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פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: ארבעה ראשי שני� � ראשי שני�

כב.ב: א� אינ� מכירי� � קידוש החודש

כה:ג: ראוהו בית די� � שופר

כט:ד: יו� טוב � תקיעת שופר ומוס� ר"ה

אאאא:  :  :  :  ארבעה ראשי שני� ארבעה ראשי שני� ארבעה ראשי שני� ארבעה ראשי שני� �  �  �  �  ראשי שני�ראשי שני�ראשי שני�ראשי שני�

דדדד'  '  '  '  ראשי שני�ראשי שני�ראשי שני�ראשי שני� ב
רררר""""ה למלכי� באה למלכי� באה למלכי� באה למלכי� בא'  '  '  '  ניס�ניס�ניס�ניס�

מקצת שנה כשנה (1)

מני� שני� ליציאת מצרי� מניס�

וישמע הכנעני מל" ערד (1) ג
כי משמש בד'  לשונות (1)

מני� למלכי אוהמני� למלכי אוהמני� למלכי אוהמני� למלכי אוה""""ע מתשריע מתשריע מתשריע מתשרי

המל" כורש

קיו� מצוות שלא לשמ� (3) ד
רררר""""ה לרגלי� בטה לרגלי� בטה לרגלי� בטה לרגלי� בט""""ו ניס�ו ניס�ו ניס�ו ניס�

איסור בל תאחר לשלמו (1)

הנודר ולא משל� ברגל הראשו� עובר בעשה (1)

תשלומי קרב� ראיה וחגיגת ט"ו כל ז'  (2)

שמע"צ רגל בפני עצמו (1)

תפסת מרובה לא תפסת (1)

לינה בירושלי� בפסח ובסוכות (1) ה
איסור בל תאחר לשלמו בפסח שלא בזמנו

דברי� שעובר עליה� משו� בל תאחר לשלמו

תודה שנתערבה בתמורתה ומתה א'  מה�

בל תאחר לשלמו בחילופי בעל מו�

פסול בקרב� שאחר לשלמו (1)

עונש אי פריעת חוב ו
ב"ד מצווי� לעשות אד� לשל� נדרו

גדרי נדר ונדבה (1)

חובה לשל� נדר צדקה לאלתר

הנודר ולא משל� ברגל הראשו� עובר בעשה (2)

איסור בל תאחר אחר שעברו עליו ג'  רגלי�

איסור בל תאחר בעברה שנה בלא ג'  רגלי�

מני� שנה לפי החמה או הלבנה (1)

הפרש בי� שנה לשנה בזמ� חלות החגי� (2)

יורש ואשה בבל תאחר

מאימתי מוני� לבכור שנה

רררר""""ה לחודשי� באה לחודשי� באה לחודשי� באה לחודשי� בא'  '  '  '  ניס�ניס�ניס�ניס� ז
רררר""""ה לעיבורי� באה לעיבורי� באה לעיבורי� באה לעיבורי� בא'  '  '  '  ניס�ניס�ניס�ניס�

זמ� הראוי לדו� בעיבור שנה (1)

רררר""""ה לתרומת שקלי� באה לתרומת שקלי� באה לתרומת שקלי� באה לתרומת שקלי� בא'  '  '  '  ניס�ניס�ניס�ניס�

נדבת יחיד לצור" קרבנות ציבור

רררר""""ה לשכירות בתי� באה לשכירות בתי� באה לשכירות בתי� באה לשכירות בתי� בא'  '  '  '  ניס�ניס�ניס�ניס�

מקצת שנה כשנה (2)

רררר""""ה למעשר בהמהה למעשר בהמהה למעשר בהמהה למעשר בהמה

לללל'  '  '  '  המשנה דהמשנה דהמשנה דהמשנה ד'  '  '  '  ראשי שני�ראשי שני�ראשי שני�ראשי שני�

רררר""""ה לעומר בטה לעומר בטה לעומר בטה לעומר בט""""ז ניס� ולשתי הלח� בוז ניס� ולשתי הלח� בוז ניס� ולשתי הלח� בוז ניס� ולשתי הלח� בו'  '  '  '  סיו�סיו�סיו�סיו�

רררר""""ה לשני� באה לשני� באה לשני� באה לשני� בא'  '  '  '  תשריתשריתשריתשרי ח

ר"ה בא'  תשרי לדי� ישראל ואוה"ע

רררר""""ה לשמיטי� באה לשמיטי� באה לשמיטי� באה לשמיטי� בא'  '  '  '  תשריתשריתשריתשרי

