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        """"ִאם ֵאיָנן ַמִּכיִריןִאם ֵאיָנן ַמִּכיִריןִאם ֵאיָנן ַמִּכיִריןִאם ֵאיָנן ַמִּכיִרין""""    ––––    ''''בבבבפרק פרק פרק פרק     ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהמסכת מסכת מסכת מסכת 
        בבבב- - - - כב, אכב, אכב, אכב, א .79

  

   .ַמְתִניִתין

יִרין אֹותֹו  ִחין ִעּמֹו ַאֵחר ַלֲהִעידוֹ  -ִאם ֵאיָנן ַמּכִ ּלְ    .ְמׁשַ
ל ָאָדם -ִראׁשֹוָנה ּבָ  ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש ִמּכָ    ,ָהיּו ְמַקּבְ

ְייּתֹוִסים  ְלְקלּו ַהּבַ ּקִ ֶ יִרין -ִמׁשּ ּכִ א ִמן ַהּמַ ִלין ֶאּלָ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ    .ִהְתִקינּו ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

   ?"ַאֵחר"ַמאי 
  

   .ַחד
  

   ?!ְוַחד ִמי ְמֵהיָמן   כב,ב
   :ְוָהַתְנָיא

א ה" ּבָ ה ׁשֶ    !"ּוא ְוֵעָדיו ִעּמֹו ְלָהִעיד ָעָליוַמֲעׂשֶ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
   ?"ַאֵחר"ַמאי 

   .זּוג ַאֵחר
  

י ָרא ָהִכי ַנּמִ ּבְ    ,ִמְסּתַ
יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ יִרין אֹותוֹ " ,ּדְ    ?"אֹותוֹ "ַמאי  "ִאם ֵאיָנן ַמּכִ

ט" ?!ְוַחד ִמי ְמֵהיָמן ,ַחד ?"אֹותוֹ " :ִאיֵליָמא ּפָ יּה  ה)- ם פא(תהילי "ִמׁשְ ִתיב ּבֵ    .ּכְ
א ַמאי     ,אֹותֹו ַהּזּוג ?"אֹותוֹ "ֶאּלָ

י    .זּוג ַאֵחר ?"ַאֵחר"ַמאי  ָהִכי ַנּמִ
  

   ?!ְוַחד לֹא ְמֵהיָמן
   :ְוָהַתְנָיא

ה ּבְ " י ְנהֹוַראיַמֲעׂשֶ א ַרּבִ אּוׁשָ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ָהַלְך ֵאֶצל ָהֵעד ְלָהִעיד ָעָליו ּבְ    !"ׁשֶ
  

י ְנהוֹ  :ָאְמֵרי ֲהֵדיּה  ,ַראיַרּבִ    ,ַסֲהָדא ַאֲחִריָנא ֲהָוה ּבַ
יב ֵליּה  לֹא ָחׁשִ י ְנהֹוַראי ,ְוָהא ּדְ ל ַרּבִ בֹודֹו ׁשֶ ּום ּכְ    .ִמׁשּ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

א אּוׁשָ י ְנהֹוַראי ַסֲהָדא ַאֲחִריָנא ֲהָוה ּבְ    ,ַרּבִ
ֲהֵדיּה  י ְנהֹוַראי ְלִאְצָטרּוֵפי ּבַ    .ְוָאַזל ַרּבִ

  
   ?ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי

  
ֵתיָמא א :ַמהּו ּדְ ּתָ ּבְ ִליַנן ׁשַ ֵפיָקא לֹא ְמַחּלְ    ,ִמּסְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

  רש"י
  מתני' 

. אם אין אם אין מכירין אותו
רין את העד אם נאמן ב''ד מכי

   וכשר הוא:
. ב''ד שבעירו אחר עמו. משלחין

להעיד עליו לפני ב''ד הגדול 
   (שבמקדש) את החדש:

. מפרש משקלקלו הבייתוסים
   בגמרא:

  
  גמ'

לזה  . להכשירווחד מי מהימן
   בחזקת נאמן:
. העד לפני ב''ד מעשה שבא

   בשבת להעיד על החדש:
   . להחזיקו נאמן:ועדיו עמו

   . לעדות החדש:חד מי מהימן
. כי חק משפט כתיב ביה

   לישראל הוא משפט וגו':
. כשישבה סנהדרין שם באושא

   ושם היו מקדשין את החדש:
. משום כבודו דרבי נהוראי

שהרי לא הוזכר ר' נהוראי אלא 
למוד ממנו שאדם גדול כמותו ל

נהג היתר בדבר ואין כבודו 
שנביא את ראיותינו אף מחבירו 

   הקטן ממנו:
. סהדא אחרינא הוה באושא

   המכיר את העד הזה:
. שמא אין אותו העד מספיקא

  בביתו:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .80
י ָאָתא  אּכִ    :ָאַמר עּוּלָ

ַמֲעָרָבא ׁשּוהָּ ְלַיְרָחא ּבְ    .ַקּדְ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
ְעָיא  אלֹא ִמיּבָ ְמֵהיָמן עּוּלָ ה הּוא ּדִ ַגְבָרא ַרּבָ    ,ּדְ

א  ָעְלָמא  ִפיּלוּ ֲא ֶאּלָ י ְמֵהיָמן -ִאיִניׁש ּדְ    .ַנּמִ
   ?ַמאי ַטְעָמא

לּוֵיי ֲעִביָדא ְלִאּגְ ָתא ּדַ ל ִמיּלְ י ,ּכָ ּה ִאיְנׁשֵ ֵרי ּבָ ּקְ    .לֹא ְמׁשַ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ׁשּו " סֹוף ָהעֹוָלם ְוָאַמר ִקּדְ א ֶאָחד ּבְ ין ּבָ ית ּדִ    ."ֶאת ַהחֶֹדׁש ֶנֱאָמן ּבֵ
  
  
  

  רש"י
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .81
ל ָאָדם" ִלין ֵעדּות ַהחֶֹדׁש ִמּכָ ִראׁשֹוָנה ָהיּו ְמַקּבְ    .ּבָ
ְייּתֹוִסים [ ְלְקלּו ַהּבַ ּקִ ֶ יִרין - ִמׁשּ ּכִ א ִמן ַהּמַ ִלין ֶאּלָ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ   ]."ִהְתִקינּו ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְייּתֹוִסין" ְלקּול ִקְלְקלּו ַהּבַ    ?ַמה ּקִ

ׁשּו ּבַ  ּקְ ַעם ַאַחת ּבִ    .ְייּתֹוִסין ְלַהְטעֹות ֶאת ֲחָכִמיםּפַ
ֵני ָאָדם  ֵני ּבְ ְכרּו ׁשְ עּבְ ׂשָ נוּ  ,ֵמאֹות זּוז ַאְרּבַ ּלָ ֶ ֶהם ,ֶאָחד ִמׁשּ ּלָ ֶ    .ְוֶאָחד ִמׁשּ

ֶהם ֵהִעיד ֵעדּותֹו ְוָיָצא ּלָ    .ׁשֶ
ָבָנה יַצד ָרִאיָת ֶאת ַהּלְ נּו ָאְמרּו לֹו ֱאמֹור ּכֵ ּלָ    ?ׁשֶ

ין עֹוֶלה ָהיִ  :ָאַמר ָלֶהם הּוא ָרבּוץ ּבֵ ים ּוְרִאיִתיו ׁשֶ ַמֲעֵלה ֲאדּוּמִ ֵנייִתי ּבְ    ,ְסָלִעים ׁשְ
ין ַיְרכֹוָתיו ,ַקְרָניו ּדֹומֹות ִלְצִבי ,ָאְזָניו ּדֹוִמין ִלְגִדי ,רֹאׁשֹו ּדֹוֶמה ְלֵעֶגל ַחת לֹו ּבֵ    ,ּוְזָנבֹו מּוּנַ

י ַלֲאחוֹ  י ְוָנַפְלתִּ ְעתִּ י ּבֹו ְוִנְרתַּ    .ַריְוֵהַצְצתִּ
ם ַמֲאִמיִנים ִלי ְסִדיִני ,ְוִאם ֵאין ַאתֶּ    .ֲהֵרי ָמאַתִים זּוז ְצרּוִרין ִלי ּבִ

   ?ָאְמרּו לֹו ִמי ִהְזִקיְקָך ְלָכךְ 
ְייּתֹוִסים ְלַהְטעֹות ֶאת ֲחָכִמים :ָאַמר ָלֶהם ׁשּו ּבַ ּקְ ּבִ י ׁשֶ ַמְעתִּ    ,ׁשָ

י א  :ָאַמְרתִּ ּמָ ִנין ְוַיְטעּו ֶאת ֲחָכִמיםֵאֵלְך ֲאִני ְואֹוִדיַע ָלֶהם ׁשֶ ֵאיָנם ְמהּוּגָ ֵני ָאָדם ׁשֶ    .ָיבֹואּו ּבְ
ָנה :ָאְמרּו לוֹ  ַמתָּ    ,ָמאַתִים זּוז ְנתּוִנין ְלָך ּבְ

ַתח ַעל ָהַעּמּוד ֹוֶכְרָך ִיּמָ    .ְוַהׂשּ
ָעה ִהְתִקינּו  אֹוָתּה ׁשָ יִרין -ּבְ ּכִ א ִמן ַהּמַ ִלין ֶאּלָ לֹא ְיהּו ְמַקּבְ   ."ׁשֶ

  

  רש"י
. שאירע להטעות את החכמים

יום ל' של אדר בשבת ולא נראה 
חדש בזמנו והבייתוסין מתאוין 

ן של פסח שיהא יום ראשו
בשבת כדי שתהא הנפת העומר 
באחד בשבת ועצרת באחד 
בשבת לפי שהן דורשין ממחרת 
השבת יניפנו ממחרת שבת 
בראשית כמשמעו ושכרו שני 
בני אדם להעיד שראו את 

   החדש היום:
 . ולא הכירוהו:אחד משלנו

. מאתים זוז נתונים לך במתנה
ותהא רשאי לעכבן ואע''פ שלא 

כרך דיש השלמת תנאי שלך לשו
רשות לב''ד לקנוס ממון 
ולעשותו הפקר כדאמרינן 
ביבמות (דף פט:) מנין שהפקר 
ב''ד הפקר שנאמר וכל אשר לא 
יבא לשלשת הימים וגו' יחרם 

   כל רכושו וגו' (עזרא י):
. למלקות ימתח על העמוד

כדאמרינן במסכת מכות (דף 
 כב:) כופת שתי ידיו על העמוד:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .82
   ַמְתִניִתין

ִראׁשֹוָנה  ּואֹות -ּבָ יִאין ַמׂשּ ִ    .ָהיּו ַמׂשּ
ְלְקלּו ַהּכּוִתים  ּקִ ֶ לּוִחין יֹוְצִאין - ִמׁשּ הּו ׁשְ ּיְ    .ִהְתִקינּו ׁשֶ

  

ּואֹות יִאין ַמׂשּ ִ יַצד ָהיּו ַמׂשּ    ?ּכֵ
ין ל ֶאֶרז ֲארּוּכִ לֹוְנָסאֹות ׁשֶ ֶמן ּוְנעוֹ  ,ְמִביִאין ּכְ ןְוָקִנים ַוֲעֵצי ׁשֶ תָּ ׁשְ ל ּפִ    ,ֶרת ׁשֶ

