
פ השנה ראש טטכת' .על הרמב"מפירוש
 ביום שיהי' מולס- כל אצלך דיחוי והא . חצות וקודם בחצות לאשמועינן שמלאייר'
 אבא אחא לא פי' . מהרי לאכחושי אשי רב ופריק . חצות אחר בין חצות קודםבין

 ריחו* אלא חדש ראש היום אותו חצות קודם נולד ראם לאשמועינן שמלאי דר'אבוה
 וידענו חשבנו שאם . מהדי בה דאכחישנן שמעתא לאשמועינן אלא אחא ולאהוא
 1 הכחשי בידוע . שלשים ליל ראינוהו ואמרו עדים ובאו כ"מ ביום נולד חצית אחרצי

 'ההא סובא מימרא האי לן וקשיא . שמלאי דר' אבוה כדאמר שיראה אפשרשאי
 לא זה ודבר . חדש ראש היום אותו ראשונה בשעה הסולר היה אם זירא ר'אמר

 וכדאמר נינהו כהדדי והראיה והחשבון וקדש ראה כזה לן קיימא דהא כלל לנוותברר
 חדש ראש עושין האיך הלילה בהחלת שני יום בליל המילד היה ואם . מהדילאכחושי

 דאחר לן קיימא הא . המולד בשעת שני יום בליל שנראה אפשר אי הא , שגייום
 . החמה לשקיעת סמור שנראה בידוע הצות קודם נולד כדאמר נראה בששהמולד
 מחשבין שאקר שזה אפשר שמלאי דר' אבוה אבא ר' בדברי עליה מתמיהנן אמאיועוד
 חצות אחר נולד . החמה לשקיעת כמוך שנראה בידוע חצות קודם נולר . חולדותיואח

 לא ן לדחותו או לקבעו אמר לעצמו לאו . החמה לשקיעת סמוך נראה שלאבידוע
 היום איתו שיהיה שני ביופ חצות קודם או בחצית המולד היה שאם אפשרשאי
 אלא תולדותיו ואין"מחשבין . שנולר קונים שני בליל שנראה אפשר שאי . חרשראש
 ראש ויהיה שלישי בליל שנראה בידוע שני ביום המולד היה שאם . שאחריוליום
 ג' בליל נראה שלא בידוע חצות אחר שני ביום המולד היה ואם . שלישי יוםהודש
 . הודש ראש בו שיקבע אפשר אי עצמו שני יום אבל , רביעי יום חדש ראשויהיה
 שכיון התימה היא שזו תאמר ואם . המולר קידם שני יום בליל שניאה אפשרשאי
 עצמו יום באותו חודש ראש יקבע הלילה בתהלת המולד היה שאם זירא ר'שאמר
 דשמעית תולדותיו אתי מהיחבקי דאמר שמלאי דר' אבוה אבא ר' ברבריאתמיהנן
 למחר הדש ראש יהיה אם ממנדלישרין אלא- בו קובעין אין עצמו המולד שיוםמינה
 דבר של וכללו סהדי. לאכחושי פריק פרוקא ומאי אשי- רב ליה אהדר מאי לא.,או

 : טובא מימרא האי לןקשיא
 בבל.. לבני פי' . לדידן סיהרא מכסי שעות כ"ד :ירא ר' אמר נהמן רב א:~ר)שם(

 קודם המולד קודם שעות שש פי' . מחדתא כרי ותמת מעתיקהאשית
 אינו פ" . מחדחא סרי וחמני אותו מכמה השמש שאור מפני . השמש עםשיתקבץ
 סרי ותמני מחדתא שית לדידהו . המולד אחר שעות עשרה שמנה עד בבבלנראה

 וחמני לעיל כדאמר נראה שעות בשש המולד אחר ישראל ארץ לבני פי' .מעתיקתא
 סרי)דק(
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 השנה ראש מפכת על הרמביממירוש
 . ישראל בארץ נראה ואשו סכמי שעות עשר בשמנה המולד קודם פי' . מעתיקתאסרי

 . מעתיקתא סרי ותמנ* מחדתא שית מכסי ישראל ארץ לבני למה לפרש אנווצריכין
 הרבה עולם 'של לטערבו פמוכה ישראל שארץ לידע אתה צריך . איפכא בבלולבני
 במערבא[ נאמרי )ממערבא( פלוני ר' אתא כי )6( דוכתי בכמה כדאמרי' הארציעמכל

 ויחי כדכתיב למזרח סמוכה ובבל . במערב שכינה )נ( ']אבא[ )עקיבא( ר'וכדאמר
 שנער שמה נקרא למה כדאמרי בבל והיא שנער בארץ בקעה וימצאו מקדםבנמעם
 . הארץ כל שפת ה' בלל שם כי בבל שמה ולמה . לשם ננערו מבול מיתי שכל)נ(

 למערב וירושלם למזרח המכוון המקום שהוא עולם של מאמצעו נומה שבבלואעפ"י
 יותר המזרח מן קרובה בבל מיהו . מעפ עולם של למערבו מקום מאותו נופהובבל
 בתחלת והירח . הארצות מכל הרבה מערב כנגד נופה ישראל וארץ . 'ישראלמארץ
 לילה עד 3ן( ושלישית ושניה ראשונה לילה החמה לשקיעת סמוך במערב נראההחדש
 בני אצל קרוב במערב שהוא החדש בתחלת נמצא הרקיע באמצע נראהרביעית
 קרוב שהוא אעפ"י שעות שש אחר אוהו רואין הכי ומשום . במערב שהם ישראלארץ

 בבל ולבני . אותו ורואין אצלם, הוא קרוב במערב שהירח מפני )ס( החמהלשקיעת
 השטש מן הסבה שיתרחק עד אוחו רואין ואינם במזרח והם במערב שהוא הואדחוק
 ישראל ארץ ובני החדש בתחלת הירח צורת היא וזו . המערב מן מעפ עולהויהיה
 ארץ שבני זו מצורה לך יתבאר העין ולמראות . אותו רואין אין בבל ובני אותורואין
 . שעות שש אחר אלא הרבה נתרחק שלא ואעפ"י . למולד סמוך אוהו רואיןישראל
 ואחר במזרח שהן מפני שעות עשרה שמנה אחר הרבה השמש מן קרובין שהןמפני
 הדבר נכר שיהיה כדי למזרח ממוכה בבל שצרנו וזה . לכל נגלה שעות עשרהשמנה

 ברורה הצורה שתהא כדי תחתיו לבנה וגלנל חמה גלנל שצרנו וזה . העיןלמראית
 לך יתבאר הזאת הצורה ..ומן אותו רואין בבל ובני הירח צורת היא וזו .לרואה

 שבזמןביאור
 עזורי וס מפגו )6 מס"ס נכ3 כי . ממצרנך גפם 63 . ממטינו פ13יי י' אתא כני)6(

 נוק1מוה כמטס רק . לכנרי כנוטרכ6 גרסיגן כס"ס רוכ טפ"י ככס .כמטרכ5
 : וכו' כגווים כמו כמטרך למרי נירמל'ס

 : כ"ס דף ככ"כ טי' . כנוטרכ הכינס עמרו h(le ור' טקינ6 ו' כ6ן צ"ל)3(
 : ק'"ג זכחיס . וכו' סכטר ממס נקרע לכמשן)נ(
 : לניטים 5"3 י רכיטיח 3י)ס עש4)ד(
 : סרני סמנת נון קימרמק טד חוחו רוחין 6ין נב) בגי 6כ3 3מטרכ -קרוכ'1 כסו נשפני)ס(
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י השנה- ראש ממכת על הרמב"מפירוש
 . בבבל !נראה שעות עשרה שמנה אחר יפה יפה השמש מעל הירה שמתרחקשבזמן
 כשהירח ההדש שבסוף מפני . שעות שש אלא מעתיקתא מכסי אין בבל לבני נמיוכן
 במזרח שבבבל ומפני , השמש קודם במזרח שהרית עולה הירה השמש מןקרוב
 מהלך ביניהן יהיה ולא יפה יפה השמש מן שיקרב עד מהם נסתר ואין אוהורואין
 עולה כשהוא בכל לבני נראה שעות שש השמש ובין בינו יהיה אם אבל . שקיותשש

 . אצלם רחוק והוא מערביים שהם מפני ישראל ארץ לבני נראית ואינה במזרחשחרית
 . אותו רואין בבל ולבני . שעות שש השמש קורם במזויה עולה הירח צורת )6( הואתה
 החדש שבסוף זו מצורה לך יתבאר העין ולמראית . אותו רואין אין ישראל ארץולבני
 אלא ביניהן שאין אעפ"י השמש מן כשיתקרב בשחרית המזרה מן עולה שהירחבזמן
 שרחוק מפני נכ( ישראל בארץ נראה ואינו בבבל נראה שצרנו כמו שעות ששמהלך
 ישראל גארץ נראה אינו שעות מי"ח פתוח ביניהם ויהיה לשמש ומשיקרב . אצלםהוא
 וזאת . ישראל בארץ נראה עדיין עשרה בשמנה השמש מן שיקרב קודם אבל .כלל
 בארץ אף ונראה ההדש בסעד שעות בי"ח השמש מן שיקרב קודם הירח צורתהיא
 הפרש השמש ובין הירח בין שיש שבזמן זו מצורה לך יתבאר העין ולמיאית .ישראי
 שצרנו וזה . הם פשושים הללו ודברים . ישראל בארץ אף נראה שעות י"ח מהלךגדול
 צורת ידע שלא למי העין למראית נכרים הדברים שיהיו כדי הרבה צורותבהם

