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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
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 שהרי שוים הדינץ שני שאץ והחשוכה . טוכא מימרא האי לן וקשיא נזמנו לקכעו להם אין לחדש

 ,הקרכן זמן שהוא שלשים יום עכר שהרי ונסכיו ר״ח קרכן כהקרכת מועלת עדותן שאין הנה דכרו מנין
 מועלת החדש כסוף אסילו ימים ה׳ או ד׳ אחר לקדשו ויהיה אותו מקדשין שאמר כסוף דכרו מנין אכל

:לקרכן תועלת שם יהיה לא אכל שלשים מיום החדש לאותו ולמנות לחזור כדי
 ותשרי ניסן ר״ח על וכו׳ החדש את שראו עדים ב

 הכתוכ שפירש כיון . המועדות תקנת מפני
 את עליהן מחללין כמועדס ואמר המועדים כקריאת

 הפסח ועל התמיד על השכת את שמחללין כשם השכת
 דכל המועדים על מדדרשינן כמועדם כהם דכתיכ
 כתמיד ונאמר כשכת ואפילו נמועדו כיה דכתיכ סיכא

 כפסח. וכתינ כמועדו לי להקריכ תשמרו ניחוח ריח
 המועדים וקריאת כמועדו ה' קרנן את הקריכ לכלתי
 קיים שנהמ״ק וכזמן הללו החדשים כשני היא כעתם

:ר״ח מוסף מפני החדשים כל על יוצאים
'. שמחללין כשם ג ו כ  כ״כ:) (ר״ה הגמרא לשון ו

 נהוראי כרכי מעשה והתניא מהימן לא וחד
 להעיד פירוש עליו להעיד כשנת לאושא העד אצל שהלך
 רכי אמרי אותן מכירץ שאין העדים על דין לכית

 קא דלא והאי כהדיה הוה אחרינא סהדא נהוראי
 אמר אשי רנ נהוראי דרכי ככודו משום ליה חשיב

 ר' ואזל כאושא הוה אחרינא סהדא נהוראי רכי
 מהו למימרא מאי א״ה כהדיה לאיצערופי כהוראי
לא/משכח אי ליה משכח אי ידע דלא כיון דתימא

ליה

 הולכין אלו הריי החדש את שראו עדים ב : החדש
 תקראו אשר שנאמר שבת היה ואפילו להעיד דין לבית
 את דוחה מועד שנאמר מקום וכל במועדם אותם

 ועל ניםן חדש ראש על אלא מחללין אין לפיכך השבת.
 ובזמן .המועדות תקנת מפני בלבד תשרי הדש ראש

 מוסף קרבן מפני כולן על מחללין קיים המקדש שבית
: השבת את דוחה שהוא וחדש חדש ראש שבכל

 השבת את החדש את שראו העדים שמחללין כשם ג
 לא אם דין בבית אותן שמזכין העדים־ עמהן מחללין, כך
 שמודיע זה היה ואפילו אתהרואין. מכירין דין בית היו

 ומחלל עמהן הולך זה הרי־ אחד עד דין לבית אותן
 העד היה ד :עמו ויצטרף אחר ינמיא שמא מספק
 על אותו מרכיבין חולה השבת בליל החדש את שראה
 לוקהץ בדרך אורב להן יש ואם במטה. ואפילו החמור

 שראינוהו כשם יאמרו לא לכל ונראה גדול ראהו ואפילו . מזונות בידם לוקחים רחוקה דרך היה ואם . זיין כלי בידן העדים
 המקום ובין בינו ויהיה להעיד ראוי ויהיה החדש שיראה מי כל אלא השבת את לחלל צריכין אנו ואין אחרים ראוהו אנחנו

 החדש עדות מקבלין היו בראשונה ה : ולהעיד ולילך השבת את לחלל עליו מצוה פחות או ויום לילה דין בית בו שקבוע
 עולה יעשו אם יעשו מה ידעו ולא במקדש ונתקלקלו הערבים בין עד מלבוא העדים נשתהו אחת פעם שלשים. יום בכלי

והתקינו דין בית עמדו הערבים. בין של תמיד אהד היום מוםףי שיקריבו אפשר ואי העדים יבאו שמא הערבים שלבין
שלא:

משנה להם

 נהלכומ אמי שהרי מספק השגה מחללין היאך לי וקשיא .הגמ׳ ענ׳ל קמ׳ל שנח מהללין לא מספיקא ליה
 מספק שנת מחללין שאין לפי ם' יום שהוא א׳ יום שנימול שנח מל־נ של השמשות נין שנולד נמי מילה

ל ואמרו  נ״ד יקנלו ולא ננמו שיצטרך אחר ימצא לא שמא אנו נאמר וכן ננמו ויצטרך. אחר ימצא שמא ו׳
:עדותן נתקיימה ולא שנת את שהללו ונמצאו אותן יודעין שאין לפי עדי.הראיה

. גמטה אפילו נו' החדש את שראה העד היה ד
 נשנת הנהמה על משא להוציא שאסור לפי

 משא אינו חולה שאינו או כפות שאינו חי ואדס
 שהוא המטה שכן וכל משוי הוא הרי חולה היה ואם

טס כפות שאינו חי אדם שהמוציא ואע׳פ משוי מ  נ
 אנל אדם כשנושאו ה'מ לו טפילה שהמטה לסי סטור
ד נהמה משוי לענין  משוי והמטה והחולה האדם ה

 התירו .אנל נשכת הנהמה על להוציאם ואסור הס
 נמטה ואפילו החולה אס שמרכינין החדש נעדוס ז׳ל

 כלי נידם העדים לוקחים נדרך אורג להם יש ואם
 וקשת וסייף רומח כגון מלנוש דרך שאינו ואע׳ס זיין

 ההוצאה על חייג שהוא נהן וכיוצא ותריס ואלה
ם הכלים אלו את ליקח לעדים מוהר נהם ד  ני
ע שריון כגון שמותר מלנוש דרך שהן כלים וכ׳ש מנ  ו