יָחה ְמׁשִ ֶהן ֶאת ָהאּור ,ְוכֹוֵרְך ּבִ ית ּבָ    ,ְועֹוֶלה ְלרֹאׁש ָהָהר ּוַמּצִ
ִני -ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד  ,ּומֹוִליְך ּוֵמִביא ֵ רֹאׁש ָהָהר ַהׁשּ ן ּבְ ה ּכֵ הּוא עֹוׂשֶ הּוא רֹוֶאה ֶאת ֲחֵבירֹו ׁשֶ    ,ַעד ׁשֶ

י ִליׁשִ ְ רֹאׁש ָהָהר ַהׁשּ    .ְוֵכן ּבְ
  

ּואֹות יִאין ַמׂשּ ִ    ?ּוֵמַאִין ָהיּו ַמׂשּ
ָחה ְלַסְרָטָבא ׁשְ    ,ֵמַהר ַהּמִ

ְרָטָבא ִלְגרֹוִפיָנא    ,ּוִמסַּ
רֹוִפיָנא ְלַחְווָרן    ,ּוִמּגְ

ין ְלתִּ    ,ּוֵמַחְווָרן ְלֵבית ּבַ
ם ָ ין לֹא ָזזּו ִמׁשּ ְלתִּ ית ּבַ    ,ּוִמּבֵ

א מֹוִליְך ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִרי ל ַהּגוֹ  -ד ֶאּלָ ָהָיה רֹוֶאה ּכָ ְמדּוַרת ָהֵאׁש ַעד ׁשֶ    .ָלה ְלָפָניו ּכִ
  

ָמָרא    ּגְ

ַמע ּדְ  יִאין"ַמאי ַמׁשְ ִ יקֹוד הּוא "ַמׂשּ ָנא ּדִ ְ    ?ִליׁשּ
  

ְכִתיב יו" :ּדִ ִוד ַוֲאָנׁשָ ֵאם ּדָ ָ ׂשּ   .כא)-(שמואל ב ה "ַוּיִ

ִמיַנן ִוד :ּוְמַתְרּגְ    .ְואֹוְקִדיַנן ּדָ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. משואותבראשונה היו משיאין 
לאחר שקדשו החדש ולא היו 
צריכין לשכור שלוחים לשלוח 
לגולה להודיע כי המשואות 

   מודיעים אותן:
. והשיאו גם משקלקלו הכותים

הם משואות שלא בזמן החדש 
להטעות ישראל וב''ד לא היו 
משיאין משואות אלא בחדש 

ביום ל' כדאמרינן שנתקדש 
בפירקין וכשלא היו משיאין 
לערב של יום ל' הכל יודעין 
שהחדש מעובר ופעם אחת 
עיברו ב''ד את החדש ולא 
השיאו משואות לערב ל' 
והכותים השיאום בהרים 
שלהם והטעו את בני הגולה 

   לעשותו חסר:
   . פירטק''י בלע''ז:כלונסות
   . כדי שיראו למרחוק:ארוכים

  ונעורת של  וקנים ועצי שמן
   . כל אלו מרבים שלהבת:פשתן

. לונצ''י בלע''ז וכורכן במשיחה
קושרם בחוט של משיחה 

   בראשי הכלונסיות:
. מה ומאין היו משיאין משואות

   שם ההרים:
. מתחילין הוא הר מהר המשחה

הזיתים שלפני ירושלים עד 
שרואין שעושין כן בהר 

  סרטבא: 
וכו': את הגולה בני בבל לחוורן 
ומבדיתא והמה מודיעין אנשי פ

   לכל בני מדינת בבל:
. מפרש בגמרא כמדורת אש

 מדורת אש לשון היסק גדול:
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        אאאא    כג,כג,כג,כג,    ––––    כב, בכב, בכב, בכב, ב .83
נּו ַרּבָ      :ָנןּתָ

ׁשוֹ " ְזַמּנֹו ְלַקּדְ ְרָאה ּבִ ּנִ א ַעל ַהחֶֹדׁש ׁשֶ ּואֹות ֶאּלָ יִאין ַמׂשּ ִ   .ֵאין ַמׂשּ
יִאין ִ    ?ְוֵאיָמַתי ַמׂשּ

   ."ְלאֹור ִעיּבּורוֹ 
  

ַאָחֵסר  :ְלֵמיְמָרא    ,ָעְבִדיַנן –ּדְ
ֵלא     .לֹא ָעְבִדיַנן - ַאּמָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
י ָאַמר     :ֵזיָראַרּבִ
ֵזיָרה ּום  ּגְ ת רֹאׁש חֹוֶדׁש ִמׁשּ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    .ָחֵסר ׁשֶ

  
   ?ֵאיַמת ָעְבֵדי

  
א ּתָ ּבְ ַאּפּוֵקי ׁשַ    .ּבְ

ִאי ָאְמַרּתְ    כג,א ֵלא :ּדְ י ַאּמָ    ,ַהאי ָחֵסר הּוא :ָאְמֵרי ,ְלִמיְטֵעי^ָאתּו  -  ַנֲעִביד ַנּמִ
לֹא ָעִביד ֵמֶאְתמֹול לֹא -  ְוַהאי ּדְ ּום ּדְ ר ִמׁשּ    ,ֶאְפׁשָ

ְלָמא ָמֵלא הּוא ּוִבְזַמּנֹו ָעְבדוּ     .אֹו ּדִ
  

ין ַאָחֵסר ֵלא ּבֵ ין ַאּמָ    ,ְוֶליֱעִביד ּבֵ
ַלע  ת רֹאׁש חֹוֶדׁש ְוִכי ִמּקְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָלל - ּבְ    ,לֹא ֶליֱעִביד ּכְ

ת ּבָ לֹא ָעְבִדיַנן מֹוָצֵאי ׁשַ ֵלא ,ְוֵכיָון ּדְ ָחֵסר הּואֵמיַדע ָיְדֵע  -  ְוָעְבִדיַנן ַאּמָ    !י ּדְ
  

   ,ָאתּו ְלִמיְטֵעי ,ֲאִפיּלּו ָהִכי
נּוֵסי ,ַהאי ָמֵלא הּוא :ָאְמֵרי ִאיּתְ נּוֵסי הּוא ּדְ לֹא ָעְבֵדי ִאיּתְ    .ְוַהאי ּדְ

  
ֵלא ָלל ,ְוֶליֱעִביד ַאּמָ    !ְולֹא ֶליֱעִביד ַאָחֵסר ּכְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

יּטוּ  ּום ּבִ ֵני יָ ִמׁשּ    .ִמיםל ְמָלאָכה ָלָעם ׁשְ
  
  

  רש"י
  גמ' 

   . להודיען שנתקדש:לקדשו
. לערב יום שלשים לאור עיבורו

נגהי ל''א יום שלשים קרוי יום 
עיבורו כדאמרינן לעיל (דף יט:) 
על שני אדרים שמקדשין אותם 
ביום עיבוריהם ועל שם שממנו 

ברין את חדש היוצא קרוי מע
   יום עיבור:
. ר''ח הנקבע ביום ר''ח חסר

שלשים שהחדש היוצא נמצא 
   עכשיו חסר:

. ולא נוכל שחל להיות בע''ש
לחלל שבת לאורו להשיא 

   משואות ונשיא אותם למ''ש:
. שנהא רגילין בין ואי אמרת

  אחסר בין אמלא:
. השתא בני הגולה אתו למיטעי

אמרי כו' אבל השתא דלא 
עבדינן אלא אחסר כי עבדינן 

   למוצאי שבת ידעי דחסר הוא:
. ואנן רגילין ועבדינן אמלא

   לעשות כל שאר המלאין:
. ומחמת מידע ידעי דחסר הוא

איסור שבת שאירע בליל 
   משואותיו נמנעו מלהשיא:

. בשכרות של משתה דאיתנוסי
   השבת:

. וכי אחסרוליעביד אמלא ולא 
מקלע ר''ח חסר בערב שבת ולא 
עבדינן מידע ידעי דחסר הוא 
ולא תלו בשכרות אלא במידי 
דשכיח דכל חדשים חסרין לא 

   עבדינן והא נמי לא עבוד:
אמר אביי משום ביטול מלאכה 

. ולא גרסינן גזירה אי אמרת כו'
נעביד אמלא ולא אחסר אין לך 
ר''ה שאין מתבטלין בני הגולה 

ני ימים יום ל' שמא ממלאכה ש
היום ר''ה ויום שלשים ואחד 
שמא עיברו את החדש והיום 
ר''ה אבל כי עבדינן משואות 
אחסר לאור יום ל' ידעי שביום 
שלשים נקבע ויעשו מלאכה 
למחר ואין בטלין שני ימים 

 אלא במעובר: 
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ּואֹות" יִאין ַמׂשּ ִ יַצד ָהיּו ַמׂשּ    ?ּכֵ

לּוְנסֹות ין[ ְמִביִאין ּכְ ל ֶאֶרז ֲארּוּכִ ן ,ׁשֶ תָּ ׁשְ ל ּפִ ֶמן ּוְנעֹוֶרת ׁשֶ    ,ְוָקִנים ַוֲעֵצי ׁשֶ
יָחה ְמׁשִ ֶהן ֶאת ָהאּור ,ְוכֹוֵרְך ּבִ ית ּבָ    ,ְועֹוֶלה ְלרֹאׁש ָהָהר ּוַמּצִ

ִני -ה ּומֹוִריד ּוַמֲעֶל  ,ּומֹוִליְך ּוֵמִביא ֵ רֹאׁש ָהָהר ַהׁשּ ן ּבְ ה ּכֵ הּוא עֹוׂשֶ הּוא רֹוֶאה ֶאת ֲחֵבירֹו ׁשֶ    ,ַעד ׁשֶ
י ִליׁשִ ְ רֹאׁש ָהָהר ַהׁשּ   ]."ְוֵכן ּבְ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָעה     :ִמיֵני ֲאָרִזים ֵהןַאְרּבָ
   ,ֶאֶרז

רֹום    ,ַקּתְ
ֶמן    ,ֵעץ ׁשֶ

   .ּוְברֹוׁש 
  
רֹום"    ".ַקּתְ
  

   :בַר ָאַמר 
   .ִאְדָרא

  
ֵבי  יָלאּדְ י ׁשִ    :ָאְמֵרי ַרּבִ

   .ַמְבִליָגא
  

   :ְוָאְמֵרי ָלּה 
   .זֹו ּגּוְלִמיׁש 

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ ַרּבָ    ,ּוְפִליָגא ּדְ

ָאַמר  ר ַרב הּוָנאּדְ ה ּבַ    :ַרּבָ
י     :ַרבָאְמֵרי ּבֵ

ָרה ִמיֵני ֲאָרִזים ֵהם    ,ֲעׂשָ
ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ    :ֶאתֵּ

   ,ֶאֶרז
ה ּטָ    ,ׁשִ
   ,ַוֲהַדס

ֶמן    ,ְוֵעץ ׁשָ
ֲעָרָבה ים ּבָ רֹוׁש  :ָאׂשִ ְדָהר ,ּבְ ו ,תִּ ּור ַיְחּדָ    .יט)- (ישעיה מא "ּוְתַאׁשּ

  
   .ַאְרָזא – "ֶאֶרז"
ה" ּטָ    .ּתֹוְרִניָתא – "ׁשִ
   .ָאָסא – "ֲהַדס"
ֶמן"    .ֲאַפְרְסָמא – "ֵעץ ׁשֶ
רֹוׁש " ָרָתא – "ּבְ    .ּבְ
ְדָהר"    .אָגאׁשָ  – "תִּ
ּור" ַאׁשּ    .ׁשֹוִריְבָנא – "תְּ
  

ְבָעה ָהווּ     !ָהֵני ׁשִ
  

י ָאָתא  יִמיּכִ    :ָאַמר ַרב ּדִ
ין ,ַאְלמֹוִנים ,ַאּלֹוִנים :הֹוִסיפּו ֲעֵליֶהם    .ַאְלמּוּגִ

  
   .ּבּוְטֵמי – "ַאּלֹוִנים"
ּלּוֵטי – "ַאְלמֹוִנים"    .ּבַ
ין" ִסיָתא – "ַאְלמּוּגִ    .ּכָ

  רש"י
 כו': כיצד היו משיאין

. כך שם האילן אמר רב אדרא
כדאמרינן במסכת ביצה (דף 

   ) יטע בהן אדר:טו:
   . פיניי''א בלע''ז:תורניתא

   . בוס''ו בלע''ז:ברתא
   . ש''פ בלע''ז:שאגא
   . אולמ''י בלע''ז:בוטמי
. צירקוו''ה בלע''ז בלוטי

שגדילין בו פירי שקורין 
   גליאנד''ה:

. מין עץ העולה בקרקע כסיתא
  הים ושמו קוראל''ו:
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ָא  א ּדְ    :ְמֵריִאיּכָ

ין ,ַעְרמֹוִנים ,ֲארֹוִנים    .ַאְלמּוּגִ
  
   .ָעֵרי  -" ֲארֹוִנים"
   .ּדּוְלֵבי – "ַעְרמֹוִנים"
ין" ִסיָתא –" ַאְלמּוּגִ    .ּכָ
  
  
יר לֹא ַיַעְבֶרּנוּ "    .כא)-(ישעיה לג "ְוִצי ַאּדִ
  

   :ַרבָאַמר 
דֹוָלה    .זֹו ּבּוְרִני ּגְ

  
   ?ֵהיִכי ָעְבדוּ 

  
ית ַאלְ  ְבֵריַמְייּתּו ׁשִ א ,ֵפי ּגַ ּתָ ְתֵריַסר ַיְרֵחי ׁשַ    ,ּבִ

ְבֵרי :ְוָאְמֵרי ָלּה  ֵריַסר ַאְלֵפי ּגַ א ,ּתְ ּתָ א ַיְרֵחי ׁשַ יּתָ ׁשִ    .ּבְ
ְכָנא ׁשַ    .ְוָטֲעֵני ָלּה ָחָלא ַעד ּדְ

א ְסִפיְנּתָ ָכִסיָתא ְוָקַטר ְלהּו ּבִ ָנא ּבְ ִכיּתָ ר ָאמֹוַראי ְוָקַטר ַאּטּוֵני ּדְ    .ְוָנִחית ּבַ
דּו ְלָבַראיוְ  ְלָיא ַעְקָרא ּוַמְתָיא ,ָנְטֵלי ָחָלא ְוׁשָ ִמּדַ ה ּדְ    .ְוַכּמָ

א ַכְסּפָ ֵרין ּבְ    .ּוַמֲחִליף ַעל ַחד ּתְ
ְרָווָתא ַהְוָיין ָלת ּפַ ֵאי :ּתְ י ֲאַרּמָ י ּבֵ ְרּתֵ ְרָסֵאי ,ּתַ ֵבי ּפַ    .ַוֲחָדא ּדְ

ֵאי  ֵבי ֲאַרּמָ ִסיָתא - ּדְ ָקן ּכָ    .ַמּסְ
ְרָס  ֵבי ּפַ יָתא -ֵאי ּדְ ִנּיָ ָקן ַמְרּגָ    .ַמּסְ

ְמִהיג ַמׁשְ ְרָווָתא ּדְ ְרָייא ּפַ    .ּוִמּקַ
  
  
  

  רש"י
. לויר''ו שם האילן ואת פריו ערי

   קורין ביי''ש:
   . קשטאניי''א:ידולב

. לנחל וצי אדיר לא יעברנו
   שעתיד לצאת מבית המקדש:

. ספינה שקורין זו בורני גדולה
   דרומונ''ט:
. אותה בורני גדולה היכי עבדי

   למאי עבידא:
   . חול:חלא

. שוליה שוכנים עד דשכנא
בקרקעית הים ועודנה נראית 
למעלה מן המים דבמקום 
שהאלמוגים גדילים בים אין 

   כל כך:הים עמוק 
. מלומד לשוט בר אמוראי

   בנהרות:
. חבילי וקטר אטוני דכיתנא

פשתן שהן קשין לינתק וקושר 
ראשו אחד בשורש האילן 

   וראשו אחד בבורני:
. הנך גברי חלא דספינתא ושקלי

ושדו לאבראי והיא עולה מתוך 
   המים ועוקרת שרשי האילן:

. פורט''ו בלע''ז ובלשון פרוותא
   משנה נמל:

. מקרקעית יתאמסקן מרגני
   הים על ידי בר אמוראי:

. ומקרייא פרוותא דמשמהיג
אותה של פרסיים נקראת נמל 

 של מלוכה:
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יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

ַלִים ְטלּו ָנְכִרים ִמירּוׁשָ ּנָ ה ׁשֶ יּטָ ה ְוׁשִ יּטָ ל ׁשִ רּוְך הּואָעִתיד  ,ּכָ דֹוׁש ּבָ    ,ְלַהֲחִזיָרן ָלּה  ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ ר ֶאֶרז" :ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ה ֶאתֵּ ּטָ    .יט)-(ישעיה מא "ׁשִ

ר"ְוֵאין  ַלִים "ִמְדּבָ א ְירּוׁשָ    ,ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ר ָהָיָתה" :ׁשֶ ָמָמה[ ִצּיֹון ִמְדּבָ ם ׁשְ לִַ 33]ְירּוׁשָ

  . ט)-(ישעיה סד
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ָדּה  ל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְוֵאינֹו ְמַלּמְ ר -ּכָ ְדּבָ ּמִ    .ּדֹוֶמה ַלֲהַדס ּבַ

  
ָאְמֵריִאיכָּ     :א ּדְ

ֵאין  ָמקֹום ׁשֶ ָדּה ּבְ ל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּוְמַלּמְ ר -ֲחָכִמים  יְלִמיֵד ּתַ ּכָ ְדּבָ ּמִ ָחִביב ,ּדֹוֶמה ַלֲהַדס ּבַ    .ּדְ
  
י ָאַמר וְ     :יֹוָחָנןַרּבִ

ָנה ּקָ ֵאין ָלֶהם ּתַ    ,אֹוי ָלֶהם ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ׁשֶ
ֱא  ּנֶ ת " ַמר:ׁשֶ חֹׁשֶ ַחת ַהּנְ    ,ָאִביא ָזָהב -תַּ

ְרֶזל     ,ָאִביא ֶכֶסף -ְוַתַחת ַהּבַ
ת –ם ְוַתַחת ָהֵעִצי    ,ְנחֹׁשֶ

ְרֶזל -ְוַתַחת ָהֲאָבִנים     יז)-(ישעיה ס "ּבַ
ַחת  י ֲעִקיָבא ּתַ    ?ַמאי ְמִביִאין –ַוֲחֵביָריו  ַרּבִ

יִתי" :ַוֲעֵליֶהם הּוא אֹוֵמר ָמם לֹא ִנּקֵ יִתי ּדָ    .כא)-(יואל ד "ְוִנּקֵ
  

                                                           
33
ךָ  ָעֵרי  ר ָהיוּ  ָקְדׁשְ ר ִצּיֹון ִמְדּבָ ם ָהָיָתה ִמְדּבָ לִַ ָמָמה ְירּוׁשָ   ׁשְ

  רש"י
. אם ונקיתי דמים לא נקיתי

באתי לנקות את העכו''ם משאר 
עונות לא אנקם מדמם של 

 ישראל:
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ּואֹות" יִאין ַמׂשּ ִ    ?ּוֵמַאִין ָהיּו ַמׂשּ
ָחה ְלַסְרָטָבא[ ׁשְ    ,ֵמַהר ַהּמִ

ְרָטָבא ִלְגרֹוִפיָנא    ,ּוִמסַּ
רֹוִפיָנא ְלַחְווָרן    ,ּוִמּגְ

ין ְלתִּ    ,ּוֵמַחְווָרן ְלֵבית ּבַ
ם ָ ין לֹא ָזזּו ִמׁשּ ְלתִּ ית ּבַ    ,ּוִמּבֵ

א מֹוִליְך ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומ ְמדּוַרת ָהֵאׁש ֶאּלָ ל ַהּגֹוָלה ְלָפָניו ּכִ ָהָיה רֹוֶאה ּכָ   ].ֹוִריד ַעד ׁשֶ
  

ין"ַמאי  ְלתִּ ית ּבַ    ?"ּבֵ
  

   :ַרבָאַמר 
יָרם   כג,ב    .זֹו ּבִ

  
   ?"ּגֹוָלה"ַמאי 

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִדיָתא    .זֹו ּפּוְמּבְ
  

ְמדּוַרת ָהֵאׁש "ַמאי     ?"ּכִ
  

ָנא    :ּתָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵט " ּגוֹ ּכָ ָידֹו ְועֹוֶלה ְלרֹאׁש ּגַ    ."ל ֲאבּוָקה ּבְ
  

ְנָיא    :ּתַ
ְמעֹון " י ׁשִ ן ֶאְלָעָזרַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ

   .ָה"ַאף ָחִרים ְוָכָייר ְוֶגֶדר ְוַחְברֹוֶתי
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
יֵני ּוֵביֵני ֲהוּו ָקְייֵמי    .ּבֵ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

ָרֵא  ֶאֶרץ ִיׂשְ יָסא ּדְ    ,ל ֲהוּו ָקְייֵמיְלַהְך ּגִ
יָסא ַהאי ּגִ יב ּדְ    ,ַמר ָחׁשִ

יָסא ַהאי ּגִ יב ּדְ    .ּוַמר ָחׁשִ
  

י ָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ
ל ַאַחת ְוַאַחת  ין ּכָ ְרָסאֹות - ּבֵ מֹוֶנה ּפַ    .ׁשְ

  
ין ָלִתין ְוַתְרּתֵ ה ָהוּו ְלהּו ּתְ ּמָ    ?!ּכַ

ָנא טּוָבא ָהווּ     !ְוָהא ָהִאיּדְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ְרֵכי ּתּום ְלהּו ּדַ ּתּוֵמי ִאְסּתַ    ,ִאְסּתַ

ְכִתיב יִרים" :ּדִ ּסִ ְך ּבַ ְרּכֵ ְך ֶאת ּדַ    .ח)-(הושע ב "ָלֵכן ִהְנִני ׂשָ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְכִתיב ,ֵמָהָכא ה" :ּדִ    .ט)-(איכה ג "ְנִתיבֹוַתי ִעּוָ

  
  

  רש"י
. היו אף חרים וכייר וגדר

משיאין המשואות בראשי הרים 
   שלהן:

. דהנך דמתני' הוו ביני ביני
   קיימין הנך:
. א''י לצד בבל שני באידך גיסא

צדדים של א''י נמשכין לצד 
   בבל:

. דהנך בין כל אחת ואחת
   דמתניתין:

. ואחזו ההולכין איסתתום דרכי
   דרך עקלתון:

  . קוצים:בסירים
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   ַמְתִניִתין

יר דֹוָלה ָהְיָתה ּבִ ַלִיםָחֵצר ּגְ    ,ּוֵבית ַיְעֵזק ָהְיָתה ִנְקֵראת ,ּוׁשָ
ִסין ּנְ ל ָהֵעִדים ִמְתּכַ ם ּכָ    ,ּוְלׁשָ
ם ין ּבֹוְדִקין אֹוָתם ׁשָ    ,ּוֵבית ּדִ

ין ָלֶהם דֹולֹות עֹוׂשִ    ,ּוְסעּודֹות ּגְ
הּו ְרִגיִלין ָלבֹא ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ    .ּבִ

  

ִראׁשֹוָנה  ל ַהּיוֹ  -ּבָ ם ּכָ ָ    .םלֹא ָהיּו ָזִזין ִמׁשּ
ֵקןִהְתִקין  ְמִליֵאל ַהּזָ ן ּגַ    :ַרּבָ

ה ְלָכל רּוַח  ִים ַאּמָ ִכין ַאְלּפַ הּו ְמַהּלְ ּיְ    .ׁשֶ
  

ְלַבד    ,ְולֹא ֵאּלּו ּבִ
ד ָאה ְלַייּלֵ א ַאף ֲחָכָמה ַהּבָ    ,ֶאּלָ

ֵליָקה יל ִמן ַהּדְ א ְלַהּצִ ִייס ,ְוַהּבָ ָהר ,ּוִמן ַהּגַ ּפֹוֶלת ,ּוִמן ַהּנָ    ,ּוִמן ַהּמַ
י ָהִעירֲהֵר  ַאְנׁשֵ ִים ְלָכל רּוַח  ְוֵיׁש  ,י ֵאּלּו ּכְ   .ָלֶהם ַאְלּפַ

  

ָמָרא    ּגְ

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ית ַיְעֵזק" ַנן אֹו  "ּבֵ ית ָיֵזק'ּתְ ַנן 'ּבֵ    ?ּתְ
  
ית ַיְעֵזק" ַנן "ּבֵ ָיא ִהוא -  ּתְ ָנא ְמַעּלְ ְ    ,ִליׁשּ

ְכִתיב ֵלהוּ " :ּדִ ֵקהּו ַוְיַסּקְ    ,ב)-(ישעיה ה "ַוְיַעּזְ
ְלָמא  ית ָיֵזק'אֹו ּדִ ַנן  'ּבֵ ַצֲעָרא הּוא -ּתְ ָנא ּדְ ְ    ,ִליׁשּ

ִדְכִתיב ים" :ּכְ אִזיּקִ    ?א)-(ירמיה מ "ְוהּוא ָאסּור ּבָ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַמע א ׁשְ     :ּתָ

הּו ְרִגיִלים ָלבֹוא" ּיְ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ ין ָלֶהם ׁשָ דֹולֹות ָהיּו עֹוׂשִ    ."ְסעּודֹות ּגְ
  

ְלָמא ּתַ  הוּ ּדִ י ֲהוּו ָעְבֵדי ּבְ   .ְרּתֵ
  
  

  רש"י
  מתני' 

חצר גדולה היתה בירושלים כו' 
. ביום כל העדים מתכנסין

   השבת שחללוהו לבוא ולהעיד:
. לפי שיצאו לא היו זזין משם

חוץ לתחום והיוצא חוץ לתחום 
   אין לו אלא ד' אמות:

. שהוא גדל פתאום מן הנהר
ושוטף את בני העיר ואת 

   הילדים:
  

  גמ' 
. סייגו בגדר אבנים ויעזקהו

   ל כמו טבעת:סביב סביב בעיגו
. על שם שאסורין לישנא דצערא

כאלו בזיקין שאין זזין משם כל 
   היום:

. אלמא לא הוה סעודות גדולות
 להו צערא:
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   ַמְתִניִתין

יַצד ּבֹוְדִקין ֶאת ָהֵעִדים    ?ּכֵ
א ִראׁשֹון ּבֹוְדִקין אֹותֹו ִראׁשֹון ּבָ    ,זּוג ׁשֶ

ֶהן ְואֹוְמִרין לוֹ  ּבָ דֹול ׁשֶ ָבָנה :ּוַמְכִניִסין ֶאת ַהּגָ יַצד ָרִאיָת ֶאת ַהּלְ    ,ֱאמֹור ּכֵ
ה  הִלְפֵני ַהַחּמָ    ?אֹו ְלַאַחר ַהַחּמָ

   ?ִלְצפֹוָנּה אֹו ִלְדרֹוָמּה 
בֹוהַּ  ה ָהָיה ּגָ ּמָ    ?ּכַ

   ?ּוְלַאִין ָהָיה נֹוֶטה
ה ָהָיה ָרָחב    ?ְוַכּמָ

ה  לּום -ִאם ָאַמר ִלְפֵני ַהַחּמָ    .לֹא ָאַמר ּכְ
ךְ  ִני ּובֹוְדִקין אֹותוֹ  ְוַאַחר ּכָ ֵ    .ָהיּו ַמְכִניִסין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵריֶהם ְמכוּ  ִאם ִנְמְצאוּ  ִנים ּדִ יֶמת -ּוָ    .ֵעדּוָתן ַקּיֶ
  

ל ַהּזּוגֹות  ָאר ּכָ ָבִרים -ּוׁשְ י ּדְ    .ׁשֹוֲאִלין אֹוָתן ָראׁשֵ
ָהיּו ְצִריִכים ָלֶהם ַפֵחי ֶנֶפׁש  ,לֹא ׁשֶ לֹא ֵיְצאּו ּבְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ִביל ,ֶאּלָ ׁשְ הּו ְרִגיִלים ָלבֹוא ּבִ ּיְ    .ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

הִלְפ "ַהְיינּו     !"ִלְצפֹוָנּה "ַהְיינּו  "ֵני ַהַחּמָ
ה"ַהְיינּו     !"ִלְדרֹוָמּה "ַהְיינּו  "ְלַאַחר ַהַחּמָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ִגיָמָתּה  ה"ּפְ ה אֹו ְלַאַחר ַהַחּמָ    ?"ִלְפֵני ַהַחּמָ
  
לּום" ה לֹא ָאַמר ּכְ    -   "ִאם ָאַמר ִלְפֵני ַהַחּמָ
י ָאַמר ּדְ     :יֹוָחָנןַרּבִ

ְכִת  ְמרֹוָמיו" :יבַמאי ּדִ לֹום ּבִ ה ׁשָ ל ָוַפַחד ִעּמֹו עֹוׂשֶ    ?ב)-(איוב כה "ַהְמׁשֵ
ל ְלָבָנה ִגיָמָתּה ׁשֶ ה ּפְ ת ,ֵמעֹוָלם לֹא ָרֲאָתה ַחּמָ ל ֶקׁשֶ ִגיָמָתּה ׁשֶ    .ְולֹא ּפְ

ל ְלָבָנה  ִגיָמָתּה ׁשֶ ּה  -ּפְ ְעּתָ ה ּדַ ָחְלׁשָ    .ּדְ
ת    כד,א ל ֶקׁשֶ ִגיָמָתּה ׁשֶ לֹא לֵ  - ּפְ ה ּדְ ָייא^יְמרּו עֹוְבֵדי ַהַחּמָ ּדְ יֵרי ָקא ְמׁשַ   .ּגִ

  
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

כיצד בודקין את העדים כו' 
. החמה הולכת לפני החמה

לעולם ממזרח לדרום ומדרום 
שנאמר למערב וממערב לצפון 

הולך אל דרום וסובב אל צפון 
והלבנה אינה נראית ביום 
שלשים לעולם אלא סמוך 
לשקיעת החמה שמתוך שהיא 
דקה וקטנה אינה נראית בעוד 
שהחמה בגבורתה מדלא קתני 
למזרחה או למערבה שמע מינה 
אין נראית להם בדרום וקא 
ס''ד שהיו שואלין את העדים 
אם ראוה מהלכת לפני החמה 

ריה לצפונה של חמה או לאח
ראיתם אותה או לדרומה של 
חמה ובגמרא פריך לפני החמה 
היינו לצפונה שהרי אין נכון 
לבדוק ולשאול אם לדרומה 
אלא בזמן ששניהן החמה 
והלבנה במערב שאם הם בדרום 
אינה יכולה להיות לא לצפונה 
ולא לדרומה אלא או למזרחה 
או למערבה וכשהן במערב אם 

זהו לצפונה לפני החמה היא 
שהרי לצד צפון הם הולכין ואם 
לאחריה היא הרי זה לצד 

   דרום:
. מן הארץ לפי כמה היה גבוה
   ראיית עיניכם:

. ראשי הפגימה לאין היה נוטה
לאיזה צד נוטין לצד צפון כזה ( 

   ] או לצד דרום כזה [ ):
אם אמר לפני החמה לא אמר 

   . מפרש בגמרא:כלום
  

  גמ' 
היינו לפני החמה היינו 

. הא חדא מילתא היא צפונהל
   כדפרישית לעיל:

. פונה לצד פגימתה לפני החמה
החמה או לצד אחר ועלה קתני 
סיפא אם אמר לפני החמה לא 
אמר כלום דמעולם לא ראתה 

   חמה פגימתה של לבנה:
. העובדין את דלא לימרו עובדיה

  החמה:
. החמה הזאת גירי קא משדייא

חצים היא יורה להלחם בכופרין 
בה שהיורה בקשת נותן פגימת 

 הקשת לצד פניו:
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בֹוהַּ ּוְלַאִין ָהָיה נֹוֶטה" ה ָהָיה ּגָ ּמָ   ּכּו':  "ּכַ
  

ָנא ֲחָדא    :ּתָ
יִמין -ִלְצפֹוָנּה " ָבָריו ַקּיָ    ,ּדְ

לּום -ִלְדרֹוָמּה     ."לֹא ָאַמר ּכְ
  

ָכא    :ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ
ָבָר  -ִלְדרֹוָמּה " יִמיןּדְ    ,יו ַקּיָ

לּום -ִלְצפֹוָנּה     !"לֹא ָאַמר ּכְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ה -ּכָ ימֹות ַהַחּמָ    ,ּבִ
אן  ִמים -ּכָ ׁשָ ימֹות ַהּגְ    .ּבִ

  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
בֹוהַּ " יֶאָחד אֹוֵמר ּגָ תֵּ עֹות ׁשְ הְוֶאָחד אֹוֵמר  ,ַמְרּדְ לֹׁשָ יֶמת -  ׁשְ    .ֵעדּוָתן ַקּיֶ

הׁשְ ֶאָחד אֹוֵמר  הְוֶאָחד אֹוֵמר  לֹׁשָ ָ ֵטיָלה -  ֲחִמׁשּ    ,ֵעדּוָתן ּבְ
   ."ֲאָבל ִמְצָטְרִפין ְלֵעדּות ַאֶחֶרת

  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ִים" ּמַ ית ,ְרִאינּוהּו ּבַ ׁשִ ֲעׁשָ ָעִבים  ,ְרִאינּוהּו ּבַ    .ֵאין ְמִעיִדין ָעָליו -ְרִאינּוהּו ּבֶ

