
השנה  ראשון $ראש  רפאל פרק  תעה $משנת 

ראשון  פרק

שונות  להלכות השנים  ראשי

א משנה 

בשנה אר ּבעה הםתאריכים  ׁשנים כל ראׁשי - ְִֵֵַָָָָ
להלן : המפורטים לעניינים השנה ראש מהם  אחד

ל ּמלכים(1) הּׁשנה ראׁש ּבניסן  למניין ּבאחד  - ְְְִִֶַַָָָָָֹ
באחד  מלך שאם  ישראל, מלך של המלכות שנות 

למנות  מתחילים בניסן  אחד משהגיע  השנה, מחדשי

שנייה  שנה ראשולרגלים1לו  הוא בניסן  אחד - ְְִָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
שניםא א א א א א א א  ראשי ארבעה

למלכים. ישראלהן. מלכי

מלך שאם  מניסן . להם  מונין 

משהגיע באדר , או  בשבט  מלך 

ומתחילין  שנה  לו  כלתה ניסן

ומקרא  שניה. שנה  לו  למנות 

להו  מנינן  דמניסן  לן  נפקא 

ו ')דכתיב א' ויהי(מלכים 

מאות וארבע שנה בשמונים 

מארץ ישראל בני לצאת  שנה

בחדש הרביעית  בשנה  מצרים

למלוך השני החודש הוא  זיו

מקיש ישראל, על  שלמה 

מנינן  מניסן  שלמה  למלכות  אף לה, מנינן מניסן מצרים  יציאת מה  מצרים , ליציאת  שלמה מלכות 

השנה  ראש בתשרי באחד בסמוך  לקמן  דתנן  והיינו מתשרי, מונין  העולם אומות  ולמלכי  לה.

לשנות שטרות  זמן  למנות  שרגילין  לפי מינה , ונפקא  העולם . אומות  מלכי  של  לשנים כלומר לשנים,

באדר מלך  עמד  ואם מלכות . שלום משום בה, שעמד משנה  שלאחרהמלך  בניסן  הסופר  לו  וכתב

מוקדם שטר  ליה  הוה למלכים, השנה ראש דניסן  כיון  שניה, שנה  של ניסן  חדש , עשר שלשה 

טורף שנמצא  לפי פסולים, המוקדמים  חוב  ושטרי הוא , שלישית  שנה  של  ניסן  דהאי משום ופסול ,

מכירה  קדמה שהרי כדין , שלא  ההלואה, לזמן שטר של  זמנו  בין הלוה מן  השדה  שלקחו לקוחות ,

ממשעבדי: גבי ולא  ואילך  ההלואה מזמן גם  לאבד קנסוהו לפיכך קאמר,ולרגלים.להלואה, הכי

משנדר רגלים  שלשה  עליו עברו שאם הנודר , לענין  לרגלים  השנה ראש פסח, שהוא  שבו  רגל 

עליו  שיעברו  עד תאחר  בל  על  עובר  שאינו אומר  שמעון  ורבי תאחר . בל על  עובר נדרו  קיים ולא 

במקרא  סדורים שהן  כמו  תחלה , המצות  וחג  כסדרן , רגלים ט"ז)שלש ובחג (דברים  המצות  בחג  .

בעשה , עובר נדרו  הביא  ולא  בלבד אחד רגל עליו  משיעבור  הלכה, ופסק הסוכות . ובחג השבועות 

והרחבות  ביאורים

לענין פירוש:1. הוא  למעשה  זה מדין תאריךשטרות.היוצא  את  לציין רגילים היו  בזמנם שכן 

המלך של שלטונו  שנת פי  על  פלוני")השטר  למלך וכך כך שלום ("בשנת משום הוא  והטעם  ,

נכסי משתעבדים  ואילך יום שמאותו בשטר , הכתוב לתאריך  יש  גדולה וחשיבות  מלכות .

יכול  חובו , לשלם ממה  לו  ואין לאחר שדותיו  הלווה  מכר  זה  תאריך לאחר ואם למלוה , הלווה 

משועבדים" "נכסים הנקראים שמכר מהשדות חובו את לגבות לפרעון המלוה (שמשועבדים 

למלוה) הלווה  של שהלווהוהחוב  כגון  לו , שהלווה לתאריך המוקדם תאריך בו  שכתב שטר אולם , .

על  חובו  את לגבות  יכול  והמלוה שהואיל  פסול, זה שטר - בכסלו שהלווהו בשטר וכתב  בשבט

על  לגבות יוכל שלא  קנסוהו  כדין , שלא  ההלוואה , קודם הלווה שמכר מנכסים זה שטר  פי 

ההלוואה. לאחר  הלווה שמכר  מנכסים ואפילו  פיו

"שנה בשטר נרשם  חדש י"ג  שלאחר  ובניסן  באדר, מלך הומלך  שאם נלמד , למלךשניה ומכאן 

לאותו שלישית  שנה  כבר הוא  זה ניסן שהרי בו , לגבות  ופסול  מוקדם שטר  זה הרי  פלוני ",

מלך .

גרסינן  ב ):עוד  שנאמר(ב , מניסן ? אלא  להם  מונין  שאין למלכים מנין  יוחנן: רבי  (מלכיםאמר

א): ו , הרביעיתא  בשנה  מצרים מארץ ישראל  בני  לצאת  שנה מאות וארבע  שנה בשמונים "ויהי

מצרים: ליציאת  שלמה  מלכות  מקיש  ישראל ". על  שלמה  C למל השני החדש  הוא  זיו ְִֹבחדש 
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רפאל $תעו השנה משנת  ראשון $ראש  פרק 

המצ ֹות  חג כלומר  הרגלים, שלושת למניין  השנה

לעניין  בשנה, הראשון  הרגל הוא ניסן , בחודש שהוא

תאחר " "בל  לידי  יבוא שלא קרבן , להביא .2הנודר

ּבהמה(2) למעׂשר  הּׁשנה ראׁש ּבאלּול ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָֹּבאחד
על  באלול  אחד  קודם הנולדים  מן  מעשרין  שאין  -

משנה  מעשרין  שאין  היא שהלכה לאחריו , הנולדים

מברטנורא  עובדיה ר '
י"ב)דכתיב שמה (שם  ובאת 

וגו ', עולותיכם  שמה והבאתם

אתה  בא  שאתה  ראשון רגל

עליו  ומשיעברו  להביא . צריך

בל על  עובר רגלים  שלש

שמעון  כר ' הלכה ואין  תאחר .

כסדרן : רגלים שלש ראש דבעי 
בהמה . למעשר שאין השנה 

דכתיב בחברתה , הנולדים על  זו  בשנה הנולדים מן  י"ד)מעשרים בשתי(דברים  תעשר, עשר 

זו  משנה ולא  שנה , שנה  קרא  ואמר  בהמה , מעשר ואחד דגן  מעשר  אחד מדבר, הכתוב מעשרות 

והרחבות  ביאורים

מנינן , דמניסן  מנלן  גופה מצרים ויציאת מניסן. שלמה מלכות  אף  מניסן , מצרים יציאת מה

דכתיב  דעתך, סלקא  לא  מנינן? מתשרי לח):דילמא  לג , ההר(במדבר הר אל  הכהן  אהרן "ויעל 

באחד החמישי בחדש  מצרים, מארץ  ישראל  בני לצאת  הארבעים בשנת  שם וימת  ה ' פי  על 

וכתיב ג):לחדש", א, משה "(דברים  דבר לחדש באחד  חדש , עשר בעשתי  שנה, בארבעים "ויהי

דראש  מכלל ארבעים, שנת לה וקרי בשבט  וקאי  ארבעים שנת לה וקרי באב  מדקאי - וגו'

והתורה  החמישי, החודש שהוא  אב  בחודש מת  אהרון  אם פירוש: הוא . תשרי  לאו השנה 

התורה  כל את  מבאר  שבט, בחודש מותו לפני  משה  וכן הארבעים, בשנת  היה שזה אומרת 

ובשבט  באב כי  לניסן, מניסן  הוא  שהחישוב יוצא  הארבעים, שנת נאמר כאן  וגם מותו , לפני

השנה. ראש  אינו שתשרי  מכאן  ארבעים, שנת נאמר

א )בגמרא 2. רב (ד, אמר  ותרצו: בו ? באחד  ולא  בניסן עשר  בחמישה הוא  הרגל הרי שואלין:

לרגלים.חסדא : השנה ראש שבו מינהרגל  הוא )נפקא  למעשה , זו  מהלכה למיקם (היוצא לנודר ,

תאחר , בבל  שמעון עליה שמעון ),היא ורבי רבי כדעת ואחד(משנתנו  הנודר אחד  דתניא :

אומר: שמעון  רבי  תאחר , בבל  עובר רגלים, שלשה עליו  שעברו כיון המעריך , ואחד  המקדיש

בתורהשלשה נאמר  פירוש: תחילה . המצות  וחג  כסדרן  כב)רגלים כג, נדר(דברים תדור "כי :

אלהיך תאחר לה ' רגלים לא  שלושה  הנודר על שעברו כיוון  שמעון, רבי  ולדעת לשלמו",

תאחר ' ב'בל עובר - נדרו הביא  ולא  תחילה , המצות וחג ראשכסדרם, הוא  המצות חג  זה (ולעניין 

לרגלים) שמעון.השנה  רבי  כדעת היא  ומשנתנו  .

ב)בגמרא  תאחר ":(ד , ב "בל העובר  לעניין  נוספות דעות  למדין 

– מפנית"ק הוא  והטעם  תאחר. בל על  עובר כסדרן , שלא  ואפילו רגלים, ג ' עליו שעברו  כיוון 

שוב וחוזרת אחד , בפרק הרגלים שלושת  את מזכירה טז )שהתורה טז , המצות(דברים  "בחג

עליו שיעברו עד תאחר ", "בל  על ללמד  באה שהחזרה  מכאן  הסוכות ", ובחג השבועות  ובחג 

רגלים. ג '

– מאיר הכתוברבי מפני הוא  הטעם תאחר . בבל עובר אחד  רגל עליו  שעבר -כיוון  ו  יב, (שם 

תאחר".ז): ב"בל  עובר זה  הרי - ברגל  מיד הביא  שלא  ומי  שמה", והבאתם שמה ... "ובאת 

– יעקב בן  אליעזר שנאמררבי מכך הוא  הטעם רגלים. שני  עליו שעברו  לט ):כיוון  כט, (במדבר

שניים. – מועדים מיעוט במועדיכם", לה' תעשו "אלה

– שמעון  ברבי אליעזר מפנירבי הוא , והטעם תאחר. בבל  עובר הסוכות  חג עליו שעבר  כיוון

גורם. שזה לומר נאמר? למה  הכתוב, דיבר שבו הסוכות " "חג  בכתוב  לומר צריך  היה שלא 
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השנה  ראשון $ראש  רפאל פרק  תעז $משנת 

אֹומרים:.3לחברתה  ׁשמעֹון ור ּבי  אלעזר  ְְְְִִִִֶַַָָר ּבי
הוא בהמה למעשר  השנה ּבת ׁשרי ראש .4ּבאחד ְְְִֵֶָ

ל ּׁשנים(3) הּׁשנה ראׁש ּבת ׁשרי  למניין ּבאחד  - ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האומות  מלכי שמיטה,ולּׁשמּטין ,5שנות שנות - ְְִִַ

מברטנורא  עובדיה ר '
חברתה : של  אלעזר על  ורבי

באחד אומרים שמעון ורבי
מעשרבתשרי. דאתקש כיון 

מעשר מה דגן , למעשר  בהמה

מעשר אף תשרי, שלו  ר"ה  דגן 

מעשר דאתקש כיון סבר ות "ק בתשרי. בא ' [דאמרי] ור "ש כר"א  הלכה  ואין  תשרי. שלו  ר"ה  בהמה

והוא  תשרי  שלו  ר "ה שהרי עישורו , לגמרו  סמוך  דגן מה  תעשר , עשר  דכתיב דגן  למעשר  בהמה

עישורו  לגמרו סמוך  נמי בהמה  מעשר  אף להתיבש, בגורן  עומד  [החמה] ימות  שכל לגמרו  סמוך 

דכתיב מקרא . ילפינן  דהכי  עיבורן , זמן  נגמר שאז  באב יולדות  שהבהמות  באלול , אחד דהיינו

ס "ה) ועמקים(תהלים  הצאן  כרים  שמתלבשותלבשו  כלומר  הצאן, כרים  לבשו  אימתי בר, יעטפו

צומחת שהזריעה  באדר  דהיינו  בר , יעטפו  שהעמקים בזמן  ומתעברות , עליהם העולים מהזכרים

בהמה  מעשר של ר"ה  הלכך  חדשים. ה ' דקה בהמה של  עיבורה דזמן  באב, ויולדות  יפה. וניכרת 

לגמרו : סמוך  באלול לעיל:לשנים.בא ' כדפרישית  העולם , אומות  מלכי וליובלות.לשני ולשמיטין

והרחבות  ביאורים

ב )בגמרא 3. מאיר(ז , רבי דעת - בהמה" למעשר  השנה ראש באלול  "בא ' – זה  שדין  למדין,

בניסן  בא ' – שהרישא  נמצא  בתשרי. בא ' ואומרים : עליו חולקים שמעון ורבי אלעזר ורבי היא ,

שמעון , רבי דעת  גם - בהמה במעשר - הסיפא  שמעון , רבי דעת  - לרגלים השנה  ראש

רבי יוסף : רב  אמר ותרצו : תנאים? ריבוי  עם אחת משנה  תהא  וכיצד  מאיר, רבי ואמצעיתא 

היא )היא  רבי  שיטת המשנה  ובמעשר(כל שמעון , כרבי  לה סבר ברגלים דתנאי , אליבא  לה  ונסיב ,

חמישה אלא  הם שנים ראשי  ארבעה  לא  כן, אם ושואלין : מאיר. כרבי לה סבר בניסן ,בהמה  (א 

בשבט) וט "ו  בתשרי א  באלול , א בניסן , רבא :ט"ו  אמר ותרצו: שנים ,? ראשי חמישה יש רבי  לדעת (אכן 

ארבעה) לפחות שיש מודים  הכל רגליםאלא דל  - ארבעה מאיר לרבי הכל : לדברי ארבעה (הוצא ,

בהמה) למעשר באלול  א ' והכנס  תאחר, בבל עובר כבר א ' ברגל כי דל רגלים , - ארבעה שמעון לרבי  .

שנים ראשי  כמה ובהן חדשים ארבעה אמר: יצחק בר נחמן  רב בהמה. ישמעשר בניסן  (לכן 

שנים) ראשי  חדשים.שני ראשי  בארבע שהן  הם שנים  ראשי ארבע  אמר: אשי רב .

א )בגמרא 4. אמר(ח, יוחנן:למדין: אלעזר)ושניהםרבי ורבי  מאיר דרשו,(רבי  אחד  מקרא 

יד ):שנאמר סה , מאיר(תהלים  רבי  ישירו". אף  יתרועעו  בר , יעטפו ועמקים הצאן  כרים "לבשו 

באדר . בר? יעטפו  עמקים  ואימתי בר, יעטפו שעמקים בזמן  הצאן ? כרים לבשו  אימתי סבר:

אומרים: שמעון  ורבי אלעזר רבי אלול . שלהן השנה ראש  - באב ויולדות באדר  מתעברות 

שירה  אומרות  שבלים אימתי ישירו , אף  שיתרועעו בזמן הצאן ? כרים לבשו  (שאז אימתי

שירה) כעין  ומשמיעות זו , עם  זו ומשיקות בתבואה ויולדותמתמלאות בניסן  מתעברות  בניסן, ?

תשרי. שלהן  השנה  ראש זהורבאבאלול , בפסוק שנחלקו  כב -כג):סובר, יד, "עשר(דברים 

וצאנך...", בקרך  ובכורות ה '... לפני ואכלת  שנה  שנה  השדה  היוצא  זרעך תבואת  כל  את תעשר

מקיש  סבר : מאיר רבי דגן . מעשר ואחד  בהמה מעשר אחד  מדבר, הכתוב  מעשרות בשני

לגמרו  סמוך דגן  מעשר מה דגן, למעשר  בהמה  זמן )מעשר הוא בשדה, יבושו לאחר היבול, (של 

עישורו (תשרי),עישורו  לגמרו  סמוך בהמה מעשר חואף  אב ).(סוף  שמעון דש ורבי  אלעזר ורבי 

מעשר אף  תשרי, שלו  השנה ראש דגן  מעשר  מה דגן, למעשר בהמה  מעשר מקיש  סברי :

תשרי . שלו  השנה  ראש בהמה

לשנים".(שם)בגמרא 5. השנה "ראש מהו  פירושים שני עוד  זיראלמדין  לתקופה.רבי אמר:

רבי וכשיטת התקופות, וחשבונות  השנים  לחשבונות  ראשון  יום הוא  בתשרי שאחד  היינו

העולם. נברא  בתשרי שאמר : יצחקאליעזר בר נחמן בתשרירב שבאחד  היינו לדין , אמר:
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רפאל $תעח השנה משנת  ראשון $ראש  פרק 

התורה  מן  ולזרוע לחרוש אסור  תשרי ,6שמשנכנס

בתשריולּיֹובלֹות באחד מתחילה היובל שנת אף  -7, ְְַ
שבהםל ּנטיעה ערלה, שנות שלש חשבון  לעניין  - ְִַָ

הפרי את  לאכול מעשרין ולירקֹות ,8אסור  אין  - ְְַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
לחרוש אסור תשרי משנכנס 

התורה : מן אםולנטיעה .ולזרוע

אחד  קודם  יום  מ"ה  אילן  נטע

שבתות שתי שהם בתשרי ,

נקלטת שהנטיעה  לקליטה,

הרי שנה , חשובים  בשנה  יום דשלשים שנה, להחשב הקליטה אחר  יום  ושלשים שבתות , בשתי

מונין  האחרת  שנה  של  ולתשרי הערלה, משנות  שניה שנה לה מונין  בתשרי אחד כשיגיע יום . מ"ה 

בנטיעה  חנטו אם רביעית , שנה של  בתשרי אחד כשיגיע שלישית  שנה ולאחר  שלישית , שנה  לה

וזה  לאילן ר "ה בשבט ט"ו  לנטיעה , ר"ה  שתשרי שאע"פ ערלה. משום אסורים הם  עדיין פירות , זו

אם ואילך  ומשם בשבט , ט"ו  עד ערלה מידי לצאת  מתחדשת  שנתו  אין לפיכך  אילן , נעשה כבר

מידי יצאו הבאה לשנה בשבט ובט"ו בירושלים, לאכלן  עליהן  רבעי תורת  הם  פירות  בו  יחנטו

ואילך : מכאן בה החונטים פירות  לפניולירקות .רבעי שנלקט הירק מן  תורמין שאין ירק, למעשר

והרחבות  ביאורים

דכתיב כולה , השנה כל  עבור  העולם יב ):נידון יא, שנה "(דברים אחרית  ועד  השנה  "מראשית

דכתיב הוא ? דתשרי  ממאי בסופה. יהא  מה נידון השנה  מראשית ד ):- פא, "תקעו(תהלים 

השנה , ראש זה אומר הוי  בו? מתכסה שהחדש חג  איזהו - חגנו" ליום בכסה שופר, בחדש 

ה ):וכתיב פסוק יעקב ".(שם  לאלהי  משפט הוא  לישראל  חק "כי

ב)בגמרא 6. מהפסוק(ח , זאת  ד ):למדין כה , יהיה (ויקרא שבתון  שבת השביעית "ובשנה

דכתיב מתשרי, שנה שנה  שוה  בגזירה ולמדו יב ):לארץ", יא, ושואלין :(דברים  השנה ". "מראשית

דכתיב מניסן, שנה  שנה נלמד  לא  ב ):מדוע  יב , ותרצו:(שמות השנה"? לחדשי  לכם הוא  "ראשון 

חודשים  עמה  שאין שנה  דנין  ואין חודשים, עמה  שאין מ ּׁשנה  חודשים, עמה  שאין שנה  ִָָדנין 

חודשים עמה שיש השנה").משנה  ("חדשי 

בגמרא  ב)7. דכתיב (ח, הן , בתשרי בעשרה והרי בתשרי, באחד  הם יובלות וכי  (ויקרא שואלין:

ט -י): יובל כה, שנה ... החמישים שנת  את וקדשתם  ארצכם, בכל  שופר תעבירו  הכיפורים  "ביום

את "וקדשתם דתניא : היא . ברוקא  בן  יוחנן  רבי של  בנו ישמעאל  רבי מני  הא  ותרצו : היא "?

