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 נושאים עיקריים במסכת
 

 ם היוצאיםדיני שליחי ,זמנים שבהם נידון העולם 4ראשי שנים לנושאים שונים,  4 :פרק א

עדים הפסולים מדרבנן  דיני עדים המעידים על חידוש החודש. להודיע על קידוש החודש, 

 לעדות

 החודש,בדיקת העדים שהעידו על חידוש החודש, השאת משואות להודיע על קידוש  :פרק ב

 אנשים נוספיםקידוש  החודש ע"י ב"ד. הגזירה שגזר רבן גמליאל על רבי יהושע, צורת  

 שחכמים הקלו עליהם כשיצאו בשבת מחוץ לתחום. 

 קידוש החודש ע"י בית דין, דיני שופר. :פרק ג

, דיני תקנות רבן יוחנן בן זכאיושופרות,  תזיכרונוהלכות תקיעת שופר, סדר אמירת מלכויות   פרק ד:

 עדות החודש.
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 פרק א'
ם דיני שליחי זמנים שבהם נידון העולם, 4ראשי שנים לנושאים שונים,  4 :הנושאים העקריים בפרק

דיני עדים המעידים על חידוש  היוצאים להודיע על קידוש החודש,
 עדים הפסולים מדרבנן לעדות החודש.

 
 :מושגים

 תפוצותלכל  את הדבר מודיעיםדשו את החודש, היו ישבית דין ק לאחר שליחים היוצאים להודיע על חידוש החודש:
. אם במקומות גבוהים ע"י הדלקת משואות זאתישראל. תחילה עשו 
, בערב שלושים יוםמדליקים משואות ב יום), היו 29החודש היה חסר (בן 
אם החודש היה מלא לא היו  היה ראש חודש. להודיע שהיום שעבר

גם כאשר לא משואות והדליקו לו הכותים, לאחר שקלק .כלל מודיעים
בארץ  התקינו שיהיו שלוחים יוצאים לכל המקומות הרחוקים ,צריך היה

 . ידוש החודשקובחו"ל כדי להודיע על מועד 
 

 שונים לנושאיםראשי שנים  4 משנה א:
 .ְרָגִליםָנה ַלְּמָלִכים ְולָ ראׁש ַהּׁשָ  ,ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם: ְּבֶאָחד ְּבִניָסן

 .ְּבֵהָמה ראׁש ַהָּׁשָנה ְלַמֲעַשר ,ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול
 .אֹוְמִרים: ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵריַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון 

 .ְוַלְיָרקֹות ,לֹות, ַלְּנִטיָעהְוַלּיֹובְ  ,ְוַלְּׁשִמִּטין ,ראׁש ַהָּׁשָנה ַלָּׁשִנים ,ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי
 .ראׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי ,ְׁשָבטְּבֶאָחד ּבִ 

 ָעָשר ּבֹו. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ַּבֲחִמָּׁשה
 אחד בניסן ראש השנה לנושאים הבאים: 1

 למלכים, שכל פעם שמגיע ראש חודש ניסן מונים שנה נוספת למלכותם. 1.1
  .ראש חודש ניסןלרגלים, שפסח נחשב ראשון לרגלים, כיון שהוא מגיע לאחר  1.2

 ראש השנה למעשר בהמה: 2
 באחד באלול. תנא קמא: 2.1.1
 באחד בתשרי. רבי אליעזר ורבי שמעון: 2.1.2

 באחד בתשרי ראש השנה לנושאים הבאים: 3
 .למלכי העולם, כל פעם שמגיע אחד בתשרי מונים שנה נוספת למלכותם 3.1
 , דהינו ששנת השמיטה מתחילה מר"ח תשרי.לשמיטים 3.2
 מר"ח תשרי.ליובלות, שהיובל מתחיל  3.3
 כל פעם שמגיע אחד בתשרי מסתימת שנת ערלה.בלנטיעה,  3.4
 לירקות, שאין מעשרים מירקות שנלקטו לפני תשרי על ירקות שנלקטו לאחר תשרי. 3.5

  :(שאין מעשרים מפירות של קודם ר"ה על פירות שלאחר ר"ה)  ראש השנה לאילן 4
 בית שמאי: באחד בשבט. 4.1.1
 בשבט. 15 -ב בית הלל: 4.1.2

 
 נים שבהם נידון העולםזמ 4 :משנה ב

 ְּבַאְרָּבָעה ְּפָרִקים ָהעֹוָלם ִנּדֹון:
 ,ַּבֶּפַסח ַעל ַהְּתבּוָאה

 ,ָּבֲעֶצֶרת ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן
 עֹוְבִרין ְלָפָניו ִּכְבֵני ָמרֹון, ְּבראׁש ַהָּׁשָנה ָּכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם

 .ַמֲעֵשיֶהם"-ָּכל-ין ֶאלַהֵּמבִ  "ַהּיֵצר ַיַחד ִלָּבם, :ֶׁשֶּנֱאַמר (תהלים לג, טו)
 ַהַּמִים. ִנּדֹוִנין ַעל ,ּוֶבָחג

 בפסח נידון על התבואה, אם תהיה שנה מבורכת או לא. 1
 בשבועות, נידון על פרות האילן אם יהיו בשפע או לא. 2
 בראש השנה כל באי עולם נידונים על מעשיהם. 3
 בחג הסוכות נידונים על הגשמים אם נתברך בהם או לא. 4
 

 ודשים שבהם יוצאים שליחים להודיע באיזה יום התקדש החודשח :משנה ג
 ַעל ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַהְּׁשלּוִחים יֹוְצִאין:

 .ַעל ִניָסן ִמְּפֵני ַהֶּפַסח
 .ַעל ָאב ִמְּפֵני ַהַּתֲעִנית

 .ֱאלּול ִמְּפֵני ראׁש ַהָּׁשָנה ַעל
 .ִמְּפֵני ַּתָּקַנת ַהּמֹוֲעדֹותַעל ִּתְׁשֵרי 

 .ו ִמְּפֵני ֲחנָֻּכהַעל ִּכְסלֵ 
 ְוַעל ֲאָדר ִמְּפֵני ַהּפּוִרים.

 יֹוְצִאין ַאף ַעל ִאָּיר ִמְּפֵני ֶּפַסח ָקָטן. ּוְכֶׁשָהָיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים,
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 כדי שידעו מתי פסח. ,בניסן 1
 באב, כדי שידעו מתי תענית ט' באב. 2
 כדי שידעו מתי ראש השנה. ,באלול 3
 הכפורים ומתי סוכות. בתשרי, כדי שידעו מתי יום 4
 כדי שידעו מתי חנוכה. ,בכסלו 5
 כדי שידעו מתי פורים. ,באדר 6
 כדי שידעו מתי חל פסח שני. ,היו יוצאים גם על אייר ,כשבית המקדש היה קיים 7
 

 א ולהעיד על חידוש הלבנהוחודשים שמותר לעדים לחלל שבת כדי לב :משנה ד
 :ָּבתים ְמַחְּלִלין ֶאת ַהּׁשַ ַעל ְׁשֵני ֳחָדִׁש 

 .ַהּמֹוֲעדֹות ַעל ִניָסן ְוַעל ִּתְׁשֵרי, ֶׁשָּבֶהן ַהְּׁשלּוִחין יֹוְצִאין ְלסּוְרָיא, ּוָבֶהן ְמַתְּקִנין ֶאת
 ּוְכֶׁשָהָיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ְמַחְּלִלין ַאף ַעל ֻּכָּלן ִמְּפֵני ַּתָּקַנת ַהָּקְרָּבן.

