
משנהה פ״ד החדש קדוש הלכות .זמנים נסף316

ד ״ ז פ  אוחה היחה ראויה ממתה אמור עד ונו׳ שלישה מכעל בא ואיש אומר ר״מ תניא י״ב) דבהדיא(סנהדרין הרמ״ה ע״ז הקשה .ונו׳ חכמים שאמרו שזה לי יראה ט
 כדמפרש האילן ושירות האביב מפני לעבורה חזיא דהוה התם והא הגרנות לבית רצים והכל הישה בצורת ששנת מפני אלישע עיברה לא מה ומפני שתתעבר שנה

שנים על וכו׳ השנה את מעברים סימנים ג׳ י״א:)על דף (שם תניא ובהדיא לבדה התקופה על שמעברין כשוב נמצא שם גם .רעבון בשני מעברין שאין לפי עיברה ולא בברייתא
עברה בניסן שיתסר עד מבת תקופת דמשכא חזית כי לרבא אבין בר הונא רב ציה שלח כ״א) בר״ה(דף דגרסינן ההיא משום ואי . מעברים אין מהם אחד על מעברין מהם

. מבת בתקופת ההוא לה חמוש ולא שתא לההיא
ז מני• תקופח דמשכא [וכיון] קאיכדמפרשבהדיא פירוש בשנת מעברץ אץ דזכטים שאמרו שזה לי יראה ט

̂רדידרו ?גדדד* ר<הדי רדד! יוזדריד mSw ריורדדד עד תמוז תקופח משכא ̂ניסן שיתסר עד ן 1י ד״ רו ב ע מ ש כדגרסמן .ונו' השנה את דין גיח כ נרנן מעשה י׳א:) נסנהדרין(דף י הדרכים צורך מפני בהם יעברו שלא ובשביעית. .רעבון דבעיקאביכ מדא מעברין, הכי ואממול החג
 סג כוליה דבעינן ותו וליכא; ניסן בתקופת
 אחד על בברייתא קחני וכי וליכא. חדשה בתקופה

 דס״ל קאי תשרי אתקופח מעברין אין מהם
 אין דקשני י״ג) ברייתא(סנהדרין דאידך כת״ק

 חסרה תקופה היסה אא״כ השנה אח מעברין
 שיססר עד תמוז תקופת משכא דכי יום מ״ז

 טבח תקופת משכא דלא אשתכח לא, וסו בתשרי
 אין כתקנו אביב דאתי וכיון ,בניסן שיתסר עד

 חרתי דחינן דלא לבדה התקופה על מעברין
 השיב משלם בר אהרן וה״ר :חדא מקמי
 מעתה אמור דקחני דהא הרב דעת ואמר

 ופירוס האביב מפני לא להתעבר היתה ראויה
 איירי לא האילן דבפירות כתבת כאפר האילן

 התבואות ממיני דקתני אמד דמין כלל ברייתא
 א״י בכרה שלא כיון כלומר ה״ק אלא קאמר
 שעורים והוא א׳ ומין א׳ במקום אם כי להביא
 בחדש אביב רוב היה שלא נמצא העומר ולאמר

 ודאי נראה האביב כך כל שנתמעט וכיון ניסן
 מצאו לא כי ודקים רכים וטלאים שהגדיים

 היו לא לבדו אביב שמפני ואע״פ מרעה
 מ״מ העומר ממנו להקריב שנמצא כיון מעברין

 הגדיים מפני להתעבר ראויה השנה היתה
 לעיל כדאמרינן לשנה סעד לעשותן והטלאיס

ומפני דעדקין ואמריא מטא לא דאביבא דזמן

 והי® הגיה נהר מעלה גני על יושג שהיה גמליאל
 השוכוח איגרות ושלש לפניו עומד הלז כופר יוחנן ר'

 לאחנא ונהוג חדא איגרא טול ליה אמר מונחות לפניו
 שלמכון תתאה גלילאה גני ולאחנא עילאה גלילאה גני

 מטא ניעורא דזמן לנון אנחנא מהודעין יסגא
 חדא איגרתא וטול דזיתא ממעטני מעשרא לאפמשי

 נוהודעין יטגא שלמכון דרומא גני לאחנא וכתוב
 מעשרא לאפרושי מטא ניעורא, דומן לכון אנחנא