מתקדשת תהא  לא  יכול  הכפורים", "ביום שנאמר  לפי  לומר ? תלמוד  מה שנה ", החמשים שנת

שמתקדשת מלמד - החמשים" שנת  את  "וקדשתם לומר : תלמוד  ואילך? הכפורים מיום אלא 

עד השנה  מראש ברוקא : בן  יוחנן  רבי  של  בנו  ישמעאל  רבי אמר  מכאן  מתחילתה. והולכת

ושותין  אוכלין  אלא  לאדוניהם, משתעבדין ולא  לבתיהן, נפטרין  עבדים היו לא  הכפורים, יום

עבדים  נפטרו  - בשופר דין בית  תקעו הכפורים יום  שהגיע כיון בראשיהן, ועטרותיהן  ושמחין

לבעליהן. חוזרות ושדות לבתיהן 

נטיעתו8. מעת  שנים שלש במשך האילן מפירות  להנות או  לאכול  אוסרת התורה  פירוש :

יט) מלמדת,(ויקרא המשנה בהנאה. ואסורים "ערלה " נקראים  הפירות  אלו, שנים שלש במשך .

ששנתו מכאן  בתשרי . אחד  לפי אלא  הנטיעה, יום לפי  נמנות  אילן  של  הערלה שנות שאין

שניטע  כל  אלא  חודש, עשר שנים של שלימה  שנה  להיות צריכה אינה  האילן  של  הראשונה

הראשונה  שנתו נגמרת  בתשרי, אחד  בהגיע בתשרי, אחד  לפני  מסוים זמן  פרק  האילן

השניה. שנתו ומתחילה

בשבט  ט"ו עד  ערלה משום אסורים פירותיו  עדיין  השלישי, השנה ראש כשיגיע אף  אמנם,

לנטיעה השנה  ראש הוא  בתשרי  שא ' פי על  שאף  שנה . נטיעתו ),באותה לתחילת וכנ"ל ,(היינו 

זה ? דין  לנו  ומנין בשבט. בט"ו שלו השנה וראש "אילן" נקרא  שנים שלש לאחר עכשיו  אבל 

כג -כה ):שנאמר יט, קד ׁש(ויקרא ּפריֹו ּכל יהיה הרביעית ּוב ׁשנה  ערלים... לכם יהיה  ׁשנים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ"ׁשל ׁש
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השנה  ראשון $ראש  רפאל פרק  תעט $משנת 

אחרי שנלקטו  בירקות תשרי לפני שנלקטו  ירקות

.9תשרי

לאילן(4) ה ּׁשנה  ראׁש ּבׁשבט לעניין ּבאחד  ְְִִֶַָָָָָָֹ
(התחלת  חנטה אחר הולכים  שבאילן  פירות , מעשר 

שחנטו  האילן  מפירות  מעשרים ואין  הפרי), התהוות

לעניין  וכן  לאחריו . שחנטו אלה על בשבט  אחד  קודם 

בתחילת  שחנטו שהפירות עני, ומעשר  שני מעשר 

נקטפו  אם  אף  שבט , קודם לשמיטה, השלישית  השנה

לשמיטה  השנייה השנה של כפירות נחשבים לאחריו ,

ואילך, משבט  שחנטו  והפירות שני, מעשר  בהם ונוהג

עני, מעשר בהם ּביתנוהג ׁשּמאי. בית ְְִֵֵֵַַּכדברי
אֹומרים: הואה ּלל האילן  לפירות השנה ראש ְִִֵ

ּבֹו עׂשר  בשבט ּבחמ ּׁשה -10: ֲִַָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
לאחר הנלקט הירק על  ר"ה

לאילן.ר"ה : השנה  לענין ראש 

מעשרין  שאין  פירות , מעשר

שבט. קודם שחנטו  אילן  פירות 

דבאילן  שבט , לאחר  שחנטו על 

נמי אי חנטה. בתר  אזלינן 

שנה  לענין מיניה נפקא 

בה  שנוהג  שמיטה של  שלישית 

פירות שאותן  עני, מעשר

שלישית שנה  של  מר"ה  שחנטו 

של כפירות  אותן  דנין  שבט עד

בהן  ונוהג  שעברה שניה שנה

שני, ומעשר  ראשון  מעשר

מעשר בהן  נוהג ואילך  ומשבט 

עני : ומעשר  ראשון 

והרחבות  ביאורים

הוא  שהעץ פעמים על  מלמדת  הפסוקים שבין  החיבור ו ' החמיׁשית ...", ּובׁשנה  לה', ֲִִִִַַַָָה ּלּולים

ועדיין  שבחמישית  ופעמים ערלה, משום  מפירותיו לאכול אסור  ועדיין הרביעית  בשנה כבר

רבעי . נטע קדושת בפירותיו יש

ב)בגמרא  דכתיב (ט, לנטיעה? השנה  ראש בתשרי שאחד  מנין  כג):למדין: יט , תבא ּו(ויקרא  ְִָֹ"וכי

לא  ערלים לכם יהיה ׁשנים ׁשל ׁש ּפריֹו, את  ערלת ֹו וערל ּתם מאכל  עץ ּכל  ּונטעּתם הארץ ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאל 

וכתיב  כד ):יאכל ". פסוק בגזירה (שם  ולמדין לה '". ה ּלּולים  קד ׁש ּפריֹו ּכל  יהיה הרביעית  "ּוב ׁשנה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

דכתיב:שוו מניסן? שנה שנה ונלמד  ושואלין : השנה". "מראשית דכתיב : מתשרי, שנה  שנה  ה

עמה  שאין משנה חדשים עמה שאין שנה דנין  ותרצו : השנה"? לחדשי לכם הוא  "ראשון 

חדשים. עמה שיש משנה חדשים , עמה  שאין  שנה דנין  ואין חדשים,

ומעשרותפירוש:9. תרומות  מהם להפריש חייבים ישראל, בארץ  שגדלו פירות או ירקות דגן,

מן  שיעור לה ואין גדולה, תרומה מפרישים תחילה  השמיטה . מבשנת חוץ ושנה, שנה  בכל 

וניתן  הנשאר , מן  עשירית  והוא  ראשון , מעשר מפרישים מכן  לאחר לכהן . ניתנת  והיא  התורה 

המעשר")ללוי  מן  "מעשר או  מעשר" "תרומת הנקרא והוא לכהן , ונותן  עשירית לו  מהניתן  מפריש .(והלוי 

השלישית בשנה אם עומד , הוא  שנה באיזה  תלוי והוא  מעשר, שוב מפרישים הנותר מן

שנייה , ראשונה, בשנה נמצא  הוא  ואם עני. מעשר מפרישים – השמיטה  לשנת והשישית 

יש  בטהרה. שם ואוכלו  לירושלים אותו  ומעלה  שני , מעשר מפרישים – וחמישית  רביעית 

שנה  על  אחת  שנה מפירות להפריש ואין בנפרד , שנה כל  מיבול ומעשר תרומה להפריש 

שנאמר כב)אחרת , יד, ׁשנה ".(דברים  ׁשנה ה ּׂשדה הּיצא  זרע� ּתבּואת  ּכל  את  ּתעּׂשר "עּׂשר :ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

א )בגמרא  בתשרי,(יב, באחד  הוא  שלו  השנה  ראש  מדאורייתא , שעישורו  דגן  שגם למדין,

שעישורו לדגן  וחומר קל  מהם שנלמד  באופן  מדרבנן, שעישורם "ירקות " שנתה  ומשנתנו

מדאורייתא .

א )בגמרא 10. רוב (יד , ויצאו שהואיל הוא , בשבט  לאילן השנה ראש  שקבעו שהטעם למדין

הבאה. לשנה נחשב  ואילך מכאן  והגדל  הזו, הגשמים שנת  של  כסיומה זה נחשב  שנה , גשמי 
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רפאל $תפ השנה משנת  ראשון $ראש  פרק 

ב  משנה 

פרקים בשנה ּבאר ּבעה זמנים  נּדֹון- על העֹולם ְְְִִַָָָָָ
עולם: בורא ידי

העולםּבּפסח  הּתבּואה נדון  תהיה על אם  ְֶַַַַָ
מבורכת .

העולםּבעצרת  נדון  השבועות חג ּפרֹות- על  ֲֵֶֶַָ
ִָָהאילן.

הע ֹולם ּבאי ּכל הּׁשנה האדםּבראׁש בני  - ְֵַָָָָָָֹ
מר ֹון  ּכבני לפניו שמוניםעֹוברין אלו  ככבשים  - ְְְִִֵָָָ

צר  במעבר  ועוברים  לעשרם כדי ֱֶֶַׁשּנאמר,11אותם 
טו): לג, אל(תהלים הּמבין ל ּבם, יחד  ִִֵֵֶַַַַָ"הּיֹוצר
מעׂשהם". ֲֵֶַָּכל

הסוכות ּובחג  חג  הּמים- על גשמינּדֹונין על - ִִִֶַַָָ
שנה  :12אותה 

החודש לעדות  דין  בית שלוחי

ג  משנה 

ׁשּׁשה בית הּׁשלּוחיןהיו חד ׁשיםראשיעל של  ְֳִִִַַָָ
להודיעיֹוצאין דין  כדי החודש, את שקידשו  לאחר ְִ

מברטנורא  עובדיה ר '
פרקים.בבבב בשנה:בארבעה

התבואה . על מדאמרה בפסח

בפסח עומר לפני הביאו תורה

תבואה  לכם שאברך כדי

דבפסח ידעינן  מינה שבשדות ,

התבואה: על  ובעצרתנידונים 
האילן . פירות  מדאמרה על

הלחם שתי לפני הביאו תורה

לכם שאברך  כדי בעצרת 

קרייה  עץ וחטה  האילן , פירות 

דכתיב ב')רחמנא  (בראשית 

כמאן  ורע , טוב הדעת  ומעץ 

הראשון  אדם  שאכל עץ  דאמר 

מרון.היה :חטה  כבניכבני 

הללו  ככבשים אמריא ,

זה  קטן בפתח אותן  שמוציאין 

שנים ואין  לעשרן , זה  אחר 

כאחד: לצאת  היוצר יכולים
לבם. היוצריחד קאמר, הכי 

לבם יחד רואה הקב"ה והוא 

שאע "פ מעשיהם, כל אל ומבין 

מ"מ אחד, אחד לפניו  שעוברים

אחת : בסקירה  נסקרים  כולן 

המים. על  נידונין ובחג 
בחג: מים  לפני נסכו תורה  יוצאין.גגגגמדאמרה  ומודיעין שלוחין שולחין  החודש את  ב"ד כשקדשו

מלא . שעבר  וחודש ל "א  ביום  אם חסר , שעבר  וחודש שלשים  ביום אם שקידשוהו , יום לגולה 

והרחבות  ביאורים

א )בגמרא 11. תרגימו:(יח, הכא  והשיבו: מרון"? "כבני מאי אמרנא שואלין : צאן )כבני .(כבני 

אמר: לקיש מרוןריש בית וצר)כמעלות תלול  שמואל :(מעלה אמר  יהודה  רב  אמר כחיילות.

דוד. בית נחמן של  רב אמר אחת. בסקירה נסקרין  וכולן  יוחנן : רבי אמר חנה בר  בר רבה אמר

תנינא  נמי אנן  אף  יצחק: טו ):בר לג , מאי(תהלים  מעשיהם" כל  אל  המבין לבם יחד  "היוצר 

מעשיהם. כל אל  ומבין לבם, יחד  רואה  היוצר , ופרשוהו: קאמר?

בגמרא 12. א):גרסינן תורה (טז, אמרה  מה  מפני עקיבא : רבי משום  יהודה  רבי אמר תניא :

עומר לפני  הביאו  הוא : ברוך הקדוש אמר  הוא , תבואה זמן  שהפסח מפני בפסח? עומר  הביאו

בעצרת? הלחם שתי הביאו תורה  אמרה  מה ומפני  שבשדות . תבואה לכם שתתברך כדי בפסח,

בעצרת, הלחם שתי לפני  הביאו  הוא : ברוך הקדוש אמר  הוא , האילן  פירות  זמן  שעצרת מפני

ברוך הקדוש אמר בחג? מים נסכו  תורה אמרה  מה  ומפני האילן . פירות לכם שיתברכו  כדי

מלכיות השנה  בראש  לפני ואמרו שנה. גשמי לכם שיתברכו כדי  בחג , מים לפני  נסכו  הוא :

לטובה , לפני זכרוניכם שיעלה כדי זכרונות  עליכם, שתמליכוני  כדי  מלכיות  ושופרות : זכרונות 

בשופר . ובמה ?

לפרטים 03-5376771
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השנה  ראשון $ראש  רפאל פרק  תפא $משנת 

החודש נתקדש יום  באיזה  מקום  :13בכל 

חודשעל (1) מ ּפניראש -הּפסח חג ניסן  ְִִֵֶַַַָ
יודעים ממילא ניסן , חודש ראש מתי ידעו שכאשר 

הפסח. חג יחול  מתי

חודשעל (2) הּתענית ראש מ ּפני תשעה אב - ְֲִִֵַַַָ
.14באב 

חודשעל(3) ה ּׁשנהראש ראׁש מ ּפני .15אלּול ְֱִֵַַָָֹ
חודשעל (4) הּמֹועד ֹותראש תּקנת מּפני ּתׁשרי ְְֲִִֵֵַַַַָ

עצרת  ושמיני סוכות כיפור , יום -16.

חודשעל(5) חנּכהראש מ ּפני בכ "ה ּכסלו החל ְְֲִִֵֵַָֻ
לחודש.

חודשועל(6) הּפּוריםראש מ ּפני בי"ד אדר  החל ְְֲִִֵַַָ
בחודש. בט "ו  פורים ושושן  לחודש,

קּים, הּמקּדׁש ּבית  השלוחין יֹוצאין היו ּוכׁשהיה ְְְִִֵֶַַָָָָ
על  חודשאף קטןראש ּפסח  מ ּפני החל אּיר  ְִִֵֶַַַָָָ

לחודש: בי"ד 

ד משנה 

חדׁשים ׁשני בשנה,על  חודשים שני בשביל - ְֳִֵַָ
הלבנה מולד את שראו הּׁשּבתהעדים  את ְְִֶַַַָמח ּללין

מברטנורא  עובדיה ר '
את לא  מחללין  אין  ב"ד  ושלוחי

יו "ט: את  ולא  אב השבת  ועל 
התענית . שהוכפלו מפני לפי

תעניות : משאר  יותר  צרות  בו 

ר"ה. מפני אלול מודיעין ועל

ביום ר"ה  ועושין  אלול מתי

דרוב בגולה, באלול שלשים

ואע "פ מעובר. אלול  אין שנים 

יעברוהו  שמא  בידם שספק 

ועל לדעת , להם  אפשר  אי ב"ד,

שנים . רוב אחר הולכים כרחן 

מתחיל מתי ידעו  לא  ואם

שלו: ל' יום ידעו  לא  [אלול ]

תקנת מפני תשרי  ועל 
ב"ד המועדות . שקדשו  לאחר 

ליום יוצאין  השלוחין לתשרי,

מקום עד והולכין  המחרת 

החג  עד להגיע  שיכולין 

ב"ד  עיברו  אם אותם  ומודיעין 

שלא  כדי לאו , אם אלול  את 

הכפורים ביום נוקפן  לבן יהא 

קטן.ובסוכות : שני :פסח פסח

השבת.דדדד את עדיםמחללין

לילך כדי החודש, את  שראו

והרחבות  ביאורים

בחידושה.הקדמה :13. הלבנה  את שראו עדים פי על  החודש  את מקדשים היו  המשנה, בזמן 

באיזה  להודיע  הרחוקים, למקומות שלוחים יוצאים היו  תענית או  טוב  יום  בהם שהיה בחדשים

אלו על מלמדת  משנתנו  ואחד . השלושים ביום או השלושים  ביום אם החודש, נתקדש יום

יוצאים. השלוחים  היו חודשים

ב)בגמרא 14. תענית(יח , יש בהם שגם וטבת , תמוז  על  גם שלוחים  יצאו לא  מדוע שואלין :

בטבת ) וי' בתמוז דאמר(י"ז  צרות , בו והוכפלו הואיל  באב תשעה שאני פפא : רב  בשם ותרצו ?

ב ):מר  כו , העיר .(תענית ונחרשה ביתר ונלכדה  ובשנייה  בראשונה הבית  חרב באב בתשעה 

בו,פירוש :15. חל  השנה  ראש כלל  שבדרך לאלול , שלשים  ביום השנה ראש עושין בגולה

אי דין, בית יעברוהו שמא  בידם  הוא  שספק פי  על  ואף  מעובר. אלול אין השנים ברוב שכן 

לא  אלול  התחיל מתי ידעו  לא  ואם שנים, רוב אחר הולכים כרחם ועל  לדעת , להם אפשר

אלול. נתקדש יום באיזה  להודיע כדי  יוצאים השלוחים היו  לכן  שלו, שלשים יום ידעו

מקום פירוש:16. עד  והולכין המחרת , ליום יוצאין השלוחין  לתשרי, דין  בית  שקדשוהו  לאחר

לבם  יהא  שלא  כדי לאו, ואם אלול  את דין  בית עיברו  אם ומודיעים החג, עד  להגיע  שיכולין

ובסוכות . הכפורים ביום  נוקפם
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רפאל $תפב  השנה משנת  ראשון $ראש  פרק 

הם: ואלו  דין , בית בפני כך על להעיד לבוא ַעלכדי
ׁשּבהן  ּתׁשרי, ועל  יֹוצאין בלבדניסן הּׁשל ּוחין  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

הדין  בית לאחר לסּוריאמטעם  הגולה ולשאר  ְְָ
ראש נקבע יום  באיזה להודיע החודש, קידוש

הּמֹועדֹות ,17חודש את מתּקנין  כלומר,ּובהן - ְְֲִֶֶַַָ
אלו  בחדשים  תלוי המועדות  כל .18שתיקון 

קּים, הּמקּדׁש בית עדימח ּלליןהיו ּוכׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָ
השבת  את ּכּלןהחודש על החודשים ,אף  כל על  - ַַָֻ

הּקר ּבן  ּתּקנת  קרבן מּפני את להקריב  כדי - ְְִֵַַַָָָ
בזמנו  חודש ראש של :19המוסף

ה  משנה 

ׁשּנראה הירחּבין  כל,ּבעלילמולד לעין  גלוי - ְֲִִֵֶַָ
ּבעליל,בבירור , נראה ׁשּלא מקרה ּבין בכל  ְֲִִֵֶַָֹ

עליו הּׁשּבת .העדים מח ּללין את  ְְִֶַַַָָָ
הּׁשּבת את  עליו מחּללין אין - ּבעליל נראה אם אֹומר : יֹוסי  כיר ּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אלו : בעדים  צורך ואין  אליו , הקרובים והאנשים  דין  בית ראוהו בוודאי

מברטנורא  עובדיה ר '
לב"ד: שלוחיולהודיע  שבהם 

לסוריא. יוצאים להודיעב "ד 

הלכך קביעותם , יום לגולה 

על מחללין  התורה  ומן  חשיבי .

