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Shophar on Shabbath? 
 

 ג, יא )יג( משנת סוכה .1

יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת; וכל אחד ואחד מכיר  
ובשאר כל    מפני שאמרו, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג, בלולבו של חברו.--את שלו, ונוטל

 ידי חובתו, בלולבו של חברו.  ימות החג, יוצא אדם
 

יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, לולב שבעה; ושאר כל הימים,    לולב שבעה, כיצד:  – ב ד,שם 
 שישה.

 
כל העם מוליכין את לולביהן להר הבית, והחזנין מקבלין מידם וסודרין אותן על     מצות לולב כיצד:  – ,ד  דשם 

ת שלהם בלשכה; ומלמדין אותן לומר, כל מי שהגיע לולבי בידו, הרי הוא לו  גג האיצטווה, והזקנים מניחין א 
וכשראו    ולמוחרת היו משכימין ובאים, והחזנין מזרקין לפניהם; והן מחטפין ומכים איש את חברו.  במתנה.

 בית דין שהם באין לידי סכנה, התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל מביתו.
 

 פרק ד  משנת ראש השנה .2
משחרב בית המקדש,    אבל לא במדינה. ,יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין –  ד,א

אמר רבי אליעזר, כשהתקין רבן יוחנן בן    התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין.
 שיש בו בית דין. זכאי שיהו תוקעין, לא התקין אלא ביבנה; אמרו לו, אחד יבנה ואחד כל מקום 

כל עיר שהייתה רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא, תוקעין  , ש ועוד זאת הייתה ירושלים יתרה על יבנה  ד,ב
 בה; וביבנה, לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד. 

בראשונה, היה לולב ניטל במקדש שבעה, ובמדינה יום אחד; משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן    ד,ג
 יהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש, ושיהא יום הנף כולו אסור. זכאי ש

 
 

 תלמוד ירושלמי ר"ה פ"ד  .3
ר' אבא בר פפא א"ר יוחנן ורשב"ל הוון יתיבון מקשיי אמרין תנינן י"ט של   – ב פרק ד הלכה א גמרא דף יח,

ולין ידחה אין לית הוא  ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה אין דבר תורה הוא אף בגב
אתון שאלון ליה אמר לון כתוב    דבר תורה אף במקדש לא ידחה עבר כהנא אמרין הא גברא רבה דנישאול ליה. 

אחד אומר )במדבר כט( יום תרועה וכתוב אחד אומר )ויקרא לג( זכרון תרועה הא כיצד בשעה שהוא חל בחול  
    ין אבל לא תוקעין.יום תרועה בשעה שהוא חל בשבת זכרון תרועה מזכיר

ועל    דלית איפשר דהוא מפיק פרשתיה דלא אולפן.   ר' זעירה מפקד לחבריי' עולון ושמעין קליה דרבי לוי דרש.
ואמר קומיהון כתוב אחד אומר יום תרועה וכתוב אחד אומר זכרון תרועה הא כיצד בשעה שהוא חל בחול יום  

    אבל לא תוקעין. תרועה בשעה שהוא חל בשבת זכרון תרועה מזכירין
מעתה אפילו במקום שהן יודעין שהוא באחד לחדש    מעתה אף במקדש לא ידחה תנא )שם( באחד לחדש.

    ידחה.
אמרין חבריי' קומי ר' יונה והכתיב )ויקרא כה( והעברת    תני רשב"י )שם( והקרבתם במקום שהקרבנות קריבין.
אמרין ליה או נאמר זו אתם    ר בארצכם הא אחרת לא. שופר תרועה בחדש השביעי וגו' אמר לון זו את מעבי

א"ר יונה אילו הוה כתיב תעבירו שופר בארצכם הייתי אומר    מעבירין בארצכם הא אחרת בין בארץ בין בח"ל.
 כאן מיעט ובמקום אחר ריבה אלא בכל ארצכם כאן ריבה ובמקום אחר מיעט: 

 

