
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'
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ה. כהלכוח גארו וכגר הענץ זה ל עדו  הקרוכיס עמה שמכשיר שמעון מדרגי לאפוקי אלא זכרו שלא ו̂י
 ילכו החדש אה שראו וגנו אג כ״ג) השנה(דף גראש דהנן עדות ססילי שאר מכשיר וכן החדש כעדות

ט אג ר״שאומר אחר עה השמ יצטרף מהם אמד יפסל שאס אלא מצערסין שהן מסני א1  וכלהקרונים וג
€ לוי ר׳ אמר גגמרא עלה ואמרי וכו׳ החדש לעמה כשרים  משה אל ה׳ ויאמר דכתיג דר״ש עעמא מ

 זו עדות חדשים ראש לכם הזה החדש וגו' אהרן ואל
 סגרי ורננן אחים שהם אע״פ פי' לכם כשרה מהא
 אני הדור לחשוכי פי' לכם מסורה ההא זו עמה
 להכשיר ולא החדש ויקדשו העדוה שיקגלו מוסר

 שמואל אמר ^עוקגא מני אמר המימרא וסוף כה קרוטם
ש: אין . / הלכהכרי

 סי' .וכו' החדש כעמה ^דקדקין הורהיאין דין ב
 שהרי נתקדש ככר מקודש כ״ד שאמרו מאחר

 אתם אלא אוהס תקראו אל אוהס הקראו אשר כתיג
 :אינשי כה משקרי לא לאיגלויי דעבידא מילהא כל ועוד

ל כ  שזה לך שיודע מד הן כשרות כחזקה ישראל ע
 ישראל שכל אמר מה מפני לתמוה ויש .פסול

 עדות מהלכות ייא כפרק אמר ככר כשרות כחזקה
 כדרכי הולך שהוא שיוחזק עד פסול הארן עם שכל

 כשרות כחזקת ישראל שכל שזיש והחשוכה הכשרים.
 שיהיה הוא עדות כהלכות ומיש התורה מן כלומר

 ופסול רשע כחזקת וה הרי אמר שהרי מדכריהם פסול
 לא הכייתוסיס כשקלקלו לפיכך מדכריהס לעדות

 שהוחזק ממי אלא החדש עדות מקכליס החכמים היו
 אותו(ר״ה מכירין אינן אם כר״פ דגרסינן ככשרות

 אחת פעם הכייתוסים קלקלו קלקול ומה תיר כ״כ:)
 כני שני שכרו חכמים את להטעות כייתוסין נקשו

 משלהם ואחד משלנו אחד זוז מאות כארכע אדס1
 כיצד אמור לו אמרו ושלנו ויצא עדותו העיד שלהם
 כמעלה הייתי עולה להם אמר הלכנה את ראית

 ראשו סלעים שני כין רוכן שהוא וראיתיו אדומים
 דומות וקרניו לגדי דומות אזניו ושתי לעגל דומה
 ונרתעתי כי והצין ירכותיו שני כין לו מונח וזנכו לצני

 הרי אותי מאמינין אתם אין ואם לאקורי ׳ ונפלתי
 הזקיקך מי לו אמרו .כסדיני לי למרים מאתיס-זוז

 אס להטעות כייהוסין שכקשו שמעתי להם אמר לכך
ס מי ^  את ואודיע אני שאלך מוטג ואמרתי ה
 ויטעו הגונים שאינם אדם כני יכואו שמא החכמים

 כמתנה לך נתונים זוז מאתים לו אמרו .החכמים את
 שלא התקינו שעה באותה העמוד. על יומתח ששכרך וזה

:המכירין מן אלא עדות מקבלין יהו
 מכוון השמש שמהלך דע .וכו' מחשנין דין בית ד

 לא מעליה נוטה ואינו המזלות עגולת החת
 עגולת מעל, נוטה המזלות ועגולה לדרום ולא לצפון
 ושתי לדרום נוטה וחציה לצפון נוטה חציה היום משוה

 השווי נקודות שחי הם כזו זו פוגעות ככהן הנקודות
 מאזנים מזל תחלת והשנייה טלה* מזל האחת
 מציה המזלות גלגל נוטה.מעל גלגל על סוגג והירח
 גלגל על יהיה הגלגל 'לפיכך לדרום וחציה לצפון

המזלות

 הירח את שראו ובנו אב מעידין. ואין עדות פסולי
 בשרה החדש שעדות מפני לא להעיד. דין לבית ילכו
 מפני פסול מהן אחד ימצא שאם אלא בקרובים [א]

 עם השני יצטרף הפסלנןת משאר בו וכיצא נזלן שהוא
 אע״פ םופרים מדברי לעדות הפסול וכל .ויעידו אחר

 תורה דין ב * החדש לעדות פסול התורה מן כשר שהוא
 החדש את קדשו שאפילו .החדש בעדות מדקדקין שאין

מקודש. זו י הרי זו בעדות זוממין ונמצאו עדים פי על
 אדם מכל החדש עדות מקבלין בראשונה היו לפיכך

 שזה לך שיודע עד כשרות בחזקת ישראל שכל מישראל•
 להעיד אנשים שוכרין והיו הבייתוסים _משקלקלו .פסול

 עדות דין בית יקבלו שלא התקינו ראו לא והם שראו
 כשרים שהם אותן דין בית שמכירין מעדים אלא החדש

 יהיו לא אם לפיכך ג .בעדות וחוקרים דורשין ושיהיו.
 משלחין הירח את שראו העדים את יודעים דין בית

 אחרים עדים י שראו העדים עם בה העיר*.«זנראה אנשי
 הם כשרים שאלו אותן ומודיעין דין לבית אותן שמזכין

 בדרכים מחשבין דין בית ד •* מהם מקבלין כך ואחר
 כשתראה הלבנה ויודעין בהם מחשבין שהאיצטגנינין

 ואם בדרומה או השמש בצפון תהיה אם זה בחדש
.נוטין קרניה ראשי יהיו ולהיכן קצרה או רחבה תהיה

 ראיתם ״כיצד אותם בודקין להעיד העדים וכשיבאו
ת. קרניה היו להיכן בדרום. או בצפון אותה טו  כמה נו
 אם .רחבה היתה וכמה עיניכם בראיית גבוהה היתה

 מקבלין בחשבון שנודע למה מכוונין דבריהם נמצאו
אותם: מקבלין אין מכוונין נמצאו-דבריהם לא ואם אותם

בעששית. או בעבים או במים ראינוהו העדים =אמרו ה
 או במים או בעבים ומקצתו ברקיע מקצתו שראו או

זאת. ראייה על מקדשין ואין ראייה זו אין בעששית
 ואמר קומות שתי כמו בעיני גבוה ראיתיו אהד אמר

 האחד אמר .מצטרפץ גבוה היה קומות שלש כמו השני
אחת: קומה ביניהן יהיה או כמותו שיעיד שני עם מהם אחד ומצטרף מצטרפץ. אין חמש כמו אמר והשני קומות שלש כמו

; מ ה ׳ י ס׳ מ : א ד כ ס ש אמרו ג
משנה לחם

ן  ואפילו אמם שוגנים ואפילו אמם דרשו כ״ה) (דף מכירץ איק אס דבפרק משוס זי
לנ״ד: הוי חה מופעיס

ב פ״ב
. ־ כו׳ ________ הקשה ו

 ישראל שכל כאן שמ״ש וחיר! הכשרים כדרכי הולך שהוא שיומק מד פסול הארן מם
א פדות בהלמת שאמרו מה אבל המורה מן היינו וכו׳ כשרים בחזקת  מדבריהם שפסול מ
כ.  מדבריהם פסול דהוא כיון דמ״מ הירק אינו תירוצו קושיא קושיחו אס אומר ואני ע״

 פסול מדבריהם שהפסול ז״ל רבינו כתב הפרק בריש והא עדות ממנו מקבלין היו איך
 ודאי ע״ה שהוא שידענו דמי דנהי קושיא אינה קושיסו באמת אבל .החדש למדות
 דהיינו ע״ה שהוא מישראל אדם לשוס ממזיקים אט אין מסתמא אבל לעדות פסול שמא
 הם כשרים בחזקת ישראל כל הסתם דעל ארן בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו
 שם שכתב וזהו פסול ע״ה שהוא ודאי אוחו כשידעט אבל לפחות ארן בדרך והם

 דמשמע קצת תמיה אני מ״מ אבל .בודאי אותו שידעט היכא דהייט מדות בהלכות
 לפיכך מקודש החדש היה לעדים מזימין היו דאסילו מפום הכא ודוקא ז״ל רביט מדברי

ם את להכיר צריכק אט אץ ד ע  בסלה עדותן הוזמו דאם ממונות בדיני בעלמא אבל ה
 אחר פוסק לשום ולא עדות בהלכות ז״ל לרביט ראיט ולא ,העדים אח שיכירו צריך

 סוברים דהם משמע כשרים שהם להעיד עדים שיביאו או לעדים יכירו שהדיעים שהצריך
רין(דף אין דפ׳ דברייהא כפשטא  יהיו שלא החדש בקידוש דהתקיט דקאמר כ״ב) מכי

שם מן מקבלץאלא רין,  שקלקלו מפני החדש בקדוש מעלה לעשות דרצו משום הוא המכי
 הימה לא. דהחקנה בהפך נראה כאן ז״ל רביט וממ״ש .צריך דאיט ודאי בעלמא אבל
 לא זה ודבר בהן מועלת דהזמה דבעלמא עדויות שאר עם החדש עדות להשוות אלא

ט. ולא מציט אי דנפקא אפשר מקודש החדש זוממין שנמצאו דאע״פ רביט שכתב ומה ר

 הזנג או והואהיאש המילות וגלגל הטעה גלגל גה פטגע הנקודה והיא הפגיעה בנקודת שהיה המילות
 ,ופעם .ט׳׳ז] [ציור יה כגון היום גמשוה הגועה עגולת שפוגעת במקום היום משוה גלגל על יהיה ופעם
 יה כגון היום ומשוה והמילות הנועה בין הפגיעות נקודות שתי על כשהיה והוא שלשתם על יהיה
העץ בראיית רחבה יהיה פי׳ רחבה. תהיה ואם : שניהם מעל נועה הלבנה תהיה ופעם .י׳ץ] [ציור

:לרחם או לצפון מעע יה יהיה או הרבה
 הירח כשייוי פירוש . מעות קרניה ראשי היו ולחיכן

 מולד הנקרא והוא מעע השמש קבון מעל
 שכנגד והוא ממנו המאיר מן אחד כחוע ממנו נגלה

 ולא הירח לראות יכולה העין שאין ואע׳פ השמש
 אנו אבל השמש ,באור נסתר שהוא לפי ממנו המאיר
 השמש מן וכשיתרחק מועע דבר ממנו שנגלה יודעים

 לעינים ממט המאיר מקצת ונראה אחד יום כמו
 כשני קצוות שתי כאילו יראה הלל ערבי בלשון ונקרא
ח] [ציור קרנים  שיהיו א׳א קרנים השני ואלו .י׳׳
 אץ אם אבל שכנגדה לרוח אלא השמש לצד סונים
 המילוח עגולת על מהלכיה יהיה אלא רוחב לירח
ד הלבנה קרני שני יהיו בשוה ע  ואם בשוה המזרח כ
 קרניה יהיה בצפון המזלות גלגל מעל נועה הלבנה תהיה
 היא ואם .הדרום אל נליזה להם ויש למזרח סונים
 לצד נליזה עם למזרח סונים קרניה יהיו לדרוס נועה
 קרניה ראשי נעיית על העדים ב׳ד שואלין לפיכן • צפון
 פנים השלשה מאלו אמת על שהיה במחשבתם יעלה ואם

 שראשי שיעידו או הדברים בחילוף העדים והעידו
 לפי שיהיה א׳א החלק וזה השמש לצד טסים קרניה
 שיתבאר כמו השמש סאת להפך תמיד קרניה שראשי
 העידו אם לפיכך במופת ההלכה מזאת יו׳ע בפרק
 ואין שקר עדי שהם בידוע בחשבון יעלה שלא בדבי

:אותם מקבלין
ש ראינוהו העדים >י.מרו ה  כשהסהכלט במים.פירו

 המים סני על ירח של בבואה ראינו במים
 מה סותרים שאינם דקים עבים הרקיע שראינו או

 אותם שראינו או : בתוכה ירח דמות וראינו שאחריהם
 שראיט או .בעששית שלו בבואה ראינו פי׳ .בעששית

^ סי׳ .וכו׳ ע מקצתו ר ^י  שנראה בעבים ומקצתו ב
 ומקצתו ברקיע מקצתו ראינו אם וכן העבים מאחרי
 וו אין בעששית ומקצתו ברקיע מקצתו וכן במים
 לבנם דמות להם נדמה הפנים אלו שבכל לפי ראייה
 ברקיע מקצתו אומרים שאנו וזה .הודאית הלבנה ואינה

 למימרא לאו בעששית או בעבים או במים ומקצתו
ט] [ציור עגולו מקצת שראו ״  ברקיע ראו ש^מלא י
 נראם אם והלא אותן מקבלין אין אמאי עיגולו מקצת
 בלילם שיראה א׳א ועוד מעידין השערה כחוט ממנו

 אחד כחוט אלא ממנו נראה אין והלא חציה הראשונה
 עיניהם שזקפו כגון ברקיע מקצתו הדבר פירוש כך אלא
 החצי החוט וכן הנראה החוט חצי והוא חוטו וראו

 היא דעיבא פנוביתא מפני מעידין אין ומש׳ה במים
: שציירט הדרן זה על החוט חצי שיראה א׳א כהרי

רו מ א

ן י  כשרות כחזקח הראל שכל וכו' החדש כעדות מדקדקין שאין תורה ד
שכל עדות מהל׳ י״א נפרק ז״ל מ־נ אמר דהא המפרש הקשה .וכו׳

עוז מגדל
ץ(דף אם פרק .מקודש עד במדות מדקדקץ שאין תורה דין מכיר ד אינן.  מקדשין ואץ :כ״ה) כ׳

ק מכירין(דף אינן אם פרק .בשלשה אלא טסשבין ואין עד ס׳ ד)ו :י׳ג) י׳ב דסנהדרין(דף כ׳

 ואפילו אתם שוגגיס ואפילו אמם כ״ה) (דף דר״ה שט נסרק דאמרו הא משוס ליה
ץ אינו משקרי לא לגלויי דעבידא דמילתא משום המפרש שכחנ השעם אנל מוטעים  ענ

 החדש את קדשו נ״ד ואמר אחד כשנא אלא לגלויי דענידא מ;לתא נהא מקרי דלא לכאן
רין(דף אינן אם נפרק וכדאיתא א לירחא קדשוה דאמר עולא גני כ״נ:) מכי מערנ  נ

טז״ל וכתט  מילתא זה אין לא או החדש את ראו אם לומר אכל ג׳ נפרק לקק רני
 ראו דאלו אפשר ראו לא אחרים שרכים דאע״ס ראו לא אלו אס יודע דמי לאגלויי דעכידא

עד נאמן היה לאנלויי דענידא מילסא היה ואילו עד נמו אחד נ  ואמר שנא אחד נ
ת קדשו  לדקדק שיש ומה שלישי. נפרק לקמן כדאיתא נאמן לכדו דהוא החדש אח דין ני

רי דנ ט נ תונ ז״ל רני ד: לקמן אנ ״ ס הו נ שי כו׳. כעדות וחוקרין דורשין ו  דאין קשה‘ו
 ודאי מומחין כעי החדש דעדות דכיון כן היה התורה מדין דנלא״ה התקנה מן זה

עי  דנעילת פעמא דמשום והלוואות ונהודאוח סנהדרץ כריש כדאיחא וחקירה דרישה דנ
 הדרישה רננן סלקו דלא ודאי ה״ט דליכא החודש כעדות אכל וחקירה לדרישה ליתא דלת

ט מדנרי לעיל נראה וכן והחקירה  התורה מן עשה מטח שכתנ שני פרק כסוף ז׳׳ל רני
: העדים ושידרשו וכו׳

ט׳ נדרכים מחשכים דץ בית ד רין(דף אינן אם נפרק .ו ד וכו׳ <״ד:) מכי עו  ו
 לפני פגימתה כ״ג:) (דף שם ואמרו החמה לאחר או החמה לפט שם אמרו

 קרטה ראשי להיכן שכחנ נמה שכללו ז״ל רניט ניארו ולא החמה לאחר או החמה
טנ זה ענין וניאר טטות הכל: נחנאר ושם י״פ נפרק הי

ם. ומקצתו נרקיע מקצתו שראו או וכו׳ כמים ראיטהו העדים אמרו ה י נ ע ס׳ נ  נ
כו׳. גנוה ראיתיו אמד אמר כ״ד): (דף מכירין איק ה ו ם.ז  שם נרייחא ג

 מ״ז (דף הנשנעים כל ונפרק אחרת לעדות מצטרפין אנל דנרייתא כסיפא שם ואסרו
^ הקשו נסו® מ״ח) ׳ גני לי למה שקרי סהדי נהדי דאמר חסדא לרנ נרייתא מ נ

כתי
ת ו ה ג רו ה ו י נ מו י מי

ח תנ״ז סי׳ נטא״ח תמזיא ומולדווו תקופות תיעוב ענץ וב^ ע״ע ומולדות תקופות  תנ״
; ע״ב ,בקרובים דערי עטעון ברבי ורלא יוסי בר׳ רר׳׳ה פ׳׳ק ]6[ :וע׳ש]
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חביב ן לוי רבי פירוש
( ל ר ב ט ב פ ת  עצמן ב״ד ראוהו הרב כ

ף פ  אס כ״ע יוס ב
 אחר ראוהו ואס וכו' כוכב יצא לא עדיין
 מראה בכאן הרב דברי וכו'. מכבים שני שיצאו

 הן קושיא להם יש כי וחתומים סתומים הם
ם. בשני חה עצמם מדבריו הן מהגמרא  פני
 ה׳ בפרק שכתב ומדבריו בכאן שכתב מדבריו

:שבח מהלכות
א שי קו  במה פרק שבסוף היא מהגמרא ה

 שנשאו אחר ל״ה:)־ (שבת מדליקין
 ר׳ אמר בגמ׳ אמרו השמשות בין בשיעור ונתנו

 בין שנים יום אחד כוכב שמואל אמר יהודה
 ב' יום א׳ כוכב תנ״ה לילה שלשה השמשות

 וא"כ הלכה לפסק ז״ל הריא״ף והביאו‘ וכו'
 יצא לא עדיין אס בכאן הרב אמר איך קשה
 כנראה יום הוא שעדיין וכו' שלשים בליל כוכב

שאס

מרו 1  שיהיה צריו לפיכך אמד יום ככמו המולד קודם והוא השמש כאור גסהר לא כאן מד כי כינו כיום כמזרח שיראה א״א פירוש .וכו' שמריה כ״מ כיום ראינוהו מדים אמרו • וכו׳ כונה כלא ראינוהו א
 שמריה ראייס אכל כזמנו שראוהו שהעידו לפי אותם האמינו חכמים אכל וו כעדות אוהם מאמינין שאין הדין מן והיה ימים כ׳ המולד אחר כמערכ ראיהה וכין המולד קודם כשחריש ראייהה כין

 שלשים כליל שראו הראייה זו שמא ג'כ לומר לנו שיש כשחרית כ״ה יום ראייח על השגיחו ולא שלשים ליל ראיית על השגיחו מה ומפני וא״ת .כלכנה להם ונראית נתקשרו העכים שהרי לפי עליה השגיחו לא
 כראיית שהעידו מאחר אמיתית אינה או אמיתית היא אם שחרית לראיית אהראין אנו אין והתשוכה . שלשים כליל נראה הירח ואין האמיתית הראייה היא ועשרים תשעה יום ראיית אכל שנתקשרץ עכים

 לא וכאילו כ״ע יום לראיית לכ לשוס אין שלשים ליל
כ״ה} כגמרא(ר״ס אמלינן ועוד .כלל כה לפנינו העידו

 לירחא ותשעה כעשרים דקאי לסיהרא חזא חייא ר׳
 ואת לקידושא כעינן לאורתא אמר כיה פתק קלא שקל

 חוששין שאין המעשה מזה למדנו איכסי זיל הכא קימא
:שחרית כ״ע לראיית

T צד . מקכלין כי ׳ ו כ  כלשון נפש כפחי פירוש ו
מי  נפש מפח מגזרת אלכאנוד חנסרין ע

 דכתיג מקודש אומר כ״ד ראש ואח״כ י״א) (איוב
 כ״ד שראש מכאן וכו׳ ה׳ מועדי את משה וידכר
 מקודש מקודש אחריו עונין העם וכל מקודש אומר

 תקראו אשר קרא דאמר ר״פ אמר כ״ד) מנלן(ר״ה
 הם אלה אמר יצחק כר נחמן רכ אתם כיה קרי אותם:

:מועדי יאמרו הם מועדי
אין ח  קדוש שהרי .כשלשה אלא החדש מקדשץ ו

 דין לכית אלא אדם לכל מסור אינו החודש
 כ״ה:) (ר״ה כגמרא ואמרינן מג׳ פחות כ״ד ואין

 היה ואם כשלשה ממונות דיני ותגן הואיל הד״א
 יחיד לקדשיה ה״נ כיחיד ואפילו דן לרכים מומחה

 ליה ואמר רכינו ממשה יותר מומחה לך שאין קמ׳ל
 אל ה׳ ויאמר כתיכ1 כהדך אהרן דאיכא מד רחמנא

 וכראשי אמר וכן לאמר מצרים כארן אהרן ואל משה
 שזה לעד וזה החדשים וכראשי אמר ולא חדשיכס
 מן והוא הטכעיים החדשים לא לכס מסור החשכון

 אכל .שנייה פעם קכוצס עד השמש עם הירח קכוץ
 ולא שגה כני ככשים שני השכת וכיום אומר כתמיד

 .כרצונכם ואינו טכעי דכר שהוא לפי שכתכס מר6
 אם .וכר מהשכין אין וכן :ככס תלוי אינו <פיכך
 אלא , חסר או מלא החדש והיה יראה לא או יראה

 כ׳׳ד צריכין זה ומפני סומכים אנו חשכונס שעל כ״ד
 שיחשכו כדי וגימעריאות ומזלות תקופות חשכון לידע
 אלא מקדשין ואין : ר״ח יקכעו יום זה כאי וידעו
 נראה לא אכל שלשים ליל שהוא .כזמנו שנראה חדש

 השמים: מן קדשוהו שכני אותו מקדשין אין כזמנו
 לישראל חק כי קרא דאמר .כיוס אלא מקדשין .ואין

 קדוש אף כיום משפע מה וכו׳ משפע הוא
 ישראל וכל דין כית ראוהו אסילו : כיוס החדש

 וכל כ״ד ראוהו למיתנא Y( כגמרא אמרינן .וכו׳
 וכל כ״ד וראוהו הואיל אמינא ס״ד איצערי ישראל