רררר""""ה ליובלותה ליובלותה ליובלותה ליובלות

שחרור עבדי� ביובל ביוה"כ לאחר תקיעה בשופר

תוספת מחול על הקודש ביוה"כ, בשבת ובי"ט (1) ט
בחריש ובקציר תשבות (2)

מצות אכילה בעיוה"כ (3)

דברי� המעכבי� לקידוש שנת היובל

מקרא נדרש לפניו, לפני פניו ולאחריו (2)

יובל בחו"ל

רררר""""ה לנטיעה באה לנטיעה באה לנטיעה באה לנטיעה בא'  '  '  '  תשריתשריתשריתשרי

נטיעה מערב ר"ה לערלה ורבעי

מקצת שנה כשנה (3) י
מקצת יו� אי ככולו (2)

קיו� נטיעה מער"ה של שביעית

אימתי נברא העול� (1)

אימתי נולדו ומתו האבות יא
ברכת האילנות (2)

הקב"ה ממלא שנותיה� של צדיקי� (1)

הולדת יצחק אבינו בפסח

יולדת לט'  או לז'  אי יולדת למקוטעי� (1)

שרה, רחל וחנה נפקדו בר"ה

יוס� יצא מבית האסורי� בר"ה

שעבוד מצרי� פסק בר"ה

אימתי הגאולה לעתיד לבוא

לילה שיצאו בנ"י ממצרי� היה ליל שימורי�

אימתי היה המבול

רררר""""ה לירקות ותוה לירקות ותוה לירקות ותוה לירקות ותו""""מ באמ באמ באמ בא'  '  '  '  תשריתשריתשריתשרי יב
מעשר עני במקו� מע"ש בשנה ג'  וו'

מע"ר נוהג בכל ו'  השני�

רררר""""ה לנדרי� באה לנדרי� באה לנדרי� באה לנדרי� בא'  '  '  '  תשריתשריתשריתשרי

מקצת שנה כשנה (4)

בנדרי� הל" אחר ל'  בני אד� (1)

הקובע לתו"מ בתבואה וזיתי� משיביאו שליש

אי� לפקפק על מידות חכמי� יג
חכמי� נתנו גבול מדוייק למידותיה� (1)

א"י נמשלה לצבי (1)

הקובע לתו"מ במיני קטניות

הפרשת תו"מ מתערובת יש� וחדש

ירק בתר לקיטה לתו"מ יד
רררר""""ה לאילנות בשבטה לאילנות בשבטה לאילנות בשבטה לאילנות בשבט

אתרוג בתר לקיטה או חנטה לתו"מ ולשביעית (1)

פסיקה כתרי קולי או כתרי חומרי (2)

ב"ש וב"ה הלכה כב"ה (3)

רררר""""ה לאתרוג לתוה לאתרוג לתוה לאתרוג לתוה לאתרוג לתו""""ממממ

אתרוג שנה ו'  שנלקט בז'  או של ז'  שנלקט בח'  לתו"מ 
ולשביעית

טו

איל� בתר חנטה לתו"מ

חרובי� חייבי� בתו"מ מדרבנ�

פרקי� שבה� העול� נידו�פרקי� שבה� העול� נידו�פרקי� שבה� העול� נידו�פרקי� שבה� העול� נידו� טז
כח התפילה לקרוע גזר דינו של אד�

טע� מצוות העומר, שתי הלח�, וניסו" המי�

טע� אמירת מלכויותטע� אמירת מלכויותטע� אמירת מלכויותטע� אמירת מלכויות,  ,  ,  ,  זכרונות ושופרות ברזכרונות ושופרות ברזכרונות ושופרות ברזכרונות ושופרות בר""""הההה
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טע� לתקיעה בשופר של איל ברטע� לתקיעה בשופר של איל ברטע� לתקיעה בשופר של איל ברטע� לתקיעה בשופר של איל בר""""הההה טז
טע� לתקיעות שופר דמיושב ודמעומד ברטע� לתקיעות שופר דמיושב ודמעומד ברטע� לתקיעות שופר דמיושב ודמעומד ברטע� לתקיעות שופר דמיושב ודמעומד בר""""הההה

די� האד� לפי מעשיו אותה שעהדי� האד� לפי מעשיו אותה שעהדי� האד� לפי מעשיו אותה שעהדי� האד� לפי מעשיו אותה שעה