 : והירח השמש ומהלךהנלגיגים
 בעשרה לבבל איקלע אסא בר חייא ור' נגרי בר איבון ר' )נ( ע"א( כ"א)דף

 . במערבא רבא יומא האידנא להו אמרובמרחשון
 הוא מרחשון שהוא מדמים שאתם זה והדש . שעברה השנה היתה מעוברתכלומר
 ואמרו )ד( כפור צום והוא . הוא בתשרי עשירי . לחשבונכם עשירי שהוא והיום .-תשרי
 להג ואמרו . וצום הוא בתשרי עשירי שהיום לנו העידו פי' . אמהידו בבל בנילהו
 . החדש את קדשו יום באיזה ביד מפי שמענו לא פי' . מקודש בעד ספי שמענולא

ואיןביאור
 : ס5יי1ח כ' מ כסקס עיין)6(

 : oi~h סי6 סיטים 5"5 ' ויסיק ממני )3'
 65דר טכרוס כי נספרי י' סיס ונ6כזח נהס'ן'. גי' )כנ3 163 סם גגר6 גר ומלבבך ך4')ג(

 : כחפוי ססטס סיום 61"כ . 51565 גס טכרוס ס?ו6 0556 ספק טור סיס6נ5
 . )טור סר5ינס סמטגו רק פויטנו )6 כי ננירור , 6"י 3סס 6תי . יכו' מעיי לו ."שנמרו)י(

 31פירס . 3156 סנחט3ר ידעי מכ"ט ס6 סווטו ד65 בכך מס סקסססרסנ"6
 עכ"ד 1651 וסס . סעד גזירם מח:)מ 'וטו )6 ומס . ממוכרח כיס סטנרס סססגס כימןרכינו

 : מקוומפ 5' כיוס כמטו פ)6 5סעין יוכנו )6 )כן . יום 5'קונס
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 השנה ראש ממכת עי הרמב"םירוש
 השמר בימי היה שמעשה למר ויש . עשירי או הסם זה תשייך אם יודיהן אנוואין

 : נתעברה לא ואם שנה נתעברה אם להודיע שלוחין שיצאו אפשרשאי
 צריך . טבת תקופת דמשכא הזית כד לרבא אבין בר הונא רב ליה שלדץנשם(

 ניסן פ" . להו קורין התקופה שם על התקופה חדשי שנ' ליצעאחה
 מרחשון ותשרי . נקראו תסוו תקופת אלול אב והמוז , נקראו ניסן תקופת על וסיוןאייר
 למעלה פי' וכבר . נקראו טבת תקופת וארר ושבם וטבת . נקראו תשרי תקופתכסלו

 במזל נימן בתקופת והשמש * החשבון קירוב לפי . מזל בכל  חדש מהלכתשהשמש
 לא ועדיין . העומר הקרבת יום בניסן עשר ששה הגיע אם ליה שלח קא והכי .טלה
 דהא . מבת תקופת סוף שהוא עד היא דגים מזל בסוף אלא טלה למזל השמשתגיע
 שפי' כמו . הוא מבת הקופת סוף ואדר למעלה שפי' כמו דגים במזל השמשבאדר
 י"ג עי משכה טבת תקופה נמצאת . נקראים התקופה שם על התקופה חדשישג'
 דכתיב להא תיחוש ולא . שתא לההיא עברה . טבת תקופת שלמה לא וער"ןבניסן

 : ז"ל חננאל רבינו פירשה וכו' האביב חדש אתשמור
 פי' כבר . בחמיסר משלים למה לידע אתה צריך . בחמימר משלים ~שיכמרנ)שם(

 אפל עצמו הוא אבל . הוא החטה מאור נאצל הירח שאורלמעלה
 האחר וחציו מאיר מהשמש קרוב שהוא השמש כננה שהוא חציו עשר המשהוקודם
 חמשה ובליל . השמש מן רחוק שהוא מפני מאיר אינו ההדש בתחלת המזרהשכנגד
 במזרה עולה הוא במערב שוקעת וכשהשמש השמש כנגד טכוון נמצא לחדשעשר
 ורבר , היא אחת שמדה ולטעלה הארץ מרוחת צדדיו מכל בו שולט החמה אור:מצא
 כנגד מכוון שיעשה שעה אבל . שלם כלו נראה עשר חמשה שבלילי העין למראית:ח

 בלילה ראשונה בשעה כננדוץ יהיה פעמים אלא . ידוע דבר אינו במעלה מעלה;:שמש
 . בשביעית או בשישית או . ביום ראשונה בשעה עצמו ט"ו ביום תעמיס .:בשניה

 : המולהכגון
 כשהיו ~Q1sr יורדי וכן . הארץ על גבוה שהים מפני . עלמא להו דמגלו ~שינךץך,.שם(

 להו מגלי הבי ומשום תחתיהן הוא כאלו היבשה את רואיןבספינה
 ולא מעט אלא הפנימה מרוח האור בו שלט ואעפ"י שלם כולו אותו ורואיןעינא

 : ט"ו בלילי אלא שפ" כמו השמש כננד נעשה לא שעדיין יפההבהיק
 הדבר עיקר . קיומו על מחללין כך קדושו על שמחללין ~Qw יידשן ע"ב()שם

 ומימן  ולאין  השבת את טחללין החדש את הרואיםשהעדים
 שהוא בזמן ששה ועל . קיים הטקדש שבית בזטן מהללין כלחו חדש י"ס על כידבפני

הרב
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יא השנה ראש מסכת על ,הממביםפירוש
 אלח שנר ההדש לעדות ויוצאין השבת את מהללין ויום לילה מהלך שעל נדהנןהרב
 . לקיימו שלוחין' שולהין מקודש מקודש ואומרי' העדות את ביד וכשטקכלין ה'סועדי

 המקומותבשאר
 ואותן.

 .תשרי ועל מסל על השכת את ומהללין בשבת יוצאין שלוהין
 המועדות שכל מפני יוצאין שלוהין שבהן השבת את טחללין חדשים ב' על כדאמר" .לבר
 כין על. וכדאטרי' , לקיימו בשבת בהם יוצאין שלוהין אין הדשים ושאר . בהםתליין
 שהוא בזמן ששה ועל הרב שהוא בזמן חדשים ארבעה על פי' וכו'. מבערב יוצאיןשלוחין
 בסוף דידעי משום יראה שבת שבלילי יורעין ב"ד היו אם כנון שבת מבערב פי' .קיים

 שיראה ידוע דדבר חצות קודם ששי יום נולד אם כגון . יראה שלא. אפשר שא4העיבור
 והודיעו צאו ששי יום מכערב לשלוחים ד ב אומרים שבת בליל החמה לשקיעתסטון
 ברוף שדבר. מפני . עדים באו ולא נראה לא שעדיין ואעפ"י שביעי יום הודש ראשכי
 תשרי ועל ניסן על אכל . השכת את יחללו שיא וכדי יראה שלא אפשר שאי אצלםהוא
 טבערפ יוצאין ואינן . מקידש מקודש ב"ד מפי שישמעו עד יוצאים אינן אלא כזאינו
 יוצא" ואב"כ מקידש ביד טפי ויאמרו ויעירו שכת גליל העדים שיגאו ער יושביןאלא

 ראשי ב"ד לקדש כדי כולם על מחללין החדש שעירי אומר נמצאת . שבת שהואואעפ"י
 מנ-מן חוץ נפקו טכערב אלא , כולם על טחללין אינם אותו שמק'ימין העד ושלוחיחדשים
 על סחללין שהעריס כשב פי' . קדושו על קמחללין כשם יכול דתניא והיינו .והשר4
 'נמי. כך כלומר . קיומו על מחללין כך החדש את ויקדשו ב"ד לפני שיבואו עדכולם
 הנה . אוחם הקראו אשר ה"ל השבת את ומהללין לקיימו כולם על יוצרכן שלוח'ןיהיו
 המועדיק שכן, מפני בלבד השרי ועל ניסן עי אלא שיחקייבע עד מחללין ראיןימרח

 ; לסיימו מחללין אין חדשים אשאר אני . שפי' כמו נהםתלוים
 . שנים ראשי ארבעה פיקסליק

--
 * מכירים אינם אםמרק

 לעולפפשיאס יהיו שלא פי' . כלל אחסר לעביך ולא אמלא רלעבניד ע"א( כ'ג)דף
 ne~h . -4ופ משלעיים טלא אלול דוה שאם מפסקשואות

 לשרגא כשמשיחון העם ויורעים לגב לי4 לאירתא משואות ומשיאין ל"א יוכמקדשין
 ma1% רואים אינם ע"ב ליל שמגיע ובזנתן ההד תדע ראש ל"א יום שהוא שעברשאיום
 אהמר)ן( לעגיי ו4א אמלא ולעביר פה וזהו ,. חדשו ראש היה ל' ויום אלול היה שהסריודעים
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 השנה ראש ממכת על הרמב"םפירוש
 משואות משיאין שאין תאמר אם פי' ל; מלאכה במול משום גוויה אמר אביי .ודחיאחמר.
 אלול היה חסר אם לעם , 'מתבאר ואין . ושלשים שנים בליל מלא על אלא חסר חדשעל
 אלול היה שמלא יודעים ל"ב בליל המשואות ראו אם ושלשים שנים ליל עד לאאם
 לא הכי וטשום היה שחטר יודעים משואות ראו לא ואם חדש ראש היה ל"א ויוםמל'

