
  וכראש השנה 
  ! מראייה גדולה שמיעה תהא לא? ואמאי בפניהם ויעידו שנים יעמדו דין בית ראוהו :ושיק  

  . בלילה שראוהו כגון: זירא רבי אמר: תירוץ
  ? אמאי היחיד אצל מחביריהם וויושיב שנים יעמדו דין בית והן שלשה ראוהו :ושיק

 מראייה גדולה שמיעה תהא לא: נימא נמי הכא ! 

 הך היינו - בלילה שראוהו כגון נמי הכא תימא וכי !  
 דיני ותניא הואיל: אמינא דעתך דסלקא. עצמו ידי על נאמן היחיד דאין, ליה איצטריכא סיפא: תירוץ
   . לן קמשמע, ביחידי ניקדשיה נמי הכא, ביחיד אפילו דן -  לרבים מומחה היה ואם, בשלשה ממונות

  ! נמי הכי ואימא: קושי    
   עד: הוא ברוך הקדוש ליה וקאמר, רבינו ממשה יותר בישראל לרבים מומחה לך אין :תירוץ    
   לאמר מצרים בארץ אהרן ואל משה אל' ה ויאמר )יב שמות( דכתיב, בהדך אהרן דאיכא    
  . לכם הזה החדש    

  
 את שהרג אחד שראו סנהדרין: דתניא, עקיבא כרבי דלא מתניתין לימא? דיין נעשה דעד למימרא: קושי
 ואין, עדים נעשים כולן: אומר עקיבא רבי, טרפון רבי דברי -  דיינין נעשו ומקצתן עדים נעשו מקצתן הנפש
  . דיין נעשה עד

 אמר דרחמנא, נפשות בדיני אלא - התם עקיבא רבי קאמר לא כאן עד, עקיבא רבי תימא אפילו :תירוץ
 הכא אבל, זכותא ליה חזו מצו לא - נפשא דקטל דחזיוהו וכיון. העדה והצילו, העדה ושפטו )לה במדבר(
 . מודה עקיבא רבי אפילו -
 
  יוסי רבי  תנא קמא  
 פרה משל חוץ, כשרים השופרות כל  

  קרן שהוא מפני
 )ו יהושע( שנאמר, קרן נקראו השופרות כל והלא

  .היובל בקרן במשך
איך מפרשים 

פסוק  חכמים
  יוסי' של ר

 ואקרו שופר אקרו השופרות כל
 לא -  שופר, אקרי קרן - דפרה, קרן
 שורו בכור )לג דברים( דכתיב, אקרי

  קרניו ראם וקרני לו הדר

, שופר אקרי נמי דפרה: לך אמר יוסי ורבי
 אם, פר משור' לה ותטב )סט תהלים( דכתיב
 מאי אלא? שור למה - פר ואם, פר למה - שור
   משופר - פר שור

 דאמר, מתנה כדרב: ורבנן :תגובת חכמים לזה
  כפר גדול שהוא - פר שור מאי: מתנה רב

פירוש עולא 
בשיטת 
  חכמים

. חסדא כדרב - דרבנן טעמא היינו
 כהן אין מה מפני: חסדא רב דאמר
 ולפנים לפני זהב בבגדי נכנס גדול
 קטיגור שאין לפי - עבודה לעבוד
  סניגור נעשה

 יוסי ורבי :יוסי לחכמים לפי עולא' תגובת ר
 סניגור נעשה קטיגור אין אמרת דקא: לך אמר

. הוא מבחוץ - שופר והאי, מבפנים מילי הני -
 השופרות כל -  קרן שהוא מפני אמרת ודקא
  . קרן אקרו נמי

  
פירוש אביי 

בשיטת 
  חכמים

 אמר שופר: דרבנן טעמייהו היינו
. שופרות ושלשה שנים ולא, רחמנא
 - גילדי גילדי דקאי כיון, דפרה והא

  .שופרות ושלשה כשנים מיתחזי

 יוסי ורבי: אביייוסי לחכמים לפי ' תגובת ר
 רחמנא אמר אחד שופר דקאמרת: לך אמר
 דמחברי כיון -  שופרות ושלשה שנים ולא

 -  קרן שהוא מפני ודקאמרת, הוא חד אהדדי
  .קרן אקרו נמי השופרות כל

 
  ! פר דם איכא והא: קושי על עולא

  . אשתני - ואשתני הואיל :תירוץ
  ! וכרוב וכפורת ארון איכא והא :עוד קושי
  . קאמרינן יקריב בל חוטא :תירוץ
  ! ומחתה כף איכא והא: 3קושי 
  . אמרינן קא יתנאה בל חוטא :תירוץ
  ! מבחוץ זהב בגדי איכא והא :4קושי 
  . אמרינן קא מבפנים :תירוץ

  ! הוא מבחוץ נמי שופר :קושי    
  . דמי כבפנים -  הוא דלזכרון כיון :תירוץ    

  ! קאמר קרן שהוא מפני תנא והא :5קושי 
  . קרן שהוא מפני: ועוד, סניגור נעשה קטיגור דאין: חדא; קאמר ועוד חדא :תירוץ

  
   



   !קאמר קרן שהוא מפני תנא והא : אבייקושי על 
 שהוא מפני: ועוד, שופרות ושלשה שנים ולא רחמנא אמר אחד דשופר: חדא: קאמר ועוד חדא :תירוץ
 . קרן

  
  לוי רבי  יהודה רבי  תנא קמא  

  בכפופין  )כפופין( זכרים בשל   פשוט, יעל שלשופר   ראש השנה
  בפשוטין    כפופין, זכרים בשל  תענית
  בכפופין  יעלים בשל  השנה לראש היובל שוה  יובל

 כמה השנה בראש  טעמיהם
 דעתיה איניש דפשיט
 ובתעניות, מעלי טפי
 איניש דכייף כמה

  .מעלי טפי דעתיה

 כמה -  השנה בראש
 דעתיה איניש דכייף
 וביום, מעלי טפי

 דפשיט כמה - הכפורים
 טפי דעתיה איניש
  .מעלי

  

 