 תלמוד בבלי ראש השנה כט ,ב ואילך .4

וי בר לחמא אמר רבי חמא בר חנינא כתוב אחד אומר )ויקרא כג( שבתון זכרון תרועה וכתוב  מנה"מ אמר רבי ל
אחד אומר )במדבר כט( יום תרועה יהיה לכם לא קשיא כאן ביו"ט שחל להיות בשבת כאן ביום טוב שחל להיות  

א למעוטי דתנא  בחול אמר רבא אי מדאורייתא היא במקדש היכי תקעינן ועוד הא לאו מלאכה היא דאצטריך קר
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ואינה   חכמה  שהיא  הפת  ורדיית  שופר  תקיעת  יצתה  תעשו  לא  עבודה  מלאכת  כל  כט(  )במדבר  שמואל  דבי 
רבה הכל חייבין בתקיעת  הוא דגזור ביה כדרבה דאמר  ורבנן  רבא מדאורייתא מישרא שרי  מלאכה אלא אמר 

בקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברה"ר  שופר ואין הכל בקיעין בתקיעת שופר גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל ה
תנו רבנן פעם אחת     משחרב בהמ"ק התקין רבן יוחנן בן זכאי כו':   והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילה:

חל ראש השנה להיות בשבת ]והיו כל הערים מתכנסין[ אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני בתירה נתקע אמרו לו  
ון לאחר שתקעו אמרו לו נדון אמר להם כבר נשמעה קרן ביבנה ואין משיבין  נדון אמר להם נתקע ואחר כך נד

ואחד כל     לאחר מעשה: יבנה  זכאי אלא ביבנה בלבד אמרו לו אחד  בן  יוחנן  רבן  רבי אלעזר לא התקין  אמר 
שיש  אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום     אמרו לו היינו ת"ק איכא בינייהו בי דינא דאקראי:   מקום שיש בו ב"ד:

אמר רב הונא ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד     בו ב"ד:
זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה וכו' מאי ועוד זאת אילימא כדקתני זאת מיבעי ליה אלא דבירושלים תוקעין  

ין והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר כי מסיים שליחא  יחידין וביבנה אין תוקעין יחידין וביבנה אין תוקעין יחיד
דציבורא תקיעה ביבנה לא שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא ]דיחידאי[ אלא לאו דבירושלים תוקעין בין בזמן  
ב"ד ובין שלא בזמן ב"ד וביבנה בזמן ב"ד אין שלא בזמן ב"ד לא הא בזמן ב"ד מיהא תוקעין ואפילו שלא בפני  

בירושלים תוקעין בין בפני ב"ד בין שלא בפני בית דין וביבנה בפני ב"ד אין שלא בפני ב"ד לא    ב"ד לא דאילו 
איכא דמתני להא דרב הונא אהא דכתיב )ויקרא כה( ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם מלמד שכל יחיד  

מן בית דין דלא מתיב רבא  ויחיד חייב לתקוע אמר רב הונא ועם בית דין מאי ועם ב"ד בזמן ב"ד לאפוקי שלא בז
ויובל דוחה את השבת בגבולין איש וביתו מאי איש וביתו אילימא איש ואשתו איתתא מי   תקיעת ראש השנה 
מיחייבא והא מצות עשה שהזמן גרמא היא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות אלא לאו איש בביתו  

רב ששת   ב"ד מתיב  בזמן  לעולם  לא  ב"ד  בזמן  אלא  ואפילו שלא  ולברכות  היובל לראש השנה לתקיעה  שוה 
חייב   ויחיד  יחיד  וכל  החדש  את  בו  קידשו  בב"ד שלא  ובין  החדש  את  בו  בב"ד שקידשו  בין  תוקעין  שביובל 
לתקוע ובר"ה לא היו תוקעין אלא בב"ד שקידשו בו את החדש ואין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע מאי אין כל יחיד  

אילימא דב לתקוע  חייב  בר  ויחיד  יצחק  רב  אתא  כי  והא  יחידין  תוקעין  אין  ובראש השנה  יחידין  תוקעין  יובל 
יוסף אמר כי הוה מסיים שליחא דציבורא תקיעתא ביבנה לא שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא ]דיחידאי[ אלא  

קתני מיהת  לאו ]דאילו[ ביובל תוקעין בין בזמן ב"ד בין שלא בזמן ב"ד ובר"ה בזמן ב"ד אין שלא בזמן ב"ד לא  
ביובל בין בזמן ב"ד בין שלא בזמן ב"ד לא לעולם בזמן בית דין והכי קתני ביובל בזמן ב"ד תוקעין בין בפני  
בית דין בין שלא בפני ב"ד בר"ה תוקעין בזמן ב"ד ובפני ב"ד איתמר נמי א"ר חייא בר גמדא א"ר יוסי בן שאול  

יושבין ב דין  זמן שבית  כל  תוקעין אלא  אין  רבי  יושבין  אמר  דין  ננערו לעמוד ולא עמדו מהו בית  זירא  ר'  עי 
רואה פרט     ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה וכו':   בעינן והא איכא או דלמא זמן ב"ד בעינן וליכא תיקו:

ליושבת בנחל שומעת פרט ליושבת בראש ההר קרובה פרט ליושבת חוץ לתחום ויכולה לבוא פרט למפסיק לה  
 נהרא:

 ט-ורה לרמב"ם הלכות שופור ב, ומשנה ת .5

קֹום:  ו  ל מָּׁ כָּׁ ר בְּ ִעין ַבשֹופָּׁ ת, ֵאין ּתֹוקְּ יֹות ַבַשבָּׁ ל ִלהְּ חָּׁ נָּׁה שֶׁ ֹראש ַהשָּׁ לְּ ֹבת;    יֹום טֹוב שֶׁ ה, ִמשֹום שְּ ִקיעָּׁ ַהּתְּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ
ִעין ּתֹוקְּ שֶׁ יָּׁה,  הָּׁ ַהִדין  חֶׁ --ּוִמן  ִידְּ וְּ ה,  ַלּתֹורָּׁ שֶׁ ֲעֵשה  ם.יָּׁבֹוא  ֵריהֶׁ ִדבְּ לְּ שֶׁ ֹבת  שְּ ִעין:   ה  ּתֹוקְּ ֵאין  ה  מָּׁ לָּׁ ּנּו     וְּ לֶׁ ִיטְּ א  מֶׁ שֶׁ ה  ֵזרָּׁ גְּ

שּות לִ  ַרִבים אֹו מֹוִציאֹו ֵמרְּ שּות הָּׁ ַבע ַאמֹות ִברְּ ּנּו ַארְּ ִבירֶׁ ַיעְּ ַקע לֹו, וְּ ִיתְּ ִמי שֶׁ יֹוִליכֹו לְּ וְּ יָּׁדֹו,  יָּׁבֹוא ִליֵדי ִאּסּור  בְּ שּות, וְּ רְּ
ה ֵקלָּׁ ֹקַע.שֶׁ --סְּ ִקיִאין ִלתְּ ֵאין ַהֹכל בְּ ה, וְּ ִקיעָּׁ ִבים ַבּתְּ  ַהֹכל ַחיָּׁ

ִחּנּוְך  ז  ֹּלא ִהִגיעּו לְּ דּו;  --ַהִּתינֹוקֹות שֶׁ מְּ ִילְּ ֵדי שֶׁ נָּׁה, כְּ ֹראש ַהשָּׁ לְּ ֵאינָּּׁה יֹום טֹוב שֶׁ ת שְּ ֹקַע ַבַשבָּׁ ן ִמִלתְּ ִבין אֹותָּׁ ַעכְּ ֵאין מְּ
ַעּסַ  ִהתְּ לְּ דֹול  גָּׁ לְּ ר  טֹובּוֻמּתָּׁ יֹום  בְּ ן,  דָּׁ ַלמְּ לְּ ֵדי  כְּ ן  הֶׁ ִעמָּׁ ִהִגיַע  --ק  ֹּלא  שֶׁ ן  טָּׁ קָּׁ ֵבין  ִחּנּוְך,  לְּ ִהִגיַע  שֶׁ ן  טָּׁ קָּׁ ֵבין 

ִחּנּוְך: ֹבת.   לְּ א ִמשֹום שְּ ּה ֵאלָּׁ ה, ֵאין ִאּסּורָּׁ ִקיעָּׁ ַהּתְּ  שֶׁ