: נהן וכיוצא
 אסשד ואי וכו' עדות מקנלין היו בראשונה ה

 שאין לפי סימש . מוסף להקרינ
 תמיד אחר ולא שחר של תמיד קודם קרנן מקרינין

 נשחט היה הערנים נין שתמיד לפי הערנים נין של
נשמנה

 מוב יותר אגל הראשון העיצור סוחרים אע הלעז ומ&ני גמורה עדות ומעידים מאליהם
 שלא עד זה פרק בסוף ז״ל הרב דכתב אחרת קושיא אצלי נתיישב וגזה .ילכו שלא היה

 והוי הקידוש נתבטל ההזמה נתקיימה דאס משמע בזמנו התדש ויתקדש הזמה התקיים
 המדש לראשונים ויזימו עדים שיבאו דאע״ת כתב שני בפרק לעיל והא מעובר המדש

 דנראה דהיכא הקנו רבנן מ״מ אגל זה הוא חורה דדין כתב דשם א״ו , מקודש
 מקום מכל מקודש החדש התורה דמדין אע״ג העולם לכל ברור; שקר הוא דהעדוח ודאי
דברי ליישב נכון באמת לי נראה זה .הראשון הקידוש סתרינן לעז העולם יוציאו שלא כדי

:ז״ל רבינו
 לפיכך מאי קשה .ונו׳ להעיד דין לבית הולכים אלו הרי החדש את שראו עדים ב

 איקרו חדשים ראשי דכלהו משום מחללין כולן על התורה מן הא זה הוא
 מלוי המועדות תיקון שאין לפי אסרו דרבק אלא בספ״ק ז״ל והסוס׳ רש״י כדכסבוי מועדו

 דאי כן לומר אנו ומוכרחים המועדות תקון בהם שתלוי ותשרי ניסן דוקא אלא בהם
 מחללין אמאי קיים כשגה״מ א״כ ה׳ מועדי דאלה קרא בהו דכתיב ותשרי ניסן אלא לאו

 אלא מחללין אין לפיכך שכתב ז״ל רבינו על הימה וא״כ חורה דבר רבנן ועקרו שבה
 אהרבו חדשים דשאר דאע״ג וי״ל .הכל על לחלל ראוי היה זה טעם מפני אדרבה אלו על

 ותשרי בניסן אלא כתיב לא ה׳ מועדי דאלה קרא הך מ״מ פנחס בפרשת מועד מדאיסקרו
 מחללין -זמן בכל דהני לומר להני קרא חלקינהו דלהכי לומר רבנן מקום מצאו שכן וכיון

:לא קיים טהמ״ק כשאין אבל קיים המקדש כשבית דמחללין בשאר משא״כ
 דאמרה מתני׳ על כ״ב) מכירין(דף איק אם פרק בריש .כו׳ העדים שמחללין כשם ג

 הוא שבא מעשה והחרא .מהימן וחד שם הקשו להעידו אחד עמו משלחים
 צר׳ מעשה והתניא מהימן לא וחד וכו׳ אחד זוג אחד מאי פפא רנ אמני עמו:ונו׳ ונמייו

 אחרינא סהדא נהוראי רבי ותירצו באושא בשבת עליו להעיד העד אצל שהלך נהוראי
ראי יאמר אשי רב נסראי ר׳ של כבודו משום ליה חשוב דלא והא בהדיה הוה  ר׳נהו

 מהו למימרא מאי א״ה בהדיה לאצטרופי נהוראי ר׳ ואזל באושא הוה אחרינא סהדא
 דהקשו הא גבי ז״ל המוס׳ והקשו . ע״כ קמ״ל שבתא מחלליק לא מספיקא דמימא

 יצטרף שמא שם לילך השגת את מחלל נמי מהימן לא כי חימא מהימן מי וחד בגמ׳
 יפסל שאם אלא זה עם זה שיצטרפו מפני לא דילט ובט אב גבי בפ״ק כדחק אחר עם

 דלא כיון שנח מחלל אחד היאך מקשה דלא ונראה אחר עם השני שיצטרף האחד
 . ע״כ מהימן דחד אחדדמשמע דנקט דממניתין לישנא על מקשה אלא לחודיה מהימן
 א״נ אחר שם יש אם יודע שאיט אע״פ בשנת ילך דאחד להו דאית דמשמע זה על וקשה
 לא דהתם כלל קושיא מהתם דליכא נמראי דרבי בהדי בנמ׳ללידחק הוצרכו למה

ר מ  אולי אלא עמו עד היה שלא אע"פ בשבח שם להעיד הלך נהוראי שרבי. אלא ^
 משום הזוג אוחו זוג מאי ולומר לידחק הוצרך במחניתין דבשלמא אמר עד שם ימצא

 אבל שנים לשלוח להם היה מהימן לא אחד הא לבד אחד משלמין דאמאי ליה דקשיא
 ולא עליו להעיד הברייתא מקאמרה מקשה דהכי לומר ויש .לק״מ נהוראי דר׳ מברייתא
 ותירצו נאמן היה לחודיה נהוראי דרבי משמע עלץ להעיד אמר עם להצטרף קאמרה

 דעדיין זו קושיא אשי רב תירן איך וא״ח .נהוראי רבי של כבודו משום הזכירו דלא
 לחודיה דהוא דמשמע עליו להעיד ולא ליה מבעי להעיד אחר עם להצטרף ליה קשיא

 הלך אחר עד שם שיש ידעט שלא אע״פ באושא אחר עד שיהא לי למה קשיא והו מהימן
ם למרן יש לזה .ז״ל החוס׳ דברי לפי אחר עד שם ימצא אולי להצטרף שכתבו מה ע

 רני שהלך החדש אח שראה• אחד בעד דמיירי י״ל וז״ל הוה) סהדא ז״ל(בדיבור התום׳
 של העד אצל הלך הכי הברייתא פירוש זה ולפי החדש. על נמי ולהעיד להצטרף■ נהוראי
 עדים השניה בברייתא הוזכרה וא"כ החדש על ולהעיד עמו להצטרף באושא שהיה החדש