 :קמ״ל ליעכרוה ולא מיגתא לה איפרסמא ישראל
 למיתנא ל׳׳ל כגמרא אמרינן .וכו׳ עדים שנחקרו או

 ומקודש דין כתחלת העדים חקירת אמינא ס״ד
 ממונות אדיגי דהוה מידי כליליא ולקדשוה דין בגמר
 ה״נ כלילה וגומרין כיוס דנין ממונות דיני דתנן

:קמ״ל כליליא ליקדשיה
הו ט  דכרי משמיעת גדולה עצמן כ״ד ראיית כלומר משמיעה גדולה שהראייה לפי .שלשים יום ר״ח ויהיה כ״ע יום כסוף ומקדשין הוא יום עדיין שלשים כליל כוככ יצא לא אס וכו' עצמן כ״ד ראו

 והרי החדש זה מעכרין למה ותאמר וכו׳ כ״ד ראוהו אפילו שאמרה ההלכה על תקשה ואס כיוס אלא מקדשין ואין היום יצא שהרי .וכו׳ כליל ראוהו ואם :כפניהם הראייה על שיעידו העדים(עצמן)
 שהרי הצורות שתי כין הפרש שיש והתשוכה ,אותו מקדשין ונחקרו כזמנו החדש את שראו והעידו רחוקים עדים כאו ימים ה׳ או ד׳ ואחר החדש את כ״ד ועכרו שלשים כיוס העדים כאו לא שאס ■כפ״ג אמר

שמקדשין אפשר החדש שעיכרו אחר ימים ה׳ או ד' אחר אלא כאו ולא ל׳ כיום כלל העדים כאו לא אם אכל עכרוהו ולפיכך ל״א ליל שחשכה מד כזמנו קדשוהו ולא כ״ד ונאנסו שלשים כיוס העידו העדים
אותו

משנה לחם

 ונתבוננו בו שהתבונננו וכיון ־כוונה בלא ראינוהו ייאמרו ו
 ואין עדות זו אין ראינוהו לא שוב להעיד לראותו
 וכלו כלבנה ונראו נתקשרו עבים שמא עליה. מקדשין

 ועשרים תשעה ביום ראינוהו עדים אמרו להם. והלכו
 ערבית וראינוהו השמש שתעלה קודם במזרח שחרית
ם אלו הרי שלשים בליל במערב מני א  על ומקדשין לנ

 שאמרו הראייה אבל .בזמנו ראוהו שהרי זו ראייה
 אחראין ■ ■אנו שאין לה נזקקין אין בשחרית שראוהו
 ונראה שנתקשרו הם שהעבים ובידוע שחרית לראיית

 לא עיבורו ובליל בזמנו ראוהו אם וכן .בלבנה להם ,
 לראיית אלא אחראין אנו שאין נאמנין [ג] אלו הרי נראה

 כל .החדש עדות מקבלין יכיצד ן :בלבד שלשים ליל
 ובית .דין לבית בא הירח את שראה להעיד שראוי מי
 סעודות להן ועושין אחד למקום בולן אותן מכניסים דין

 ראשון שבא וזונ .לבא רגילין העם שיהיו כדי גדולות
 דבריו נמצאו ̂אותו ושואלין הגדול את מכניסין שאמרנו. בבדיקות ראשון אותן בודקין

 הזוגות כל ושאר קיימת. עדותן מכוונין דבריהם נמצאו חברו. את מכניסים לחשבון מכוונים
 שיהיו בדי נפש בפחי יצאו שלא כדי אלא להם שצריכים לא דברים ראשי אותם שואלין
 העם ובל מקודש אומר דין בית יראש העדות שתתקיים אחר כך ואחר ח ♦ לבא רגילין
 אלא מחשבין ואין .בשלשה אלא החדש את מקדשין ואין מקודש מקודש אחריו עונים

 קדשוהו ואם ביום אלא מקדשין ואין .בזמנו שנראה חדש אלא מקדשין ואין .בשלשה
 עד מקודש דין בית אמרו ולא ישראל ובל דין בית ראוהו ואפילו מקודש. אינו בלילה

 עד מקודש לומר דין בית הספיקו ולא העדים שנחקרו או .ושלשים אחד ליל שחשכה
 חדש ראש יהיה ולא מעובר החדש ויהיה אותו מקדשין אין .ושלשים אחד ליל שחשכה

 דין בית אלא קובעת הראייה שאין .שלשים בליל שנראית אע״פ ושלשים אחד יום אלא
 אם .ועשרים תשעה יום בסוף עצמן דין בית ראוהו ט ז שקובעין הב מקודש שאמרו

 בליל ראוהו ואם הוא. יום שעדיין מקודש אומרים דין בית שלשים. ליל כוכב יצא לא עדיין
השנים ויעידו מהם אחד אצל דיינין שני מושיבין למחר .כוכבים שני שיצאו אחר שלשים

בפני
ה: כ ס ש : א ג כ ס ס ר: ב כ ס ס ג

 מצמרשין ואמר הוא רגא אמר דה״ק אליגיה ותירצו .זו את זו המכחישות מדים כתי
 שנים כמרןום אחד של דבריו ואין וחד תרי להו דהוה חדש ראש של אחרח לעדות

 באה וזו ומעידה עצמה בשני באה זו ליה דאית הונא כר׳ לן קיימא דאק ואע״ג כלום
 דודאי משום חסדא דרב אליבא דאתמר כאוקימתא ז״ל רבינו פסק מ״מ עצמה בפני
 דלעדות לישנא אתי הונא דלר׳ משום הוא חסדא לרב שם שהקשה דמה אלא אמת הדין

 שהוא אלא היא עצמה עדות זו חסדא לרב אבל אחר ענין עדות דהיינו כפשועו אחרת
 אליבא אמת הדין אבל מנירין אין בפרק זה דוחק ז״ל בתום' רמזו וכבר אמר עד

 בשבועות שתירצו כמו הברייתא פירש מכירין אין פרק ז״ל דרש״י נ״ל ולהכי .דכ״ע
 הברייתא לפרש רצה לכולהו אמת דדינא דכיון כוותיה ק״ל דלא אע״ג חסדא דרב אליבא

:קצת דחוק הוא דהלשון אע״ג לכולהו אמת הדין שיהיה בענין
רו וגמרא: ברייתא שם זה גם כוונה. בלא ראינוהו אמח ו ס  ביום ראינוהו עדים א

 מעשה כ״ד:) (דף מכירין איק אם פרק במשנה .וכו׳ שחריש ועשרים תשעה
 עדי נורי בן יוחנן ר׳ אמר במערב וערביה במזרח שחרית ראינוהו ואמרו עדים שבאו
 מרי בן יוחק ר׳ דקאמר שקר ועדי העידו החדשה דעל פירש ז״ל ורש״י .הם שקר
 ומסתייעא ע׳׳כ. מערב לסוך המזרח מתוך ביום שעוס עשר בשתים לרון ממהרת שאינה לפי

 ז״ל ורבינו .בקצרה שבא ופעמים בארוכה שבא פעמים בגמרא דקאמר ממאי מילתיה
 חשבונן שכפי מפני הוא מולק שהיה דריב״נ ופירש זה תירוש הדעת מן מאד הרחיק

 השיב ולזה הענין מרחיק היה זה ומפני שלשים ליל של ערבית להראות יכול היה לא
 יותר פעמים להראות שתוכל אפשר בקצרה בא ופעמים בארוכה בא פעמים גמליאל רבן

וז״ל אלו מהלכות י״ב פרק ז״ל רבינו וכמ״ש .התכונה דרכי כפי אחרת מפעם מהרה

מיימוניות הגהות
ג [ג] רי א נ בי ודל ר חנן כ מר ב״נ יו או די ד ר ע ק כ ,הם ע ר״ג [ג]ע״ א כ בי ודל ר סא כ  דו

ס בן רנינ מר ה א די ד קר ע ב ,הם ש : ע׳

 ירח מבואו ידע שמש חכמים אמרו ולפיכך וכו׳ במעגלוהיו יש גדולות עקלקלות שהירח
 שתראה כמו בקצרה בא פעמים בארוכה בא פעמים חכמים ואמרו מבואו ידע לא

 .ור״ג ריב״נ בין שהיה ההפרש הוא וזה תגרע ופעמים תוסיף שפעמים אלו מתשבונוח
 להם נראה לבנה וכדמות הם הבל דברי ודאי זה שחרית שראו אומרים שהיו מה אבל
 ואפשר בקצרה בא ופעמים בארוכה בא דפעמים דכיון הוא ר׳׳ג שהשיב ומה א״א שזה

 דברי שחרית במזרח ראינוהו שאמרו ומה האמת הוא דכן נאמר א״נ ערביח שהראה
:כלבנה להם ונראה הם הבל

ד ז צ י  מצר במשנה כ״ג:) (דף מכירין אינן אם בפרק .וכו׳ החדש עדוח מקבלין כ
 מתכנסים העדים כל ולשם נקראת היתה יעזק ובית בירושלים היתה גדולה

משם זזים היו לא בראשונה במשנה שם אמרו עוד .ז׳׳ל רביט דברי הם אלו וכל וכו׳
ח: פרק שבת בהלכות זה ז״ל רבינו והזכירו וכו׳ גמליאל רבן התקין היום כל כ״

סין כני :שם משנה זה גם .וכו׳ ושואלין הגדול את מ
אין :כ*ה) במשנה(דף שם זה נם .וכו׳ העדות שתתקיים אחר כך ואחר ח  מקדשין ו

 קמא ופרקא כיו) (דף דין בית ראוהו פרק ריש .בג׳ אלא החדש את
אם בפרק משנה .בזמנו שנראה חדש אלא מקדשין ואין :י׳:) (דף דסנהדרין

אין בזמנו נראה לא אם דאמר צדוק בר אליעזר כר׳ ופסק כ״ד) (דף מכירין אינן
ק שמים קדשוהו שכבר אותו מקדשין לו : בגמרא שם פסקו ו אפי .דין ביס ראוהו ו

ה ראוהו (בריש שם וגמרא משנה כ״ה:): (דף ב״
 מהר״ל והרב להולמו קשה הלשון זה .וש׳ כ״ע יום בסוף עצמן דין בית ראוהו ט

:ע״ש ודעת מעם בטוב בו האריך ז״ל חביב ן׳
בית

עוז מגדל
ף ראוהו סרק . השלשה ויקדשוהו ■עד גיוס אלא מקדשין ואין ד ד( ״ :דסנהדדן p״c1 כ״ו) כ״ה נ
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ד להם שמצפים ממן העדים נאו לא שהרי אותו  והיי יעשו מה אותם מקנ(ץ אס׳כ ונאו והואיל נ׳
 ואם ונו׳ החדש את שראו עדים שלישי פיק נתחלש אמי הלא וא׳ש .הוא רחוק הירח נו שיאו מקום

תי ניניהם היה  חדש יאש קינן נענין מועלת אינה העדות אותם שענין התשונה .ונו׳ ילכו לא כן על י
ו וטוצא המועדות נתיקון מועלת החדש׳אנל נתענר שכנר ד ראוהו וקיא שאחריה שהלכה ודע .נ  נ׳
 הוא יום שעדיין וכי' שלשים נליל כוכנ יצא לא עדין אס שאמי האחד ,קושיות כמה עליה יש עצמן
ה ז׳ל אמי שהרי השמשות נין העת זה שיהיה אפשר והלא פ׳  שיראו עד החמה משתשקע שנת מהלכות נ

