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 כן מצאתי נכונה היא עצמה מצד פהסגרא ומצנד .הקרנמת) מעשה מהל׳ ס׳נ הממני
ג פ׳ ד לנ לומר שיין דלא שנתנו נונין ד׳ה י׳ד) דמעילה(דף נ  אפילו יחיד נדנה נהקדש ממנה נ׳

 אפר .היא יחיד נהקדש עזאי ונן י״ע נה דנחלקו זו מפנה והנה . יע׳ש לצמר למוסרה הקדישה
ע דעעמא לומר נראה כן על ד דלנ משוס (או די׳  דמסחלל הוא כן הדין דפורס מפוס אלא מסנה נ׳
 לחולין ויוצאין כתנ נשכרן לאומנין ינתע שאמר ר׳ע דנרי כשפירש ז׳ל עונדיה דר׳ זהו .המלאכה על

 שסהיה מקדש לי ועשו דכתינ מלאכה על מתחלל הקדש דקהני חהתיו נמס אחר דני שאין אע׳ס
 דהקדש ליה דאית דר׳ע דעעמא דס׳ל מללו נרור שפתיו ודעת . ע׳כ ההקדש מן נעשית המלאכה

ד דלנ משוס אינו המלאכה על מתחלל  הדין דמן ס׳ל אי1ע ונן . הגמור הדין מן אלא עליהם מהנה נ׳
 דמותי אמסני׳ הקשו י׳א) דשנועות(דף נפ׳ק דהא קשה עדיין וא׳ת . המלאכה על מסחלל הקדש אין
pאם עליהן מתנה נ״ד (נ רנה וסירן הלכה היכן שנהם קדושה וכי כו׳ נה עושין היו מה מרמ 

ד (נ לומר שייך לא דיחיד דנהקדש אמרת ואי לדמיהן יהיו לאו ואם הוצרכו הוצרכו  א׳כ מסנה נ׳
 לנן ונין לר׳ע ונין ו') (דף דכדתוס נפ׳ק וכדאיהא נקשרת דמיירי נכסיו דמקדיש מתני' קשיא
מ' הוצרס לא דע'כ משום מידי קשיא דלא ונראה . הלכה להיכן שנהם קדושה סיקשי עזאי  לומר נג

קערת שאני לתרן רצו נתחלה שהיי הגוף קדושת הוי דקערס דהכייחו משום אלא מתנה נ״ד לכ

ד לומר(נ והוכרחו הוא הגוף דקחשת הכריחו כך שאחר אלא הוא דמים דקדושס  .עליהם מסנה נ׳
 נכסיו.. נמקדיש אך להו מקדש דמכתשת דצנור נקסיס אלא אינו הגוף קדושת הוי ד^וית זה ודין
מ הגוף קדושת מהחלתו נתקדש זה שהקטרת אף קשית נו והיה  אוהו ונתנו אותו חללו שכנר כיון מ׳

כני מנין  למה ואף .דמים קדושת אם ני לו אין אותו כשהקדיש ואח׳כ קדושתיה מיניה פקע לאו
 היה ש^ערת אלא שרת כלי היתה לא דמכתשת מכל ד׳ה דשנועות נפ׳ק שם ז׳ל התוספות שנתנו
מ .כו' נדנודו הגוף קדושת נקדש  דבור שהרי הגוף קדושת נו אץ נתחלל שכנר קערת נמקדיש מ׳

 מדמ׳י שהנראה וכ׳ש .אותו שלוקחין לאחר הגזנריס אותו שיאמרו צריך לקערת יהא שאומר זה
 זה יהא ולומר נמכסשת להחזירו צריך שהיה ואפשר נמכתשת כשהיה היה זה שדנור הוא הסוס׳
 שכנר קשית דמקדיש ליה פשיעא מקיש דוקא דמכתשת למ׳ד שהיי התימה מן זה ואין . לקערת
א'נ .הגוף קדושת כדי(קדשו למכתשת להחזירו דצרין נתקדש  מקדשו היה דנדנור למ׳ד אף ו
 נתחלל שכנר קערת נמקדיש הפירושים דלכל נאופן . נדנור ומקדישו למכתשס מחוירו שהיה אפשר