 רגי דהיה דחירן קמא בלישנא בשלמא כלומר למימרא מאי א״ה בגמרא ולזה^הקשו
 השבת את חילל עצמו העד היה דלא דאע״ג בברייתא אשמעינן העד שמכיר העד נהוראי

 שפירש ז״ל רש״י לפירוש אבל למימרא מאי עצמו העד היה דהוא בחרא לסירוצא אבל
 לחירוצא קאי הכי דאי קושיא מך א״כ המכיר לעד איירי בהדיה הוה אחדנא דסהדא

 .. שמיי לב׳ הכי דאי פירכא קאי ז״ל רש״י דלפירוש ז״ל המוס׳ כתבו ולהכי ג"כ קמא
י לא הא שבתא ממלליגן לא מספיקא דתימא מהו מתרן קמא דאתירוצא קשה אבל  פ

 אינא דמ״מ וי״ל . כבודו מפני הזכירו שלא אלא עמו הולך היה עצמו דטעם ספקא
 שיעיל באושא ימצאוהו לא כשר שהוא עליו להעיד שהלכו העד אותו דילמא דתימא מהו
 דלפי׳ ודאי נמצא א״כ לבטלה היה כשר שהוא עליו להעיד דהלינתן נמצא וא״כ החדש על

 עמז להצטרף שם שהולך מתום באותו אחר עד שם שיש דידענו היכא דוקא ז״ל רש״י
 עד שם שיש ידענו לא אם אבל השבת את מחלל לאו אם בביתו שהוא ידעט שלא אע״פ

 ז״ל דרביט נמצא א״כ . באושא הוה אחרינא סהדא בגמ׳ הזכירו למה לא דאי לא כלל
 גם שיעיד לשם״אחר שיש ידע שלא אפילו ילך לעד שמכירו אחד עד דאפילו ליה דאית

 אפי׳ ילך חד דאפילו ס״ל דאפילו ז״ל התוספות כפירוש ליה דאית ודאי עמו להצטרף כן
 דמההיא דינא הך לן מנא קשה ועדיין .ובנו דאב דומיא אחר שם יש אם ידע שלא
 דחייבים מתני׳ קאמרה במול אלא בשבח קאמר לא דמתני׳ דילמא ראיה אין ובט דאב
 דוקא מהם אחד אלא יחלל; לא שבת לחלל ודאי אבל יצטרפו דדילמא משום שניהם לילך

 קמא דלתירוצא זה לדין הכרח אין סוגיא מהך פירושם לפי וגם .דינא האי לתוס׳ ומנ״ל
 המוזכר העד בחרא ולהירוצא הזכירו לא נהוראי ר׳ של כטדו ומשום שהלט הם שנים

 .באושא שם שהיה העדי עם להצטרף הלך ועמו החדש על המעיד העד הוא בברייתא
 יותר שעברו מעשה שאמרו דספ״ק מחני׳ מההיא זה לדין ראיה להביא ודאי ונראה

 ומשמע להעיד ראשונים הלכו שכנר אע״פ השבה אה ממללין דטלן משמע זוג מארבעים
ה טעמא דמהך ודאי דעיכבן מדקאמר מתני׳ איירי דנשבח  יחללו שלא לעכבן רוצה פ

 השבת אח מחללין לכל גלויה דהיא בעליל דנראה דאפילו במתני׳ דקאמר ועוד השבת אח
 דהחוס׳ ואולי כ״כ מכרחת ראיה אינה ז״ל התוס׳ דהכריחו ובנו דאב הא מ״מ אבל
 השבת את דמחללין קאמרה דלעיל דמתני׳ קאי אדלעיל ובנו דאב דמתני׳ דפשטא ס׳ל

ט׳ ובנו אב אמרה ואח׳׳כ שמעדהם ו  ז״ל רנינו דדעת למדנו ומ״מ השבח יחללו נמי מ
ס׳ כדעת פ  מחללין שאין המילה מענין המפרש שהקשה ומה .ז״ל רש״י כדעת ולא ז״ל ה
 ספק שום ועל המועדות מקנת ביה דחלוי החדש קידוש שאני הספק על השבח עליה

:הוא ופשוט אמר ביום לעשותה שיכול מילה משא״כ מחללין
 את שראה מי במשנה כ״ב) (דף פ״ק חולה. ונו׳ החדש אח שראה העד היה ד

כו׳: אומו מוליכין להלך יכול ואיט החדש לו ו אפי . גדול ראהו ו ׳ ט  שם ו
: השבח את עליו מחללין בעליל נראה שלא נין בעליל שנראה נין כ״א:) (דף ׳ ו נ ו

 ר״ה של יו״ט בפרק . וכו׳ שלשים יום בכל החדש עדות מקבלים היו בראשונה ה
 היום כל החדש עדות מקבלין היו בראשונה במשנה אמריק ל׳:) (דף

ט׳ בשיר הלוים ונתקלקלו מלבא העדים נשתהו אחת פעם  קלקלו קלקול מה שם ואמר ו
א נשיר הלוים של שירה שאמרו אמר זירא ר׳ עיקר כל שירה אמרו שלא תירגמו הנ

חול
עוז מגדל

:ל׳) השנה(דף פ6י של יז״ט סלק . נלנד שלשים יום עד מקנלין פו גראעונוז : דר׳ה קמא סק .ולהעיד ולילך השנת את עליו לחלל מצוה עד הפש אס שראו עדים
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 שחיטת גשכיל שעות שתי אותו שמקדימים הפסח מעלכ חון ומחצה כתשע וקרג ומחצה שעות כשמגה
. :כמקומו שיהכאר כמו הפסחים

 יום והוא קדש ולמחר שלשים יום והוא העידו ולא העדים שכאו יום והוא .קדש היום אותו גורעין 1
 שני מיום ולא ראשון מיום לצום ימנו לא ולמה הצום ועושין עשרה שגי מיום ומונין ל״א

 קובעת הראיה ואין דין בית קדשוהו לא שבראשון לפי
 ועליהם שקובעים הם מקודש שאמרו דין בית אלא
 ומפני .וכו' המקדש בית משהרב :סומכים אנו
 הקלקול שנההלק לפי היום כל החדש עדות מקבלין מה

ם: בסוף ואפילו החדש ומקדשין התמיד ובטל  היו

 בסי״ן . משואות משיאין היו וכו׳ בראשונה ח
 השמימה העיר משאת ותעל כמו

 ומתממינן ואנשיו דוד וישאם וכן שריפתה פירוש
.שרפום ופירוש ואוקדינון  כ׳׳ב:) (ר״ה המשנה לשון .