 בכל ימים שני במלים העם נמצאו כלל אחסר לעביר ולא כרקאמר ל"ב כללהשיאו
 היה שמא ל' יום ימים שני ששובתים ספני לדבריך חכר בין מלא אלול היה ביןשנה
 עד הסר אם היה מלא אם יודעים שאינם מפני היה מלא שמא ל"א ויום אלולחסר
 לא ואם ל"א יום ששבתו עשו ובמוב . היה שמלא יודעים משואות ראו אם ליבליל
 יום ששבתו עשו ויפה כלל השיאו לא הכי ומשום היה שחסר יודעים משואותראו

 אחמר ל:3ביד ולא אמלא לעניד דאמרת לרבריך הנה . היה חול ל"א יום אבלשלשים
 דאהסר תאמר אם אבל חזר היה אם בין מלא היה אס בין ימים שני בטליםלמצאו
 שאלול כופני חטר היה אם יום ושלשים באחד משיאין נמצאו משיאין לא אמלאמשיאין
 חסר אלול היה אם העם נמצאו ל"א ליל לאורחא משיאין ל' .יום השנה ראש סםכ"ט
 ודעכה שהיום וצדעים המשואות את רואים ל"א ליל לאורחא ל' יום אלא בפליםאינם'
 יום א' יום אלא בטלים אינם חמר היה ראם ,למדת הא . קדוש שלשים יוםשהוא
 שמלא ויודעים ל"א בליל משיאע אין מלא היה ואם ל"א בליל משיאין אםשלשים
 אלול היה אס משיאין אין אמלא משיאין אחסר האומר לדברי אומר נמצאת אלולהיה'
 לעביר ולא אמלא לעביר האומר ולדברי א' יום במלים חסר ואם השם שני בפליםמלא
 משום נזירה דאמרי' והיינו בטלים ימים שני חסר היה בין מלא אלול היה ביןאהסר

 : לעם טלאכהביטול
 פי' . לדרומה היינו החמה לאחר היתו וצפונה היינו החמה לפני ןקיינר ע"ב()שם

 לא שעדיע השמש אחר הוא המולד קודם למעלהשהירה פי'כבר
 זה ועל . לפניה והלך עמה נקבץ שכבר השמש לפני הוא הסולר ואחר עמהנקבץ
 מהלך אינו טהלך רוחות ארבע וכי כלומר . לצפונה היינו החמה לפני היינוהקשינו
 או לפניה אלא שלישי דרך ואין . החמה לאחר או החמה לפני או רוחות בשני.אלא

 לאחריה או דפ3יה ששנינו ונהו . הללו טצורות שתראה וכסו שכתבנו כמולאחריה
 כלומר . קתני לפגימתה אביי ופריק . לדרומה וכיצר, לצפונה כיצד לדרומה. אולצפונה
 או לצפונה ששנינו .תה השמש'. לאחר או השמש לפני או ירה של טפולעולם
 .החמה לפני )6( היתה להיכן פגימתו אותו כשגיאית כלוטף . קתני אפגימתה .להרומה

 אוביאור
 1נ51ך OSID3 דלוטיח תטיכיח נקנן קי6 חטיו מיווסס נטת זסלטס דקדקב4ה .לפני)6(

o~rn
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 ארבע "עי1 למהאיח י  נתבאר  הנה . לדרומה או לצפונה )נ( החטה לאחר ש"(

 ההמק ולאחר החמה לפני נעשית ושהפגימה בפגימתה ל% זו דומות שאעםראיוה
  וזה , המולד אחר שהוא כמו השמש לפני אהד  במקום  גופו  והחש ולדרומהולצפונה

  ששואליןביאור
 5:  לטו,כ פיהלין ולסכי . 5תויס  כולס סי5 תיר סתתס  ס(יטפ )"מז וסייכי - כ)טמכנסגגדמ
ד_,ע. כב  ללך  נוטדיס סתתס ספני  ספקום נגד ר"ל . יתתט לטי rh  נוכין סיס סלכנס קיניםב'

 נוייח כזפ : סהייס  תטרנ לנר קר,יס "סי
.ייי-ל--ץץ/

 ן  ירהן

 ו שמהששדרום)

מערב
 וסי'מ סק"ס גי סלכס פגכר לסנר  ייטין סגכנט  50 'יי אק; ר" ' כתייש %ש" אי)ח(

 מזרה  גז: סעולס:לתזדמ

*
 שמש ידרום

ל

מערב
 הוןה.ת לןיוהיס 16  תיהרס מוזם," ;;ש.ה מ": "ס " ' """: "' לצפינה)ג(
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 שנימתו לעולם שאין כך שידהה למימרא לאו הללו הצורות *גע %א8.עיששימש
 הב שקר עירי אם: לייע להניאן 'אפשר שאי דברי על אותם ושואיכן לאחריהאלא

 ל לאואם-
 מרהוע במקום בשדה שהעומד ידוע .דבת . גבוה היה כנכ~דץ )6( ע"א( כיד)דף

 הנדר בראש או ההר כראש נוגע כאלי הרקיע אתרואה
 שואלין וכך . בגדר או בהר קרוב הוא כאלו הירה את רואה מרחוק העומר נמיוכך
 להם אומרים היינו במזרח אפרו אט אותו. כשראיתם היחם מקום באיזהאותם
 שאמרנו כסו בטערב שירח שקר עידי הם היה גבוה אמרו אם נמוך או היהגבוה
 או ההר בראש נונע כאלו הורה את רואה מרחוק שהעומד פי' וכבר . בטורחוהם

 . במערב והוא במזרח שהם מפני . אמת עידי הן הוא נמוך אמרוי ואם . הגדרבראש
 אמרו אם נמי וכך הגדר. בראש או בהר  נוגע כאלו הירה את. רואה מרחוקוהעומד
 שהן מפני . אמת עידי הן היה גבוה אמרו אם היינובמערב

 קרוביי
 רואין וגבוה ממנו

 שהוא לסי אלא נמוך נראה שאינו מפני שקר עידי הן היה נסוך אמרו ואם .אותו
 : ממנורחוק

 המולד ובין צינו יתירות ששעוה' ב"ר יודעין היו אם פי' . רחב היה רכנכ~דץ)שם(
 ל' בליל וראוהו בלילה שעות בארבע כ"מ בליל המולל היה אםבגון

 כ"ט יום המולר היה אם אבל . ראוהו שרחב בידוע עשרים הסולר בין בינושנמצא
 : רחב ראוהו שלא בידוע שעות שש משנולד לו שנמצא שלשיין ליל וראוהו חצותקודם
 דבריו לצפונה עלה ותני . נוטה היה 'העולם מן צד לאיזה פי' . נומה היה רופאן)שם(

 לדרומה חרא ותנא . קיימין דבריו נוטה היה לצפון כי אמרו אם %'קיימין
 שת שנתקשו ולפי . קיימין דבריו נומה היה לדרום כי אמרו אס פי' קיימיןרבריו

 למעלהי פי' כבר . הגשמים ביטוח כאן החמה בימות כאן קשיא לא אביי תריץההלכות
 63ין . נוטס ס.ס 1ן6ן . עיגיכס רסס סיטור )פי סרקיע כוסיסו)י . גנת סיס כשמדץ)6, כיביאור

 )פני מזר 08 . ככס כנגחיר קי . רמנ כיס וכמס . )ס)וך גועלים פגיססיס
 כמנס מקרכי 716 מקכ) סמ?נס ככגנך ס5ך ורק מסוך נוף דסעככס . כקוס 6מר )6?המכ

~ah1
 6ו כ5פינס . סמנוס )נד פ1גס סכס ממסיך 5ר דסייכי ס)3כס פעמות סיסיו לפכר 6י
 ר6כי . כוטכ סיס ו)6ן . דרוס 55ך 5פון-ופעם 55ד פנס מסיום מן גנ:כמקס סס5גנס .כדרוכה
 סמסכ1ן גורך ב"ר יופו ו6ס . ררוס 55ך 16 שון ל5ד גיטין 5ך (orth למסיך 5ד ספנוכסגינוט
 UW'3 . 6'סע6 16 דרוס )5ד ;וכס סר6וס סטז'ס 61מרו 5פזן )5ל כפסיס רח' זמןסכ6זהו

 : מן כתימעיי

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 שאשמש' הגשטים ובימות חדש בראש וארח בו,. יראה הששש בו שידיה במזלכי

 nh~h 'בצפון מהלכת ' שהשמש "חטה ובימתן. בדרום נמי- הירח העולם בדרוםמהלכת
 בצפון נראהנמי

.. 
 על סובבין אשן מזלות עשר ששנים לדעת אתה וצריך

 לא התטש שהלך אפשר אי הוא כן שאלמלא למערב המזרח טן כדור על חוםשסבב הארץ'נמי
 שאלמלא ועוד . למערב המזרח טן ויורד עולה יעולם אחד בדרך אלא בדרום ולאבצפין
 מגעת אינה מה ספני בדרום ולא בצפון לא מהלכה ואשה למערב המזרח מן דרכההיה
 וכדפנן . יום ירביע שס"ה ער היום שתגיע למקום מנעת ואינה אמש שהניע לטקוםוצום