שאין  לפי  אסרו  רבנן אבל כולן ,

אבל בהן , תלוי המועדות  תקון 

דין  על  העמידו אלו  חדשים שני

תלויין  המועדות  שכל  תורה,

קרבן .בהן : ר "חתקנת  של 

בזמנו : קרב בעליל.ה ה ה ה שיהא 
שהכל הרבה, הארץ  מן  למעלה 

אותה: בעליל.רואים שלא
סמוך רקיע  של בשפולו  למטה

מכסה  החמה ואדמומית  לארץ,

כך: כל  ניכרת  ואינה איןאותה 
אותה מחללין. ראו דודאי 

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא  שוב (יט, יוצאים מדוע  חודש, ראש  מתי  ומודיעים אלול  על שיוצאין  כיון שואלין :

אלול ? חודש ראש לאחר שלושים ביום חל  תשרי  חודש  ראש כי אנו  יודעים הרי תשרי, על 

השלושים  ביום יחול  השנה  וראש יום, בו והוסיפו אלול  חודש את עיברו שמא  נאמר ואם

מעובר? אלול  מצינו  לא  ואילך עזרא  מימות  רב: אמר  כהנא  בר  חנינא  רבי  אמר הרי ואחד ,

של  השלושים ביום תשרי יחול ולעולם אלול  את מעברים שלא  היא  מסורת  אמנם ותרצו:

גם  יוצאים השלוחים היו ולכן  יעברוהו , - אלול  את לעבר מספיק טעם  ימצאו אם  מיהו , אלול ,

אלול. שלוחי  על סומכים  ולא  תשרי  על

ב)בגמרא 17. במשנה (כא , שנינו  והרי  יוצאים, השלוחים אלו  חדשים שני על רק וכי  שואלין :

הלבנה  נראתה אם חדשים שבשאר  ותרצו , יוצאים"? השלוחים חדשים  ששה "על הקודמת 

עד ממתינים השלוחים אין  החודש, את  מחר יקדשו הדין  שבית הוא  שוודאי ל ', בליל בבירור

מבערב. מיד  יוצאים אלא  הדין , בית  ראש  מפי החודש קידוש  הכרזת  את לשמוע  כדי  למחר

אומר: הדין בית  ראש  את שישמעו  עד  יוצאים השלוחים אין  תשרי  ועל ניסן  על  אבל 

"מקודש ".

אולם,18. תשרי . ועל  ניסן על  השבת את  מחללים  העדים מדוע טעמים שני  נקטה  המשנה

"שבהן  – הראשון והטעם המועדות", את מתקנים "שבהם – עיקרי  הוא  השני הטעם רק

את לחלל  אסורים עצמם השלוחים שהרי  וסעד , סמך אלא  אינו – לסוריא " יוצאים השלוחין

ולייפותו" ליישבו  לדבר  סעד נעשים והם בהם , תלוי הטעם  שאין  דברים "שיש (רש"י השבת,

ב ). כא,

כולן (שם)בגמרא 19. על  אף  מחללין  היו  בראשונה רבנן : תנו מברייתא : התורהלמדין  (שמן 

כולן ) על שלא מחללין  התקינו קרבן ? יש וכי זכאי: בן יוחנן  רבן  להן אמר המקדש בית  משחרב ,
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השנה  ראשון $ראש  רפאל פרק  תפג $משנת 

ו  משנה

בשבת מעׂשה זּוגשהיה מאר ּבעים יֹותר  ׁשעברּו ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
המולד, את שראו להודיע עדים ר ּבי של  ְְִִַָוע ּכבן 

ּבלֹוד, ואסור עקיבא בהם, צורך שאין  להם שאמר  ְֲִָ
שבת  לחלל .20להם 

ּגמליאל  ר ּבן ל ֹו עקיבא:ׁשלח מעּכבלרבי אם ְְִִֵֵַַַַָָ
הר ּבים את הזאת,אּתה בפעם להעיד ללכת ִֶַַָָ

לבא לעתיד  מכׁשילן  ימנעו נמצאת שלהבא ְְִִִֵֶַָָָָֹ
אחרים: כבר  העידו הסתם  שמן  בחשבם מלבוא ,

ז  משנה

החדׁש את ׁשראּו ּובנ ֹו הלבנה אב את  - ְֶֶֶַָָֹ
זאת  בכל  להעיד.ילכּובחידושה , מפנילאשניהם ֵֵֹ

זה עם זה יחד ׁשּמצטרפין שהרי עדים, יחד להיות ְְִִִֶֶֶָ
קורבתם , מפני להעיד פסולים שניהםאּלאהם  ילכו  ֶָ

עםכדי הּׁשני  יצטרף מהן, אחד  י ּפסל  ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאם
החודש.אחר עד  על  להעיד ויוכלו ֵַ

החדׁש, לעד ּות ּכׁשרין  הּקר ֹובין , וכל  ּובנ ֹו אב אֹומר : ׁשמעֹון  על רּבי  אף  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
יחד  להצטרף ראויים  אינם  עדויות שלשאר .21פי

ּביר ּוׁשלים, החדׁש את ׁשראה הרֹופא, בטֹובּיה מע ׂשה יֹוסי: רּבי  ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר 
מׁשחרר ועבּדֹו ּובנֹו להעיד,ה ּוא שלשתם ובאו כגר, עתה וקּבל ּושדינו  ְְְְְְְִַָֻ

הכהניםהּכהנים של דין  בית עבּדֹו- את  ּופסל ּו ּבנֹו, ואת המשוחרר,אֹותֹו ְְְְֲִֶֶַַָֹ
מיוחסים. מישראלים  רק עדות לקבל שהקפידו ּדין ,מפני ּבית  לפני ְְִִֵֵֶָּוכשּבאּו

מברטנורא  עובדיה ר '
כרבי הלכה ואין  בירושלים.

זוג .וווויוסי: עדיםארבעים כתי 

זוג : אחר ר "ע .זוג שלא ועכבן

בהן: צורך  לב"ד אתההיה 
לבא. לעתיד  שימנעו מכשילן

כשיראו  להעיד  מלבוא 

והלכה  נשמעו . לא  שדבריהן 

הקרוביםזזזזכר "ג: וכל  ובנו אב 
החדש . לעדות דאמרכשרים

ולאהרן  למשה רחמנא  להו 

י"ב) לכם,(שמות  הזה  החדש

כשרה  תהא  חדש של  זו עדות 

אחים . שאתם ואע "פ  בכם 

אמרי, עליה דפליגי ורבנן 

תהא  זו עדות  לכם , הזה  החדש

שבדור לגדולים  לכם, מסורה

כר"ש : הלכה  ואין כמותכם .

והרחבות  ביאורים

בלבד  תשרי ועל  ניסן על  אלא  מחללין  בהן )יהו תלויים  המועדות שכל  .(כיוון 

רביפירוש:20. עיכב בירושלים, הדין  לבית  בדרכם לוד  דרך  עדים זוגות ארבעים משעברו 

שבת דוחה הליכתם אין ולכן ביותר, צורך  שאין סבר כי  אחריהם, שבאו העדים את  עקיבא 

ועוד). ישראל א)בגמרא (תפארת שרבי(כב , ושלום  חס  יהודה : רבי  אמר תניא , ברייתא : מובאת 

שזפר אלא  עיכבן , שהיה )עקיבא  אדם , והורידוהו(שם  גמליאל  רבן ושלח עיכבן , גדר של  ראשה 

מגדולתו .

א )בגמרא 21. טעמו(כב, למד  החודש, לעדות  משפחה  קרובי המתיר שמעון, שרבי למדין 

א-ב ):מהפסוק יב, לכם"(שמות הזה החדש לאמר, מצרים בארץ אהרן  ואל  משה  אל  ה ' "ויאמר

בכם כשרה תהא  זו  עדות  אחים ).- שהיו  פי על אף  ואהרן , עדות(משה  מהפסוק: דורשים ורבנן

לכם מסורה תהא  בא זו לא אבל החודש, ויקדשו  העדות שיקבלו  מוסר אני שכמותכם  הדור (לגדולי

זו ). לעדות משפחה קרובי  להכשיר הכתוב 

לפרטים 03-5376771
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רפאל $תפד השנה משנת  ראשון $ראש  פרק 

עבּדֹו ואת אֹות ֹו צריכיםקּבל ּו אין  שלעדות ְְְִֶַ
ּבנ ֹומיוחסים , את  משפחתית :ּופסלּו קירבה משום ְְֶָ

ח  משנה 

הּפסּולין הן החודש:א ּלּו בעדות להעיד ְִֵֵַ
ּבּקביא מזל המׂשחק משחקי -22, ְְֵַַַָֻ

ּבר ּבית והריּומלוי כדין , שלא  ממון  נוטל שבזה - ְְִִֵַ
מדרבנן , גזלן  הוא

יֹונים תחרות,ּומפריחי לשם יונים  המפריחים - ְִִֵַ
שהתערבו  בכסף  יזכה חברו ליונת יונתו שתקדם  שמי

בקוביא, כמשחק  זה והרי עליו,

שנאמר ׁשביעית,פירות וסֹוחרי איסור , בכך ויש ְְֲִִֵ
- לאכלה" לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ו ): כה , ¨§¨§¤¨¤¨¨©©¨§¨§(ויקרא 

לסחורה, ולא לאכלה 

.23כנעניםועבדים ֲִַָ
הּכלל הנ "ל :זה האנשים ׁשאין בדין  עד ּות ּכל  ְֵֵֶֶַָָ

ּכׁשרה הן להעיד האּׁשה אף - אלו לּה אנשים  - ְִֵֵַָָָָ
לּה ּכׁשרים :24אינן ְִֵֵָָ

ט  משנה 

החד ׁש את  ׁשראה בחידושה מי הלבנה את - ִֶֶֶַָָֹ
להּל% יכֹול  להעיד,ואינ ֹו כדי הדין  בית  עד ברגליו  ְְֵֵַָ

- חולה או זקן  שהוא עלכגון  אֹותֹו ִִַמֹוליכין
להביאו החמֹור ומותר  בשבת, ּבּמּטה.אפילו אפּלּו ֲֲִִַַָ

להם צ ֹודה שודדיםואם יש שמא שמתייראים  - ְִֶֶָ

מברטנורא  עובדיה ר '
בקוביא.חחחח עצמותמשחקים

ואמור בערבון . בהן שמשחקים

והרי קניא  לא  אסמכתא  רבנן 

מדרבנן : גזלנים ומלויהן
גזלן בריבית . קרוי לא 

דהא  למפסליה , דאורייתא 

ליה: יהיב מפריחימנפשיה
אםיונים. קוביא , כעין היינו 

ליוני: יונך  וסוחריתקדמיה
בפירותשביעית . סחורה עושין 

לאכלה  אמר  ורחמנא  שביעית ,

כל שנחשדו  ולפי לסחורה . ולא 

ממון , מחמת  דת  על  לעבור  אלו

על שקר  מעידים להיות  חשדום

פסוליםוהעבדים.שוחד:

מאשה: ק"ו  הם, דאורייתא 

לה. כשרה  האשה  שאין עדות
שהאשה  עדות  שיש לפי

שמת לאשה להעיד כגון  כשרה ,

לזרים, לינשא  להתירה  בעלה 

שנטמאת סוטה  על להעיד וכן

פסולין  והנך  תשתה . שלא 

פסולין  אבל כשרים . נמי דרבנן,

הכשירו  לא  התורה מן בעבירה

ואע "פ האשה, בעדות  חכמים 

שהן  והאשה  העבד שהכשירו 

התורה: מן  לעדות  פסולים 

להם.ט ט ט ט  צודה  כמו ואם  אורב .

לקחתה  נפשי את  צודה ואתה

והרחבות  ביאורים

סנהדרין 22. ב)בגמרא  להם (כד, אין  כאשר  דווקא  הוא  בקוביא  המשחק של שפסולו אמרו 

ב  מכיר  ואינו  עולם , של ביישובו עוסקים  ואינם מאחר  אחרת , ואינואומנות אדם, בני  טורח

בגדר היא  שזכייתם משום הוא  שפסולם המבארים ויש חברו . ממון את להפסיד  חש

מדרבנן. גזלנין הם והרי קונה , אינה ואסמכתא  "אסמכתא ",

בבבא פירוש:23. שהגמרא  כפי התורה , מן  לעדות פסול  לישראל , הקנוי  גוי דהיינו כנעני, עבד 

א )קמא  עבד(פח, לעדות, פסולה  - בקהל לבוא  כשרה  שהיא  האשה אם וחומר: בקל  לומדת 

לעדות?! הוא  שפסול  שכן  כל  לא  - בקהל מלבוא  הוא  שפסול 

א )בגמרא 24. מכאן (כב, כשרים. הם  אף  - לה  כשרה שהאשה  עדות  שכל להפך: כן  גם למדין 

שגם  עדות  זו שהרי לינשא , להתירה  בעלה שמת  לאשה להעיד  כשר מדרבנן  שגזלן  נלמד ,

לה. כשרה האשה 
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השנה  שני$ראש  רפאל פרק תפה $משנת 

- מ ּקל ֹות בדרך  ּבידם את לֹוקחין להדוף  כדי ְְְִַָָ
רח ֹוקההשודדים. דר % היתה עד ואם ממקומם ְְְִֶֶָָָ

- דין  בית  מז ֹונֹותלמקום ּבידם ואין לֹוקחין ְְְִָָ
בשבת, הוצאה  לאיסור  לילהחוששים מהל % ְֲֶַַַַָׁשעל

כדיויֹום הדין  בית ממקום  רחוקים  העדים  אם - ָ
בשבת  הדין  לבית להגיע שיוכלו  ויום, לילה מהלך

השלשים , יום את פיהם על  לקדש ויוכלו  יום  בעוד

לעד ּותהעדיםמח ּללין  וי ֹוצאין הּׁשּבת  את ְְְְְִִֵֶַַַָ
ׁשּנאמר25החד ׁש ד):, כג, מֹועדי (ויקרא "אּלה ֱֲֵֵֶֶֶֶַַֹ

ּבמ ֹועדם" אֹותם ּתקראּו אׁשר  מכאן ה'... ְְְֲֲִֶָָ
השבת : את דוחה בזמנו  החודש קידוש שמצות

שני  פרק

ונאמנותם  החודש  עדי  דיני המשך

א משנה 

שבירושליםאם הגדול  הדין  אֹות ֹובית מ ּכירין  הוא,אינן נאמן  אם העד את - ִִִֵַָ
שבעירו  הדין  בית עדיםמ ׁשּלחיןאזי להעיד ֹוזוג  ע ּמֹו הוא.אחר  שנאמן  ְְְִִִֵַַַ

אדם מּכל החד ׁש עדּות מקּבלין היּו כשר ּבראׁשֹונה בחזקת ישראל  שכל ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ברם הּמינין הוא , את 26מ ּׁשּקלקל ּו ולשנות חכמים  דברי את לשבש שרצו  - ְְִִִִֶַ

הדין  בית את להטות שקר  עדי ושכרו המועדים, ׁשּלאחכמיםהתקינ ּו,27קביעת ְִִֶֹ
מקּבלין החודשיה ּו הּמּכיריםעדות  מן מכיריםאּלא הדין  שבית  מעדים - ְְְִִִִֶַַַָ

כנאמנים: אותם 

מברטנורא  עובדיה ר '
כ "ד)(שמוא  א' אלה:ל שנאמר

ה'. שנאמרמועדי מקום וכל

את דוחה  במועדו , מועד

אינןא א א א ב ב ב ב השבת : אם
אותו. ב"ד מכירין אין  אם

וכשר נאמן  אם  העד את  מכירין 

שבעירו:משלחים.הוא : ב"ד

עמו. עדים,אחר של אחר  זוג

הגדול ב"ד לפני עליו  להעיד 

החודש : את  שמקדשים 

המינין. ששכרו משקלקלו

את להטעות  שקר  עדי

משיאיןבבבבהחכמים: היו

והרחבות  ביאורים

להגיע פירוש :25. שיספיקו  כלומר ויום, לילה  מהלך אלא  הדין  מבית רחוקים אינם העדים אם

השלשים, יום את פיהם על  לקדש הדין לבית  שהות  שיהיה באופן יום  מבעוד  הדין  לבית 

ילכו, לא  שבת  במוצאי אלא  יגיעו לא  אם אבל ולהעיד . ולילך השבת את לחלל  להם מותר 

הדין  בית הספיקו  שלא  שכיוון ראייתם, פי על  החודש את לקדש  תועיל עדותם אין שהרי 

ואחד . שלשים ביום אלא  מתקדש החודש אין שחשכה, עד  החודש  קידוש על  להכריז 

"משקלקלו 26. הגורסים: הבייתוסים".יש 

בגמרא 27. ב ):גרסינן להטעות(כב , בייתוסין  בקשו אחת  פעם הבייתוסין? קלקלו קלקול  מה

העיד שלהם משלהם. ואחד  משלנו אחד  זוז , מאות בארבע אדם בני שני שכרו  חכמים, את 

במעלה  הייתי עולה להם: אמר הלבנה ? את ראית  כיצד  אמור לו : אמרו שלנו, ויצא . עדותו

דומות קרניו  לגדי, דומין  אזניו לעגל , דומה ראשו סלעים, שני בין רבוץ שהוא  וראיתיו  אדומים

מאמינים  אתם אין  ואם לאחורי . ונפלתי ונרתעתי  בו והצצתי  ירכותיו, בין לו  מונחת  וזנבו  לצבי

א  בסדיני . לי  צרורין זוז  מאתים הרי - שבקשולי שמעתי להם: אמר לכך? הזקיקך מי לו: מרו
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רפאל $תפו השנה משנת  שני$ראש  פרק

ב  משנה 

מ ּׂשיאין הי ּו ההריםּבראׁשֹונה מ ּׂשּואֹותבראשי ִִִַַָָָ
ולא החודש, את שקידשו  לגולה  להודיע לפידים, -

להם להודיע שילכו שלוחים  לשכור  צריכים .28היו 

הּכּותים והשיאו מ ּׁשּקלקל ּו השומרונים, - ְְִִִֶַ
לישראל, לקלקל כדי  חודש בראש שלא משואות

י ֹוצאין:חכמיםהתקינ ּו ׁשל ּוחין  ׁשּיהּו ְְְְִִִִֶ
ג  משנה 

מּׂשּואֹות ? מ ּׂשיאין היּו ִִֵַַַָּכיצד
ּכלנסאֹות  מוטות מביאין  אר ּכין ,עץׁשל - ארז ְְְֲִִִֶֶֶָֻֻ

דקים וקנים מקלות ׁשמן- המוציאועצי  עץ  - ְֲִֵֶֶַָ
וכֹור %שמן  ּפׁשּתן, ׁשל  כולםּונערת את ְְְִֵֶֶָֹ

בחוט ,ּבמ ׁשיחה ּומ ּצית- ההר  לראׁש ועֹולה ְְְִִִֶַָָָֹ
האּור  את האש,ּבהן ּומביא- הלפיד ּומ ֹולי% את ִִֵֶֶָָ

ושוב  אתהלוך ר ֹואה ׁשהּוא עד  ּומ ֹוריד, ֲִֶֶֶֶַַּומעלה
וכן  הּׁשני, ההר  ּבראׁש כן עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹחבר ֹו

הּׁשלי ׁשי ּברא ההר  עד ׁש להר  מהר  הלאה, וכן  ְְִִַָָֹ
לגולה : מגיע שזה

ד משנה 

מּׂשּואֹות ? מ ּׂשיאין היּו ִִִֵַַַָּומאין
מתחילים הּמׁשחההיו  שבירושליםמהר  הזיתים הר  ּומ ּסרטבא- לסרטבא, ְְְְְְִִֵַַַַָָָ

לאעד  ּבל ּתין  ּומ ּבית  ּבל ּתין, לבית  ּומחורן לחורן, ּומ ּגר ֹופינא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלגרֹופינא,

מברטנורא  עובדיה ר '
שקידשו משואות . לאחר 

לשכור צריכין היו ולא  החודש.

ולהודיע, לגולה  לשלוח  שלוחין 

אותן: מודיעין  היו  שהמשואות 

הכותים . גםמשקלקלו והשיאו 

בזמן , שלא  משואות  הם

היו  לא  דין  שבית  לפי להטעות .

על אלא  משואות  משיאין 

שלשים, ביום שנתקדש החודש

של לערב משיאין היו  וכשלא 

יודעים הכל שלשים  יום

אחת ופעם מעובר , שהחדש

ולא  החודש את  ב"ד עיברו 

יום של לערב משואות  עשו

השיאו  והכותים  שלשים,

הגולה  בני  והטעו שלהם בהרים

חסר: כלונסאות.גגגגלעשותו 
תרגום וגבוהים . ארוכים עצים

למרחוק: שיראו  כדי כלונס . נס

של ונעורת  שמן ועצי וקנים
שלהבת :פשתן. מרבים  אלו  כל 

המשחה.דדדד הזיתיםמהר  הר 

במזרחה: ירושלים נגד שהוא 

והרחבות  ביאורים

שאינם  אדם בני  יבואו שמא  להם, ואודיע  אני אלך אמרתי חכמים, את להטעות  בייתוסים

העמוד על ימתח והשוכרך במתנה, לך נתונין  זוז מאתים לו: אמרו  חכמים. את  ויטעו  מהוגנין 

מלקות ) המכירין.(חייב  מן אלא  מקבלין  יהו שלא  התקינו  שעה באותה  .