גני לאחנא וכתג חדא איגרא וטול שוגליא מעומרי

אם אבל .בהם וכיוצא והגשרים
IS■־ *מפני *להתעבר ראויה השנה ד,יתה

ואיש אומר ר׳מ תנא גרפינן ופירות האביב מפני או התקופה
א :ץמן בבל לעולם מעיברין האילן  אמור ונו׳ שלישה מנעל נ
שנה חותה ה^תה ראויה מעתה י ̂ \ ̂ 1

 עיגרוה לא מה ומפני שתתענר השנה את דין בית כשמעברין יץ
חזיא דהוה התם והא כו׳ המקומות לכל אגרות כותבין

 גני נחחנח וכתב חדת תיגרח וטוג שובניח מעומרי ופירות האגיג מפני לעיגורא
ק ו ח ר ד ם ה ו מ ן U ע ו ת ו ע א * ש ר א כדמפיש האילן '“ב ת  דישראל גלוותא כל ולשאר דגמדי ולאחנא דבנל גלותא י ילא «ייי

י נ פ מ ה ו ו מ ל ב י ל . ע ע ן ו ו ש א ל י ש נ  דגוזלייא לנון אנחנא מהודעין לעלם יסגא שלמכון ממניי! פאי! מפני עינרוה ה
̂ן יודע להן ואומר נכתבו עגי[ בשני לב ושפרת מטא לא דאגיבא וזימנא דעדקין ואמרייא רכיכין נ מנ׳ל / י

דא שתא על ואוסיפית חגראי וגאנפי גאנפי מילתא ^

 העיבור שחדש .יום שלשים רצו יום ועשרים תשעה
 לאנשים חםר או מלא להוסיפו דין לבית הרשות

 עושים הם הראיה לפי הם אבל .אותם שמודיעין הרחוקים
:חסר אם מלא אם

חמישי פרק

 את שעיכרו להודיען ר״ג שצריך הה יומין תלתין
כח״ל: היו שהרי מירושלים רחוקים שהם לפי השנה

ה ל א פ׳׳  חדש ראש מקכיעות שאמרנו מה כ
 •כפרקי נתכאר זה דענין דע .וכו'
:הגדול אליעזר ר'

א ב ל  זה חשכון נו שקונעין יום שיהיה פעמים א
 או כיוס לו קודם או הראייה יום הוא

 ממעלה קרוכ כגלגלה סוכנת שהחמה דע .וכו' אחריו
 הירפ מעגל גלגל ומוצק למזרח ממערכ יום ככל

 וי׳ מעלה י׳ג רכ1למנ ממזרח גס יום ככל תנועתו
 מעגלו כחצי הירח [ומהלך] (ומעגל) שניות. ול״ה הלקים
 התחתון וכחציו המזלות סדר הפך על מערכ לצד העליון
 מעלה י׳ג הגלגל כזה יום ככל תנועתו ושיעור .למזרח

] [ציור כקירוכ חלקים וד'  השמש שגלגל נניח כ'
 ומוצק ע׳ ח' ז׳ ה' הירח וגלגל ד' ג׳ כ׳ א׳ המדומה

 הירח ומעגל א' נקודת והשמש כ' נקודת הגלגלים שני
האמצעי הקכוץ עת יהיה פעמים נאמר אח״כ ללמ

ל כ  הראיה על חרש ראש מקביעות שאמרנו מה א
 אין .הצורך מפני או הזמן מפני השנה ועיבור

דין בית או ישראל סנהדרין"שבארץ אלא אותו עושין ״י״ י'״ יכי״ אלישע עברוה מה'לא 44114ta■ 4ך»4ך השנח כיפה אס אכל וכל היחס כצולח
,^ ע ס ה שכך הסנהדרין להן שנתנו ישראל בארץ הסמוכים ל שות. ר
 ומפי חדשים ראש לכם הזה החרש למשה.ולאהרן נאמר שהם סדשה בתקופה אביב יהא שלא התקופה

 הקטן עת יהיה ופעמים האמיתי הקגון עת הוא חן̂ף שכך רבינו ממשה מאיש איש למדו השמועה ’י״ מי התורה מן העיבור זמני עיקר
̂דרד* חדידד? דד ודדדרו דדיריר* wדדדĉ ^ויז ̂ול̂י וכתב הרמ״ה וחזר • דמעבריגן ̂ר עת יהיה ופעמים .האמצעי לקגון קודם האמיתי ר  נתחלה נניח לפיכך .האמיתי קודם האמצעי הקינון העומי וכל לכם מסורה תהיה זו עדות הדבר פירוש