 ארז של כלונסאות מביאץ משואות משיאין וכיצד
 במשיחה וכורכן סשהן ונעורות שמן ועצי וקנים אסכים

 ומביא ומוליך האור ל.ת בהן ומצית ההר לראש ועולה
 כן עושה שהוא חבירו את שרואה עד ומוריד ומעלה
 היו ומאין .השלישי ההר בראש וכן השני ההר בראש

 ומסרטבא לסרטבא המשהה מהר משואות משיאין
 ומבית בלתי לבית ומחיורן לחיורן ומגרוסינא לגרופיגא

 עד ומוריד מעלה ומביא מוליך אלא משם זזו לא בלתי
 :ע״כ ,אש כמדורת לפניו הגולה כל שרואה

 לקדשו אלא לקיימו השבת את מחללין שאין
 כשם יכול כ״א:) (שם הגמרא לשון .בלבד

 שיתקיימו עד עליהן מחללין כך שיתקדשו עד שמחללין
 אתה קריאתם על במועדם אותם תקראו אשר ס״ל

:קיומן על מהלל אתה ואי מחלל
על

 כדי המנחה עד אלא החדש עדות מקבלים יהיו שלא
 הערבים בין של ותמיד מוםפין להקריב ברם שהות שיהא

 תמיד עושין עדים באו ולא מנחה הגיע ואם ו :ונסכיהם
 ולמעלה המנחה מן עדים באו ואם .הערבים בין של

 מוסף ומקריבין קדש ולמחר קדש היום אותו נוהגין
 משחרב .מנחה אחר אותו מקדשין היו שלא לפי למחר

 שיהיו דינו ובית זכאי בן יוחנן רבן התקין המקדש בית
 עדים באו ואפילו כולו היום כל החדש עדות מקבלין

 מקבלין החמה לשקיעת סמוך היום בסוף שלשים יום
 בית כשמעברין ז :בלבד שלשים יום ומקדשין עדותן

 היו שלשים יום כל עדים באו שלא מפני החדש את דין
 ושלשים אחד ביום סעודה בו ועושין י׳מוכן למקום עולין

 בנשף אלא בלילה לשם עולץ ואין .הדש ראש שהוא
.מעשרה פחות זו לסעודה עולין ואין השמש עלות קודם
 בעת ואוכלין וקטנית דגן בפת אלא לה עולין ואין

 האמורה החדש עיבור של מצוה סעודת היא וזו .הסעודה
 את מקדשין דין בית כשהיו בראשונה ח :מקום בכל

 את להטעות כדי משואות משיאין שהיו הכותים משקלקלו .הרחוקים שידעו כדי ההרים בראשי משואות משיאין היו החדש
 ואין הכפורים יום את ולא טוב יום את לא מחללין אינן אלו ושלוחים .לרבים ומודיעין יוצאין שלוחים שיהו התקינו העם
 ניסן על יוצאין. שלוחים היו חדשים ששה על ט בלבד: לקדשו אלא לקיימו השבת את מחללין שאין שבת לומר צריך
 שקדשו להם נודע אם לאלול שלשים ביום מצפין שישבו כדי השנה. ראש מפני אלול ועל התענית. מפני אב ועל הפסח. מפני
ם אחד ויום קדש שלשים יום נוהגים להם נודע לא ואם בלבד. קדש היום אותו נוהגים שלשים יום דין בית שי  עד קדש ו^

שבית ובזמן .הפורים מפני אדר ועל .חנוכה מפני כסליו ועל .המועדות תקנת מפני תשרי ועל .תשרי שלוחי להם שיבואו

ל ט  שני מיו׳ט נ' יוס וסוא העומד בספירה ה^וי שזמנה לפי עצרת זכר לא . וכו' חדשים ששה ע
מ׳(ר״ה ואמרינן סיון על יוצאין השלוחין אץ לפיכך פסח של ׳  ואטבת אתמוז נמי וליפקו י״ה:) בג

 עתה כגון שלום ואין גזירה אין המימרא וסוף .קיים שהמקדש שלום שיש בזמן .שבהם הצומות מפני סי׳
ט׳ הכי מתעניןאי אין לאו ואם מתענין רצו אם עליהן חייבין אין להתענות רצו לא שאם הזה בזמן

 והוכפלו הואיל באב ט' שאני ספא רב אמר נמי באב
 בראשונה הבית חרב באב בט' מר דאמר הצרות בו

 אצו מכלל העיר ונחרשה ביתר ונלכדה ובשנייה
 שהוכפלו לפי אב השלוחיןעל שיוצאין נתברר הדבריס

 השלוחין ז׳ל רש״י לשון .וטבת מתמוז יותר הצמת בו
 את שראו עדים סי על החדש את ב״ד כשקדשו יוצאין
 אם אותו שקדשו יום לגולה השלוחין ומודיעין החדש
 וחדש ל״א ביום או חסר שעבר וחדש שלשים ביום

 הפסח עד השלוחין והולכין הפסח מפני . מלא שעבר
 והולכין התענית מפני אב ועל השבתות. מן חון

 מפני אלול ועל . השבת מן חון ימים ח' כל השלוחין
 ביום ר״ה ועושין אלול יתחיל מתי מודיעין ר״ה

 מעובר אלול אין שנים דרוב בגולה לאלול שלשים
 א״א דין בין יעברוהו שמא בידם הוא דספק ואע״ג

 ואם השנים רוב אחר הולכין כר^ ועל לדעת להם
 יום הוא מתי ידעו לא אלול התחיל מתי ידעו לא

 לאחר המועדות תקנת מפני תשרי ועל .שלו שלשים
 המחרת ליום יוצאין השלוהין לתשרי ב׳׳ד שקדשוהו