ב )בגמרא 28. משואות(כב, משיאין  אין רבנן: תנו משואות . משיאין היו  מתי מברייתא  למדין

לקדשו בזמנו שנראה  החדש על שלושים)אלא  עיבורו(ביום  לאור משיאין ? ואימתי (שאם.

ליום אור שהוא ר"ח  במוצאי משואות מדליקין  אזי הקודם , החודש של שלושים  ביום  חודש  ראש נקבע 

שעבר) לחודש ואחד  מאישלושים  מלא . חודש  על  לא  אבל  משיאין , חסר חודש על שרק נמצא  .

ישיאו שאם שבת . בערב להיות  שחל חסר  חדש ראש משום גזירה  זירא : רבי  אמר טעמא ?

ישיאו ואם שבת , בליל להדליק אפשר אי שהרי לטעות . יבואו  מלא , חודש  על  גם משואות 

שלא  משום שבת  במוצאי  רק  והדליקו חסר חודש זהו  אם להסתפק עלולים שבת  במוצאי

שאין  וכעת  שבת. במוצאי  הדליקו  ובזמנו  מלא  חודש שזהו יתכן  או  שבת, בליל להדליק יכלו
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השנה  שני$ראש  רפאל פרק תפז $משנת 

א ּלא מּׁשם, ּומעלההיה זזּו ּומביא מ ֹולי% ֲִִִֵֶֶַָָָ
לפניו  הּגֹולה ּכל  ר ֹואה ׁשהיה עד  ְִֶֶַַָָָָָָּומֹוריד ,

האׁש אבוקות ּכמד ּורת :29מרוב  ְִֵַָ
ה  משנה 

יעזק ּובית ּביר ּוׁשלים, היתה ּגדֹולה 30חצר  ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
העדים ּכל ּולׁשם נקראת, בשבת היתה שבאו ְְְִִֵֵָָָָָ

לתחום אֹותםמחוץ ּבֹודקין  ּדין  ּובית ְְְִִִִֵַָמת ּכּנסים,
ּבׁשביל להם עֹוׂשין ּגד ֹולֹות ּוסעּוד ֹות ְְְִִִֶָָׁשם.

לבא. רגילין ְְִִֶָֹׁשּיה ּו
בשבת,ּבראׁשֹונה זה היה אם  זזין - היּו יעזקמ ּׁשםהעדיםלא בית  מחצר  - ִִִָָָָָֹ

הּיֹוםבמשך  אמות ּכל ארבע אלא להם אין  בשבת  לתחום מחוץ  ויצאו  הואיל ַָ
אמות . כארבע שהיא החצר  בכל אלא ללכת להם אסור  ולכן  א ), ד, בעירובין  (כמבואר 

יותר  הּזקן מאוחר  ּגמליאל  ר ּבן לכל*התקין אּמה אל ּפים מהּלכין ׁשּיהּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
מתוך ר ּוח  באו  כאילו  הם  הרי דין , בית  ברשות והגיעו שהואיל לירושלים , מחוץ ַ

ירושלים. אנשי כדין  רוח, לכל אמה אלפיים  בחזרה  ללכת  להם  ומותר  התחום,

בלבד רקולא שהגיעו,אּלּו ממקום אמה אלפים ללכת להם אף הקלו  אּלא ְְִֵֶַַָֹ
המיילדת החכמה הּגיס- ּומן  הּדלקה , מן  להּציל  והּבא ליּלד, -הּבאה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
אויב, ה ּנהר חיל גדותיו,ּומן על הּמּפלתשעלה השבת ּומן  את מחללים אלו שבכל  - ִִֶַַַָָֹ

נפש, פיקוח העיר לצורך ּכאנׁשי אּלּו השבת,הרי בתחילת בה וי ׁשששבתו  ְְְֲִֵֵֵֵַָ
ר ּוח  לכל א ּמה אלּפים בהן :להם ללכת לעיר  מחוץ  ְְִֶַַַַָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
הגולה. בבל:כל כמדורתבני 

נוטלאש . ואחד אחד שכל 

גגו: לראש  ומעלה אבוקה

היום.ה ה ה ה  כל משם זזים  היו לא
לתחומן  חוץ שיצאו העדים

שהיוצא  להעיד. ובאו  בשבת 

ארבע אלא  לו אין  לתחום חוץ 

אמות :

והרחבות  ביאורים

ידעו שבת  במוצאי המשואות את  שכשיראו וספק, לטעות  מקום אין  חסר, על  אלא  משיאין

הוא . חסר  שהחודש בוודאות

בגמרא 29. ב)גרסינן אחד(כג , כל  תנא : האש"? "כמדורת מאי  פומבדיתא . זו "גולה"? מאי  :

גגו . לראש ועולה  בידו  אבוקה  נוטל ואחד 

דכתיב (שם )בגמרא 30. תיקון, של  מעולה לשון  - "יעזק" המדוייקת ? הגירסה מהי שאלו 

ב ): ה, דכתיב (ישעיה  "יזק ", - צער לשון או ויסקלהו ", א):"ויעזקהו  מ, אסור(ירמיה "והוא 

איפשיטא . ולא  ִִָּבאזּקים"?

הזקן. הלל  של נכדו  הראשון , בדור תנא  היה  הזקן  גמליאל בעשרות רבן  האומה ומנהיג  הסנהדרין  נשיא היה

הבית. חורבן  שלפני רבינו ,השנים  כלומר "רבן ", בתואר שנקרא הראשון בפני הוא ואהוד  אהוב  והיה הואיל 

דור, לאותו  שנצרכו  ההלכה תחומי  בכל רבות תקנות תיקן  רואיו . בית כל  השתלשלות ב ו , עירובין  (ראה 

הסנ הנשיאות ) את והגלה מתקרב  החורבן  כי  הכיר חכמתו  ברוב השמד. מגזירת שתנצל  כדי ליבנה, הדרין 

המורדים  של ואמוראים ")ומכעסם  תנאים  "תולדות היימאן  אהרן  .(הרב 
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רפאל $תפח השנה משנת  שני$ראש  פרק

ו  משנה

זּוג  העדים? את ּבֹודקין  ׁשּבאעדיםּכיצד ְִִֵֵֶֶַָָ
ראׁשֹון. אֹותֹו ּבֹודקין ְִִִראׁשֹון ,

ׁשּבהןתחילה ּומכניסין הּגד ֹול לבדו את ְִִֶֶֶַַָָ
ל ֹו אתהדיינים:ואֹומרים ראית ּכיצד  אמר  ְְֱִִֵֶַָָֹ

הקעור )הּלבנה, (צידה הלבנה פגימתה היתה האם  ְַָָ
כנגדלפנימכוון  אֹו- לאחרמכוון החּמה, ְְִֵַַַַָ

היתה החּמה הלבנה האם  מהחמה? ההפוך לצד  - ַַָ
החמה לצפֹונּה היהשל ּכּמה לדר ֹומ ּה? הירחאֹו ְְִִַָָָָָ

האופק ?ּגבֹוּה היהמעל וכּמה נֹוטה? היה ּולאין ְְִֶַַַָָָָָָ
אמר  אם שהפגימה רחב? הלבנה את  שראה העד ִַָָָ

ּכלּוםמכוונת  אמר  לא - הח ּמה שמעולםלפני ְְִֵַַַָָֹ
לבנה  של  פגימתה חמה ראתה .31לא

את  מכניסים הי ּו ּכ% ּובֹודקין הּׁשנ העד ואחר  י ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
עדּותן  - מכּונים דבריהם נמצאּו אם ְְְְִִִִֵֵֶָָֻאֹות ֹו.

הּזּוג ֹות ּכל ּוׁשאר  נצרכת קּימת. עדותם אין  שכבר  ְֶֶַַָָ
הראשון , הזוג את שקיבלו  אֹותםלאחר  ֲִָׁשֹואלין

דברים בפרטות,ראׁשי אותם לחקור מפנילאבלא ְִֵָָֹ
ּבפחי  יצאּו ׁשּלא  ּכדי  אּלא להן, צריכין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהיּו

להעיד.נפׁש נתבקשו ולא שטרחו מאוכזבים, - ֶֶ
זאת? עשו  לבא:ולמה רגילים ׁשּיהּו ְְְִִִִֶָֹּבׁשביל 

ז  משנה

אזי עדותם , ונתקבלה העדות  נחקרה ּביתאם  ֵֹראׁש
אחריו: ע ֹונין  העם וכל  מק ּדׁש! אֹומר : ְְֲִִֵַָָָָָֻּדין 

מקּדׁש !32מקּדׁש! ְְָָֻֻ
ׁשּנראה מהחודשּבזמ ּנֹוהירחּבין  שלשים בליל  - ְְִִֵֶַָ

ּבזמ ּנֹושעבר , נראה ׁשּלא ראשּבין  יהיה וממילא ְְִִֵֶַָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
לאחר וווו או החמה  לפני

לפניהחמה. לבנה של  פגימתה 

או  החמה, לצד נוטה החמה,

אם סיפא  קתני ועלה  אחר . לצד

אמר לא  החמה  לצד אמר 

חמה  ראתה  לא  שמעולם כלום,

דלעולם לבנה, של פגימתה 

לצד  נוטה ממנה  המאיר החלק

נוטה  הפגום והחלק השמש

האחר : אולצד בצפונה 
מן בדרומה . מתרחקת  שהלבנה

פעם צפון  לצד פעם  השמש

דין  בית  ידעו  ואם דרום, לצד

זמן  שבאותו  החשבון  בדרך 

ואמרו  צפון לצד  שתהיה ראויה 

דרום לצד נוטה שראוה  העדים

שקר שעדי  בידוע איפכא , או 

גבוה .הן : היה  הארץכמה  מן 

אמר אם עיניכם. ראות  לפי

שתי גבוה  העדים מן אחד

שלש, אומר  והאחד קומות 

שלש אומר אחד קיימת . עדותן

עדותן  חמש , אומר  ואחד

נוטה .בטלה: היה  ראשיולאין

לצד  נוטין , צד לאיזה הפגימה

דרום: לצד  או  היהצפון  וכמה 
שעורה רחב . משתנה שהלבנה 

החמה  מן  רחוקה  שהיא  מה  כפי

אליה: קרובה ביתזזזזאו ראש
מקודש. אומר דכתיבדין

כ"ג) את(ויקרא  משה  וידבר

ב"ד  שראש מכאן  ה ', מועדי

מקודש: עוניןאומר העם וכל 
ה '(שם )דכתיב אחריו . מועדי 

והרחבות  ביאורים

יה פירוש :31. הלבנה  של הקעור שהצד  להיות  יכול  הלבנה לא  של  אורה שהרי החמה, כנגד  יה 

את שראה האומר ולכן החמה . כנגד  יהיה הלבנה  של  העגול  הצד  ותמיד  החמה, מן  לה  בא 

כלום. אמר לא  – החמה" "לפני הלבנה 

בגמרא 32. א):גרסינן מילי (כד , הני מקודש)?מנא  לומר: דין  בית ראש  בר(שצריך חייא  רבי  אמר

קרא  אמר רבי: אמר שאול בן יוסי  רבי  אמר מד ):גמדא  כג , ה'"(ויקרא מועדי את  משה "וידבר
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השנה  שני$ראש  רפאל פרק תפט $משנת 

- ואחד השלשים ביום  אֹותֹוחודש את מקּדׁשין  - ְְִַ
לאהחודש. אם אֹומר: צד ֹוק ּבר ּבי  אלעזר  ְְִִִֵֶַַָָָֹר ּבי 

בזמ ּנֹו, אֹות ֹו,שוב נראה מקּדׁשין מכיון אין  ְְְְִִִֵַַָ
קּדׁשּוהּו בית ׁשמיםב ׁשּכבר  קידשוהו  שלא שכיון  ְְִִֶָָָ

השלשים ביום  נתקדש ממילא שלשים, ביום הדין 

שלשים על  יתר  חודש אין  שהרי שמים, ברצון  ואחד 

יקדשוהו  מה ולשם  :33יום ,

ח  משנה 

לבנֹות  צ ּורֹות הלבנה ּדמּות  של  שונים  ציורים - ְְָ
ּגמליאל לר ּבן לֹו לוחּבּטבלאמצוירות היּו - ְְְִֵַַַַָָָ

ההדיֹוטֹותשּוב ּכתל  את מראה ׁשּבהן ּבעל ּית ֹו, ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
והיה  הירח , את ראו  כיצד  להסביר  יודעים  שאינם 

השונות  הלבנה דמויות את עד לכל ְֵואֹומרמראה
ראיתלו : הירחהכזה ּכזהאת  ?34אֹו ֲִֶֶָָָָ

ׁשנים ׁשּבאּו החודשמעׂשה על  ואמר ּו:להעיד ְְְֲִֶֶַַָָ
הישן ראינּוהּו הירח  וערביתאת ּבּמזרח, ׁשחרית  ְְְְֲִִִִַַַָ

החדש הירח את  ראינו  ערב ובאותו אמר- ֲַַַָָּבּמערב.
הם ׁשקר עדי נ ּורי: ּבן  יֹוחנן אפשר ר ּבי שאי ִִֵֵֵֶֶֶַָָ

וארבע עשרים שיעברו  קודם  החדש הירח את לראות

הישנה! הלבנה שנעלמה מאז ליבנהשעות ְְְֶֶַָּכׁשּבאּו
ּגמליאל ר ּבן  חשבונו קּבלן פי שעל כשרים, כעדים  ְְִִֵַַָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
ביה  קרי  אותם, תקראו  אשר

וי"ו: בלא  כתיב דחסר  אתם,

מקודש. זימני .מקודש תרי

שני(שם )דכתיב  קודש, מקראי  .

בזמנו.מקראות : בלילשנראה 

בזמנו.שלשים: נראה  לא אם 
ר "ח  אחד (ליל)וקובעין [יום ]

אותו.ושלשים. מקדשין אין
חובה , אינה החודש שקדוש

קרא  כ"ה)דאמר  (ויקרא

החמשים שנת  את  וקדשתם

מקדש, אתה  שנים שנה,

מקודשת לומר ב"ד על  שחובה

אתה  ואין  היובל , בשנת  השנה 

על חובה  שאין חדשים, מקדש

מקודש . החודש לומר  ב"ד

אותו  מקדשים בזמנו  וכשנראה 

והלכה  חיזוק. שצריך  מפני

צדוק: ברבי  צורותחחחחכר"א 
צד לבנות . ולאיזה הירח  שעור

נוטות : ר"ג.קרניה לא קיבלן 

שתיראה  שאפשר שחשב מפני

בתחלת במזרח שחרית  הירח

עצמו  ביום ובו  החמה הנץ 

שקיעת עם במערב תראה

אלא  אפשר . אי  זה  כי החמה,

שאמרו  במה עדותן  שקבל

ערבית , במערב הירח שראו

שחרית שראוה שאמרו  ובמה הלילה . באותה שתיראה אפשר שהיה  החשבון  בדרכי שידע מפני 

פעם [כ"ה.], בברייתא  תניא  דהכי ברקיע . להם נראה ירח כדמות  ועננים הם טועים אמר במזרח,

והרחבות  ביאורים

רב  אמר מנלן ? מקודש, מקודש אחריו : עונין העם וכל  מקודש. אומר  דין בית שראש  מכאן  -

קרא  אמר  ב ):פפא : פסוק בר(שם נחמן רב א ּתם. ביה קרי - אותם" תקראו  אשר ה ' ֶַ"מועדי 

אמר למה (שם ):יצחק  - זימני  תרי  מקודש" "מקודש  מועדי . יאמרו הם  - מועדי" הם "אלה

דכתיב מקראות .(שם ):לי ? שני  – קדש" "מקראי

בגמרא 33. א )בברייתא  בזמנו(כד , אומר : פלימו תניא , כדגרסינן : נוספות, דעות  שתי  למדין 

כך ובין  כך בין  אומר : שמעון ברבי אלעזר רבי אותו . מקדשין בזמנו שלא  אותו, מקדשין  אין

שנאמר  אותו, מקדשין י):אין כה, מקדש (ויקרא אתה  ׁשנים - החמשים" שנת  את ִָ"וקדשתם 

חדשים. מקדש אתה ואי

בתורה (שם)בגמרא 34. כתוב והרי  צורות ? לעשות  מותר כיצד  כ):שואלין: כ, "לא (שמות 

שמשי, כדמות תעשון  לא  חכמים: ודרשו לכם ", תעשו  לא  זהב  ואלהי כסף  אלהי א ּתי  ִִתעשון
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רפאל $תצ  השנה משנת  שני$ראש  פרק

שאמרו  ומה לערב , החדש המולד את  לראות יכלו

ירח , כדמות ענן  ראו  כנראה בשחרית, הישן  את שראו 

וטעו .

שועֹוד היה ראינּוהּומעשה ואמר ּו: ׁשנים ּבאּו ְְְְְִִַָָ
הירח השלשים ,בזמ ּנֹואת  בליל  עּבּור ֹו- ּובליל ְְִִֵַ

ואחד  שלשים  ליל  נראה- -וקּבלןהירח ,לא ְְְִִָָֹ
עדותם ּגמליאלקיבל חודשר ּבן ראש את וקבע ְִֵַַָ

השלשים. ביום 

הן! ׁשקר  עדי  הרּכינס: ּבן ד ֹוסא רּבי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאמר 
ּולמחר ׁשּילדה, האּׁשה על  מעידין ְְִִִֵֶַָָָָָָָָהיא%

ׁשּניה ּבין מעוברת?ּכרסּה ר ּבי - ל ֹו אמר  ְִִֵֵֶַַָָָ
Kּדברי את אני  ר ֹואה הם ,יהֹוׁשע: שקר  שעדי  ְְֲִֶֶֶַָֻ

החודש: את לעבר ויש

ט  משנה 

ּגמליאל  ר ּבן ל ֹו יהושע,ׁשלח  ששמעלרבי לאחר  ְִֵַַַָָ
פסיקתו : את  קיבל ׁשּתבֹואשלא Kעלי ְִֶֶַָָּגֹוזרני

ׁשחל ה ּכּפּורים ּביֹום  K ּובמעֹותי Kּבמּקל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָאצלי 
הל % ּבח ׁשּבֹונ%. רבילהי ֹות אצל עקיבא רבי ְְְִֶַָָ

עקיבאיהושע  ר ּבי יהושעּומצאֹו -מצר לרבי ְֲִִֵֵַָָ
לפי הכיפורים יום  לחלל  שצריך על  מצטער ,

.35חשבונו 

מברטנורא  עובדיה ר '
בעבים שמים נתקשרו אחת 

בעשרים לבנה  דמות  ונראתה

וכו '.(ושבעה) לחודש [ותשעה]

עדי דאמר  נורי בן  יוחנן ורבי

לפי לו  נראה  היה הם, שקר

אפשר היה שלא  חשבונו 

לילה  באותו הירח שתיראה 

אותה , שראו  העדים שאמרו 

שלא  לפי הם , שקר  עדי ואמר

לפי המולד  ובין  הראיה  בין  היה

אפשר שיהיה  זמן  כך  כל דעתו ,

ר"ג  השיב זה ועל  בו. שתיראה 

מבית מקובלני כך  בברייתא ,

בארוכה  בא  פעמים  אבא  אבי

כלומר בקצרה, בא  ופעמים

עד  המולד בין שיש  שהזמן 

לעולם, שוה  אינו  הירח שתראה

הירח תנועת  תהיה פעמים  אלא 

וכפי מאוחרת . ופעמים מהרה

באותו  הירח תנועת  מהירות 

ראוי שהיה ר "ג דן  הזמן,

הלילה. באותו הלבנה שתיראה 

עדותן : קיבל ראינוהולפיכך 
שלשים:בזמנו. ובלילבליל 
ואחד:עבורו. ל ' וקבלןליל

שנאמרר"ג. מפני לא 

השמש מן הירח שנתרחקה 

ובליל שתיראה, עד ל' בליל

אלא  לאחוריה חוזרת  הירח שאין  שנתכסית , עד  השמש אצל  ונתקרבה לאחוריה  חזרה וא ' שלשים

שראוה , העדים שאמרו  הלילה שבאותו בחשבונו  ר"ג שידע אלא  בגלגלה , בסבוב  מהלכה עושה 

בליל שאמרו  ובמה עדותן . קיבל לפיכך  שתיראה , אפשר שהיה עד השמש מן  הירח  נתרחקה כבר

אותה: ראו  לא  שהם גרמה אחרת  סיבה או  הענן  אותו שכיסה  מפני שהיה אפשר  נראה . לא  עבורו

דבריך. את אני החודש:רואה  את  ר "ע .ט ט ט ט לעבר  ומצאו יהושע:הלך שהנשיא מיצר.לר ' על

והרחבות  ביאורים

לכך: תירוצים שלושה נאמרו ולמסקנה וירח? שמש זה אתא.ובכלל  לו עשו שגויים מדובר

גמליאל  רבן שאצל זרה, עבודה גמליאל רבן ביד  שיש יאמרו שמא  לחשוש ואין  הצורות. אותן 

לחשד . לחשוש אין  רבים ובמקום אצלו , מצויים רבים  הוא  שנשיא  שכיוון חשד , מדוברב .אין

חלקים. חלקים עשויות  אלא  שלמות היו  שלא  כלומר, פרקים, של  גמליאל ג.בצורות רבן

וכתיב להתלמד , מנת על  ט ):עשאם יח , להבין (דברים  למד  אתה אבל - לעשות" תלמד "לא 

ולהורות .