וכשיהיה נשוה השמש מוצק כנגד הירח מעגל שמוצק בארץ סנהדרין שם שאין בזמן אבל .במקומכם אחריכם לאו דעדקין הוו דאמריא מקראי למידק מנ׳׳ל

״ז אלא שנים מעברין ואין חדשים קובעין אין ישראל ואורסא האי כולי אביבא ליה לאיתמר משום
קו על ששלשת! לפי האמיתי הקנון עת הוא האמצעי הלכה זה ודבל ב ♦ היום בו מחשבין שאני זה בחשבון י״: ״

ה יןי על מובעין סנהדרין שיש שבזמן .הוא מסיני למשה ״ מ חד א אין ד1א׳ו צ ל ח י י ה ה הי ם א ו . ו ר י נ ח ד ג נ נ מ ז ז
כשוה השמש כנגד והמוצק הירח מעגל ממוצק מערכ ׳ ו ׳ 1 1 1

 האמצעי הקנון יהיה נ׳ נקודת על הירח שהיה ;:כגוו , החשבון פי על קובעין סנהדרין שס שאין ובזמן הראיה
עצמו הירח ל׳ נקודת קנון והוא האמיתי לקבון קודם אלא . לראיה נזקקין ואין היום בו מחשבין שאנו הזה

מוצק שכשנתקכץ לפי א׳ נקודת והוא השמש עם הקנון והוא השמש עם ה׳ נקודת והוא המעגל הוא m בחשבץ בו שקובעין יום שיהיה פעמים

 פירות גבי למידק איכא ה״ג הן דעדקין והוו
 כל תבואה של אביב ליה דאיהמר כיון האילן

 שיהיו ובעינן האילן פירות להו דאיתחרו שכן
 אביב כל כדרך בניסן מצויים האילן פירות .

 סעמא דמפרש הרב דרבינו פעמיה לפום
טעמא מר דקאמר ומאי .הכי האילן דפירות המזרח אל תנועתה והשמש המעגל ומוצק האמצעי שיהיה זה1-.ביום אחריו או ביום לו קודם או הראייה ,........._ _ _ ,............

למערב שהן ובארצות הוא פלא ביום הראייה לאחר הגיע שלא מפני להיזעבר ראויה השנה דאסהיתה
L . בתקופה אביב יהא שלא התקופה מפני או האביב . ,  . L , - - -  k . , . ״ ,l A מיהר אז האמצע הקנון וכשיתקבצו למזרח התחתון ז

ס תנועתה שהשמש ואע״פ המזרח אל הירח מעגל לחשב ישראל כל התחילו ומאימתי 2 • ישיאל ארץ ״- ,,,ן״. י ג  מר וקאמר רעבון בשני שמעברין קדשה
 ארץ שחרבה בעת הנמרא חכמי מסוף . זה בחשבון התורה מן העיבור סימני עיקר שהם לפי טעמא
חכמי בימי אבל .קבוע דין בית שם נשאר ולא ישראל דמעכייז דהאי קסבר אי קסבר מאי לי המיה

על ורבא אביי ימי עד הנמרא חכמי בימי וכן משנה
י לעבר ההורה מן שמצוה דכשס למר ליה חיקשי

 מי ההשגה לכאןשייכא התקופה. *מפני כזמן לעבר שלא מצוה כך ראויה שהשנה בזמי
את לעקור שלא כדי לעבר ראויה השנה שאין

 מועדות לכולהו להו ועקרי לצורך שלא ומעברין רבנן קיימי היכי וא״כ ממקומן המועדות
שנים ולעבר חדשים לקבוע לב״ד רשות נחנה חורה וכ״ח להו דקביעי עידנא מההוא

קביעת

 התורה התורה מן להתעבר נמי שהא חזיא כי א״כ ממקומם המועדות אח ולעקר
 אין סהמא קחני דמחני׳ וכ״ש בהם וכיוצא רעבון בשני לעבר בלא לב״ד רשות נתנה

 שכתוב מה על :עכ״ל ?ראיה אלא מינה לאפוקי וליכא רעבון בשני השנה אס מעברין
 תקופת דמשכא חזית כי כ״א) (דף דר״ה פ״ק, מדגרסינן רבינו לדברי ראיה שיש למעלה