קֹום שְּ   ח א ִבמְּ רּו ֵאלָּׁ זְּ ת, ֹלא גָּׁ ֹקַע ַבַשבָּׁ ֹּלא ִלתְּ רּו שֶׁ זְּ גָּׁ שֶׁ יָּׁה ֵבית כְּ הָּׁ ם, וְּ ש ַקיָּׁ דָּׁ יָּׁה ַהִמקְּ הָּׁ ן שֶׁ מָּׁ ל ִבזְּ ֵאין בֹו ֵבית ִדין; ֲאבָּׁ
ִבין. יֹושְּ ִדין  ֵבית  ן שֶׁ מָּׁ ל זְּ כָּׁ ת,  ַלִים ַבַשבָּׁ ִעין ִבירּושָּׁ יּו ַהֹכל ּתֹוקְּ ַלִים, הָּׁ דֹול ִבירּושָּׁ ַהגָּׁ ד,     ִדין  בָּׁ ַלִים ִבלְּ רּושָּׁ יְּ ֵשי  ֹלא ַאנְּ וְּ

ל  כָּׁ א  ש  ֵאלָּׁ ה  תָּׁ יְּ הָּׁ וְּ ַהַּנַחל,  תֹוְך  בְּ יֶׁה  ִּתהְּ שֶׁ ֹלא  ַלִים  רּושָּׁ יְּ רֹוָאה  ה  תָּׁ יְּ הָּׁ וְּ ַלִים,  רּושָּׁ יְּ חּום  ּתְּ תֹוְך  בְּ ה  תָּׁ יְּ הָּׁ שֶׁ קֹול  ִעיר  ֹוַמַעת 
נָּׁהָּׁ  יֶׁה  ִיהְּ שֶׁ ֹלא  ַלִים  ִלירּושָּׁ בֹוא  לָּׁ ה  כּולָּׁ יְּ ה  תָּׁ יְּ הָּׁ וְּ ר,  הָּׁ הָּׁ ֹראש  בְּ יֶׁה  ִּתהְּ שֶׁ ֹלא  ַלִים  רּושָּׁ יְּ ִקיַעת  םּתְּ ֵביֵניהֶׁ ִסיק  ַמפְּ ֵשי --ר  ַאנְּ

ִעין.  יּו ּתֹוקְּ ֵאל, ֹלא הָּׁ רָּׁ ֵרי ִישְּ ָאר עָּׁ ל ִבשְּ ַלִים; ֲאבָּׁ ת ִכירּושָּׁ ִעים ַבַשבָּׁ יּו ּתֹוקְּ ִעיר הָּׁ ּה הָּׁ  אֹותָּׁ

בּועַ   ט קָּׁ ִדין  ֵבית  בֹו  ֵיש  שֶׁ קֹום  מָּׁ ל  כָּׁ ש,  דָּׁ ַהִמקְּ ַרב  חָּׁ שֶׁ ה  ַהזֶׁ ן  מָּׁ ִיהְּ --ּוַבזְּ שֶׁ הּוא,  ץוְּ ָארֶׁ בָּׁ מּוְך  סָּׁ בֹו --יֶׁה  ִעין  ּתֹוקְּ
ת. ִעין    ַבַשבָּׁ ֵּתי ִדיִנין, ֵאין ּתֹוקְּ ָאר בָּׁ ל שְּ ש; ֲאבָּׁ ת ַהֹחדֶׁ שּו אֶׁ ִקדְּ ֵבית ִדין שֶׁ א בְּ ת, ֵאלָּׁ ִעין ַבַשבָּׁ ֵאין ּתֹוקְּ ן ַאף ַעל ִפי    וְּ הֶׁ בָּׁ
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מּוִכין.  ן סְּ הֶׁ ֵני ֵבית   שְּ א ִבפְּ ִעין ֵאלָּׁ ֵאין ּתֹוקְּ ִעין    וְּ דּו, ּתֹוקְּ מְּ ֹלא עָּׁ ֲערּו ַלֲעֹמד וְּ ַאִפלּו ִננְּ ִבין, וְּ ן יֹושְּ הֶׁ ן שְּ מָּׁ ל זְּ ד, כָּׁ בָּׁ ִדין ִבלְּ
ִעין. ּתֹוקְּ ֵאין  ִדין,  ֵבית  לְּ חּוץ  ל  ֲאבָּׁ ם;  ֵניהֶׁ ִדין   ִבפְּ ֵבית  ֵני  ִבפְּ ִעין  ּתֹוקְּ ה  מָּׁ לָּׁ יָּׁבֹואּו  --וְּ ֹלא  וְּ ן,  הֶׁ ִריִזין  זְּ ִדין  ֵבית  שֶׁ ֵני  ִמפְּ

