
 

 

  

  

  

   תקיעת שופרל ראוייםה

, (בעצמו)וטה וקטן, אין מוציאין את הרבים ידי חובתן. זה הכלל: כל שאינו מחויב בדבר חרש, ש: משנה (כ"ט א')

  אינו מוציא את הרבים ידי חובתן.

(ספק זכר ספק הכל חייבין בתקיעת שופר. כהנים ולויים וישראלים, גרים ועבדים משוחררים, וטומטום : תנו רבנן

(משום צד חירות  וחציו בן חורין (כנעני). ומי שחציו עבד רי זכר ונקבה)(שבגופו איבואנדרוגינוס  נקבה, שאיבריו מכוסים)

  .שבו)

ולא את  )טומטום כמותו, שמא תוקע זה נקבה, וחבירו זכר(, לא את מינו (אחרים)טומטום אינו מוציא  ):משנה(המשך 

ואי בתר  .שניהם חייבין ,אזלת דאי בתר זכרות .אנדרוגינוס כמותו(. אנדרוגינוס מוציא את מינו (זכר גמור)שאינו מינו 

  אבל לא את שאינו מינו.. )1שניהן פטורין ,נקבות אזלת

דלא אתי צד עבדות (מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו  ):משנה(המשך 

  .)דמשמיע, ומפיק צד חירות דשומע

אמר רב הונא: ולעצמו מוציא. אמר ליה רב נחמן לרב הונא: מאי  (שנינו בברייתא מי שחציו עבד, אינו מוציא אחרים)

שנא לאחרים דלא, דלא אתי צד עבדות ומפיק צד חירות, לעצמו נמי לא אתי צד עבדות דידיה ומפיק צד 

  חירות דידיה! אלא אמר רב נחמן: אף לעצמו אינו מוציא. 

  .מוציא מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אף לעצמו אינו :נמי הכי תניא

 שיטות הראשונים

שהוא כפיקח לכל  ת פ"א מ"ב)(תרומודקיימא לן  ,שאפילו המדבר ואינו שומע הכל בו: כתב המדבר ואינו שומעחרש, 

וטעמא משום דבשמיעה תליא . הר"ש בר צמחוכן כתב  .דלאו בר חיובא הוא ,כיון דאינו שומע ,אינו מוציא, דבריו

יוצאים  ,שומע ואינו מדבר אבל .כיון שאינו שומע אינו מחוייב בדבר ולא מפיקו 2,דהא מברכין על השמיעה ,מילתא

  3.שו"ע ורמ"א. וכן פסקו בתקיעתו

  שולחן ערוך

ח, הלכות ראש השנה, סימן תקפט)   (או"

ָבר ֵאינֹו מֹוִציא ֲאֵחִרים ְיֵדי חֹוָבָתן.   א.  ּדָ ב ּבַ ֵאינֹו ְמֻחּיָ ל ׁשֶ   ּכָ

ר ִחּיּוָבא הּוא.ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ּפְ   ב.  ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ָלאו ּבַ ֵכיָון ּדְ ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ֵאינֹו מֹוִציא ּדְ  הגה: טּוִרים; ְוֵחֵרׁש, ֲאִפּלּו ְמַדּבֵ

ר, מֹוִציא ֲאֵחִרים ְיֵדי חֹוָבָתן  ית יֹוֵסף). ֲאָבל ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ   (ּבֵ

רֹוִגינּוס מֹוִציא ֶאת ִמינֹו; ֻטְמטּום, ֲאִפּלּו ֶאת ִמינֹו ֵאינֹו מֹוִציא.   ד.    ַאְנּדְ

ן חֹוִרין ְלהֹוִציא  ה.  ְתַקע לֹו ּבֶ ּיִ ן חֹוִרין ֵאינֹו מֹוִציא ֲאִפּלּו ַעְצמֹו, ְוָצִריְך ׁשֶ ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   . וֹ ִמי ׁשֶ

                                                
 דהיינו, בטומטום הספק במציאות. באנדרוגינוס הספק בדינו.   . 1
  ראה לעיל, כ"ח א', ב'שיטות הראשונים', בגדר מצוות שופר, אם התקיעה או השמיעה.   . 2
   .ח"ג סי' קיג) (שו"ת תשב"ץ, שב"ץי' סד). ראו"ח תקפט,ב. מקורות: כלבו (ס  . 3