א )בגמרא 35. דתניא ,(כה , שמע: תא  והשיבו: יהושע ? רבי או עקיבא  רבי מיצר, היה מי שואלין:
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השנה  שני$ראש  רפאל פרק תצא $משנת 

לֹו יהושע:אמר  לרבי עקיבא ללמ ֹוד ,רבי לי יׁש ְִִֶַָ
ּגמליאל ר ּבן  ּׁשע ׂשה מה החודשׁשּכל  בקידוש ְִֵֶֶַַַָָָָ

טעה,עׂשּוי אם ד):ׁשּנאמר ואפילו  כג , (ויקרא ֱֶֶַָ
ּתקראּו אׁשר קדׁש, מקראי ה' מ ֹועדי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָֹ"אּלה

"אּתם ",אתם" כתוב  כאילו הרי חסר שנכתב ומכך ָֹ©¤

ש ללמדנו  הדין , בית  בקריאת תלוי שקבעו ּביןשהכל ֵ
המועדות  את  הדין  ּבזמ ּנן ,בית ׁשּלא ּבין ְְִִֵֶַַָָֹּבזמ ּנן

אּלּו אּלא מ ֹועד ֹות  לי הדין .אין בית שקבעו ֲִֵֵֶָ
לֹו יהושעּבא הר ּכינס,רבי ּבן  ד ֹוסא ר ּבי אצל ְִִֵֶֶַַַָָ

לֹו יהושע:אמר  לרבי דוסא אנּורבי ּבאין  אם ִִַָָָ
ּדין  ּבית  ּכל  אחר  לד ּון אנּו צריכין ּגמליאל , רּבן  ׁשל  ּדינ ֹו ּבית  אחר  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלדּון

ׁשּנאמר  עכ ׁשיו , ועד  מ ׁשה מימֹות  ׁשעמד ּדין  ט ):ּובית כד, "וּיעל(שמות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
נת ּפר ׁשּו לא ול ּמה יׂשראל ". מּזקני וׁשבעים ואביהּוא נדב ואהרן  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמ ׁשה 
ּדין  ּבית ׁשעמד ּו ּוׁשל ׁשה ׁשל ׁשה ׁשּכל  ללּמד , אּלא זקנים? ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמ ֹותן

מ ׁשה ׁשל ּדינֹו ּכבית הּוא הרי יׂשראל, בית על  אחר  לדון  אדם יבוא שאם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָ
הם שחשובים אפשר  לו : יאמרו ואהרן , כמשה חשובים  שאינם  ויאמר  שבימיו  דין 

שמותםכשבעים  נתפרשו  שלא  .36הזקנים

כך, יהושע רבי ששמע ר ּבן כיוון  אצל  ליבנה והל % ּביד ֹו, ּומע ֹותיו מקל ֹו ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָנטל 
ּבחׁשּבֹונֹו. להיֹות הּכּפּורים יֹום ׁשחל ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַָּגמליאל 

מברטנורא  עובדיה ר '
יוה "כ : את  לחלל  עליו אשר גזר 

תלאו תקראו . ב"ד בקריאת 

ר'בא.הכתוב: אצל יהושע  רבי

נתפרשודוסא : לא למה 
וכו'. אדםשמותן יבא  שאם

לומר שבימיו , ב"ד אחר  לדון

או  ואהרן  כמשה זה  ב"ד וכי 

שמא  לו  אומרים ומידד, כאלדד

שנשארו  כאותן  הוא  חשוב

שמותן: נתפרשו שלא 

והרחבות  ביאורים

לו אמר  מיצר. כשהוא  יהושע לרבי ומצאו  עקיבא  רבי עקיבא):הלך  אתה (רבי  מה  מפני רבי,

לו אמר יהושע ):מיצר? עליו(רבי יגזור ואל חדש עשר שנים למטה שיפול  לו ראוי עקיבא !

זו  יוה "כ)גזירה את לחלל עלי  יגזור ושלא חודש י "ב  חולה  שאהיה לו (עדיף  אמר עקיבא):. רבי,(רבי 

לו  אמר שלמדתני . אחד  דבר לפניך לומר יהושע ):תרשיני  לו (רבי אמר עקיבא):אמור . הרי(רבי 

פעמים שלש אתם אתם  אתם אומר: "אּתם "),הוא  ביה אפילו(קרי אתם שוגגין, אפילו  אתם ֶַָָָֹֹֹ

לו  אמר הזה בלשון מוטעין . אפילו  אתם יהושע ):מזידין, נחמתני .(רבי נחמתני עקיבא !

בגמרא 36. הללו(שם ):גרסינן זקנים של שמותם נתפרשו לא  למה  רבנן : משה)תנו  עם  ?(שהיו 

ואומר ומידד . כאלדד  פלוני ואביהוא , כנדב פלוני  ואהרן , כמשה  פלוני  אדם : יאמר (שמואלשלא 

ו ): יב, ואומרא אהרן " ואת  משה  את  עשה  אשר  ה' העם  אל  שמואל  יא):"ויאמר  פסוק (שם 

שמו נקרא  ולמה  גדעון, זה  ירובעל שמואל ". ואת יפתח ואת  ּבדן  ואת  ירובעל  את  ה ' ְָ"וישלח

יפתח מדן . דאתי  בדן ? שמו נקרא  ולמה  שמשון , זה בדן הבעל . עם מריבה  שעשה ירובעל?

ואומר ו ):כמשמעו. צט , הכתוב (תהלים  שקל  שמו", בקוראי ושמואל  בכהניו  ואהרן "משה

לך: לומר עולם, חמורי כשלשה עולם קלי  בדורוירובעל שלשה  בדן בדורו , כמשה  בדורו 

על  פרנס ונתמנה שבקלין קל  שאפילו ללמדך בדורו, כשמואל  בדורו יפתח  בדורו , כאהרן

שבאבירים. כאביר הוא הרי ט ):ואומרהציבור יז, השופט (דברים  ואל הלוים הכהנים אל "ובאת 

הא  בימיו? היה שלא  הדיין  אצל  הולך שאדם דעתך על  תעלה  וכי  ההם", בימים יהיה אשר
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רפאל $תצב  השנה משנת  שלישי$ראש  פרק

ּונׁשקֹוכשראהו  ּגמליאל  ר ּבן יהושעעמד  לרבי ְְִֵַַַָָָ
ותלמידי , ר ּבי  בׁשל ֹום, ּבא ל ֹו: אמר  ראׁשֹו, ְְְִִִַַַַָָֹֹעל 

ּדברי  את ׁשּקּבל ּת ותלמידי בחכמה, :37ר ּבי  ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

שלישי  פרק

החודש קידוש הלכות 

א משנה 

בחידושו ראּוהּו הירח את יׂשראל- וכל ּדין ּבית ְְִִֵֵָָָ
הדבר  ונמצא הקודם, לחודש  השלשים  ביום  עמהם ,

שלא או חודש, ראש  הוא שלשים  שיום לכל  מפורסם

וכבר  עדים שבאו  אלא ישראל כל  ְְֶנחקר ּוראוהו
זה,העדים ביום החודש את לקדש ראוי ולאוהיה ְִֵָֹ

הדין הסּפיקּו ׁשח ׁשכהבית  עד  מקּדׁש, לֹומר : ְְִִֵֶַַָָָֻ
- ואחד שלשים יום  ליל  שנכנס זהחודשהרי- ֲֵֶ

וראשמע ּבר  יום, שלשים  בן  הוא שעבר  החודש - ְָֻ
ואחד  שלושים ביום  .38חודש

בחידושו ראּוהּו הירח  את ּבלבד - ּדין באו ּבית ולא ְִִֵַָ
וכגון  הדיינים, אלא  שיעיד מי ואין  אחרים, עדים

החודש את מקדשים  ואין  שלשים , בליל שראוהו

הדין ׁשניםלמחרת יעמד ּובלילה, בית  מחברי ְְִַַַ

מברטנורא  עובדיה ר '
וכלא א א א ג ג ג ג  דין בית  ראוהו

דסלקא ישראל . שלשים. בליל

וראוהו  הואיל אמינא  דעתך 

ליה  אפרסמא  ישראל, וכל  ב"ד

לקדשו , נראה  ל ' דביום מלתא 

ליל והגיע  חשיכה דאם קמ "ל

ב"ד  אמרו ולא  ושלשים אחד

וקובעים אותו מעברים מקודש,

ל "א : יום  העדים.ר "ח נחקרו
נחקרו  נמי  אי קאמר , הכי

לומר הספיקו  ולא  בלבד העדים

של ליל שהגיע עד  מקודש

וסלקא  אותו . מעברים ל"א ,

חקירת תהוי אמינא  דעתך 

ומקודש דין, כתחלת  עדים 

הוי דין  וגמר דין , כגמר  מקודש

קמ "ל בליליא , ונקדשיה  בלילה

החודש את  מקדשין  שאין דלא ,

שלשים ליל  אם  ומיהו  בלילה.

החמה  שקיעת  עם הירח ראו

מקודש לומר ביום שהות  ויש

מקדשין  הכוכבים, צאת  קודם

צאת עד לילה חשיב דלא  אותו ,

ויעידו.הכוכבים : שנים יעמדו
שראוהו  כגון  איירי מתניתין 

והרחבות  ביאורים

ואומר שבימיו, שופט אצל  אלא  לילך לך י):אין  ז, שהימים (קהלת היה , מה  תאמר  "אל

מאלה ". טובים היו  הראשונים

בגמרא 37. ב)גרסינן לו:(כה , אמר ראשו . על ונשקו מכסאו  עמד  אותו, שראה  כיוון  רבנן : תנו :

ואתה  גזירה עליך  גוזר שאני ותלמידי  ברבים, תורה  שלמדתני רבי ותלמידי , רבי עליך שלום

קל  לגדולים. קטנים וחומר קל לקטנים, נשמעים שהגדולים הדור אשרי  כתלמיד . מקיימה 

בעצמן. וחומר  קל  קטנים  נושאין  לקטנים, נשמעים שהגדולים מתוך אלא , הוא ! חיובא  וחומר ?

שיום פירוש :38. לכל  שנתפרסם שאף  למדנו  מהרישא  דברים. שני  ממשנתינו למדנו 

לקדשו, דין  בית  הספיקו שלא  כיוון  כן , פי  על  אף  חדש, ראש  לקביעת ראוי היה השלשים

לומר אפשר והיה  שלשים ביום העדים שנחקרו שאף  למדנו , ומהסיפא  מעובר. חודש זה הרי

יהיה  אפשר  ולכן  דין, כגמר נחשבת  "מקודש" ואמירת דין , כתחילת נחשבת עדים שחקירת 

שנאמר ביום, דוווקא  להיות צריך  החודש שקידוש קמ "ל  כן , לפני התחילו  שהרי בלילה לקדש

ה ): פא, וקא (תהלים  דין , בגמר  חוק? הוי  אימת יעקב ", לאלהי  משפט  הוא  לישראל  חוק  "כי

"משפט" רחמנא  ליה  דין ),קרי  תחילת נמי(היינו  הכי  אף  – ביום משפט דהיינומה  הדין , גמר (אף 

להיות ) צריך החודש, ביום.קידוש
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השנה  שלישי$ראש  רפאל פרק תצג $משנת 

בפניהם בפניויעידּו האחרים- ויאמר ּוהדיינים ְְְְִִֵֶָֹ
האחרים: מקּדׁשהדיינים  .39מקּדׁש ְְָָֻֻ

ּדין ּבית והן ׁשלׁשה אחרים ,ראּוהּו עדים כאן  ואין  ְְִֵֵָָ
שלשים , בליל  שראוהו  הּׁשניםלמחר יעמדּווכגון  ְְִַַַַ

שראוהו, השלושה מחבריהםמתוך שניויֹוׁשיבּו ְְִֵֵֶַ
ראוהו  שלא את הּיחידהדיין אצל דיינים שראה ִֵֶַָ

שראוהו ויעיד ּוהירח , בפניבפניהםהשניים - ְְִִֵֶָ
הדיינים , ׁשאין שלושת מקּדׁש, מקּדׁש ְְְְֵֶָָֹֻֻויאמר ּו:

עצמֹו ידי  על נאמן אלאה ּיחיד  "מקודש", לומר ְְֱִֵֶַַַָָ
שלושה  הפחות לכל :40צריך

השנה בראש שופר  תקיעת הלכות פרטי

ב  משנה 

הּׁשֹופר ֹות -ּכל  יעל של בין  איל של בין  ּכׁשרין - ְִֵַָָ
השנה  בראש מ ּפני לתקיעה  ּפרה, מ ּׁשל  ְִִֵֶָָח ּוץ 

קרן "שופר ".ׁשהּוא קרוי י ֹוסי:ואינו רּבי אמר  ִֵֶֶֶַַָ
"קרן ", שנקרא מפני פסול  פרה של  ששופר  ללמוד אין 

ׁשּנאמר קרן, נקראּו הּׁשֹופר ֹות  ּכל  ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹוהלא
ה): ו , הּיֹובל (יהושע ּבקרן את "ּבמׁש% כשמעכם  ְְִֵֶֶַֹ

שופר  שגם ומכאן  איל , פירושו  ו"יובל " השופר ", קול

קרן  מדוע כך  ואם  כשר, זאת ובכל  קרן , קרוי מאיל 

השנה? בראש לתקיעה כשרה אינה פרה  :41של

מברטנורא  עובדיה ר '
ואי שלשים, ליל  בלילה  ב"ד

הלכך בלילה . לקדשו  אפשר

דאם ויעידו , שנים יעמדו למחר

מה  על אלו  של עדותן  על לא 

עם ב "ד ראוהו אם אבל  יקדשו .

שיש בזמן החמה שקיעת 

יקדשוהו  מקודש, לומר  שהות 

שמיעה  תהא  דלא  בראייתם,

גדולה  עדים מפי ששומעין 

החודש קידוש גבי דהא  מראיה,

ראה  כזה אלא  עדות , כתיב לא 

שנים.וקדש: למחריעמדו

מקודש: לומר ויושיבוכשבאים
היחיד. אצל ואע"ג מחבריהם

ביחידי, אפילו  דן  מומחה  דיחיד

ביחידי . הוה לא  החודש קדוש

יותר לרבים מומחה  לך  שאין

רחמנא  ליה  וקאמר  רבנו  ממשה 

דכתיב בהדך , אהרן  דאיכא  עד

י"ב) משה (שמות אל ה' ויאמר

לכם : הזה  החודש וגו' אהרן  ואל 

קרן.בבבב קרוישהוא  ואינו

דכתיב ל "ג)שופר , בכור(דברים 

קרניו. ראם וקרני  לו  הדר  שורו

כתיב שופר ר"ה  (ויקרא וגבי 

תרועכ"ה) שופר  ה ,והעברת 

מיובל: ר"ה  בקרןוגמרינן

והרחבות  ביאורים

לא (שם)בגמרא 39. וכי כך, על  להעיד  צריך מה  לשם ראוהו, בעצמם  הדין בית אם שואלין :

לקדש  אפשר  שאי ולפי  בלילה, שראוהו  בכגון  שמדובר והשיבו, מראיה?! גדולה שמיעה  תהא 

פי על  החודש את מקדשים  שאין  בבוקר, למחרת  כך על  להעיד  צורך יש בלילה , החודש  את 

קודם  לחודש  כ "ט יום של החמה שקיעת  עם דין בית  ראו אם אך הראיה. בזמן אלא  ראיה 

שמיעה  שאין  בראייתם, יקדשוהו  מקודש, לומר  שהות שיש בזמן מפי שחשיכה, (ששומעים

מראייה.העדים) גדולה 

ב)בגמרא 40. ממונות(כה , דיני  כדתניא : לבדו , לדון  מומחה  יכול ממונות ובדיני שהואיל  למדין,

לקדש  יהיה  אפשר כאן שגם אומרים היינו ביחיד, אפילו  דן - לרבים מומחה היה  ואם בשלשה,

לן  משמע קא  מומחה? ביחיד  החודש לרבים (שלא )את מומחה  לך  אין נמי ? הכי  ואימא  .

דכתיב  בהדך, אהרן  דאיכא  עד  הוא  ברוך הקדוש  ליה וקאמר רבינו , ממשה יותר בישראל 

א-ב ): יב , לכם".(שמות הזה החדש  לאמר מצרים בארץ אהרן ואל  משה  אל ה ' "ויאמר 

א )בגמרא 41. אך(כו , קרן, ונקראו  שופר נקראו  השופרות שכל  יוסי, לרבי ענו שחכמים מובא 
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רפאל $תצד השנה משנת  שלישי$ראש  פרק

ג  משנה 

הּׁשנה ראש ׁשל בבית ׁשֹופר בו  תוקעים  שהיו ֶַָָָֹ
היה  יעל המקדש שופר ׁשל ישר ּפׁשּוטשהוא - ֵֶָָ

כפוף, שתוקעיםּופיו ולא למקום  סמוך השופר , של ִ
היה  זהבבו טוב,מצ ּפה יום ּוׁשּתי לכבוד ְְֵֶָָֻ

הּצדדין היו חצ ֹוצר ֹות בשופר .מן התוקע של  ְְֲִִַָ
התקיעה  מארי%ובשעת  בתקיעה ׁשֹופר  ֲִַָ

הּיֹוםמפנימקּצר ֹות,היו וחצ ֹוצר ֹות ׁשּמצות  ְְְְֲִֶַַַַ
:42ּבּׁשֹופר ַָ

ד משנה 

במקדשּבּתענּיֹות תוקעים היו  ּבׁשלהציבור, ְֲִֶַַ
שהםזכרים זכרים, כבשים ּופיהן- של ּכפּופין , ְְִִִֶָ

היה  ּכסף השופרות ּבאמצע43מצ ּפה חצ ֹוצר ֹות ּוׁשּתי השופרות ., שני בין  - ְְְְֲֵֶֶֶֶַָֻ
מאריכֹותהיה ׁשֹופר  וחצ ֹוצר ֹות השופר,מקּצר קול  שפסק אחרי בתקיעתן  ְְֲֲִֵַַַָ

הּיֹוםמפני היאׁשּמצות תעניות של  ּבחצ ֹוצר ֹות :העיקרית  ְְֲִֶַַַ

מברטנורא  עובדיה ר '
דאמרהיובל . הוא , דכרא  ויובל 

לגליא  כשהלכתי עקיבא  רבי 

אלמא  יובלא , לדכרא  קורין היו

נקרא  איל של שופר  אפילו

השופרות כל  אמרי ורבנן קרן .