 והביע:יהם יום שח"ה החמה שימוא לידע רוצה שד"א כל רשב"ג אמר רבהבבראשית
 דעתו מלקא ואי : וכו' הבאה ישנה תמת בתקופת באחד בכותל שרימותישרט
 אמש: שהגיעה למקום היום סחת אינה אמאי למערב הטורח מן לה יש אחדדדרך
 סובנתן אלא נדוי על חומ שכבב כמו למערב ממזרה בארץ סובבין אינן המזלותאלא

 בדרום נופה השפוע ועקצת . לדרום נומה וחציין לצפון נופה המזלות חצי .ומשופעים
 סובבין הם מאזנים ממזל ראשונה ומעלה מלה מם;ל ראשונה ומעלה . בצפוןומקצתו
 הללו מעלות לדרום ולא לצפון לא נופין אינן הכדור על חומ שחליף כמובארץ

 תחלת עד מאשים ומתחלה צפון לרוה נוסים מאזנים תחלת עד פלה טזלומתהלת
 ומעלה פלה ממזל ראשונה מעלה הללו מעלות שנ* גטצש . דרום לרוח נזמיםמלה

 למערב המזרח כן אחת דרך עו סובבים והם זה כנגד זה מכינים מאונים ממזלראשונה
 אלנצר[ מערל ]דאורא אלוהר( מערל )ראירא ערבי בלשון שקורין הוא מדיכםוהוה
 'נמצאת דרום כלפי וששה צפון כלפי נהנים נטשה המזלתם נמצאו . היום יושר סביב%'

 מן עולה שפי' כסו . ניסן תקופת יום והוא פלה בהל בהחלת מהלבה שהיאהשמש
 של באמצעו פהלכת אלא לדרום ולא לצפון לא טפה ואינה במערב ושוקעהטורח
 מחום ומתרחקת צפון כלפי ונופה מהלכת השמש וילך ניסן הקופת מיום .עולם

 תמוז תקופת .יום והוא סרפן ממל ראשונה למעלה מגעת שהיא עד עולם של אמצעו'
 תמוז תקופת מיום : בצפון והוא הרבה ריחוק עולם של אטצעו מחוט רחוקהנמצאת
 סאת שהיא עף בצפון והוא עולם של אמצעו לחופ וטתקרבת הולכה השטשואילך
 ואיינו עולם של באמצעו a1% אאו נמי מהיכת נמצאת a~1wa מנפל הראשונהלמעלה
 השכמן 41ילך תשרי תקופת ..סיום תשרי תקופת והוא לדרום ולא לצפד לאנופה

 עולם של אמצע מהופ רחוקה נמצאת יום ובשתו. פבת וקופת *ום והוא נד* כמזל, ראשונה למעלה  שטגעת עף עולם של אמצעו סחוט ובהירחק דרום כלפי ונופהמהלכת
 ומים עצמה סדה ~תה בצצן תטה בתקופת שהיתה כדרך בדרום והיא הרבה,ולהוק

 תקופת)ן(
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 בררים 'מהלכת והיא עולם של אמצעו לחוט ומתקרבה הולכת וילך אנת"ק"ת
 אומר נמצאת ., שההגה לכמות והוזרת טלה ממזל ראשונה למעלה מגעת שהיאעד
 והם בצפון מהלכת מאזנים מיל תחלת טלהיעד ממזל שמהלכת מזלות ששהאותן
 מהלכת טלה מזל תחלת עד מאזנים מזל שמתחלת מזלות ששה ואותן החמהימות
 ניסן תקופת ויום חשרי תקופת שיום לירע אחה וצריך . הגשמים ימות והםבדרום
 השנה ימות בכל אין יום אותו הרבה ריחוק עולם של אמצעו מחוט רחוקהג'יין מהלכת שהשמש תמוז ותקופת שוים והלילה היום עולם של באמצעו מהלכתושהשמש
 רחוקה בדרום שהשמש טבת ותקופת טמנו קצר השנה לילות בכל אין ולילו מטנוארוך
 טמנו קצר יום השנה ימות בכל אין יום אותו הרבה ריחוק עולם של אמצעומחנט
 באמצעו מהלכת כשהשמש אומר נמצאת . בו כיוצא ארוך ליל השנה לילות בבלואין
 נוטה שהשמש תמוז תקופת ויופ . שוים והיום הלילה ותשרי ניסן בתקופת עולםשל

 בדרום נוטה שהשמש טבת הקופת ויום קצר והלילה ארוך היום שפי' כמולצפון
 תנינן תמן פ"ר עירובין במפכת מפורשים הללו ודברים . ארוך והלילה קצרהיום
 עולם לצפון צפונה נותן עולם של ברבוע מרובעת לעיר פי' לרבעה הבא רבנן תנו)6(

 מזל עד מלה שממזל כבר פי' : בדרום עקרב בצפון עגלה וסימנך עולם לדרוםודרומה
 ברבוע לרבע יכול אין אם אומר יומי ר' ,. שור היא ועגלה צפון כלפי נוטיםמאזנים
 צורת יודעין הכל שאין ועקרב בעגלה שאמרנו כמו לרבע יכול אינו אם פי' עולםוטל

 צפון בו שידע דרך נמי לו יש כלומר תקופה כמין מרבע ברקיע והמחנותהמזלות
 ושוקעת ארוך ביום יוצאה המה כיצד וירוע לכל גלוי דבר שהוא השמש מן ודרומועולם
 קצר ביום יוצאת חמה צפון פני זהו שאמרו כמו תמוז תקופת ביום פי' ארוךביום

 ושקעת מירח בחצי יוצאת חמה ותשרי ניסן בתקופת . דרום פני זהו קצר כיוםושוקעת
 אל וסובב דרום אל הולך שנאמר לדרום ולא לצפון לא נוטה אינה כלומר מערבבחצי
 נוטח שהשמש שבזמן ברור זה דבר . בלילה לצפון ומיבב )כ( ביום לררום הולד .צפון
 מצפיו נוטה הארי, מן למטה בלילה כשמהלכת נמצאת ביום הארץ מן למעלהלדרום

 יכףביאור
 : ri,?i יריך כן כויס כ5 כןיכ1כ 16חס מרכט טנו)ס )טיר פ" . לרנטה כנ6 לגבננן רסנך)6(

 c:'b פגגי5ס ס" , כמגס ס::ס5כה 3נוס ככינ כקרץ )יס'י * 33י)ס 53פק רכ~ןננבנ)כ(
 :המם כננס:גס כנ סכיכ 0) ספי' 51רכיג1 . )כיסס מון סוכנת 636מס3כת

 : סכיכ גקי6 המרי הכזוז כיסןכחקופח :מי )מער: תמרח כיוסי סמ:5כח וכ5 וכו' )ורוס לטס סימו וגס . סליך כסרק כטויסגורך
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דה השנה ראש ממכת על הרמב"םפירוש
 סו5ב סובב לדרום נומה הארץ תחת ובלילה .ביום לצפון נופה שהוא בזמן נמיוכך
 תשרי תקופת יום פ" מסבבתן ופעמים טהלכתן שפעמים ומערב מזרח פני אלו .וכו'
 למעלה בין הארץ מן לסמה בין עולם של באמצעו בהן מהלכת שהיא ניסן תקופתויום
 רצינו ואלו . לדרום וששה צפון נוטים ששלה שהמזלות לך נתברר הרי . הארץמן

 צפון כלפי נומה וכשהשמש שוים והלילה היום ותשרי. ניסן בתקופת מה מפנילפרש
 אלא פי' לא מיהו . מפרשים היינו . קצר היום דרום כלפי נומה ארוך-וכשהואהיום
 צורת לצור אפשר אי פירשנו אשר הללו ודברים הזה במקום להם צריכים שאנודברים

 : העין למראית נכר הדברשיהא
 למעלה וראינו ראשינו ונשאנו חציו במים ראינו פי' ברקיע וחצי במים ןץ4בין)שם(

 למימרא לאו ברקיע וחציו במים חציו שאמרנו וזה ברקיע האחרחציו
 חציו ראו ברקיע שאלמלא ברקיע חציו וראינו ראשנו ונשאנו עגולו חציו בטיסשהוא
 אפשר אי ועוד 1 מעידין השערה כחום אלא ממנו נראה אינו והלא מעידין איןאמאי
 כך אלא . השערה כחום אלא ממנו נראה אינו והלא ' חציו הראשונה בלילהשיראה
 משום וראו עיניהם שזקפו כנון במקיע חציו . הנראה חום חצי במים חציו פי'הוא

 : שצרנו כמו שיראה אפשר ואי היא דעיבא שככבתא מפני מעידין איןהכי

-

 במערב וערבית במזרח שחרית ראינוהו ואמרו שנים שבאו כמעשדץ )6( ע"ב( שם
 למה לידע אתה צריך . הם שקר עירי נורי בן יוחנן ר'אמר

 שהריה עולה הירח החדש שבסוף למעלה פי' כבר . קבלם ולא נורי בן יוחנן ר'פסלם
 כשיתקבל המולד ולאהל עמה נתקבץ לא .שעדיין השטש קוים שהוא מפמבטורה
 שתתקרב שבזמן פי' וכבר . ההר בראש במערב ערביה נראה מעליה ויזוזעמה

 הלבנהביאור
 כמ:רנ וטךכיה . ססננס סחט)ס קונס נתורה )מוךס ג"1 כיוס .סתזןמ סממית ן כמעשה)6(