 ומודיעין החג עד להגיע שיכולין מקום עד והולכין
 לבס יהא שלא כדי לאו ואס לאלול דין בית עברו אס

 לטמא שני פסח הוא קטן פסח .וסוכות ביוה״כ נוקפס
 קטן פסח ליה קרי ולפיכך בראשון רחוקה בדרך ושהיה

:אחד יוס אלא הוה דלא
חי לו ש

אר״הכג:
משנה לחם

ס חד כשום כחכ דלא רנינו על והתימה .ע״כ הערבים בין של תמיד עם מול הכוכנים ראה שלא גרס ראותו אלא מיניי
 שלא תימה והוא .כלל עשו דלא ומשמע יעשו מה יודעים היו ולא בהולים שהיו מפרש
 לימא בשיר שקלקלו בגמרא קאמר אמאי הימה ועוד בגמרא ולא במשנה לא זה הוזכר

 קרבן הקריבו ואם הערכים בין של שמיד אסר להקריבו היוםשא״א מוסף הקריט שלא
 לו תירון מצאו ולא זו קושיא הקשו ז״ל והתוס׳ .המוסף אבדו הערבים בין של תמיד

.דהשלמה עשה ודחי דרבים עשה דאתי היום מוסף אח״כ להקריב דיכול להו דאית אלא
שהיו משום ואי זה קלקול הזכירו לא אמאי להקריבו דא״א ליה דאית ז״ל רביגו אבל

 זה קלקול להזכיר לו שהיה שהוסאת שכן כל .מוסף ולא תמיד לא הקריבו] [לא בהולים
 אמר ואסר . עיקר כל שירה אמרו שלא אמרו בגמרא דהרי א״א דזה ועוד .הגדול
 ז״ל דרבינו וי״ל .הערבים בין של תמיד הקריבו הכל ולדברי הול של שירה שאמרו
 דדחי כשירון וסובר מוסף של זה קלקול הזכיר לא דאמאי ז״ל הסום׳ קושית לו הוקשה

 תמיד או מוסף יהיה אס ואמרו החנו הערבים בין של התמיד דכשהביאו ז״ל התוס׳ שם
 שאמרו קאמר לא אמאי וכ״ת חול. של שירה עליו ואמרו מוסף שהיה נמצא ולמפרע

שעה דבאוסה משוס התמיד עם דקאמר וי״ל ,התמיד עם ולא סול של שירה המוסף עס
כשבאו וא״כ העדים באו לא שעדיין הערבים בין של כתמיד נראה היה שהקריבוהו

 אמרו שלא ומ״ד במוסף. קלקול היה לא וא"כ התמיד הקריבו ואח״כ מוסף הראשון היה אמ״כ
 או יו״ע של שירה וצ״ל מוסף יהיה זה אס יודעים היו שלא מפני הוא עיקר כל שירה
 אלא היה לא והקלקול עיקר כל הTש אמרו לא ולפיכך סול של שירה וצ״ל תמיד יהיה

 כדכתבו העדים באו לא היום כאותו עיקר כל שירה אמרו לא דלמ״ד משום לבד בשירה
 עיקר כל שירה אמרו שלא כמ״ד פסק ז״ל ורבינו . ר״ה של יו״פ כפ' ז״ל התוס׳ שם

מ׳ משוס ט  היה אס יודעים היו שלא מפני שנתקלקלו כתב ולכך -תרגימו הכא אמרו ד
 יהיה או מוסף להקריב יוכלו לא שאחריו תמיד שיהיה וא״א יו״ע שהוא מפני מוסף זה

 אע״פ כשיר. שהיה נמצא והקלקול תנאי בדרך הקריבו והם העדים יבואו שלא מפני תמיד
 אלא השיר מענין כלל הזכיר לא כי גם ומה ז״ל רבינו בדברי דמוק קצת הוא שזה

ז״ל: בלשונו אחר ישוב ראיתי לא כי אעשה מה אבל בלשונו ולישבו לדחוק שצריך
לו ו פי א .עדותן מקבלין החמה לשקיעת סמוך היום בסוף שלשים יום עדים באו ו

 הוא אחד כוכב נראה שלא זמן כל החמה לשקיעת סמוך לי דלמה קשה,
 מקודש אומרים ב״ד שלשים ליל כוכב יצא לא עדיין אם הפרק בסוף לעיל כמ״ש יום

 רבינו מדברי שהקשה מה על ז״ל חביב ן׳ מהר״ל שחירן התירוץ כאן שייך ולא וכו׳.
 מ״ש עם יום הוי אחד כוכב נראה דכשלא ב׳ בפרס כאן שמ״ש אדידיה מדידיה ז״ל

 עם הקושיא בתירין שהאריך אחר שם וכתב נילה הוי החמה דמשקיעת שבת בהלכות
 דבר וכל שבת שלענין ודעתו עפ״ז מבוארים ז״ל הרמב״ם דברי גם וז״ל הגמרא סוגית

 כוכבים שני המניע ראה שלא אע״פ החמה משתשקע מתחיל השמשות בין בזנ כמו חומרא
י לומר לנו יש מישראל ואחד אמד בכל מלוי שהדבר כיון וקוצר ביה״ש זמן הגיע נ

המקדש

 אם לבד לב״ד מסור שהדבר החדש קדוש בענין אמנם
 ומטאר .פ״כ כו׳ יום הוא הרי כי לקדשו הס יכולים כוכבים יצאו ולא הירח הם ראו
 סמוך בעינן ואמאי הוא החדש קידוש נמי דהכא כאן שייך החילוק זה דאין הוא

;וצ״ע החמה לשקיעת
ן ז רי כ ע מ ש  סורר p ופרק י״ב) (דף דסנהדרין פ״ק .וכו׳ החדש אס ב״ד כ

): (דף ע׳:
ה ח נ שו א ר כו׳. דין בית כשהיו ב כ״ב:): (דף משנה מכירין אינם אם בפרק ו

ם חי שלו  כשם יכול כ״א:) (דף בפ״ק ברייתא .וכו׳ מחללין אין אלו ו
:וכו׳ אותם תקראו אשר לומר תלמוד שיתקיימו עד מחללין כך שיתקדשו עד שמחללין

ל ט ל ;י״ח:) (דף בפ״ק משנה .וכו׳ יוצאין שלוסין היו רדשים ששה ע ע  מפני אלול ו
 לאלול שלשים ביום ר״ה ועושים אלול התחיל מתי מודיעים ז״ל פירש״י ר״ה.

