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ביצה ד ה.
אחר תקנת רב יוחנ ב זכאי שיקבלו עדות החודש כל היו כולו מה די ביצה?
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 1פי' ,קוד תקנת ריב"ז היתה תקנה אחרת שלא יקבלו עדי מ המנחה ולמעלה ,והיינו שאפי'
שבאו עדי ביו ל' אלול עצמו ,מ"מ כיו שבאו אחר המנחה אי מקבלי אות אלא נוהגי
אותו היו קודש וג למחרת קודש .ונמצא שמתחילת התקנה נעשה שיהיה ר"ה שני ימי אפי'
בב"ד  ולא מחמת הספק ,דא שודאי יו"ט הוא מחר ולא היו בכל אופ גמרו את היו הזה
בקודש ,ש"מ דחוק חכמי ומצות היה לעשות שני ימי  ולכ ה נחשבי כיו אחד ארו
וביצה הנולדת בזה אסורה בזה .אכ אחר תקנת ריב"ז שהחזיר הדבר ליושנו לקבל עדי כל היו
כולו ,נמצא שבמקו ב"ד לא היו נוהגי שני ימי ,אלא א באו עדי היו היו נוהגי היו
קודש ,וא למחר מחר.
 2שעושי יו אחד ,ורק א לא יבואו עדי נמצא שעשו שני ימי .ולכאורה זה דוקא ליד מקו
הועד שהיו שומעי כשב"ד מקדשי את החודש ,אבל שלא ליד מקו הועד ג בא"י עושי
מעיקר התקנה שני ימי הנחשבי כיו אחד ארו .וכ מבואר בבעל המאור ,וע' רש"ש.
 3כלפיה לא היה שו שינוי בחידוש תקנת ריב"ז דקוד היו אסורי שני ימי ועתה אסורי
שני ימי ,וכיו שתחילת התקנה היתה בכל מקו לא מחמת ספק אלא תיקנו שני ימי ולא
נשתנתה המציאות ע"י תקנת ריב"ז הרי שנשאר הדי הראשו שנוהגי שני ימי שלא מחמת
ספק וה קדושה אחת והנולדת בזה אסורה בזה.
 4וה :רב יוס ,וטעמו משו שהוא דבר שבמני וצרי מני אחר להתירו ,וא שהתירו עדות לא
התירו ביצה) ,ואביי הקשה עליו ,הרי ביצה בעדות תליא ,וכשהותרה עדות הותרה ביצה( .רב אדא
ורב שלמ מבי כולחית ,וטעמייהו דמהרה יבנה בית המקדש ויבואו להתיר לאכול ביצה שנולדה
ביו ראשו ביו שני ,הג שכשיבנה המקדש תחזור התקנה הראשונה לקבל עדי רק עד המנחה
 וא יבואו עדי אח"כ ויעשו שני ימי ה קדושה אחת .רבא אמר ,דא שתיק ריב"ז לקבל
עדי כל היו ולעני שימנו את א' תשרי כבר ביו ל' אלול ,מ"מ לא עקר את התקנה לעשות את
היו קודש ולמחר קודש] ,כ הוא לפירש"י .ובתוס' )בד"ה מי( ,הביאו בש רבינו חננאל לגרוס
ולפרש ד"מי לא מודה ריב"ז שא לא באו עדי שעושה אותו היו קודש ולמחר קודש" ,ופירשו
שמיירי באופ שלא באו כל היו רק סמו לחשיכה  ולא היה שהות לקבל ,שגומר את היו
בקדושתו א שיש שהות לעשות עוד איזה מלאכה קטנה .והרי שעושי שני ימי שלא מכח ספק[.