דפרה , שופר . ואקרו  קרן  אקרו

אקרי . לא  שופר  איקרי  קרן 

כחכמים : יעלגגגגוהלכה של
בעינן פשוט . דלתפלה

זהב .פשוטות : מצופה ופיו
קאמר: מקדש שופר בשל

שחצוצרותמאריך. לאחר 

קול נשמע תקיעתם  פוסקים

זכרים.דדדדהשופר: אילים :בשל

והרחבות  ביאורים

בנוסף  חכמים  לדעת טעמים שני עוד  מובאים וכן  שופר. נקרא  ואינו בלבד , קרן נקרא  פרה של 

משנתנו קרן ").לטעם שהוא  רב ("מפני  דאמר חסדא , כדרב  דרבנן טעמא  היינו אמר : עולא 

קטיגור שאין לפי עבודה ? לעבוד  ולפנים לפני  זהב בבגדי  נכנס  גדול כהן אין  מה  מפני חסדא :

סניגור  העגל).נעשה  עוון  את שמזכיר משום  בו  לתקוע אין  פרה מקרן  העשוי  שופר גם  אמר:(ולכן  אביי

דפרה  והא  שופרות, ושלשה שנים ולא  רחמנא  אמר "שופר" דרבנן, טעמייהו שלהיינו  (הקרן 

שופרות פרה) ושלשה  כשנים מיתחזי גילדי , גילדי דקאי נראהכיוון  שכבות שכבות שעשויה (כיוון 

שופרות). -כמה סניגור נעשה  קטיגור אין  אמרת דקא  חכמים: של לטעמיהם יוסי  רבי והשיב

מבפנים מילי הקדשים ),הני -(בקדש קרן שהוא  מפני אמרת ודקא  הוא . מבחוץ  שופר והאי 

קרן אקרו  נמי השופרות במשנה).כל אמר(כמבואר אחד  שופר שנים דקאמרת  ולא  רחמנא 

אהדדי  דמחברי  כיון שופרות, בזה)ושלשה  הוא (שופר)-(זה .חד 

א )בגמרא 42. נאמרו,(כז, אחד  בדיבור  ושמור" "זכור והתניא  משתמעי?! מי  קלי ותרי  שואלין:

לשמוע יכולה האוזן ואין לדבר יכולה  הפה  שאין  הרי מה  השופר, את לשמוע אפשר איך כן , (אם 

השופר) על בקולן  גוברות מתירוץהחצוצרות כך אם הגמרא , ושואלת  בשופר. מאריך לכך ותרצו: ?

בשמיעת וכן התקיעה , תחילת בלא  התקיעה סוף  בשמיעת  חובה ידי שיוצאים נלמד  זה

תרתי ואומרת : התשובה  את הגמרא  מתקנת  זו, הבנה  ובגלל תקיעה ?! סוף בלא  תקיעה  תחילת 

תניא : והא  משתמעי ? מי  גברי ומתרי  משתמעי. גברי  מתרי  משתמעי, לא  גברא  מחד  קלי

מתרגמין ?(בקריאה) ושנים קורין  שנים יהו  שלא  ובלבד מתרגם, ואחד  קורא  אחד  - בתורה

דעתיה , יהיב  דחביב כיון  אלמא  קורין , עשרה אפילו  ובמגילה בהלל  לסיפא : אלא  דמיא  לא  הא 

נמי  שמצות(בשופר)הכא  לידע בשופר? מאריך למה אלא  ושמע. דעתיה  יהיב  דחביב כיון 

בשופר . היום 

בגמרא 43. א )גרסינן  התם(כז, שנא  מאי  השנה): הכא (בראש שנא  ומאי  דכסף ?(תעניות)דזהב 
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השנה  שלישי$ראש  רפאל פרק תצה $משנת 

ה  משנה 

שנתׁשוה של  הכיפורים ה ּׁשנהיום  לראׁש הּיֹובל ְֵֶַַָָָֹ
דברים: הכיפוריםל ּתקיעהבשני ביום  שגם  בשופר, ְִַָ

פשוט , יעל של בשופר  תוקעים  יובל ְְַָולּברכֹותשל 
ב  שמברכים  שכשם  השנה - ראש של מוסף  תפלת

של  הכיפורים יום  בתפילת מברכים  כך ברכות, תשע 

ברכות . תשע ּבראׁשיובל אֹומר : יהּודה ְְִֵַָֹר ּבי 
זכרים ּבׁשל  ּתֹוקעין כתנאהּׁשנה ולא  כפוף, שהוא  ְְְִִֶַָָָ

פשוט  יעל בשל  שתוקעים  שסובר  ג) (במשנה ,44קמא 

יעליםתוקעיםּובּיֹובל פשוטים:ּבׁשל  שהם  ְְִֵֵֶַ
ו  משנה

ׁשּנסּדק כן וד ּבקֹולאורכו ׁשֹופר פי על  אף  בדבק , ְְְִִֶַָ
הוא שהואּפסּול הרי לפי השנה , בראש לתקיעה ָ

אם וכן  שופרות ". ׁשֹופרֹותכמה ּדּבק"כשני ׁשברי ְִִֵֵָ
זה  הרי - אחד  שופר  מהם  כשניּפסּולועשה שנחשב  ָ

אם השופר נ ּקב שופרות . מעּכבהנקב ּוסתמֹו, ְְִִֵַַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
באמצע . חצוצרות שניושתי

מכאן  אחד להם היו שופרות 

באמצע : וחצוצרות  מכאן , ואחד

בחצוצרות. היום שמצות
צבור, צרת  על  תענית  דסתם

י')וכתיב הצר(במדבר  על 

והרעותם אתכם הצורר 

במקדש ודוקא  בחצוצרות .

בזמן  בגבולים אבל  כן, עושין 

ובזמן  חצוצרות  אין  שופר שיש

שופר, אין  חצוצרות  שיש

צ"ח)דכתיב בחצוצרות(תהלים 

המלך לפני הריעו שופר  וקול 

שלא  אין , ה ' המלך  לפני ה ',

לא : ה' המלך  שוהה ה ה ה לפני
לתקיעה. לר"ה  היובל
דתקיעה  ואע"ג בפשוטים.

לזכרון  ולא  לתפלה לא  ביובל

עבדים שילוח לסימן  אלא 

אפילו  לבעליהן , שדות  וחזרות 

דגמרינן  בעי, ר"ה  כעין  הכי

אחר : פירוש כזו. זו שוות  השביעי  שבחדש תקיעות  כל שיהיו שביעי, משביעי שוה  בגזירה

התקיעות .לתקיעה למנין  ביוה"כ ולברכות. ושופרות  זכרונות  מלכיות  למימר  דבעי הברכות . למנין .

בר"ה : כמו  יובל כו'.של אומר יהודה  ר "ה רבי בין הלכה  אלא  כת "ק. ולא  יהודה  כרבי הלכה  ואין

כפופים : זכרים בשל  שניהם  יובל , של  הכיפורים יום ודבקו.וווובין שנסדק  פסול.בדבק:שופר
פה  הנחת  ממקום נשתייר אם לרחבו, נסדק אבל לארכו . נסדק מילי והני שופרות . כשני ליה דהוה 

בידו  שיאחזנו  כדי  תקיעה , שיעור  וכמה  פסול . לאו ואם כשר , תקיעה  שיעור כדי הסדק מקום עד

ולכאן : לכאן  וסתמו.ויראה  הנקביםניקב עכבו  ולא  שלם רובו ונשתייר  במינו  שסתמו  דוקא 

והרחבות  ביאורים

כינופיא  כל  אימא : דכתיב (אסיפה)איבעית הוא , ב ):דכסף  י , חצוצרות(במדבר שתי לך "עשה 

ישראל . של  ממונן  על  חסה התורה אימא : ואיבעית  כך)כסף ". השנה)התם(אם  נמי(בראש

עדיף טוב  יום כבוד  הכי  אפילו דכסף ? חג ).נעביד  של  שופרו  וליפות להדר (ראוי

גרסינן  כמתניתין (שם)עוד  עובדא  למיעבד  סבר  שמואל  בר  פפא  רב ושופר : בחצוצרות (לתקוע

במשנתנו) בן כמבואר יהושע רבי ואיתימא  רבא  אמר במקדש. אלא  אמרו לא  רבא : ליה אמר ,

דכתיב  קראה? מאי  ו ):לוי: צח , "לפני(תהלים  – ה '" המלך  לפני  הריעו שופר וקול  "בחצוצרות

לא . בעלמא  אבל  שופר", וקול "חצוצרות  דבעינן הוא  ה '" המלך

ב)בגמרא 44. שופר(כו , באיזה ג, שבמשנה קמא  ותנא  יהודה רבי  מחלוקת  טעם את  למדין 

סבר  מר קמיפלגי? במאי כדגרסינן : השנה, בראש  יהודה)תוקעים כמה (רבי השנה  בראש ,

דעתיה איניש  -דכייף  דעתו ) את יותר שיכפוף  מעלי (ככל יותר)טפי  כמה (טוב  הכפורים וביום ,

סבר  ומר מעלי. טפי - דעתיה איניש קמא),דפשיט איניש (תנא דפשיט  כמה  השנה  בראש

מעליה. טפי - דעתיה  איניש דכייף  כמה ובתעניות מעלי, טפי - דעתיה 

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $תצו השנה משנת  שלישי$ראש  פרק

ה ּתקיעה  הסתימה את  מחמת  הקול  שנחלש היינו  ְִֶַָ
אינה ּפסּול- כהוגן , נעשתה לא והסתימה שהואיל  ָ

ובדבר  בשופר  כתוקע ונחשב  השופר , לגבי בטלה

לאואחר, וקולו ואם כהוגן , נעשתה  שהסתימה - ְִָ
- כמקודם  לגביּכׁשר נשמע בטלה שהסתימה ֵָ

השופר :

ז  משנה

השנהה ּתֹוקע  בראש אֹובשופר  הּבֹור , לתֹו% ְֵַַַ
הּדּות  בנוייםלת ֹו% שכתליה עמוקה, חפירה - ְַ

הּפּטסכבניין  לת ֹו% חרס ,אֹו של גדולה  חבית  - ְִַָ
יצא - ׁשמע ׁשֹופר  קֹול תקיעה,אם ואםידי ְִִַָָָָ

הברה הד קֹול יצא- לא - חובת ׁשמע ידי ֲַָָָָָֹ
השופר  קול  שמיעת .45מצוות

אֹו הּכנסת , בית  אח ֹורי  עֹובר ׁשהיה מי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָוכן
ו ׁשמע ה ּכנסת , לבית  סמ ּו% בית ֹו בראשׁשהיה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹוהשנה  ׁשֹופר  בפוריםקֹול  מג ּלה,ששמע קֹול ְִָָ
ל ּבֹו ּכּון  -אם המצווה חובת ידי ואף יצא ,לצאת ִִִֵָָ

כיוון  ולא עליו  ידע לא הקורא או  שהתוקע פי על 

דעתו  הוא , ציבור  ושליח  שהואיל יצא, להוציאו ,

השומעים. כל  את לאולהוציא כיוון ואם שלא - ְִָ
- לצאת ׁשמע ליבו ׁשּזה ּפי  על אף יצא. ִֶֶַַַָָָֹלא

ׁשמע, שכן וזה ביניהם , הבדל וזהיש לּבֹו ּכּון זה ְְִִֵֶֶֶַָ
ל ּבֹו: כ ּון ִִֵֹלא

ח  משנה 

יׂשראל,46 וגבר  יד ֹו מׁשה ירים ּכאׁשר  עמלק ","והיה  וגבר  ידֹו יניח וכאׁשר  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ§©£¤¨¦©¨§¨©£¨¥

יא), יז , מלחמה?(שמות ׁשֹוברֹות  אֹו מלחמה ע ֹוׂשֹות מ ׁשה ׁשל  ידיו ְְְְִִִֶֶָָָָָָוכי
התורה אּלא מעלה,באה  ּכל ּפי  מסּתּכלים יׂשראל ׁשהיּו זמן ּכל  ל %, לֹומר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
כשר . , התקיעה את  שנסתמו 

התנאים מן אחד חסר ואם

פסול: חפירה בור.זזזזהללו ,

מוקףדות.בקרקע : מקום

הארץ : על  כליפיטם.מחיצות 

חרס: של שופר גדול קול אם
ושמעשמע . לבור, חוץ העומד

בבור . התוקע  תקיעת  קול

לעולם שבבור  אותן  דאילו 

שופר קול  שומעין  שהן  יצאו,

לבו.לעולם : כיון לצאת :אם

נתכוין יצא . שלא  ואע "פ 

מיירי הכא  להוציאו . התוקע 

שהוא  שתוקע  הכנסת  בחזן 

השומעים כל להוציא  מתכוין

דלא  אע "ג הלכך  תקיעתו , קול

אחורי העובר זה להוציא  נתכוין 

יצא . ליה, ידע ולא  הכנסת  בית 

ידי יחיד להוציא  התוקע  אבל 

שומע שיתכוין  בעינן  חובתו

יריםחחחחומשמיע : כאשר והיה 
וכו '. ידו דאיירימשה  משום

נמי תנא  הלב, בכוונת  לעיל

שמכוונים בשעה בה דאית  להך 

הם שבשמים לאביהם לבן

מתגברים :

והרחבות  ביאורים

בגמרא 45. אבל (שם)גרסינן הבור, שפת על  העומדים לאותן  אלא  שנו  לא  הונא : רב  אמר 

יצאו . - בבור העומדין אותן

כוונתהקדמה:46. אחר הולך שהכל  ללמדנו  וכו ' ליבו" כיוון  "אם  לעיל  במשנה  שסיים כיוון 

זה. יסוד  כן גם המלמדת  זו משנה הביא  הלב,

לפרטים 03-5376771

דוגמא



השנה  רביעי$ראש  רפאל פרק תצז $משנת 

כך ּומ ׁשעּבדין  ידי לאביהםעל ל ּבם את ְְְֲִִִֶֶַַָ
היּו - לאו ואם מתּגּברים, הי ּו - ְְְִִִִֶַַַָָָָׁשּבּׁשמים

ְִנֹופלין.
אֹומר  אּתה בּדבר ח ):ּכּיֹוצא כא, "עׂשה(במדבר ֲֵֵֵַַַָָָ

הּנׁשּו% ּכל והיה נס, על אתֹו ו ׂשים ׂשרף  K ְְְִֵַַָָָָָָֹל
נחׁש אֹו ממית , נח ׁש וכי וחי". את ֹו ְְִִֵָָָָָָָָֹוראה
ּכל ּפי  מסּתּכלין ׁשּיׂשראל ּבזמן אּלא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמח ּיה?

ּומ ׁשעּבדין  כך מעלה ידי לאביהן על  ל ּבם את ְְְְֲִִִֶֶַַַָָ
היּו - לאו  ואם מתר ּפאים, היּו - ְְְִִִִֶַַַָָָָׁשּבּׁשמים

מתנוונים נ ּמֹוקים ומתים.- ִִ
חיוב,חרׁש בר  אינו  שומע שאינו  שכיוון  שומע, ופטור ׁשֹוטהשאינו  דעת, בו שאין  ֵֵֶ

המצוות, שופר,וקטןמכל בתקיעת התורה מן  חייב אתשאינו מֹוציאין אין ְִִֵֶָָ
ח ֹובתן ידי שופר .הר ּבים בתקיעת ְִֵַָָָ

ּבּדבר מח ּיב ׁשאינ ֹו ּכל  הּכלל: ידי בעצמו,זה הר ּבים את  מֹוציא אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
:47ח ֹובתן  ָָ

רביעי  פרק

בשבת  שופר  תקיעת

א משנה 

תֹוקעים היּו ּבּמקּדׁש - ּבּׁשּבת להיֹות ׁשחל ה ּׁשנה ראׁש ׁשל  טֹוב  ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹיֹום
השנה, ראש כבכל לאבשופר המקדשבּמדינהתוקעין אבל לבית מחוץ -48, ְֲִַָָֹ
בגבולין  ולא בירושלים .49לא

מברטנורא  עובדיה ר '
ר"ה.א א א א דדדד של  טוב יום

שתקיעת תוקעים. היו במקדש

הוא  ורבנן מלאכה , אינה  שופר

יטלנו  שמא  גזירה  עלה  דגזור 

ברשות אמות  ד ' ויעבירנו  בידו 

דאין  גזור לא  ובמקדש הרבים,

במקדש : דרבנן  שבות  איסור

במדינה . לא לא אבל

בגבולין. ולא  בירושלים,

שירושלים מפרש והרמב"ם

והרחבות  ביאורים

בגמרא 47. א):גרסינן  וישראלים,(כט, ולוים  כהנים - שופר  בתקיעת  חייבין הכל  רבנן : תנו

- טומטום חורין . בן  וחציו עבד  שחציו מי  ואנדרוגינוס, וטומטום  משוחררים, ועבדים גרים

שאינו את  לא  אבל מינו את  מוציא  - אנדרוגינוס  מינו , שאינו את ולא  מינו  את  לא  מוציא  אינו

מינו . שאינו את  ולא  מינו את  לא  מוציא  אינו - חורין  בן וחציו  עבד שחציו מי מינו .

כדעת 48. למעלה אולם,רש"יפרשנו  לירושלים. מחוץ ישראל  ארץ כל  היינו ש"גבולין"

בכל הרמב"ם  תוקעים היו בשבת  השנה  ראש וכשחל "מקדש", נקראת כולה  שירושלים מפרש

"גבולין ". נקראת ישראל  ארץ ערי  ושאר ירושלים ,

ב)בגמרא 49. רבא :(כט, אמר כדגרסינן : בשבת, במדינה לתקוע  האיסור טעם את למדין 

שרי מישרא  מדאורייתא )מדאורייתא  אסורה אינה שתקיעה  בשבת, לתקוע דגזור(מותר הוא  ורבנן  ,

גזירה  שופר , בתקיעת  בקיאין  הכל ואין  שופר בתקיעת  חייבין  הכל  רבה : דאמר כדרבה, ביה ,

במקדש  אבל  הרבים. ברשות אמות  ארבע ויעבירנו  ללמוד  הבקי אצל  וילך  בידו יטלנו  שמא 

במקדש. שבות איסורי  שאין לתקוע, מותר 

לפרטים 03-5376771

דוגמא



רפאל $תצח השנה משנת  רביעי$ראש  פרק

הּמקּדׁש ּבית יֹוחנן השני,מ ּׁשחרב ר ּבן  התקין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ת ֹוקעין ׁשּיה ּו ז ּכאי שחל ּבן  השנה בראש בשופר  ְְִֶֶַַ

ּדיןבשבת  בית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום שבית ּבכל לפי  ְִֵֶֶָָ
השופר  את להעביר שלא העם את מזהירים הדין 

הרבים .50ברשות

ז ּכאי  ּבן י ֹוחנן ר ּבן התקין לא אלעזר : ר ּבי ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר 
בשבת  לתקוע זו ּבלבד תקנה ביבנה שםאּלא ְְְִֶֶַָָ

מקום בכל  הדין  והוא בימיו , הגדולה הסנהדרין  היתה

הגדולה . הסנהדרין  בו שתהיה

לֹו אלאאמר ּו כן , הדבר אין  אלעזר : לרבי חכמים ְָ
ּדין  בית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל  ואחד יבנה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד

בשבת  תוקעים ושלשה עשרים  :51של 

ב  משנה 

יתרה יר ּוׁשלים היתה זאת שונה וע ֹוד על- ְְְְִֵַַָָָָֹ
בשבת יבנה שחל  שופר תקיעת  עיר,52בעניין  ׁשּכל ְִֶֶַָ

ר ֹואה ירושליםׁשהיא קול וׁשֹומעתאת  את ְִֶַַָ
בתחומה ּוקרֹובההשופר  נמצאת שהיא לירושלים , ְָ

לבֹוא -ויכֹולה ביניהם המפסיק נהר  שאין  - ִָָ
בשבת .ּתֹוקעין בה החורבן ּוביבנהאף  לאלאחר ְְְִֶַֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
א "י ושאר  מקדש, קרויה כולה 

מדינה: שיש קרויה מקום בכל 
ב"ד. קבועין בו אינן ואפילו 

תוקעין  שם באו  שבמקרה  אלא 

ביבנה.בו: שםאלא שהיתה 

בכל וכן  בימיו . גדולה  סנהדרי

סנהדרי שם שגלתה מקום 

של בב"ד  לא  אבל גדולה ,

וכו'.ושלשה:עשרים  לו אמרו
דתנא  לת "ק, לו  אמרו בין  איכא 

בו  שיש מקום כל  סבר  קמא 

לו  ואמרו באקראי. ואפילו ב"ד,

כל ואחד יבנה  אחד סברי,

כמו  קבוע  ב"ד בו  שיש מקום 

אקראי של ב"ד אבל  ביבנה ,

לו : כאמרו  והלכה  ועודבבבבלא .
ירושלים. היתה מתניתין זאת 

קתני, והכי מחסרא  חסורי

בכל תוקעין  היו  בירושלים

יושבים שב"ד  זמן  כל העיר 

עד  יושבין שב"ד במקדש,

לא  וביבנה  ביום. שעות  ששה 

אלא  העיר בכל  תוקעין  היו

היתה  זאת  ועוד ב"ד. בפני

כו ': יבנה  על  יתירה ירושלים

רואה. שהיא  עיר בה:כל  תוקעין  היו  לא  קרובה שהיתה  שאע "פ  בנחל  ליושבת  פרט ירושלים.