 בתקופת איירי ובסנהדרין ניסן דתקופת דההיא אע״ג מ״כ וכו׳ בניסן שיתסר עד טבת
דרשי; קא קראי דבתרוייהו הא לי ומה הא לי מה תשרי

ס׳ נקודה וכשסרה .כככדות נעה היא אכל למזרח
 אז ס' נקודח על ונהיתה כמהרה א׳ נקודת מכגגד
 וזהו השמש והוא א׳ נקודת תחת נ' נקודת נהיתה
 כמו מזרח לצד הירח כוככ יהיה ואם האמיתי. הקכוץ

 האמיתי הקכון הצורה כזו קדם ככר ע' נקודת על
 השמש מן מזרח לצד הירח נהיה שלא לפי לאמצעי

 תחת ע' נקודת ונהיתה תחלה עמה שנתקכן עד אלא
 הירח נהיה לפיכך כשוה השמש תחת מעגל מוצקה ומיהר המזרח אל הירח סרה ואח״כ א' נקודת
 או האמיתי עת הוא האמצעי המולד יום שיהיה אפשר והוא הענין זה שכיארנו ואחר .למזרח
 וכו' זה כחשכון שקוכעין יום שיהיה פעמים אלא והוא .ז״ל דכריו לכאר נחזור אחריו או לו קודם
 יום כתחלת אחריו האמצעי הקכון ויהיה משל כדרך שני ליל כתחלת האמיתי הקכון יהיה אם שהרי

 הראייה יום קודם הקכיעה יום יהיה ג' כליל הראייה ותהיה כ' כיוס זה כחשכון הקכיעה ותהיה שני
 שאמרנו כמו והראייה ג׳ כיוס הקכיעה ותהיה כ' יום חצות אחר האמצעי המולד יהיה ואס כיוס
 ג' כליל האמיתי הקכון יהיה אס ועוד .הקכיעה יום הוא הראייה יוס יהיה המשל כזה ג' כליל

 הקכיעה יום נמצא הרי ה' כיוס הקכיעה תהיה חצות אחר ג' כיוס המולד והיה ד' כליל הראייה ותהיה
הקכון שהיה שתאמר כמו האמיתי לקכון האמצעי הקכוץ שיקדם אפשר וכן .כיום הראייה יום אחר

 שאפשר ריוח ג' ליל וכין האמצעי הקכוץ שאחר האמיתי הקכון זמן כין יהיה ואם כ' כיום אמצעי
 הראייה יום הוא הקכיעה יהיה ג׳ כליל נראה והירח חצות אחר האמצעי הקכוץ יהיה ואס .ג' כליל והראייה’ שני כיוס שהרי־הקכיעה כיום הראייה יום קודם הקכיעה יום יהיה ג' כליל הירח שיראה

 תנאי על אלא הראיה יום אחר הקכיעה יום יהיה לא אכל כיום לו קודם או הראייה יום הוא הקכיעס יום שיהיה אפשר כהפך או לאמצעי האמיתי הקכוץ יוקדם או הפנים שני על לפיכך ג' יום והוא
 שלא מהאמצעים.ויתכן מתאחר האמיתי שהקכוץ אמרנו שהרי ד' כליל הראיה שתהיה א׳א ה' כיוס הקכיעה תהיה ג' יום חצות אחר האמצעי הקכוץ שיהיה אע׳פ שהרי האמצעי קודם האמיתי הקכון שיהיה
# ד' כיוס האמיתי המולד שהיה כגון ה' כליל ולא לפעמים אלא עוד ולא ד׳ כליל הירח יראה ו םי ן ו ס ה כ  לפי פלא זה היה שכשצילה העילה א׳י. למערכ שהן וכארצות הוא פלא כיוס הראייה לאחר שיהיה וז
הקכיעה כיוס שיהיה יתכן ולא הקכיעה יום לפני המולד ויהיה הראייה יום הוא הקכיעה יום יהיה או הראייכראחרלו יום ויהיה הקכיעה יום הוא המולד יום יהיה השנים כרוכ שהרי מעע אלא זה יארע שלא