ִים ּמַ ָעִבים ,ֶחְציֹו ּבַ ית ֶח  ,ֶחְציֹו ּבֶ ׁשִ ֲעׁשָ    ."ֵאין ְמִעיִדין ָעָליו - ְציֹו ּבַ
א ּכּוּלֹו ָאְמַרּתְ לֹא ּתָ ְעָיא ,ַהׁשְ    ?!ֶחְציֹו ִמּבַ

  
א      :ָהִכי ָקָאַמרֶאּלָ

ָרִקיַע  ִים ֶחְציֹו ּבָ ּמַ ָרִקיַע  ,ֶחְציֹו ּבַ ָעִבים ֶחְציֹו ּבָ ָרִקיַע  ,ֶחְציֹו ּבֶ ית ֶחְציֹו ּבָ ׁשִ ֲעׁשָ    .ִעיִדיןֵאין ְמ  -  ֶחְציֹו ּבַ
  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
   ."ֵאין ְמִעיִדין ָעָליו - ְרִאינּוהּו ְוׁשּוב לֹא ְרִאינּוהּו "
  

ל ָהִכי ָחזּו ָלּה ְוָאְזֵלי    ?ּכָ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
    :ָהִכי ָקָאַמר

נּו ְולֹא ְרִאינּוהּו  ,ְרִאינּוהּו ֵמֵאֵלינוּ  ְעּתֵ ְבנּו ִלְראֹותֹו ִמּדַ    .יִדין ָעָליוֵאין ְמִע  -ְוׁשַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָחֵזי ָעְלָמא הּוא ּדְ ֵעיָבא ּבְ   .ֵאימּור ּכּוִביָתא ּדְ
  
  

  רש"י
כאן בימות החמה כאן בימות 

. בימות החמה כגון הגשמים
ביום ארוך של תקופת תמוז 
חמה שוקעת לסוף מערב לצד 
צפון כדתניא בעירובין (דף נו.) 
חמה יוצאת ביום ארוך ושוקעת 

ן חמה ביום ארוך זהו פני צפו
יוצאת ביום קצר ושוקעת ביום 
קצר זהו פני דרום ניסן ותשרי 
חמה יוצאת בחצי מזרח 
ושוקעת בחצי מערב תקופת 
ניסן היום והלילה שוין חמה 
יוצאת בחצי מזרח ומהלכת חצי 
מזרח וכל דרום וחצי מערב 
ושוקעת ובלילה סובבת למעלה 
מן הכיפה חצי מערב וכל צפון 

ת וחצי מזרח וזורחת ולמחר
התחיל היום להיות זורח מעט 
מכנגד חצי מזרח לצד צפון 
ושוקע להלן מחצי מערב לצד 
צפון וכן כל יום ויום נמשכת 
מעט בין בזריחה בין בשקיעה 
וכשמגיע יום תקופת תמוז היא 
זורחת בקרן מזרחית צפונית 
ומהלכת ג' רוחות ושוקעת בקרן 
צפונית מערבית ומשם ואילך 
הימים מתמעטין והחמה 

משכת מעט מעט בזריחתה נ
ובשקיעתה לצד דרום וכשמגיע 
תקופת תשרי יוצאת בחצי 
מזרח ושוקעת בחצי מערב 
והיום והלילה שוין ועוד מושכת 
והולכת לצד דרום עד תקופת 
טבת ואותו היום יוצאת בקרן 
מזרחית דרומית ושוקעת בקרן 
דרומית מערבית ומשם ואילך 
נמשכת לאחוריה לצד צפון 

ה הילוכה לצד לזריחתה מרב
צפון מעט ושוקעת וכן תמיד עד 
תקופת ניסן שיוצאת בחצי 
מזרח ושוקעת בחצי מערב 
נמצאת בימות החמה מהלכת 
רוב רוח מערבית לפני שקיעתה 
ופעמים כולה וכל ימות 
הגשמים אינה מהלכת אלא 
מיעוט מערב ופעמים שאינה 
נכנסת בו אלא דבר מועט 
והלבנה לעולם בחידושה בקרן 

ת דרומית הלכך בימות מערבי
הגשמים שאין החמה נכנסת 
למערב אלא בשקיעתה הלבנה 
קודמת לתוך המערב נמצאת 
לבנה בצפון ובימות החמה 
שהחמה במערב הרבה היא 
קודמת הלבנה ברוב החדשים 

   לצד צפון נמצאת לבנה בדרום:
. אבל מצטרפין לעדות אחרת

אחד מהן מצטרף עם עד אחר 
   שיאמר כמותו:

. תוך נהר או יםראינוהו במ
   מעין ראינו דמותה של לבנה:

. יום המעונן היה בעבים
וראינוה מאירה דרך עוביו של 

   עב:
   . קנדיל''ה בלע''ז:עששית

. בתמיה כל הכי חזו ואזלי
מאחר שראוהו למה לא יעידו 

   וכי לעולם הם צריכים לראותו:
   . כדי להעיד עליו:מדעתנו

. עיגול של עב כוביתא דעיבא
ראש ב''ד אומר לבן: מתני' 

 מקודש כו':
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יןרֹאׁש  ית ּדִ ׁש  :אֹוֵמר ּבֵ    !ְמקּוּדָ
ׁש  :ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ַאֲחָריו ׁש ְמקּוּדָ    !ְמקּוּדָ

ְזַמּנוֹ  ְרָאה ּבִ ּנִ ין ׁשֶ לֹא ִנְרָאה ּבִ  ,ּבֵ ין ׁשֶ ין אֹותוֹ  -ְזַמּנֹו ּבֵ ׁשִ    .ְמַקּדְ
י ֶא  יּבְ  רזָ ָע ְל ַרּבִ    :אֹוֵמר ָצדֹוק ַרּבִ

ְזַמּנֹו  ין אֹותוֹ  -ִאם לֹא ִנְרָאה ּבִ ׁשִ    ,ֵאין ְמַקּדְ
ַמִיםׁשֶ  ׁשּוהּו ׁשָ ָבר ִקיּדְ    .ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ

יןרֹאׁש " ית ּדִ    .ְוכּו'  "ּבֵ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

יָאַמר  ר ַרּבִ יא ּבַ א ִחּיָ ְמּדָ י ָאַמר  ּגַ אּולַרּבִ ן ׁשָ יָאַמר  יֹוֵסי ּבֶ    :ַרּבִ
ה ֶאת מֹוֲעֵדי ה'" :ָאַמר ְקָרא ר מֹׁשֶ רֹאׁש  -  מד)-(ויקרא כג "ַוְיַדּבֵ אן ׁשֶ ׁש ִמּכָ ין אֹוֵמר ְמקּוּדָ ית ּדִ    .ּבֵ

  
  
ׁש  :ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ַאֲחָריו" ׁש ְמקּוּדָ    ."ְמקּוּדָ
  

   ?ְמָנָלן
  

אַרב ּפָ ָאַמר     :ּפָ
ְקְראּו אֹוָתם" :ָאַמר ְקָרא ר תִּ יּה  -  ב)-(ויקרא כג "ֲאׁשֶ ם :ְקִרי ּבֵ    .ַאּתֶ

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמן    :ָאַמר ּבַ

ה ֵהם מֹוֲעָדי"    .יֹאְמרּו מֹוֲעָדי - "ֵהם" – ב)-(ויקרא כג "ֵאּלֶ
  
ׁש " ׁש ְמקּוּדָ ֵרי ִזיְמֵני  "ְמקּוּדָ ה ִלי - ּתְ    ?ָלּמָ
  

ְכִתיב    .ב)-(ויקרא כג"ָרֵאי קֹוֶדׁש ִמְק " :ּדִ
  

  רש"י
  גמ' 

 . תרי זימני משמע: מקראי קדש



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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י ֶא " י ָצדֹוקזָ ָע ְל ַרּבִ ַרּבִ    :אֹוֵמר ר ּבְ

ין אֹותוֹ  ׁשִ ְזַמּנֹו ֵאין ְמַקּדְ    ."ִאם לֹא ִנְרָאה ּבִ
  

ְנָיא    :ּתַ
   :אֹוֵמר ְּפִלימוֹ "

ְזַמּנֹו  ין אֹותוֹ  - ּבִ ׁשִ    ,ֵאין ְמַקּדְ
ְזַמּנֹו  לֹא ּבִ ין אֹותוֹ  -ׁשֶ ׁשִ    .ְמַקּדְ

י ָצדֹוקזָ ָע ְל י ֶא ַרּבִ  ַרּבִ    :אֹוֵמר ר ּבְ
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ין אֹותוֹ  - ּבֵ ׁשִ    ,ֵאין ְמַקּדְ

ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ    – י)-(ויקרא כה "ְוִקּדַ
ִנים  ׁש  - ׁשָ ה ְמַקּדֵ    ,ַאתָּ

ׁש  ה ְמַקּדֵ ים - ְוִאי ַאתָּ    ."ֳחָדׁשִ
  

מּוֵאל ָאַמר ְיהּוָדה ַרבָאַמר     :ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ  יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ    .ָצדֹוק ַרּבִ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ
ָרֵאל" ין ְוָכל ִיׂשְ ית ּדִ    ,ָראּוהּו ּבֵ

יָכה ֲחׁשֵ ׁש ַעד ׁשֶ יקּו לֹוַמר ְמקּוּדָ    ,ֶנְחְקרּו ָהֵעִדים ְולֹא ִהְסּפִ
ר    .:)(ראש השנה כה "ֲהֵרי ֶזה ְמעּוּבָ

ר"    ,יןִא  – "ְמעּוּבָ
ׁש     .לֹא –ְמקּוּדָ

  
ר"    ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  -  "ְמעּוּבָ

ְך  ְעּתָ ָרֵאל"הֹוִאיל וְ  :ֲאִמיָנאַסְלָקא ּדַ ין ְוָכל ִיׂשְ ית ּדִ רּוהַּ  "ָראּוהּו ּבֵ ְרְסָמא ְולֹא ִליַעּבְ    ,ִאיּפַ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
  כו': ר' אלעזר בר' צדוק אומר

. שאינו בזמנו אין מקדשין אותו
   צריך חיזוק:

. דמשמע משחשיכה מעובר אין
   נתעבר:

הרי זה  . קתניאבל מקודש לא
   מתקדש למחר:

. כלומר מעובר איצטריכא ליה
לעולם למחר בעי קידוש והאי 
דלא תנייה משום דאיצטריכא 

   לאשמועינן מעובר:
. סד''א דהואיל ובזמנו ראוהו

לא ליעברוה ואי תנא הרי זה 
מתקדש למחר הוה אמינא 
לעולם מיומא קמא מתקנינן 
מועדותיה: מתני' דמות צורות 

 לבנה:
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   ַמְתִניִתין

מּות צּורֹות ְל  ְמִליֵאלָבָנה ָהיּו לֹו ְל ּדְ ן ּגַ יתוֹ  ַרּבָ ֲעִלּיָ ְבָלא ּוַבּכֹוֶתל ּבַ טַּ    ,ּבַ
ֶהן ַמְרֶאה ֶאת ַהֶהְדיֹוטֹות ְואוֹ  ּבָ ֶזהׁשֶ   ?ֵמר ֲהָכֶזה ָרִאיָת אֹו ּכָ

  

ָמָרא    ּגְ

ֵרי    ?!ּוִמי ׁשָ
י" :ְוָהְכִתיב ְדמּות ׁשַ  -  כג)-(שמות כ  34"לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ ֲעׂשּון ּכִ יילֹא ּתַ ׁשַ    !ּמָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ין ׁשִ ּמָ א ׁשַ מֹוָתן ,לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ ר ַלֲעׂשֹות ּכְ ֶאְפׁשָ    .ׁשֶ
ְדַתְנָיא    :ּכִ