ם ג׳ ם השמשות נין הנקרא הזמן הוא נינוניים כונני  ודנין הלילה מן ספק היום מן ספק והו^ נכלמקו
ו  הנקרא והוא כוכנ יראה ולא החמה שתשקע אפשר ז׳ל דנייו וממשמע ונו' מקום נכל להחמיר נ

 ראוהו אם שאמר הנ׳ הקושיא . וצ׳ע הוא יום עדק הנה ואמר זמנים נספר שאמי כמו השמשות נין
ס שני שיצאו אחי שלשים נליל  למחר הקידוש דחם ולפי^ הלילה מן סעת שזה ז׳ל מדנייו ולמדנו מכני

ם. ג׳ שיראו w אמי שהט הלילה מן לא השמשות נין הזמן זה יהיה זמנים נספר דנייו ומשמע י נ נ כו

ו דנין השמשות מנין הוא הזמן שזה אע'פ וא׳ת  צריכין אנו שגם נאמר למהר אלא מקדשין ואין להחמיר נ
 זמנים נספר שאמר כמו השמשות נין שהוא א׳ כוננ שיצא עד החמה משקיעת שהוא נזמן להחמיר

 שהוא העת דין לזכור צרל היה ועוד וסופו. נה׳ש תחלת נין יש הפרש ומה למחר אלא מקישץ ואין
 ואין להחמיר אם נו ומקדשין להקל אם כוכטם שני שיצאו עד א׳ כוכנ יציאת נזמן החמה משקיעה
 שיראו שמאחר לזמן נינו חילוק יהיה לא ניום אלא מקדשין ואין השמשות מנין ג'כ שהוא לפי מ מקדשין

ם שני ם ג׳ שיראו עד כונני כני  העת דין הלא למהר הקידוש נראייה הנגלה לשמשות נין עת שהוא נו
ד ראוהו אם מה מפני השלישית הקושיא . צ׳ע ועכ׳פ כדינו מנה׳ש שלפניו  כ׳נו יום נסוף עצמן נ׳
ד כוכנ יצא לא ועדין  נסוף שהצריך כמו ג׳ כפני להעיד מהם פנים מצריכים ואין מקודש אומרים נ׳

ד ראוהו ואם כשאמר ם שני שיצאו אחר נ׳  ראייתם נין הפרש ומה ונו׳ דיינין שני מושינין למחר כונני
ע יום נסוף ד די והיה הקידוש דין שנשתנה עד ל׳ נליל או כ׳  למחר שיקדשוהו שלשים נליל שיראו לנ׳

ע אוהו!כיוס כשראו שעשו כמו אותו שראו מאחי :וצ׳ע כ׳
ת גי

 שאף שמואל כמאמר מכואר והרי יום יקרא שלא אמד אפילו כוכב יצא נבר שאם
 בין מהחיל אז כי כוכבים שט שיצאו עד יום הוא עדיין אמד טכב שיצא פי על

י השמשות  וז״ל. המשנה בפייוש ז״ל הרב כהב וכן בודאי שמואל דברי פירוש הוא כן נ
 יום נקרא בגודל הבימניים מן,הכוכבים מכב שיראה עד השמש ביאה אחר כי ודע

 זמן הוא ג׳ שיראו עד ב׳ ומשיראו יום ג״כ הוא שנים שיראו עד אחד כוכב ומשיראה
א ג׳ וכשיראו השמשוח בין  ואע״פ מ׳׳ש מצואר נראה הרי .ע״כ ספק בלי לילה מ

 השמש ביאת אמר כי ודע ,והוא אחר לשון אם כי הלשון זה נמצא לא הערני שבנוסמת
 זהו .ע״כ וכו׳ השמשות בין זמן הוא ובאורה בגודל בינוניים כוכבים ג׳ שיראו עד

 מאמר שפירוש מבואר נראה עכ״ז אבל שבת בהל׳ מ״ש עם בכאן שכתב הדין להסכים
 ששתיהן לומר אפשר אם או האמיזית היא מהנוסמאות זו אי וביאור כמ״ש הוא שמואל

 וראוי וחזקה אמחית היא שהקשיתי הקושיא מ״מ נעז״ה דברי בתוך יבא עוד אמת
א :בהיתרה להשתדל שי קו  סותר הראשונים דבריו שדיוק הוא בכאן עצמן ז״ל מדבריו ה

מדם כוכב יצא לא עדיין אם ז״ל אסר שהרי האחרונים דבריו לדיוק  הא ונו׳ מקודש או
 ראוהו ואם כתב אח״נ היום עבר שכבר מקודש אומרים אין אמד כוכב אפילו יצא אם
 הא כוכבים ב׳ שיצאו אחר דראוהו סעמא מושיבים למחר כוכבים ב' שיצא אמר וכו׳

 ^שיות שני הרי ■מקודש מיד אומרים אלא ב״ד למחר יושיבו לא אמד כוכב שיצא אמר
 הוא הנכון והלשון ז״ל לשוט בשבש זולתי בהן מיר^ן שאין וכנראה הרב. בלשון חזקות

 דפוס לא ספר בשום זה נמצא שלא נעשה מה אבל אחד כוכב רק יצא לא עדיין אס
 בחוזק שאינה אע״ס ז״ל הרב בדברי אמת הערה להעיר נ״ל עוד . יד מכתיבת ולא

 מושיבין למחר כוכבים ב׳ שיצאו אמר ראוהו ואם ז׳׳ל הרב שכתב מה כי והיא הנזכר
י ודאי לילה שהוא מסעם לא זנו׳  מטעם אלא ודאי לילה איט כוכבים ג׳ שיצאו עד נ

 הרב גס .שכתבתי דשמואל במימרא מפורש כן כי לילה ספק והוא השמשות בין שהוא
 וא״כ מכבים ג׳ שיראו עד לילה ודאי שאינו בפירוש כתב שבת מהלכות בפ״ה ז״ל

 צריך ולכן לילה ספק שהוא כיון מקודש ב״ד אומרים אין השמשות בין שבזמן נראה
 הספיקו ולא העדים שנחקרו או וז״ל למעלה הרב אמר שהרי וקשה ודאי יום שיהיה

 לומר הספיקו אם הא ע״כ. אותו מקדשין אין ל״א ליל שמשכה עד מקודש לומר ב״ד
 שהוא ר״ל חשכה פי׳ כי השמשות^ בץ שהוא אע״פ מקודש שיאמרו משנה שלא עד מקודש

 למה כי והיא הרב בלשון אחת הערה יש עוד .כמכר למטה מ״ש הפך וזה ודאי לילה
 השמשות בין בזמן אומן וכשראו בראייתם אוהו יקדשו יום הוא ועדיין הירח ב״ד כשיראו

בלי, למחר אוהו יקדשו לא למה לקדשו כדי שלשה בפני מהם שנים שיעידו למחר צריך
ם. טניס שיעידו ה הוא כי מכבודו ובמחילה בצ׳׳ע. והנימה המפרש העיר ההערה זאת מ

קושיא יש עוד .ז״ל הרב דברי כל לפרש אם כי זכרהיה לא אני וגס להשיב קל דבר
ידיעת הלה בכאן ז״ל הרב כי והוא פ״ה שבת נהל׳ ממ״ש ז״ל הרב בדברי חזקה
 הפשט כפי רבריו ופירוש יצאו שלא או מכבים בשיצאו ביה״ש זמן או עדיין יום שהוא
 קשה וא״כ ודאי יום הוא כוכב יצא לא עדיין אם חמה שקעה שכבר אע״ס הוא הנכון

 זאת ולבאר ביןהשמשות. זמן מתחיל מיד החמה דמשתשקע ז״ל הרב כתב שבס שבהל׳
 אחד טכב יצא לא אם בכאן הרב מ״ש או מחלוקה ימנע לא כי אומר יוסר היךשיא

 ששני ר״ל אחד הכל כי שנאמר או אמ״כ או השמש ביאס קודם מדבר הוא זכו׳
 קודם שמדבר נאמר אם כאחת. באין כוכבים שני ויציאת השמש ביאס והם הדברים
 מהירין ב״ה ובכלם י״ח) י״ז (דף פ״א בשבת שנינו שלימה שמשנה א״א החמה שתשקע

 מהקושיא יצאנו לא כי גם ודאי יום נקרא הממה שקעה שלא זמן כל ובודאי השמש עם
 אבל יום הוא הממה שתשקע שעד כסב שבת בהל׳ ששם דבריו סותר שהרב שאמרנו
 מדבר איט תאמר מה שאמרתי, הקושיא קשיא וא׳׳נ הממה שקיעת אמר מדבר בהכרח

ם לא ד  הרב למה קשה עכ״ז כאחד באין הדברים שני אלא אח״כ וצא החמה ביאת ^
 שני כשיצאו אומו מלה אחר ובמקום הממה בשקיעת השמשות בין זמן הלה אחר במקום
חד, זמן הוא שהכל כיון אחד דבר המרגמות בשני להזכיר לו היה מכבים  ללמדנו ואס א

 ככה שיאמר והוא א׳ במקום הדברים ב׳ לתפוס לו היה א׳ בזמן באים הדברים ששני
 הנקרא הוא ביטניים כוכבים ג׳ שיראו עד החמה שקיעת זמן שהוא כוכבים ב׳ משיראו

 יצאנו לא עכ״ז א׳ הוא הדברים שני שזמן נאמר אם אף וא״כ וכו׳ השמשות בין זמן
 אמר הוא הרב שאמר כוכבים ב׳ יציאת שזמן אלא אמד זמנם שאין והאמת .מהקושיא

 הירח ראיית זמן כי גם שכתב המשנה בפירוש ז״ל הרב מלשון נראה וכן השמש ביאס
 הרב קרא ההלכות מאלו שי״ד בסוף וכן לעולם החמה שקיעת אחר הוא בזמנו החדש

 שאמרתי. הראשונה הקושיא קשיא וא״כ הממה שקיעת אחר שעה שליש הראייה שעת
 באהרון ואתחיל דעתי לעניות עליהם משיב והנני .בלשון הנופלות ההערות הם אלו

 והיא הגס׳ סוגייה להביא ראיתי וראשונה .הלשון כל ליישב הקדמה כמו הוא כי ראשון
מה פרק בסוף  לקושיא מה בצד דומה אחת קושיא בה ואעיר ל״ד:) מדליקין(שיבת נ

השמשות בין זהו אי ת״ר .שמועה של הצעתה היא וזו .ז״ל הרב בלשון שהקשיתי‘
בין זהו אי אמרת קשיא גופה הא וכו׳ מאדימים מזרח שפני זמן וכל החמה משחשקע
ר׳ וכו׳ ה״ק שמואל אסר יהודה רב אמר רבה אמר וכו׳ אמרת ולדר וכו׳ השמשות

השמשות בין שיעור דאיהמר לכעמייהו ואזדו וכו׳ ה״ק אמר'שמואל יהודה ר׳ אמר יוסף
 מהלך הוא שמואל אמר יהודה ר׳ אמר רבה לדעת בה״ש שיעור כי בזה הגמרא וכלל וכו׳

 ולדעת מיד משששקעההסה הוא ביה״ש זמן והתחלת אמה וח״ק אלף שהם מיל רבעי ג׳
אלף שהם מיל שלישי שני מהלך הוא ביה׳׳ש שיעור שמואל אמר ר״י אמר יוסף ר׳

חביב ן
 אמות. קס״ז שיעור החמה שקיעת אחר כשיעבור הוא התחלתו וזמן בקירוב אמות ושל״ג