 להם א״א ב״ד יעברוהו שמא בידם הוא שספק ואע״פ מעובר אלול אין שנים דרוב בגולה
 יום ידש לא אלול התחיל מתי ידעו לא ואס השנים רוב אחר הולכים ע״כ לדעה

ש כיון גולה דבני דס״ל ז״ל רש״י מדברי משמע ע״כ> שלו שלשים  אלול ר״ח יום דיד
 רביע אבל מעובר. אלול אין שלעולם על סומכים והיו אחד יוס אלא ר״ה עושים היו לא
 של יו״ע לקמן בפ״ה כתב וכן ימים] [שני ר״ה עושים היו דלעולם הכי ס״ל לא ז״ל

 ימים שני אותו עושים ישראל ארן בני רוב היו הראיה ע״פ קובעים שהיו בזמן ר״ה
 ביו״ש יוצאים השלוחים שאין החדש את ב״ד שקבעו יום יודעים היו שלא לפי מספק

 לנו מה כן אם ימים שני ששים היו לעולם ז״ל רבינו דלדעת כיון א״כ וכ״ת .ע״נ
 מלא אחד או הסרים שניהם או מעוברין שניהם אם ואלול באב ספק דיש וי״ל .ר״ח לידיעת

 יום חסרים שרהם ואס השרי ר״ח הוי ס״א יום מעוברים שניהם ואס חסר ואחד
 השרי ר״ח ששים יום הוי מלא ואהד חסר אהד ואס תשרי ר״ח הוי וחשע המשים

 מעובר אלול אם ספק לנו ונשאר אב דחדש הספק מזה יצאנו אלול ר״ח יום לנו וכשיודע
 הייע לא אס אבל ספק מידי ויצאנו ר״ח ואחד שלשים ויום שלשים יום ועבדיק לא או

 לצאת ס״א ויום ס׳ ויום נ״פ יום ימים שלשה תשרי ר״ח עושין היינו אלול ר״ח יודעים
 לרביע פעם נראה זה .אלול ר״ח ידיעת לנו מועיל להכי כתבתי כאשר ספק כל מידי
 את שקדשו להם יודע אם כלומר ל׳ ביום מצפים שישבו כדי מ״ש קשה אבל ז״ל.

 ביום בו יוצאים השלוחים דאין כיון זה לידע הרתוקים למקומות אפשר ואיך החדש
 שבת תחום בתוך שהם לעיירות היינו להם נודע אם דס״ש י״ל ואולי .יו״מ שהוא

 העיירות שלשים ביום יצפו אלול ר״ח שידעו כיון אמר ולזה שם לילך השלוחים שיוכלו
 שלשים יום יעשו והשאר ל׳ יעשו התמוה במוך שהם ביו״ט השמועה לבא להם שאפשר

 כאשר ימים שלשה לעשות צריכים היו אלול ר״ח יודעים היו לא אס אבל ל״א ויום
על :הספק מפני כתבתי  ואילו אמרו י״פ:) (דף דבגמרא תימה . הפורים מפני אדר ו

דחניא כר׳ דלא מתני׳ קהני לא הפורים מפני שגי אדר על אף יוצאים השגה נתעברה
רבי

ל ד ג ת מ ע
כ׳נ) מנירין(דף אינן אם p«־ .בלגד לקדשו עד ב׳ד כשהיו בראשונה :ע׳) ומורה(דף ®רר בן ופיק נירושלמי ומקצהו מכלי ומקצתו י׳ג) י׳כ י׳א דםנהדרין(דף ׳ק8 .מקום מל עד כשמעברץ

:י׳ס) דר׳ה(דף ס׳ק קען. השח עד ששה על דר׳ה: ס׳ק ומף
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 ני6מ מדפיס משאל יוסר הדגל להן שיתאמת סדשיס השני באלו אנו שצליכין בלול .ונו׳ רסן שלוחי י

 מפי השלוסין שמטו שלא שאפ׳ש לכך צליכץ אינס מהששהמדשים ונשאר שנהן, המוטחת
ש :הילת שנלאה מאחל ולהודיט לילן להם יש מקודש נ״ד ט׳ ס אלא מצאין אין ז׳ל ו . ניו ו׳ נ  לא זה ו
ם יוצאין אינן תשלי שלוחי אנל ניסן נשלוחי אלא יסכן  ניסן שלומי לומד לו והיה יו׳ט שהוא לסי ליה ניו

ס אלא יוצאין אין מ ניו אינן תשלי שלומי אנל ונו׳ ל׳
 ולפיכן יו״ט ראשון שיום לסי פני כיום אלא יוצאין

ק לא ס  לסט׳ד וניל .נלכד ניסן נריח אלא הדין זה י
 טד אלא מגיטין אין אנל ליה ניום לצאת שיתכן

 החמה שתשקט טד התחום מן לפנים וישנו התחום
 להן יהיה ולא לילך ינולין אם הממה שהשקט ואחל
 למחר יוצאין נדרך טכונ להן יש ואם הולכין טכונ
׳ יום והוא  פירוש יוצאין שאמת [ומה] .תשלי של נ

:התחום טד הולכין לצו ואס לה חוצה מירושלים יזצאין
8י׳

מי מקומית יש ״ב ^ שיש לפי נתשלי שמתטכנין כמו נניסן השלוהין מתעננין שאין לפי .ו נ י  שני נ
מלי שלוחי מגיטין שאץ למקום מגיטין ניסן שלומי לפיכך כפול ויום השנה לאש יום ימים  י

ד כ «ו שאס נמיטדוס למלוק פלא ו נ ס ויטפו לטטוס ינאו אחד יום פסח לטשות י  אט׳ס א׳ יום מכו
ט ואפילו השלומץ אליהן הגיטו שלא טובין אינן שהרי נשלוחין ולא נלאיה תלוי שאינו טצלת של יו׳