ה ָאָדם ּבַ " ְבִנית ֵהיָכללֹא ַיֲעׂשֶ    ,ית תַּ
ְבִנית אּוָלם    ,ַאְכַסְדָרה תַּ

ֶנֶגד ֲעָזָרה    ,ָחֵצר ּכְ
ְלָחן ֶנֶגד ׁשֻ ְלָחן ּכְ    ,ׁשֻ

ֶנֶגד ְמנֹוָרהְמנוֹ     .ָרה ּכְ
ה   כד,ב מֹוָנה^ - ֲאָבל עֹוׂשֶ ל ׁשְ ה ְוׁשֶ ָ ׁשּ ל ׁשִ ה ְוׁשֶ ָ ל ֲחִמׁשּ    ,ׁשֶ

ְבָעה  ל ׁשִ ה  - ְוׁשֶ כֹות ֲאִפיּלוּ לֹא ַיֲעׂשֶ ָאר ִמיֵני ַמתָּ ל ׁשְ    .ׁשֶ
ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ל ֵעץ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעׂשּו ַמְל  ,ַאף ׁשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ מֹוַנאיּכְ ית ַחׁשְ    .ֵכי ּבֵ
ם ְרָאָייה :ָאְמרּו לוֹ  ָ    ?!ִמׁשּ

ַבַעץ ְרֶזל ָהיּו ְוִחיּפּום ּבְ ל ּבַ ּפּוִדין ׁשֶ    ,ׁשִ
ירּו  ֶסף -ֶהֱעׁשִ ל ּכֶ אּום ׁשֶ    ,ֲעׂשָ

ירּו  ל ָזָהב -ָחְזרּו ֶהֱעׁשִ אּום ׁשֶ    ."ֲעׂשָ
  

מֹוָתן  ר ַלֲעׂשֹות ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ ין ׁשֶ ׁשִ ּמָ    ?!ֵריִמי ׁשָ  - ְוׁשַ
   :ְוָהַתְנָיא

י"" רֹום - )כ-כ(שמות  "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ ּמָ ין ְלָפַני ּבַ ׁשִ ּמְ יי ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ    !"לֹא תַּ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ִנים ּבַ ָעה ּפָ מּות ַאְרּבָ א ּדְ    .לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ

  
ה א ֵמַעּתָ ְרצּוף ָא  ,ֶאּלָ ֵריּפַ ּתְ ׁשְ    ,ָדם ְלחּוֵדיּה ּתִ
ְנָיא ה ּתַ ּמָ ְרצּוף ָאָדם" :ַאּלָ ִרין חּוץ ִמּפַ ְרצּופֹות מּותָּ ל ַהּפַ    ?"ּכָ

  
ַרב ִאיִדי ַרבָאַמר  ֵריּה ּדְ ְרֵקיּה ּדְ  הּוָנא ּבְ יִמּפִ ּיֵ ִמיָעא ִלי ַאּבַ    :ׁשְ

י" ֲעׂשּון אֹוִתי - "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ    .לֹא ּתַ
  

ּמָ  ָאר ׁשַ ֵריּוׁשְ ין ִמי ׁשָ    ?!ׁשִ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

י"" רֹום - "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ ּמָ ין ְלָפַני ּבַ ׁשִ ּמְ יי ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ    ,לֹא תַּ
ֵרת ָ ָרִפים ְוַחּיֹות ַהּקֹוֶדׁש ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ים ּוׂשְ גֹון אֹוַפּנִ    ."ּכְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

דֹור ָהֶעְליֹוןלֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאלָּ  ּמָ ּבַ ין ׁשֶ ׁשִ ּמָ    .א ׁשַ
  

ְחּתֹון דֹור ַהּתַ ּמָ ּבַ ֵרי ,ְוׁשֶ    ?!ִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא
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  רש"י
  גמ' 

. צורות ן אתילא תעשו
  העומדים אתי:

   . נרות:של חמשה
   . נרות:ושל ששה

. ואפילו של שאר מיני מתכות
לפי שכיוצא בהן כשירה לפנים 

ת דף כח:) ועשית כדתניא (מנחו
מנורת כלל זהב טהור פרט 
מקשה תיעשה חזר וכלל מה 
הפרט מפורש של מתכת אף כל 

   של מתכת:
. שכיוצא אף של עץ לא יעשה

בה כשירה לפנים דר' יוסי בר' 
יהודה דריש ליה לקרא ברבוי 
ומעוטי מאי רבי רבי כל מילי 
ומאי מיעט מיעט חרס והכי 

   מפרש לה במנחות (שם):
מלכי בית  כדרך שעשו

. כשגברה ידם על חשמונאי
היונים והוציאום מירושלים 
וטיהרו את המקדש והיו עניים 

   ולא יכלו לעשותה של זהב:
   . שטיינ''ו בלע''ז:בבעץ

. לגוף אחד דמות ארבעה פנים
כעין חיות הקדש דהיינו אתי 

   שכסא כבוד רכוב עליהן:
. פרצוף אדם לחודיה תשתרי

שהרי הוא אחד מהן בחיות 
''ה אמר עד דאיכא כולהו ואפ

   בהדי הדדי:
. ברקיע שביעי שבמדור העליון

דדייקינן אתי אבל חמה ולבנה 
וכוכבים ומזלות במדור 
התחתון הן ברקיע השני 
כדאמרינן במסכת חגיגה (דף 

  יב:):



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
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ַמִים"" ָ ׁשּ ר ּבַ לֹות -  ד)-(שמות כ"ֲאׁשֶ ה ּוְלָבָנה ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ    .ְלַרּבֹות ַחּמָ
ַעל" ֵרת -  "ִמּמַ ָ    !"ְלַרּבֹות ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
  

ְנָיא ַהִהיא י ּתַ    .ְלָעְבָדם ּכִ
  

י ,ִאי ְלָעְבָדם ְלׁשּול ָקָטן ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ׁשִ
  

יֵאין     ,ָהִכי ַנּמִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָאֶרץ"" ר ּבָ ים ּוְנָהרֹות ֲאִפיִקים ְוֵגָאיֹות - "ֲאׁשֶ    .ְלַרּבֹות ָהִרים ּוְגָבעֹות ַיּמִ
ַחת" ְלׁשּול ָקָטן - "ִמתַּ    ."ְלַרּבֹות ׁשִ
  

ֵריְדָת  יה ּגְ ּיָ ֵריַוֲעׂשִ    ?!א ִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

י"" ין ְלָפַני -  (שמות כ,כ) "לֹא ַתֲעׂשּון ִאתִּ ׁשִ ּמְ יי ַהְמׁשַ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ ֲעׂשּון ּכִ    ,לֹא תַּ
לֹות ה ּוְלָבָנה ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ גֹון ַחּמָ    !"ּכְ

  
אִני  ְמִליֵאלׁשַ ן ּגַ    ,ַרּבָ

ֲאֵחִרים ָעׂשּו לוֹ     .ּדַ
  

ֲאֵחִרים ָעׂשּו לוֹ  ְוָהא ַרב ְיהּוָדה    ,ּדַ
מּוֵאל ָאַמר ֵליּה וְ     :ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ

ָנא יּנָ ֵדין ,ׁשִ י ֵעיֵניּה ּדְ    !ַסּמֵ
  

   ,ָהָתם חֹוָתמֹו ּבֹוֵלט ֲהָוה
ָדא ּום ֲחׁשָ    .ּוִמׁשּ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

ַעת"    :ַטּבַ
ּה  ,ָאסּור ַלֲהִניָחּה  - חֹוָתמֹו ּבֹוֵלט  ר ַלְחּתֹום ּבָ    .ּומּותָּ

ר ַלֲהִניָחּה  -ָתמֹו ׁשֹוֵקַע חוֹ  ּה  ,מּותָּ    ."ְוָאסּור ַלְחּתֹום ּבָ
  

ָדא יַנן ַלֲחׁשָ    ?!ּוִמי ָחְייׁשִ
ָעא ְנַהְרּדְ ף ְוָיִתיב ּבִ ׁשָ א ּדְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ    ,ְוָהא ַהִהיא ּבֵ

ְרָטא יּה ַאְנּדַ ֲהָוה ּבֵ מּוֵאלוּ  ַרבַוֲהוּו ַעְייֵלי  ,ּדַ מּוֵאלוַ  ׁשְ ׁשְ ָדא ֵלִויוְ  ֲאבּוהַּ ּדִ י ַלֲחׁשָ    !ּוְמַצּלּו ָהָתם ְולֹא ַחְייׁשֵ
  

אִני ים ׁשַ    .ַרּבִ
  

ְמִליֵאלְוָהא  ן ּגַ    !ָיִחיד הּוא ַרּבָ
  

יא הּוא ָנׂשִ יָון ּדְ    ,ּכֵ
יּה  ּבֵ ים ּגַ ִכיֵחי ַרּבִ    .ׁשְ

  
ִעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ְפָרִקים ֲהָוה    .ּדִ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ד ָעַבד    ,ְלִהְתַלּמֵ

ה ָלֵמד ְלָהִבין ּוְלהֹורֹות - ט)-(דברים יח "לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות" :ְכִתיבוּ    .ֲאָבל ַאּתָ

  רש"י
   . תולעת:שלשול

. מוצאי מים ביברי''ש אפיקים
   בלע''ז:
   . נכרים:אחרים

. שהיתה לו צורה והא רב יהודה
תו ואחרים עשאוה וא''ל בטבע

   שמואל דנישקליה מיניה:
. כלומר השחת סמי עיניה

   צורתו:
. שלא יאמרו ע''ז ומשום חשדא

 היא לו:

   . באצבעו:אסור להניחה
. שחתימתה ומותר לחתום בה

   שוקעת:
. חתימה וכשחותמה שקוע

בולטת חותמה בולט המתכת 
חרות סביב סביב והצורה 
עומדת כמות שהיא חותמה 

צורה חקוקה שוקעת שה
   וחרותה במתכת:

. מקום דשף ויתיב בנהרדעא
הוא ויש פותרין שחרב וחזר 
ונבנה ותמיד היתה שכינה 
מצויה שם ויכניה וגלותו 
בנאוהו שנשאו עמהם מאבני 
ירושלים ועליהם נאמר 
(תהילים קב) כי רצו עבדיך את 

   אבניה:
   . צלם דמות המלך:אנדרטא

. וניחוש נמי והא ר''ג יחיד הוה
א: מתני' מעשה שבאו לחשד

  שנים כו':



  ""ִאם ֵאיָנן ַמִּכיִרין –מסכת ראש השנה פרק ב' 
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   ַמְתִניִתין

ַנִים ְוָאְמרוּ  אּו ׁשְ ּבָ ה ׁשֶ    :ַמֲעׂשֶ
ְזָרח   כה,א ּמִ ֲחִרית ּבַ ַמֲעָרב^ ְרִאינּוהּו ׁשַ    .ְוַעְרִבית ּבְ

י ָאַמר  ן נּוִריַרּבִ    :יֹוָחָנן ּבֶ
ֶקר ֵהם    .ֵעֵדי ׁשֶ

ָלן  אּו ְלַיְבֶנה ִקיּבְ ּבָ ׁשֶ ְמִליֵאלּכְ ן ּגַ    .ַרּבָ
  

ַנִים ְוָאְמרוּ  ,ְועֹוד אּו ׁשְ    :ּבָ
ְזַמּנוֹ     . ּוְבֵליל ִעיּבּורֹו לֹא ִנְרָאה ,ְרִאינּוהּו ּבִ