דברי� המזכירי� עוונותיו של אד� (2)

המוסר די� חברו לשמי� (2)

דברי� המקרעי� גזר דינו של אד�

א"י סגולה להצלחה

חייב אד� להקביל פני רבו ברגל (1)

חובת טהרה לקראת הרגל

אי� איסור להטמא מלבד לכהני� בטומאת מת

גגגג'  '  '  '  ספרי� נפתחי� ברספרי� נפתחי� ברספרי� נפתחי� ברספרי� נפתחי� בר""""הההה

ג'  כתות ליו� הדי� בתחית המתי�

די� פושעי ישראל ואוה"ע בגופ� יז
הנידוני� בגיהנ� לדורי דורות

פרנס המטיל אימה על הציבור שלא לש� שמי�

הקב"ה גומל חסד ע� הבינוניי� וד� אות� לזכות

המעביר על מדותיו מעבירי� ממנו כל פשעיו (1)

הקב"ה עובר ממדת האמת למדת חסד

מעלת י"ג מידות

כח התשובה לקרוע גזר דינו של אד� (1)

גזירת מיתה בגיל צעיר על בית עלי הכה� (1) יח
מעלת י'  ימי� שבי� ר"ה ויוה"כ לתשובה (1)

ברברברבר""""ה כל באי עול� עוברי� לפניו כבני מרו�ה כל באי עול� עוברי� לפניו כבני מרו�ה כל באי עול� עוברי� לפניו כבני מרו�ה כל באי עול� עוברי� לפניו כבני מרו�

יציאת שלוחי� לגולה להודיע על קידוש החודשיציאת שלוחי� לגולה להודיע על קידוש החודשיציאת שלוחי� לגולה להודיע על קידוש החודשיציאת שלוחי� לגולה להודיע על קידוש החודש

מעמד ד'  הצומות מדברי סופרי�

דברי� שארעו בט'  באב (1)

צו� הרביעי, החמישי, השביעי והעשירי

מגילת תענית אחר החורב� אי בטלה

חנוכה לא בטלה ע� ביטול מגילת תענית

דברי תורה אי� צריכי� חיזוק (2) יט
ר'  יהודה ב� שמוע תלמיד ר"מ

פורי� לא בטל ע� ביטול מגילת תענית

יציאת שלוחי� לגולה על קידוש חודש תשרייציאת שלוחי� לגולה על קידוש חודש תשרייציאת שלוחי� לגולה על קידוש חודש תשרייציאת שלוחי� לגולה על קידוש חודש תשרי

אי� מעברי� את אלול (1)

יציאת שלוחי� לגולה על קידוש חודש אדר ב'

פורי� ומצוותיו אי קיימו� באדר א'  (1)

חודשי אדר א'  וב'  בני כמה ימי�

מצוה לקדש חודשי� ע"פ הראיה כ
עיבור חודש אלול משו� ירקיא ומתיא

עיבור או קידוש חודש שלא ע"פ הראיה לצור"

הפרש בי� שנה לשנה בזמ� חלות החגי� (3)

אי� מקדשי� את החודש ביו� שבלילו עדיי� נראתה 
הלבנה הישנה

הלבנה לא נראית לעי� כ"ד שעות

היו� הול" אחר הלילה למועדי� וקידוש החודש

בקביעת המועדי� אי� חוששי� ליו� שלפני

עיבור חודש אלול בימי לוי ורבא כא
יו"ט ב'  של גלויות במקו� שמגיעי� שלוחי ניס� ולא 
שלוחי תשרי

יו"ט ב'  של גלויות ביוה"כ

עיבור שנה מפני התקופה

סימ� קידוש החודש ליורדי הי�

חילול שבת לעדי ראיה על קידוש החודשחילול שבת לעדי ראיה על קידוש החודשחילול שבת לעדי ראיה על קידוש החודשחילול שבת לעדי ראיה על קידוש החודש

שלוחי בשלוחי בשלוחי בשלוחי ב""""ד לגולה אי� רשאי� לחלל שבתד לגולה אי� רשאי� לחלל שבתד לגולה אי� רשאי� לחלל שבתד לגולה אי� רשאי� לחלל שבת

חילול שבת לעדי ראיה כשנראה המולד בעלילחילול שבת לעדי ראיה כשנראה המולד בעלילחילול שבת לעדי ראיה כשנראה המולד בעלילחילול שבת לעדי ראיה כשנראה המולד בעליל