 מיו׳ס הידוטים טומל של הימים ספירת טל אלא טצלת
 נסשלי יסטו שמא חכמים שחששו לפי ,פסח של שני
ס יטשו שמא אחד יום טצלת יטשו אם  אמד יום מכו
 התקינו אליו מגיטין תשלי שלוחי שאין המקום נזה

 מפני ימים שני המוטדים כל המקומות נאלה שיטשו
; ניאול צריך אינו הפרק ושאל ,הטטוס הזש

שנוז

קטן: פסח מפני אייר על אף יוצאין קיים המקדש
 ביום אלא יוצאין אין תשרי ושלוחי ניםן שלוחי י

 מפי שישמעו עד השמש שתעלה אחר חדש ראש
 תשעה יום בסיף דין בית קדשו ואם מקודש. דין בית

מקודש דין בית מפי ושמעו שאמרנו כמו ועשרים
 הירח שנראה אחר מבערב לצאת להם יש חדשים הששה שאר ושלוחי .מבערב יוצאין

למחר שהרי יצאו החדש ונראה הואיל החדש את דין בית קדשו לא שעדיין פי על אף
א דין: בית אותו מקדשין כודאי בתורה. ככתוב אחד טוב יום המועדות את עושין היו מניעין השלוחין שהיו מקום כל י

בית בו שקבעו יום יודעים שאינם לפי הספק מפני ימים שני עושין היו אליהם מגיעין השלוחים שאין הרחוקים ובמקומות
ומן .תשרי שלוחי להן מניעין היו ולא ניסן שלוחי אליהם מגיעין מקומות.שהיו יש יב .היא יום זה אי החדש את דין

 חג של טוב יום ויעשו .חדש ראש נקבע יום זה באי וידעו שלוחץ להן הניעו שהרי אחד יום פסח שיעשו היה הדין
 שלוחי שאין מקום שכל חכמים התקינו במועדות לחלוק שלא וכדי .השלוחין אליהן הניעו לא שהרי ימים שני הסוכות

ג • עצרת של טוב יום אפילו ימים שני עושין שם מגיעין תשרי  ששלוחי .ימים שני תשרי לשלוחי ניסן שלוחי בין וכמה י
 צריכין השלוחין אין יד ♦ כפור יום שהוא מפני בו בעשירי ולא טוב יום שהוא מפני בתשרי באחד מהלכין אינן תשרי

 מפי שמעתי אני ואמר כדרכו שבא העם משאר תגר אפילו אלא בלבד שליח ולא .נאמן אחד אפילו אלא שנים להיותן
 אחד ועד להגלות העשוי דבר זה שדבר פיו. על המועדות את וטתקנין גאמן פלוני ביום החדש את שקדשו דין בית
 בפרס שבארנו כמו החדש את ועברו בנשף והשכימו עדים באו ולא שלשים יום כל שישבו דין בית טו ♦ עליי נאמן כשר

 באי ואפילו .שלשים ליל שהוא בזמנו החדש את שראו והעידו רחוקים עדים באו ימים חמשה או ארבעה ואחר .זה
 ומשתדלין בעדות ומדקדקין בבדיקות עליהן ומטריחין בשאלות אותם ומטריפים גדול איום עליהן מאיימין .החדש בסוף
 העדים והרי מכוונת ונמצאת בעדותן העדים עמדו ואם טז ♦ מעובי שמו ויצא הואיל זה חדש יקדשו שלא דין בית

 הירח ונראה הואיל שלשים מיום החדש לאותו ומונין וחוזרין אותו מקדשין .כראוי העדות ונחקרה ונבונים ידועים אנשים
 שאמרו הוא וזה .מניחין אלו העדים שיבאו קודם כשהיה מעובר זה חדש להניח דין בית הוצרכו ואם ין :בלילו

 לצורך. החדש את מעברין אין לעולם ואומר זה בדבר שחולק מי הנדולים החכמים מן ויש .לצורך החדש את מעברין
 החדשים בשאר אלא זה בדבר החכמים מחלוקת שאין לי יראה יח ז עליהן מאיימין ואין מקדשין עדים ובאו הואיל

 הקרבנות ועבר.זמן שנעשה מה נעשה שכבר הרגלים. שעברו אחר שבאו ותשרי ניסן בעדי או ותשרי. ניסן מן חוץ
 שאין .כלל עליהן מאיימין ואין עדותן מקבלין החדש חצי קודם ותשרי בניסן העדים באו אם אבל .המועדות וזמן

 והרי עדותן שנתקלקלה עדים על מאיימין אבל יט ♦ לעברי כדי בזמנו שראוהו החדש ■על שהעידו עדים על מאיימין
 וכן .בזמנו החדש ויתקיים העדות שתתקיים כדי עליהן מאיימין . החדש ויתעבו־ העדות תתקיים שלא וגנאי נוטה הדבר

תתקיים שלא עד המזיטין על מאיימין אלו הרי דין בית שקדשוהו קודם בזמנו שראוהו העדים את להזים עדים באו אם
:בזמנו החדש ויתקדש ההזמה

שנה
משנה לחם

 העדים על מאיימין ואץ לקדשו םמ<ו נראה שלא החדש על העדים על מאיימין איפכא
 זו ע״ס כשיקרא לא-מסזי האי כשיקרא מחזי האי מ׳׳ס לעגרו נזמנו שנראה החדש על

ל׳ ביום בזמנו שנראה החדש על העדים על מאיימץ ז״ל וסירש״י .הגמרא סוגייה היא
 לקדשו צריכין ואנן ראוהו שלא העדים על ל׳ ביום ואץמאיימי! לעברו. בשביל שיחרישו

 אם וכו׳ מאיימין מלמדנו היה שקר. ויעידו ראינו שיאמרו מיה״כ שבח להפריד כדי היום
 ובאמת וכו׳. לצורך מקדשץ בהם חלויין שהמועדים וחשרי בניסן חסר. לעשותו צריכין אנו
 מאיימץ מ״ד ז״ל רש״י של סירושו דלפי ז״ל רש״י לשימת דומה ז״ל רבינו שימת אין
 אית דודאי הכי ס״ל לא ז״ל ורבינו .שראו אע״פ ראו שלא לומר הוא לעברו העדים על