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 טכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  אע"פ שיצא מוציאשברכות 

חוץ מברכת הלחם  4., אע"פ שיצא, מוציא(ברכות המצוות)כל הברכות כולן  :אהבה בריה דרבי זיראתני  (כ"ט א')

   5.ואם יצא, אינו מוציא ;יצא, מוציאשאם לא , )ושאר ברכת פירות וריחני(וברכת היין 

מפיק. או דלמא  7,כיון דחובה הוא 6מהו?, וש היוםבעי רבא: ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קיד(כ"ט ב') 

   8.ברכה לאו חובה היא

   אתי אריסיה מדברא, הוה מקדש להו.דאמר רב אשי: כי הוינן בי רב פפי הוה מקדש לן, וכי הוה  א שמע,ת

, )יברכו לא יאכלו ולא ,ברכת המוציא, כדאמרינן לעיל שאינה חובה עליהם(לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין : נו רבנןת

לל ובמגילה, אע"פ שיצא, אוכל עמהם. אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכן במצוות. ובה לא אם כןא

  מוציא.

  שיטות הראשונים

, דנקט פת ויין לכלול כל מיני מאכל ומשקה. והוא הדין בכל ברכות ריטב"א: ביאר חוץ מברכת הלחם וברכת היין

   9, דאף ברכת המזון בכלל.ריטב"א וריא"זכל ישראל ערבין זה לזה כדי להוציאו. וכתבו הנהנין, כיון דלא הוי חובה, אין 

וכן פסק  .רמב"ם ורא"שוכן פסקו , ופשטינן אע"פ שיצא מוציא. הרי"ף: כתב ברכת הלחם של מצה וברכת יין של קידוש

   10.השו"ע

אם יצא אינו מוציא וא קידושא רבא, שה, שחריתבעל היין , שבקידוש הריטב"א: כתב ברכת יין של קידוש בשחרית

  כתב שאף בזה אמרינן אע"פ שיצא מוציא.  ורבינו ירוחםכשאר ברכות הנהנין. והוא , (כיון שאין שם ברכת המצוות) אחרים

  

                                                
  . ר"ן (ח א ברי"ף, ד"ה תני). כמי שלא יצא הוא דמי ,וכיון שלא יצא חבירו ,שהרי כל ישראל ערבים זה לזה במצות  . 4
  .לא ליבריךלא ליתהני ו ,ובזו אין כאן ערבות, שאינו חובה על האדם .אלא שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה ,שאינן חובה  . 5
'על אכילת מצה' ו'מקדש ישראל' לא תיבעי לך, דחובה נינהו ומפיק. אלא ברכת המוציא וברכת היין מיבעיא לן, שאין באות אלא   . 6

לפי שהמברך צריך שיטעום, ואי אפשר ליהנות בלא ברכה, אי נמי לא טעים איהו, אי אפשר דלא יהיב ליה לחד מינייהו למטעם, 

  רש"י.ובעי ברכה. 
  . רש"י.אכילת מצה וקידוש היום, ואי אפשר בלא הנאה, והנאה אי אפשר בלא ברכה, נמצאת המצוה תלויה בברכת הנאה  . 7
  . רש"י.בברכת ההנאה לאו חובה למצוה אתיא, שאף בכל ההניות היא נוהגת  . 8
לא ד ,דרבנן בעו שיוציא לעצמומוציא, אלא  צאובדין הוא דאע"פ שי ,כיון שכבר אכל כברכת חובה היא ,ובודאי דבברכת המזון  . 9

ומשום הכי סגי ליה שיאכל כזית דגן, ואף על גב דהוי שיעורא דרבנן מפיק למי שאכל ושבע  .ליחלף בברכת הנהנין שהיא רשות

דמדינא  ,משא"כ בעלמא דלא אתי דרבנן ומפיק דאוריתא, אלא דטעמא דהכא כדכתיבנא ,דמיחייב בברכת המזון מדאוריתא

  " ברכות, מ"ח א'. נתיבי הלכהפות. וראה מש"כ ב"שיאכל כזית דגן, וכן פירשו בתוסילו לא אכל כלל מוציא ורבנן הוא דבעו אפ
כ; רעג,ד; תפד,א. וכתב השו"ע, אפילו בשבת, שהוא חייב לאכול פת, לא יברך לו חבירו ברכת המוציא אם אינו אוכל. - או"ח קסז,יט  . 10

