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 כח-כבהשנה  ראש תולדותפרשת  

 כבף ד      
ולרב חנן אע"פ שהיו אחים ]קרובים לעדות החודש שנא' החודש הזה לכם שתהא כשרה בכם ר"ש מכשיר 

וחכמים  כר"ש ורק אי נקטינן דלר"ש אין מצטרפין הלכה כמותו[,בר רבא הלכתא כר"ש, ויש הסובר דלגירסתנו אין הלכה 
*  ]לחשובי הדור, ואף שאין מצטרפין ילכו שאם יפסל אחד יצטרף השני עם אחר[.דסברי עדות זו מסורה לכם  פוסלים

את טוביה ועבדו ופסלו את בנו.  בי"ד קיבלואך את טוביה הרופא ובנו ופסלו את עבדו, הכהנים קיבלו 
אבל פסולים לעדות החודש  המשחק בקוביא, מלוי בריבית, מפריחי יונים, סוחרי שביעית, ועבדים* 

דכתיב במועדם, ומוליכין  על מהלך יום ולילה מחללין את השבתלעדות אשה שמת בעלה. *  כשרים
בראשונה קבלו עדות החודש אותו על החמור ואפי' במיטה, ואם יש אורבים לוקחים בידם מקלות. * 

ומשקלקלו הבייתוסים ושכרו עדי שקר וכמעשה ששכרו שני עדים אחד משלנו ואחד כל אדם, מ
ולכך הבא להעיד הולך  התקינו שלא יקבלו אלא מן המכירין,משלהם והעד שלנו הסגיר את הכותים, 

לאושא להצטרף  ]וכן אצל ר' נהוראי היה עד נוסף ולא הזכירוהו מפני כבודו, א"נ שהלךעם שני עדים שיעידו שהוא כשר 

דבכל  שקדשו את החודש ועולא העיד יחידי בבי"דעם העד שכבר היה שם, ולא חיישינן שמא לא יהא בביתו[, 
 מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי אינשי. 

  כגדף      
והדינים בזה: א. השיאו נעשתה ע"י שלוחין ובראשונה ע"י משואות,  ההודעה לגולה על קידוש החודש

גזירה משום ר"ח חסר שחל להיות בע"ש שאז  חודש חסר בליל עיבורו ולא השיאו על מלארק על 
וא"א ישיאו במוצ"ש ולא ידעו אי החודש היה מלא או שהיה חסר ולא השיאו משום שלא אפשר, 

שמא יטעו שהיה מלא ולא  ]שאז ידעו שלא עיברוהו[,להשיא בכל ליל ר"ח מלבד כשחל חודש חסר בע"ש 
משום ביטול מלאכה לעם בר"ה  ולא משיאין על חודש מלא בלבדשנאנסו בשכרות, השיאו משום 

מביאין כלונסאות של  סדר ההבערה:*  [.ויום שלשים ואחד שמא עיברו את החדש ,ה"יום ל' שמא היום ר]שני ימים 
ארז ארוכים, וקנים, ועצי שמן, ונעורת פשתן, וכורכו במשיחה ועולה לראש ההר ומצית את האש 

המקומות שהיו . * ליך ומביא ומעלה ומוריד, עד שרואה את חבירו בראש ההר השני והשלישיומו
ובין כל מקום ומקום יש ח'  ]היא בירם[,: מהר המשחה, סרטבא, גרופינא, חוורן, בית בלתין משיאין

ועולה לראש גגו, עד  וכל אחד נוטל אבוקה בידופרסאות, אלא שהאידנא נסתמו הדרכים ואיכא טפי, 
ומר  ]והוו קיימי ביני וביני, או להך גיסא דא"יבחרים וגדר  וכן עשוכמדורת אש, ]זו פומבדיתא[ שרואה את הגולה 