ָלן  ְמִליֵאלְוִקיּבְ ן ּגַ    .ַרּבָ
יָנסָאַמר  ן הּוְרּכִ י ּדֹוָסא ּבֶ    :ַרּבִ

ֶק     ,ר ֵהןֵעֵדי ׁשֶ
יָה  יּנֶ ין ׁשִ ֵריָסּה ּבֵ ְלָדה ּוְלָמָחר ּכְ ּיָ ה ׁשֶ ָ    ?!ֵהיָאְך ְמִעיִדים ַעל ָהִאׁשּ

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ָבֶריךָ     .רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדְ

  
ַלח לֹו  ְמִליֵאלׁשָ ן ּגַ    :ַרּבָ

ְלָך ּוִבְמעֹוֶתיָך ּבְ  ַמּקֶ בֹא ֶאְצִלי ּבְ תָּ ּפּוִריםּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ׁשֶ ּבֹוְנךָ  יֹום ַהּכִ ֶחׁשְ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    ,ׁשֶ
י ֲעִקיָבאָהַלְך ּוְמָצאֹו     ,ֵמיֵצר  ַרּבִ

ה  :ָאַמר לוֹ  ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ְמִליֵאלֵיׁש ִלי ִלְלמֹוד ׁשֶ ן ּגַ    ,ָעׂשּוי ַרּבָ
ֱאַמר ּנֶ ְקְראּו אָֹתם" :ׁשֶ ר תִּ ה מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאׁשֶ    – ד)-קרא כג(וי "ֵאּלֶ

ן ְזַמּנָ ין ּבִ ן ,ּבֵ ְזַמּנָ לֹא ּבִ ין ׁשֶ    .ּבֵ
א ֵאּלוּ     .ֵאין ִלי מֹוֲעדֹות ֶאּלָ

  
א לֹו ֵאֶצל  יּבָ יָנס ַרּבִ ן הּוְרּכִ    ,ּדֹוָסא ּבֶ

ל  :ָאַמר לוֹ  ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ִאין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ּבֵ ְמִליֵאלִאם ּבָ ן ּגַ    ,ַרּבָ
יוְצִריִכין ָאנּו ָלדּון ַאַחר  ה ְוַעד ַעְכׁשָ ָעַמד ִמימֹות מֹׁשֶ ין ׁשֶ ין ּוֵבית ּדִ ית ּדִ ל ּבֵ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִמּזִ ה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוׁשִ ַעל מֹׁשֶ   . (שמות כד, ט) "ַוּיַ
ל ְזֵקִנים מֹוָתן ׁשֶ ְרׁשּו ׁשְ ה לֹא ִנְתּפָ    ?ְוָלּמָ

ד א ְלַלּמֵ    :ֶאּלָ
ּכָ  ָרֵאלׁשֶ ין ַעל ִיׂשְ ית ּדִ ָעְמדּו ּבֵ ה ׁשֶ לֹׁשָ ה ּוׁשְ לֹׁשָ ה ,ל ׁשְ ל מֹׁשֶ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ    .ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
ָידֹו ְוָהַלְך ְלַיְבֶנה ֵאֶצל  ְמִליֵאלָנַטל ַמְקלֹו ּוְמעֹוָתיו ּבְ ן ּגַ    ,ַרּבָ

ָחל  יֹום ׁשֶ ּפּוִריםּבְ ּבֹונוֹ  יֹום ַהּכִ ֶחׁשְ    .ִלְהיֹות ּבְ
ְמִליֵאלַר ָעַמד  ן ּגַ קֹו ַעל רֹאׁשוֹ  ּבָ    ,ּוְנׁשָ

י ְוַתְלִמיִדי :ָאַמר לוֹ  לֹום ַרּבִ ׁשָ    ,ּבֹוא ּבְ
י  ָחְכָמה –ַרּבִ    ,ּבְ

ָבַרי - ִדי ְוַתְלִמי ְלתָּ ֶאת ּדְ ּבַ ּקִ    .ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם " ן ּגַ    :ֲחָכִמיםַל  ַרּבָ

ית ֲא  ַלִני ִמּבֵ ְך ְמקּוּבְ ְקָצָרהּכָ א ּבִ ּבָ ה ּוְפָעִמים ׁשֶ ֲארּוּכָ א ּבַ ּבָ ָעִמים ׁשֶ א ּפְ    ."ִבי ַאּבָ
  

י ָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ
ֵבי  ַמאי ַטְעָמא יּדְ ַרּבִ

35?   
ְכִתיב ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואוֹ " :ּדִ ה ָיֵרַח ַלּמֹוֲעִדים ׁשֶ     .יט)-(תהילים קד"ָעׂשָ
ֶמׁש  ָיַדע ְמבֹואוֹ  -ׁשֶ    ,הּוא ּדְ
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בן גמליאל. ויש ליישב את גירסתנו שרבי יוחנן כינה את בית רבן גמליאל "בית רבי" שרבי היא צאצא שלו יש הגורסים בית ר 

  רבן גמליאל ורבי יוחנן למד אצלו בצעירותו (מהדורת שוטנשטיין).

  רש"י
  מתני' 

. את ראינוהו שחרית במזרח
  הישנה:

   . את החדשה:וערבית במערב
. דקיימא לן (לעיל עדי שקר הם
רים וארבעה שעי דף כ:) עש

מכסי סיהרא כך פירשו רבותי 
ולבי נוקפי מדקתני בברייתא 
פעמים שבא בארוכה פעמים 
שבא בקצרה ואין לשון ביאת 
ארוכה וקצרה נופל כאן שהרי 
מתוך קוטנה הישנה היא נכסית 
מבני מערב כשהיא במזרח לפני 
חידושה ונראה לי דעל החדשה 
העידו ועדי שקר דקאמר רבי 

ורי לפי שאינה יוחנן בו נ
ממהרת לרוץ בי''ב שעות שביום 
מתוך המזרח לתוך המערב וע''ז 
קאמר פעמים שבא בדרך 

   ארוכה ושוהה לבא:
ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו 

   . ביום שלשים:בזמנו
. שהיו מצפין ב''ד וליל שלשים

והעם שתהא מגולה ויראוה 
מאחר שהעדים ראוה ביום לא 

   נראה להם:
. לעבר את ךרואה אני את דברי

   החדש:
. הלך ומצאו ר''ע לר' הלך ומצאו

יהושע מיצר על שהנשיא גזר 
   עליו לחלל יום הכפורים:

. בקריאת בית דין אשר תקראו
   תלאו הכתוב:

   . ר' יהושע אצל רבי דוסא:בא לו
. למה לא נתפרסמו שמותן כו'

שאם בא אדם לדון אחר בית 
דין שבימיו ולומר וכי בית דין 

כאלדד ומידד זה כמשה ואהרן 
אומרים לו שמא חשוב הוא 
כשלשה מן השאר שלא נתפרשו 

   שמותם:
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   .א ָיַדע ְמבֹואוֹ לֹ  - ָיֵרַח 
  

יא י ִחּיָ ָעה ַרּבִ ִרים ְוִתׁשְ ֶעׂשְ ַצְפָרא ּדְ ֲהָוה ָקֵאי ּבְ    ,ַחְזָייא ְלִסיֲהָרא ּדַ
יּה  ַתק ּבֵ ַקל ָקָלא ּפָ ךְ  :ָאַמר .ׁשָ י ּבָ ִעיַנן ְלַקּדּוׁשֵ י ?!ְוַאּתְ ַקְייַמּתְ ָהָכא ,ְלאֹוְרָתא ּבְ ּסֵ    .ִזיל ִאיּכַ

  
י ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרּבִ יא ַרּבִ    :ִחּיָ

יּה ְלַיְרָחא ׁשֵ    ,ִזיל ְלֵעין ַטב ְוַקּדְ
ַלח ִלי ִסיָמָנא ָרֵאל ַחי :ּוׁשְ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ם ּדָ    .ְוַקּיָ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
ָעה ַלחֶֹדׁש " ִרים ְוִתׁשְ ֶעׂשְ מּות ְלָבָנה ּבְ ָעִבים ְוִנְרֵאית ּדְ ַמִים ּבְ רּו ׁשָ ְ ַעם ַאַחת ִנְתַקׁשּ    ,ּפַ

ְסבּוִרי    ,רֹאׁש חֹוֶדׁש  :ם ָהָעם לֹוַמרּכִ
ׁשּו  יןּוִבּקְ ית ּדִ ׁשוֹ  ּבֵ    .ְלַקּדְ

ְמִליֵאלָאַמר ָלֶהם  ן ּגַ    :ַרּבָ
א ית ֲאִבי ַאּבָ ַלִני ִמּבֵ ְך ְמקּוּבְ    :ּכַ

ל ְלָבָנה  ּה ׁשֶ    –ֵאין ִחּדּוׁשָ
ָעה יֹום ּוֶמֱחָצה ִרים ְוִתׁשְ חּוָתה ֵמֶעׂשְ ָעה  ,ּפְ י ׁשָ ִליׁשֵ ֵני ׁשְ ְבִעיםוְ ּוׁשְ ה ׁשִ לֹׁשָ    .ֲחָלִקים ּוׁשְ

יָדּה  ן ָזָזא ְוִהְסּפִ ל ּבֶ ְמִליֵאלְואֹותֹו ַהּיֹום ֵמָתה ִאּמֹו ׁשֶ ן ּגַ דֹול ַרּבָ ד ּגָ    ,ֶהְסּפֵ
ְראּוָיה ְלָכךְ  ֵני ׁשֶ    ,לֹא ִמּפְ

ׁשּו  לֹא ִקיּדְ ְדעּו ָהָעם ׁשֶ ּיֵ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ין ֶאּלָ ית ּדִ    ."ֶאת ַהחֶֹדׁש  ּבֵ
  
  

  רש"י
  גמ' 

 . ישנה:דחזי' לסיהרא

. פיסת רגבים מוט''א שקל קלא
   בלע''ז:

. צריכין לאורתא בעינן לקדושיך
אנו לעשות הלילה יום טוב של 
ראש השנה לחסר את אלול 
ולאיים על העדים לומר ראינוהו 

פי  בזמנו לקדשו למחר ואף על
שלא ראוהו לפי שהיה עיבור 
החדש דוחה את יום הכפורים 

   אצל שבת:
. ואם תהא ואת קיימת הכא

נראית ערבית שוב לא יקדשו 
את החדש למחר כדאמרן לעיל 
פרק קמא (כ:) צריך שיהא לילה 
ויום מן החדש שאם נראית 
הישנה לאור כ''ט אין מקדשין 

   מחר את החדש:
. דואג היה זיל לעין טב וקדשיה

שלא ירננו עליו בני עירו 
כשיקדשנו למחר לפי שראו 
הישנה כל יום כ''ט וסלק 
תלונותם מעלי ומורי פירש 
שגזרו גזרה במקומו שלא 

   יקדשו את החדש:
. נמשל כלבנה דוד מלך ישראל

שנאמר בו (תהלים פט) כסאו 
   כשמש נגדי כירח יכון עולם:

(ונראית דמות לבנה. בעשרים 
  ותשעה): 

בית דין את  שידעו שלא קדשו
. שאין מספידין ביום החדש

  טוב:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .94
י ֲעִקיָבאָהַלְך " ֵמיֵצר ּוְמָצאוֹ  ַרּבִ