 והחילוק כלל ביניהם חילוק אין השמשות בין בסוף וא״כ מיל שתות חצי שהוא בקירוב
 אח״כ מתחיל אם או הממה לשקיעת סמוך מיד מתחיל אם ההתחלה בזמן הוא ביניהם
כ כנזכר אמות קס״ז כשישר  אמר יהודה ר׳ אמר אמרו ל״מ) (דף הסוגיא בסוף אח̂׳
 שאמרתי מה כפי לי קשיא והשתא וכו׳. תנ״ה לילה ג׳ השמשות בין ב׳ יום א׳ כוכב שמואל
 שני יראו שלא זמן שכל החמה שקיעת אחר במדבר הוא שמואל בדברי הנכון הפשט

 הוא שיום פשיטא המסה שקיעת קודם שמדבר מאמר שאס יום הוא שעדיין כוכבים
 שזמן שאמר יוסף ר׳ לדעת ובשלמא ללמדנו. בא ומה אחד כוכב יראה אם אפילו
 שקיעת שבין הזמן אוחו כי ויאמר בטוב יבא החסה לשקיעת סמוך מהחיל אינו ביה״ש
 יראו לא אם אחד יראה.כוכב אם אף הוא יום עדיין השמשות בין התחלת לזמן הממה
 מהלך השיעור והוא השמשות בין התחלת עד שנים יראו לא לעולם לדעתו כי שנים
 ביה״ש, זמן מתחיל שמיד שאמר רבה לדעת אבל כנזכר החמה שקיעת אחר אמות קס׳׳ז
 אחד טכב יראה אס שאפילו שמואל מאמר זה עם לישב אפשר איך, המסה שקיעת אמר

 רבה שמאמר ושנאמר כנזכר. הממה שקיעת אמר בהכרח מדבר והוא יום הוא עדיין
 רב בשם אמרו שרבה ושאע״פ וכו׳ אמד כוכב שמואל אמר יהודה ר׳ מאמר עם מולק

 הברייתא לישב הוא שמואל אמר רבה מאמר כי עמו מולק זה כל עם שמואל אמר יהודה
 אס כי השמשות בין זמן התחלת בענין דעתו כן שיהיה לא לסיפא רישא חיקשי דנא
 יוסף ורב רבה שהרי לאמרו א״א זה וכו׳ יום אחד מכב שאמרה האמרת הברייתא כפי
 , האמת כפי השמשות בין זמן לנו לומר אס כי הברייתא לפרש כוונתם היתה לבד לא

 יהודה ר׳ אמר רבה ביה״ש זמן וכו׳ לטעמייהו ואזדו בגס׳ אמרו שהרי לדבר ראיה
 משחשקע הוא השמשות בין שזמן סובר ששמואל אומר שרבה כיון וא״כ וכו׳ שמואל אמר

 מחלוקת בלי וכו׳ אחד כוכב שמואל אמר יהודה ר׳ מאמר סתם הביא והגס׳ מיד הממה
 ואומר דברי על להוסיף מוכרח אני ועוד .אמרה ששמואל מודה שרבה לומר לנו בהכרח

 רבה בכסה השמשות נין שיעור תמר דא לטעמייהו ואזדו בגס׳ שאמר מה שמכח כיון
 שישר להודיענו אם כי לבד הברייתא לפרש יוסף ור׳ רבה כוונת דאין נראה וכו׳ אמר
 לומר לנו בהכרח כן אס כנזכר והדין כאמת כפי לדעתם שמואל בשם השמשות נין

 אלף מהלך שיעור שהוא יוסף ור׳ רבה בדברי המוזכר השמשות בין שיעור זמן שסוף
 יהודה ר' בדברי בברייתא המוזכר לעליון והושווה התחתון שהכסיף אחר הוא אמה ות״ק

 כוכב שמואל למאמר שמואל בשם ממאמרם סתירה יש כן נאמר לא שאם מועט זמן
 אמר יהודה ר׳ בשם בגמרא מבואר הוא כבר .האופן בזה והוא לילה ג׳ וכו׳ יום אמד

 שיש בסוס׳ וביארו יהודה דר׳ השמשות בין אחר הוא יוסי דר׳ השמשות שבין שמואל
ש ודאי אבל אמריו שהוא הזמן זה הוא כמה האמוראים בין ספק  כדי בו שאין יד

 אמה ג׳ מהלך שיעור הוא טבילה ששיעור בפסקיו ז״ל הרא״ש יייאר טבילה שיעור
 שהרי יוסי דר׳ ביה״ש שעבר אחר הוא בודאי לילה מכבים ג׳ שאמר שמואל ומאימר
 שבת מוצאי לענין דכ״ש ז״ל הפוסקים וכתבו תרומה כענין כר״י בגמרא הלכה נפסקה
 א״כ הפוסקים כל וכן הלכה לפשק ז״ל הרי״ף הביאו לילה כוכבים ג׳ שמואל ומאמר

 בסוף שהוא ור״י דרבה השמשות בין שיעור סוף ואם דר״י ביה״ש אחר שהוא נראה
 לעליון ומשווה התחתון כשהכסיף הוא החמה שקיעת אחר אמה ות״ק אלף מהלך שיעור

 הוא יהודה דר׳ השמשות בין זמן בתשלום לדעתם א״כ יהודה ר׳ לדעת לילה הוא שאז
 בין שיעבור עד לילה אינו לילה כוכבים ג׳ שמואל מאסר וכפי שמואל לדעת לילה

 ור׳ רבה מאמר ראשונה הביאו שבגמרא לומר לנו בהכרח א״כ כנזכר דר״י השמשות
 בואזדו דעתם כפי האמת לענין מאמרם הביאו ואח״כ לבד הברייתא לפרש יוסף

 ולמר ■ליה כדאית למר השמשות בין התחלת בענין חילוף ביניהם שיש כלומר לטעמייהו
 שיעור והוא שוה שיעור הוסיפו שניהם השמשות בין שיעור בסוף אמנם ליה כדאית
 ביה״ש זמן עבר הממה שקיעת אחר אמה וה״ק אלף מהלך בשיעור וא״כ דר״י. ביה״ש

 ג׳׳ל זה .לילה ג׳ וכו׳ אמד כוכב מאסר עם ומסכים לילה הוא ואז יוסי ור׳ דר״י
 כוכב למאמר שמואל בשם האמוראים אלו מאמרי יסתרו שלא לאמרו מוכרח ׳שהוא לענ״ד

 לפרש דעתם שאין מורה וכו׳ אמר רבה בכמה השמשות בין שיעור שלשון כיון וכו׳ אחד
 בין שיעור הול״ל שא״כ האמת כפי הדין להודיענו אם כי שבברייתא יהודה ר׳ דברי

אבל אמר רבה בכמה יהודה לר׳ השמשות כו׳.  נראה בפפקיו ז״ל שהרא״ש לי קשיא ו
 יהודה דר׳ השמשות בין אמר הוא דר״י השמשות שבין שביאר שאמר כן כתב שצא

 משתשקע נמצא וז״ל כתב אמה ג׳ מהלך שהוא טבילה שיעור אח״כ מתאחר ושאינו
 מכאן :ע״כ .שבס במוצאי מלאכה לעשות מותר אמות ומ״ט ות״ק אלף מהלך הממה

 בין זמן לתשלום יוסף ור׳ רבה שנהנו אמה וח״ק אלף ששיעור בפירוש נראה הרי
 בין ספק מכוס אמות מ״ט ז״ל הרא״ש הוסיף ולכן לבד יהודה נר׳ הוא השמשות
.הוא מסי יוסי דר׳ השמשות  הפשט ז״ל הרא״ש לדעת שאפילו לומר לענ״ד ונראה '

 לפי הוא השמשות בין זמן בסוף יוסף ור׳ רבה שדברי שאמרתי מה הוא בגמרא הנכון
 לפי אבל כתבתי כאשר הנס׳ לשון מראה כן כי לבד יהודה ר׳ לדעת לא לדעתם האמת
 הממה שקיעת אמר אמה ות״ק אלף מהלך שיעור עבר שאחר והוא הפירוש מזה כלל שנמשך

 שיעור לטעמייהו ואזדו בגמ' שאמרו מה כי יאמר המתעקש ואולי רלאכה לעשות יוכלו
 בכמה יהודה לר׳ השמשות בין שיעור בפירוש אסרו לא ואם לבד ר״י דברי לפרש הוא וכו׳

 בפסחים התום׳ בלשון גם לחוסרא שכתב מה כתב הרא״ש לכן אדלעיל דסמיך משום
שנראה ז״ל הרא״ש בלשון שכתבתי לזו דומה הערה יש צ״ד) (דף טמא שהיה מי פרק

שגם '■



809 קנה חביב ן ההדשפ״ב קדוש הלכות זמנים. חביב ן
והמעיץ ז״ל ירח״ש נ שית הזאת הר.שובה ממץ אצצי והתשובה .דברי כותרים הס שנס
י יבין ^ הנכון הפי׳ ן״ל הרא״ש לדעת ובין ז״ל לדעתם ובין להאריך רציתי לא נ מ בג
 צריך וא״כ האמה כפי שמואל בשם סברהס לבאר הוא לסעמייהו ואזדו שאמר שמה הוא
 שאמרתי הקושיא נתקיימה זה לפי אשר וכו׳ יום אמד כוכב למאמר מאמריהם יסתרו שלא
 .וכו׳ אחד כוכב מאמר אמר ששמואל להודות מוכרחים שניהם יוסף ורב שרבה כיון

ג דשמואל מימרא לפסק והביא להומרא כרבה פסק ז״ל שהרי״ף מצינו שהרי ועוד כ  ט
 בין סוף בזמן כמוהו לפסוק שהביאו ושנאמר .אהדדי סליגי דלא כנראה וכו׳ אמד

והיה דוחק זה התחלה בזמן כמותו לפסוק לא בינוניים כוכבים ג׳ כשיראו והוא השמשות
;לפרשו לרב לו

לל לנו וצריך יום אמד כוכב דשמואל במימרא יודה שרבה לומר לנו שבהכרח הדבר כ
ולפי .שחולקים לומר בהכרח הנראה כפי כי דרך זה ובאי אופן זה באי לדעת

ס בפוס׳ ככתוב הממה לשקיעת החמה משהשקע בין חילוף דיש ז״ל הס רבינו מ״ש  ג
 הממה שקיעת אמר ורביע מילין ג׳ ביעור יש רבה לדעת ושאפילו המדושים בעלי בספרי
 יבא וכו׳ יום אחד כוכב שמואל ומאמר כלל קושיא אין השמשות בץ זמן שיתחיל קודם

 כוכבים ב׳ נראו פלא כיון יום הוא זה כל ועם הממה שקיעת אמר שמדבר כפשועו
 מהלך זמן שיעור הממה שקיעת אחר כשיעבור רבה שלדעת היא יוסף ורב רבה ומחלוקת ^

 עד יראו לא יוסף ר' ולדעת בינוניס כוכבים שני ויראו ביה״ש יהיה ורביע מינין נ׳
 ביה״ש זמן מתחיל ואז ושליש מילין ג׳ מהלך זמן שיעור החמה שקיעת אמר שיעבור

 נראה ז״ל הרמב״ם לדעת אבל דבריו. ומחזיקי חס רבינו לדעת כלל קושיא אין כן ואס
 ר״ל החמה משתשקע פי׳ ולדעתו .מזה דבר זה אי לפרש לו היה שא״כ אמת זה שאין
 הריא״ף סברת היא זו גס ז״ל שלדעתו ובודאי מעינינו הממה גוף שהסהר אחר מיד
 משתשקע פי׳ ז״ל שלדעתו כנראה ר״ה מדברי כלל בפסקיו כתב לא ז״ל הרא״ש גם ז״ל