 תלויים כל המועדות.לאחר החורבן: בניסן ותשרי בלבד, שבהם  1
 קרבן מוסף בזמנו. להקריבחודש, כדי  על כלבזמן המקדש: מותר היה לחלל את השבת  2
 

 את השבת כדי להודיע על ראש חודשמותר לעדים לחלל שבהם תנאים  :משנה ה
 ְמַחְּלִלין ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת. ,ֵּבין ֶׁשִּנְרָאה ַּבֲעִליל ֵּבין ֶׁשּלא ִנְרָאה ַּבֲעִליל

 ְמַחְּלִלין ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת. ֵאין ,ִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ִאם ִנְרָאה ַּבֲעִלילרַ 
 תנא קמא: בין שהירח נראה בברור ובין שלא נראה בברור. 1
 אם הירח נראה בבירור אין מחללים את השבת.  (ואין הלכה כמותו):רבי יוסי  2
 

 הלבנהספור מעשה על עדים שבאו להעיד על ראית חידוש  :משנה ו
 ַמֲעֶשה ֶׁשָעְברּו יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים זּוג,

 ְוִעְּכָבן ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבלּוד.
 ָהַרִּבים, ִנְמֵצאָת ַמְכִׁשיָלן ֶלָעִתיד ָלבא. ָׁשַלח לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל: ִאם ְמַעֵּכב ַאָּתה ֶאת

 זוגות עדים הלכו להעיד על חידוש הלבנה. 40 1
 קיבא, כיוון שלא היה בהם צורך.כבן רבי עיכשעברו בלוד, ע 2
 אין לעכב עדים כיוון שבפעם הבאה ימנעו מלבוא ולהעיד. רבן גמליאל: 3
 

 דין קרובי משפחה לעדות החודש :משנה ז
 לא ֶׁשִּמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה, .ֵיְלכּו ,ֶׁשָראּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ָאב ּוְבנוֹ 

 ַאֵחר. ִני ִעםֶאָּלא ֶׁשִאם ִיָּפֵסל ֶאָחד ֵמֶהן, ִיְצָטֵרף ַהּׁשֵ 
 ְּכֵׁשִרין ְלֵעדּות ַהֹחֶדׁש. ,ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָאב ּוְבנֹו ְוָכל ַהְּקרֹוִבין

 ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי:
 ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֹחֶדׁש ִּבירּוָׁשַלִים הּוא ּוְבנֹו ְוַעְבּדֹו ְמֻׁשְחָרר, ַמֲעֶשה ְּבטֹוִבָּיה ָהרֹוֵפא,

 תֹו ְוֶאת ְּבנֹו, ּוָפְסלּו ֶאת ַעְבּדֹו.ְוִקְּבלּו ַהּכֲהִנים אוֹ 
 ּוְכֶׁשָּבאּו ִלְפֵני ֵּבית ִּדין, ִקְּבלּו אֹותֹו ְוֶאת ַעְבּדֹו ּוָפְסלּו ֶאת ְּבנֹו.

 אב ובנו שראו את הלבנה בחידושה: 1
 חכמים: 1.1

 לעדות החודש. יחד מצטרפים נםאיש, למרות ילכו שניהם 1.1.1
 השני להצטרף עם עד אחר.אם יפסל אחד מהם בבדיקות ב"ד, עדין יכול  1.1.2

 כשרים להצטרף כעדות אחת לעדות החודש. (ואין הלכה כמותו): רבי שמעון 1.2
 רבי יוסי: 2

 מעשה בטוביה הרופא שבא להעיד יחד עם בנו ועבדו המשוחרר: 2.1
 את עבדו. ובית דין של כהנים קבל את טוביה ובנו כעדות כשרה ופסל 2.1.1
 בנו.בית דין הגדול קבלו את טוביה ועבדו ופסלו את  2.1.2

 
 (מלבד עבדים כנעניים שפסולים מדאורייתא) עדים הפסולים מדרבנן לעדות :ה חמשנ

 ֵאּלּו ֵהן ַהְּפסּוִלין:
 ַהְמַשֵחק ְּבֻּקְבָיא, ּוַמְלֵוי ְבִרִּבית, ּוַמְפִריֵחי יֹוִנים, ְוסֹוֲחֵרי ְׁשִביִעית, ַוֲעָבִדים.

 ה ָלּה, ַאף ֵהן ֵאיָנן ְּכֵׁשִרים ָלּה.ֵעדּות ֶׁשֵאין ָהִאָּׁשה ְּכֵׁשרָ  ֶזה ַהְּכָלל: ָּכל
 עדים הפסולים לעדות החודש: 1

 (על מנת להרויח כספים, ואין לו התעסקות אחרת). המשחק בקוביי 1.1
 דרבנן).היא רק , ואפילו הריבית ההמלוומלווה בריבית, (גם הלווה וגם  1.2
 מפריחי יונים, (ומי שיונתו תקדים את יונת חבירו יזכה בסכום כסף). 1.3
 רים ביבול של שביעית.סוח 1.4
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 .)אמדאוריית(פסולים  דים כנענייםבע 1.5
 .כל עדות שהאשה אינה כשרה לה גם אלו אינם כשרים לה כלל: 2
 

 כדי להודיע על מולד הלבנה ודוגמאות לחילול שבת שמותר לעשות משנה ט:
 ,ִמי ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֹחֶדׁש ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֵּל�

 .ר, ֲאִפּלּו ַּבִּמָּטהל ַהֲחמוֹ מֹוִליִכין אֹותֹו עַ 
 .ַמְקלֹות לֹוְקִחין ְּבָיָדם ,ְוִאם צֹוֶדה ָלֶהם

 לֹוְקִחין ְּבָיָדם ְמזֹונֹות. ,ְוִאם ָהְיָתה ֶּדֶר� ְרחֹוָקה
 ְלֵעדּות ַהֹחֶדׁש, ְמַחְּלִלין ֶאת ַהַּׁשָּבת ְויֹוְצִאין ,ֶׁשַעל ַמֲהַל� ַלְיָלה ָויֹום
 ◌ּ◌ְִקְראּו אָתם ְּבמֹוֲעָדם". -ֶּלה מֹוֲעֵדי ה'...ֲאֶׁשר"אֵ  :ֶׁשֶּנֱאַמר (ויקרא כג, ד)

 אם העד שראה את חידוש הלבנה אינו יכול ללכת בעצמו: 1
 מותר לשאת אותו לבית דין. ואפילו על מיטה ואפילו על חמור. 1.1
 מותר לשאת מקלות כדי להתגונן מפני אורבים שבדרך. 1.2
 מותר לקחת מזונות אם הדרך רחוקה. 1.3

 מרחק לבית דין גדול:ה רחילול שבת כאש 2
 .יום ולילהמזמן הליכה של טן ק ,המרחק לבית הדיןלדרך אם יוצאים  2.1
 אם המרחק גדול מיום ולילה אין יוצאים. 2.2

 
 פרק ב'

 השאת משואות להודיע על החודש,עדים שהעידו על חידוש בדיקת ה הנושאים העיקריים בפרק:
 ה רבןהבדיקות שעשקידוש החודש ע"י ב"ד, צורת קידוש החודש, 

אנשים הגזירה שגזר רבן גמליאל על רבי יהושע, גמליאל לעדי החודש. 
 .כשיצאו בשבת מחוץ לתחום נוספים שחכמים הקלו עליהם

 
 נאמנותם של עדי החודשבדיקת  משנה א:

 ְמַׁשְּלִחין ַאֵחר ִעּמֹו ְלַהִעידֹו. ,ִאם ֵאיָנן ַמִּכיִרין אֹותוֹ 
 .ל ָאָדםדּות ַהֹחֶדׁש ִמּכָ ָהיּו ְמַקְּבִלין עֵ  ,ָּבִראׁשֹוָנה

 ִמֶּׁשִּקְלְקלּו ַהִּמיִנין,
 ִהְתִקינּו ֶׁשּלא ְיהּו ְמַקְּבִלין ֶאָּלא ִמן ַהַּמִּכיִרים.

 עדים נוספים שיעידו שנאמן הוא. 2אינו מוכר לבית דין, שולחים אתו עד ש 1
 בתחילה קבלו עדות החודש מכל אדם. 2

 להעיד על חידוש החודש.ושלחו עדי שקר  הצדוקיםקלקלו לאחר מכן,  2.1
 התקינו שיקבלו עדות החודש רק מעדים המוכרים לבית הדין כנאמנים. 2.2

 
 צורת ההודעה על קידוש החודש לכל תפוצות ישראל משנה ב':

 .ָהיּו ַמִּׂשיִאין ַמּׂשּואֹות ,הָּבִראׁשֹונָ 
 ִמֶּׁשִּקְלְקלּו ַהּכּוִתים,

 ִהְתִקינּו ֶׁשְּיהּו ְׁשלּוִחין יֹוְצִאין.
 תחילה היו משיאים משואות על ההרים הגבוהים להודיע על חידוש החודש.ב 1

 .קלקלו הכותים והשיאו משואות גם כשלא היה צריךלאחר מכן,  1.1
 התקינו שיהיו שליחים יוצאים להודיע על מועד קידוש החודש. 1.2

 
 תאור צורת השאת המשואות (כשהחודש היה חסר) משנה ג':

 ּואֹות?ֵּכיַצד ָהיּו ַמִּׂשיִאין ַמּׂש
 ִּבְמִׁשיָחה, ְוכֹוֵר� ,ְוָקִנים ַוֲעֵצי ֶׁשֶמן ּוְנעֶרת ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ,ְמִביִאין ְּכֻלְנָסאֹות ֶׁשל ֶאֶרז ֲאֻרִּכין

 ,ּומֹוִלי� ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד ,ְועֹוֶלה ְלראׁש ָהָהר ּוַמִּצית ָּבֶהן ֶאת ָהאּור
 א עֹוֶשה ֵּכן ְּבראׁש ָהָהר ַהֵּׁשִני;ֶׁשהּו ַעד ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶאת ֲחֵברוֹ 
 ְוֵכן ְּבראׁש ָהָהר ַהְּׁשִליִׁשי.

 
 המקומות שמהם היו משיאים את המשואות משנה ד':

 ּוֵמַאִין ָהיּו ַמִּׂשיִאין ַמּׂשּואֹות?
 .ִּתיןִּבלְ  ָרן ְלֵביתֵמַהר ַהִּמְׁשָחה ְלַסְרְטָבא, ּוִמַּסְרְטָבא ִלְגִרִּפיָנא, ּוִמְגִרִּפיָנא ְלַחְוָרן, ּוֵמַחוְ 

 ֶאָּלא מֹוִלי� ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד, ּוִמֵּבית ִּבְלִּתין לא ָזזּו ִמָּׁשם,
 ִּכְמדּוַרת ָהֵאׁש. ַעד ֶׁשָהָיה רֹוֶאה ָּכל ַהּגֹוָלה ְלָפָניו

 
 תאור קבלת עדי המולד בירושלים משנה ה':

 ית ַיְעֵזק ָהְיָתה ִנְקֵראת, ּוְלָׁשם ָּכל ָהֵעִדים ִמְתַּכְּנִסים,ָחֵצר ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ִּבירּוָׁשַלִים, ּובֵ 
 ָׁשם. ּוֵבית ִּדין ּבֹוְדִקין אֹוָתם

 ּוְסעּודֹות ְּגדֹולֹות עֹוִשין ָלֶהם ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיהּו ְרִגיִלין ָלבא.
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 .יּו ָזִזין ִמָּׁשם ָּכל ַהּיֹוםָּבִראׁשֹוָנה לא הָ 
 ֵאל ַהָּזֵקן, ֶׁשְּיהּו ְמַהְּלִכין ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח.ַרָּבן ַּגְמִלי ִהְתִקין

 
 ְולא ֵאּלּו ִּבְלַבד,

 ֶאָּלא ַאף ַהֲחָכָמה ַהָּבָאה ְלַיֵּלד,
 ,ּוִמן ַהַּגִיס ּוִמן ַהָּנָהר ּוִמן ַהַּמּפֶלת ,ְוַהָּבא ְלַהִּציל ִמן ַהְּדֵלָקה

 רּוַח. ם ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכלֲהֵרי ֵאּלּו ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ְוֵיׁש ָלהֶ 
 , ובית יעזק שמה.הבירושלים בחצר גדול התכנסוכל העדים שהגיעו לירושלים לתת עדות,  1
 .שם בית הדין היו בודקים אותם 2
 א ולהעיד.ולב םמעוניינילהם סעודות גדולות כדי שיהיו  עשובית דין  3
 אם באו העדים בשבת: 4

 ר ולא יוצאים משם כל השבת.היו העדים נשארים באותה חצבתחילה,  4.1
 אמה מחוץ לעיר כמו לבני העיר. 2000 הםהתקין רבן גמליאל הזקן, שיהיה ל 4.2

 תחום שבת כמו שאר בני העיר. שגם להם תיקנו אנשים נוספים כותרת נוספת:
 מחוץ לתחום בשבת כדי ליילד.לדת שבאה ימי 1
 להציל מדלקה שפרצה.מחוץ לתחום בשבת בא ה 2
 יל מאויב שבא להתנפל על ישוב ספר.להצמחוץ לתחום בא ה 3
 בא להציל מנהר שעלה על גדותיו והציף את העיר.ה 4
 להציל ממפולת.מחוץ לתחום בא ה 5
 

 צורת בדיקת העדים משנה ו':
 ֵּכיַצד ּבֹוְדִקין ֶאת ָהֵעִדים?