 כיוונו י"ו ספרי . וו רסיס ט) ומקירוין )ר'נ ג"מכיס 6)1 סרי . סגס'סכרי)
 ממרית רעית ט5 6כ5 . ס3סיס 3'3'סו

 6יי
 . 'ט : כיוס כננזרמ ס'ר6ס 6"6 כי . כס גנ:נימ'ן

 כי . ימים כ' סולד 6חך כינערכ ר6יתס וכין, ננכננו)ד קווס כסחך'ס ר6'הס גין גריך,סיסיסגי
 זרמו . כסנוב סחיכק ק'דס . מיום כסוף 6מד יום כתו כרעים וג'ינס מרס ככ3 נסתרח:)כנס
 ?י, סכסחר? 6חד כמטרכ סחר6ס וכ5י5 כטרכ 3תטרכ וחר6ס נסמם סתו3ק 6מך 6'יוס

 : סמויםחמי)ח
 סיפג: יס)ננס ננסירוס)מי פירוסס קינו וחים' טויסס סקסס ורפ"י . רכותיו כסס רס"יע"ן
 יזל דט) כחכ וכמ.כויו כחוס' רכיכו ס5 נופירוסו ו:וסתט . פפיר 6תי כממריה 5ר16ח ,כוצן1

 : סיבור נע5 כחג וכן רייסס ססגיחו )6 סחדיח ך6'יח דט5 ר"גסקיכ5ן

-, 
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 השנה ראש מסכת -על הרמב"םפירוש
 ישראל בארץ נראה אינו שעית י"ח מריך אלא בריהן יהיה ולא השמש מןהלננה

 שחרית ראינוהו ואמרו אלו שבאו ולפי . מעתיקתא וי"ח מחדתא שית לשרכווכדאמיף
 אלא השמש' מן הירח קרב לא עדיין כי ע טעדות שמענו כ"פ יום ק"במורס

 דו"ח כדאמרי' . נראה היה לא מכן פחות בעיתן היה שאלמלא בתיהן הטה שהלוזי-ח, מהי
 נמצא ב"פ ביום בצפרא השמש ובין ביניהן הע שעות י"ח שהמהלך מפנישלשים גי'י ?ו עדות פי על זה חודש של המולד נמצא ישראל ארץ לבני מיכסימעתיקתא
 יקבץ ואחר שעות י"ח הרי שלשים מליל שעות ושש כ"מ *ום של שעות יקבמהלך
 שעוה שבשש מפני שלשים ליל שיראה אפשר אי הילכך המולד ויהיה השמשעם
 היה כ"פ מיום שעה? ובשש המולד היה תצות שקודם זו מעדות שמענו שלקיםבליל
 לדידהו וכדאמרי' המולד מן שעות שש אחר במערב ערבית נראות הכי ומשוםהמולד
 ובזמן ההמה לשקיעת סמוך שנראה בידוע חצות קודם נולד צכדתניא מחדתאשית
 בשש.שעות רהא nlyw עלט מהלך השנהם וכין בינו שחרית נמצא קודם הסולדשהיה
 מהלך אלא הששש ובין בינו יהיה שלא ובזמן . ערבית נראית ומש"ה השמש עםנקבץ
 טן שיקרב קודם לא ישראל בארץ שיראה אפשר אי החמה עם ויקבץ שעותשש

 . טעחיקחא י"ח מחדתא שית מכבי ישראל ארץ לבני וכדאמרי' שעית בי"חהשמש
 ההם שעות הת מהלך אותו ראו שבשחרית אמרו אם זו את זו מכחשת ערותנמצאת
 . השמש וביןבינו

 הלילה חצי עד השמש עם נקבץ לא שעדין ערבית שיראה אפשר ואי
 המולד היום בחצות ערבית שראוהן אסרו ואם . המולד יהיה שלשט מליל שעותובשש
 אפשר וא* . המולד שעות בשש דהא בשחרית ב"מ יום אפשר ואי נראה הכיומשום
 עדות נמצאת שעות שש אלא ביניהן יהיה ולא לשמש משיקרב ישראל בארץשיראה
 שעם נתן שקבלם ומשום ר"ג וקבים . נורי בן יוחנן י' קבלם לא הכי ומשוםמכחשת
 בארוכה בא פעמים אבא אבי מבית מקובל אני קבלהים למה תדע ואמרלדבריו
 אתה צריך . קצרה בדרך ופעם4ם ארוכה בדרך שבא פעמים פי . בקצרה באפעס'ם
 בדצך טהלכין איגע ננה ככב מאדים צדק שבהאי שהם ככבים חמשת עם שהירחלידע

 אחד של ופניו זה אחר ?ה שרצים אנשים שני כנון כנגדם מנוונים כלומרהשמש
 מגלני וגלנל נלנל שכל מסני כן הככבים סהלך אינו שני של ערפו כנגד-מכוונים
 מהם. גלגל כל צורת היא וזה זנב. ללאהר ראש למקןמ וקורין וה כבגר  וה מכווניםהנכבים
 מיצא בזנב או בראש נגלנל שצרנו מקומות משני באהד הככבים מן אחד שיהיהובזטן
 או לירח שינוו ובימן לכאן ולא לכאן לא נוכה א%4 שלו בגלגל השמש כנגדמכוון
 ערב4 שקוריןובלשון וזנכ ראש שהן הללו חטקימות נהגני אהד מעל הככבים טןאהד

מתת
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פו השנה ראש מסכת על הרבביםפירוש
 ויצפון השמש טעל גומה נמצא השיים קפץ הדבר פי . אפלאה אן מעאל)מתת
 השמש אבל . ככב( )אל ערבי בלשון שקורין והוא הצורה מן שתראה כטויגרום
 קבוץ בטקום החודש מן ריטונה קילה הירח היהיה חדשים ויש . גלגלים קבוץ להאין

 חדשים נמי ויש . טכוון כנגדן והא שוקעה והיא לפניה מכוון אותו ותראהנלנלים
 במקום שוקעת ותראה לדרום או לצפון סשה רחוק החדש טן ראשונה בלילהשידיה
 ריחוק ביניה: שיהיה חדשים נטי ויש . ולדרום לצפון טעלה במקום נראה והואההוא
 יורה הגלגלים מקבוץ' קירוב ילפי השמש מעל בחוק יהיה כי הגלנל"ם טקבוץהירח
 בקבוץ יום באותו שיהא פעמים כ'ם יום החדשים בסוף נמי וכן השטש. מןקרוב

 כ"מ יום שיהיה ופעמים . השמש כנגד טכוון) ונמצא הנלנלים טקבוץ קרוב אוהנלנלים
 שיהיה ובזמן . ולדרום לצפון השמש מש נוטה ונטצא הנלנלים קבוץ ממקוםרחוק
 נומה שיחה ובזמן . קצרה בדרך הוא השמש כננד טכוון הנלגלים קבוץ בטקוםהירח
 ארוכה' בדרך הוא כיצד שפי' ואחר . ארוכה בדרך הוא ולדרום לצפון השמשמעל
 בחצות שהמולד אמרו שקבלם וכיון ר'נ דברי מפרשין אנו קצרה בדרך הואוכיצד
 מימות בכמה שפהישנהו כמו שעות שש אחר במערב ערבית ניאה הכי וטשוםהיה
 אלא ביניהן אין והא במזרה שהרית נראה כיצד היה בחצות אם תמה שאההוזה

 נעטים . מעתיקתא ישראל %r מכמיגלבני שעות די"ח לן קיטא ואנן שעות ששמהלך
 והוא שלו נלגיים בקבוץ הירה שיהיה בזטן פי' . בקצרה בא פעטים בחרוכהבא
 וארנו ומכמהו בו שולט השטש שאור סרי חמני דמכסי הוא זו כנון טשטש כנגדמכוון
  בינו אין אבל לדרום או לצפון השמש מעל נוטה וידוה בארוכה בא אם אבלנראה
 ובחןש % כמן השמש מעי הוא שנופה מפני נראה שעות שש מהלך אלא השמשובין

 : אותם קבלתי הכי ומשום בארוכה באזה
 אין שהשטש פי' כבר .מבואו יד* לא ירה מבואו ידע שטש למועדים ירח עשה דכת*ב מעמא כן84י ע"א( כיה)דף

' 

 נופה ואינו גלגלים קבוץ לה
 ובדרך נשייתה הכהלות נלנל בנפ"ת אלא לדרום ולא לצפע אלא הטזלות גלגלטעל
 ועוד שפי' סטו . נופה אינו ופעטים נומה פעמים הירח אבל . טהלכח הכחלותגלגל
 ובחדש בארוכה בא הוא פליח בחודש שתאסר כנון טדעין אינן נוטין ואין שנומיןאותן
 ופעטיק במכת ובקצרה בתשרי באיוכה וניבא פעטים אלא בקצרה בא הואפנוני

 כמבת: ובארגנה בתשרי בקצרהשיבא
 חיא דר' ראייה ד4ר , דכ"פ בצפרא דקאים לםיהרא הזיקה דץיף64 ר8' )"( ע"א( כ"ה)דף

 )' )יDS 5~( כעיניו סריס לסיס כ"י "י"ס יי"ס סכיי: פין מס5 ייר ט5 דדיא ר'נ"( כאותהביאור
 ו"פיעיק)ןץ(
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 על הרמציםפירוש
 ממכת-