 נאמר ולא לצורך שלא בין לצורך בין יעברוהו שלא ודאי בזמנו החדש את ראו דאס ליה
 דכבר כיון לעבר הוצרכו אס דאז במעות מתחילה דנתעבר היכא אלא לצורך עיבור

 חכמים שאמרו זה וכן וז״ל ח׳ נפרק כדכתב א״נ .אחזקתיה ליה מוקמינן במעות נתעבר
מלא׳ אחד עושים חשבון לפי אומן שמעברים אלו וחדשים הוא לצורך החדש אס מעברין

 מפר לצורך שמעברין הוא בזה לחסר או חדש אמר הדש לעבר להם ויש מסר ואחד
ם שנהקבז אחר היותו תחילת שהוא בזמנו הירח כשנראה אבל בזמנו הירח נראה שלא  ע

 עיברו דכבר הכא דאיירי אמרה בדרך הלכה סירש ולכך .ע״כ לעולם מקדשין השמש
 הקידוש בענין וכן העבור. ולסתור בזמנו שראוהו לומר עדים באו ועתה החדש אח ב״ד
 או לעדים סתירה בא ואח״כ וקדשוהו בזמנו שראומ מתחילה עדים שבאו בהפך הוא

 ז״ל רבינו לדעת בגמרא, ומריא שקלא ובהא עדותן מבפל דבר או הכחשה או הזמה
 על עדים ובאו החדש את עיברו שכבר היכא העדים על מאיימין אמר יהושע דר׳

כלומר לעבת בדבריהם יעמדו שלא דבריהם לסחור עליהם מאיימין נזמנו שראומ החדש

 בגמ׳ שם ואמרו הפורים מפני השני אדר על אף יוצאין השנה נתעברה אם אומר רני
 יום ל׳ סברי ורבנן יום ל׳ רצו חדש רצו שנה דעיבור שמעון כר׳ סבר דרבי דפליגי
 כאן היל״ל א״כ כר״ש והוי יום ל׳ רצו חדש דרצו ס״ד בסוף פסק ז״ל ורבינו .דוקא

וצ׳׳ע: הפורים מפני השני אדר על דיוצאין
ט׳ משרי ושלוחי ניסן שלוחי י  מבערב יוצאין מלן על אמרו כ״א:) (דף נפר״ק .ו

 לא בר״ח שיוצאין ומ״ש .מקודש ב״ד מפי שישמעו עד תשרי ועל ניסן על
 וכבר יו״ס דהוי לצאת יכולץ שאץ ודאי בתשרי' אבל ניסן משום אלא בדוקא הכי נקס

:ז״ל המפרש זה על עמד
 דממו היכא כל יומק ר׳ מכריז כ״א) (דף בפ״ק .וכו׳ מגיעין שהיו מקומות יש יב

:תשרי אמו ניסן גזרה יומי תרי ליעבדו משרי שלומי ממו ולא ניסן שלוחי
ף ן י  אינן אם פרק ריש .וכו׳ אחד אפילו אלא שנים להיות צריכים השלוחין אי

ט׳ תניא כ״ב:) (דף מכירין א ו  אס ב״ד קדשו ואסר העולם מ=וף אחד נ
 :אינשי ביה משקרי לא לאיגלויי דענידא דמילסא משום מעסא שם ואמרו נאמן החדש

כו׳. עדים באו ולא ל׳ יום כל שישבו דין בית טו  על בנמ׳ הקשו כ׳) (דף בפ״ק ו
 רבה והחני איני וירקיא מתיא משום לאלול דמעבריק החם דאמרינן הא

 החדש מ״ל לצורך החדש אס מעברץ בך לצורך השנה אס שמעברין כשם יכול שמואל בר
 וה״ק לקדשו כאן לעברו כאן ל״ק רב אמר . וקדש ראה כזה חדשים ראש לכם הזה
 החדש ס״ל לצורך החדש אח מקדשין כך לצורך החדש ואס השנה אח שמעברין כשם יכול
ה ט׳ מ ט׳ החדש על העדים סל מאייסין ייב״ל דאמר הא וכי ו  וכו׳ מאיימין ואין ו
 יודעין הוו אמי לר׳ נשיאה יהודה ר׳ ליה שלח והא איני לקדשו בזמנו נראה שלא על

שלא לומר עדים ובאו קידוש שעשו בהפך וכשמא מקוייס יהיה שעשה שהעיטר כדי נזממ נראה שלא החדש על העדים על מאיימין מלמדנו היה יוחנן ר׳ של ימע שכל
 בשאר [הא ותשרי בניסן הא ל״ק אביי אמר ראינו יאמרו' ראוהו שלא אע״פ לקדשו
 בין אין אומרים אמרים דחניא היא אמרים שמואל בר רבה דמני הא אמר רבה ירחי]
ץ ואין לעצרת עצרת ט׳ בלבד ימים ד׳ אלא לר״ה ר״ה נ מחני מנהרדעא דימי רב ו

 באים והם שקר הוא בזמט שנראה קידוש של הראשון שהעדות כלומר בזמנו נראה
 וצריך .קיים יהא שעשו שהקידוש כדי עליהם מאיימין אין בהזמה או בהכחשה לסותרו

סעודה דעשו כיון החדש דבעיטר מעמו ונ״ל .זה פירוש לפי יהושע לר׳ מעם לחת
בעיבור

עוז מגדל
ח ז כ׳י) (ין> מטיי! איץ אם סרק .עליו נאמן כשר עד השלוחץ אץ ;נ״א) (דף השנה דראש ס׳ק «ף .הכסורים יום עד טסן עלוחי יי״ה ש׳ק הכל .סמנו וזיש9 ויתקדש עד שישנו ח גי

^ אם וכן :נ׳) (דף : דר״ס ס״ק . הסרק טף עד עדים נ