י'  איכא רבלוארז, קתרום, עץ שמן, וברוש,  לר' יהודה איכא ד' מיני ארזים:*  ומר האי גיסא[. ב האי גיסאישח
ועוד בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדיו,  במדבר ארז שיטה והדס עץ שמן אשים ןשנא' את מיני ארזים

ועוד אלונים ואלמונים, או ארונים ואלמוגים הגדלים בקרקעית הים ושווים כפלים מהכסף,  ג' והם
שהלומד ואינו מלמד  וכןשכל שיטה שנטלו מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן לה,  דרשינן מהאי קרא

להם אוי וכן להדס במדבר דחביב,  שהמלמד במקום שאין מלמד דומה א"נדומה להדס במדבר, 
קבלת *  לגויים שאין להם תקנה שנא' תחת הנחושת אביא זהב, אך תחת ר"ע וחביריו מה יביאו.

]וזהו לישנא מעליא ת בית יעזק אהעדים התכנסו בחצר גדולה בירושלים הנקרהעדות וקידוש החודש: 

ושם דכתיב ויעזקהו ויסקלהו, או דקרו לה בית יזק לישנא דצערא, ואין להוכיח מדעשו סעודות גדולות, דדילמא תרתי עבדו להו[ 
 ור"ג תיקן שאף שבאו מחוץ לתחוםבדקו אותם, ועשו להם סעודות גדולות כדי שיהיו רגילין לבוא, 

 יוכלו ללכת אלפיים אמה לכל רוח.

  דכדף      
אם ושואלין אותו: א. זוג שבא ראשון בודקין אותו ראשון ומתחילין מהגדול שבהן  סדר בדיקת העדים:

]דמעולם לא ראתה חמה  ואם אמר כלפיה לא אמר כלוםראה את פגימת הלבנה כלפי החמה או לאחריה, 

אם היתה  ב. שזורקת חיצים בכופרים בה[.פגימתה של לבנה משום חלישות דעתה, ולא פגימתה של קשת שלא יאמרו עובדיה 
 ה.ראשי פגימתה היכן נוטים.  ד.כמה היה גבוה.  ג.או לדרומה.  ]וזהו בימות הגשמים[לצפונה של חמה 

ושואלין ואם היו דבריהם מכוונים עדותן קיימת ומקדשין על פיהם,  ואח"כ בדקו את השניכמה רוחבה, 
כגון גובה שתי  עדים שסתרו את עצמן בקירובו בפי נפש. * ראשי דברים כדי שלא יצא את שאר הזוגות

כגון שלש וחמש עדותן בטילה אך מצטרפין לעדות אחרת. ואם ביותר מרדעות ושלוש עדותן קייימת, 
וכן אם במים או בעששית וכו',  וה"ה חציהבמים בעששית או בעבים,  א"א להעיד על ראיית הלבנה* 

]דכתיב וידבר  ראש בי"ד אומר מקודשפסול דשמא ראו ענן לבן. *  אוראוה באקראי וכאשר התבוננו לא ר

] דכתיב אשר תקראו אותם וקרי ביה אתם, א"נ אלה הם  וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש משה את מועדי ה'[,

 רק על מלאולפלימו רק על חסר,  ' צדוק בר ולר"אמקדשין בין בחודש חסר ובין במלא,  ולת"ק מועדי[,
היו לר"ג דמויות של צורות לבנה * אין מקדשין חדשים כלל רק שנים.  ולר"א בר"ש, מנו אי"צ חיזוק[]אך בז

דזהו דווקא ומשני' הא כתיב לא תעשון אתי והיינו דמות שמשי, שבהם הראה להדיוטות, ומקשינן: א. 
שמשין שאפשר לעשות כמותן כגון תבנית היכל, אולם, עזרה, שולחן ומנורה של ז' קנים ואפי' 

ולכאו' אף לבנה, ודחי' אסור לעשות כדמות שמשים שבמרום  ב. ]ופליגי אי שרי לעשותה מעץ[.ממתכת 
אסרינן אף שאר  ג.ן לא תעשון אותי. נדדרשי אך אף צורת אדם לחוד אסורדזהו דמות ד' פנים יחד, 

דזהו לעובדם, וכן בארץ לרבות ומשני' שמשים כגון אופנים ושרפים חיות הקודש ומלאכי השרת, 
דאסור לעשות אפי'  ד. מקשינןהרים וגבעות ימים ונהרות אפיקים וגאיות ומתחת לרבות שלשול קטן. 