נמצאת מכשיל� לעתיד לבא (1)

נ'  שערי בינה חסר א'  ניתנו למשה רבינו (1)

שלמה ביקש לדו� בלא עדי� והתראה ולא קיבל

עדי� הקרובי� זלעדי� הקרובי� זלעדי� הקרובי� זלעדי� הקרובי� זל""""ז לעדות החודשז לעדות החודשז לעדות החודשז לעדות החודש כב
קידוש החודש מסור ביד בקידוש החודש מסור ביד בקידוש החודש מסור ביד בקידוש החודש מסור ביד ב""""ד הגדולד הגדולד הגדולד הגדול

פסולי עדות מדרבנ� לעדות החודשפסולי עדות מדרבנ� לעדות החודשפסולי עדות מדרבנ� לעדות החודשפסולי עדות מדרבנ� לעדות החודש

חילול שבת המותר לצור" עדי ראיהחילול שבת המותר לצור" עדי ראיהחילול שבת המותר לצור" עדי ראיהחילול שבת המותר לצור" עדי ראיה

בבבב:  :  :  :  א� אינ� מכירי� א� אינ� מכירי� א� אינ� מכירי� א� אינ� מכירי� �  �  �  �  קידוש החודשקידוש החודשקידוש החודשקידוש החודש

עדי הכרה לעדי הראיה לקידוש החודשעדי הכרה לעדי הראיה לקידוש החודשעדי הכרה לעדי הראיה לקידוש החודשעדי הכרה לעדי הראיה לקידוש החודש כב
אי� עאי� עאי� עאי� ע""""א נאמ� לקידוש החודשא נאמ� לקידוש החודשא נאמ� לקידוש החודשא נאמ� לקידוש החודש

נאמנות ענאמנות ענאמנות ענאמנות ע""""א על מעשה בא על מעשה בא על מעשה בא על מעשה ב""""ד שקידשו החודשד שקידשו החודשד שקידשו החודשד שקידשו החודש

דבר העשוי להתגלות אי� משקרי� בו (1)

משואות שהיו משיאי� לגולה על קידוש החודשמשואות שהיו משיאי� לגולה על קידוש החודשמשואות שהיו משיאי� לגולה על קידוש החודשמשואות שהיו משיאי� לגולה על קידוש החודש

מיני ע) ארז כג
נמלי� שהיו ברשות רומי ופרס

הלומד תורה ומלמדה או שאינה מלמדה

אי� הקב"ה מנקה לאוה"ע על הרג הצדיקי�

מרחק בי� בבל לא"י

היתר הליכה לעדי ראיה שבאו בשבת מחו) לתחו�היתר הליכה לעדי ראיה שבאו בשבת מחו) לתחו�היתר הליכה לעדי ראיה שבאו בשבת מחו) לתחו�היתר הליכה לעדי ראיה שבאו בשבת מחו) לתחו�

היתר הליכה לבאי� מחו) לתחו� בשבת להצילהיתר הליכה לבאי� מחו) לתחו� בשבת להצילהיתר הליכה לבאי� מחו) לתחו� בשבת להצילהיתר הליכה לבאי� מחו) לתחו� בשבת להציל

חקירת עדי ראיה על קידוש החודשחקירת עדי ראיה על קידוש החודשחקירת עדי ראיה על קידוש החודשחקירת עדי ראיה על קידוש החודש

ראו שיקו� הלבנה במי� או דר" עבי� ועששיתראו שיקו� הלבנה במי� או דר" עבי� ועששיתראו שיקו� הלבנה במי� או דר" עבי� ועששיתראו שיקו� הלבנה במי� או דר" עבי� ועששית כד
ראו הירח וכשבאו לראותו מדעת� לא ראוהוראו הירח וכשבאו לראותו מדעת� לא ראוהוראו הירח וכשבאו לראותו מדעת� לא ראוהוראו הירח וכשבאו לראותו מדעת� לא ראוהו

הכרזת בהכרזת בהכרזת בהכרזת ב""""ד על קידוש חודש חסר וד על קידוש חודש חסר וד על קידוש חודש חסר וד על קידוש חודש חסר ו////או מלאאו מלאאו מלאאו מלא

צורות לבנה של רצורות לבנה של רצורות לבנה של רצורות לבנה של ר""""ג שבאמצעות� חקר העדי�ג שבאמצעות� חקר העדי�ג שבאמצעות� חקר העדי�ג שבאמצעות� חקר העדי�

עשיית צורות כדמות שמשי� המשמשי� לפני ה'

עשיית מנורה כמנורה שהיתה במקדש

מנורה שעשו בית חשמונאי כשטיהרו המקדש (1)

ענידת טבעת וחתימה בה כשחקוקה בה צורה

אי חיישינ� לחשד (2)

עדות על הלבנה שנחעדות על הלבנה שנחעדות על הלבנה שנחעדות על הלבנה שנח'  '  '  '  חכמי� א� עדות� שקרחכמי� א� עדות� שקרחכמי� א� עדות� שקרחכמי� א� עדות� שקר

מחמחמחמח'  '  '  '  רררר""""ג ורג ורג ורג ור'  '  '  '  יהושע בזמ� יוהיהושע בזמ� יוהיהושע בזמ� יוהיהושע בזמ� יוה""""ככככ כה
חידוש הלבנה לא פחות מכחידוש הלבנה לא פחות מכחידוש הלבנה לא פחות מכחידוש הלבנה לא פחות מכ""""ט יט יט יט י""""ב תשצב תשצב תשצב תשצ""""גגגג

קידוש החודש עקידוש החודש עקידוש החודש עקידוש החודש ע""""י בי בי בי ב""""ד שוגגי�ד שוגגי�ד שוגגי�ד שוגגי�,  ,  ,  ,  מזידי� ומוטעי�מזידי� ומוטעי�מזידי� ומוטעי�מזידי� ומוטעי�

דור דור ושופטיו

שמיעת גדולי� לקול קטני� מה� וההיפ"

גגגג:  :  :  :  ראוהו בית די� ראוהו בית די� ראוהו בית די� ראוהו בית די� �  �  �  �  שופרשופרשופרשופר

לא הספיקו בלא הספיקו בלא הספיקו בלא הספיקו ב""""ד לומר מקודש עד שחשכהד לומר מקודש עד שחשכהד לומר מקודש עד שחשכהד לומר מקודש עד שחשכה כה
אי� שמיעת עדות גדולה מראיית ב"ד עצמ�

דיי� יחידי פסול לקידוש החודשדיי� יחידי פסול לקידוש החודשדיי� יחידי פסול לקידוש החודשדיי� יחידי פסול לקידוש החודש

עד אי נעשה דיי� (1)

הכשר לשופרהכשר לשופרהכשר לשופרהכשר לשופר כו
אי� קטיגור נעשה סניגור (2)

תקיעת שופר שקולה כעבודת כ"ג ביוה"כ בקה"ק

פירושי מילי� בל'  העברית (1)

שופר רשופר רשופר רשופר ר""""הההה,  ,  ,  ,  יובל ותעניותיובל ותעניותיובל ותעניותיובל ותעניות

ציפוי פי השופר של רציפוי פי השופר של רציפוי פי השופר של רציפוי פי השופר של ר""""ה בזהבה בזהבה בזהבה בזהב כז
תקיעת שופר במקדש בליווי חצוצרותתקיעת שופר במקדש בליווי חצוצרותתקיעת שופר במקדש בליווי חצוצרותתקיעת שופר במקדש בליווי חצוצרות

ב'  קולות אי נשמעי�

השומע תחילת או סו� תקיעת שופר השומע תחילת או סו� תקיעת שופר השומע תחילת או סו� תקיעת שופר השומע תחילת או סו� תקיעת שופר ((((1111))))

ציפוי פי השופר של תעניות בכס�ציפוי פי השופר של תעניות בכס�ציפוי פי השופר של תעניות בכס�ציפוי פי השופר של תעניות בכס�

התורה חסה על ממונ� של ישראל (1)
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ליווי תקיעת שופר בחצוצרות בגבולי� כז
תקיעה וברכות ביוה"כ שביובל

אימתי נברא העול� (2)

שופר הכשר והפסולשופר הכשר והפסולשופר הכשר והפסולשופר הכשר והפסול

שופר שניקב וסתמו במינו ושלא במינושופר שניקב וסתמו במינו ושלא במינושופר שניקב וסתמו במינו ושלא במינושופר שניקב וסתמו במינו ושלא במינו