 זּוג ֶׁשָּבא ִראׁשֹון, ּבֹוְדִקין אֹותֹו ִראׁשֹון,
 ְואֹוְמִרים לֹו: ּוַמְכִניִסין ֶאת ַהָּגדֹול ֶׁשָּבֶהן,

 ֵּכיַצד ָרִאיָת ֶאת ַהְּלָבָנה, ִלְפֵני ַהַחָּמה אֹו ְלַאַחר ַהַחָּמה? ִלְצפֹוָנּה אֹו ִלְדרֹוָמּה? ֱאמר,"
 ?" ָהָיה נֹוֶטה? ְוַכָּמה ָהָיה ָרָחב ַּכָּמה ָהָיה ָּגבֹוַּה ּוְלַאִין

 לא ָאַמר ְּכלּום. "ִלְפֵני ַהַחָּמה"ִאם ָאַמר: 
 ּובֹוְדִקין אֹותֹו. � ָהיּו ַמְכִניִסים ֶאת ַהֵּׁשִניְוַאַחר ּכָ 

 ֵעדּוָתן ַקֶּיֶמת. ,ִאם ִנְמְצאּו ִּדְבֵריֶהם ְמֻכָּוִנים
 .ֲאִלין אֹוָתם ָראֵׁשי ְדָבִריםּוְׁשָאר ָּכל ַהּזּוגֹות ׁשוֹ 

 יל ֶׁשְּיהּו ְרִגיִלים ָלבא.ֶׁשָהיּו ְצִריִכין ָלֶהן, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּלא ֵיְצאּו ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש, ִּבְׁשבִ  לא
 זוג עדים שבא ראשון בודקים אותו ראשון. 1
 תחילה את הגדול שבהם ואח"כ את השני.בודקים לגבי כל זוג עדים,  2
 שואלים אותו מספר שאלות כדי לאמת את עדותו. 3
 אם דבריו סותרים את מה שידוע לחכמים, עדותו בטלה. 4
 אח"כ מכניסים את השני ובודקים גם אותו. 5
 את החודש. םאם עדותם מותאמת, היו מקדשים ע"פ עדות 6
 .שטחיתבצורה את שאר העדים שהגיעו בודקים  7
 .שוב  להעיד בואהיו מוכנים ל, וישלא יצטערו שבאובדקו אותם כדי  8
 

 קידוש החודש ע"י בית דיןצורת  משנה ז':
 !"ְמֻקָּדׁש, ְמֻקָּדׁש"! ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ַאֲחָריו: "ְמֻקָּדׁש"ראׁש ֵּבית ִּדין אֹוֵמר: 

 ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו. ,ִּבְזַמּנוֹ  ֵּבין ֶׁשּלא ִנְרָאה ,ֵּבין ֶׁשִּנְרָאה ִּבְזַמּנוֹ 
 ָׁשַמִים. ֵאין ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו, ֶׁשְּכָבר ִקְּדׁשּוהּו ,ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר ָצדֹוק אֹוֵמר: ִאם לא ִנְרָאה ִּבְזַמּנוֹ 

 עם עונים אחריהם "מקודש מקודש".הודש", ודין אומר: "מקהבית ראש  1
 ? ("בזמנו") הירח נראה בליל השלושים אםהאם מקדשים כל חודש או רק  2

 מקדשים כל חודש. תנא קמא (ואין הלכה כמותו): 2.1
 מקדשים רק כאשר הירח נראה בזמנו. רבי אליעזר בר צדוק: 2.2

 
 תאור הבדיקות שהיה עושה רבן גמליאל לעדי החודש משנה ח':

 ּות צּורֹות ְלָבנֹות ָהיּו לֹו ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ַּבַּטְבָלא ּוַבּכֶתל ַּבֲעִלָּיתֹו,ְּדמ
 ?" ֲהָכֶזה ָרִאיָת אֹו ָּכֶזה" ְואֹוֵמר: ,ֶׁשָּבֶהן ַמְרֶאה ֶאת ַהֶהְדיֹוטֹות
 ."ֲעָרבְרִאינּוהּו ַׁשֲחִרית ַּבִּמְזָרח ְוַעְרִבית ַּבּמַ "ַמֲעֶשה ֶׁשָּבאּו ְׁשַנִים ְוָאְמרּו: 

 !"ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵהם"ֶּבן נּוִרי:  ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן
 ְּכֶׁשָּבאּו ְלַיְבֶנה ִקְּבָלן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל.

 ִעּבּורֹו לא ִנְרָאה; , ּוְבֵליל"ְרִאינּוהּו ִּבְזַמּנוֹ "ְועֹוד ָּבאּו ְׁשַנִים ְוָאְמרּו: 
 ְוִקְּבָלן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל.
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 ָסא ֶּבן ַהְרִּכיַנס:ָאַמר ַרִּבי ּדוֹ 
 ?"ֶׁשָּיָלָדה, ּוְלָמָחר ְּכֵרָסּה ֵּבין ִׁשֶּניהָ  ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵהן! ֵהיָא� ְמִעיִדים ַעל ָהִאָּׁשה"

 ."רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ְּדָבֶרי�"ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע: 
 שם חקר את העדים.ו ,ציורים שונים היו לו לרבן גמליאל בעליתו 1
 גבי עדים שחקר אותם רבן גמליאל:מעשה ל יפוריס 2

 "ראינו את הלבנה בשחרית במזרח, ובערבית ראינוה במערב": אמרו העדים: 2.1
 "עדי שקר הם". רבי יוחנן בן נורי: 2.1.1
 רבן גמליאל קיבלם. 2.1.2

 "ראינו את הלבנה בליל שלושים, ובליל שלושים ואחד לא ראינוה": אמרו העדים: 2.2
 ן גמליאל קבלם.בר 2.2.1
  :ר' דוסא בן הרקינס 2.2.2

 די שקר הם.ע 2.2.2.1
 כי זה דומה למי שמעיד שהאשה ילדה ולמחרת היא עדיין בהריון. 2.2.2.2

 הסכים עם ר' דוסא. ר' יהושע: 2.2.3
 

 הגזירה שגזר רבן גמליאל על רבי יהושע, וקבלת הדין ע"י רבי יהושע משנה ט':
 ָׁשַלח לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל:

 ."עֹוֶתי�, ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבֶחְׁשּבֹוָנ�ּגֹוֵזְרִני ָעֶלי� ֶׁשָּתבא ֶאְצִלי ְּבַמֶּקְל� ּוְבמָ "
 ָהַל� ּוְמָצאֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵמַצר,

 :כג, ד) ָאַמר לֹו: ֶיׁש ִלי ִלְלמֹוד, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָעָשה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָעׁשּוי, ֶׁשֶּנֱאַמר (ויקרא
 .ִּתְקְראּו אָתם"-רקֶדׁש, ֲאׁשֶ "ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי 

 ֵאּלּו. ֵּבין ֶׁשּלא ִּבְזַמָּנן, ֵאין ִלי מֹוֲעדֹות ֶאָּלא ,ֵּבין ִּבְזַמָּנן
 ָּבא לֹו ֵאֶצל ַרִּבי ּדֹוָסא ֶּבן ַהְרִּכיַנס,

 ִאם ָּבִאין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל,"ָאַמר לֹו: 
 .ד ִמימֹות מֶׁשה ְוַעד ַעְכָׁשיור ָּכל ֵּבית ִּדין ּוֵבית ִּדין ֶׁשָעמַ ָאנּו ָלדּון ַאחַ  ְצִריִכין

 ְוַאֲהרן ָנַדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְשָרֵאל", "ַוַּיַעל מֶׁשה :ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כד, ט)
 ְוָלָּמה לא ִנְתָּפְרׁשּו ְׁשמֹוָתן ֶׁשל ְזֵקִנים?