 .אלא כדי שיהנה מסעודת שבת ,אין החוב עליו משום מצוה ,דאף שהם חוב .של כל השלש סעודות נוהייוביאר המשנ"ב (ס"ק צד) 

. מקורות: רא"ש (סי' הם בכלל שאר ברכות הנהנין ל כןע, לאכולין צריך הא אם נהנה ממה שמתענה אד, ואין להמצוה עצמה חוב

  בדפיו).יג). רמב"ם (הל' ברכות א,י). רי"ף (ראש השנה ח א; פסחים כז ב 
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   11.השו"ע ורמ"אוכן פסק 

בשם  בוהכל, שיכול להוציא רק את שאינו בקי. וכן כתב על הלכות גדולותב: דעת מוציא גם את הבקי מי שיצא האם

  13.כבה"גפסק  שו"עוהמבואר שיכול להוציא אף את הבקי.  ר"ן וריטב"אומדברי  12.רי"ץ גיאת

, שאם מסדר הגדה לאחרים, מסתבר דלא מצי מברך העיטורבשם בעל  האגורכתב : דה לאחרים בליל הסדרהמסדר הג

כיון דתקנת חכמים היא ד, רא"שוהרי"ף ודעת  14, כיון שאינו טועם טעמא.(שבטיבול ראשון)להו בפה"א אשאר ירקות 

 15.השו"ע פסקוכן הוי כברכת מצה ויכול להוציא אף על פי שאינו טועם.  ,משום הכרת תינוקות

, דלא דמי לקידושא ואבדלתא וברכת המוציא של מצוה, שהן חובה. אבל רבינו אפרים: דעת ברכת בשמים ונר בהבדלה

שגם באלו רשאי להוציא ידי חובה, אע"פ שכבר יצא. וכן דעת  הרא"שכתב בשם  והטורזה אינו אלא מנהג בעלמא. 

  17.השו"עוכן פסק  16.המאירי

  אף על פי שיצא מוציא. ,וכן בכל ברכות של שבח, הריטב"א: כתב ברכות השבח

רבינו כתב, דכיון דאיסור ברכה לבטלה מדרבנן הוא, וכדעת  ריטב"א :אבל פורס הוא לבניו ובני ביתו כדי לחנכן במצוות

  הא לאו הכי,  דדוקא כשהגיע התינוק לחינוך. רשב"א וריטב"אוכתבו  18, לפיכך התירו לומר כדי לחנך בניו במצוות.תם

  

  

                                                
המצות ברכה זו היא בכלל שאר ברכת  , ועל כןרק למצוה ולא בשביל הנאה דעיקרו נתקןאו"ח קסז,כ (שו"ע). או"ח רעג,ד (רמ"א).   . 11

. משנ"ב (קסז, ס"ק צו). מקורות: רבינו ירוחם (תולדות אדם וחוה, נתיב יב, ח"א). ריטב"א (הלכות "ל אף על פי שיצא מוציאידקי

  ברכות ב,כד). 
וכן  .לא ,אבל לאיניש דידע ;דוקא אריסיה דלא ידע, אתי מדברא כי ,מדאשכחן דא"ר פלוני הוה מקדש לאריסיה ,ומסתבר הכי  . 12

  . כלבו. לא ,מכלל דלאיניש אחרינא ',תואבל מברך לבנו ולבני ביתו כדי לחנכן במצו'מדקאמר 
ן גדולים לקטנים. שאם אינם יודעים, מוציא אותם אפילו הם גדולים. או"ח רעג,ד. וכתב ב'כף החיים (אות לה), ואין חילוק בזה בי  . 13

ואם יודעים, אפילו לקטנים אינו מוציא אותם, כיון שהם יכולים לקדש בעצמם. מיהו בברכת המוציא יש חילוק בין גדולים 

לברך בכל עניין אם אינו אוכל לקטנים. דלקטנים יכול לברך אפילו אינו אוכל עמהם, כדי לחנכם במצוות. אבל לגדול אינו יכול 

(גם את  דבכל גווני יוכל להוציאם , וסבירא ליהעל השו"ע חולק ה)בסימן תקפ( י חדש'פר'השעמהם. והמשנ"ב כתב (ס"ק כ), 

כיון , אך לכתחלה המצוה שיקדש בעצמו ,דמדינא יכול להוציא בכל גווני ם כןמסיק ג )סימן ח' (ארצות החיים'ובספר  הבקי).

