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  .)כח(ראש השנה '  מס–תלמוד בבלי ) 1
כשהוא , עתים חלים עתים שוטה:  והתניא-אילימא כפאו שד ? כפאו מאן.  יצא- כפאו ואכל מצה : שלחו ליה לאבוה דשמואל

, אמר רבא. שכפאוהו פרסיים:  אמר רב אשי-!  הרי הוא כשוטה לכל דבריו- כשהוא שוטה ,  הרי הוא כפקח לכל דבריו-חלים 
ויקרא ( -אבל הכא  התם אכול מצה אמר רחמנא והא אכל:  מהו דתימא-? היינו הך, פשיטא.  יצא-התוקע לשיר : זאת אומרת

היה : איתיביה. מצות אין צריכות כוונה: אלמא קסבר רבא  .קא משמע לן, למא הואוהאי מתעסק בע,  זכרון תרועה כתיב)כג
הא ?  לקרות-. לקרות, לא?  כוון לבו לצאת-מאי לאו .  לא יצא-ואם לאו ,  יצא-אם כוון לבו , והגיע זמן המקרא, קורא בתורה

ושמע קול שופר או קול ,  סמוך לבית הכנסתאו שהיה ביתו, היה עובר אחורי בית הכנסת: תא שמע.  בקורא להגיה-! קא קרי
:  סבור-! והא שמע?  לשמוע-. לשמוע,  לא-!  לצאת-אם כוון לבו : מאי לאו.  לא יצא-ואם לאו ,  יצא-אם כוון לבו , מגילה

עד שיתכוון שומע ,  לא יצא-משמיע ולא נתכוון שומע , נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע: איתיביה. חמור בעלמא הוא
  .שמיעומ
  
  )שם(רשי ) 2

 . יצא- ואף על גב שלא נתכוון לצאת ידי חובת מצה בליל ראשון של פסח - שכפאוהו פרסיים 
 להבריח -התוקע לשד : וביסודו של מורי רבי יצחק בן יהודה ראיתי, כך שמעתי מפי מורי הזקן,  לשורר ולזמר-התוקע לשיר 
 .רוח רעה מעליו

 . דזאת אומרת כן-פשיטא 
שהרי אף לענין חיוב חטאת , הלכך לאו מתעסק הוא,  ונהנה באכילתו- א התם אכול מצה קאמר רחמנא והא אכל מהו דתימ

 .שכן נהנה,  חייב-המתעסק בחלבים ובעריות ): ב, כריתות יט(אמרינן 
 .דמצות אין צריכות כוונה,  יצא- דאף על גב דמתעסק הוא - קא משמע לן 

 .ה קורא בתורה פרשת שמעוהוא הי,  של קריאת שמע-זמן המקרא 
  .אלא מגמגם,  אף קרייה אין כאן-קורא להגיה 

  
  )ד:ב(שופר '  הל–ם "רמב) 3

נתכוון שומע לצאת ידי חובתו ולא , המתעסק בתקיעת שופר להתלמד לא יצא ידי חובתו וכן השומע מן המתעסק לא יצא
   .עד שיתכוין שומע ומשמיע,  לצאת לא יצא ידי חובתונתכוון התוקע להוציאו או שנתכוון התוקע להוציאו ולא נתכוון השומע

  
  )ג:ו(חמץ ומצה '  הל–ם " רמב)4

אכל כזית מצה והוא נכפה בעת שטותו ואחר כך , אכל מצה בלא כונה כגון שאנסוהו גוים או לסטים לאכול יצא ידי חובתו
  .מצוותלפי שאותה אכילה היתה בשעה שהיה פטור מכל ה, נתרפא חייב לאכול אחר שנתרפא

  
  )ר"בדה: ז (ראש השנה'  מס–ן "ר) 5

שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאוהו ואכל מצה יצא כלומר שאם כפאוהו פרסיים אכל מצה בלילי הפסח שלא ' גרסינן בגמ
 פסח וזו מצה אלא שאינו מתכוין  הוא שעכשיול דדוקא כי האי גוונא יצא שיודע"ה ז"לכונת מצוה יוצא ידי חובתו וכתב הרא