 דשנה ראש
 וערבית במזרה שחרית רטיטה ואמרו שנים שבאו -מעשה שאמר עצמה ראיהכאותה
 קידם שיראה אותו שומרין היום בחצות חדש באותו הסולד שהיה נמי ולפינמערנ
 קלא ביה שדא בצפרא דק~ומ יחיה וחזא הצות קודם שנולד ספני לערב החמהשקיעת
 בהצות שהמולד מדמין אנו כלומר .הכא קום ואת לך מלמישנן לאורחא לי'ואמר

 שש אלא השטש ובזן בינך שאין טפני נראה אתה ואין נתכסית וכנר תראהולאורחא
 שפרשנו הדרך אותו על השטש מן .קרבת לא ועייין נראה אתה והנה . בלבדשעות
 המולד שיהיה היכי כי ואיכםי יפה יפה השמש טן קרב כלומר איכוני ויל .למעלה
 חייא לר' לי' ואמר . משל דרך על אלא אמרן שמועיין מפני לא אלו .ודברים .בהצות
 בארוכה שמא . שחרית אותו שראית מפני תתמה אל כלומר . וקדשה מב עיין )6(יל
 פב ע"ן . ערבית שיראה אפשר חצות קודם וכשהמולד . שהיה ובמעשה . באהוא

 : ונראה קיים ישראל מלך דוד בו שנמשל כמו . סימנא ליה ושלח יתיה דתחזיה עדלאורתא
 . הלקים וע"נ שעה שלישי ושני ומחצה יום מכ"ם פחות לבנה של חדשה סגין )נ()שם(

 ומחצה יום כ"מ שנית שיתקבצו עד הירח עם השמש שיתקבץ משעהפי'

 הדבר נמצא החשבון דקדוק לפי זה דבר וכשתבקש חלקים וע"ג שעה שיישיישני
 : נקבצין זה מחשבון ליתר אלאאינו

 . מכירין אמןאינם פרקסליק

*" 
 . ב"ר ראותופיק

 רארהי ע"ב()שם
 ואב שלשים בלילי )נ( היתה שהראיה עיקר . וכו' ישראל וכל ניד
 הככבים צאת קודם השמשות בין שלשים ליל קרוב במקוםנראה

 והגיעוביאור
 מסמס ט3 יסוסע כסו טניס סנזי 631 תיכסי זי3 מס3 ורך61סמטיגן

 כגנטי
 f~tS-s סיס סלילו .

 : 5ffr וס"' כע"כ טסמוס ויום )י3ס סיסוס סיריך זיקוסו 6"6כטרכ
 : סריס פ' ט3 מ"וס'ז סס'י 3ט1כ ס'יט'ו ט3 עיין)6(

 קתך"ף מן סייסים כ' סם מי,קיס 0ס'כ גי 6' ככ3 מל"ג טס זס ומסנון "רסס כפין)כ(
 2 0ס95נ סרי .מ3קיס ע"נ Or ט3סוטף

 סו6 כ3י5י כי יסד כ63 ו3ן3 כיו"ד נ3'3י וכ0נ רננו יקלק ס~סימ 3י3 וכו' ס5סימ ננלרלל)נש

 . סקס"ח כמינזרו סס יסרס יכו3יס וכל . 6מר כוכם סו6 ו)י3 . כוככיס כ'פ"
 : ס"ס סס וסקריך רניגו ע5 ססקסס מכיכ מסריי ס3 סקיסיווז גימ6וכיס
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סו השנתי ראש ממכת על הבמביםשרוש
 יום ושנתו מקודש מקודש אלמר ב"ח בת"ד דודאיה -שהיתה או והעידו העדיםוהגיעו
 יום ל"ד יושרים אהלים במקומות אלא בירושלם שלשים ליל נראה לא ואםשלשים
 היו בראשונה וכדתניא מקודש מקודש ביד ויאמרו ויעידו עדים שיבואו עדשלשים
 ולא העדים ונחקרו וכו' אונם בהן שאירע או פנוים ב"ד היו ולא שלשים יוםעדים ובאי שאמרנו כמר שלשים ליל העיים ראו ועם . וכו' היום כל החודש עדותמקבלין
 ואע"פ חול שלשים יום ושלשים אחר ליל שחשיכה עד מקודש מקודש לומרהספיק
 אהד יום השנה וראש שלשים ביום קדשוהו שלא מפני שלשים לילי החודששנראה
 ראוהו להו דתנא דניון ואקשינן . החודש קידוש עיקר זהו מעובר אלול ונמצאושישים

 יחידים היו אם אלא העדים חוקיין וכי פי' . לי למה הערים נחקרו ישראל וכלב"ד
 וכל ב"ד הכא והא ראו לא אם ראו אם לייע אותו חוקרין עצמם לבין בינםוראוהו
 וכל ב"ד ראוהו אם פ" העדים נחקרו נמי אי קאמר הכי ופרקינן . הם עדיםישראל
 ולא ונחקרו העדים באו אם נמי ושי טקודש ולומר עדים מהן לישב נפנו ולאישראל
 כלל למיתגי ליה ולמה ואקשו . מעובר זה הרי שחשיכה עד מקודש לומרהספיקו
 ,ה הרי ' שחשיבה עד מקודש לומר הספיקו לא שאם. כלל זה עקר תנינן. ימהפי'

 מקודש ויאמרו ב"ד שיקדשוהו עד מקודש החודש ראין הוא ידוע דברמעובר:והלא
 הכי ואימא כלוטר . נמי הכי ואימא עד וכו' אמינא ס"ד איצטריך ופרקינן .מקודש
 אמר ואהדרינן . בלילה איתו נומרין זה אף בלילה .אותו נומרין דין מה כדין )6(נמי
 דינו נמר שהוא זה של חק כלומר . יעקב לאלהי משפם הוא לישראל חוק כיקרא

 שמועה תהא לא אמאי ואקשו וכו' בלבד ב"ד ראוהו . ביום אלא דאינו דעלמאכמשפם
 להם אמרו אם אלא מקודש מקודש ואומרים ב"ד מקדשי ולי כלומר 1 מראיהגדולה
 . בעיניהם פשראוהו מקודש מקודש אומרין אין אמאי עצמו ב"ד כשראוהוראינוהו
 בין שלשים בלילי הככבים צאת קודם ראוהו אם פי' . בלילה שראוהו כנוןופרקינן
 עסקינן במאי והכא משראוהו מקודש אוטרין היו יפה החשיך לא שעדייןהשטשוה

 אין הילכך לן כדקיימא בלילה שיקדשו אפשר ואי שלשים ליל בלילה שראוהוכנון
 מקודש טקודש ויאמרו שלשים יום שישכימו אפשר ואי שלשים יום למחר עלטסדשין
 יעמדו )נ( ומשויה שלשים יום שיאו מה על אלא עדות שומעין ואינן יבר רואין אינןלהם

 שניםביאור
 : דין נמך כקנו ::ק!ןס עוול 6::רס ריןץידץ)6(
 כד. ?גס"ר סיחיך 56 ו"ג'ס ס:' עיד ntTui 1C?:t1 ל' כיוס מסכיך ::'ס יעכ1ןחן:כ(

 : סנ' ויקדסוסו ויניס ::נ. . ירידי ג- נ"ךס,ס'ס
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 השנה ראש מסכת עי הרמב"םפייוש
 - : בעדות קדוש שיא כי* 131'שמם

 תקיעה מקצת שסע רבא קאטר כ* פי' ועילה. בתוקע רבאי קאטך כני ע"א( ג"ח)יף
 התוצל ולא הבור בתוך יתקע כנון . יצא לבור חוץ ומקצתבבור

 ביניהן היה .ולא בקול הקול ונדבק לבור חוץ ראשן אמציא עד לאיערגוביהקון
 . - : כללעירוב

 שהעקה הדבר זה עיקר וגו'. יתסע לא עולה שי שופף 'הודה רג ישכשך שם()שס
 קודם בין  טזכה נבי  על  מהם הקךב כל קדשים קדשי הןוהחטאת

 מתן יריקת לפו קדשים קדשי וכדתנן בהן. סועים דמים מתן לאחר בין דמיםסחן
 קועלין ואין בא'מורין מועלין . דמים מתן זריקת לאהף וגבשי באיסוריהן מועליןדמין

 וכדתנן סעורה חוץ קרבה שכולה כלה עויה ואיביי וחלבה דמה החמאת א'מורילעזבה להקריבי בהן שנא' דברים הם ואימח*ין טועלע לעולם דהאימורין למדח האבעשר.
 קרבין דיו והקרנות . לאישים וכליל ונתוח הפשפ ומעונה עד וכו' קדשים קדשיהגילה
 פרועו בלפי והרמומו בירוט בראש דראשון תנן . יום כי של העולה בתמידכדחנן
 4יי( ל,, 1..ב ומשום קרב ויה הקרנות עם דהראש למדת דגה אצבעותיו. ביןוקרמו
 טן פרומה משוה הנהנה וכדתנן  מהס.  שנהיה מפני האיסורים טן שהן ספנ*בהם

 קלים קדקדת תנן קדושן דוהן קליס ובקנביס . וכו' טעל פנס שלא אעפ"י. טעלההקדש
 מועלל ינום זעיקת לאחר בבשר ולא גאימורים לא מועלין אין דמים זריקתיפש

 דמיפ זריקת לפני בין גלל בו מועידן אין קרשים דבשר למדת הא בבשר ולאבאומורין
 דמם זריקת אחר בהם שמועלים הם. בלבד ויוצרים  דמים  חניקת יאחרגין

 ואותו קרבן מביא הנעל נהנה שופר ממנו ועשה עולה עורן וקצץ זה שכא ולס* .כיל -מעילה בהם ואין האימררים מן אינם הכשר עם והקרנות והחלב הדם הםנקרשים ואיסורי"
 שפרקן אחר שיקרב אפשר שאי לחולין יצא והקרן ד"א שמעל דבר חלוף כאלוקרבן
 -מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית וע' אנכי ראה יפרפר  בפפרי כדתנן הראשמן
 והנידים העצמתן לרבות המזבחה הכל את אהרן והקחקא שנאמר טכלל וכו' אלהיךה'

 והדם תבשר והדם הכשר עולותיך ועשית ת"ל קחורשו אסלו יכול והפלפיסוהקרנים
 ך דרפיב-עףייהו הוא איסורא ג*נהו מעילה בני לאו שיקום דאסר והא . וכו' העצמותעפ
  שאמריקן שלנרם  ועצמחז שלמים שקרני טצאנו האיך כלל ייענוהו לא זה יבר עיקר)5(

 דחקע בחר סעי קא חומת ואקשען , *יחו דרכ"ב הוא אמירא  שיאיר בריכהנאה
 %1'פיאור

 : ס)סיס  יט1י  ד"ס ס"ז ע:ח'ס ורשי י"ג  מיילס והיס' "ומ ו"י י'  נוויפ סיסי עיי'וה(
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ין השנה ראש מסכת על הרמכ'םמירוש
 אצא התק הלוף כאלו עהתהייב טעילה דקרבן דא~מרת דיינו תתקצץ מעל אלו פיוכו'
 שיתקע יד מעילה בקרבן' חויב אינו הבא אבל לחולין הקין ויצא מעילה Ta~Fשכנם
 אלף כלא' ן בהזאה ואסור .היה קודש הקרן עדיין כשתקע- .תמצא מעל .וכשנרגהויהנה

 : וכו' זה לאהד זה. אחדצבא
 שלא'ב"כוק אע"פ מצה באאוכל טדאמרי יצא. לשיי רב1-התיקע -אכלך שם(3שם

 דייזנן )6( יצא מקום מכל ואכל הואיל שנאנס אלא טצה שללאכילה
 עיבד - להיה עלית חיתבי' )נ( : כונה צריכות אינן מצות דסבר דרבא מימראטחאי
 שומע נתכוון עליה אקאא' תו ן הוא בעלמא דחמור דםבור וכו' .ושמל בהכרזםאחורי
 חומחו.וחתוקע 'דו לצ4י'ןז נתכוון השימע שנטלא לשיר בתוקע לאו לה משכחת .היכיעד
 . אשוסע סטן "הלא' יצא לא ה5י ומשום זמרא לאשטיע" אלא חובתו ירי לצאת דעתואין

 .אם._לא משמע נחשון ולא .שומע 'נתכוון טוצא שאהה ונח . יצא יצאת כיוןשכא אלי חובתו ידי בה יוצא שאים תקיעת ואלמיא נבוחי מנבח דקא לא הבאופריק
 צריכים אינם .מצות אמית אם פי' . ילקה בסוכה בשמיני הישן מעתה אלאלרבא אב" יי' ואמר . כוונה צריכות טצות ולעולם )נ( הוא בדרכן לתקיעות משמיענתכוון
 ביכה היושג נ5י' כך! מתכוק שאין ואע"5 יוצא מצה נתכוון7ואכי שלא ואע'שכוונה
 בל על עבר דקא ילקהבשמיני

 תופי
 . שמוזה יושב והוא *כדם -שבעת אמר דרהמנא

 אעוץ ב,טכ451 איושם מהכוון .לשאין מתכוון בין הפרש ואץ כוונה צריכות אינןמצות ללבי? "ו5א ירי לצאת חין הכא חובה ידי יצאת נתכוון ימים שבעת אותן תאמרואם
 והשגב . ויוקח דמי חובה יעי לצאת כמתכוון וישב הואיל חובה ידי לצאת נתכווןשלא
 .מצות לעולם כלחטי )ד( ,בימנן- אלא עליהם עובר אינו טצתז אימי שאני .לאב"רבא
 אומר שאני מיהו בשמיני היושב לוקה אי4 אמאי קאמר ומוטב כוונה צריכיםאינם
 דרוישים . השנה 'בראש תקע אם כגון בזמנם אלא תוסיף נבל עליהם עושר אינושצות

 תקיעות ביאור,י
 . : גוייס ד6"5 כונריין6 .מסמס זרכם למיימות דייקינן כד 6נ5 רכס 6מר לגירסת נגט' קך ייייק,גן יסטון.נ6(

.'

 קשי)כ(
p'hD~ 1603 "מסיס ננמר6 .כסקסו סר6סונס סקיס h~W רגינו ס) דלקו ן6ין קסנ סרטכ'ס- 3כ33י דסנס וכו' כתורס r'pD~5 6כסיגייך מקנס מעמיו ססנמל6 ס,כ 

 ז5 לו גר6ט 63 ולמכינו ננומק וחירקו וכו' חימם .זכ ק5 דסקסו בכרסות מיס, שי'ומיהל
 : נ' ו' ט" סטור 36ן 3ימ-מרס ופי'5חירון

 ן כווגס 5ריכין 5ין מ15ח .51ט51ט -סו'ל)ג(
. 

 ושי סו1 ;'ע ונקיי .ה"נ נטיס מטמפ וקו י"ס לוייך לסלי מני'עי(
 סס: מו' וטי' גורס

)ם(
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 השנה ראש מסכת על הרמב"םפירוש
 חובתל ידי בהן לצאת עשרה לאותן נתכוון ולא נתכוין,לארבעים שלא אע"פהק'עא
 שהוא אע"פ כלו היום כל השנה ראש אחר תקע אם אבל . ולוקה דמי שמהכוון.נמי

 על עובר אעו היא תקיעה זמן ולאו הואיל חובה ידי 'יצאת טתכוין היה אפילומתמוין
 סוכה זרע ולאו הואיל י"ח לצאת שמחכוין. כמי שודא בשמיני היושב נמי וכן תוסיףבל
 בזמנה שלא במצה והמוסיף כוונה צריכות אינן מצות ולעולם . ב"ק על עובר אינוהוא
 במאי הכא ופרקי' . וכו' שעולה לכהן מנין התניא היא מה עליה ואותבי' )6( .פתור
 מתרמא דאלו דכיון הכא שאני עד וכו' סיים קתני )נ( והא ואקשי' . סיים כשלאעברינן
 אפשר שאי מצוה זמנה שעובר מצוה היא איזו תדע פי' וכו' אהרינא צבוראל"

 מתחייב אינו דהיובא ימים שבעת שמשעברו בשמיני מכה כנון כלל היום בה'8יתהייב
 כהנים ברכת אבל אחרת שנה ער בה מתחייב שאינו שופר נמי אי אחרת  שנה_ עדבה
 ושייליני' . מצוה' זו מצוה עת בכל ונמצא לברך ומתחייב צבורא לי' מתרמי עתהאם
 כסי עתה שתעשה ואפשר הואיל מצותו שעבר דדבר הימרא מנא פי' תיטראמנא
 זו ברכה כגון דמי זמנו עברשלא

 לי' ומתרמי הואיל זה צבור מצוח שעברה שאע'"
 משום לאו עד וכו' זו מתנה נותנין דתנן אביי ואהדר . הוא ומנא אחרינאצבורא
 וראוי הואיל זה בכור מצות שעבר אע"פ אחרינא בכור ליה מתרמי דאלו כיוןראפר"
 שעברה אע"פ כהנים בברכם נמי כך דמי זמנו עבר שלא כמי בכור להקריבהיום
 הוא וזמנא דמי זמנו עבר שלא כמי אחרת לברכה היום וראוי הואיל יה צעירמצות
 טפוח יהושע ר' קסבר ודלמא ושיילינ' . תוסיף בל על חייב חנא הכי ומשוםהיום
 מתנה כשנתת ולעולם תוסיף בל על עובר הכי ומשום בזמנם שלא אפ" עליהם ,עובר
 יהושע ור' היום אחרים בכורות להקריב שראוי ואענש בכור של זטנו עברבבכור
 ביכה זמן עבר משברך בצבור נמי וכן זמנם אחר עליהם עובר מצית הכי אפי'סבר
 שלא עליהם עובר מצות ולעולם אחרים צבורים היום לברך שראוי ואע"פ זה צבורשל

 ואהדר . סוכה זטן שאינו אע"פ ילקה נמי בסוכה בשמינ* והיושב הוסיף אםבזטנם
 ראוי שהיום מפני יהושע דר' דפעמיה אומר אני כלומר קאמרי' הכי אנן רבאליה

 : בזמנם שלא עליהם עובר שמצות מפני ולא בכורלהקרבת
שםביאור

 הסחט וכו' )גסן לוגיין ו5וקניכו סחם כסג ורכזו 636 גי סמן ר3 מסיי ניס רנבגכמ')6(
 סכם ע" יומגן ר' כינוי טיס חב5 כר פיון רכ כי 6כח כך סמן ר3 גרס1)6