ןהַ  ם, ּומֹוִדיִעין אֹותָּׁ עָּׁ ת הָּׁ ִהיִרין אֶׁ ֵבית ִדין ַמזְּ ַרִבים, שֶׁ שּות הָּׁ ם ִברְּ ֵניהֶׁ ר ִבפְּ ִביר ַהשֹופָּׁ ַהעְּ ִעין לְּ  . ּתֹוקְּ

 ב , מאירי מסכת ראש השנה כט רבינו מנחם הבית הבחירה ל .6

עניני הלכות שופ  כונת הפרק להשלים מה שכבר התחיל בביאור  וכו'  טוב של ראש השנה  ולבאר אח"כ  יום  ר 
עניני התפלות והברכות שבסדר היום ורוב הפרק יסוב על ארבעה ענינים הראשון לבאר בו הזמן הראוי לתקוע  
הברכות   סדר  על  כן  גם  וסדורם  מיושב  כשתוקעים  התקיעות  סדור  ענין  השני  בו  לתקוע  ראוי  שאין  והזמן  בו 

במי שאין לו שופר אא"כ חלל עליו יום טוב  ומקום קביעותם בהם ומנין התקיעות ושיעורם השלישי לבאר בו  
השנה   ראש  של  ברכות  תשע  ענין  בו  לבאר  הרביעי  אותו  מחללין  אין  צד  ובאיזה  אותו  מחללין  צד  באיזה 
דברים   כלל אלא שיתגלגלו בו  דרך  זהו שרש הפרק  ופסוקים שבהם  נסח שלהם  וענין  מוסף  הקבועות בתפלת 

 על הדרך שיתבאר.  אחרים על ידי גלגול כענין סוגיית התלמוד

והמשנה הראשונה ממנו אמנם תיוחד לבאר הזמן הראוי לתקוע בו ואמר על זה יום טוב של ר"ה שחל להיות  
ומותרת   ואינה מלאכה  היא  ידוע שתקיעת שופר חכמה  פי' הדבר  לא במדינה  תוקעין אבל  היו  בשבת במקדש 

צא רדיית הפת ותקיעת שופר שהן חכמה  בשבת מן הדין בכל מקום וכמו שאמרו כל מלאכת עבודה לא תעשו י
ואינם מלאכה אלא שמשנה זו גזרת חכמים היא שמא יעבירנו ארבע אמות ברה"ר לילך אצל בקי ללמוד ועל דרך  
גזרה זו אמרו כאן שבמקדש היו תוקעין ולא היו חוששין לגזרה זו מפני שאין שבות במקדש ר"ל שאין אוסרין  

כחה במקדש אבל לא במדינה פירוש אפילו בירושלם ואין צריך לומר  שם דבר מגזרת דבר אחר שאין חשש ש
בגבולין וי"מ שבכל העיר היו תוקעין ומפרשים מה שאמר אבל לא במדינה במדינות שחוץ לירושלם וכן כתבוה  
ומעות   בירושלם  פירות  לו  שהיו  מי  שני  מעשר  במסכת  שאמרו  ממה  לדבריהם  ראיה  והביאו  המחברים  גדולי 

אף אנו יודעים שברוב מקומות נאמר במדינה על מקומות שהם חוץ לירושלם אלא שבכאן פרשוה  במדינה ומ"מ  
אף על ירושלם ומ"מ כשגלתה סנהדרין מן המקדש למדינה עצמה של ירושלם אין ספק שדינה כמקדש שאף היא  