 א' נמקדיש למתניסין דמוקמינן דכריהות דפ׳ק האוקמתא נפי וכ׳ש . דמים קדושת אם ני נו אין
שה! מסממצי שנהן קדושה דמקדיש נמהני' להקשות אין ומש׳ס הגוף קדושת נהו דלית דפשיעא מ

; הלכה להיכן

:כם״ד שקלים הלכות להו סליקו

המפרש הקדמת
ם ש  ימים עפה ,גבורחו ומנח ,שמקים רא5־ ובמאמר! וכרובים הקדש וממס מלאכים המציא יקרו מזיו אשר .שמקים שוכן שדי ,גבוהים כל על גבוה ,רמים על רם אל ב

 הלבנה ראייח על ובמועדים במדשים לסמוך ונביאו ועבדו במירו משה נאמנו יד על וצום ,ומש&סים ועדוח ,ומקים הורות והנמילם העמים מכל בישראל ובחר ,וארקיס
 בזמניהם, הדעות וקצרו מהם^ הבינה ונבערה החכמה ואבדה ,ובאספים בקצוות האומים בין ונת&זרו העמים לבין ישראל שגלו ואמר בקידושה. דין בית על ולהשען ̂ בחידושה

̂בות בחכמתו המאיר דנהורא, בוצינא רבא סנהדרא המערבי נר התחכמון, הגדול הגאון הרב גואל, להם שעמד עד מביניהם, התורה שנשתכחה עד עליהם, הצרות ותכפו  כל ל
ו אדונינו ורבנא מרנא הגולה, בני נ בי , ר ה ש ב הבדק וחזק צדק. במאזני דבריו כל ,מבואו עד שמש ממזרח ופלאו, הדור יחיד מ ר ה בן ל,' ק״  והמעוז המגדל מימון, רביע הגדול ז

ה הנקרא מבורו בכלל ההלכה זאת וחבר מצפוניה, וגלה סודותיה ביאר , ליושנה התורה והחזיר זק״ל, המן צנצנת ,הזמן מדרכי שנ ה, מ ר ו  קדוש משמן דרכי בה וביאר ת
ת. אבל.מבלי יפה ביאור המדש פ תי, לעס אצלי שמורים שיהיו כדי מדוייקים ומופתים יפים ביאורים עליה לכתוב לבי העירני העת ובזו מו  נשענתי אבל כדאי שאיני אע״פ זקנ

ה אני חפצי, ואשלים לכונתי שאגיע עד לבי ויעיר אותו שיעזור ב״ה הצור על די ב ר עו ב״ ד ב ר׳ דו ה ב די ב עיני גל דכתיב קרא עלי יקיים השם שבחבורה. הצעיר ז״ל עו
;מתורתך נפלאות ואבימה

החדש קדושהלכות
:השנה מחדשי חדש כל תחלת יום זה באי ולקבוע ולידע לחשב והיא אחת עשה מצות הוא

פירוש
; אלו בפדקים זו מצוד. וביאור

פירושראשון פרק
ק י ר א א פר מ  פירוש .ובו׳ בחדשו חדש מולת שנאמר הלבנה חדשי הה השנה חדשי ז״ל הגאון א

 הקריבו אז למיניה ויראה השמש באור שגסתר אחר בירח ראיה לכה כשיתחדש
 באמרו הכתוב עליו ועיין אומר הוא ניסן על פי׳ חדשיס ראש לכס הזה החדש נאמר שהרי ר״ח כוצת
 ראה כזה לו ואמר בהתחדשותה הלבנה בסיני למשה הראה שהקב״ה רז״ל שהעתיקו מה על רמז הזה

 ואין החמה חדשי חדשיהס האומות רוב אבל וקדש,
צריכים אנו שלנו השניה אכל המתחדש, דבר להם

 תשלוה נלוה , יום מכ׳׳ז קרוב שלישית משנה חדשים וחמשה המחזור מן ושניה ראשונה שנה שארית שהרי
 שנה שאריס נקח ואח״כ ,ראשון אדר והוא שלישית בשנה אותו ונוסיף יום שלשים והוא העכור הדש

 מן עמנו יתקבן הששיה מן חדשים ה׳ שאריס הכל על ונוסיף וחמישית רביעית שנה על ונושיפנו שלישית
נוסיף , חדש כמו ישאר שלישית שנה של אדר לתשלום שלוינו המלוה נשלם ,יום ושלשה שלשים כמו הכל

