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ערכי ד ט.
לתירו רב הונא שעושי שמונה חדשי מלאי ו"כגו שהיתה שנה מעוברת" ,מתי חל מולד
תשרי של שנה שעברה ומתי בשנה זו? ]תוד"ה מאי[.
לפירוש רש"י
לפירוש רש"י כת"י שבתוס'
6
לפירוש תוס'
2

4

מולד תשרי שנה שעברה
שבת שעה י"ב תשצ"ג
בכניסת השבת
בששי שעה י"ח

מולד תשרי שנה זו
ברביעי כ"א תקפ"ט
3
בחמישי כ"א תקפ"ט
5
בחמישי ט"ו תקפ"ט
1

 1כבר נתבאר שמולד דאשתקד איחר בגלל עיבור השנה אחר הקיבוע י"ב שעות ותשצ"ג חלקי ,וא"כ ג
מולד תשרי השנה לא יבוא ביו ד' ח' תתע"ו ,אלא יאחר י"ב שעות ותשצ"ג חלקי ,והיינו שיבוא ביו
רביעי בשעה כ"א ותקפ"ט חלקי .והרי שקד המולד לקביעות ר"ה שבליל ו' ]שכ הוא קיבועו כשעושי
ח' מלאי[ רק יומא ופלגא] ,ובאמת שהוא יו ושעתי ומשהו[ ,ובזה לא איכפת ל.
 2מבואר בסוגיא שר"ה של שנה שעברה היה ביו שבת ,וכשעושי שמונה חדשי מלאי בשנה פשוטה
)שאז היא שנה בת שנ"ו יו( יחול ר"ה בשנה זו ביו ששי .ואי כא חסרו דקדי סיהרא תרי יומי
לר"ה ,דהג שלכאורה א ר"ה שעבר היה בשבת יהיה מולד תשרי דשנה זו בליל ד' ח' תתע"ו ,וכשאנו
עושי ר"ה בליל ו' הוא איחור של יומי ,מ"מ הכא מיירי שהיתה שנה שעברה שנה מעוברת ועשינו
לחדש אדר דעיבור חסר )שאז מש" החדש פחות מהמולד חצי יו( ,וכיו שכ מולד תשרי שעבר לא היה
באמת בכניסת ליל שבת כפי שחשבנו ,אלא הוא מאחר בי"ב שעות ותשצ"ג חלקי ]תוספת חדש העיבור[,
ולכ נמצא שבא ר"ה בשנה שעברה קוד המולד חצי יו.
 3פי' ,א היו עושי בזו השנה המעוברת רק ו' חדשי מלאי היה ר"ה ביו חמישי ]דשנה מעוברת
כסדרה ע חדש עיבור חסר  #היא בת  383ימי ,תוציא  378ימי בשבועות שלמי ,נמצא שארית של ה'
ימי  #ור"ה יחול ביו ה'[ .אמנ עתה שעשינו ח' חדשי מלאי והשנה בת  385יו יהיה ר"ה בשבת
כאשתקד .ובכל אופ לא קשה שהקיבוע של ר"ה הוא אחר יומי מהמולד ,דהא מיירי שמולד תשרי
שעבר היה בתחלת ליל שבת ,וא"כ מולד תשרי של שנה זו יהיה ביו ה' כ"א תקפ"ט] ,דהיינו כשנכפול
כ"ט י"ב תשצ"ג בי"ג חדשי ,ותוציא את השבועות השלמי ,ישאר ל" שארית של ה' ימי כ"א שעות
ותקפ"ט חלקי[ .וכיו שאי הירח נראה אלא רק אחר ו' שעות ממולדו ,א"כ לא יראה עד ליל ו' .ועתה