ההר :ושומעת. בראש ליושבת  לתחום :וקרובה.פרט חוץ  ליושבת  לבא.פרט  למפסיק ויכולה פרט 

והרחבות  ביאורים

בגמרא 50. הערים (שם ):גרסינן כל והיו בשבת , להיות  השנה  ראש חל  אחת פעם רבנן : תנו

ביבנה)מתכנסין הסנהדרין  במקום  נתקע.(לתפלה בתירה: לבני  זכאי  בן יוחנן  רבן  להם אמר .

כבר להם: אמר נדון, לו: אמרו שתקעו , לאחר נדון . כך ואחר  נתקע  להם: אמר  נדון. לו: אמרו

מעשה. לאחר משיבין  ואין  ביבנה קרן  נשמעה

לתקוע (שם)בגמרא 51. המתיר ת "ק לדברי  זהה אליעזר לרבי  חכמים שאמרו  מה  הרי  שאלו:

דאקראי . דינא  בי בינייהו  איכא  והשיבו: ביניהם? ההבדל מה  כן  אם דין , בית שיש  מקום בכל 

רק  חכמים  ולדעת תוקעין , כן  גם עראי  אלא  קבוע שאינו דין  בית  במקום ת"ק לדעת  פירוש:

בשעתה. יבנה  כמו  קבוע דין בית  במקום 

בשבת .פירוש :52. השופר  תקיעת  בעניין  יבנה על  לירושלים שהיו ביתרונות  עוסקת  משנתנו 

הדין , בית בפני  שלא  גם תוקעים היו  שבירושלים הוא , במשנה  מפורש  שאינו אחד  יתרון 

זאת "ועוד  – נוסף יתרון ללמד  משנתנו  ובאה  הדין . בית בפני אלא  תוקעים היו  לא  וביבנה

יבנה ". על  יתירה  ירושלים היתה

לפרטים 03-5376771

דוגמא



השנה  רביעי$ראש  רפאל פרק תצט $משנת 

תֹוקעין ּבלבד בשבת היּו ּדין  ּבבית ולאאּלא ְְְִִִֵֶָָָ
הדין : לבית מחוץ

זכאי בן  יוחנן רבן  תקנות 

ג  משנה 

הבית ּבראׁשֹונה בזמן  נּטל- הּלּולב היה ִִַָָָָָָ
ׁשבעה הסוכות,ּבּמקּדׁש חג ימי שבעת  בכל  - ְְִִַָָ

למקדשּוב ּמדינה מחוץ  אחד- הראשון יֹום יום - ְִֶַָָ
חג  .53של

ּבן  יֹוחנן ר ּבן התקין  הּמק ּדׁש, ּבית ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמ ּׁשחרב
ׁשבעה ּבּמדינה נּטל לּולב  ׁשיהא כל ז ּכאי - ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הסוכות  חג ימי לּמקּדׁששבעת .54זכר ְִֵֶַָ
זכאי בן  יוחנן  רבן  עשה  תקנה לאחר וׁשּיהאועוד ְְֵֶ

הנףהחורבן  בניסן י ֹום ט "ז  שהוא העומר  הנפת יום  - ֶֶ
אסּור  י"ז ּכּלֹו מיום  ורק  החדשה, מהתבואה  לאכול ָֻ

האכילה  הותרה :55בניסן 

ד משנה 

היּו דין ּבראׁשֹונה החד ׁשבית עדּות  -מקּבלין ְְִִֵֶַַָָָֹ
במשך  בחידושה, הלבנה  את שראו  הּיֹוםעדים  לחודשּכל השלשים  יום כל - ַָ

פי על השלשים יום  את  מקדשים  היו לשקיעה, סמוך עדים באו  שאפילו  אלול,

אותו  כל  העדים לביאת מצפים שהיו ומכיוון  חודש. ראש אותו  עושים והיו עדותם 

עדים. בו  יבואו שמא  מספק, החג קדושת בו  נוהגים  היו היום,

מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת מאדּפעם מאוחרת בשעה ונתקלקל ּווהגיעו  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
נהר : במקדש גגגגלה  ניטל לולב 
כ"ג)דכתיבשבעה . (ויקרא 

אלהיכם ה' לפני ושמחתם

ימים: יוםשבעת  ובמדינה 
ולקחתם(שם )דכתיבאחד .

הראשון : ביום יוםלכם ושיהא
העומר:הנף. הנפת  כולויום

החדש .אסור . מן  לאכול 

לולב בפרק מפורש וטעמא 

הלויםדדדדהגזול : ונתקלקלו
בין בשיר. של  תמיד  של 

שיר בו  אמרו ולא  הערבים,

היו  פעמים  שרוב לפי כלל.

המנחה  קודם באים העדים

יו "ט  של  שיר  תקנו  לפיכך 

הערבים . בין  של  בתמיד

פעמים שרוב שחר  של  ובתמיד

ידעו  ולא  עדים באו  לא  עדיין 

לא  לאו אם היום יתקדש אם

אלא  יו "ט , של  שיר לו תקנו 

והרחבות  ביאורים

של פירוש:53. הראשון  ביום  רק מקום בכל  נוהגת המינים ארבעת  נטילת מצוות תורה  מדין 

שנאמר  מ )סוכות, כג , הראׁשֹון :(ויקרא  ּבּיֹום לכם  עץ"ּולקחּתם וענף  ּתמרים ּכּפת הדר עץ ּפרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מצווה  נוהגת המקדש בבית  ואילו ימים ". ׁשבעת  אלהיכם ה' לפני  ּוׂשמחּתם נחל, וערבי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעבת 

"ּוׂשמחּתם הפסוק: בסוף שכתוב  כפי ימים, שבעה  אלהיכםזו ה ' במקדש)לפני  ׁשבעת(דהיינו  ְְְְֱִִֵֵֶֶַַֹ

ִָימים".

בגמרא 54. א):גרסינן קרא (ל, דאמר למקדש? זכר  דעבדינן  יז):מנלן  ל, אעלה (ירמיהו  "כי

מכלל  - לה" אין  דורש  היא  ציון  C ל קראו נּדחה  כי  ה', נאם ארפאך וממכותיך Cל ִָָָָארוכה

דרישה. דבעיא 

של פירוש:55. הראשון טוב יום למחרת  העומר שהוקרב  עד  קיים , היה  המקדש שבית  בזמן 

שנאמר  באכילה , אסורה  החדשה  התבואה  היתה בניסן, עשר ששה  ביום דהיינו (ויקרא פסח,

יד ): חּקתכג , אלהיכם קר ּבן את הביאכם  עד  הּזה, ה ּיֹום עצם עד  תאכל ּו לא  וכרמל  וקלי  ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻ"ולחם
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רפאל $תק  השנה משנת  רביעי$ראש  פרק

ּבּׁשיר  לשיר הלוּים אם  ידעו  שלא הערביים, בין  של ְִִִַַ
חול  של  אם  טוב  יום  של ואז 56שיר  ׁשּלא, ְִִֶֹהתקינּו

דין יהּו היוםמקּבלין בית  אותו  כל  החודש עדות  ְְְִַ
הּמנחה עד התמיד אּלא קרבן  הקרבת זמן  עד - ְִֶַַָָ

הערביים. בין  עדיםשל  ּבאּו באלול ואם בשלשים ְִִֵָ
ּולמעלה הּמנחה באותו מן אותם  מקבלים היו  לא ְְְִִַַָָ

אלא הּיֹוםיום, אֹות ֹו השלשים נֹוהגין יום קד ׁש- ֲִֶַֹ
השנה  ראש יהיה שמחר  פי על אף  טוב , יום  -

שלא בקדושה, היום את גומרים גם היו האמיתי,

מלאכה, בו  ויעשו הבאות בשנים  זה ביום יזלזלו

טוב  יום  את  מחללים ונמצאו  עדים  יבואו  ולבסוף 

קד ׁשלמפרע, שהריּולמחר  התורה, מן  טוב יום  - ְֶָָֹ
שלשים. ביום  החודש את  קידשו לא

הּמקּדׁש ּבית לקלקול מּׁשחרב  חשש עוד ואין  ְִִֵֶַַָָ
בשיר, ׁשּיהּוהלויים  זּכאי, ּבן י ֹוחנן  רּבן  ְְִִֶֶַַַָָָהתקין

הּיֹום ּכל  החד ׁש עדּות  .57מקּבלין ְְִֵֶַַַָֹ
התקין  זאת  ועֹוד  קרחה: ּבן  יהֹוׁשע רּבי  ְְְְִִִֶַַַָָָֹֻאמר 

ׁשאפּלּו זּכאי, ּבן יֹוחנן ּדין אםר ּבן ּבית  ראׁש ֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

מברטנורא  עובדיה ר '
ואותו  אומרים. היו  חול של  שיר

הקרבת שעת  שהגיע פעם

ועדיין  הערבים בין של תמיד

הלוים ידעו  לא  עדים, באו לא 

שיר או  חול  של שיר יאמרו  אם

כלל : שיר אמרו ולא  יו "ט , של

קודש .נוהגין היום אותו
כ "ט  שלאחר ליל  דמשחשיכה

שמא  קודש, בו  נהגו  באלול

ב"ד  ויקדשוהו מחר עדים יבואו 

הוא  יו"ט ליל שבלילה  ונמצא 

המנחה. עד היום כל למחר  וכן

המנחה  קודם עדים באו  ואם

ונודע החודש את  מקדשין  ב"ד

מן  ואם קודש. בו  נהגו  שיפה 

עדים, באו ולמעלה המנחה

אותו  מקדשין ב"ד שאין  אע"פ

אלול את  ויעברו  היום,

נוהגין  אעפ "כ למחר, ויקדשוהו 

במלאכה , ואסור  בקדושה אותו 

לשנה  ביה לזלזולי אתי דלמא 

כל מלאכה בו  ויעשו הבאה 

והרחבות  ביאורים

העומר . הקרבת  עד  חדשה  תבואה  לאכול שאסור  מכאן  - מ ׁשבתיכם" ּבכל  לדרתיכם ְְְֵֵֶֶָֹֹֹֹעֹולם

שנאמר היום, בתחילת  מיד  החדש הותר המקדש בית חורבן  לאחר עצם (שם ):אולם, "עד 

המזרח . משהאיר דהיינו הזה ", היום

החדשה. התבואה  מן לאכול  אסור יהיה  בניסן עשר  ששה יום  שכל  זכאי, בן  יוחנן  רבן  והתקין 

בגמרא  מבואר א):וטעמו  אשתקד (ל, ויאמרו: המקדש, בית  יבנה שעברה)מהרה לא (בשנה  מי 

מזרח בהאיר בבוקר)אכלנו  בניסן  עשר ששה נמי(ביום  כן )עכשיו  גם  המקדש , (מידניכול (שנבנה

החדש) מן  היום  ידעי בתחילת  ולא  משום), כן , הדין  שאין  ידעו  הוה(ולא לא  עומר(קרבן )דאשתקד 

עומר דאיכא  השתא  התיר, מזרח האיר  -- עומר) ויש המקדש, מתיר(שנבנה  החדש ,עומר  (את

בן  יוחנן  רבן  התקין  לכן  באכילה . החדש אסור העומר קרב  שלא לאכולועד אסור בניסן  ט"ז יום  שכל זכאי,

המקדש). לכשיבנה באכילתו  ייכשלו  שלא  חדש,

ב)בגמרא 56. הכא (ל, בשיר? הלוים קלקלו  קלקול  מה אמרו(בבבל)למדין : שלא  תרגימו:

הערביים. בין של  תמיד  עם חול  של  שירה  שאמרו  אמר: זירא  רבי  עיקר . כל  שירה

ביצה57. ב)במסכת  המנחה (ד, מן עדים באו שאם מודה זכאי  בן יוחנן  שרבן  הגמרא  מסיקה 

היום, כל  החודש עדות  שמקבלים שתיקן  ומה קודש , ולמחר  קודש  היום אותו  נוהגים ולמעלה,

בתשרי כאחד  ייקבע באלול  ששלשים חודש, ראש לעניין דווקא  המועדות היינו ייקבעו זה  (ולפי

מן הבאים) עדים באו  ואם ממקומה, הקודמים תקנת  נעקרה  לא  השנה ראש חגיגת לעניין  אך ,

שחוגגים  הקבוע, הנוהג  נשאר  מכאן  השנה . ראש של  ימים שני חוגגים היו ולמעלה, המנחה 
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השנה  רביעי$ראש  רפאל פרק תקא $משנת 

נמצא הסנהדרין , נשיא מקֹום- מחוץּבכל אחר , ְָָ
הגדול, הדין  בית הֹולכין למושב  העדים יהּו ְְִִֵֶָֹׁשּלא

החודש, עדות להעיד למקֹוםהולכיםא ּלאאחריו  ְִֶָ
לפניהם ,הּועד ויעידו  הגדול הדין  בית של  הקבוע ַַַ

בלעדיו  החודש את יקדשו :58והם

השנה בראש התקיעות  סדר 

ה  משנה 

ּברכֹות שבה סדר  השנה  בראש מוסף תפילת של ְֵֶָ
כיצד? תוקעים,

אבֹות  אברהם"אֹומר  "מגן  ברכת -ּוגבּורֹות - ְֵָ
המתים" "מחיה הּׁשםברכת ברכת ּוקדּׁשת - ְֵַַֻ

הקדוש", עּמהן ברכת וכ ֹולל"המלך -מלכּיֹות ְְִִֵֶַָ
השם , קדושת תֹוקעבברכת ברכה ואינ ֹו בחתימת ְֵֵַ

זו .

ברכת  הּיֹוםומוסיף הזכרון ",קד ּׁשת ויום ישראל מקדש  ברוך... בחרתנו ... "אתה - ְַַֻ
ברכת ותֹוקע ואומר הברכה. הברית",זכר ֹונ ֹות בסיום  זוכר  ברוך ... זוכר ... "אתה - ְְִֵַ
ברכת ות ֹוקע ואומר  הברכה. קול ׁשֹופר ֹותבסיום  שומע ברוך... נגלית ... "אתה - ְֵַָ

ברחמים ", ישראל  עמו הברכה .ות ֹוקעתרועת בסיום ְֵַ
"רצה "עבֹודהברכתואֹומר  "מודים"והֹודאה- ּכהנים- והברכה ּובר ּכת ְְְֲֲִִֵַָָָֹ

אלו  שלום ", "שים  - נ ּורי.שלאחריה ּבן  י ֹוחנן רּבי  ְִִִֵֶַָָּדברי

מברטנורא  עובדיה ר '
בו  נהגנו אשתקד ואמרי  היום,

המנחה  ומן  בחנם  קודש

חול : בו  ונהגנו  חזרנו  ולמעלה

מקום. בכל ב"ד ראש  שאפילו
הועד  ממקום לפרוש  שנצרך 

מצות עיקר והרי אחר . למקום

בו , תלויה  החודש [קידוש]

ב"ד  ראש לעיל [בפ "ב ] כדתנן

יהיו  לא  מ "מ מקודש, אומר

אלא  אחריו  לילך  עדים  צריכין

שהסנהדרין  הועד למקום

וסנהדרין  ילכו , שם יושבין 

ב"ד: ראש בלא  אותו  מקדשין

אברהם :אבות .ה ה ה ה  וגבורות.מגן
גבור: השם.אתה  קדושת 

קדוש: קדוש  קדושתקדוש
בחרתנו :היום. זכרונותאתה

והרחבות  ביאורים

אחד כיום  נחשבים ושניהם בתשרי, ושניים בתשרי אחד  השנה, ראש של ימים שני  בימינו  גם

אריכתא")ארוך  להם.("יומא אחת וקדושה 

בגמרא 58. ב ):גרסינן מתשע (לא, אחד וזו  לדוכן , בסנדליהן  לעלות  רשאין  כהנים אין רבנן : תנו 

פירקא  דהאי  שית זכאי. בן יוחנן  רבן  שהתקין יוםתקנות  שבעה , כל לולב ביבנה, בשבת (תקיעה

כהנים ), וברכת הוועד , למקום  באים  שהעדים  היום , כל החודש עדי  קבלת אסור, כולו  דפירקא הנף  וחדא 

בלבד ).קמא  ותשרי ניסן  על  אלא השבת את העדים  יחללו  השמינית )ואידך,(שלא  דתניא :(התקנה

לקינו רובע שיפריש צריך  הזה בזמן  שנתגייר עוף גר  עולות שתי  להביא  הגר צריך תורה דין  (לפי

עופות, שני  דמי להפריש צריך קרבן  להביא  אפשר אי החורבן  שלאחר וכיוון  ולטבילה , למילה נוסף  לקרבן ,

להקריב) בידו  יהיה  המקדש  בית  בימינו  במהרה כשיבנה נמנה ומיד כבר אלעזר : בן שמעון  רבי אמר .

התקלה מפני  וביטלה יוחנן  רבן מעילה)עליה לידי  ויבוא  לחולין  זה בכסף  ישתמש ואידך(שמא  .

התשיעית ) רבעי(התקנה כרם  אמר: פפא  רב  יצחק. בר נחמן  ורב פפא  דרב  פלוגתא  (שפירות ,

את  יעלה אלא  לירושלים , דמיהם את ויעלה  יפדם  לא  מירושלים , יום  מהלך במרחק הגדלים  רבעי נטע 

בפירות). ירושלים  שוקי  את לעטר כדי עצמם , זהורית,הפירות של  לשון  אמר : יצחק בר  נחמן  רב
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רפאל $תקב  השנה משנת  רביעי$ראש  פרק

תֹוקע אינֹו אם עקיבא: ר ּבי לֹו בשופר אמר  ֲִִִֵֵַַַָָ
מז ּכיר הּוא לּמה בראשלּמלכּיֹות , מלכויות  סדר  ְְִִַַַָָ

ושופרות? בזכרונות  הסדר  כמו כך אּלא59השנה, ֶָ
והתקיעות, הברכות סדר  אבֹותברכות אֹומר הוא ֵָ

עם מלכ ּיֹות וכֹולל הּׁשם, ּוקד ּׁשת  ְְְְִֵֵַַַֻֻּוגבּור ֹות 
ׁשֹופר ֹות, ות ֹוקע . זכר ֹונ ֹות, ותֹוקע. הּיֹום, ְְְְִֵֵַַַַָֻקד ּׁשת 
ּכהנים: ּובר ּכת  והֹודאה עבֹודה ואֹומר  ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָֹות ֹוקע .

ו  משנה

ּפֹוחתין פחות אין מוסף  פסוקיםמעׂשרהבתפלת ֲֲִֵֵָָ
פחות ,60מלכּיֹותשל של מעׂשרהולא פסוקים ְֲִֵַָָ

פחות זכר ֹונֹות, של מעׂשרהולא  פסוקים  ְֲִֵָָ
אמר אם  אֹומר : נּורי  ּבן יֹוחנן ר ּבי ִִִֵֶַַָָָָׁשֹופרֹות.

ׁשל ׁש לכל מ ּכּלן פסוקיםׁשלׁש פסוקים שלושה  - ִָָָֻ
ואחד  כתובים של אחד תורה, של אחד וסדר , סדר 

- נביאים  ָָיצא.של 
מז ּכירין ׁשלפסוקיאין וׁשֹופר  מלכ ּות  זּכר ֹון ְְְִִִֵֶַַָָ

בראשּפרענ ּות  אלו פסוקים  להזכיר  הוא רע שסימן  ְָֻ
השנה .