. כלבו (סי' לא). ר"ן וריטב"א (ראה להלן, בה"ג (הו"ד בטור). מקורות: המוציאו אינו יוצא עתה בהקידוש וגם חבירו שהוא בקי

  בפיסקה האם מוציא בק"ש ותפילה ובהמ"ז). 
האדמה ועל  ורא פרידמברך בחזרת ב (ר' פסחים קי"ד ב') שלא אמרו אלא בברכת הלחם של מצה. וצריך למיעבד כרב חסדא  . 14

  ואכיל וכי מטי למרור אכיל בלי ברכה.  ,לת מרוראכי
  או"ח תפד,א. מקורות: רי"ף (פסחים כז ב בדפיו). רא"ש (פסחים י,לו). העיטור (הו"ד באגור וטור). אגור (הל' ליל פסח, סי' תתכב).  . 15
 .ר שאין אלו ברכת הנהנין גמורהואני אומ. ואין מי שיצא מוציא בהם ,יש אומרים שהם ברכת הנהנין ,ומאור ובשמיםזה לשונו:   . 16

הואיל אלא  .כמו שכתבנו במס' ברכות נ"ב ב' ,היינו מברכים בו כל זמן שנראה לנו מחדש ,ואלו היה המאור ברכת הנהנין גמורה

כיון שמסדר חכמים נסדרו  ,ועוד .אף על פי שנהנה מהם הרי הם כברכת חובה ,ולא מצד הנאתו הוא מביאם ,ותקנת חכמים הם

  ועל קצתן שלא לצאת. ,אין לומר על קצתן לצאת ,כאחת
או"ח רצז,ה. אבל הגר"א (ס"ק ז) השאיר בצ"ע את דברי השו"ע. וכן כתב המשנ"ב (ס"ק יג) שכל האחרונים חולקים על זה וסוברים   . 17

וציא אחרים דווקא להוציא בני ביתו הקטנים הוא דשרי, שמוטל עליו לחנכם במצוות. דאף שבעצם הקידוש והבדלה יכול לה

אע"פ שיצא, זה משום שהן חובה על כל איש ישראל, ומדין ערבות, אבל לא בזה שהוא רק מנהג חכמים, ואין צריך לחזר אחריו, 

  ודומה לברכת הנהנין. מקורות: רבינו אפרים (הו"ד בטור). מאירי (כ"ט ב', ד"ה יש דברים). 
  .ר תורה משום חינוך מצוות דדבריהםם איסויידילא היו מתירים לו לעשות ב ,ואילו היה איסור תורה  . 18



 

 

  

  

  

   19אסור, דמברך לבטלה.

נשים רשאיות לתקוע בשופר בראש השנה, ומצוה איכא : נשים שרוצות לשמוע שופרעבור ברכת מי שיצא בשופר 

מכל מקום, הבא להוציאן, אם יצא אינו , דריטב"אוכתב  20הסוברים שמשום כך גם יכולות לברך. ראשוניםעלייהו. ויש 

 ראבי"הכת הנהנין, שאין מוציא לאחרים בברכה אלא כשמוציא לעצמו. ודעת ליה כבר מברך. דכיון דרשות היא, הוה

  21.פסק כדעה ראשונה אוהרמ"דכיון דלאו רשות גמור הוא, דהא איכא צד מצוה, רשאי לברך. 

  שולחן ערוך

( ח, הלכות בציעת הפת, סימן קסז   (או"

ֵאינֹו אֹוֵכל ֵא   יט.  תִמי ׁשֶ ְרּכַ ֵאינֹו אֹוֵכל  יא ְלהֹוִציא ָהאֹוְכִלים, ֲאָבלצִ ַהּמוֹ  ינֹו ָיכֹול ְלָבֵרְך ּבִ י ׁשֶ ים ָיכֹול ְלָבֵרְך ַאף ַעל ּפִ ִלְקַטּנִ