אחר
ל ד נ .האמיתי מן מתאחר האמצעי ♦כז״א מ

א ק למערג עד מסיני למשה הלכה זה ודבר :כ״כ) (דף דר׳ה קמא פרק ׳ ראשי עד סנהדרין אלא אותו עושין אין דסנהדרין: פ׳ק הצייך. מפני עד שאמרנו נ  קמא פרק * ישראל א
ם. נו מחשכיו עד למדו השמועה ומפי :ס׳ג) (דף הרואה סרק חדשים. : כ׳א) (דף השנה דראש סוף היו



817 קנטפירושפ״הו החדש קדוש הלכות זמנים.פירוש
 הוא האמיתי הקגון מם שיהיה שאפשר המולד מן ג׳ ליום הקניטה שהדהק נטת אלא הראויה מם אלזי
׳ כיוס הירח ויראה האמצעי סקכוץ מם  יהיה לפיכך המולד מן ג' למס ה1המ והדהייה המולד מיום נ
 אלא יהיה ולא השנים כמקצת אלא עת ככל יתכן לא סמאורע ווה .כיום הראייה מס אחר הקניטה מס

 נועה מדינה שיש אומרין שאגו כמו א״י מי לראיית קודמת כהס הראייה שהרי א״י למערכ שהן כארצוס
 כליל הירח כה ונראה מעלות ע״ו מערג לצד א״י מעל

 המולד היה אכל ג' 1כלי! האמיתי המולד שהיה ד׳
 הקניעה נדחית לפיכך חצות אחר ג' כיוס האמצעי

/ למס  א״י כמערנ שהיא המדינה סו כשנראת אכלס
 מעלות י״כ כמו החמה כששקעה כפיניהס גכוה היה

 כני כעיני גכוה לא אכל כחשכון שיצא כמו מתר או
 מעע אצלם גכוה יהיה או אצלם שקע אלא כלום א״י

 אלא אצלם נראה ואינו ד' כליל להם נראה אינו לפיכך
 הוא המשל כזה הקכיעה יום אצלם ויהיה ה׳ כליל
 שהן כארצית אותו וייחד ,ה׳ מם שהוא הראייה יום

 לא הראייה כשכיל אלא יהיה לא והשינוי א״י למערכ
 ככל משתנה אינו הקכיעה זמן שהרי הקכיעה כשכיל

 שהוא מקום ככל טהג הדין שזה אע'פ לפיכך המקומות
 כין א״י של כמזרח שיהיה כין אחר למקום מטרכ
 כמערכת ואחד כמזרהה אחד היה או כמערכה שיהיה

 ייחד ישראל ארן כראייה אלא מדכר שאינו מפני אכל
 צורתו היא וזו .ישראל ארן למערכ שהן כארצות הדין

: כ״א] [ציור
׳. קיימת סנהדרין כשהיתה ד כו  הדין תלה ו

 לשי ניסן כשלוחי לא השרי כשלוחי
 אליהם מגיעין שאין למקום מגיעין גיסן ששלוחי
 ר״ה של כיו״ט לא מהלכין אינן שהרי השרי שלוחי

ם. שני מ:לך לפי^כיניהם כמ׳׳כ ולא מי  הפרק ושאר י
: ביאור א״צ

ה ז

 לך מוסיף והנני ואומר עליו והוסיף המצות בספר אותו וכר • וכו׳ הזה כזמן מחשבין שאגו זה ע
 שלא כתוהה שהבטיחנו לפי זאת מעשות לה׳ חלילה מא׳׳י ישראל כיי יאבדו ח״ו שאם ונאמר כיאור

 שאנו החשבון זה היה בא״י שנסמכו כ״ד כח״ל ולא בא״י כ״ד נמצא לא אם וכן כלל האומה זו תכלה
מציון כי שנאמר כא״י אלא חדשים וקונעין שנים מעכרין כאין וסb לנו יועיל לא בח״ל אותו מחשבים

:וכו' מירושלים ה׳ ודבר תורה תצא
 מחשבין היו הראיה על שעושין בזמן א פ׳׳י

 האמיתי הקבון והוא הרכה כדקדוק
 ויהיו השמש מוצק עס הירח מוצק כשיתקכן והוא

 הוא האמצעי והקבון .מיושר אחד קו על שניהם
 כוכב מוצק עם הירח מעגל גלגל מוצק כשיתקכן

 ויוצא מיושר אחד קו על שניהם ג'כ יהיו השמש
 מוצק עד ויגיע הירח גלגל מוצק עד העולם ממוצק