שנקבע ר"ה בליל שבת ,יראה המולד רק יו אחד ]היינו בליל ו'[ לפני הקיבוע דר"ה.
 4ע' בשטמ"ק )אות ו'( שהביא פירוש זה באור" .ולפירוש זה מה שתירצה הגמ' שהיתה שנה מעוברת ,קאי
על שנה זו שעתה הסתיימה  #ולא על אשתקד] .וע' ברש"י כא )בד"ה ואכתי( ,שדחה פירוש זה ,מטע
דא מיירי ששנה זו היתה מעוברת ,אי" אמר ברישא אי פוחתי מד' חדשי מעוברי ,דמבואר שבד'
מעוברי עכ"פ סגי ,הא בשנה מעוברת א עשו רק ד' מלאי יהיה ט' חסרי  #וזה לכו"ע לא עושי[.
 5פי' ,כיו שמוכח כנ"ל שמיירי שמולד תשרי שעבר היה ביו ו' שעה י"ח ,וס"ל לתוס' כפירוש רש"י כת"י
שמיירי ששנה זו היתה שנה מעוברת ,א"כ כשנוסי( עוד ה' כ"א תקפ"ט ,יהיה מולד תשרי בשנה זו ביו
ה' שעה ט"ו תקפ"ט .ועתה א( שעשינו בשנה זו שמונה חדשי מלאי] ,דהיינו שדחינו את הקיבוע בב'
ימי יותר ,שבמקו שיהיה ר"ה ביו ה' כדי שנה מעוברת עשינו אותו בשבת[ ,אכתי לא קדי סיהרא
תרי יומי ,כיו שלבני בבל לא תראה הלבנה עד ליל ו' שעה ט' תקפ"ט חלקי ,וקדי סיהרא רק יומא
ופלגא ,ולאו אדעתייהו דאינשי.
 6הנה תוס' הוכיחו שג רב הונא המבאר את הסיפא שאמרה" :ולא נראה ]לעבר[ יתר על שמונה" ,מיירי
באותו אופ שהעמיד עולא את הרישא ,והרישא על כרח" מיירי שמולד תשרי דשנה שעברה היה ביו ו'
שעה י"ח ,ובגלל שהוא "מולד זק" ]היינו ,מולד שנולד אחר חצות היו[ ,עשו את ר"ה בשבת ]וכמו
שהוכיחו בתוד"ה כגו[ ,וא"כ ה"ה הסיפא מיירי שהיה שנה שעברה מולד זק .ובזה ניחא להו כמה
קושיות .חדא ,למה לא תירצה הגמ' שהיה מולד תשרי שעבר בליל שבת שעה י' ,שאז א תוסי( ד' ח'
תתע"ו ,יהיה מולד תשרי דהשנה ביו ד' י"ח תתע"ו ,והוא "מולד זק" שלא יראה עד ליל חמישי ,וא
יקבעו ר"ה בליל ששי ,לא קדי סיהרא רק יו אחד .ולתירוצ הנ"ל מיושב היטב ,דהיות שרצה רב
הונא להעמיד את הסיפא דומיא דרישא ,לכ לא העמיד באופ זה .ועוד מיושבת הקושיא ממה שמצינו
שלבני בבל מתכסה הירח י"ח שעות ,וא"כ קשה מה הקשתה הגמ' "שקדי סיהרא תרי יומי" ,הא א
מולד תשרי שעבר היה בכניסת השבת ,מולד תשרי של השנה שיהיה ביו ד' ח' תתע"ו ,הוא לא יראה
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ערכי ט.

