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דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מפם במבמ, ל״ר שְּ

ל•גתב צבטצ
·שלחו למ"ע: ·שלחו למ"ע: אדר הסמוך לניסן - לעולם הוא חודש חסר.

והקשה ר"נ:והקשה ר"נ: א"כ למה מחללין על ניסן ותשרי,

ותירצו:ותירצו: כיון דמצוה לקדש על הראייה.

ב. ר"נ הוכיח:ב. ר"נ הוכיח: שחסר מדמחללים, כי מצוה לקדש על הראייה

ודחינו:ודחינו: דמיירי שחל יום לא' בשבת דמצוה לקדש על הראייה.

ר"כ הקשה:ר"כ הקשה: דתנן דבזמן המקדש מחללין על כולן מפני הקרבן

ולא משום דמצווה, ואי חסר למה מחללין, תיובתא.



עולא:עולא: עברו לאלול. ובני א''י עושים טובה לבני בבל בזה.  

  שחם שם יותר מא"י שיש בה אויר.
וחלקו:וחלקו: אי משום שלא יכמושו ירקות או שלא יסריחו המתים,

נפק''מ: יו"ט הסמוך לשבת, לפניה או לאחריה,
למ"ד ירק:למ"ד ירק: מעברים.

ולמ"ד מתים:ולמ"ד מתים: אפשר בעממין שיתעסקו בו,

.                 וירק אפשר להשרות בחמים,
והא דרבר"שדרבר"ש 'צףקב צפצ מן', כזה ראה וקדש,

לענין שאין מקדשין לצורך, ורק מעברין חודש או שנה לצורך.
כריב"ל:כריב"ל: מאיימין על העדים שישתקו, אבל לא שיעידו,

ר"ד מריב''ל:ר"ד מריב''ל: להיפך מאיימין לקדשו, אבל לא לעברו שהשקר נודע

והא דרי''ו:והא דרי''ו: שמאיימין על העדים על החדש אפי לקדשו

א. אביי:א. אביי: רק בניסן ותשרי שהמועדות תלויין בהן.

ב. רבא: רב"ש כאחרים:ב. רבא: רב"ש כאחרים: שאין מעברין כלל שאין בין ר"ה לר"ה

.                   אלא ד' ימים, ובשנה מעוברת חמשה.



שמואל:שמואל: יכולני לתקן לכל הגולה סדר חדשים בלי עדים.

וכששאלו אביו דר"ש:וכששאלו אביו דר"ש: אם יודע בסוד העיבור בנולד קודם 

או אחר חצות ולא ידע, א"ל אם זה לא ידע, ה"נ אינו יודע.
ר"ז שלח:ר"ז שלח:  צריך שיהא לילה ויום שאחריו מאותו חודש

רי"ו:רי"ו: 'לטגש טק טגש' [יום הולך אחר הלילה],

ר"ל:ר"ל: טק סץ צתףק ץטבגס מףקב שטגש.

נפק''מ: אביי: אביי: משמעות דורשין.        רבא:רבא: חצות לילה.
ב.ב. מחשבין את מולד הלבנה.

נולד קודם חצות - בידוע שיראה לפני שקיעת החמה,
אחר חצות- לא ייראה, ונפק"מ להכחיש העדים שהעידו שראו.

 
• ר"ז מר"נ:• ר"ז מר"נ: כ"ד שעות מתכסה הלבנה.

בבבל ו' מהישנה וי"ח מהחדשה, ולא"י ו' מחדשה וי"ח מהישנה,
ונפק"מ: להכחיש העדים שראו הישנה והחדשה בתוך כד'.



ר"נ:ר"נ: כל ספק – מוסיפים יום ליו"ט, לט''ו ט''ז, ולא י"ד,

שאם תמוז ואב או טבת ושבט חסרים, יש קול.

צקף צמפימ כזמכפמ טביא: צגש מצפקצ תגמצ שן צגש מהסד - צשזב"נ יימלכבנתנ ז"מ לפככ ימלכבנתנ צגפשז
צמצפקמ