ברכה  ּבּתֹורהבכל אחר מתחיל התורה, בפסוקי - ְִַַָ
הכתובים , בפסוקי ממשיך ּבּנביאכך -ּומׁשלים ְִִַַָ

מברטנורא  עובדיה ר '
ותוקע. שופרות מקראיותוקע

דכתיב להו , כ"ג)ילפינן (ויקרא 

זכרון  רז "ל  ודרשו  תרועה , זכרון

אלו  תרועה  זכרונות , אלו

קרא  ואמר י')שופרות , (במדבר 

אלהיכם לפני  לזכרון לכם  והיו 

ה ' אני ת "ל מה אלהיכם. ה' אני

מקום כל על  למד אלהיכם,

ושופרות , זכרונות  שם שיש

עמהם : מלכיות  וכו'.יהיו אר"ע
כר"ע: מעשרהוווווהלכה

תורה ,מלכיות. משל פסוקים ג'

משל וג' כתובים , משל וג'

תורה  משל ואחד נביאים,

בו: שלש .שמשלים שלש 
של ואחד תורה , של אחד

נביאים . של ואחד כתובים,

נורי : בן יוחנן  כרבי והלכה

של ושופרות וזכרונות מלכיות 
ביד פורענות . לא  אם כגון

עליכם אמלוך  (יחזקאלחזקה

המהכ') בשר  כי ויזכור  (תהלים ,

בגבעהע"ח) שופר תקעו  (הושע,

יחיד,ה ') וזכרון  בהן. וכיוצא  ,

לטובה  אלהי לי זכרה כגון 

ה ') לטובה (נחמיה  שהוא  אע"פ ,

הלכה: וכן  אותו . מזכירין  אין 

והרחבות  ביאורים

לא  שמחין , היו - הלבין  מבחוץ, אולם  פתח על  זהורית  של  לשון קושרין  היו בראשונה  כדתנן 

מציצין  היו ועדיין מבפנים, אולם פתח על אותו קושרין  שיהו  התקינו  עצבין. היו  - הלבין 

בסלע  חציו אותו, קושרין  שיהו התקינו עצבין . היו  - הלבין לא  שמחין , היו  - הלבין ורואין :

המשתלח . שעיר של קרניו  בין  וחציו 

א )בגמרא פירוש:59. פסוקים (לב, עשרה  להזכיר צריך מדוע היא , עקיבא  רבי שכוונת למדין

האחרות  בברכות כמו  זו  הבאה)בברכה במשנה מלכיות(כמבואר נשתנו שאם תשעה ! שיאמר ,

מלכיות בין שינוי  שאין  ומכך  הפסוקים. מניין לעניין  גם ישתנו תקיעה , לענין  הברכות  משאר 

במלכיות . גם לתקוע  וצריך התקיעה, לעניין  גם שינוי אין הפסוקים, מניין  לגבי ברכות לשאר

בגמרא 60. א):גרסינן  שאמר(לב , הלולים  עשרה  כנגד  רבי: אמר מי ? כנגד  מלכיות עשרה הני 

שופר " בתקע "הללוהו  בהו דכתיב הנך  הוו? טובא  הלולים תהלים . בספר ההילוליםדוד  (כלומר,

בקדשו "). אל  "הללו  בפרק בסיני .המוזכרים  למשה לו שנאמרו  הדברות  עשרת  כנגד  אמר: יוסף  רב

העולם. נברא  שבהן  מאמרות עשרה כנגד  אמר: יוחנן  רבי
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השנה  רביעי$ראש  רפאל פרק תקג $משנת 

הנביא. הׁשליםבפסוקי אם אֹומר : יֹוסי  ְִִִִֵֵַר ּבי
יצא - :61ּבּתֹורה ַָָָ

ז  משנה

ה ּׁשנה ראׁש ׁשל  טֹוב ּביֹום הּתבה לפני ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהע ֹובר 
- ציבור  כשליח  מוסף הּׁשנילהתפלל המתפלל - ִֵַ

של מתקיע  הציבור  שליח ולא השופר , את ְִַַ
ההּלל.62שחרית  הלל,ּובׁשעת שאומרים בזמנים - ְִֵַַַ

ציבור  שליח וסוכות , שבועות פסח  -הראׁשֹוןכגון  ִָ
שחרית הה ּלללציבור מקראהמתפלל :63את ְֵֶֶַַַ

ח  משנה 

את עליו מעבירין אין הּׁשנה, ראׁש ׁשל ֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
כדיהּתח ּום אמה לאלפיים חוץ  לצאת  שאסור  - ְַ

את  שם לשמוע כדי או לתחום, מחוץ להביאו 

עליוהתקיעות, מפּקחין מעל ואין  מפנים אין  - ְְְִֵַָָ
הּגלהשופר  אבנים ,את ּבאילןשל עֹולין כדילא ִִֶַַָָֹ

בו, תלוי היה  אם ּגּבי להורידו על ר ֹוכבין ְְִֵַַֹולא
יכול לל ּבהמה כשאינו  אף  שופר , קול  לשמוע כת  ְֵָ

ברגליו, הּמיםלהגיע ּפני על ׁשטין להביאו,ולא ְְִִֵַַַָֹ
אֹותֹו ח ֹותכין  לתקנו ואין  צריך ּבדבראם  ּבין  ְְְִֵֵָָ

ׁשבּות מ ּׁשּום הואׁשהּוא בו לחתוך שהאיסור  - ְִֶ
חכמים , תקנת לאמשום מ ּׁשּום ׁשהּוא  ּבדבר ְִֵֶָָֹּובין

מברטנורא  עובדיה ר '
השלים אם אומר יוסי רבי

יצא. מפרשבתורה בגמרא 

הכי, יוסי דרבי למלתיה

השלים ואם  בתורה , ומשלים 

יוסי : כרבי  והלכה  יצא . בנביא 

מתקיע .זזזז המתפללהשני 

ולא  מתקיע, המוספין  תפלת 

שחרית . של  תפלה המתפלל

שגזרו  כך, תקנו השמד  ובשעת 

להם אורבים והיו יתקעו, שלא 

תפלת זמן של שעות  שש כל 

התקיעה  העבירו לכך  השחר,

לתפלת השחר מתפלת 

ההלל.המוספים: ובשעת
בר "ה  הלל אומרים דאין  משום

ההלל, ובשעת  קתני וביוה "כ ,

שאומרים יו "ט  בשאר  כלומר

אתחחחחהלל: עליו מעבירין אין
כדיהתחום . לתחום חוץ לילך 

לשמוע לילך  או  שופר , להביא 

משוםהתקיעות : שהוא בדבר 
בסכין:שבות. לחתכו  כגון 

לא משום שהוא בדבר
במגרה תעשה. לחתכו  כגון

של גמורה  מלאכה דהויא 

דמתני ואיכא  עץ . חרישת 

משום שהוא  דבר אפכא ,

והרחבות  ביאורים

ב)בגמרא 61. רבי(לב, בנביא , ומשלים  בתורה  "מתחיל  להיות : צריכה המשנה שנוסחת למדין,

בתורה , להשלים צריך שלכתחילה  כלומר , יצא ". בנביא  השלים ואם בתורה , משלים אומר: יוסי 

יצא . - בנביא  השלים אם בדיעבד  ורק

ב )בגמרא 62. שישראל (לב, הגויים וחשבו  שחרית, בתפילת  תוקעים היו שבתחילה למדין,

מוסף , בתפילת תוקעים שיהו  התקינו  שעה  ובאותה והרגום . למלחמה, להתכנס  כדי תוקעים

מצווה  של  שתקיעות הבינו  תוקעים, כך  אחר ורק התורה  ובקריאת  בתפלה  שעוסקים וכשראו

מלחמה. של ולא  הם

הלל (שם )הגמרא 63. אומרים שאין שמשמעו  ההלל", "בשעת  - המשנה  מלשון  מדייקת

רבונו הוא : ברוך  הקדוש לפני  השרת מלאכי אמרו  אבהו : רבי אמר טעמא ? מאי השנה, בראש

להם: אמר  הכפורים? וביום השנה  בראש  לפניך שירה אומרים ישראל אין  מה  מפני עולם, של 

שירה?!. אומרים וישראל  לפניו פתוחין  מתים וספרי  חיים וספרי  דין כסא  על  יושב  מלך  אפשר
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רפאל $תקד השנה משנת  רביעי$ראש  פרק

התורה תעׂשה מן  לתֹוכֹו.64- לּתן רצה אם אבל ְֲֲִִֵֶַָָָ
יין אֹו -מים קולו את לשפר בזה יּתןכדי שאין  ִִִֵַַ

מלאכה  .65משום

דין אין הּתינֹוק ֹות בית את שהגיעו מעּכבין ְְִִֵֶַַ
להתאמן ,מ ּלתקֹוע לחינוך אדרבה אבלכדי ְֲִִַָ

ע ּמהן אותםמתעּסקין ׁשּילמדּוומעודדים  עד ְְְְִִִִֶֶַַָ
במצוות . לחנכם כדי

ללאוהּמתע ּסק  להתלמד, מנת על  שופר  בתקיעת ְְִֵַַ
- מצווה לשם יצאכוונה נתכוון לא לא  שהרי ָָֹ

הּמתעּסקלצאת, מן שהתכוון והׁשֹומע פי על אף  ְְִִֵֵַַַַ
- חובה ידי יצאלצאת את לא גם  שצריך כיוון  ָָֹ

המשמיע: כוונת

ט  משנה 

ּתקיע ֹות זכרונות סדר  למלכויות  שתוקעים ְִֵֶ
הוא תקיעות ׁשלׁשושופרות של ׁשלׁשסדרות ׁשל ֶָָ

שהן :ׁשלׁש תקיעות, שלוש  סדרה לכל תקיעה - ָ
ותקיעה . תרועה 

של ּתקיעהזמן ׁשעּור הזמן  כשיעור  ּכׁשלׁשהוא ְְִִָָ
ְּתר ּועֹות .

של ּתר ּועהזמן ׁשע ּור  הזמן  כשיעור ּכׁשלׁשהוא ְְִָָ
כלשהן יבבֹות כוחות שלוש היא יבבה .66וכל  ְָ

מברטנורא  עובדיה ר '
לחתוך דרך  שאין  מגל שבות ,

לא  משום  שהוא  דבר  בו .

הוא : דאורחיה סכינא  תעשה,

[יתן]. יין לתוכו  ליתן רצה  אם
הוא : מנא  מתקן אמרינן  ולא 

התינוקות. את  מעכבין אין
בשבת , ואפילו לחינוך , שהגיעו 

שיהיו  במצות , לחנכן כדי

ר "ה: של ביו "ט לתקוע מלומדין 

בהם. למיגזרומתעסקים וליכא 

אמות ארבע לאתויי אתו דלמא 

במצוה  טרוד אינו  דהא  ברה"ר ,

גזרו  ולא  בעלמא . מתעסק אלא 

אלא  ברה "ר ד"א  יביאנו שמא 

בתקיעת חייב שהוא  בזמן 

טרוד  שהוא  שמתוך שופר,

את ישכח חובתו ידי לצאת 

שלש .ט ט ט ט השבת : תקיעות סדר
לזכרונות , ואחת  למלכיות , אחת 

לשופרות : שלש שלואחת 
ותקיעה שלש. ותרועה  תקיעה

שנאמר לפי ואחת . אחת  לכל

בראש במקרא  תרועות  שתי

ביוה"כ  אחת  ותרועה השנה ,

שביעי שביעי וילפינן  יובל , של

האמור את  ליתן  שוה לגזירה

האמורה  ותרועה בזה, זה  של

נותנין  אנו יובל של  ביוה"כ

נמצאו  ליוה"כ, אותן נותנין  בר"ה  האמורות  תרועות  ושתי תרועות , שלש בר"ה  נמצאו  לר "ה, אותה

לפניה , שפשוטה  מנין  דתניא  לאחריה, ופשוטה לפניה  פשוטה  תרועה, וכל ביוה "כ . תרועות  שלש 

כ"ה)ת "ל  ת "ל (ויקרא לאחריה, שפשוטה ומנין  תרועה , שופר  הרי(שם )והעברת  שופר, תעבירו 

הרי פשוט, אחד קול  העברת  משמע פשוטה  העברה ולשון בינתים. ותרועה  וסוף  תחלה העברה 

שלש : שלש של  שלש לך והרי תקיעות , שש ר "ה של  תרועות  תקיעה.לשלש  כלשעור שיעור

תקיעות : שש שהם תרועות.התקיעות , תרועה:כשלש  כחצי אחת  תקיעה שיעור שעור נמצא 

והרחבות  ביאורים

ב )בגמרא 64. והשיבו:(לב , השופר ? מצוות לקיים כדי  מלאכה  עושים שאין  הטעם מה שאלו:

ויו"ט עשה , מצות ביו "ט)שופר מלאכה  את(איסור דוחה עשה  ואין  תעשה, ולא  עשה  מצוות

ועשה. תעשה  לא 

א )בגמרא 65. או(לג, מים אומר : שאול  אבא  דתניא : היא , שאול אבא  מני ? מתניתין  למדין:

הכבוד . מפני אסור רגלים מי  לצחצחו , כדי מותר יין

ערוך 66. השלחן  מרן  א -ב)כתב השנה ?(תקצ, בראש  לשמוע אדם חייב  תקיעות  תשע;כמה 
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השנה  רביעי$ראש  רפאל פרק תקה $משנת 

ש ּבראׁשֹונהמי שלפניּתקע ראשונה  בתקיעה - ִַָָָ
התרועה, את  תקע ולאחריה כדרכה, ַָּומ ׁש%התרועה,

התרועה ּבּׁשנּיה שלאחר השנייה  בתקיעה - ְִַָ
גםּכׁשּתים לו שתחשב  כדי תקיעות, שתי כאורך - ְִִַ

- הבאה הסדרה של הראשונה התקיעה ֵאין עבור 
אּלא הראשונה,אחתתקיעה ּביד ֹו לסדרה השייכת ְֶַַָָ

השנייה  הסדרה עבור  נוספת תקיעה לתקוע .67וצריך

ׁשּבר% מוסף מי  תפלת שהתפלל ּכ%- ואחר  ְִֵֶַַַָ
נזדמן נתמ ּנה ותֹוקע - ּומריע  ּתֹוקע  ׁשֹופר , ל ֹו ְְִִֵֵֵַַַַָָ

כן  ּפעמיםועושה  ואף ׁשל ׁש התקיעות , כסדר  ְִָָ
יצא - הברכות  סדר  על תקע .68שלא

ח ּיב צ ּבּור  ׁשּׁשליח  עשרה ּכׁשם שמונה להתפלל ְְִִֵֶַַָ
השנה, חּיבכל ויחיד יחיד ּכל יוצאּכ% ואינו ְִִַָָָָָ

מוציא הציבור שליח שאין  הציבור , שליח בתפילת

מברטנורא  עובדיה ר '
יבבות. כג' קולותתרועה  ג'

שכל וי"מ שהן. כל  של בעלמא 

כל של כוחות  ג ' היא  יבבא 

ט ' תרועה  שעור  נמצא  שהן,

והכי שהן , כל של  כחות 

בראשונה.מסתברא : תקע 
תקע התרועה שלפני  פשוטה

בשניה .כדרכה: תקיעה ומשך

כשתים, משך  התרועה שלאחר

שהיה  שתים ידי בה לצאת 

פשוטה  זו , אחר  זו  לעשות  צריך

ופשוטה  דמלכיות  שלאחריה 

דזכרונות : בידושלפניה  אין
אחת . תקיעה אלא דאפסוקי

מפסקינן : לא  לשתים מיאחת 
המוספין שברך. תפלת  התפלל 

ברכות : ט' ששליח ובירך  כשם
חייב. שלציבור  בברכות  בין 

יחיד  כל כך  בעצמו , הוא  שמתפלל בתפלה  אלא  י "ח יוצא  ואינו  השנה, כל  של בתפלות  בין ר"ה 

ימות כל בשאר בין  בר "ה בין  עצמו , בתפלת  אלא  חובתו  ידי יוצא  אינו  להתפלל  ויודע  הבקי ויחיד

והרחבות  ביאורים

ומפי לאחריה , ופשוטה לפניה  פשוטה תרועה וכל  פעמים, ג ' ובר"ה  ביובל תרועה שנאמר: לפי 

תשע  יובל , של  ביוה"כ  בין בר"ה בין הן , אחד  השביעי חדש של  תרועות  שכל  למדו  השמועה

נסתפק  בתורה , האמורה  זו תרועה תר"ת . תר"ת, תר"ת , משניהם: אחד  בכל  תוקעין תקיעות 

שניהם  הם אם  או  שברים, קורים שאנו מה היא  אם או תרועה , קורים שאנו היללה היא  אם לנו

לפיכך, ג 'יחד ; ותר"ת פעמים, ג ' ותש "ת פעמים, ג ' תשר"ת לתקוע צריך ספק ידי  לצאת  כדי

פעמים.

תר"פירוש:67. לתקוע שצריך תכגון ובתקיעה ת כהלכה, תקע הראשונה התקיעה את  ר "ת :

תר"ת, – סדר אותו  של  אחת  תקיעה  אלא  לו עלתה לא  תקיעות , שתי כסדר האריך השנייה

השני . תר "ת  לסדר חדשה תקיעה לתקוע  וצריך 

ב )בגמרא 68. לומר(לג , תלמוד  בשופר? היא  השנה ראש של  שתקיעה  מנין כה ,למדין , (ויקרא

לומרט ): תלמוד  מנין ? השנה בראש ביובל , אלא  לי אין  תרועה ". שופר "בחדש (שם ):"והעברת

כל  שיהיו  השביעי "? "בחדש לומר תלמוד  ומה השביעי", "בחדש לומר תלמוד  שאין השביעי".

שופר "והעברת לומר : תלמוד  לפניה? שפשוטה ומנין  כזה. זה שביעי  חדש של  תרועות 

לומר תלמוד  לאחריה? שפשוטה  ומנין  ביובל ,(שם ):תרועה". אלא  לי ואין  שופר". "תעבירו

ומה  השביעי", "בחדש לומר  תלמוד  שאין השביעי", "בחודש לומר : תלמוד  מנין ? השנה  בראש

לשלש ומנין כזה. זה  השביעי החדש תרועות כל שיהו  השביעי"? "בחדש לומר (סדרות תלמוד 

תקיעות ) תרועה"של  שופר  "והעברת לומר: תלמוד  שלש? שלש  זכרון (שם ),של  "שבתון 

כד ),תרועה " כג , לכם"(שם יהיה תרועה  א)."יום כט , בזה (במדבר זה  של  האמור  את  ליתן  ומנין

בזה זה  השנה)ושל  בראש נאמרו  כולם  לא שוה.(שהרי  לגזירה "שביעי" "שביעי " לומר : תלמוד  ,
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דוגמא



רפאל $תקו השנה משנת  רביעי$ראש  פרק

להתפלל . בקי שאינו מי את  אלא

את מ ֹוציא צ ּבּור  ׁשליח  אֹומר : ּגמליאל  ְְִִִִֵֵֶַַַָרּבן
חֹובתן  ידי להתפלל הר ּבים יודעים  הם אם  :69אף ְִֵַָָָ

השנה ראש מסכת  סליק

מברטנורא  עובדיה ר '
לפני יורד ש"צ  ואין  השנה .

שאינו  את  להוציא  אלא  התיבה 

אתבקי: מוציא ציבור שליח
חובתם. ידי בין הרבים בקי  בין 

של בברכות  בין בקי, שאינו 

תפלתו. את  צבור שליח להסדיר כדי בלחש, מתפללין  צבור ולמה השנה . כל  של בתפלות  בין  ר"ה 

שאין  השנה  כל של  בברכות  כחכמים שלוהלכה  בברכות  אבל בקי , שאינו את  אלא  מוציא  ש"צ

שמוציא  שכשם  כר"ג  הלכה  בהן, בקיאין  הכל  ואין  ארוכות  ברכות  ט' שהן  יובל ושל  יוה"כ ושל ר"ה 

הבקי : את  מוציא  כך  בקי שאינו  את 

והרחבות  ביאורים

בגמרא 69. ב ):גרסינן  להם (לד , אמר  מתפללין ? צבור  למה  לדבריך גמליאל: לרבן לו אמרו

תפלתו צבור שליח להסדיר להתכונן )כדי זמן  לו  למה (לתת לדבריכם גמליאל : רבן להם  אמר  .

שמוציא  כשם להם: אמר בקי. שאינו את  להוציא  כדי לו : אמרו התיבה ? לפני יורד  צבור שליח

הבקי . את מוציא  כך בקי , שאינו  את 
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