ים ֶאת מֹוִציא ִצּבּור ׁשֶ  ָהַרּבִ

ֵאין ַמה ,חֹוָבָתן ְיֵדי ן ׁשֶ ָאר ּכֵ ׁשְ ָנה ְימֹות ּבִ ָ ּוםטעם החילוק הוא  ,ַהׁשּ יבתפילות אלו דְּ  ִמׁשּ ָרכֹות ְנִפיׁשֵ  - ּבְ

ָכליש ברכות מרובות,  בָּ  ּדְ ל יםבִ טוֹ  יםמִ ְויָ  תתוֹ ׁשַ ָאר ׁשֶ ָנה ְימֹות ׁשְ ָ ַבעיש בתפילת העמידה רק  ,ַהׁשּ  ׁשֶ

עובראש השנה ויום הכפורים של יובל יש  -  ַוֲהֵניברכות,  ׁשַ ברכות, שהרי מלבד שלש ראשונות  ּתֵ

  ושלש אחרונות מוסיפים מלכיות זכרונות ושופרות. 

  

י ְלעֹוָלם ,ֶאְלָעָזר יבִּ רַ  רמַ אָ  תוֹ  ֶאת ָאָדם רַיְסּדִ ִפּלָ ל ךְ כָּ  רחַ ְואַ שתהא שגורה בפיו,  ,ּתְ ּלֵ  ,ָרָבא ָאַמר .ִיְתּפַ

ָרא ּבְ ָתא ִמְסּתַ ימסתברים דבריו  - ִמּלְ ַרּבִ ָרכֹות ֶאְלָעָזר ּדְ ּבְ ל ּבַ ָנה רֹאשׁ  ׁשֶ ָ ל ,ַהׁשּ ּפּוִרים יֹום ְוׁשֶ שבכל  ַהּכִ

לשנה,  ָרִקים ְוׁשֶ אין בני אדם בקיאים בהם, וצריכים לסדרם תפילות הבאות מזמן לזמן, ש - ּפְ

ל תפילות ֲאָבללעצמם קודם התפילה.  ָאר ׁשֶ ָנה ְימֹות ׁשְ ָ  .ָצִריךְ  לֹאשל ימות החול ושל שבתות,  ,ַהׁשּ

ה ָרִקים' ִהיא ְוַכּמָ ים ',ּפְ לֹׁשִ ְ ן יֹום ִמׁשּ ולכן אף תפילת מוסף של ראש חודש צריך האדם לסדר  ,ּוְלַהּלָ

  קודם תפילתו. 

י ה,ַרבָּ  ָאַמר(מ.),  ֵערּוִביןמסכת בְּ  ְרִסיָנןגַּ  י ֲהִויָנן ּכִ ְעָיא ,הּוָנא ַרבכשהיינו לומדים תורה אצל  - ּבֵ  ִאיּבַ

ירהאם יש צורך  - ַמהוּ הסתפקנו בספק זה,  - ָלן להזכרה  ְלַהְזּכִ רֹאשׁ בתפילות ש חֶֹדשׁ  רֹאשׁ  ׁשֶ  ּבְ

ָנה ָ יָוןיום הזכרון הזה'. וצדדי הספק הם, האם  שאומר 'את יום ראש החדש הזה ואת ,ַהׁשּ ֲחלּוִקין ּכֵ  ּדַ

מּוָסִפין  ַאְמִריָנןשיש מוסף המיוחד לראש חדש מצד עצמו, מלבד מוספי יום טוב של ראש השנה,  ,ּבְ
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יְלָמא אוֹ יש צורך להזכיר בתפילה את ראש חדש בפני עצמו,  - רֹון אֹוֵמראו שמא  - ּדִ אותו וְ  ,ֶאָחד ִזּכָ

מועיל לו גם לענין הזכרת ראש השנה וגם לענין הזכרת ראש חדש.  - ּוְלָכאן ְלָכאן לוֹ  עֹוֶלהזכרון 

רֹון אֹוֵמרומסקנת הגמרא שם, ש -  ַוֲאִסיְקָנא   .ּוְלָכאן ְלָכאן לוֹ  ְועֹוֶלה ,ֶאָחד ִזּכָ

י ה,ַרבָּ  ָאַמר עודוְ  י ֲהִויָנן ּכִ ְעָיא ,הּוָנא ַרב ּבֵ האם יש לברך ברכת  -  ְזַמן לֹוַמר ַמהוּ הסתפקנו,  -  ָלן ִאיּבַ

רֹאשׁ 'שהחיינו'  ָנה ּבְ ָ ּפּוִרים ּוְביֹום ַהׁשּ יָוןוצדדי הספק הם כך, האם  .ַהּכִ ִמְזַמן ּכֵ מאחר  - ָאֵתי ִלְזַמן ּדְ

יְלָמא אוֹ יש לברך בהם ברכת שהחיינו,  - ַאְמִריָנןוהם באים פעם בשנה,  יָוןאו שמא נאמר,  - ּדִ  ּכֵ

לֹא ָיֵדיהּ  ֲהָוה לֹא .ַאְמִריָנן לֹא ',ְרָגִלים'כיון שאינם מכונים  -  רוּ ִאיקְ  ּדְ לא ידע רב הונא להשיב לנו  - ּבְ

יתשובה על שאלה זו. המשיך רבה ואמר,  כשבאתי ללמוד לפני רב יהודה,  -  ְיהּוָדה ַרב ְלֵבי יַאָתאִ  ּכִ

ָרארב יהודה,  (ליה) רמַ אָ  י ֲחַדת ַאּקָ הרי אפילו על דלעת חדשה שצמחה בשנה זו אנו  - ְזַמן ֲאִמיָנא ַנּמִ

 ֵליהּ  ָאַמרמברכים 'שהחיינו', וכל שכן שעל ימים אלו יש לברך שהחיינו, אף שאינם קרויים 'רגלים'. 

ְעָיא ָקא לֹא ְרׁשּותהשיב לו רבה,  - לא היה ספק בידי שרשאי האדם לברך שהחיינו בימים  - ִלי ִמיּבַ

אלא הספק היה האם יש חובה לברך  - ַמאי חֹוָבהש וכדומה, אלו, כפי שמברכים על פרי חד

ומסקנת הגמרא היא,  - ּוַמְסָקָנאשהחיינו בימים אלו, כפי שמברכים בשלשת הרגלים, או לא. 

רֹאשׁ  יש לברך ברכת שהחיינו -  ְזַמן אֹוֵמרכך היא ההלכה,  - ִהְלְכָתא ָנה ּבְ ָ ּפּוִרים ּוְביֹום ַהׁשּ   .ַהּכִ

  

 השנה ראש מסכת לה וסליקא טוב םיו להו סליקו

  