 ָׁשה ּוְׁשלָׁשה ֶׁשָעְמדּו ֵּבית ִּדין ַעל ִיְשָרֵאל,ְׁשל ֶאָּלא ְלַלֵּמד, ֶׁשָּכל
 ֲהֵרי הּוא ְּכֵבית ִּדינֹו ֶׁשל מֶׁשה.
 ,ְלַיְבֶנה ֵאֶצל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָנַטל ַמְקלֹו ּוָמעֹוָתיו ְּבָידֹו, ְוָהַל�

 ְּביֹום ֶׁשָחל יֹום ַהִּכּפּוִרים ִלְהיֹות ְּבֶחְׁשּבֹונֹו.
 ָעַמד ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ּוְנָׁשקֹו ַעל ראׁשֹו,

 ."ּבֹוא ְּבָׁשלֹום, ַרִּבי ְוַתְלִמיִדי! ַרִּבי ְּבָחְכָמה, ְוַתְלִמיִדי ֶׁשִּקַּבְלָּת ֶאת ְּדָבַרי"לֹו:  ָאַמר
 :רבן גמליאל גזר על רבי יהושע 1

 ע).שיבוא אליו במקלו ובמעותיו ביום הכפורים שחל ע"פ חשבונו (של ר' יהוש 
 מצא את רבי יהושע מצטער על הגזרה שגזר עליו רבן גמליאל.רבי עקיבא  2
 :לרבי יהושערבי עקיבא  אמר 3

 בין אם כוון לזמן הנכון ובין אם לא. ,מה שקבע רבן גמליאל הוא הקובע 3.1
 :רבי דוסא בן הרכינס לרבי יהושעאמר  4

 .אין לנו לערער על בית דינו של רבן גמליאל 4.1
 כל בתי הדין מימות משה רבינו.על  אין לנו לערערכשם  4.2

 ובא אליו במקלו ומעותיו ביום כפור שחל על פי חשבונו. הגזירה,קיים רבי יהושע את  5
 נשקו רבן גמליאל ואמר לו:  6

 "בא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחכמה, ותלמידי שקבלת את דברי".
 

 פרק ג'
 קידוש החודש ע"י בית דין, דיני שופר. :הנושאים העיקריים בפרק

 
 קידוש החודש כאשר בית דין עצמו ראה את המולד משנה א':

 ָראּוהּו ֵּבית ִּדין ְוָכל ִיְשָרֵאל; ֶנְחְקרּו ָהֵעִדים;
 ֲהֵרי ֶזה ְמֻעָּבר., ֵׁשָכהְולא ִהְסִּפיקּו לֹוַמר: ְמֻקָּדׁש, ַעד ֶׁשחָ 

 !"ְמֻקָּדׁש, ְמֻקָּדׁש"ם, ְויאְמרּו: ַיַעְמדּו ְׁשַנִים ְוָיִעידּו ִּבְפֵניהֶ  ,ֵּבית ִּדין ִּבְלַבד ָראּוהּו
 ,ָראּוהּו ְׁשלָׁשה ְוֵהן ֵּבית ִּדין

 ,ַהְּׁשַנִים ַיַעְמדּו
 !"ְמֻקָּדׁש, ְמֻקָּדׁש"ְויֹוִׁשיבּו ֵמַחְבֵריֶהם ֵאֶצל ַהָּיִחיד ְוָיִעידּו ִּבְפֵניֶהם, ְויאְמרּו: 

 ַעְצמֹו. ֶׁשֵאין ַהָּיִחיד ֶנֱאָמן ַעל ְיֵדי
 וכן עדים שראו את המולד:כל ישראל, או שראו את המולד עצמו בית דין  אור 1
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 , החודש יהיה מעובר.עד שחשכה מר "מקודש"בית דין לא הספיק לו אם 
 :(בליל השלושים) ראו בית דין בלבד את המולד 2

 .: "מקודש מקודש".אמר, שידיןהכעדים בפני שאר בית למחרת שנים מהם ישמשו 
 :לדאת המו בית הדיןמאנשי  3ראו  3

 מהם כעדי ראיה, 2ישמשו  3.1
 , ויעידו השניים בפניהם.דיינים נוספיםאל הדיין השלישי יצרפו  3.2
 ."מקודש: "דיין יחיד אינו נאמן לומר 3.3

 
 הכשרים לתקיעה בראש השנהשופרות  משנה ב':

 חּוץ ִמֶּׁשל ָּפָרה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֶקֶרן. ,ָּכל ַהּׁשֹוָפרֹות ְּכֵׁשִרין
 "ִּבְמׁש� ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל". :ֶׁשֶּנֱאַמר (יהושע ו, ה) י: ַוֲהלא ָּכל ַהּׁשֹוָפרֹות ִנְקְראּו ֶקֶרן,ָאַמר ַרִּבי יֹוסֵ 

 כל השופרות כשרים חוץ משל שור או פרה. תנא קמא: 1
 גם שופר של פרה או שור כשרים. רבי יוסי: 2
 

 בשופר של יעל שהוא פשוט ולא כפוףמצוה לתקוע  משנה ג':
 ֶׁשל ָיֵעל ָּפׁשּוט, ,אׁש ַהָּׁשָנהׁשֹוָפר ֶׁשל ר

 
 ּוִפיו ְמֻצֶּפה ָזָהב,

 ּוְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות ִמן ַהְּצָדִדין.
 ְמַקְּצרֹות, ֶׁשִּמְצַות ַהּיֹום ַּבּׁשֹוָפר. ׁשֹוָפר ַמֲאִרי� ַוֲחצֹוְצרֹות

 מקדש:שתוקעים בו בשופר  ןדי כותרת נוספת:
 הפה).לא במקום הנחת ופיו של השופר מצופה זהב ( 1
 שני אנשים עומדים משני צידי השופר ותוקעים בחצוצרות. 2
 שופר מאריך בתקיעות וחצוצרות מקצרות, כדי להודיע שמצוות היום בשופר. 3
 

 צורת התקיעות בתענית בבית המקדש משנה ד':
 ְּבֶׁשל ְזָכִרים ְּכפּוִפין, ,ַּבַּתֲעִנּיֹות

 ּוִפיֶהן ְמֻצֶּפה ֶּכֶסף,
 ת ָּבֶאְמַצע.ּוְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרוֹ 

 ֶׁשִּמְצַות ַהּיֹום ַּבֲחצֹוְצרֹות. ׁשֹוָפר ְמַקֵּצר ַוֲחצֹוְצרֹות ַמֲאִריכֹות,
 תוקעים בשופר של אייל שהוא כפוף. 1
 פיו של השופר מצופה כסף (ולא במקום הנחת הפה). 2
 תוקעים בחצוצרות, ושנים, אחד מימינם ואחד משמאלם, תוקעים בשופרות. םשני 3
 ת וחצוצרות מאריכות, שמצוות היום לתקוע בחצוצרות.שופר מקצר בתקיעו 4
 

 תקיעת שופר של יום כפור בשנת היובלהשואה בין תקיעת שופר של ראש השנה ל משנה ה':
 ָׁשֶוה ַהּיֹוֵבל ְלראׁש ַהָּׁשָנה ַלְּתִקיָעה ְוַלְּבָרכֹות.