שבעה שארית נקח אח״כ . ששית בשנה ראשון אדר

 בימות פעמים הסשח יבוא שלא כדי החמה שני שיהיו
 אש שמור כתיב שהרי הגשמים בימות ופעמים החמה

 חייבים לפיכך אלהיך לה׳ פסח ועשית האביב חדש
 יציאת זמן והוא האביב בחדש הפסח לעשות אנו

 אלהיך ה׳ הוציאך האביב בחדש כי שנאמר מצריה
 דין ביס על להשען אנו צריכים וכן לילה. ממצרים

 הקציר בזמן השבועות חג בזמניהם המועדים שאר לעשות
 שיהיה עד ישנן לא וזה האסיף, בזמן השוכות וחג

:האביב בזמן הפסח .
ה ב מ כ  לו יתבאר לפנינו .וכו׳ החמה שנת יתירה ו

 עשרה הלבנה שנת על יתירה התמה ששנת
 לפי ,ר״ד יכ״א וסימנה חלקיה ור״ד שעות וכ״א ימים
ה, ורביע פש״ה הדעות רוב על מדתה החמה ששנה  יו

, שס״ה שימנה ׳  ושמונה יום שנ׳׳ד הלבנה שנת ומדת ו
 ומה ,תתע״ו ח׳ שנ״ד סימנה חלקים ותתע׳ו שעות

 סימנם ,חלקים ור״ד שעות וכ׳׳א ימים עשרה שביניהם
 . הזאת התוספת מן כשיתקבץ לפיכך : ר״ד י׳כ״א

, המחזור מן העוברות השנים סידור לפנינו יתבאר וכן
שהרי

 חדש ערלת שנאמר הלבנה חדשי־ הם השנה חד^טיי א
 ראש לכם הזה החדש ונאמר בחדשו

 למשה הקב״ה לו הראה חכמים אמרו כך חדשים.
 .וקדש ראה ״כזה לו ואמר לבנה דמות הנבואה במראה
 שמור שנאמר החמה שני הם מחשבין שאנו והשנים

 שנת על החמה שנת יתרד. וכמה ב האביב: חדש את
 מן כשיתקבץ לפיכך יום. עשר מאחד קרוב הלבנה

 יותר או מעט פחות או יום שלשים כמו הזאת התוספת
 שלשה השנה אותה ועושין אחד חדש מוסיפין מעט
 אפשר שאי מעוברת. שנה הנקראת וד!יא חדש עשר

 שנאמר ימים וכך וכך חדש עשר שנים השנה להיות
 מונה אתה ואי לשנה מונה אתר. חדשים השנה לחרשי
כמו נראת ואינד. חדש בכל נסתרת הלבנד. ג ימים:

י ;סכיז הכז סי׳ טור ,מז סמ״ג«שץ האלו סכללים כל א נ ש

 ושארית שביעית נשנה ושארית ששית משנה סדשים
 עשריס כמו נידנו יעלה ,שמינית משנה חדשים חמשה
 ואח׳כ שמינית. נשנה ראשון אדר נוסיף ,יום ושנים

 תשיעית שנה שאיית עם שמינית שנה שאיית נקח
א משנת חדשים חמשה ושארית ועשירית  6מה יתקנן ,י׳

 שלוינו ימים השמנה מהם נפרע ,נקירונ יום ל׳ג
ה כמו נשאי שמינית לשנה  ראשון אדר נוסיף ,יום כ׳

א שנש על  ל׳ג נידנו יעלה ,י״ד שנת על הדץ וכן י׳
ם, ם, כ׳ח נשאר ימים ה׳ נפרע יו  אדר נוסיף יו
ד  שני נפרע ,יום ל׳ג יתקנן ט׳ז עד העשה וכן .ני׳
 ראשון אדי בשבילו נוסיף ,בקירוב יום ל׳א ישאר ימים
 . יום כ׳ו כמו ישאר המחזור סוף וממנה י׳ז בשנת
 שנה נקראת ולמה .-י׳ש בשנת ראשון אדר בשבילו נוסיף

 במעיה שיש עוברה לאשה דמיון השנה היה כי מעוברת
ק והוא תוספת  is חדש יתירה השנה זאת וכן . ה

