
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

ראש השנה-ראוהו בית דין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

!◊כו.

אפילו תימא רבי עקיבא, עד כאן לא קאמר רבי עקיבא התם ־ אלא בדיני נפשות, דרחמנא אמר (במדבר 

לה) ושפטו העדה, והצילו העדה. וכיון דחזיוהו דקטל נפשא ־ לא מצו חזו ליה זכותא, אבל הכא ־ אפילו 

רבי עקיבא מודה.

כו.
מ

כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה מפני שהוא קרן.[תנא קמא]♦▀

והלא כל השופרות נקראו קרן, שנאמר (יהושע ו) במשך בקרן היובל.רבי יוסי:♦¿◊כו.

כו.
ג

שפיר קאמר רבי יוסיִ ▀

ורבנן¿כו.

[רבנן]!◊כו.
כל השופרות אקרו שופר ואקרו קרן, דפרה ־ קרן אקרי, שופר ־ לא אקרי, דכתיב (דברים לג) בכור שורו 

הדר לו וקרני ראם קרניו.

ורבי יוסי אמר לך:¿◊כו.
דפרה נמי אקרי שופר, דכתיב (תהלים סט) ותטב לה' משור פר, אם שור ־ למה פר, ואם פר ־ למה שור? 

אלא מאי שור פר ־ משופר.

כדרב מתנהורבנן:!כו.

מאי שור פר ־ שהוא גדול כפר.דאמר רב מתנה:▀!◊כו.

היינו טעמא דרבנן ־ כדרב חסדא.עולא:!◊כו.

מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה ־ לפי שאין קטיגור נעשה סניגור.דאמר רב חסדא:▀!◊כו.

ולא? והא איכא דם פרִ ¿◊כו.

הואיל ואשתני ־ אשתני.!◊כו.

והא איכא ארון וכפורת וכרובִ ¿כו.

חוטא בל יקריב קאמרינן.!◊כו.

והא איכא כף ומחתהִ ¿כו.

חוטא בל יתנאה קא אמרינן.!◊כו.

והא איכא בגדי זהב מבחוץִ ¿כו.

מבפנים קא אמרינן.!◊כו.

שופר נמי מבחוץ הואִ ¿כו.

כיון דלזכרון הוא ־ כבפנים דמי.!◊כו.

והא תנא מפני שהוא קרן קאמרִ ¿כו.

חדא ועוד קאמרֹ - חדא: דאין קטיגור נעשה סניגור, ועוד: מפני שהוא קרן.!◊כו.

ורבי יוסי אמר לך:¿◊כו.
דקא אמרת אין קטיגור נעשה סניגור ־ הני מילי מבפנים, והאי שופר ־ מבחוץ הוא. ודקא אמרת מפני 

שהוא קרן ־ כל השופרות נמי אקרו קרן.

היינו טעמייהו דרבנן: שופר אמר רחמנא, ולא שנים ושלשה שופרות.אביי:!◊כו.

והא דפרה¿◊כו.

כיון דקאי גילדי גילדי ־ מיתחזי כשנים ושלשה שופרות.!◊כו.

והא תנא מפני שהוא קרן קאמרִ ¿כו.

חדא ועוד קאמר - חדא: דשופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות, ועוד: מפני שהוא קרן.!◊כו.

ורבי יוסי אמר לך:¿◊כו.
דקאמרת שופר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה שופרות ־ כיון דמחברי אהדדי חד הוא, ודקאמרת מפני 

שהוא קרן ־ כל השופרות נמי אקרו קרן.

מאי משמע דהאי יובלא לישנא דדכרא הוא?¿כו.
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כשהלכתי לערביא היו קורין לדכרא יובלא.דתניא, אמר רבי עקיבא:▀!◊כו.

כשהלכתי לגליא היו קורין לנדה גלמודה. מאי גלמודה ־ גמולה דא מבעלה.ואמר רבי עקיבא:▀◊כו.

כשהלכתי לאפריקי היו קורין למעה קשיטה.ואמר רבי עקיבא:▀◊כו.

למאי נפקא מינה?¿כו.

לפרושי (בראשית לג) מאה קשיטה דאורייתא ־ מאה דנקי.!◊כו.

כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירה.רבי▀◊כו.