:כ״ב] [ציור השמש
/ זמן בכל שעות כ״ר והלילה היום ב ו כ  השעות ו

 עקומות ושעות שוות שעות פנים שני על
 ולא מניינם ישתנה השוות והשעות זמניות ונקראות

 עשר בלילה או ביוה מהם יהיה פעם שיעורם ישתנה
 כמו ■המדינות רוחב כפי יתר או פחות או שעות

 מעלות ע״ו שיעורם אבל הגימטריא כספר שנתכאר
 מניינם ישתנה לא בהפך הזמניות והשעות תמיד, בקירוב

 יותר ולא פחות ולא שעות י״ב בלילה או ביום אלא
 .עשרה חמש השעה תהיה פעם משתנה שיעורם אכל

 והלילות הימים אורך כפי יתר או פחות או מעלות
 לזמניות שוות השוות השעות שיהיו ואפשר ,וקצמתס

 לפי מאזנים וכראש טלה כראש השמש כשתהיה וםוא
 שוה שיעורן אלו מקומות כשני הלילה או שהיום

סלק כל מנת יהיה חלקים לי״כ מהם אחד כל וכשתחלק
וחלק

 סנהדרין כשהיתה ד * סומכין היו ישראל ארץ קביעת
 ישראל ארץ בני היו .הראייה על קובעין והיו קיימת

 ימים עושין תשרי שלוהי אליהן שמניעין המקומות וכל
 שאין הרחוקות המקומות ושאר .בלבד אחד יום טובים
 מספק ימים שני עושים היו אליהם מניעין תשרי שלוחי

 ישראל ארץ בני בו שקבעו יום יודעין היו שלא לפי
 דין ובית סנהדרין שם שאין הזה בזמן ה : החדש את
 הדין מן היה . זה חשבון על קובעין ישראל ארץ של

 אפילו בלבד אחד טוב יום עושין המקומות בכל שיהיו
 ארץ בני כמו לארץ שבחוצה הרחוקות המקומות

 אבל .וקובעין סומכין אחד חשבון על שהכל .ישראל
: שבידוהם אבותיהם במנהג שיזהרו הוא חכמים תקנת
 אליו מגיעין תשרי שלוחי היו שלא מקום כל לפיכך (

 בזמן ואפילו ימים שני יעשו .יוצאין השלוחין בשדדו
 קובעין ישראל ארץ שבני בזמן עושין שהיו כמו הזה
 יום עושץ הזה בזמן ישראל ארץ ובני .הראייה על

 יום נמצא . ימים שני עשו לא שמעולם כמנהגן אחד
 על קובעין שהיו בזמן השנה ראש של טוב יום ז :זה דבר שתקנו סופרים מדברי הזה בזמן בגליות עושין שאנו שני טוב

 החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו שלא לפי .מספק ימים שני אותו עושין ישראל ארץ בני רוב היו הראייה
 עושין היו רבות פעמים דין בית מקום שהוא עצמה בירושלים אפילו אלא עוד ולא ח ♦ טוב ביום יוצאין השלוחין שאין

 קדש לעדים שמצפין היום באותו היו נוהגין שלשים יום כל העדים באו לא שאם . ימים שני השנה ראש של טוב יום
 אותו ישראל ארץ בני אפילו עושין שיהיו התקינו הראייה בזמן ואפילו ימים שני אותו עושין והיו והואיל .קדש ולמחר
 מדברי הזה בזמן השנה ראש של שני טוב יום שאפילו למדת הנה החשבון. על שקובעין הזה בזמן ימים שני תמיד

 חמשה מהלך ירושלים ובין בינו מקום יהיה אם כיצד . המקום בקריבת תלוייה אחד טוב יום עשיית אין ט * סופרים
 שהיו לנו יאמר שמי .אחד טוב יום עושין זה מקום שאנשי אומרין אין שלוהין. להן שיגיעו אפשר שבודאי פחות או ימים

 על לקבוע שחזרו ואחר ישראל שם היו שלא מפני זה למקום יוצאין שלוחים היו לא שמא .זה למקום יוצאין השלוחים
 וגליל יהודה בין שהיה כדרך בדרך חירום שהיה מפני או .ימים שני לעשות חייבין שהן ישראלים שם ישבו החשבון