 אבל כסבור חול הוא ואכל מצה או כסבור לאכול זאת אומרת התוקע לשיר יצא פשיטא היינו הך מהו דתימא התם אכול לצאת
:] בסנהדרין סב[מצה אמר רחמנא והא אכל כלומר דכיון שנהנה באכילתו לא מיקרי מתעסק דהא אפילו לענין חטאת אמרינן 

ל ואקשי ליה אביי "מר בתוקע לשיר אימא מתעסק בעלמא הוא קמהמתעסק בחלבים ובעריות חייב שכבר נהנה אבל הכא כלו
לרבא אלא מעתה כיון דמצות אין צריכות כונה הישן בשמיני בסוכה ילקה משום בל תוסיף ואסקא רבא לשמעתא הכי אלא 

שמיני בסוכה אימא לצאת לא בעי כונה לעבור כלומר על בל תוסיף בזמו לא בעי כונה שלא בזמנו בעי כונה ומשום הכי הישן ב
יוסי דאמר ' זירא לשמעיה איכוין ותקע לי ואוקימנא בגמרא דרבי זיכא כר' ל ר"א' לא לקי דשלא בזמנו הוא ובתר הכי גרסי

דדוקא בשליח צבור דדעתיה אכוליה עלמא אמרינן דמסתמא איכא כונת משמיע אבל באיניש אחרינא בעינן עד שיתכוין שומע 
  :בגמראומשמיע כך היא הצעה של שמועה 

  
  )ג-א:א(שופר '  הל–ם "רמב) 6

ושופר , יום תרועה יהיה לכם+ ט"במדבר כ+מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה שנאמר : הלכה א
ואף על פי שלא , וכל השופרות פסולין חוץ מקרן הכבש, שתוקעין בו בין בראש השנה בין ביובל הוא קרן הכבשים הכפוף

ומפי , תעבירו שופר' והעברת שופר תרועה וכו+ ה"ויקרא כ+בשופר בראש השנה הרי הוא אומר ביובל נתפרש בתורה תרועה 
וכל השופרות פסולים חוץ מקרן / ד"השגת הראב. +/השמועה למדו מה תרועת יובל בשופר אף תרועת ראש השנה בשופר

 .+ א הפריז על מדותיו אלא מצוה בכפופין ואם תקע בשל יעל יצא"א. הכבש
במקדש היו תוקעין בראש השנה בשופר אחד ושתי חצוצרות מן הצדדין השופר מאריך והחצוצרות מקצרות שמצות : כה בהל

אבל ', בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה+ ח"תהלים צ+ולמה תוקעין עמו בחצוצרות משום שנאמר , היום בשופר
 . בשאר מקומות אין תוקעין בראש השנה אלא בשופר בלבד

שופר הגזול שתקע בו , ושל עיר הנדחת אם תקע בו לא יצא, ז אין תוקעין בו לכתחלה ואם תקע בו יצא"שופר של ע: הלכה ג
וכן שופר של עולה לא , ואין בקול דין גזל) יצא(פ שלא נגע בו ולא הגביהו השומע "יצא שאין המצוה אלא בשמיעת הקול אע
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לפיכך המודר , ואם תאמר והלא נהנה בשמיעת הקול מצות לא ליהנות ניתנו, יתקע בו ואם תקע יצא שאין בקול דין מעילה
א ואפילו יהיה בו דין גזל יום "א. ואין בקול דין גזל/ ד"השגת הראב. +/הנייה משופר מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה

  ).א"ג ה"סוכה פ(מ הכי איתא בירושלמי "תרועה יהיה לכם מ
  
  )י:י(שמיטה ויובל '  הל–ם "רמב) 7

וכל ) שנאמר והעברת שופר תרועה(ומצוה זו מסורה לבית דין תחלה , מצות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל
ומעבירין שופר , =בראש השנה=ה "ותוקעין בשופר תשע כדרך שתוקעין בר, יחיד ויחיד חייב לתקוע שנאמר תעבירו שופר

  .בכל גבול ישראל
  
  .)יב(ברכות '  מס–תלמוד בבלי ) 8

היכא דקא נקיט כסא דחמרא בידיה וקסבר דשכרא הוא ופתח ומברך אדעתא דשכרא וסיים , פשיטא. מקום שאמרו להאריך
היכא , אלא.  יצא- על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו : דהא תנן, דאי נמי אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא,  יצא- בדחמרא 

, בתר עיקר ברכה אזלינן? מאי, וסיים בדשכרא, פתח ובריך אדעתא דחמרא, דקא נקיט כסא דשכרא בידיה וקסבר דחמרא הוא
  ?או בתר חתימה אזלינן

  
  )ף"בדפי הרי. ו (–רבינו יונה ) 9

פ "אמנם רבינו האי גאון זכרונו לברכה והרבה מן המפרשים פסקו דמצות אינן צריכות כונה וקשה להם דהוה לן למימר שאע
מי שסובר דמצות אינן צריכות ' ל דאפי"יון שנעשית המצוה יצא ואמאי לא איפשיטא וישלא נתכוון לברך על השכר מתחלת כ

מדאגבהו נפק ביה וכן ' דאמרי) 'מב' סוכה ד(מ בדבר שיש בו מעשה שהמעשה הוא במקום כוונה כגון נטילת לולב "כוונה ה
ב וכשאינו מכוין באמירה ואינו עושה כל כיוצא בזה אבל במצות שתלויה באמירה בלבד ודאי צריכה כוונה שהאמירה היא בל

  :  מעשה נמצא כמי שלא עשה שום דבר מהמצות
  

  .)קטו(פסחים '  מס–' תוס) 10
כ סבר דאין נכון לברך "ל דבעי כוונה אעפ" רב חסדא נמי נראה דסבר כר- ' מתקיף לה רב חסדא לאחר שמילא כריסו כו

ל למימר בהדיא דנפיק בטיבול ראשון ואם יברך בטיבול " כוונה הבטיבול שני כיון שכבר מילא כריסו דאי סבר אין צריכות
ג "שני הויא ברכה לבטלה ולא צריך לרב חסדא לאהדורי אשאר ירקי ומברך לרב חסדא בטיבול ראשון על אכילת מרור אע

אכל ממנו דעיקר מצות מרור לא נפיק אלא בטיבול שני אחר מצה מועלת הברכה שבירך בטיבול ראשון לטיבול שני מאחר ש
מעט בטיבול ראשון מידי דהוה אברכת שופר דמברך אתקיעות דישיבה ומועלת ברכה לתקיעות שבעמידה שהם עיקר ונעשית 

ס סבר הכי מדאיצטריך לפסוק כרב חסדא ואי אין "על סדר ברכות והשתא כל אלו אמוראי סברי דבעי כוונה וסתמא דמסדר הש
י דאפילו לא בירך בטיבול ראשון נפק ביה ואי יברך בטיבול שני הויא ברכה צריכות כוונה פשיטא דלא יברך בטיבול שנ

אין צריכות כוונה דקאמר בכפאו ואכל .) ה דף כח"ר(ד "לבטלה ולית הלכתא כוותיה דאבוה דשמואל דאית ליה בפרק ראוהו ב
לא בעינן כוונה כולי האי כמו מצה יצא ומוקי לה בכפאוהו פרסיים והתם לא מייתי מאכלו בלא מתכוין משום דלגבי אכילה 

  .ה נמי לא מייתי הכא ברייתות דהתם דבעו כוונה דגבי תפלה ותקיעה בעי כוונה טפי כדפרישית"בתפלה ותקיעה ומש
  

  .)לא(סוכה '  מס–א "ריטב) 11
א ותירצו דלא אמרינן מצוה הבאה בעבירה אל, מ כיון שתקפה מחברו הא איכא מצוה הבאה בעבירה"והקשו בתוספות מ

ולא , אבל בסוכה שאין בה ריצוי ליכא משום מצוה הבאה בעבירה, בדבר שהוא בא לרצות כגון קרבן שופר ולולב וכיוצא בהם
אבל הנכון דהכא כיון , נראה דהא בירושלמי חששו למצה של טבל ולמצה גזולה משום מצוה הבאה בעבירה וכדכתיבנא התם

והרי הוא , מצוה מוציאתה מרשות בעליה לא חשיבא מצוה הבאה בעבירהדלא קני לה כלל וברשותיה דמאריה איתא ואין ה
  .ל"כנ, פ שעבירה בידו אין הסוכה נפסלת בכך"כאילו היתה שדה דעלמא גזולה ברשותו שאע

  
  .)כו(ראש השנה '  מס–תלמוד בבלי ) 12

  . כבפנים דמי- כיון דלזכרון הוא - ! שופר נמי מבחוץ הוא