שופר שנסדקשופר שנסדקשופר שנסדקשופר שנסדק

שיעור מינימלי לשופרשיעור מינימלי לשופרשיעור מינימלי לשופרשיעור מינימלי לשופר

שופר שקולו דקשופר שקולו דקשופר שקולו דקשופר שקולו דק,  ,  ,  ,  עבה או צרורעבה או צרורעבה או צרורעבה או צרור

שופר שקדחו בזכרותושופר שקדחו בזכרותושופר שקדחו בזכרותושופר שקדחו בזכרותו

מי� במינו אי חוצ) (1)

תקע בשופר לתו" בורתקע בשופר לתו" בורתקע בשופר לתו" בורתקע בשופר לתו" בור,  ,  ,  ,  דות ופיטסדות ופיטסדות ופיטסדות ופיטס

שמע מקצת תקיעה בבור ומקצתה על שפת הבורשמע מקצת תקיעה בבור ומקצתה על שפת הבורשמע מקצת תקיעה בבור ומקצתה על שפת הבורשמע מקצת תקיעה בבור ומקצתה על שפת הבור כח
שמע מקצת תקיעה קוד� עהשמע מקצת תקיעה קוד� עהשמע מקצת תקיעה קוד� עהשמע מקצת תקיעה קוד� עה""""ש ומקצתה לאחריוש ומקצתה לאחריוש ומקצתה לאחריוש ומקצתה לאחריו

השומע תחילת או סו� תקיעת שופר השומע תחילת או סו� תקיעת שופר השומע תחילת או סו� תקיעת שופר השומע תחילת או סו� תקיעת שופר ((((2222))))

תקע לעצמו בבור והמשי" חו) לבורתקע לעצמו בבור והמשי" חו) לבורתקע לעצמו בבור והמשי" חו) לבורתקע לעצמו בבור והמשי" חו) לבור

תקע בשופר עולה או שלמי�תקע בשופר עולה או שלמי�תקע בשופר עולה או שלמי�תקע בשופר עולה או שלמי�

מצוות לאו להנות ניתנו (2)

שופר של עשופר של עשופר של עשופר של ע""""ז או עיר הנדחתז או עיר הנדחתז או עיר הנדחתז או עיר הנדחת

שמיעה מתוקע או תקיעה בשופר מודר הנאהשמיעה מתוקע או תקיעה בשופר מודר הנאהשמיעה מתוקע או תקיעה בשופר מודר הנאהשמיעה מתוקע או תקיעה בשופר מודר הנאה

הזאת מי חטאת או טבילה במעי� מודר הנאה

כפאו נכרי ואכל מצה

תקע בשופר לשיר תקע בשופר לשיר תקע בשופר לשיר תקע בשופר לשיר ((((1111))))

מצוות אי צריכות כוונה (4)

בל תוסי� כשאי� מתכוו� לש� מצוה (2)

בל תוסי� שלא בזמ� המצוה (2)

הוספת ברכה בברכת כהני�

נתערבו דמי קרבנות מת� ד'  במת� א'  (2)

כוונת התוקע להוציא ידי חובה את השומעי� כוונת התוקע להוציא ידי חובה את השומעי� כוונת התוקע להוציא ידי חובה את השומעי� כוונת התוקע להוציא ידי חובה את השומעי� ((((1111)))) כט
הכל הול" אחר כוונת הלבהכל הול" אחר כוונת הלבהכל הול" אחר כוונת הלבהכל הול" אחר כוונת הלב

חשחשחשחש""""ו לתקיעת שופרו לתקיעת שופרו לתקיעת שופרו לתקיעת שופר

שאינו בר חיובא אי� מוציא אחרי� ידי חובהשאינו בר חיובא אי� מוציא אחרי� ידי חובהשאינו בר חיובא אי� מוציא אחרי� ידי חובהשאינו בר חיובא אי� מוציא אחרי� ידי חובה

החייבי� בתקיעת שופרהחייבי� בתקיעת שופרהחייבי� בתקיעת שופרהחייבי� בתקיעת שופר

טומטו� ואנדרוגינוס לתקיעת שופרטומטו� ואנדרוגינוס לתקיעת שופרטומטו� ואנדרוגינוס לתקיעת שופרטומטו� ואנדרוגינוס לתקיעת שופר

חציו עבד וחציו ב� חורי� לתקיעת שופרחציו עבד וחציו ב� חורי� לתקיעת שופרחציו עבד וחציו ב� חורי� לתקיעת שופרחציו עבד וחציו ב� חורי� לתקיעת שופר

הוצאת אחר ידי חובה בברכות מדי� ערבות

דדדד:  :  :  :  יו� טוב יו� טוב יו� טוב יו� טוב �  �  �  �  תקיעת שופר ומוס� רתקיעת שופר ומוס� רתקיעת שופר ומוס� רתקיעת שופר ומוס� ר""""הההה

תקיעת שופר ברתקיעת שופר ברתקיעת שופר ברתקיעת שופר בר""""ה שחל בשבתה שחל בשבתה שחל בשבתה שחל בשבת כט
רדיית פת ותקיעה בשופר בשבת (3)

חכמי� ביטלו עשה מחשש להוצאה מרל"ר (1)

תקנת ריבתקנת ריבתקנת ריבתקנת ריב""""ז לתקוע בשופר בשבת במקו� בז לתקוע בשופר בשבת במקו� בז לתקוע בשופר בשבת במקו� בז לתקוע בשופר בשבת במקו� ב""""דדדד

אי� משיבי� לאחר מעשה

תקיעת שופר ביוה"כ ביובל מוטלת על כל א'  וא' ל
מצות עשה שהזמ� גרמא נשי� פטורות (4)

ימי מצות נטילת לולב במקדש ובמדינה (1)

תיקו� תקנות זכר למקדש (1)

איסור חדש בט"ז ניס� (1)

עד אי עד בכלל (4)

קבלת עדות החודש ביו� ל'  לתחילת חודש אלול

שיר שהיו אומרי� במקדש בכל יו� לא
העול� עתיד להתקיי� ו'  אלפי� וחרב אל� א'

שיר שהיו אומרי� במקדש על מוספי שבת ותמיד בה"ע

י'  מסעות שנסעה שכינה

י'  גלויות שגלתה סנהדרי�

אי� ראש באי� ראש באי� ראש באי� ראש ב""""ד מעכב לקידוש החודשד מעכב לקידוש החודשד מעכב לקידוש החודשד מעכב לקידוש החודש

החובה בתביעה ממונית ליל" אחר ראש ב"ד

נמצאת מכשיל� לעתיד לבא (2)

עבד לוה לאיש מלוה (1)

כה� הנושא כפיו אסור לעלות לדוכ� ע� סנדליו

גר שנתגייר אי מפריש מעות לקינו בזה"ז

העלאת פירות כר� רבעי לירושלי� בלא פדיו�

לשו� של זהורית שהיתה מלבינה ביוה"כ (1)

ריב"ז רבו או חברו של ר"א

שנות ריב"ז: מ'�פרקמטיא, מ'�למד, מ'�לימד

סדר ברכות תפילת מוס� של רסדר ברכות תפילת מוס� של רסדר ברכות תפילת מוס� של רסדר ברכות תפילת מוס� של ר""""הההה לב
רמז לברכות אבות, גבורות וקדושת הש� בתפילה

מקור לברכות מלכויות, זכרונות ושופרות

מיקו� ברכת קדושת היו� במוס� של ר"ה

אי� מעברי� את אלול (2)

מני� פסוקי מלכויותמני� פסוקי מלכויותמני� פסוקי מלכויותמני� פסוקי מלכויות,  ,  ,  ,  זכרונות ושופרותזכרונות ושופרותזכרונות ושופרותזכרונות ושופרות

פסוקי מלכויותפסוקי מלכויותפסוקי מלכויותפסוקי מלכויות,  ,  ,  ,  זכרונות ושופרות שאי� מזכירי�זכרונות ושופרות שאי� מזכירי�זכרונות ושופרות שאי� מזכירי�זכרונות ושופרות שאי� מזכירי�

סדר הפסוקי� במלכויותסדר הפסוקי� במלכויותסדר הפסוקי� במלכויותסדר הפסוקי� במלכויות,  ,  ,  ,  זכרונות ושופרותזכרונות ושופרותזכרונות ושופרותזכרונות ושופרות

פסוקי מלכויות מהתורהפסוקי מלכויות מהתורהפסוקי מלכויות מהתורהפסוקי מלכויות מהתורה

זמ� תקיעת שופר ברזמ� תקיעת שופר ברזמ� תקיעת שופר ברזמ� תקיעת שופר בר""""ה ואמירת הלל במועדי� בתפילהה ואמירת הלל במועדי� בתפילהה ואמירת הלל במועדי� בתפילהה ואמירת הלל במועדי� בתפילה

ברב ע� הדרת מל" (3)

זריזי� מקדימי� למצוות (2)