:הפשושה השנה
ה ג בנ ל  אתה צדך .וכו׳ נזדש ככל נפתית ה

 השמש מאור נאצל הלכנה שאור לידע
 מגוף קען הירח וגוף כדור מהם אחד כל וסבנית

השמש

משנה לחם
ך א פ״א ה ב שמעביין כשם יכול אמרו כ׳) (דף דר״ה בפ״ק .וכו׳ חכמים אמרו כ מ כ . יתירה ו כו׳ י״ג): לסנהדרין(דף ובפ״ק מ׳) דערצין(דף גס״ק ו

ח ג החדש את מעברץ כך לצורך השגה אס ג ב ל אמר זירא ר׳ אמר אמרינן כ׳•־) (דף דר״ה בפ״ק .וכו׳ חדש בכל גסחרס ה
ש: ראה כזה קד םרי וחמני מעחיקא שיח לדיק סיהרא מיכסי שעי ננשריסוארבע נחמן ר׳ ו

מחדתא
עוז מנדל

א ףדי״ה ופ׳ק כ׳נו) (דףמה הקומן פ׳ מנחות נמס׳ . החמה שני עד הן השנה חדשי פ׳ ד ח :דסנהדדן ופ׳ק ע׳) דעיכין(דף ופ׳ק כמכילתא מפורש זה .לשנה ימים מונס עד :כ׳ד) ( עד נסתרס הלגנ
נ דסנהדרין(דף פ״ק . האניג חדש אס שמוי שנאסר ה פ׳ק .לכס מהורה החמה שנס ההא וכטה :י׳ג) י׳ : כאצשגנינות מחכמתו ומקצת די׳



S05 קנגפירושב פ״א החדש קחש הלכות זמניפיפירוש
 ושמונה אלפיה מששת אסד חלק שהירח השכונה חכמת מכעלי הקדמוניס כספרי גתכאר ככל .הרכה השמש
ב] [ציור מחציו יתר הירח מכדור המאיר יהיה לפיכך השמש מגוף מאות  כמו השמש מאור והוא . י׳׳

 כנגד השמש כשתהיה אלא לעיניס כלו נראה הירח מן המאור זה אין לפיכך התשכורת. חכמת כעלי שכיארוהו
 מחציו שיתר אע״פ הגלגל מן אחר כמקום הלכנה תהיה אס אכל .י״ד] [ציור ט״ו אז י״ד כליל נשוה הירח
 הירח נליות כסי אלא לעיניס כלו נראה אינו מאיר
 י״ג] [ציור מכוונים שניהם יהיו ואס השמש מעל

 נחלק שניהם יהיו כאילו אחד קו על מזה למטה זה
 עת והוא למטה ואחד למעלה אחד הגלגל מן אחד

 שפניה לפי כלום הירח מאור נראה אין קיכוצס
 ואין למטה האפלים ופניה השמש כלפי למעלה המאירים

 קרוכ או אחד כיום הקכוץ אחר וכן לראותם געץ
 שני הסתירה .זמן כשנוי והעילה .לעין תראה לא לו

 כככדותס תנועותיהם שנוי הוא יתר או פחות או ימים
 כמרחקה ככידה השמש תנועת תהיה שאס וקלותס
כמרחקו כשיהיה והוא כמהירות הירח ותנועה הרחוק

ט' כראשית שכת כמו אדם לכל מסורה הירח ראיית אין ה  מסורה הירח ראיית תסיה שאם .ו
 כעצמו ראייתו על המועד עושה הירח שרואה מי כל והוא שיכוש מזה לך יצא וככ׳׳מ אדם לכל

 זה יהיה לפיכך אחרת כמדינה זה יראה ולא זו כמדינה זה יראה או זה יראה ולא זה שיראה ואפשר
:לעצמו מועד לו עושה ואחד אחד כל ויהיה למחר עושה וזה קודש מקרא הזה היום עושה מה מפני תשאל ואס .וכו׳ מחשכין דין בית ו

 קודם אחד יום כמו .מעט יותר או פחות או ימים שני
 אחר אחד יום וכמו החדש בסוף בשמש שתדבק
 שתראה ובליל .בערב במערב ותראה בשמש שתדבק
 מאותו ומונין החדש תחלת הוא שנסתרה אחר במערב

