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  .כד�  ראש השנה
  ', הא� מאיימי� על העדי� בשביל איזה צור� כדי שיעידו לקדש את החודש ביו� ל

  ].ה הא"תוד [?או בשביל לעבר את החודש
  

 שיעידו   
  לקדשו' שנראה ביו� ל

  שלא יעידו 
  כדי שיתעבר החודש

  מאיימי�  אי  מאיימי�  ל"לריב, )א(לרב
   מאיימי�:בניס� ותשרי  י"לרש

   אי  מאיימי�:בשאר חדשי�
  לרב יהודה  !!!!!

  נשיאה בש� 
  יוחנ�' ר

  'לתוס  ביילפירוש א
  מ"בש� י

   אי  מאיימי�:בניס� ותשרי
   מאיימי�:בשאר חדשי�

!!!!!  
  לרבא  אי  מאיימי�  אי  מאיימי�   כאחרי��ש "לרבה ב

  מאיימי�  מאיימי�  לחולקי� על אחרי�
  אי  מאיימי�  מאיימי�  1לרב דימי

  
  :כראש השנה ד� 

  ].י"לפירש[מ "מני� שהיו� הול� אחר הלילה ומה הנפ
  

  מהיכ� לומדי�    מ"מה נפ
  לרבא  לאביי

  ' לר
  יוחנ�

 מדכתיב 
  2"מערב עד ערב"

  א� נראתה הלבנה הישנה בתחילת
  4'אי  מקדשי� ביו� ל'  ליל ל

  לריש
   לקיש

  עד יו� האחד"מדכתיב 
  5"רב ועשרי� לחדש בע

 מ "אי  נפ
  אלא

  משמעות 
 ' א� נראתה עד חצות ליל ל  3דורשי 

  6'עדיי  מקדשי� ביו� ל
  

                                                           
מי� יל שה� סוברי� שמאי"מדברי רבא וריבאיפכא  הכוונה "כאפמתני אי"ומה דקאמר  1

  .שמאיימי� שיתקדש ולא מאיימי� שיתעבר, ל להיפ("הוא סד ,שיתעבר ולא מאיימי� שיתקדש
ללמוד מכא  לכל עני  שהיו� הול( אחר ויש לנו , כ מתחיל דינו מהלילה"ומזה למדנו שיוה 2

 . דהיינו שתחילתו הוא מהלילה!הלילה 
 .מ לדינא"אבל אי  נפ,  שכל אחד מה� דורש מפסוק אחר,כלומר 3
הרי שכל , כ מתחיל מיד מתחילת הלילה"ויוה" מערב עד ערב"דכיו  דהוא דורש מקרא ד', פי 4

אי אפשר לקדש את ' שנה בתחילת ליל לוא� נראית הלבנה הי, הלילה מתחילתו הול( אחר היו�
כיו  , שיש צור( לקדשו היו�'  ולא נאיי� על העדי� לומר שראו אותו אפי!' דש ביו� לוהח

  ".שיהא לילה ויו� מ  החדש"שתחילת הלילה היה מ  היש  ואנ  בעינ  
סיו� וכיו  שה, א ניס  עד הערב" שעד אז אוכלי� מצות הוא ביו� כ!דהיינו שסיו� חג הפסח  5

 .מ שהיו� הול( אחר הלילה ולכ  הסיו� הוא בסיו� היו�"הוא עד הערב ש
וגבי פסח מצאנו שזמ  אכילת מצה רשות אינו מתחילת הלילה , ל דכיו  שהלימוד הוא מפסח"ס 6

,  דבלילה הראשונה עד חצות כ  יש חובה לאכול מצה!הראשונה דליל הסדר אלא רק מאמצעו 
נראית הישנה בתחילת הלילה ' ו אפיתולשיט, אחר תחילת הלילהכ חזינ  שאי  היו� הול( "א

  .מאיימי� למחר על העדי� לומר ראינו את הלבנה החדשה א� צרי( לקדשו ביו� שלשי�


