
מצוות קידוש החודש היא המצווה הראשונה שנצטוו בה 

מימי יציאת מצרי בני ישראל השתתפו באופ .    ישראל

 .פעיל בקביעת ראשי חודשי והמועדות

 : לכתוב“וכ עתיד הרמב

חדשי השנה ה חדשי הלבנה 
שנאמר עולת חדש בחדשו ונאמר 

החדש הזה לכ ראש 
כ אמרו חכמי , חדשי

ה למשה "הראה לו הקב
במראה הנבואה דמות 

לבנה ואמר לו כזה ראה 
 וקדש 

 א: הלכות קידוש החודש א“רמב

 

 ?מדוע חשוב לבוא
בית הדי הגדול שבירושלי בנשיאותו , ג היו

של רב גמליאל קובע את החודש על פי עדי ראיה 
, ואנו מבקשי את עזרת בקיו מצווה חשובה זו

 : עתיד לפסוק“כפי שהרמב

אי ראיית הירח מסורה לכל אד כמו שבת 
, בראשית שכל אחד מונה ששה ושובת בשביעי

אלא לבית די הדבר מסור עד שיקדשוהו בית די 
ויקבעו אותו היו ראש חדש הוא שיהיה ראש 

שנאמר החדש הזה לכ עדות זו תהיה , חדש
 . מסורה לכ

 ד: הלכות קידוש החודש א“רמב

 

 

 

 

מקראי קודש אשר ' אלה מועדי ה
 תקראו את במועד

rgamliel@sanhedrin.org.il 

 מחלקת קידוש החודש

 לשכת הגזית

 חצר בית יעזק:  קבלת קהל

 ק“ירושלים עיה

 -NEW-MOON1-800: טלפון

 rgamliel@sanhedrin.org.il: דואר אלקטרוני

ל בעקבות 
 !משה רבנו

הצטרף למאות 
היהודים הבאים בכל 

 חודש 
לבית הדין הגדול 

שבירושלים להעיד על 
 ראיית הירח

 ֹא ְלָהִעיד

הראה לו הקדוש ברוך הוא 
דמות לבנה ואמר לו ...למשה 

 כזה ראה וקדש

 ּבֹא ְלָהִעיד

 ב י ת   ה ד י ן   ה ג ד ו ל 

הדיני שבחוברת זו מקור במשנה ראש השנה 

  הלכות קידוש החודש“ורמב

 שלו ברגר וצבי האריס: כתבו



 ּבֹא ְלָהִעיד

 ?כמה עדי צריכי להעיד כדי לקדש את החודש •

המשחק .   שני עדי כשרי צריכי להעיד בפני בית הדי •

סוחרי שביעית  ,מפריחי יוני ,ברבית   מלוי,בקוביא

ועבדי פסולי לעדות 

   .  החודש

הא נשי יכולות  •

 ?  להעיד

נשי אינ יכולות להעיד  •

 .  על ראיית הלבנה

 ?הא אנו מקבלי כל איש מישראל •

, בראשונה היינו מקבלי עדות החודש מכל אד מישראל •

, לכ.   עד שהמיני שכרו אנשי להעיד בשקר שה ראו

, אנו מקבלי עדות רק מאנשי המוכרי לחברי בית הדי

 .  או מעדי שמביאי מעיר אנשי שיעידו על כשרות

 ?יכולי להעיד) או קרובי אחרי(הא אב ובנו  •

אי , אמנ.  אב ובנו שראו את הירח ילכו לבית די להעיד •

אבל א ימצא אחד מה פסול השני יוכל , עדות כשרה

 .להצטר לעד אחר ולהעיד

 ?מה אעשה א קשה לי לתאר את מה שראיתי •

תוכלו .  רב גמליאל הכי טבלה של צורות שונות של הירח •

 .     להצביע על דמות הירח הדומה למה שריאת

יש לשי לב לשינויי ,  ימי מראש חודש שעבר29לאחר 

לפני מספר נקודות שכדאי לשי לב .  במראה הירח המתחדש

 .אליה

 ?הא הירח החדש נראה  לפני שקיעת החמה או לאחוריה •

הא הירח  החדש נראה מימי או משמאל למקו  •

 ?השקיעה

 ?מה היה גבהו מעל האופק •

 ?לאיזה צד היה נוטה •

 ?מה היה רחבו של הירח •

ולא ענ או את הירח הסתכל היטב ווודא שאתה רואה  •

וקל , בתחילת החודש הירח הנראה הוא קט.  דבר אחר

 .  לטעות בכ

 

 ...לנוחות העדי
 .כל הבאי להעיד יתקבלו בשמחה

 .  לבאי תוגש סעודה

אנו עדיי נהיה מעונייני לשמוע , אל תצאו בפחי נפש?  אחרת

 . מה ראית

 אנו חברי בית הדי הגדול עושי מאמ להקל -לבאי בשבת

לש כ קבענו שכל הבאי בשבת יוכלו ללכת אלפיי .  עליכ

 .    ג א באת מחו לתחו, אמה לכל רוח

 תחבורה
א ראית את הירח המתחדש ואתה נמצא במקו שהוא מהל לילה 

 .עלי לבוא להעיד, ויו או פחות ממקו שיש בו בית די

 .  קבלת העדי נעשית בחצר בית יעזק שבירושלי

 !יש להישמר מפני הסכנות שבדרכי

 שבת
עלי לבוא , ג א ראית את הירח המתחדש בשבת 

בכל ) ימי בית שני(ומחללי את השבת בימינו .  להעיד

 .  חודש מפני קרב מוס

ג העדי הבאי להעיד על כשרות של העדי 

 .  שראו את הירח מחללי את השבת כדי להגיע

לחולה מותר לרכב על גבי חמור או אחרי יכולי לשאתו 

 .  על מיטה

וא הדר , הבאי בדרכי מסוכנות יכולי ליטול בידיה כלי נשק

 .  ארוכה מותר לקחת צידה לדר

 

 

ואפילו ראוהו גדול ונראה לכל לא יאמרו כש שראינוהו 

אנחנו ראוהו אחרי ואי אנו צריכי לחלל את השבת אלא 

כל מי שיראה בו בית די לילה ויו או פחות מצוה עליו 

 ד: ג“רמב!  לחלל את השבת וליל ולהעיד

בית הדין הגדול יושב 
בלשכת הגזית 
 שבירושלים

 !לתשומת לב

חדשי השנה ה 
 חדשי הלבנה 

 ?הא אתה כשר לעדות ?אי להגיע
 שאלות ותשובות נפוצות