 שלשים ליל הירח יראה ואם .יום ועשרים תשעה היום
 ראש יהיה יראה לא ואם החדש. ראש שלשים יום יהיה

 מחדש שלשים יום ויהיה ושלשים אחד יום החדש
ה ושלשים אחד בליל לירח ואיןנזקקין ■שעבר א ר שנ  ת

 שלשים על יותר לבנה חדש לך שאין נראה. שלא בין
 בליל ירח ויראה ועשרים תשעה שיהיה חדש ד יום:

 ויהיה הירח יראה לא ואם .חסר חדש נקרא שלשים
 ונקרא מעובר חדש נקרא יום שלשים שעבר החדש

 ירח הנקרא הוא שלשים בליל שיראה וירח .מלא חדש
 נראה ולא ושלשים אחד בליל נראה ואם בזמנו. שנראה

:עבורו בליל שנראה ירח נקרא הוא שלשים בליל
 בראשית שבת כמו אדם לכל מסורה הירח ראיית אין ה

 דין לבית אלא .בשביעי ושובת ששה מונה אחד שכל
 היום אותו ויקבעו דין בית שיקדשוהו עד מסור הדבר
 הזה החדש שנאמר .חדש ראש שיהיה הוא חדש ראש
 מחשבין דין בית ן :לכם מסורה תהיה זו עדות לכם

 שיודעין האיצטננינים שמחשבים כדרך בחשבונות
 שידעו עד ומדקדקים וחוקרים ומהלכם הכוכבים מקומות

 או שלשים ליל שהוא בזמנו הירח שיראה אפשר אם
 ומצפין יושבין שיראה שאפשר ידעו אם .אפשר אי

 עדים באו אם .שלשים יום שהוא כולו היום כל לעדים
.אותו מקדשין דבריהם ונאמנו כהלכה וחקרום ודרשום

 ויהיה שלשים משלימין עדים באו ולא נראה לא ואם
 אין שיראה אפשר שאי בחשבון ידעו ואם מעובר. חדש

 עדים באו ואם .לעדים מצפין ואין שלשים יום יושבים
 דמות להם שנראת או שקר עדי שהן בודאי יודעין
עשה ״ מצות ז :הודאית הלבנה ואינה העבים מן לבנה

 העדים את ושידרשו .יראה לא או הירח יראה אם וידעו שיחשבו דין בית על התורה מן
 שידעו כדי חדש ראש הוא, יום זה באי העם שאר ויודיעו וישלחו .החדש את שיקדשו עד
 את ושמרת ונאמר קדש מקראי אותם תקראו אשר שנאמר המועדות. הן יום זה בא'

 תורה תצא מציון כי שנאמר ישראל בארץ אלא שנים ומעברין חדשים וקובעין מחשבין אין ח למועדה: הזאת החקה
 כמותו ישראל בארץ הניח ולא לארץ לחוצה ויצא ישראל בארץ ונסמך בחכמה גדול אדם היה ואם .מירושלים ה׳ ודבר

 צריך ואין כמותו גדול אדם ישראל בארץ שנעשה לו נודע ואם .לארץ בחוצה שנים ומעבר חדשים וקובע מחשב ןד> הרי
: כלום עשה לא ועיבר וקבע עבר ואם לארץ בחוצה ולעבר לקבוע אסור זה הרי ממנו־ גדול לומר

שני־ פרק

ט״ו] [ציור
 הסתירה עת יהיה כככדזת הירח ותנועת כמהירות

 לאחר אלא אותה משיג הירח שאין לסי הרכה ארוך
 ,ככידה תנועתו והוא ממהרת שהיא לפי מרוכה זמן
 זמן יהיה כתנועותיהם ממהרים שניהם יהיו ואם

 תנועת שהיתה הא׳ הרזלק קוצר כמו ואינו קצר הסתרה
 ככדים שניהם יהיו ואם ̂ ממהר והוא ככידה כו השמש

 כאורך ואינו ארוך הסתירה זמן יהיה כתנועה
 יסוכ והירח ממהרת כו השמש שהיתה הכ' החלק

 ידוע קן על השמש מן הירח מרחק וכשיהיה . כככדות
 מצפים הראיה קשת הנקרא והוא שיראה ממנו שיאות

 ל׳ כליל החמה שקיעת בעת כמערב לראייתו העדים
 ורחוקז השמש מן קרכתו כפי ראייתו שינוי צורת וזה

 נסתר א״כ בקשת הירח וכשיהיה .י״ג] (ציור ממנה
 הקבון קודם סתירתו תחלת היא א׳ ונקודות העץ מן

 מעט ממנו יראה ובה סתירתו קץ סוף היא ב' ונקודת
:ראייתו ליל תחלת הוא

 לפי • יום שלשים על יתר לבנה חדש לך שאין ד
 כליל הירח יראה חסר יהיה אס שהחדש

 מעובר החדש יהיה שלשים כליל יראה לא ואס שלשים
ק אמר וככר  אבי מבית אני מקובל כך ע״ה גמליאל ר
 יום ועשרים מתשעה פחות הלבנה חדש שאין אבא

 שעה ידות ושתי חלקים וע׳יג בעה ידית ושתי ומחצה
 החלקים כל יהיו הלקים תש״כ והיא שלישים שני הס

 שיהיה עד מזה יותר ולא שיאמר שצריך וא״ת .תשצייג
 נחלקו לא גמליאל רבן שכזמן נאמר ידוע הקצב זה

ק מכך פחות אין אלא לומר נצרך לא ולפיכך  ולא ו
 . חלוקה כזה ביניהם שאץ לפי יותר ולא לומר נצרך
 מאיר הירח כדור י5ממ שיתר למעלה שאמרנו ולפי

 כדורים שני כל ולומר הענין זה לבאר אנו צריכין
 מאירה אינה והאחרת מאירה האחת שהיתה שויס
 גשוה חציו הוא המאירה מן האורה שמקבל החלק והיה

 אם מחברתה גדולה שהאחת שונים כדורים שני וכל
מן היא הגדולה היתה ר. אי רה,י אי  יסר הקטנה המ

.מחציה פחות הגדולה מן יאיר בהפך יהיה ואם מחציה
: י׳׳ב] [ציור

אין

 עדים באו ולא יראה שהירח ב״ד כשידעו
 הירח שיראה מחשבונה שיאות ואע״פ מלא החדש עושץ
 העדים בב״ד שיעידו עד החשבון על משגיחין ואץ

 על משגיחין אין נראה ידעו.שאינו ואס בראייתם
 שיראה בחשבון ידעו אם החשבון על וסומכים העדים

 שעשו כמו ר״ח ל״א יום עושץ עדים באו ולא
 • החשבון על סומכים שהרי נראה שאינו להם כשנתברר
 כאחד שניהם על אלא סומכץ אנו שאץ והתשובה

 עדים שנים ע״פ דכתיב העדות כדין (החשבון הראייה
 שהוא בחשבון כשידעו לפיכך כאחד שניהם שיעידו עד

 קובעץ אין שראוהו והעידו עדים גאו ולא נראה
 עדים ובאו נראה שאינו בחשבון ידעו אס אבל .אותו

 סומכין אין לפיכך שקר עדי שיהיו אפשר שנראה והעידו
 שנזדמנה אלא שקר עדי יהיו שלא ואפשר דבריהם על

 דבריהם על נסמוך לא וגם העבים מן לבנה דמות להם
 מהם אתד וכסילוק כאחד שניהם כלא א״א ועכ״ס

: הקביעה תסתלק
T וכו' לכס הזה החדש שנאמר וכו' עשה מצרת .

 נ״ד מחוייבין וכן לכם משורה זו עדות
 • זכו' העם שאר את ויודיעו וישאחו :העדות לדרוש
 אלא אותם תקרא אל אותם תקראו אשר כתיב שהרי
 המועדות את שעושין אומר הוא ב׳ד על פירוש אתם

:פלוני כיום
 הפסוק זה . וכו' חדשים וקובעין מחשבץ אין ח

 והלשון עשר בתרי כמותו וגס ישעיה כספר
 אל ונעלה לכו ואמרו רכים עמים והלכו שכישעיה

 ונלכה מדרכיו ויורנו יעקכ אלהי כית ואל ה' הר
 ̂ מירושלם ה׳ ודכר תורה תצא מציון כי כאורחותיו

 כי אכל וכו' ונעלה לכו להכירו יאמר עס כל פי'
 וכפל העמיס דכרי לא הנכיא דכרי הוא תצא מציון
 היא ציון שהרי המקרא כדרך שונות כמלות הענין

 אלא סומכין אנו ואין .ה׳ דכר היא ותורה כירושלים
 כ״ד והוא ההוראה עמוד שהן כ׳ד קניעזת על

 טפילה ישראל שכארץ דינין כתי כל שהרי שכירושליס
 הפסוק זה וא״ת .עליו לסמוך גדול ואילן העיקר והם
 אלא כלכד החדשים קכיעת הגבלת על מורה אינו
 תצא מציון כי שנאמר כולה התורה כל כולל הוא

 יועיל זה על מורה שהפשט אע״פ והחשוכה וכו׳. תורה
 התורה מכלל הוא שהרי הערן בזה לנו הפשוק זה

 הענין זה גם מירושלים יוצאת כולה והתורה והואיל
:נתשוכה לי הנראה וזה ,מירושלים יוצא

ב ״  ההלכה .וכו׳ החדש לעדות כשר אין א פ
 לזכור הוצרך מה מפגי י׳ל אבל ברורה

זה

ץ א הראויין כשרים אנשים שני אלא החדש לעדות כשר א

לחם
 &יך ז״ל רנעו על קשה וא״צ .ע״כ מעחיקא סרי ותמני ממדחא שית לדידהו ממדתא

 נאצעגנינות שמחכמחו הרוג כ&י דכר ז״ל דרכינו י״ל ואולי ימים שני נסחרה שהיא כתג
:שעי מכ״ד ימעיש לא דלפהות קאמרא ונמרא הוא שכן ראה

ן ךן  שמעון דר׳ אמרו כ"כ) (דף דר״ה פ״ק .וכו' אדם לכל מסורה הירח ראיית אי
 ההא זו עדות סכרי ורכנן ככס כשרה תהא זו עדות לכס הזה דהחדש סכר

;כווהייהו דהלכתא ז״ל רכינו כתכ רכנן וכדכרי .לכס מהורה
 כידוע מצות קודס נילד אמרו כ׳;) (דף כפ״ק .ונו׳ נמשנונות ממשנין דין בית ו

סמוך נראה שלא כידוע חצות קודם נולד לא הממה לשקיעת סמוך שנראה

םיימוניות הגהות
ו עשין ®[סמ״ג ה ואח״ר לב״ד מיוחדת זו מצוד. מונד, מ׳ ה מונ צו ת אחרת מ שב כללי  לח
ת פו קו ת ת מולדו שמרחם מקרא ו ם היא בי ועשיתם ד תכ מ תכם חכ בינ  העמים לעיני ו
א זו אי גדול בלל כפרק וארז״ל ה הי מ כ א וכינד. ח א זו העמים לעיני שהי ב הי שו חי

ת פו קו ת

כשאר הן הרי ועבדים נשים אבל .ודבר דבר בכל להעיד
פסולי

משנה
 ונאו מצות אמר נולד אם כלומר סהדי^ לאכחושי וכו׳ מינה נפקא למאי החמה לשקיעת

 ו,כן הס שקר עדי היום לקדשו כדי התמה שקיעת קודם החדש ראינו ואמרו עדיס
:סהדי לאכתושי אמרים עניינים עוד שס אמרו

ת ז צו כו׳. וידעו שימשנו נ״ד על ההורה מן עפה מ  הזה קחדש דכתינ משום היינו ו
חו :לכס מסורה זו עדות דהיינו לכס של . ויודיעו וי כו׳ פו(דף כפ״ק ו  כסו

 קדש מקראי ה׳ מועדי אלה שנאמר החדש לעדות ויוצאין השכת את מחללין אמרו כ״כ)
אן. עד כמועדס אותם תקראו אשר  ולהודיע לשלוח דמצוה ז״ל רנינו למד ומכאן כ

כית על המיוכ דהוי והא קריאה נכלל נכנם השלוסיס שלוח דענין הנרייתא מן משמע שהרי

.t ' י י עוז מגדל
פ׳נ פ׳א . למוטדה’ טד מחשנין ב״ד ד) (דף דר׳ה ו כמס׳ . הפרק סוף «ד ממשגין אין :כ׳

:ס׳ג) (דף הרואה פרק ברכות .
ה פ׳ק . הוזדש לטדות פסול טד החדש לטחת כשר אין פ״ב ) (דף דיי נ :כ'