 ְּבֶׁשל ְיֵעִלים. , ּוַבּיֹוֵבלַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְּבראׁש ַהָּׁשָנה ּתֹוְקִעין ְּבֶׁשל ְזָכִרים
 יום כיפור בשנת היובל, תוקעים בשופר של יעל פשוט.ובראש השנה ב 1
 ושופרות כמו בראש השנה. תזיכרונומלכויות במוסף  מתפלליםביום כיפור בשנת היובל  2

 רבי יהודה: 2.1
 בראש השנה תוקעים בשופר של אייל שהוא כפוף. 2.1.1
 .ביובל תוקעים בשופר של יעל שהוא פשוט 2.1.2

 
 דיני שופר שנסדק משנה ו':

 ָּפסּול. ,ׁשֹוָפר ֶׁשִּנְסַּדק ְוִדְּבקוֹ 
 ָּפסּול. ,ִּדֵּבק ִׁשְבֵרי ׁשֹוָפרֹות

 ָּכֵׁשר. ,ָּפסּול, ְוִאם ָלאו ,ִנַּקב ּוְסָתמֹו, ִאם ְמַעֵּכב ֶאת ַהְּתִקיָעה
 או ע"י חימום באש, פסול. ,בדבקאותו שופר שנסדק לאורכו והדביקו  1
 השופר פסול. ולא היה באף אחד מהם כדי שופר כשר, ר, והדביקו את השברים,שופר שנשב 2
 שופר שניקב וסתמו אותו (בחתיכה משופר אחר): 3

 אם ללא הסתימה, אי אפשר היה לתקוע בשופר, השופר פסול. 3.1
 אם ללא הסתימה אפשר היה גם כן לתקוע, השופר כשר. 3.2

 
 שופר של פגומים דין קולות  משנה ז':

 :אֹו ְלתֹו� ַהִּפָּטם ,אֹו ְלתֹו� ַהּדּות ,ְלתֹו� ַהּבֹורַהּתֹוֵקַע 
 ָיָצא, ,ִאם קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמע
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 ָיָצא. לא ,ְוִאם קֹול ֲהָבָרה ָׁשַמע
 ְוֵכן ִמי ֶׁשָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, אֹו ֶׁשָהָיה ֵּביתֹו ָסמּו� ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת,

 .לא ָיָצא ,ָיָצא, ְוִאם ָלאו ,ִאם ִּכֵּון ִלּבוֹ  :ְמִגָּלה קֹול ְוָׁשַמע קֹול ׁשֹוָפר אוֹ 
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזה ָׁשַמע ְוֶזה ָׁשַמע, ֶזה ִּכֵּון ִלּבֹו ְוֶזה לא ִּכֵּון ִלּבֹו.

 התוקע לתוך בור או דות (בור שקירותיו סביב בנויים מאבן), או לתוך חבית של חרס: 1
 שמע תקיעה ברורה יצא ידי חובה.או לחבית, לבור או לדות  חוץ מאדם העומד  1.1
 אם שמע קול לא ברור, כעין הד של תקיעה, לא יצא. 1.2

 אדם שעובר מאחורי בית כנסת ושומע קול שופר או קריאת מגילה: 2
 יצא. ,אם כוון ליבו לצאת ידי חובה 2.1
 אם לא כיוון ליבו לצאת, לא יצא. 2.2
 כוון ליבו לצאת או לא כיוון לבו. למרות שבשני המקרים האדם שמע את התקיעה, יש הבדל אם 2.3

 
 מדרשי אגדה המראים שהכל הולך אחר כוונת הלב משנה ח':

 ,"ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְשָרֵאל" ְוגֹו' (שמות יז, יא)
 ִמְלָחָמה? ְוִכי ָיָדיו ֶׁשל מֶׁשה עֹוׁשֹות ִמְלָחָמה אֹו ׁשֹוְברֹות

 ל ְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה,ּכָ  :ֶאָּלא לֹוַמר ָל�
 ָהיּו נֹוְפִלין. ,ָהיּו ִמְתַּגְּבִרים, ְוִאם ָלאו ,ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם

 :ַּכּיֹוֵצא ַּבָּדָבר ַאָּתה אֹוֵמר (במדבר כא, ח)
 ַהָּנׁשּו�, ְוָרָאה אֹותֹו ָוָחי".-ס, ְוָהָיה ָּכלנֵ -ְוִשים אֹותֹו ַעל "ֲעֵשה ְל� ָשָרף

 ְוִכי ָנָחׁש ֵמִמית, אֹו ָנָחׁש ְמַחֶּיה?
 ָהיּו ִמְתַרְּפִאים, ,ִמְסַּתְּכִלין ְּכַלֵּפי ַמֲעָלה, ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶאָּלא ִּבְזַמן ֶׁשִּיְשָרֵאל

 ֹוִקים.ָהיּו ִנּמ ,ְוִאם ָלאו
 

 ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן. ,ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֵחֵרׁש
 ְיֵדי חֹוָבָתן. ֵאינֹו מֹוִציא ֶאת ָהַרִּבים ,ֶזה ַהְּכָלל: ָּכל ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ַּבָּדָבר

 מי יכול להוציא אחרים ידי חובת שופר, ומי אינו יכול ? כותרת נוספת:
 ם יכולים להוציא אחרים ידי חובה.חרש שוטה וקטן אינ 1
 אחרים.את היכול להוציא אינו  מצד גופו (כגון חרש שוטה וקטן),מחויב אינו מי ש כלל: 2

===== 
 'דפרק 

 כרונות ושופרות, יהלכות תקיעת שופר, סדר אמירת מלכויות ז הנושאים העיקריים בפרק:
 .תקנות רבן יוחנן בן זכאי, דיני עדות החודש  
 

 מושגים:
העומר אסור היה  בזמן המקדש, בששה עשר בניסן היו מקריבים את קרבן העומר. עד לזמן הקרבת :ום הנפת העומרי

ההקרבה מותר היה לאכול   מיד לאחרבאותו יום, לאכול מהתבואה החדשה של אותה שנה. 
יום ב השלא לאכול מהתבואה החדש לאחר החורבן התקין רבן יוחנן בן זכאי, מהתבואה החדשה.

 .כולו שה עשר בניסןש
 

 ולאחר החורבןתקיעות של ר"ה בזמן המקדש בהבדל  משנה א':
 ,יֹום טֹוב ֶׁשל ראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת

 ַּבִּמְקָּדׁש ָהיּו ּתֹוְקִעים, ֲאָבל לא ַּבְּמִדיָנה.
 ,ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

 , ֶׁשְּיהּו ּתֹוְקִעין ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵּבית ִּדין.ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי
 יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶאָּלא ְּבַיְבֶנה ִּבְלַבד. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: לא ִהְתִקין ַרָּבן

 ָאְמרּו לֹו: ֶאָחד ַיְבֶנה ְוֶאָחד ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵּבית ִּדין.
 בזמן המקדש: 1

 :תאם ר"ה חל בשב 1.1
 בכל ירושלים). אומריםהיו תוקעים (יש  במקדש 1.1.1
 .בשאר המדינה לא היו תוקעים 1.1.2

 רבן יוחנן בן זכאי: לאחר חורבן המקדש התקין 2
 .23של  שיתקעו בשופר בשבת רק במקום שיש בו סנהדרין תנא קמא: 2.1
 .כגון יבנה סנהדרין גדולהבמקום שיש שיתקעו בשופר בשבת רק  רבי אלעזר: 2.2

 
 ורבןחלאחר ה על פני יבנה בזמן המקדש שהיה בירושלים וסףנ יתרון משנה ב':

 ְועֹוד זאת ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִים ְיֵתָרה ַעל ַיְבֶנה,
 ּתֹוְקִעין. ,ֶׁשָּכל ִעיר ֶׁשִהיא רֹוָאה ְוׁשֹוַמַעת ּוְקרֹוָבה ִויכֹוָלה ָלבא

 ּוְבַיְבֶנה לא ָהיּו ּתֹוְקִעין, ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין ִּבְלַבד.
 ים:בירושל 1
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 :הבאים התנאים ואם התקיימבר"ה שחל להיות בשבת,  לה תקעוגם בערים סמוכות  1.1
 עיר שרואים ממנה את ירושלים. 1.1.1
 עיר שיכולה לשמוע את התקיעות שתוקעים בירושלים. 1.1.2
 עיר שנמצאת בתחום שבת של ירושלים. 1.1.3
 מכשול פיזי).שאין עיר שאין מניעה מאנשיה לבא לירושלים (כגון  1.1.4

 .ורק בפני בית דין ,תוקעים בר"ה שחל להיות בשבת ביבנה: רק בה היו 2
 

 הבדל בין נטילת לולב בזמן המקדש ולאחר החורבן משנה ג':
 ָּבִראׁשֹוָנה ָהָיה ַהּלּוָלב ִנָּטל ַּבִּמְקָּדׁש ִׁשְבָעה, ּוַבְּמִדיָנה יֹום ֶאָחד.

 ,ַזַּכאי ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן
 .ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש ,ָנה ִׁשְבָעהֶׁשְּיֵהא לּוָלב ִנָּטל ַּבְּמִדי

 ְוֶׁשְּיֵהא יֹום ָהֵנף ֻּכּלֹו ָאסּור.
 בזמן המקדש: 1

 .רק ביו"ט ראשוןובשאר המדינה  ,ניטל שבעה ימים המינים) 4במקדש היה לולב ( 1.1
 מדינה.אם יום ראשון של החג חל בשבת, היה לולב ניטל בשבת, בין במקדש ובין ב 1.2

 לאחר החורבן התקין רבן יוחנן בן זכאי: 2
 .כל שבעת ימי הסוכותשלולב יהיה ניטל בכל מקום  2.1
 ), אפילו ביום ראשון של חג.(חכמים אסרו ליטול בשבת 2.2
 .חדשהתבואה כולו יהיה אסור ב (ראה מושגים) יום הנפת העומרשהתקין ועוד תקנה   2.3

 
 דיני עדות החודש משנה ד':

 ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש ָּכל ַהּיֹום. ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו
 ַּפַעם ַאַחת ִנְׁשָּתהּו ָהֵעִדים ִמָּלבא,

 ְוִנְתַקְלְקלּו ַהְלִוִּים ַּבִּׁשיר.
 ִהְתִקינּו ֶׁשּלא ְיהּו ְמַקְּבִלין ֶאָּלא ַעד ַהִּמְנָחה.

 ּוְלָמָחר קֶדׁש. קֶדׁש נֹוֲהִגין אֹותֹו ַהּיֹום ,ְוִאם ָּבאּו ֵעִדים ִמן ַהִּמְנָחה ּוְלַמְעָלה
 ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש,

 ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשְּיהּו ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש ָּכל ַהּיֹום.
 ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה: ְועֹוד זאת ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ָאַמר

 ָהֵעִדים הֹוְלִכין ֶאָּלא ִלְמקֹום ַהַּוַעד. ת ִּדין ְּבָכל ָמקֹום, ֶׁשּלא ְיהּוֶׁשֲאִפּלּו ראׁש ֵּבי
 קבלו עדות החודש כל היום. בשלב הראשון: 1
 סמוך לשקיעה:בראש השנה הגיעו העדים שפעם קרה  2

 .תמיד של בין הערביים הקרבתב ר"ה,שרו הלוויים שיר של חול, במקום שיר של  2.1
 ש רק עד זמן הקרבת התמיד של בין הערביים.התקינו שיקבלו עדות החוד 2.2
 .(שני ימים ר"ה) אם יבואו העדים מאוחר יותר יהיה אותו יום קודש וגם למחרת קודש 2.3

  לאחר שחרב הבית: 3
 כל היום כולו. תשרי התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיחזרו לקבל עדות חודש 3.1
 וגם למחרת קודש).יה אותו יום קודש אם באו העדים לאחר המנחה נשאר המנהג, שיה( 3.2
 רבן יוחנן התקין תקנה נוספת: רבי יהושע בן קרחה: 3.3

 שהעדים מעידים בפני בית דין ואפילו ראש בית דין לא נמצא שם.
 

 אמירת מלכויות, זכרונות ושופרות בתפילת מוסף של ראש השנהסדר  משנה ה':
 ֵסֶדר ְּבָרכֹות:

 אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם,
 .ֹות ִעָּמֶהן, ְוֵאינֹו ּתֹוֵקעַ כֹוֵלל ַמְלִכּיוְ 

 .ׁשֹוָפרֹות, ְותֹוֵקעַ  .ִזְכרֹונֹות, ְותֹוֵקעַ  .ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום, ְותֹוֵקעַ 
 ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי. ,ְוהֹוָדָאה ּוִבְרַּכת ּכֲהִנים ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה

 ֵקַע ַלַּמְלִכּיֹות, ָלָּמה הּוא ַמְזִּכיר?ַרִּבי ֲעִקיָבא: ִאם ֵאינֹו ּתוֹ  ָאַמר לוֹ 
 .ַּׁשת ַהּיֹום, ְותֹוֵקעַ ַמְלִכּיֹות ִעם ְקדֻ  ֶאָּלא אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ְוכֹוֵלל

 .ׁשֹוָפרֹות, ְותֹוֵקעַ  ,תֹוֵקעַ ִזְכרֹונֹות, וְ 
 ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה ְוהֹוָדָאה ּוִבְרַּכת ּכֲהִנים.

 סדר התפילה כך הוא: חנן בן נורי:רבי יו 1
 ), וקדושת השם ("אתה קדוש")."אתה גבור"אבות, גבורות ( :תפילההת תחיל 1.1
 נאמרה בתוך תפילת קדושת השם, ואין תוקעים בה.מלכיות  1.2
 ממשיכים בקדושת היום ("אתה בחרתנו"), ובסיומה תוקעים. 1.3
 תפילת זכרונות ("אתה זוכר מעשי עולם"), ותוקעים. 1.4
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 פרות ("אתה נגלת בענן כבודך") ותוקעים.תפילת שו 1.5
 מסיימים בתפילת עבודה ("רצה"), הודאה ("מודים"), ושים שלום. 1.6

 רבי עקיבא: 2
 בתפילת אבות, גבורות, וקדושת השם. יםמתחיל 2.1
 .יםבקדושת היום ("אתה בחרתנו"), ובתוכה מלכויות ותוקע כיםממשי 2.2
 .יםשופרות ותוקע, יםותוקע תזיכרונו 2.3
 שים שלום.עבודה, הודאה ו 2.4

 
 מספר הפסוקים שאומרים במלכויות, זכרונות ושופרם, ומקורם של הפסוקים משנה ו':

 ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶעֶשר ַמְלִכּיֹות, ֵמֲעָשָרה ִזְכרֹונֹות, ֵמֲעָשָרה ׁשֹוָפרֹות.
 ָיָצא. ,ָׁשלׁש ִמֻּכָּלן ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר: ִאם ָאַמר ָׁשלׁש

 יִרין ִזְכרֹון ַמְלכּות ְוׁשֹוָפר ֶׁשל ֻּפְרָענּות.ֵאין ַמְזּכִ 
 ַמְתִחיל ַּבּתֹוָרה ּוַמְׁשִלים ַּבָּנִביא.

 אֹוֵמר: ִאם ִהְׁשִלים ַּבּתֹוָרה ָיָצא. ַרִּבי יֹוֵסי
 אין פוחתים מעשרה פסוקים למלכויות, מעשרה לזכרונות ומעשרה לשופרות. תנא קמא: 1
 פסוקים לכל אחד , גם כן יצא ידי חובה. 3אם אומרים  רבי יוחנן בן נורי: 2
 אין אומרים פסוקים שיש בהם פורענות. 3
 סדר הפסוקים: 4

 מהתורה, אח"כ מהכתובים ולבסוף מהנביאים. הפסוקים הראשונים תנא קמא 4.1
 אם סיים בנביא, בדיעבד יצא.אך הפסוק האחרון צריך להיות מהתורה. גם  רבי יוסי: 4.2

 
 בימים שאומרים הלל אומרים אותו בשחריתמוסף.  בתפילת תוקעיםבראש השנה  משנה ז:

 .ַהֵּׁשִני ַמְתִקיעַ  ,ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְּביֹום טֹוב ֶׁשל ראׁש ַהָּׁשָנה
 ָהִראׁשֹון ַמְקֶרא ֶאת ַהַהֵּלל. ,ּוְבָׁשַעת ַהַהֵּלל

 
 יו"ט עבור מצוות שופר, אפילו באיסורים דרבנן חילולסור יא משנה ח:
 ֵאין ַמֲעִביִרין ָעָליו ֶאת ַהְּתחּום, ,ראׁש ַהָּׁשָנהׁשֹוָפר ֶׁשל 

 ְוֵאין ְמַפְּקִחין ָעָליו ֶאת ַהַּגל,
 לא עֹוִלין ָּבִאיָלן,

 רֹוְכִבין ַעל ַּגֵּבי ְּבֵהָמה, ְולא
 .לא ָׁשִטין ַעל ְּפֵני ַהַּמִיםוְ 

 ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום לא ַתֲעֶשה. יןֵּבין ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ְׁשבּות, ּובֵ  ,ְוֵאין חֹוְתִכין אֹותוֹ 
 ִיֵּתן. ,ֲאָבל ִאם ָרָצה ִלֵּתן ְלתֹוכֹו ַמִים אֹו ַיִין

 
 .ִקין ִעָּמֶהן ַעד ֶׁשִּיְלְמדּוֲאָבל ִמְתַעּסְ  ִמִּלְתקֹוַע, ֵאין ְמַעְּכִבין ֶאת ַהִּתינֹוקֹות

 .לא ָיָצא ,ְוַהִּמְתַעֵּסק
 לא ָיָצא. ,ְוַהּׁשֹוֵמַע ִמן ַהִּמְתַעֵּסק

 ביו"ט:לצורך שופר אין עושים את הדברים הבאים  1
 אין יוצאים חוץ לתחום כדי להביא שופר. 1.1
 אין להזיז אבנים ביו"ט כדי להוציא שופר שנמצא תחתיהם. 1.2
 אין עולים על אילן כדי להוריד שופר. 1.3
 אין לרכב על בהמה כדי לשמוע קול שופר. 1.4
 שופר.קול אין לשוט על פני המים כדי לשמוע  1.5
 ).אאסור דרבנן ובין דאורייתה(בין אם  אין חותכים שופר כדי לתקנו לתקיעות. 1.6

 .לתוך השופר כדי שיהיה קולו צלול יותראו יין מותר לתת מים  2
 התעסקות בשופר ביו"ט כדי ללמוד לתקוע כותרת נוספת:

 מותר ללמד ביו"ט את הילדים לתקוע . 1
 יע.לא יוצא ידי חובה בקולות שהוא משמלתקוע המתלמד  2
 מי ששומע ממתלמד לא יוצא ידי חובה. 3

 
 מנין הקולות ושיעורן משנה ט:

 :ֵסֶדר ְּתִקיעֹות
 ָׁשלׁש ֶׁשל ָׁשלׁש ָׁשלׁש.

 ְּכָׁשלׁש ְּתרּועֹות. ,ִׁשעּור ְּתִקיָעה
 ְּכָׁשלׁש ַיָּבבֹות. ,ִׁשעּור ְּתרּוָעה

 ְּבָידֹו ֶאָּלא ַאַחת. ֵאין ,ָּבִראׁשֹוָנה ּוָמַׁש� ַּבְּׁשִנָּיה ִּכְׁשַּתִים ָּתַקע
 ְותֹוֵקַע ָׁשלׁש ְּפָעִמים. ּתֹוֵקַע ּוֵמִריעַ  ,ִמי ֶׁשֵּבַר� ְוַאַחר ָּכ� ִנְתַמָּנה לֹו ׁשֹוָפר
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 ְּכֵׁשם ֶׁשְּׁשִליַח ִצּבּור ַחָּיב, ָּכ� ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד ַחָּיב.
 י חֹוָבָתן.ִּבים ְידֵ מֹוִציא ֶאת ָהרַ  ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ְׁשִליַח ִצּבּור

 פעמים: ראשונה למלכויות, שניה לזכרונות ושלישית לשופרות. 3תוקעים  1
 תקיעה תרועה ותקיעה. קולות 3כל פעם, תוקעים ב 2
 שיעורי התקיעות: 3

 .התרועות 3כל התקיעות (שש במספר) כשעור  3.1
 קולות תכופים וקצרים. 3שעור תרועה כשיעור  3.2
 מהנדרש:התרועה זמן כפול משך את התקיעה שלאחר התוקע אם  3.3

 .הבאהאין זה מועיל לתרועה  3.3.1
 .הבאהצריך לחזור ולתקוע תקיעה לפני התרועה  3.3.2

 פעמים. 3התפלל מלכויות , זכרונות ושופרות, ורק אח"כ נזדמן לו שופר, תוקע ומריע ותוקע  4
 ? בתפילתושליח הצבור מוציא ידי חובה את מי  כותרת נוספת:

 בה את מי שיודע להתפלל, אלא רק את מי שאינו יודע.אינו מוציא ידי חו תנא קמא: 1
 מוציא ידי חובה, גם את מי שיודע וגם את מי שאינו יודע. רבן גמליאל: 2
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