ִמְצוֹות. ָכם ּבְ ֵדי ְלַחּנְ ֶהם, ּכְ   ִעּמָ

ת ַהּמֹוִציא, ִאם ֵאינֹו אֹוֵכל; ְולֹ   כ.  ְרּכַ ת, לֹא ְיָבֵרְך לֹו ֲחֵברֹו ּבִ ב ֶלֱאכֹל ּפַ הּוא ַחּיָ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֵרי ְלָבֵרְך ַלֲאֵחִרים ַאף ַעל ֲאִפּלּו ּבְ א ׁשָ

ִקּדּוׁש, בֵּ  ִין ּדְ ת ַהּיַ ַסח, ּוִבְרּכַ ל ּפֶ ֵליל ִראׁשֹון ׁשֶ ה ּבְ ַמּצָ ת ַהּמֹוִציא ּדְ ְרּכַ א ּבִ ֵאינֹו טֹוֵעם, ֶאּלָ י ׁשֶ ל יֹום. ּפִ ין ׁשֶ ל ַלְיָלה ּבֵ  הגה:הגה:הגה:הגה:ין ׁשֶ

ַצע ָעֶליָה קֶֹדם ׁשֶ  ּבָ רּוָסה ׁשֶ ּבֹוֵלי ְוֵיׁש ֶלֱאכֹל ַהּפְ ם ׁשִ ׁשֵ ּום ִחּבּוב ִמְצָוה (ָאגּור ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ֵהא ֶנֱאֶכֶלת ְלֵתָאבֹון, ְוהּוא ִמׁשּ תְּ ת ַאֵחר, ׁשֶ ּיֹאַכל ּפַ

  .ֶלֶקט)
( רעג ח, הלכות שבת, סימן    (או"

ְלִדיְדהּו הָ   ד.  ֶהם, ּדִ ֵאינֹו אֹוֵכל ִעּמָ י ׁשֶ ׁש ַלֲאֵחִרים ַאף ַעל ּפִ ִין ֵאינֹו ָיכֹול ָאָדם ְלַקּדֵ ת ַהּיַ ְבִבְרּכַ ב ּדִ ה. ְוַאף ַעל ּגַ ֵוי ְמקֹום ְסֻעּדָ

ִקדּ  ֶפן הּוא חֹוָבה ְלִקּדּוׁש, ּכְ ִרי ַהּגֶ ַהאי ּבֹוֵרא ּפְ יָון ּדְ ֶהם, ּכֵ ִמי ְוָיכֹול ָיכֹול ְלהֹוִציא ֲאֵחִרים ִאם ֵאינֹו ֶנֱהֶנה ִעּמָ ּוׁש ַהּיֹום ּדָ

ֵאינֹו  י ׁשֶ ן  הגה:ֶנֱהֶנה. ְלהֹוִציָאם ַאף ַעל ּפִ ר ַלֲעׂשֹות ּכֵ ת, ֻמתָּ ּבָ ׁשַ ֲחִרית ּבְ ׁשַ ל יֹום ּבְ ִקּדּוׁש ׁשֶ ם ָהִריַוֲאִפּלּו ּבְ ׁשֵ נּו ְירּוָחם ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ף "(ַרּבֵ

ּלֹאד). "ׁש ְוַהּטּור סי' תפ"ְוָהרֹא ֵהר ׁשֶ ׁש ְלַעְצמֹו, ִיּזָ ֵאיָנם יֹוְדִעים. ְוִאם ֲעַדִין לֹא ִקּדֵ ָאסּור לֹו ִלְטעֹם ַעד  ְוהּוא ׁשֶ ֶהם, ׁשֶ ִיְטעֹם ִעּמָ

ְמקֹום ְסעּוָדת ׁש ּבִ ַקּדֵ ּיְ   ֹו.ׁשֶ
( רצז ח, הלכות שבת, סימן    (או"

ִמים  ה.  ׂשָ ֵאינֹו ֵמִריַח ֵאינֹו ְמָבֵרְך ַעל ַהּבְ יעּו ְלִחּנוּ  ,ִמי ׁשֶ ִהּגִ ים ׁשֶ ַטּנִ יתֹו ַהּקְ ֵני ּבֵ ן ְלהֹוִציא ּבְ ּוֵ ן ִנְתּכַ א ִאם ּכֵ אֹו ְלהֹוִציא ִמי  ,ךְ ֶאּלָ

ֵאינוֹ    יֹוֵדַע. ׁשֶ
ח, הלכות פסח, סימן    )תפד(או"