כמה חדשי נראה לחכמי לעבר או לחסר בשנה?
לעשות מעוברי
שמונה
שבעה

לרב הונא
1
לעולא

לעשות חסרי
שמונה
שמונה

לתירו עולא דעבדי שמונה חדשי חסרי ו"כגו שהיתה שנה מעוברת",
מתי חל מולד תשרי של שנה שעברה ומתי בשנה זו? ]תוד"ה כגו[.
לפירוש רש"י
לפירוש רש"י כת"י ולתוס'
2

3

מולד תשרי שנה שעברה
בששי שעה י"ב תשצ"ג
בששי שעה י"ח

מולד תשרי שנה זו
בשלישי שעה כ"א תקפ"ט
בחמישי שעה ט"ו תקפ"ט

לבני בבל עד יו ה' שעה ב' ותתע"ו חלקי ,וא"כ לא קדי סיהרא בכל מקו ליו הקביעות רק יו
אחד .ולהנ"ל מיושב ,דכיו שמיירי בסיפא כמו ברישא ,שמולד תשרי שעבר היה ביו ו' י"ח ,א"כ
כשנוסי( ד' ח' תתע"ו יהיה בליל ד' שעה ב' ותתע"ו ,וג לבני בבל שרואי לסיהרא רק אחר י"ח שעות
יראו אותה עוד ביו ד' כ' ותתע"ו חלקי ,וקדי סיהרא תרי יומי ,ושפיר הקשתה הגמ'.
 1מבואר בסוגיא שעולא מעמיד לרישא וסיפא דמשנתנו בחדא ענינא ,לומר שאי עושי יותר משמונה
חסרי בשנה ,אול לעני חדשי מעוברי ,לפי עולא אי עושי יותר משבע ,כיו שא"כ "קדי ואתי
סיהרא תרי יומי" .ועולא לא ס"ל כתירו* רב הונא להעמיד בשנה מעוברת  #ובעשו לחדש העיבור חסר,
"ודל ירחא מליא בהדי ירחא חסירא" ,כיו שס"ל כת"ק דלקמ  #שלעול עיבור שנה הוא ל' יו.
 2מבואר בסוגיא שר"ה של שנה שעברה היה בשבת וא היתה שנה כסדרה היה צרי" לחול ר"ה בשנה זו
ביו ד' ,אול כיו שעשו ח' חסרי ,הרי היא שנה בת שנ"ב יו ,ויחול ר"ה ב' ימי קוד  #ביו שני,
"וקא מייתרא סיהרא תרי יומי"  #דהא מולד תשרי דהשנה יהיה ביו ד' שעה ח' ותתע"ו .ותיר* עולא
לפירש"י ,שהיתה שנה דאשתקד מעוברת ,ועשו לחדש העיבור ל' יו ,ולכ" א( שהיה המולד בבוקר יו ו'
שעה י"ב ותשצ"ג חלקי ,מ"מ כיו שעשו לעיבור ל' יו ,נדחה בשנה שעברה קיבוע ר"ה בפלגא דיומא
לשבת )ולא ביו ו'( .וכשנוסי( ד' ח' תתע"ו )שזה המותר על השבועות השלמי( ,יחול מולד תשרי דשנה זו
ביו ג' כ"א תקפ"ט .ובאופ זה כשנעשה לר"ה ביו ב' ,המולד יאחר רק יו ופלגא ולא תרי יומי] .ועל
פי' זה קשה לתוס' )וכ מוזכרת קושיא זו ברש"י כת"י בשטמ"ק סו אות ו'( ,דכיו דשית שעי מכסי סיהרא ,א"כ
לא יראה המולד עד יו ד' שעה ג' תקפ"ט ,ויאחר הסיהרא להראות תרי יומי לקיבוע[.
 3כתבו תוס' במסקנת דמיירי שהיה המולד של תשרי שעבר היה ביו ו' י"ח ,ולדבריה ,תירו* הגמ'
מיירי ששנה זו היתה מעוברת )ולא אשתקד( ,וא"כ כשנוסי( ה' כ"א תקפ"ט ,יהיה יו ה' ט"ו תקפ"ט
]וכמו שנתבאר באור" בתירו* רב הונא[ .ועתה הג שעשינו השנה ח' חדשי חסרי ,שלכ" א היתה
שנה פשוטה היה חל ר"ה ביו ב' במקו ביו ד' ,הכא שמיירי בשנה מעוברת  #ולעולא תמיד עיבור הוא
ל' יו  #יבוא ר"ה ביו ד'] ,דחדש העיבור מוסי( לאור" השנה עוד ל' יו ,וכשנוציא כ"ח יו בד' שבועות
שלמי ,הרי שנוס( עוד ב' ימי ,ולכ" יקבע ר"ה ביו ד'[ .ועתה לא איחר המולד לקיבוע אלא יו אחד,
כלומר ,דא( שבא"י לא יראה המולד רק אחר ו' שעות מהמולד ]שהוא לפי תירו* התוס' בשעה ט"ו
ותקפ"ט חלקי[ ,עדיי יהיה זה ביו ה' עצמו בשעה כ"א ותקפ"ט ,וכשנעשה הקיבוע ביו ד' לא
הקדמנו אלא יו אחד ופלגא ,ואי כא הקדמה של יומי שלמי.
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ערכי ד ט:
לשיטות דלהל ,הא עושי לחדש העיבור או כ"ט או ל' יו ,או רק כ"ט?
כ"ט יו
1
לא עושי
עושי