שיש בו בית    מקודשת ולא הוצרך לתקנה כשחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום
דין ר"ל בית דין מומחין ופי' בגמ' לדעת זה אפילו בית דין שאינו קבוע שם כל השנה אלא שנזדמן להיותו שם  
עכשו במקרה על ידי תביעות ודינין שארעו לשם ומ"מ הואיל ויש שם בית דין תוקעין שמאחר שיש שם בית דין  

ר' אלעזר על דבר  וחלק  לידי העברה  כן אלא    הם מזהירים שלא לבא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  לומר שלא התקין  זה 
ביבנה ששם היו בית דין יושבין שהיו מומחין שבארץ ישראל ר"ל יושבי לשכת הגזית שגלו לשם תחלה אבל לא  
יבנה   ואין שם סנהדרין ואמרו לו אחד  דין מומחה וקבוע כל השנה הואיל  בשאר מקומות אפילו היה שם בית 

בית   בו  מקום שיש  כל  כל השנה  ואחד  וקבוע  מומחה  דין  בית  ר"ל שיהא שם  ליבנה  הדומה  דין  בית  ר"ל  דין 
אע"פ שאין סנהדרי לא גדולה ר"ל של שבעים ואחד ולא קטנה ר"ל של עשרים ושלשה והוא דעת שלישי ויש  
שפירשו לא התקין אלא ביבנה ר"ל בסנהדרי גדולה ואמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום הדומה לו ר"ל שיהא  

 נהדרי או קטנה או גדולה אבל לא בשאר בית דין אפילו מומחה וקבוע.שם ס

ועוד זאת היתה בירושלם יתרה על יבנה וכו' לפי מה שפירשו בגמרא משנה זו לאחר תקנת רבן יוחנן בן זכאי  
היא שנויה והיא חסרה והוא שאחר שהתקין רבן יוחנן בן זכאי לתקוע בכל מקום שיש בו בית דין הן יבנה הן  

היתה  בש ובזו  דין  הבית  לפני  אלא  לתקוע  שלא  התקנה  היתה  ליה  כדאית  ולמר  ליה  כדאית  למר  מקומות  אר 
התקנה   בה  היתה  ליה  כדאית  ולמר  ליה  כדאית  למר  סנהדרין  או  קבוע  דין  בית  שם  היה  שאלו  יתרה  ירושלם 

עיר הסמוכה לה שיהו    לתקוע בה אפילו שלא בפני בית דין מה שאין כן אפילו ביבנה ועוד היתה יתרה בזו שכל 
יושבת בעמק ושהיא שומעת קול   ירושלם ר"ל שאין אותה העיר  בה ארבעה דברים אלו והם שתהא רואה את 
שופר הנתקע בירושלם ושהיא קרובה לה בתוך התחום שהרי אפשר לראות ולשמוע בתוך התחום ושיהו יושביה  

ותוקעין בה הואיל ויש בית דין בירושלם ואין    יכולין לבא בלא ספינה שאין נהר מפסיק בנתים נחשבת כירושלם
צריך בה לתקוע לפני בית דין מה שאין כן ביבנה שהרי אף באותה העיר עצמה לא היו תוקעין אלא בפני בית דין  
יבנה   על  בה  יתרה  מ"מ  שירושלם  זו  שתקנה  אלא  יבנה  על  לירושלם  שני  חדוש  אינו  בזה  לנו  שחדש  ומה 

צדדים אלו ומה שאמר ועוד זו וכו' כך פירושו ועוד היתה תקנה זו בעצמה ר"ל  מתפשטת בעיר שהיא סמוכה על  
לתקוע אף שלא בפני בית דין יתרה שלא סוף דבר שבני ירושלם עצמם תוקעים שלא בפני בית דין אלא אף כל  