אי� אומרי� הלל בראי� אומרי� הלל בראי� אומרי� הלל בראי� אומרי� הלל בר""""ה ויוהה ויוהה ויוהה ויוה""""ככככ

עשיית מלאכה ביועשיית מלאכה ביועשיית מלאכה ביועשיית מלאכה ביו""""ט לצור" קיו� מצות שופרט לצור" קיו� מצות שופרט לצור" קיו� מצות שופרט לצור" קיו� מצות שופר

אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (4)

נתינת מי�נתינת מי�נתינת מי�נתינת מי�,  ,  ,  ,  יי� או מי רגלי� לשופר בחול וביויי� או מי רגלי� לשופר בחול וביויי� או מי רגלי� לשופר בחול וביויי� או מי רגלי� לשופר בחול וביו""""טטטט לג
נשי� אי רשאיות לתקוע בשופר ביונשי� אי רשאיות לתקוע בשופר ביונשי� אי רשאיות לתקוע בשופר ביונשי� אי רשאיות לתקוע בשופר ביו""""טטטט

נשי� אי סומכות על קורבנ� (1)

תינוקות התוקעי� בשופר בשבתתינוקות התוקעי� בשופר בשבתתינוקות התוקעי� בשופר בשבתתינוקות התוקעי� בשופר בשבת

המתעסק בתקיעת שופר והשומע מהמתעסקהמתעסק בתקיעת שופר והשומע מהמתעסקהמתעסק בתקיעת שופר והשומע מהמתעסקהמתעסק בתקיעת שופר והשומע מהמתעסק

תקע בשופר לשיר (2)

כוונת התוקע להוציא ידי חובה את השומעי� (2)

סדר התקיעות בשופר מ� התורהסדר התקיעות בשופר מ� התורהסדר התקיעות בשופר מ� התורהסדר התקיעות בשופר מ� התורה

שיעור תקיעה ותרועהשיעור תקיעה ותרועהשיעור תקיעה ותרועהשיעור תקיעה ותרועה

תרועה האמורה בתורה כשברי� או כתרועהתרועה האמורה בתורה כשברי� או כתרועהתרועה האמורה בתורה כשברי� או כתרועהתרועה האמורה בתורה כשברי� או כתרועה

המקור לתקיעה ברהמקור לתקיעה ברהמקור לתקיעה ברהמקור לתקיעה בר""""ה שהיא בשופרה שהיא בשופרה שהיא בשופרה שהיא בשופר

תקיעה פשוטה לפני ואחרי התרועהתקיעה פשוטה לפני ואחרי התרועהתקיעה פשוטה לפני ואחרי התרועהתקיעה פשוטה לפני ואחרי התרועה

מצות תקיעת שופר ביו�מצות תקיעת שופר ביו�מצות תקיעת שופר ביו�מצות תקיעת שופר ביו� לד
סדר תקיעות תשרסדר תקיעות תשרסדר תקיעות תשרסדר תקיעות תשר""""ת תשת תשת תשת תש""""ת תרת תרת תרת תר""""תתתת

שמע טשמע טשמע טשמע ט'  '  '  '  תקיעות לסירוגי� או מכמה תוקעי�תקיעות לסירוגי� או מכמה תוקעי�תקיעות לסירוגי� או מכמה תוקעי�תקיעות לסירוגי� או מכמה תוקעי�

הפסקה המעכבת באמצע קיו� מצוה

תקיעות וברכות אי מעכבות זאתקיעות וברכות אי מעכבות זאתקיעות וברכות אי מעכבות זאתקיעות וברכות אי מעכבות זא""""זזזז

תקיעה בשופר תו" כדי תפילת מוס� רתקיעה בשופר תו" כדי תפילת מוס� רתקיעה בשופר תו" כדי תפילת מוס� רתקיעה בשופר תו" כדי תפילת מוס� ר""""הההה

העדפת תקיעות על ברכות תפילת מוס� רהעדפת תקיעות על ברכות תפילת מוס� רהעדפת תקיעות על ברכות תפילת מוס� רהעדפת תקיעות על ברכות תפילת מוס� ר""""הההה

ספק קיו� מצות דאו'  קוד� לודאי דרבנ�

הוצאת ש") את היחיד ידי חובת תפילה

צרי" אד� להסדיר תפילתו קוד� שיתפלל לה
יציאת הע� שבשדות ידי חובת תפילה ע"י הש")
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