לעולא הסובר כתנא קמא
לרב הונא הסובר כרשב"ג

2

ל' יו
עושי
עושי

הימי המוזכרי בסוגיא.3
ראשו
א'
)ר"ח ניס(
ח
טו
כב
כט

שני
ב

שלישי
ג

רביעי
ד

חמישי
ה

ששי
ו

שבת
ז

ט
טז
)יו הנ(
כג
ל
)יו העיבור(

י
יז

יא
יח

יב
יט

יג
כ

יד
כא

כד
)לא (5א'
אייר
)אור עיבורו(

כה
)לב (4ב'
)אור אור עיבורו(

כו

כז

כח

 1נתבאר לעיל לעולא שאי עושי לחדש עיבור פחות מל' יו ,ומטע זה לא יכל לתר* כרב הונא.
 2ג זה נתבאר שרב הונא פירש שהמשנה באה לומר לנו שני דיני ]שאי לעשות פחות מד' מעוברי ,ולא
יותר מח'[ .והרישא מיירי כשהיתה שנה הקודמת מעוברת ,ועשו לחדש העיבור ל' יו  #וכתירו* עולא.
והסיפא מיירי שהיתה שנה הקודמת מעוברת ,ועשו לחדש העיבור כ"ט יו  #וכנ"ל באור".
 3מבואר בסוגיתנו ,שא ר"ח ניס יחול ביו ראשו ,לעול יחול יו הנ( ביו שני ,ואור עיבורו ביו
שלישי ,ואור אור עיבורו ביו רביעי ,וכמו שמבואר בלוח דלהל .וכשאומר ד"אי עצרת חלה אלא ביו
הנ(" ,הכוונה שא ר"ח ניס יהיה ביו ראשו ,לא תחול עצרת רק ביו שני .וכשאומר "ואי ר"ה חלה
אלא או ביו הנ( או לאור עיבורו" ,הכוונה שר"ה הבא יחול או ביו שני או ביו שלישי.
 4פי' ,כיו שיו הקוד נקרא "אור עיבורו" ,היו שלאחריו נקרא "אור אור עיבורו".
 5יו זה הוא א' דחדש אייר ,ונקרא בש אור עיבורו ,כיו שבאור )=ליל( של יו זה )דהיינו יו ל' בערב(
אנו יודעי שחדש ניס הוא חדש מעובר והוא ב שלשי יו ,דמזה שלא עשינו בכל היו של ל' ניס
להיות א' אייר ,וחכינו לקדש את החדש עד יו ל"א ,אנו יודעי שניס הוא מעובר ,אבל קוד אור ל"א
לא נדע זאת ,דכל יו ל' כשר לקידוש החדש.
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ערכי ד ט:
מתי יחול עצרת וראש השנה ,א נעשה לחדשי הקי #באופני הבאי ?
1

עצרת
ראש השנה
2

ג' חסרי וג' מלאי  +כסדרה
ביו הנ
5
באור עיבורו

ד' חסרי וב' מלאי
ביו הנ
4
ביו הנ

ב' חסרי וד' מלאי
ביו הנ
3
באור אור עיבורו

אליבא דאחרי דסברי דאי בי ר"ה לר"ה בשנה מעוברת יותר מה' ימי ,מה הדי בדלהל?
כמה חדשי חסרי עושי בקי?-
שלשה
כשעשו לחדש העיבור כ"ט יו
7
ארבעה
כשעשו לחדש העיבור ל' יו

מתי יחול ראש השנה?
באור עיבורו
6
ביו הנ

 1מבואר בסוגיא שכל שלשת האופני דלהל שייכי בי לעולא ובי לרב הונא ,דלרב הונא שעושי בשנה
בי ח' חדשי חסרי ובי ח' מלאי ,והרגילות היא שיהיו ד' מלאי בחור( וד' מלאי בקי* ,וכ להיפ"
כשעושי חסרי יהיו ד' חסרי בחור( וד' בקי* ,א"כ שפיר משכחת לה כל האופני דלהל .אכ ,ג
לעולא שאמר שלא עושי אלא ז' חדשי מעוברי בשנה  #משכחת לה ,וכגו שעשו לכל חדשי החור(
כסדר ,ובקי* עשו ד' מלאי וב' חסרי.
 2פי' ,לגבי עצרת אי חילוק בכלל כמה חדשי חסרי או מלאי נעשה בקי* ,כיו שתמיד ביו החמשי
מתחלת ספירת העומר תהיה עצרת .ולדוגמא ,שנה שחל פסח ביו ראשו ,א"כ יו הנ( שהוא תחלת
ספירת העומר יהיה בליל שני ,וכשנספור נ' יו יהיה ג"כ יו שני .הג שלעני באיזה "תארי"" בחדש
סיו יחול עצרת ,זה כ תלוי א עושי חדשי חסרי או מלאי ,מ"מ תמיד יחול ביו שני  #שבו היה
יו הנ(.
 3ובדוגמא הנ"ל הוא יו רביעי ,והוא כמו יו "אור אור עיבורו" שהוא ל"ב ניס ]ב' אייר[ שג"כ חל ביו
רביעי ,וכמו שנתבאר החשבו לעיל באור" .וכיו שעשינו בזה הקי* ד' חדשי מלאי ,הרי שהוספנו על
הקי* יו אחד ,וידחה ר"ה יו אחד ,ובמקו להיות ביו שלישי יהיה ביו רביעי.
 4ובדוגמא הנ"ל הוא יו ב' ,דכיו שעשו ד' חסרי ,נחסר מחדשי הקי* יו אחד ,ויבוא ר"ה יו קוד.
 5פי' ,דראש השנה יכול לחול באחד מג' ימי .ר"ל ,א חדשי הקי* ה כסדר אחד מלא ואחד חסר,
יחול ר"ה באותו יו שחל יו ג' דפסח] ,ויו זה נקרא ג "אור עיבורו" ,שהוא היו שחל בו ג"כ יו
ל"א ניס )א' אייר( ,ונקרא כ לטע שהוא הלילה שמתעבר בו החדש ,שכשעושי את ר"ח אייר ביו
ל"א ניס הרי מתברר שהיה ניס חדש מעובר[ .ויו זה תמיד יחול ביו השלישי לפסח .ובדוגמא הנ"ל,
שחל א' ניס ביו ראשו )וכ א' של פסח הוא ג"כ יהיה ביו ראשו( ,אזי ל"א ניס הוא ביו ג' ,כמו יו
השלישי של פסח.
 6פי' ,דא היינו עושי לחדשי הקי* כסדר היה יו ר"ה ביו ג' של פסח ]שהוא "אור עיבורו"[ ,ועתה
שעשינו ד' חסרי יבוא ר"ה יו קוד שהוא ביו שני שהיה יו הנ(  #וכנ"ל.
 7דכיו דס"ל לאחרי שבשנה מעוברת אי בי ר"ה לר"ה אלא ה' ימי ,והיינו שיש בשנה מעוברת שפ"ג
ימי ,שכשתוציא בשבועות שלמי ישאר שארית של חמשה ימי ,ומציאות זו תתכ רק א נעשה ו'
חדשי מלאי וז' חדשי חסרי ,שאז עולה מספר הימי בשנה שפ"ג יו .ועתה כשעשו לחדש העיבור
ל' יו הוא מוסי( על שנה פשוטה יומי ,ויהיה בי ר"ה לר"ה ו' ימי ולא רק ה' ,ולכ" על כרחנו לחסר
עוד חדש בקי* ,כדי שיבוא ר"ה אחר ה' ימי ולא אחר ו'.
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ערכי ד ט:

מה הוא "יומא דשעי" ,ו"יומא דתלתי שני"?

"יומא דשעי"
"יומא דתלתי .שני"

ומהו החשבו?.
מה בא להשלי?
ח' כפול ג' שני ,עולה כ"ד שעות
ח' שעות היתירות בכל שנה
2
תתע"ו חלקי היתרי בכל שנה תתס"ד כפול ל' שני ,עולה כ"ד שעות

1

3

מעשה ועשה רבי ט' חסרי וכו' ,מתי היה המולד שעבר ומתי בשנה זו לסברת רבי,
ומתי היה לפי תשובת ר' שמעו בנו? ]תוד"ה מעשה[.
לתמיהת רבי
לתשובת ר"ש להו"א בתוס'
6
לתשובת ר"ש למסקנת התוס'
4

5

מולד תשרי שנה שעברה
בכניסת השבת
בשני שעה י"ח
)לפירש"י לעיל( בג' שעה י"ח
)לפי' תוס' לעיל( בג' שעה ו'

מולד תשרי שנה זו
ברביעי ח' תתע"ו
בראשו .ט"ו תקפ"ט
)לפירש"י לעיל( בב' ט"ו תקפ"ט
)לפי' תוס' לעיל( בג' ט"ו תקפ"ט

 1פי' ,לאחרי אי בי שנה לשנה רק ד' ימי ,והיינו שמש כל שנה פשוטה הוא שנ"ד ימי בדיוק .אול שנת
לבנה בי"ב מולדותיה ה שנ"ד ימי וח' שעות ותתע"ו חלקי ,וא"כ יוצא שבכל שנה יש לנו תוספת של ח' שעות
ותתע"ו חלקי שבה מאחר המולד )על זמ קביעות ר"ה( .וכדי לתק את יתרת השעות עושי יומא דשעי ,והוא
שאחת לג' שני מוסיפי על השנה עוד יו אחד ,כדי להשלי ג' פעמי ח' שעות שנותרו.
 2פי' ,בכל שעה יש  1080חלקי ,ונמצא שבארבע שעות יש  4320חלקי .שה ה' פעמי תתס"ד הנ"ל שג"כ עולה
 .4320נמצא שבכל ה' שני עולי החלקי היתרי לארבע שעות ,ובל' שני יעלו בדיוק לכ"ד שעות שהוא יו א'.
 3פי' ,אחר שעשינו יומא דשעי ,מ"מ עדיי לא השלמנו ל'תתע"ו חלקי שנוספי כל שנה .ולזה תקנו יומא דתלתי
שני ,שאחת לל' שנה מוסיפי עוד יו אחד שבו מצטרפי כל תוספות החלקי של ל' שנה .אמנ אי החשבו
מדוייק כ"כ ,כי כדי שיעלה החשבו יפה אנו חושבי כאילו בכל שנה נוספו רק תתס"ד חלקי וכשתכפיל בל'
שני יעלה יו אחד ]וכדלהל [ .והי"ב חלקי הנותרי הנוספי בכל שנה ,לא חשו לה.
 4ביארו תוס' ,דרבי היה סבור ששנה שעברה היה המולד והקיבוע של ר"ה בשבת ,ולכ לפי חשבו המולדות צרי
לבוא מולד תשרי בשנה זו ביו ד' ח' שעות ותתע"ו ,והוא עשה שנה זו בט' חדשי חסרי ,דהיינו שנה בת שנ"א
יו ,וקיבוע ר"ה כבר היה ביו ראשו  ,ותמה אי בכל אופ נראה המולד ג"כ ביו א'.
 5פי' ,דאמר לו ששנה זו היתה שנה מעוברת ועשינו עיבורה ל' יו ]שאז חדש העיבור מוסי* על השנה ב' ימי[,