 היו המקום בקריבת תלוי הדבר היה ואילו י :ביניהן לעבור השלוחין את מונעין הכותים שהיו מפני או .המשנה חכמי בימי
 אלא אשקלון דרך על ומצרים ירושלים בין שאין .תשרי שלוחי להם שיגיעו אפשר שהרי .אחד יום עושין מצרים בני כל

א : קרוב המקום בהיות תלוי הדבר שאין למדת הא סוריא. רוב וכן פחות או ימים שמנה מהלך  זה דבר עיקר• נמצא י
א. כך זו דרך על  כמנהגם לעולם ימים שני עושין גמורים ימים עשרה על יתר מהלך ירושלים ובין בינו שיש מקום כל הו

 מקום וכל .פחות או ימים ■עשרה מהלך ירושלים ובין שבינו למקום אלא מגיעין ותשרי תשרי כל שלוחי שאין מקודם.
 המקום אותו אם רואים .אליו מגיעין שלוחין שיהיו שאפשר פחות או בשוה ימים עשרה מהלך ירושלים לבין שבינו
 עושין בהן וכיוצא וטבריא ונוב ויבנה ולוז ושפרעם אושא בגון שני בכבוש הראייה בשעת ישראל בה שהיו ישראל מארץ

 ועמון מצרים כגון לארץ מחוצה או .בהן וכיוצא ואשקלון ודמשק צור כגון מסוריא המקום אותו ואם . בלבד אהד יום
 שבינו מקום יב :ימים שני ימים שני ואם אחד יום אחד יום אם שבידיהן אבותיהן כמנהג עושין .בהן וכיוצא ומואב

 במדבר שנתחדשה עיר שהיא או מנהג. להם ואין לארץ חוצה או סוריא והוא מעשרה פחות או ימים עשרה ירושלים ובין
 ואפילו סופרים מדברי שני טוב יום וכל .העולם רוב כמנהג ימים שני עושין עתה. ישראל בו ששבנו מקום ישראל..או ארץ

 בעירו ואחד אחד כל הזה בזמן מחשבין שאנו זה יג .הזה בזמן אותו עושין שהכל השנה ראש של שני טוב יום
 מעברין שאין סומכין. אנו עליו ולא קובעין אנו שלנו בחשבון לא פלוני. ביום טוב ויום פלוני יום חדש שראש ואומרץ

 לגלות מחשבין שאנו וזה .וקביעתם ישראל ארץ בני חשבון על אלא סומכין אנו ואין . לארץ בחוצה חדשים וקובעין שנים
 יום זה אי ישראל ארץ בני בו שקבעו יום לידע מחשבין אנו סומבין הן זה חשבון שעל יודעין שאנו ביון .הוא בלבד הדבר

:מחשבין שאנו חשבון מפני לא .טוב יום או חדש ראש שיהיה הוא אותו ישראל ארץ בני וקביעת .הוא

ששי פרק
ן א מ ז  שהאיצטגנינין כדרך הרבה בדקדוק החמה עם הירח בו שיתקבץ שעה ויודעין מחשבין היו הראייה על שעושין ב

 בקירוב אותו שמחשבין החשבון הוא החשבון אותו ותחלת .יראה לא או הירח יראה אם לידע כדי עושין.
ד. הנקרא הוא האמצעי במהלכם אלא דקדוק בלא קיבוצן שעת ויודעין ל  שאין בזמן שמחשבץ החשבון ועיקרי מו

 ועשרים ארבע והלילה היום“ ב ז עיבור הנקרא הוא היום מחשבין שאנו חשבון והוא הראייה על בו שיקבעו דין בית שם
מן. בכל שעות השעה חלקו ולמה חלקים. ושמנים לאלף מחולקת והשעה .בלילה עשרה ושתים ביום עשרה שתים ז
לט^ע :מז משין סמ׳ג מכח תכז סי׳ מוי א

עוז מגדל
ל«ה של עד שמחשגין ב״ד פ״ו  .הוס סמן עד שני י״מ וב<* :)6כ' (דן די״ה ס׳ר, סון . העולם רוג עד אמר יו׳ע עשייש אין

ה :דגיצה ס״ק :י׳א) (דן דסנהדרין פ׳י, .הפרד, סזן עד ממשגין שאנו ז
 ו׳ל ימתינו מדניי המקונל עס בחשגון הרמתו מדין כתג וס

:בתלמוד המפוזיץ


