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  פשר מיקו� המשנה הראשונה בפרק ג
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שמסכת זו , משנה זו שייכת לפרק הקוד�' ראוהו בית די	 וכל ישראל וכו
פרקי� ' פרקי� הראשוני� להלכות קדוש החודש וב' ב, נחלקת לשניי�

 ... לכות שופראחרוני� לה
ה שחל להיות "ט של ר"ד יו"כבראש פ, ל ללמד קישור שופר לקידוש החדש"וי

. ד שקידשו החדש"שאי	 תקיעה בשבת אלא בבי, � הלכות שופר"ולרמב, בשבת
בעינטב ) מקו� אלא(ה שחל בשבת אי	 תוקעי	 בכל "ר, תקעו, ובפסיקתא
תקעו , דרש תהלי�וכ	 מ. ד יושבי� ומעברי� את השני� והחדשי�"במקו� שב

אלו הזקני� , "אשרי הע� יודעי תרועה: "זהו שאומר הכתוב, בחודש שופר
משמע שתקעו בקידוש החדש ובעיבור , "שמעברי	 את השנה וקובעי� החדשי�

  .השנה
ולא תהא שמיעה , והשמיעה דשופר, לאיחוד פרקי הראיה דקדוש החדש, והעיקר

 .גדולה מראיה
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ד אמאי שייר התנא "וקשה טובא לע
� קדוש החודש דמיירי בעני' האי מתני

למתנייה בהאי פירקא דכוליה מיירי 
ל לכוללה בכלל "בדיני שופר וה

  .פירקי� דלעיל
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' הרבה נצטערתי להבי� למה סכינא חריפא פסקה למשנה זאת מב
ומה , פרקי� הקודמי� שמדברי� כול� מקידוש החודש כמשנה זו

פרקי� הבאי� שמדברי� כול� מדיני ' שייכות למשנה זו לחברה ע� ב
  . שופר

דבזמ� ] ב"ל ע"ה ד"ר[י "ש רש"פ מ"ע אי טעמאד ה"וכפי הנראה לפע
ט אלול נהגו בו קודש וכ� למחר כל "קידוש החודש כל משחשיכה כ

ה "עשו קידוש והתפללו תפלת ר כ"דשמא יבואו עדי� עדיי� א, היו�
ולהכי סמ  תנא משנה זו אצל פרקי� הבאי� דמיירי , ותקעו בשופר

כיו� שכבר נהגו בו קדושת , ה"בר' ד וכו"א דאילו ראוה ב"דסד, ה"בר
  .ל"קמ, ולא לעברוה, אפרסמי לה מלתא טפי, ה"ר
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בתחילת הפרק השלישי נוספה משנה אחת בעני� קידוש 
  .הדי� עצמ� ראו את הירח�כשבית, די��בית

שלא נקבעה הלכה זו בי� , כבר תמהו המפרשי�
  . ותו עניי� שבפרק השניההלכות מא

ומקומה הראוי בפרק , ונראה שנוספה המשנה אחר כ�
, אבל כדר� ההוספות שה� נקבעות בסו� העניי�, ז', ב

, נקבעה משנה זו בסו� כל ההלכות בעניי� קידוש החודש
ומשו� . וכמו שראינו בכמה מקומות, לש� השלמה
ש את החתימה הנאה של הפרק השני טשלא רצו לטש

  .לכה זו לראש הפרק השלישיחיברו ה
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ישנ� ... חלוקת הפרקי� לא תמיד נכונה היא
שאינ� טעויות , כמה וכמה טעויות ממי� זה

" תנאי�"הסופרי� אלא טעויות ישנות של ה
וכבר היו כמה מה� לפני הבבלי , שוני המשניות

, ב הוא"ל פא המשכו ש"ג מ"פ... והירושלמי
כל השופרות : ב"ג מ"ג היה צרי� להתחיל בפ"ופ

  ).שופר' ה(' וכו

 