וא היתה נעשית כסדרה היה בי ר"ה לר"ה ו' ימי .אמנ במעשה שהיה בזמ רבי ,היה ר"ה בשנה הקודמת
ביו ה' ,והיה ראוי להקבע ר"ה הבא ביו ד' ,וע"י שחסרו ט' חדשי בשנה זו ,נתקצרה השנה בג' ימי ובא
קיבוע ר"ה ביו ראשו  .ומה שהיה שג בא המולד ביו ראשו )ג' ימי קוד( ,הוא משו שאשתקד היתה שנה
פשוטה ועשו בה ח' מלאי ,ובמקו שיבוא ר"ה של שנה שעברה ביו ג' ,נתאחר הקיבוע עד יו ה' .ועתה שנה זו
שהיתה מעוברת ,שחשבו מולדותיה הוא ה' כ"א תקפ"ט ,כשנוסי* אות על מולד תשרי שעבר שהיה ביו ב' י"ח,
יבוא מולד תשרי השנה בדיוק ביו א' ט"ו תקפ"ט ,וכ יראה באותו יו בעוד שש שעות ]בשעה כ"א תקפ"ט[.
וזהו שאמר ר"ש שג' ימי שנחסרו השנה ע"י ט' החסרי ,נתמלאו ע"י חדש העיבור )שהיה בי ל' יו( יו אחד,
וע"י שאשתקד עשו ח' מלאי נוספו עוד יומי.
 6הנה הוקשה לתוס' על החשבו הנ"ל ,דא היה מולד תשרי שעבר ביו ב' י"ח ונראה בליל ג' ,אי עשה רבי
לאותה שנה בח' מלאי וע"י זה נדחה ר"ה עד יו ה' בתרי יומי אחרי המולד ,הא אמרינ שלא דוחי לר"ה תרי
יומי .ותירצו ,דאה"נ מה שאמר רבי שנראה בזמנו שמשמע שנראה המולד ביו א' עצמו ,הוא לאו דוקא ,אלא
הכוונה שלא איחר המולד לקיבוע ' זמ שיהיה תמוה לאינשי אי עשינו את הקיבוע מרוחק כ"כ מהמולד ,דהא
נראה המולד כבר ביו ב' שהוא למחרת יו הקיבוע שהיה ביו א'.
ועתה לפי ביאור זה שני הפירושי דלעיל נכוני ,דבי א היה המולד ביו ג' שעה י"ח כפי' רש"י לעיל )המובא
בתוס' ד* ט .ד"ה מאי( ,לא נחשב שקדי המולד לקיבוע תרי יומי ' א נעשה לקיבוע ביו ה' שהוא תרי יומי
אחר שעת המולד האמיתי ,ומשו שלבני א"י אינו נראה עד ליל ד' .ובי לפירוש התוס' ,שאפי' כשהיה המולד
ביו ג' שעה ו' א יקבעו לר"ה ביו ה' ,לא חשוב שמקדי המולד תרי יומי ,כיו שלבני בבל נראה המולד רק
בליל רביעי .לשני פירושי אלו אפשר לפרש בטוב המעשה של רבי ,דלפירוש הראשו נראה המולד ביו ב' ט"ו
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תקפ"ט .ולפירוש השני נראה המולד ביו ב' ג' תקפ"ט ,וכיו שעשה רבי את הקיבוע ביו ראשו ולמחרתו מיד
נראה המולד ,שפיר הוי נראה בזמנו ,דהא לאו אדעתייהו דאינשי כשיש הבדל של יו אחד.