למאי נפקא מינה?¿כו.

לפרושי (בראשית נ) אשר כריתי לי.!◊כו.

כשהלכתי לתחום קן נשרייא היו קורין לכלה נינפי, ולתרנגול שכוי.רבי שמעון בן לקיש:▀◊כו.

לכלה נינפי▀כו.

מאי קרא - (תהלים מח) יפה נוף משוש כל הארץ.▀◊כו.

ולתרנגול שכוי▀כו.

▀◊כו.

רב יהודה אמר רב 

ואיבעית אימא רבי יהושע 

בן לוי:

מאי קרא ־ (איוב לח) מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה. מי שת בטחות חכמה ־ אלו כליות, או 

מי נתן לשכוי בינה ־ זה תרנגול.

О◊כו.
לוי איקלע לההוא אתרא, אתא גברא לקמיה, אמר ליה קבען פלניא. לא הוה ידע מאי קאמר ליה, אתא 

שאיל בי מדרשא.

כו:
גזלן אמר לך, דכתיב (מלאכי ג) היקבע אדם אלהים וגו'.אמרו ליה:▀

אי הואי התם הוה אמינא ליה: היכי קבעך, במאי קבעך, ואמאי קבעך? וממילא הוה ידעינא.רבא מברניש לרב אשי:¿כו:

מילתא דאיסורא קאמר ליה.ואיהו סבר:[לוי]!כו:

לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין.Оכו:

▀◊כו:
 שמעוה לאמתא דבי רבי דחזתנהו רבנן דהוו עיילי פסקי, פסקי. אמרה להו: עד מתי אתם נכנסין סירוגין 

 ִ סירוגין

לא הוו ידעי רבנן מאי חלוגלוגות.Оכו:

▀◊כו:
יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דחזית לההוא גברא דקא מבדק פרפחיניה, אמרה ליה: עד מתי אתה מפזר 

חלוגלוגך?

לא הוו ידעי רבנן מאי (משלי ד) סלסלה ותרוממך.Оכו:

▀◊כו:
יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לההוא גברא דהוה קא מהפך בשעריה, אמרה ליה: עד מתי 

אתה מסלסל בשערך?

לא הוו ידעי רבנן מאי (ישעיהו יד) וטאטאתיה במטאטא השמד.Оכו:

יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחבירתה: שקולי טאטיתא וטאטי ביתא.▀◊כו:

לא הוו ידעי רבנן מאי (תהלים נה) השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך.Оכו:

יומא חד הוה אזלינא בהדי ההוא טייעא, הוה דרינא טונא, ואמר לי: שקול יהביך ושדי אגמלאי.רבה בר בר חנה:▀◊כו:

כו:
מ

▀
שופר של ראש השנה של יעל, פשוט ופיו מצופה זהב, ושתי חצוצרות מן הצדדין. שופר מאריך וחצוצרות 

מקצרות, שמצות היום בשופר.

▀כו:
ובתעניות בשל זכרים, כפופין ופיהן מצופה כסף, ושתי חצוצרות באמצע. שופר מקצר וחצוצרות 

מאריכות, שמצות היום בחצוצרות.

שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות.[ת"ק]♦▀כו:

בראש השנה תוקעין בשל זכרים, וביובלות בשל יעלים.רבי יהודה:♦▀כו:
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כו:
ג

מצוה של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופין ושל כל השנה בפשוטין.רבי לוי:▀◊

שופר של ראש השנה של יעל פשוטִ והתנן:▀¿◊כו:

ֹ !כו: הוא דאמר כי האי תנא

בראש השנה היו תוקעין בשל זכרים כפופין וביובלות בשל יעלים.דתניא, רבי יהודה:▀!◊כו:

ולימא הלכתא כרבי יהודהִ ¿כו:

אי אמרת הלכתא כרבי יהודה, הוא אמינא אפילו של יובל נמי כרבי יהודה סבירא ליה, קא משמע לן.!◊כו:

במאי קמיפלגי?^כו:

בראש השנה ־ כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי, וביום הכפורים ־ כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי.מר סבר:[רבי יהודה]♦▀!◊כו:

בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי, ובתעניות כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי.ומר סבר:[ת"ק]♦▀!◊כו:
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