 איך כי לדוכתין קושין הדרן כן ואס מעינינו הממה גוף כשיסהר כפשוסו הוא החמה
רבה: סברת עם וכו׳ יום אמד כוכב שמואל מאמר להסכיס אפשר

ב ש ליי  אמד אינו הכוכבים הראות זמן כי והיא קפנה הקדמה אקדים לענ״ד זה כל ו
אמד שכוכב בשנה ימים ימצאו רבה לדעת משל דרך ,השנה ימות בכל תמיד

גם .החמה שקיעת אחר עד יראה שלא ימים ויש הממה שתשקע קודס •ראה בינוני
 עד יראו שלא ימים ויש בסמיך הממה שקיעת עם יראו בינוניים כוכבים ששני ימיס יש

 נראין הכוכבים שאין שאמרתי אלה דברי ובקיום .הממה שקיעת אחר מה זמן שיעבור
 גוזר השכל כי מאריך איני הממה שקיעת אל בערך אהד בזמן השנה ימות בכל תמיד
 וזמן .ממנו הכוכבים רוסק וכפי בגלגל השמש מצב כפי הראותס זמן ושיתחלף כן היותו

 רבה לדעה משל דרך שישר. לו יש יתאמרו כמה או להראות יקדש כמה ר״ל החילוף זה
 הוא להראות יותר שמקדימין ביום אלא החמה שקיעת קודם נראים אינם כוכבים שני לשלס

 שיוסיפו יוס ויש הממה שקיעת אחר מעס שיחאמרו יום ויש הממה שקיעת עס כשיראו
 קס״ז מהלך שיעור הוא החמה שקיעת אחר להראות להתאחר שיוסיש והרוב יותר להתאחר

 לעולם החמה שקיעת אמר הזמן זה שיעור כשיעבור כי מיל שחות מצי שהיא אמות
 עבים זה אי או ראות.המביע קוצר לגודל. יהיה לא אס ליראות כוכבים לשני אפשר
 ימים יש הממה שקיעת אמר מיל שהות חצי מהלך זמן רבה לדעת וא״כ אותם שיכש
ויש כוכבים שני נראים כבר כי והאמת הדין כפי השמשות בין כולו להיותו שראוי
תמיד הזמן זה אחר מיל שלישי שני מהלך השמשות.וזמן בין קצתו להיות שראוי •מיס
כוכב שמואל שאמר שמה בשגיא כלל קושיא אין ועפי״ז .ביה״ש הוא השנה ימות בכל
שהודיענו והחדוש הממה שקיעת לאחר בין החמה שקיעת קודם בין מדבר יום אמד
כוכבים שני נראו שלא כיון יום הוא עדיין כי הממה שקיעת אחר שיהיה ביום הוא

כפי מהחיל אינו השמשות בין שזמן שהאמת היא שדעתו רבה לדברי סותר אינו ועכ״ז
 שהוא בשנה זמן יש כוכבים שני הראות שזמן כיון אבל כוכבים שני שיראו עד הדין
 כי ׳.&משות ב־ן דין לו יש תמיד החמה שמשהשקע לומר לנו יש החמה שקיעת עם

 רחוק בשיעור ראיתי לא כי ראותו לקוצר אותם רואה אינו והמביט נראים הם אולי
 כי כלל קושיא אין לשמואל יהיו המאמרים ששני אע״פ זה ועם ,ראיה אינה כזה גדול

 הודיענו האחר ובמאמר הדין ושורש האמת כפי ביה״ש זמן הודיעמ האחד במאמר
 הרואה יחשוב ואל .בה״ש כדין לחומרא דינו והרי להסתפק שאפשר הזמן כפי שיעורו

 והגמרא המשנה חכמי שערום לא באו מקרוב חדשים הס כי אליהם לומר אלה דברי
 נתיישבה פיהם ועל מהגמ׳. גדול סיוע לדבר יש האמת כי אותם ידחה זה בשביל ואולי

א. אחת קושיא לי הי  אמרת קשיא גופה הא ואמר הברייתא על המקשה כשהקשה כי ו
 הכי ולימא ולתנינהו ליערבינהו דאלת״ה הוא המקשה הכרח וכו׳ השמשות בין זהו אי
 ולא התחתון והכסיף מאדימין מזרח שפני זמן וכל החמה משחשקע השמשות בין זהו אי

 פעם ביה״ש למנקפ ה״ל ולא למימני ה״ל הכי וכו׳ העליון- הכסיף אבל העליון הכסיף
ק מה ותני כרוך רבה כשתירן וא״כ אחרת  לפמ״ש אבל המקשה, קושית להכרח חי

 שני הם ככה האמת דלפי השמשות בין זימני תרי התנא ונקס מדוייקת היא הברייתא
 שני שיעור שהוא העליון שיכסיף עד התחתון משהכסיף ביה״ש, הנקראים זמן מיני

 מזרח שפני זמן וכל החמה משתשקע אמנם ולעולם ודאי ביה״ש זמן שא מיל שלישי
 רבים שימים לפי ביה״ש כדין ג״כ דינו מיל שחות חצי מהלך שיעור שהוא מאדימין

 אותה רואה אינו שהוא ואע״פ כוכבים שני בו ונראין השמשות בין זמן ודאי הוא בשנה
 התנא וסדרם להסתכל הראוי במקום מסתכל שאינו גם ראוש קוצר בשביל הסבה אולי
 יש ביה״ש דין כי וכו׳ החמה משתשקע השמשות בין הוא זה אי ואמר זמנם סדר כסי

 אמנם רבה. סברת היא זאת ולעולם ודאי ביה׳׳ש העליון הכסיף ולא התחתון הכסיף לו
 שישר החמה שקיעת אחר שיעבור קודם מכבים שני יראו לא דלשלם סובר יוסף ר׳

ם ולכן מיל ששח חצי מהלך ד  שני נראין שלעולם היא דעתו ואס יום הוא הזמן זה ^
 בהם נראין שאין ימים שיש ג׳׳כ היא סברתו אם או הזמן זה עבור אמר מיד כוכבים

 ב׳ מהלך שיעור הוא כי לשלם שוה השמשות בין שיעור ועכ׳׳ז הזמן בזה מכבים שני
 להראות הכוכבים בהם שמתאחרים הימים אותה הם מה נדע שלא בשביל מיל שלישי

ל :הגמ' מלשון לדעתו מבוא לי אין כי בזה אספל לא רבה סברס דרך פל ל  הדברים כ
 ודעתו עפ״ז מבוארים ז״ל הרמב״ם דברי גם כלל קושיא שום בלי הסוגיא נתיישבה

 שלא ואע׳׳פ החמה משתשקע מתחיל ביה״ש בזב כמו מומרא דבר וכל שבס שלענין שא
 כי לומר לנו יש מישראל ואחד אחד בכל תלוי שהדבר כיון כוכבים שני המביס ראה
ש וקוצר השמשות בין זמן הגיע קידוש בענין אמנם .הכוכבים ראה שלא גרם ראו

 הס יטלים מכבים יצאו ולא הירח הס ראו אס לבד לב״ד מבור שהדבר החדש
ר שהדבר וכו׳דכיק יום אמד כוכב שמואל מאמר על ונסמוך יום הוא הרי כי לקדש מ  מ

 והחושים היצירה שלימי אנשים היו הם שבודאי מלבד תלוי הדבר בראייתם לבדם להם
 כשר ג׳ של ג״ד כי היות עם המכבים ראו לא ראותם צרpשל עליהם נאמר ולא

 הרב וכתבו ב״ד ראוהו פרק בר״ה נס פ״א בסוכה כדתנן מעיניו באחת בממא אפילו
 הג׳ שאותם צריך ז״ל דלדעתו כלל קושיא אינו זה כל עם סנהדרין מהלכות פ״ה ז״ל

 הרמב״ם דעת ליישב כי לשש לנו אין ז״ל הרמב׳׳ן עליו שמלק היות ועם מהסנהדרין יהיו
 שכתבתי המסחאוס שני כי לראות המעיין יוכל דרכתי אשר הדרך ובזה .' דנין אנו ז״ל

 שלא בודאי מורים הלשונות שתי כי אמת שתיהן המשנה בפי׳ ז״ל להרמב׳׳ס למעלה
 הראשון סידר שהרב נראה ולכן . סידורם כפי מכוין בכונס אבל ובסעות במקרה נפלו

 שסיפו שאם הדין כפי אמת והוא וכו׳ יום א׳ כוכב שמואל מאמר העתיק כי בראשונה
 באומו שמא מסעם אלא ששים אנו הוספה מפעם לא הממה משתשקע השישר אותו על

 זה י כל נר,באר כאשר החמה שקיעת אמר מיד כוכבים שני שנראו היא האמת היום
 שמ״ש מפעם לא הנזכר ומסעם בספרו מ״ש כפי תיקן אח״כ אמנם .גמור ביאור למעלה

 שבדברי האחרונה לקושיא להשיב הקצרה דעתי שהשיגה מה זהו .אמת אינו בראשונה
 הדינין אלו כל מקור שהיא אחרת סוגיא שאביא אמר לאחרות להשיב בא והנני הרב

ן :הצעתה היא וזו כ׳׳ה) (דף ב״ד ראוהו ר״פ בר״ה ג  נחקרו ישראל וכל ב״ד ראוהו ת
 שנים יעמדו בלבד ב״ד ראוהו .משבר ה׳ז שחשכה עד מקודש לומר הספיקו ולא העדים
 ראוש וכו׳ ב״ד ראוהו למחט לי למה גמרא ,וכו׳ ג׳ ראוהו מקודש ויאמרו בפניהם ויעידו

 כגון זירא א״ר מראייה גדולה שמיעה תהא לא ואמאי בפניהם ויעידו שנים יעמדו ב״ד
 ארישא ולאו הם אלא שיעיד מי שאין בלבד ב״ד ראוש ז״ל פירש״י .ע״כ בלילה שראוהו

 כולם ראוהו הלא ויעידו שנים יעמדו ואמאי לקדש שהות שהיה אלא למשיכה בסמוך קאי
 שראוש וכו׳ מראייה גדולה עדים מסי ששומעים שמיעה ההא דלא בראייתם יקדשוהו

:ע״כ ,יקדשו מה על שמיעה לאו אי למחר הילכך בלילה
 היה לא דאי שהות להם דהיה בקונ׳ פי׳ ולכך כ״ג של ב״ד פי׳ ב״ד ראוהו תוספות

 סיד ולקדשוהו מראייה גדולה שמיעה תר.א לא בגמרא פריך מאי שהות להם
 פי על לקדש יכולים דאין בלילה שראוהו כגון .לקדש שהות להם שה הלא שראוהו

 ביום אלא עדות קבלת ואין עדות קבלת מקום כלילה ראייה היקה דא״כ הלילה ראיית
 .ואמר .פכ״ל דין כתחנת עדות חקירת דקרי לעיל כדאמרינן ממונות בדיני ואפילו
 ואמאי ואמר המקשה שכשהקשה כיון ארישא אמת קושיא לי קשיא השגיא פשס הבנת

 שהיה אלא קאי ארישא לאו דסיפא דס״ל משום הוא מראייה גדולה שמיעה ההא לא
 לחדש למתרן לו מה א״כ המוס׳ בעלי פעמיה ופירשו ז״ל רש״י כדכהב לקדש שהות