ָצִריְך, ּוְמבָ   א.  ל ַמאי ּדְ ֵביֵתיּה ְוָאִכיל ּכָ א ּבְ ֵריׁשָ י, ְמָבֵרְך ּבְ תֵּ ְתָלת ּבָ ְתֵרי אֹו ּבִ ָבֵעי ְלָברּוֵכי ּבִ זֹון, ְוָהָדר ְמָבֵרְך ָמאן ּדְ ת ַהּמָ ְרּכַ ֵרְך ּבִ

ֵביֵתיהּ  ְלָכל ַחד ְוַחד ֲהַדְייהוּ  22ּבְ ֵתי ּבַ ה, ְוִאיהּו לֹא ָאִכיל ְוׁשָ א ְוָאְכֵלי ַיְרֵקי ּוַמּצָ ְדתָּ א ּוְדַאּגַ ִקּדּוׁשָ ָסא ּדְ ָתן ִאיְנהּו ּכָ ִביק ְוׁשָ , ְוׁשָ

זֹון; ְוִאי לֹא ָידְ  ת ַהּמָ ְרּכַ ַתְיהּו, ּוְמָבְרֵכי ִאיְנהּו ּבִ הֵעי, ִיְקָרא ִמלָּ ְלהּו ְלִמְגַמר ְסֻעּדָ ִמּלָ   . ..ה ּבְ

                                                
(עירובין מ' ב', ד"ה מקורות: ריטב"א (כ"ט ב', ד"ה ת"ר לא יפרוס; עירובין מ' ב', ד"ה המברך). ר"ת (ר' ל"ג א', תוד"ה הא). רשב"א   . 19

  ). ליתביה
  ראה להלן, ל"ג א', בהרחבה.   . 20
  בי"ה (ח"ב, ראש השנה, סי' תקלט).  או"ח תקפט,ו (ובדרכי משה ס"ק ב). מקורות: רא  . 21
וגם ברכת  ,ואומר לפניהם ההגדה וברכת כוס שני ,ומברך להם ברכת כרפס ,שמקדש להם ומברך להם גם בפה"ג צה לומר,ר  . 22

שאני ברכת  ,שאין יכול לברך לאחרים אא"כ יהנה עמהן א לןדבשאר ברכות הנהנין קיימ. ואע"ג המוציא וברכת אכילת מצה ומרור

שיב ג"כ מצוה וכן ברכת הירקות ח .הלכך יכול לברך להוציא אחרים אף שאינו נהנה ,חם של מצה וקידוש היום שהם חובההל

  . משנ"ב (ס"ק ד).ויכול להוציא אחרים



 

 

  

  

  

  

  

  

ח, הלכות ראש השנה, סימן תקפט)   (או"

ָבר, ָיכֹול ִלְתקַֹע ְלהֹוִציָאן, ֲאָבל ֵאי  ו.  ָצא ּכְ ּיָ טּורֹות, ְיכֹולֹות ִלְתקַֹע; ְוֵכן ַאֵחר ׁשֶ ים ּפְ ׁשִ ּנָ י ׁשֶ ן ְמָבְרכֹות ְולֹא ְיָבְרכּו ַאף ַעל ּפִ

ים ְמָבְרכוֹ  הגה:ָלֶהן.  ׁשִ ַהּנָ ְנָהג ׁשֶ אן ְמָבְרכֹות ְלַעְצָמן, ֲאָבל ֲאֵחִרים לֹא ְיבָ ְוַהּמִ ם ּכָ ן ּגַ ָרָמא ַעל ּכֵ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ָבר ת ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ ְרכּו ָלֶהן ִאם ּכְ

  . ..ָיְצאוּ 

  

  הדרן עלך ראוהו בית דין

  

  

  פרק רביעי

  יום טוב
  

  תקיעת שופר ביו"ט שחל בשבת בזמן בית המקדש

  ., אבל לא במדינה(בשופר)יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין  משנה: (כ"ט ב')

  ? (איסור תקיעת שופר בשבת) א הני מילימנ (ומברר)

כדרבה, דאמר רבה: הכל חייבין בתקיעת אמר רבא: מדאורייתא מישרא שרי, ורבנן הוא דגזור ביה,  (ומסיק)

שופר, ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר, גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו ארבע אמות 

  ברה"ר. והיינו טעמא דלולב, והיינו טעמא דמגילה.
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