במה  עיר הסמוכה לה על צדדים אלו ולא נתחדש לנו שיתרון זה יש לה על יבנה שהרי אף בבני יבנה נודע לנו  
 שנתחסר מן המשנה שאין תוקעין אלא בפני בית דין ואין אנו צריכים למעט עיר הסמוכה לה.
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זהו ביאור המשנה ולענין פסק הלכה כאמרו לו לתקוע בכל מקום שיהא שם בית דין מומחה וקבוע כל השנה  
ו לו ומתוך כך  אע"פ שאין שם סנהדרי לא גדולה ולא קטנה לפי הפירוש הראשון שפירשנו במשנה בענין אמר

כל השנה שתוקעין בו בשבת אלא   וקבוע  דין מומחה  רוב פוסקים בזמן הזה שכל מקום שיהא שם בית  פסקו 
שאם תפרש מומחה סמוכין אין לנו מומחין בזמן הזה וא"כ אתה צריך לומר לדבריהם שהם פסקו כתנא קמא אף  

שצריכים   לי  ויראה  דין  בית  בפני  דוקא  ומ"מ  אקראי  של  דין  שאם  בבית  חצות  עד  ר"ל  דין  בית  לזמן  כן  גם 
המשיכו בית דין את ישיבתם עד לאחר חצות אין תוקעין אפילו בפניהם שאין יראתם מצויה אלא בזמן הראוי  
הואיל   תוקעין  אין  עדין  עמדו  שלא  אע"פ  ישיבתם  בזמן  אף  לעמוד  ננערו  והילכך  ישיבתם  ובמקום  לישיבתם 

ה דעת גדולי הפוסקים שהביאו לפני בית דין ואח"כ הביאו ענין זמן בית  וננערו לעמוד הלכה רוב אימתם וכן נרא
דין ושאלת ננערו לעמוד ותמהו רבים עליהם מאחר שהוא מזקיק לפני בית דין לשטה זו שהוא בזמן ישיבתם מה  
הוצרך להזכיר זמן בית דין אלא לתקיעה שהותרה שלא בפני בית דין כגון תקיעת יובל על הדרך האמור למטה  
אלא שאני אומר דוקא עד חצות שהוא זמן ישיבתם כמו שכתבתי ומכאן נהגו גדולי הפוסקים להתקיע בשבת של 
ר"ה בפניהם מפני שהם היו באותו זמן בית דין קבוע ורוב מפרשים נמשכו לפרש בענין אמרו לו מה שפירשנו  

בזמן הזה שאין דין סנהדרי כלל    בפירוש השני ואין תוקעין אלא במקום שיש שם סנהדרי גדולה או קטנה ומעתה 
אין תוקעין בשבת כלל אפילו היו שם בית דין מומחה וקבוע כל השנה ואין תוקעין אלא בבית דין קבוע וסמוך  
בארץ ושיהו מקדשין את החדש על פי הראיה ומגדולי המחברים נראה לנו מדבריהם שאם היה כן אף בזמן הזה  

ר תקיעת שבת בית דין סמוך בארץ ושיקדשו את החדש כתבו אח"כ  היו תוקעין והוא שעם מה שהצריכו להית
שאין תוקעין בזמן הזה בשבת אם לא היה במקום בית דין הראוים לתקוע נראה מדבריהם שאפשר להיות כן אף  
בזמן הזה על דרך זה כתבו מגדולי המפרשים בהדיא שאם הגיעו אף בזמן הזה רחמי השם להיות באיזה מקום  

המקדשין את החדש שתוקעין שם בשבת וכן אם הגיעו רחמיו להיות קדוש בית דין לארץ לקדש   שבארץ בית דין
שנים ויובלות נהא צריכים לתקוע לפרסם איסור יובל בזריעה ובהשמטת קרקע ועל דרך זה הם מחלצים גדולי  

נר מקום  מכל  ראשון  ודעת  זרים  והדברים  דין  בית  זמן  שהביא  במה  עליהם  שהקשו  ממה  אלא  הפוסקים  אה 
שמנהג קבוע בכל מקום שלא לתקוע בשום פנים ומתוך כך לא ראיתי עצמי צריך להעירך לפירושים המבולבלים  
בסוגיא שתדע מהם מה שהביא המפרשים לומר זה בכה וזה בכה וכל שכן שכבר כתבתי הכל בארוכה בפירושינו  

 ובחבור התשובה בהלכות ראש השנה שבו.