 לומר הספיקו בשלא ומיירי סמיך ארישא דסיפא ליה לימא בלילה שראוהו אוקימחא
 לא הא דמשמע משום ממש שמשכה עד למימר שייך דלא ואע״ג שמשכה עד מקודש
 בעז״ה שאבאר וכמו כן הדין דברישא אע״ג בסיפא כן הדין ואץ מקודש יאמרו משכה
 דלא ואע״ג .ביום שראוהו ולשלם ביום מקודש לומר הספיקו דלא היא הכוונה עכ״ז
 ביום הספיקו דלא ר״ל ברישא שחשכה עד מ^דש לומר הספיקו דלא לרישא ממש דמי

 הספיקו בדלא מיירי וסיפא דרישא לרישא דומה הרי עכ״ז כ״ס ביום מיירי ובסיפא ל׳
 מה כפי ק־ כסב עצמו ז״ל רש״י דהא בראייה והאי בראייה האי שמשכה עד לומר

 מכל חדשה אוקימיזא לחדש א״כ למסרן לו ומה וכו׳ קאי איישא דלאו התוס׳ שפירשו
 דגם לומר למסרן הכריחו גדול דהכרח לומר לענ״ד והנראה .בלילה דראוהו והיא וכל

 הדבר אמת ואם וכו׳ שנים יעמדו במשנה שפסקו הדין ושא בלילה היסה הראייה
 לקדש ב״ד יכולין דאין אע״ג א״כ מקודש לומר הספיקו דלא אלא ביום הימה דהראייה

 וכו׳ ויעידו שנים שיעמדו למחר צריך למה עכ״ז ביום אלא דנין דאין משום כיוס בו
 החדש יקדשו ולמחר ביום עדות קבלת כמו היא הרי ביום היחה שהראייה כיון

 שכתב מה לפי ואפילו התוספות שפירשו הפעם כפי צריך אימ כי כלל עדות קבלת
 בית שראו דאפילו מיטה דמשמע יקדשו מה על שמיעה לאו אי למחר הלכך ז״ל רש״י

 למחר עדות שמיעת צריך ביום בו קדשוהו לא אס דין זמן שהוא ביום הירח דין
 כמו היא שמונש שאמרר.י הקושיא מכח א״ל צריכץ ז״ל לדבריו אפילו עליו ב״ד שיקדשו

 מה על ביום עדות קבלת שהוא שמיעה לאו אי למחר הילכך ור״ל ההוס׳ שפי׳ מה
שד .לדין ראוי שאין בזמן שהיסה כיון עדות קבלת כמו אינה בלילה וראייתה יקדשו  ו

 ראוהו א׳ חלוקות, ב׳ דקאמר דמהני׳ מרישא מוכרח הוא הדין שזה לומר נלענ׳׳ד
ם, שנחקרו או ב׳ ישראל, וכל דין בית  מקודש לומר הספיקו ולא קאי ואתרוייהו העדי
 אס כי דבר מכד לא העדים שכשנחקרו וכמו שוה בשניהן שהדין כנראה שחשכה עד

 יום בסוף ראוהו וממי אחר דבר צריך אץ ובו׳ דין בית כשראוהו גס מקודש לומר
 לומר הספיקו שאם כנראה ל׳ ביום שחשכה עד מ^דש לומר הספיקו לא ומסי כ״פ

 א״כ .כלל אחר דבר צריך ואין מקודש דהחדש שלשים ביום חשכה שלא עד מקודש
 הספיקו לא אס לדין הראוי בזמן כ״פ יום בסוף הירח ב״ד שכשראו בהכרח נראה
 א״כ השגיא מזאת ולמדר.י כלל עדות קבלת בלי למחר אותו שיקדשו מקודש לומר
 מקודש לומר זמן ויש ביום ב״ד כשראוהו הא׳ .מחולק דינה א׳ וכל חלוקות ג׳ שיש

 שמיעה תהא לא ואמאי המקשה שהקשה ממה למדנו וזה מקודש ויאמרו מיד אותו שיקדשו
 למדנו וזה וכו׳ שנים יעמדו דלמחר שא והדין בלילה כשראוהו ב׳ מלוקה .וכו׳ גדולה

 שיקדשו הוא והדין מקודש לומר הספיקו ולא ביום כשראוהו שלישית חלוקה .מהר,ירון
 ללמוד צריך שאני מה זהו שאמרתי. ההכרחיות מכח נלמד וזה ד״א בלי למחר אוחו

 אמשוך לא דבריו לבאר אבא טרם זה כל ועם .ז״ל הרמב״ם דברי להבין השגיא מזאת
כו׳. שהות להם דהיה בקונטרס פי׳ ולכך שאסרו הסוס׳ בדברי שק״ל מה לומר פי  ואי ו

 .כהם גדולים רבנים דברי ואינם מתלמיד הגהה שהיא אומר הייתי דמסספינא לאו
 הדבר וא״כ למקשה סברא לסת כדי קאי ארישא דלאו רש״י כתב במשנה כשב בדמר

 בפשיפות ככה המשנה לפרש ולא כזה בדבר קס״ד לומר ז״ל לרש״י לו שהיה לי קשה
 ולא סמיך ארישא דסיפא לומר טוב דיוסר המשנה פשמ כפי זרה היא שהסברא כיון

 בטל פי׳ במשנה פירושו גם ראייתה בשעת מיד שיקדשוהו היא הר\שיא אם כלל יקשה
 בלילה שראוהו כגון תירן והסחרן לקדש שהות שהיה אלא כתב ז״ל דהוא המתרן לדעת
ד. הל״ל כזאת זרה לסברה וא״כ ס״ שד ק  שמיעה תהא לא פריך מאי בדבור מ״ש ו

 בשביל ואם המקשה קושיית היחה שזאת להם מנין שראוהו מיד וליקדשוה מראייה גדולה
שר״ל אפרש אני ראייתן בשעת שר״ל לפרש הכרימע מי בראייה יקדשוהו רש״י מ״ש

עם
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 שקרשו דין בית י השלשה: ויקדשוהו השלשה בפני
 זה הרי אנוסים בין מוטעין בין שוגנץ °בין החדש את

 בו. שקדשו היום על המועדות לתקן הכל וחייבין מקודש
 הדבר שאין עליהם לסמוך חייב שטעו יודע שזה אע״פ
 צוה הוא המועדות לשמור שצוה ומי להם אלא מסור

:וגו׳ אתם תקראו אשר שנאמר עליהם לסמוך

שלישי פרק
ם א י ד  מקום ובין ביניהם היה אם החדש את שראו ע

 פחות או ויום לילה מהלך דין בית בו שיש ^
 ילכו לא כן על יתר ביניהן היה ואם ומעידץ. הולכין

נתעבר •שכבר מועלת שלשים יום אחר עדותן שאין
החדש

פירוש
 החדש בקדוש קולא זז .ובו׳ שקדשו דץ בית י

 אמר באילו אושס תקראו אשר גאמר שהרי
 על אלא סומכים אנו אץ סהרי אתם תקראו אשר

: זולתה או בשגגה ואסילו מקודש אמירתם
ם א פ״ג  • ילכו לא וכו' החדש את שראו עדי

 דין בית למקום מגיעים שאינם לפי
 לי וקשיא .החדש שנתעבר אחר שלשים יום אחר אלא

 יום כל עדים באו לא שאם זה פרק בסוף אמר שהרי
 באו ימים ה׳ או ד' ואחר החדש את ועברו שלשים
 בסוף ואפילו בזמנו הירח שראו והעידו רהוקץ עדים
 מקדשיו בדיבורן עמדו אם עליהם מאיימין החדש
ה . שלשים מיום החדש לאותו ומוני! וחוזרי! אותו  מ

 אחר העדים לעדות תועלת שיש ז״ל מדבריו נתבאר
 שעברו שאפילך נראה וזה בזמנו ונראה הואיל ל׳ יום

 בתחלה ואמ^ כזמנו ולקבעו לחזור להם יש ב״ד אותו
 טעם וככר מועלת יום ל׳ אחר עדותן שאין

 את ב״ד עיברו שאם מורה וזה החדש נתעבר .שכבר
15החד

 שאף כן ואמו הקושיא תהבסל ההקדמה זאח שבההנעל כנראה להקשוס ההקדמה זאת ששם שכיון לי וע״ק .עדות כמו תהיה וראייתן לעדות יצטרט לא כלומר ראייתן עם
 הקושיא היא זאת כי נראה ועוד .עדות כמו ראייתם תהיה בפניהם שיעידו שנים לעמוד הוצרט למה מקשה זה כל עם למחר אם כי ראייתו בשעת לקדשו שא״א מדה אם

 בראייתה יקדשוהו שיקדשוהו שעה זו באי עדים צריך למה יקשה אם >אבל מראייה גדולה שמיעה ההא לא ומאי שאמר במה תזוק אין לאחרת כי האמרת לא המקשה שהקשה
ס׳ תהא דלא  לא שיקדשוהו שעה זו ובאי עדות כמו ראייתם שתהיה ר״ל שאמרתי כמו ראייתם עם פירושו בראייתם רש״י שאמר מה כי אומר אני לכן ,בסוב יבא ו

 שראייתם המשיב השיב ולזה לעדים יצפרכו
 שאמר ומה . בלילה שראוהו לפי עדות כמו אינה
 קושיא למר! בא קאי ארישא ולאו למעלה רש״י
 הספיקו ולא דפירוש זהיא הלשון כפי שיש אחת
 ביום שחשכה עד ר״ל שחשכה עד מקודש לומר

 דראוהו השניה החלוקה דזאת נאמר ואם שלשים
כו׳  יעמדו אמר איך א״כ בכך מדבר ב״דו

 עבר הרי מקודש ויאמרו בפניהם ויעידו שנים
 בסמוך קאי ארישא דלאו רש״י אמר לזה היום,

 שראו אלא שלשים יום חשכת דר״ל לחשכה
 קודם לקדש שהות ונשאר כ״פ ביום אותו

 להעמיד אפשר ולזה שלשים יום כל שיעבור
 מפרש שאני מה דלפי ואע״ג ,וכו׳ ויעידו שנים

 כל עם שלשים יום כל דנשאר ר״ל הלשון זה
 שהות כנראה לקדש שהות שהיה רש״י אמר זה

 נשא״ דלא איירי דברישא משום יותר לא לגד
ל  אבל לקדש שהות אפילו שלשים יום מכל ^

 וקודם שלשים יום כל נשאר דבסיפא אה״נ
 היה אפשר בלילה שראוהו כגון חירון שיגא
 הנלע״ד זהו שמח. כ״ע מיום גס דנשאר לומר

ה מ  המוס׳ בעלי דברי שהם אלא כן אינו ואם .ז״ל רש״י דברי לפרש שרצה תלמיד מאיזה הגהה הוא הזה שהדבור שכתבתי ההקדמה כפי וכתבתיו ז״ל פירש״י פ״פ ההלכה מו
 הכי בין אמת הם למעלה שכתבתי והדינים ההלכה נתבארה הדברים כלל להשיגם. יכלה לא הקצרה ודעתי אמת הדברים כל כי בזה שכתבתי מה על הקולמוס עבר כאילו הרי
 מדיוק היתה למדנו והא׳ בביאור נכנסו הב׳ .מחולף ודינם בענין חלוקות ג׳ שיש נתבאר כבר ,ואומר כלל קושיא שתשאר בלי ז״ל הרב דברי ליישב אבא פיהם ועל הכי וגץ
ה  אם וכו׳ עצמן ב״ד ראוהו במ״ש בראשונה הרב הזכיר החלוקה זאת מקודש, מיד שיאמרו בזה והדין מקודש לומר זמן ונשאר ביום ב״ד שראוהו הא׳ ,החלוקה הרב עשה עצמו זז