36   
ה  :ָאַמר לוֹ [ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ ְמִליֵאלֵיׁש ִלי ִלְלמֹוד ׁשֶ ן ּגַ    ,ָעׂשּוי ַרּבָ

ֱאַמר ּנֶ ְקְראּו אָֹתם" :ׁשֶ ר תִּ ה מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאׁשֶ    – ד)-(ויקרא כג "ֵאּלֶ
ן ְזַמּנָ ין ּבִ ן ,ּבֵ ְזַמּנָ לֹא ּבִ ין ׁשֶ    .ּבֵ

א ֵאּלוּ ֵא    ]."ין ִלי מֹוֲעדֹות ֶאּלָ
   

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
   ?ִמי ֵמיֵצר

י ֲעִקיָבא    ,ֵמיֵצר ַרּבִ
ַע ֵמיֵצר י ְיהֹוׁשֻ    ?אֹו ַרּבִ

  
ַמע א ׁשְ     :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֲעִקיָבאָהַלְך " ַע ּוְמָצאֹו ְל  ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ הּוא ֵמיֵצר ַרּבִ ׁשֶ    .ּכְ

י :ָאַמר לוֹ  ֵני  ,ַרּבִ ה ֵמיֵצרִמּפְ    ?ָמה ַאתָּ
ה  ,ֲעִקיָבא :ָאַמר לוֹ  ּפֹול ְלַמטָּ ּיִ רָראּוי לֹו ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ֵזיָרה זוֹ  ׁשְ    .חֶֹדׁש ְוַאל ִיְגזֹור ָעָליו ּגְ

י :לוֹ ָאַמר  ִני ,ַרּבִ ְדתַּ ּמַ ּלִ ָבר ֶאָחד ׁשֶ יִני לֹוַמר ְלָפֶניָך ּדָ ְרׁשֵ    .תַּ
   .ֱאמֹור :ָאַמר לוֹ 
ם" :אֹוֵמר ֲהֵרי הּוא :ָאַמר לוֹ  ם ... ַאתֶּ ם ...ַאתֶּ לֹׁש  (ויקרא כג, ב,ד,לז) "ַאתֶּ ָעִמים ׁשָ    :ּפְ

ם"    .ֲאִפיּלּו ׁשֹוְגִגין -  "ַאתֶּ
ם"    .ֲאִפיּלּו ְמִזיִדין -  "ַאתֶּ
ם"    .ֲאִפיּלּו מּוְטִעין -  "ַאתֶּ

ה ָאַמר לוֹ  ׁשֹון ַהּזֶ ּלָ ִני :ּבַ ִני ִנַחְמתַּ    ."ֲעִקיָבא ִנַחְמתַּ
  
  
  

                                                           
36
י ֲעִקיָבאָהַלְך ּוְמָצאֹו במשנה כתוב אחרת:           ֵמיֵצר  ַרּבִ

  רש"י
. שלשה זמנין אתם אתם אתם

כתיב אשר תקראו אותם 
בפרשת שור או כשב וקרי ביה 

   תקראו אתם:
. מאליהן כסבורין שהוא שוגגין

  ראוי להתעבר וטועין:
 . על ידי עדי שקר:מוטעין
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        בבבב----כה, אכה, אכה, אכה, א .95
א לֹו ֵאֶצל " יָנסּבָ ן הּוְרּכִ י ּדֹוָסא ּבֶ    ,ַרּבִ
ל  :ָאַמר לוֹ [ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ִאין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ּבֵ ְמִליֵאלִאם ּבָ ן ּגַ    ,ַרּבָ

יו ה ְוַעד ַעְכׁשָ ָעַמד ִמימֹות מֹׁשֶ ין ׁשֶ ין ּוֵבית ּדִ ית ּדִ ל ּבֵ    ,ְצִריִכין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ַע " :ׁשֶ ָרֵאלַוּיַ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִמּזִ ה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוׁשִ   . (שמות כד, ט) "ל מֹׁשֶ

ל ְזֵקִנים מֹוָתן ׁשֶ ְרׁשּו ׁשְ ה לֹא ִנְתּפָ    ?ְוָלּמָ
ד א ְלַלּמֵ    :ֶאּלָ

ָרֵאל ין ַעל ִיׂשְ ית ּדִ ָעְמדּו ּבֵ ה ׁשֶ לֹׁשָ ה ּוׁשְ לֹׁשָ ל ׁשְ ּכָ ינֹו ׁשֶ  ,ׁשֶ ֵבית ּדִ הֲהֵרי הּוא ּכְ   ].ל מֹׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ
לוּ " ל ְזֵקִנים ַהּלָ מֹוָתם ׁשֶ ְרׁשּו ׁשְ ה לֹא ִנְתּפָ    ?ָלּמָ

לֹא יֹאַמר ָאָדם ה ְוַאֲהרֹן :ׁשֶ מֹׁשֶ לֹוִני ּכְ ָנָדב ַוֲאִביהּוא ?!ּפְ לֹוִני ּכְ ד ּוֵמיָדד ?!ּפְ ֶאְלּדָ לֹוִני ּכְ    ?!ּפְ
מּוֵאל ֶאל ָהָעם" :ְואֹוֵמר ה ְוֶאת ַאֲהרֹן :ַוּיֹאֶמר ׁשְ ה ֶאת מֹׁשֶ ר ָעׂשָ    .ו)-(שמואל א יב "ה' ֲאׁשֶ
מּוֵאל" :ְואֹוֵמר ח ְוֶאת ׁשְ ָדן ְוֶאת ִיְפתָּ ַעל ְוֶאת ּבְ ַלח ה' ֶאת ְירּוּבַ ׁשְ    -  ו)-(שמואל א יב "ַוּיִ

ַעל" ְדעֹון - "ְירּוּבַ    .ֶזה ּגִ
מוֹ  ה ִנְקָרא ׁשְ ַעל" ְוָלּמָ    ?"ְירּוּבַ

ה ְמִריָבה  ָעׂשָ ַעלׁשֶ    .ִעם ַהּבַ
ָדן" ְמׁשֹון - "ּבְ    .ֶזה ׁשִ

מוֹ  ה ִנְקָרא ׁשְ ָדן" ְוָלּמָ    ?"ּבְ
ן ָאֵתי ִמּדָ    .ּדְ

ח" ָמעוֹ  – "ִיְפתָּ ַמׁשְ    .ּכְ
מוֹ " :ְואֹוֵמר  כה,ב  קֹוְרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ כֲֹהָניו ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ    – ו)-(תהילים צט "מֹׁשֶ

י עוֹ  ה ַקּלֵ לֹׁשָ תּוב ׁשְ ַקל ַהּכָ ה ֲחמּוֵרי עֹוָלםׁשָ לֹׁשָ ׁשְ    ,ָלם ּכִ
דֹורוֹ  :לֹוַמר ְלךָ  ה ּבְ מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ַעל ּבְ    ,ְירּוּבַ

דֹורוֹ  ַאֲהרֹן ּבְ דֹורֹו ּכְ ָדן ּבְ    ,ּבְ
דֹורוֹ  מּוֵאל ּבְ ׁשְ דֹורֹו ּכִ ח ּבְ    .ִיְפתָּ

ּבוּ  ְרָנס ַעל ַהּצִ ה ּפַ ין ְוִנְתַמּנָ ּלִ ּקַ ּבַ ֲאִפיּלּו ַקל ׁשֶ ְדָך ׁשֶ יִריםְלַלּמֶ ַאּבִ ּבָ יר ׁשֶ ַאּבִ    .ר ֲהֵרי הּוא ּכְ
ִמים ָהֵהם" :ְואֹוֵמר ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ ֹוֵפט ֲאׁשֶ ם ְוֶאל ַהׁשּ    – ט)-(דברים יז "ּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ

ָיָמיו לֹא ָהָיה ּבְ ין ׁשֶ ּיָ ָאָדם הֹוֵלְך ֵאֶצל ַהּדַ ָך ׁשֶ ְעתְּ ֲעֶלה ַעל ּדַ    ?ְוִכי תַּ
ָיָמיו ָהא ֵאין ְלךָ  ּבְ א ֵאֶצל ׁשֹוֵפט ׁשֶ    .ֵליֵלְך ֶאּלָ

ה" :ְואֹוֵמר ִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו טֹוִבים ֵמֵאּלֶ ַהּיָ    ."י)-(קהלת ז "ַאל ּתֹאַמר ֶמה ָהָיה ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. על בית דין שלא יאמר אדם

שבימיו וכי פלוני ופלוני כמשה 
שמע לו עכשיו שלא ואהרן שא

נתפרשו אמור לו אם אינו 
כמשה ואהרן הרי הוא כאחד 
משאר זקנים שאינך יודע מי 

   הם:
ואומר ה' אשר עשה את משה 

. שמואל הנביא אמר ואת אהרן
לישראל הקדוש ברוך הוא עשה 
לכם נסים על ידי ששה זקנים 
הללו משה ואהרן ירובעל ובדן 

   ויפתח ושמואל:
. בספר תהלים משה ואומר

ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי 
שמו קוראים אל ה' והוא יענם 
הרי ששקל הכתוב שמואל עם 
משה ואהרן ובכתובים 

דן הראשונים כתוב ירובעל ב
ויפתח עם משה ואהרן ושמואל 
שלשה קלים עם שלשה 

   חמורים:
. הרי לימדך הא אין לך לילך כו'

הכתוב כאן שאין לך לבקש אלא 
   שופט שהיה בימיך:

אל תאמר מה היה שהימים 
. הראשונים היו טובים מאלה

כי לא מחכמה שאלת על זה לפי 
שהדורות היו טובים וצדיקים 
מן אחרונים לפיכך היו הימים 
הראשונים טובים מאלה שאי 
אפשר שיהו אחרונים 

 כראשונים:
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        כה, בכה, בכה, בכה, ב .96
ָידוֹ "    ."ָנַטל ַמְקלֹו ּוְמעֹוָתיו ּבְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרָאה אֹותֹו " יָון ׁשֶ ְסאֹו וּ  - ּכֵ קֹו ַעל רֹאׁשוֹ ָעַמד ִמּכִ    ,ְנׁשָ

י ְוַתְלִמיִדי :ָאַמר לוֹ  לֹום ָעֶליָך ַרּבִ    ,ׁשָ
י  ים - ַרּבִ ַרּבִ ִני ּתֹוָרה ּבְ ְדתַּ ּמַ ּלִ    ,ׁשֶ

ַתְלִמיד - ְוַתְלִמיִדי  יָמּה ּכְ ה ְמַקּיְ ֵזיָרה ְוַאתָּ ֲאִני ּגֹוֵזר ָעֶליָך ּגְ    .ׁשֶ
ָמִעים ַלּקְ  דֹוִלים ִנׁשְ ַהּגְ ֵרי ַהּדֹור ׁשֶ יםַאׁשְ    ,ַטּנִ

דֹוִלים ים ַלּגְ    ."ַקל ָוחֹוֶמר ְקַטּנִ
  
   !ִחּיּוָבא הּוא ?!"ַקל ָוחֹוֶמר"
  

ִאין ְק  ים נֹוׂשְ ַטּנִ ָמִעים ַלּקְ דֹוִלים ִנׁשְ ַהּגְ א ִמּתֹוְך ׁשֶ ַעְצָמןֶאּלָ ים ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ    .ַטּנִ
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