 כלוחו נ'כ גססד יושן . וע' ?סורס רכ כפגסטך נוהר דרכה י"ך זף כטרוח סום' וטי' ט"כ ס'דף
 3י: קורס - סלכם irr מסיס .)רכ5 רסנ'5 יקסס 61יך'וס

 כנוי טויחו קחג. היכת גר9 )6 רבבגנמ')כ(
 ;ס,,

 : nrr~h ננוייח6 רם"
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יח השנה ראש מסכת על הרמב"םפירוש
 אי שלא בטשמר במקיש עובד היה אם פי' . הגיב דלא סני לא דץרץם ע"ב()שם

 אחר ממשמר אחר איש תביאו לעבור איפשי א4 שיאמראפשר
 רוצה ארנו איבעי מצלי איבעי בברכה אבל בשבתך. ואתה בשבתי אני קימ'לבהא
 לעולם ואמר כוונה צריכות אינן מצות דאמר לסיועי רבא ובא . אחר בכהן דאפשרלברך
 *די לצאת נתכוון לא אם בסוכה בשמיני היושב למה ותדע כותה צריכות .אינןמצות
 לר' דמים מתן והא עלה ואקשי' : לעבור שיתכוון עד לוקה ואינו לוקה אינוסוכה

 דעבר קתני ואעפ"כ תורה דברי על לעבור נתכוון לא ארבע שכשנתן דאעאפישועשע
 שנתנה אחת מתנה האי כנון בזמנו לעבור ופריק . כוונה בעי דלעבור אמרתואמגר
 וכולו וסליק לאקרובי בעי אחרינא בכור לי' מתרמי אלו כראמרי' דזמנה ארבעמגע
 ידי לצאת ) נתכוון שלא אי'פ ונתן הואיל אלא כוונה צרור ואן1 הוא n~aatהעמא
 זרע דעבר בשמיני היושב כגון בזמנו שלא אבל דמי וכמהכוק והעב הוסיתחובתו
 אב אבל תוסיף בל על עובר חובה ידי לצאת נתכוון ואס כוונה בעי אמרי'.שכה
 . . . . . . . . לצאת אלא כונה צריכות אינן מצות אמר" דלא עבר לא נתכיוןלא
 . 4 חלק דףנייר שמינית חסר.ונמצא הכחביה בכאן . . ..
 מאז בבא שתעשה שבזמן למדת הנה . שניה חזרה הרי ישיר אז שביעית שניהבבא
 ובלבד שבחות בשבעה פעמים שני חוזר הבבא דראש ישיר אז נמצה וסוף תחלהישיר
 : חזרות שתי צריכים ואנו הוא שהתחלתה בראשונה.מפני ישיר אז תחשובשלא
 שני סבין הכטורה מעל אתך ונועדתי שנא' לכרובים כמכ:פיוחרנ עעא( 9"א/יף

ן
 שני מבין חוור הכפורת מעל שנא' אחר כלומר . הכרובים

 שהודיע אלא לכרובים מכפורת נסתלקה משה דבימי למימרא לאו זה ודברהכרובים
 בין . שכינה אותה ליחן עתיד שאני הכפורת מבין לך ונועדתי כלומר לטשההקב"ה

 :  ירושלם פי'  לעיר  העורה מחומת 'פי' . לעיר ומחומה . .הכרוביםשני
 ויבא מלכיות לשתי עולה ראשונה מלכית פי' . שתים רשאשרנדץ ע"ב( ל"ב)דף

 ויבא . שלש שניה . הכבוד מלך זה הוא מי הכבודמלך-
 אומר יהודה ר' . הכבוד מלך הוא צבאות ה' הכבוד מלך זה הוא מי הכבודמלך
 משבה ואינו כשואל שהוא מפני הכבוד מלך זה מי חושב אינו יהודה ר' . שתיםשניה
 יהירה ר' ~ . שתים הארץ כל על מלך כי : אחת למלכנו . שתים וכו' למלכנוזמרו

 ל חושב בלבד מפך אלא למלכנו הושבאינו

 . השנה ראש ממכה וסליקא פרכאסליק
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 %נערות_מימוני
 טשיצ4 אלשת ' %פורי בהתנלא וטדתץ בסומר טוב. מהשטהמי'ברע%ל

 : ;ארץ וסאובי וצוקכן*גי

 1hs) !% יסדתן נגורז פסיס נד% .גננור..ענץ בזרך נטע 6' ,ססעס 6יינש ."נסישטעתי
  ייון  יויו ונטן nsco'1 % יעקבו פס. ג"כ ,סיו b~h סעקורנים' oa~h 1נ49'
 יגמג שן ושעי . כמכף פעתיס סקנס וססחכ) ננסערק מעע ש6כ קף )קמטמון"..ו6מ"כ

 6"0-)6 נס עמו 83ט3 פס סיסת גילומו 43כפי 61מר . כבפר 45ז )6 נס ~-וסמק81מרטייק וכיסית כ' 06 כי סיוס 8כ)תס ג6 סי סרסר 6ח גגייו סי6כ) 6*סר )ו שערו * מקיק %366ן)
 טל 6סי גיךריךן מקט ומ165 ומפסו מנךו ו6מדכ . נ6)3 )6 )4ס נעעיסס 5פ6665כ%..וסיש

 )כס' ייוע מקין %תו ס16 ושמ"כ . טריפס -b~o דתעי
 פריפס פשו נשםחכ)%1]ג?לף

~bb't: .טפש 06 תעיז  ויככי . מוס )8כע שיחי 63 )גן . סטריפוח מעניני רין .גממעכוחי סנפךנסס- 
 )ך6ות יוכן וננוס ~ . )מניס פינו פה6יס.ממעכס

 ס3"
 . .: %ן כ) %ייק 'מונס

 .רכות כספסרות ו%*5יר ננר6סותי עיוד סגתמייןל סמפטי כעכי קמלמי וסנס )ו וסיפי )נר-סק מסמוך 6' 6ים )כ"ק נם 6 פסס ס?טחי.גגךוי
 שיע,וי

 שסטיהן מכיס ,מס כזפ לוחו
 ' )ג"כ )מ:ומהס' 3כ8 .מוכן 1)6 סמומו ;~OSID וגל נע5י6

I1'DO : רופס )י סיס ממעקי רק" 
 )כןל)תט)ס.. מגזי Otvrt~rn 3ננע5ס סעו fn(ot~t וכלסר )מטוס מליו מקיכ Y7)DD מכמס . ו' טרכ .כנ66ת

 )מעשי
 זס ו8ממ תסמר6ס 'ינכס)הי 1)חטוררמי פשגט]ש ייבוס ינוו6י בק"ק קהסט

 ויסבלו סייחי-מנד)'כ) ככוקן. מנס ס)י)ס.. כ3 גנועע כיכ וכן . ומסוייר עימי 6כי וסנה עידיסכקי.
 מסיפו: כ3 )ו וסיפך )כ"ק כסכו 'ותיכף , כטפס מךכיזס מגיס זס סלן וסננתיגמסתימס,
 ט5סיוןג יסיס סכורם כטור 5ך מלוך קסם דכל ססו6 ו6ף תיר6 % )י אמי ק-ק וס"קימיל

 - 3מממו-ל כעד יום כ) נ%ל6 גידפין סו6.סי)מיך וכמיקין )ך סלחן ס6-נךן טשס%יו' לק'.

 ג לסחירת .יעחו וסיס נדינס ועיץ סנ.ס. מכמס טגונך 6סט .6' נזול 36 סנ4 ממעתי?די
 י: וק-ס חסוכס. מוס מסיג וbihb~' 63: ז") )6"6 351מ' יעהו פ) %מוו ר5ס ')6 6ך ..'
לפ3"

 -עוד-כלעס 1ס)מ .. )מסיכני פנל ש -5ין סטור כעגעי נכון סריך. 8פמר. ומהב בטובע
 שמץ )* 61מק"ז . ויום ג6ינ'.-וס עיכס הטלקס ס6סס כי דכר*ו ט3 םימינ כקכתכו מ6רינק:
 ככמרו "ך . ק3) סטנין .יגס 3פ)ומ עיד ר5ס. ס)6 טד מזס )י מרס וכיסכ , המונס כוםממקו
 3ס)ומ וסוכומ ויום .יוס מככיוהס ס6כס ע3רממיו

 עוד.
 גם ימצכי )6 ס6ס מככודו ספעס]ונקס

 וסיס . המוכס כום ססינ 1)6 ממשטין ג' המחין 81מכ"ז . תטפס כיס %3 ים 5סי .עסי."יי ממפ* מקט 6סר מ.ומיס סיוס קיום שס טשטס )מסיגני כטיניו נפסי חיקי . סאתי ט3 .ססעסוט
 סקריפק 3ר6ות סיקס ol~e1 סנר פריפס סיס יניס כ4ס 6מר ומס . נסננס י ohtin ל בעיגענהג

 סכג,4ה וס6) . 63סחו גט ונמן כק") סגד31 )סרכ 16פו וסמלו; סם עומי נענש וכגסומטסה
 תנוסס יותר תכ* לסוק קסח.וסייט סיס ככלן )י כללן 6מר ככלן טסקוקבע).מס

- טעם סו6 נלי נכלן ס6סיס )י סמפיך )כירק *רסקיי  כתיב 8סי ססנ6וניט סש6 סנוכין.'ג?ן וכגס 
 מסם: !6.6גים רז כ) למס;ו3עכ יסגס ר' -.
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