דין  שני שיצאו אחר והוא דביה״ש בכאן ללמדנו הרב והוסיף וכו׳ מושיגין למחר וכו׳ שיצאו אחר שלשים בליל לראות שאפילו זאת בהפך היא הב׳ החלוקה וכו׳. כוכב יצא לא ע
 נלמוד הנה החלוקה זאת גם .כלל עדות שום בלי ג״ד יקדשואו דלמחר בה והדין שחשכה עד מקודש לומר הספיקו ולא ביום כשראוהו היא הג׳ החלוקה כלילה. הוא הרי כוכבים

ק אותה כג יצא דלא טעמא מקודש אומרים כוכב יצא לא עדיין אם אומר הוא שהרי הרב דברי מדו  וכו׳ דיינים יושיבו לא וגם מיד מקודש אומרים אין כוכב יצא אם הא ט
 כו׳ למחר כוכבים בי שיצאו אחר וכו׳ ראוהו ואם כתב שהוא נלמוד ככה האחרונים דבריו מדיוק גם וכו׳ דיינים שיושיט בלי מקודש יאמר שלמחר הוא ומה אחר דבר אלא

מדם אץ וגם דיינין מושיבין אין אחד אם כי יצא לא אם הא הכוכבים שני דיצאו טעמא  הוזכרו הרי כלל ב״ד שיעמדו בלי מקודש למחר שיאמרו יעשו מה אלא מיד מקודש או
ת הדינים נושאי גם רואה שאתה כמו ז׳׳ל בדבריו שהקשיתי השנית הקושיא שהיא לאלו אלו דבריו סתירת שיסpמ ניצול ובזה הנזכרים דינים הג׳ הרב בדברי בפירוש ו ק ^  ו

 לומר יוכלו בודאי כי כוכב שום שיצא קודם אוחו שראו משל הרב שם מקודש לומר זמן שנשאר ביום ב״ד הירח שראו לדמיון כי הרב שהזכיר אותם עצמם הם הנזכרות
 אם הם ידעו לא אז כי אחד כוכב שיצא אחר אותו שראו דבריו בדיוק משל הרב שם מקודש לומר זמן נשאר ולא ביום אותו שראו ולדמיון .כוכבים שני שיצאו קודם מקודש

 כוכב יצא מקודש לומר שישלימו קודם ואולי האחד על השני הכוכב לצאת יתעכב כמה יודעים אנו אין וגם האחד הכוכב אותו יצא מתי ראו שלא כיון מקודש לומר זמן ♦ש
חר,  דבקידוש כן לאנתןליעשות מקודש החדש יפאר כוכב יצא לא ואם מקודש למחר לומר יחזרו כך ובין כך בין אחר כוכב יצא אם יראו ואח״כ מקודש יאמרו תאמר מה א
לזה סותר אינו למעלה הנזכר מהטעם יום אחד כוכב שמואל מאמר הלכה לפסק בכאן תפס דהרג דאע״ג מזה מבואר הרי לילה, ספק על דבריהם לומר לב״ד ראוי אין החדש
פ לזה כי לבד יום יהיה שעדיין ולבקש משל לשום כוונתו אין כי כוכב יצא לא עדיין אם משל ששם במה בפי׳ שמואל בדברי כמבואר יום הוא עדיין אחד כוכב שיצא אע'
 כוכב יצא כבר אם משא״ב זמן נשאר כוכב שום יצא לא כשראוהו אם בודאי כי כבר מקודש לומר לומר זמן מהיום עוד וישאר יום יהיה שעדיין בעבור משל לשום כוונתו אבל

כשיהיה מהלילה שהוא עליו נדון ביה״ש זמן כי וזה לתר^ קל דבר הג׳ גם :הראטנה לקושיא תירצט ובזה כנזכר זמן עוד מהיום שנשאר ידענו לא יום הוא שעדיין שאע״פ
לומר הספיקו אס ובודאי ליום גיה״ש זמן נדון אז אותו ומעברין בזמנו החדש מקדשין שאין ל״א ליל שמשכה עד מקודש לומר הספיקו כשלא ולכן קולא כשיהיה לא חומרא
שראו שמדבר השניה בחלוקה אבל פ״ג. סוף הרב מדברי שמתבאר כמו קולא הוא בזמנו החדש לקדש שלא כי אותו מקדשין ביה״ש בזמן שהוא אע״פ שחשכה קודם מקודש

הדין כי ז״ל הרב הכמת נראה לקדשו.והנה שיוכלו ל׳ יום כל להם שנשאר כיון כלילה אותו ונדין ביה״ש בזמן אז אותו מקדשין אין שלשים בליל כוכבים שני שיצאו אחר אוהו
ן כמ״ש בגמרא הוזכר וכו׳ כוכבים שני יצאו אם מפה של והדין שחשכה עד מרךדש לומר הספיקו ולא וכו׳ ב״ד ראוהו שאמרה במשנה הוזכר שלמעלה  וראה בלילה שראוהו מו

בלילה שראוהו כגון בגמ׳ וכמ״ש כנזכר קולא הוא הרי כן נאמר לא שאס מקודש לומר יוכלו עדיין ודאי חשכה לא ואם כפשוטו במשנה שהוזכר שחשכה עד להניח בחכמתו הרב
ז״ל ורש״י התוספות גשם למעלה, התירון בה מבואר הד׳ ההערה נם נתבאר: כאשר הנושאים לחלוף וזה קולא הוא הרי כן נאמר לא שאם כלילה הוא הרי ביה״ש כי פירש

:הדברים לכפול צורך ואין

Lמשנה לחם
ת י י כו׳. החדש אס שקדשו דין ב רן אינן אס בפרק ו ף מכי ד ) פו מ למימר איכא מה מועדות תקנת דאיכא וניסן בתשרי ועוד עדותם יועיל שלא כיון לןלך אמרו כ״ה) ג

 וכ״ש המועדות לתקן מהרה לצאת השלוהין שיוכלו כדי המועדות לתקן בשבת אפילו ילכו
 המפרש תירון דאין ודאי לי נראה לכך .ותשרי בניסן השגת את מחללין זה דמפני במשנה

 הדבר שימצא אע״פ החודש את קדשו דב״ד דכיון לסרן נ״ל הקושיא ולעיקר . כלל עולה
 זוממץ העדים נמצאו דאפי׳ בפירוש ז״ל רבינו שכתב כמו מקודש הוא הורה מדין טעות
 אחר שכן וכיון ב״ד שיעשו במה אלא הדבר תלה לא דההורה מקודש תורה מדין

 כל לקבל צריכים אנו ואין הוא מעובר כן הדבר ימצא שלא אע״פ דין בית פעגרוהו
 מה לסתור מחוייביס אנו אין הבאים העדים כדברי האמת דאפילו כן אחרי שיבא עדות
 דבריהם ונמצאו' עדים דבאו היכא כשקר הדבר שנראה מאני ב״ד מ״מ אבל ב״ד שעשו

 אע"פ בהם שיחזרו כדי אותם ומאיימים מבלבלין כך ומפני העיבור את סותרים מטוניס
^ שוב בהם יחזרו דאם בהם שיחזרו רוצים מ״ס אתם שהאמת מבינים דין שבית לי

 אז בדבורם עומדים כשהעדים אבל כדין שלא החדש שנתעבר שיאמרו העולם לעז כאן
 רב חייש בזה וכיוצא בשקר נתעבר שהחדש העולם יאמרו שלא לסותרו ב״ד מוכדמיס

 כך הדין. שאין אע״פ נראה' ולכך כשיקרא מחזי שם ואמר השנה דראש בפ״ק דימי
 שלא לעשות יכולים דאנו היכא כל ודאי ולכך לעז יוציאו שלא מפני עיטרם את סזתרין
 לנו ואין החדש נתעבר שכבר להעיד ילכו שלא אמרינן ולכך נעשה העדים אותס יעידו

באים שהם מפני הוא כן אחרי העיבור את סוסרין אנן דאס כלל בעדותם תועלת
מאליהם

מיימוניות ועדזת
א ° תני ד ב ף [ ד ה( ר״ ה) ג מר כ׳ א בי ש א ר ב קי בי ע ע לר ש הו א חרי י ר הו מ תם אתם אתם או  א

ש ל ם ש מי ע מד פ לו אתם לל פי גין א ג לו אתם שו פי עין א ט לו אתם מו פי דין א ת פי׳ מזי תל  ד

א״ו חסרי תם או ם ו בי תו ר בפי כ ב או שו ש קרי כ ר אתם ו מ לו תם כ או א ^י ם ת ת ם או תכ בגזר  ש

לוי תדבר תו ת א ת ו בו ר גין ל ג דין שו עין מזי ט סו ש״י .ו ר סי גין ו ג הן שו אלי רין מ בו ס א כ הו ד ש א תעבר ר עין . לה ט די ע״י מו קר ע ד . ש מו ע ב ב ו תו דין בהקום כ ם טוי סי שון אנו ל א ו מר א הג הו

לו פי בן יןTםז א ב ו ת מ״ג כ ס שין ה ו ע א מ׳ מ ש ת ו עו פל מ ת] נ תקו ע ה :ב

:נחמתני (עקיבא) נחמתני עקיבא יהושע ר׳ לו ואמר ר״ע דרש שכך שם
ג ״ ם א פ י ד . ביניהן היה אם החדש אח שראו ע ט׳  כ״ב) (דף פ״ק בסוף במשנה ו

 לילה מהלך שעל מזונות בידם לוקחים רחוקה דרך היתה ואס אמרו
 אמר ז״ל רבינו דהא המפרש כאן הקשה .החדש לעדות ויוצאין השבת את מחללין ויום

החדש אח שראו והעידו רחוקים עדים באו ימים ה׳ או ד׳ אחר דאם הפרק בסוף לקמן
לאותו ומונין וחוזרין אוחו מקדשין בעדותם העדים עמדו אס שלשים ליל שהוא בזמט
 מועיל דאינו כאן ז״ל רביט כתב איך וא״כ בלילו הירח ונראה הואיל שלשים מיום י חדש

ק .החדש נתעבר שכבר העדות מי  למזור מועיל אבל הקרבן הקרבת לענין מועלת דאינו ו
 לך תקשי דעדיין חירון זה תירוצו אין אומר ואני .שלשים מיום חדש לאותו ולממת

 שיוצאים חדשים בששה בענץ סובא לן דנפקא החדש מנין לענץ לט ויועיל ילכו לא למה
 כיץ השבת זה על מחללין אין דמ״מ וכ״ח לקמן ז׳׳ל רבינו שביאר כמו בהם.השלוחים

 ילכו שלא הזכיר לא ז״ל דרגיט חדא . קשה מ׳׳מ ונסכיו חדש ראש קרבן עבר דכבר
 מזכיר היה ואילו יועיל לא שעדותם ילכו לא חול ביום אפילו ומשמע ילכו שלא אלא בשבת

קאמר דלא דמשמע ניחא השבת אח מחללין ולילה עם מהלך שעל המשנה בלשון ז״ל לבינו
ולילה דיום משמע ז״ל רביט מדברי אבל דוקא שבס חלול לענין אלא ולילה יום מהלך
העדים מחוייבים דאינם במול יוצאין אין דאל״כ בחול אפי׳ היציאה לערן במשנה הוזכר

עוז מנדל
 שיאו עדים :נ״ס) כ׳ד מטיין(ק־ אינן אס p8 סוף .הפיק סוף עי הסודש אס שקרשו דין בית

:כ׳ג) (דף דר״ה ס׳ק טף .החדש נקעבר שכגר עד החדש את