משום  וליכא חשדא דשאני ר"ג דנכרים עשו לו,ומתרצינן עשיה גרידתא כדמות שמשין כחמה ולבנה, 
שעשה להתלמד והאיסור הוא רק לעשות  אושהיה עשוי פרקים,  או, שהיה נשיא ושכיחי רבים גביה

וטבעת שיסמא את עיניה של הצורה שבחותמת משום חשד,  ר' יהודה אמר לשמשוולא להבין ולהורות. * 
 ואסור לחתום בה.  מותר להניחה ואם חותמה שוקעאסור להניחה ומותר לחתום בה,  שחותמה בולטת

  כהדף      
שנים אמרו שראו את הישנה בשחרית במזרח ואת החדשה בערבית במערב,  המעשים עם ר"ג: א.

דאמר מקובלני שפעמים בא בארוכה ופעמים  וביבנה קיבלן ר"גוא"ר יוחנן בן נורי דעדי שקר הן, 
שנא' עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו  ]וממהרת בהילוכה, א"נ שפעמים תיראה פחות מכ"ד שעות[בקצרה 

]דאם תראה בליל ל' לא יוכלו ראה את הירח בבוקרו של יום כ"ט וגער בה ונתכסתה וכן ר' חייא ולא ירח, 

שנים אמרו  ב.שיקדשנה בעין טב שלא ירננו בני עירו על שראוה בכ"ט.  ר"חורבי אמר ל לקדשה[,
ד בן הרקינס אמר דעדי שקר הם, וכן סבר ר' "לן, אך רשראינוהו בליל ל' ולמחרת לא נראה, ור"ג קיב

גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביו"כ שחל להיות בחשבונך,  ר"ג שלח לר' יהושע ג.יהושע. 
שלא  וא"ל ר"ע ]והיה אומר שראוי שיפול למטה י"ב חודש ולא יגזרו עליו גזירה זו[,שהיה מיצר  לר"יור"ע מצאו 

ור' דוסא עקיבא נחמתני,  וא"לדכתיב אתם ג' פעמים אפי' שוגגין, מזידין, ומוטעין, יצטער שהרי לימדו 
שלא נתפרשו שמותם של ע' זקנים משום שיפתח בדורו כשמואל בדורו, ואין לך אלא בן הרקינס א"ל 

ותלמידי שקיבלת וא"ל שלום עליך רבי בחכמה  והלך ר"י לר"ג, ונשקו ר"ג על ראשושופט שבימיך, 
ונראית דמות פעם נתקשרו שמים בעבים  ג.את גזירתי, והקטנים ישאו ק"ו בעצמן לשמוע לגדולים. 
כך מקובלני מבית אבי אבא דאין  וא"ל ר"גלבנה בכ"ט, וסברו העם דהוי ר"ח, ורצו ב"ד לקדשו, 

ל באותו היום לאמו ועשה ר"ג הספד גדוחידושה של לבנה פחות מכ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים, 
אם  א.קידוש החודש בראוהו בי"ד: *  ]דאין מספידין ביו"ט[.כדי שידעו העם שלא נתקדש ר"ח  של בן זזא

אם נחקרו  וכןמקודש עד שחשיכה, אף שראוהו בי"ד וכל ישראל ונתפרסם, אינו מקודש, לא הספיקו 
דלא אמרינן דחקירת העדים הויא כתחילת דין ומקודש כסוף דין משום  וקמ"ל ,העדים מבעו"י

שנאמר כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, וחק זהו גמר דין ועליו להיות ביום דומיא דמשפט. 
]אך אם ראוהו מבעו"י אי"צ עדות דלא למחרת יעמדו שנים להעיד בפני השאר  אם רק בי"ד ראוהו בלילה ב.

יעמדו שנים ויושיבו שני דיינים אחרים אצל היחיד שראה,  אם ראוהו ג' דייניםג.  ה גדולה מראיה[.תהא שמיע
]שהרי אין ויעידו בפניהם, דלמרות שבדיני ממונות יחיד מומחה נאמן ע"י עצמו, בעדות החודש לא סגי 

וקא בדיני נפשות ר"ע פליג דד והכא עד נעשה דיין לכו"ע, ובכ"ז בעינן שיהא עם משה[,מומחה יותר ממשה רבינו 
 משום דלא מצו לראות זכותא וכתיב ושפטו העדה והצילו העדה. 

  וכדף      
שכל השופרות נקראו בפרה מכשיר  ור' יוסי, חוץ משל פרה שנקרא קרןכל השופרות כשרים  חכמיםל

 ולר' יוסינקראית רק קרן ולא שופר, דפרה : א. ומפרשינן במאי קמיפלגי, היובלקרן שנאמר במשוך 
ול כפר. "ר היה גדששור בן יומו של אדה לאידך אתיו, טב לה' משור פרנקרא שופר מיתורא דכתיב ותי

, [פנים כיון דהוי לזכרוןכנחשב ו ,עגל הוא -פרה]ושופר של  סניגור שאין קטיגור נעשה דרבנן וב. לעולא טעמייה

חוטא בל  וגבי ארון כפורת וכרוביםאישתני,  אך דם דפראין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים, ן ולכ
שופר של פרה הוי כשנים ושלושה שופרות ג. לאביי . חוטא בל יתנאה ולגבי כף ומחתה, קאמרינן יקריב

 ב.איל בערביא נקרא יובלא.  שונות: א.משמעות הל* דדי. יחברי אהמ סיולר' יוכיון שעשוי גילדי, 
. הלמאה קשיט מונפק", באפריקי קרו למעה קשיטהג.  שגמולה דא מבעלה.דה גלמודה בגליא קרו לנ

פי, ונאמר יפה בקן נישריא קרו לכלה נינ ד.. לאשר כריתי לי ונפק"מבכרכי הים קרו למכירה כירה,  ד.
, דכתיב היקבע אדם קבען פלניא הוא גזלןז. תרנגול הוא שכוי, וכתיב מי נתן לשכוי בינה.  ו.נוף. 

ת המגילה ילקרי ק"מונפשנכנסו פיסקי פיסקי, סירוגין על : אמתא דבי רבימהלימודים ח. אלוקים. 
 יא.סלסלה ותרוממך. ונפק"מ מהפך בשערו זהו מסלסל,  י.הם פרפחינא.  חלגלוגות ט.גין. רוסי

 השלך על ה' יהבך למדו מטייעא דזהו משאוי.  יב.. במטאטה אשמדה יתטוטא

  זכדף      
דפשיט איניש דכמה פשוט בר"ה ויובל בעי' קרן של יעל  דיני השופר של ר"ה יובל ותענית: א. לת"ק

ייף איניש דעתיה ]דכמה דככפוף של זכר  בר"ה  ולר' יהודהובתעניות כפוף.  ]וביובל אתי בגז"ש מר"ה[ טפי מעלי

פיו  ב. בר"הפשוט. בר"ה ויובל כפוף ובתעניות  ולר' לוי ,]דאתי לקרוא דרור[ פשוטשל יעל וביובל  [מעלי
דהתורה חסה על או צורות, דחצו דומיאדכל כינופיא דכסף כסף יובל וב, טיו"ום כבוד שמצופה זהב מ

מן הצדדים ומקצרות  הוו בר"השתי חצוצורת  . ג.והציפוי אינו במקום הנחת הפה, ממונן של ישראל
חצוצרות שנא' ב יהמ"קוזהו דווקא בב, באמצע ומאריכות ובתעניותכדי לידע שמצות היום בשופר, 

משום שיוצא בשופר  להו"אדתרי קלי לא משתמעי  ולא אמרינן, הריעו לפני המלך וקול שופר
היכא דחביב מס' ול ,משמע קול הברה לא משמע הכי[ אילותחילת תקיעה בלא סופה יוצא, ו' דש"מ דשמע ]ודחי שמאריך

, יעה ולברכותד. שוה היובל לר"ה לתק [.]ולכך הלל ומגילה אפי' עשרה קורין יחד עי משום דיהיב דעתיהמשתמ
]כמו דאמרינן בר"ה שאז נברא העולם היום תחילת מעשיך זה  אמרינן ביובלאך לא , והיינו לשאר נוסח הברכות

ג. דיבק שברי שופרות פסול.  ב. ]דהוי כב' שופרות[. קו פסולשופר שנסדק ודב דיני השופר: א.*  [.לר"א
צפהו זהב במקום  ה.גרדו בין מבפנים ובין מבחוץ ואפי' העמידו על גלדו כשר.  ד.כשר.  ארוך וקיצרו

קולו  , אם נשתנהציפהו זהב מבחוץ ז.ציפהו זהב מבפנים פסול.  ו.הנחת פה פסול ואם לאו כשר. 
ואם שמע גם אם שמע את הפנימי יצא  נתן שופר בתוך שופר ח.מכמות שהיה כשר ואם לאו פסול. 

ע בו פסול, ולא רק בהפכו הפכו ותק ט.. דמחיצת השופר הפנימי מפסקת את התקיעה[]את החיצון לא יצא 
]כדרך שהקרן ת ובעי' דרך העברתו ר וקיצר את הרחב שנא' והעברכחלוק, אלא אפי' אם הרחיב את הקצ

בין במינו ובין לת"ק ניקב וסתמו  יא.. אפי' במינו פסולהשופר הוסיף על  י.מחוברת לאיל בראשו מחיים[. 
בו, ופוסל שלא אפי' רו ולל"ב ]שנשתייר רובו[,דווקא במיעוטו  לל"קמכשיר במינו  ור"נ, שלא במינו פסול

אם נשתייר בו שיעור ולרחבו  ,פסולנסדק לארכו יב. דווקא ברובו.  ולל"ב' במיעוטו, אפי לל"קבמינו 
כשר, שכל הקולות קולו עבה או צרוד  . יג.כשר ואם לאו פסול נו ויראה לכאן ולכאן[]היינו טפח שיאחז תקיעה

התוקע לתוך הבור  טו.ותו והשאירו שם כשר דמין במינו אינו חוצץ. קדח בתוך זכר יד.כשרים בשופר. 
עומדים על שפת הבור, אבל העומדים בבור ובקול הברה לא יצא, וה"מ ל, אם שמע קול שופר יצא

, משא"כ שמע מקצת תקיעה בתוך הבור ומקצת על שפת הבור יצא טז. ]דלעולם שומעים קול שופר[.יצאו 
בא, דבעינן כולה תקיעה בחיו והטעם להו"א, מקצת לאחריהו ם עלוה"שדעה קום שמע מקצת תקיא

]מדלא יוצא אי שמע קול הברה למרות שמקודם בהא נמי לא יצא ולמס'  ,אבל שמע סוף תקיעה בלא תחילה יצא

ציא ראשו ]וקמ"ל דלא חיישינן שמא הודלכן יצא מהבור שיה ועלה בתוקע לנפ אלא איירי, היתה תקיעה טובה[
 ם[. ועדיין השופר בפני

  חכדף      
ו ]ותלשגג בשואין לתקוע אבל אם תקע של עולה בשופר  לר' יהודהא. קיום מצוות באיסורי הנאה: 

רבא ולה לחולין, משא"כ בשופר של שלמים דלא יוצא כיון שלא מעל, , כיון שמעל בה ויצאיצא מחיים[
ולמס' אף בשלמים "כ יצאה לחולין, , ורק אחיתה באיסוראאף בעולה לא יצא כיון שהתקיעה הלהו"א 

לא יצא דכתותי  אבל של עיר הנדחת, בדיעבד יצא ל ע"זבשופר שב. . תנוידמצוות לאו ליהנות נ יצא
, מותר לתקוע לו תקיעה של מצוה, וכן במודר הנאה משופר ג. המודר הנאה מחבירועוריה. מכתת שי

וה"ה בטבילת מצוה למי שמודר הנאה  דנהנה בהזאתו[,]בקיץ  אבל לאף, בחורחטאת  ממי ליהנות ומותר
אוהו גויים לאכול ולכן התוקע לשיר יצא ויליף לה ממי שכפ לרבא מצוות אין צריכות כוונה* ממעיין. 

וא מתעסק ה דהתורה אמרה זכרון תרועה והה באכילה יצא שהרי אכל, אך תקיעבקא במצה שחיו]ולא אמרינן שדומצה דיצא 

היה  והשמועות: א., , ושלא בזמנו רק בכוונהדעובר על בל תוסיף בזמנו בלא כוונה ועוד ס"ל, [לא יצא
 ב.אה אין כאן[. י]שאף קרלהגיה  אדהתם בקור ודחי', יון לבו יצאקורא בתורה והגיע זמן המקרא אם כ

כון שומע ולא משמיע לא ובנתמא, ליע ולא שומע לא יצא דקסבור חמור בעבשופר אם נתכון משמ
הישן בסוכה  ג. ]דבעי שיתכון לתקיעה בשיעור שלם[.וחי נב חבדקא מנולמס' משום דתוקע לשיר,  להו"איצא 

ולעבור לא בעי כונה,  בזמנו ולעבור לצאת ולרבא לקמןבשמיני לא לוקה כיון דשלא בזמנו צריך כונה, 
ודחי' ם, מיירי בדלא סיי ולהו"א, משלו עובר בבל תוסיףברכה  ףכהן המוסיד.  שלא בזמנו בעי כוונה.

דכולא יומא זימניה כיון שאם יזדמן לו צבור ומסקי' דמיירי שסיים את כל ברכותיו, דבברייתא איתא 
ל"כ עובר נותן ארבע דא לר"א ,במתן אחתנתערבו דמים הניתנין במתן ארבע  ה. ך.אחר יכול לבר

, וזאת משום "כ עבור בבל תוסיף ע"י שעושה מעשה בידונותן אחת דאל שעולר' יהו, משום בל תגרע
דדלמא קסבר ר"י שעובר ודחי' בכור אחר יחזור ויזה ממנו, מתרמי ליה דאילו יא יומא זמניה דכול

ערבו דמים, דהתם לא סגי לא הקשה ממתני' דנת ואמרינן דרב שמן, סיף אפי' שלא בזמנןמשום בל תו
כהנים אי בעי מברך ואי , אך בברכת ולכך נחשב שכל היום זמנו הוא ]שלא יפסיד את הקדשים[ב יהי דלא

מע קול שופר היה עובר אחורי ביהכנ"ס וש ומקשינן: א.יע בעי כוונה, לר' זירא משמ* בעי לא מברך. 
 ב. .אכו"ע היירי בש"ץ דדעתידאומשני' ם כוון לבו יצא אף שלא התכוון אל השומע, או קול מגילה א

אם היע במתכון שומע ומשמ ומסקינן דאיכא פלוגתא דתנאילעצמו, דהוי יע דומיא דשומע משמ קתני
 ציא, או דה"מ שליח ציבור, אבל יחיד צריך לכוון להוציא. ואי"צ לכוון להוי שיכוון לעצמו ביחיד סג
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