
 

 

 

 

 

 ראש השנהימי בביצה שנולדה 

 דתנן .1רב ושמואל דאמרי תרוייהו: נולדה בזה, אסורה בזה -אתמר, שני ימים טובים של ראש השנה  '(ד' ב)
ונתקלקלו הלוים  נשתהו העדים לבא, פעם אחת דש כל היוםונה היו מקבלין עדות החבראשו: )ראש השנה, ל' ב'(

נוהגין אותו  ,ולמעלהואם באו עדים מן המנחה  3התקינו שלא יהו מקבלים את העדים אלא עד המנחה. 2בשיר.
 4היום קדש, ולמחר קדש.

 ,(ממה נפשך, דחד מינייהו חול ,)בזהמותרת  )שנולדה בזה(אמר רבה: מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך, ביצה  )ה' א'(
 5שיהו מקבלין עדות החודש כל היום.: משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי נןדת

 ואל דאמרי תרוייהו ביצה אסורה! אמר ליה אביי: והא רב ושמ

  !אמר ליה: אמינא לך אנא רבן יוחנן בן זכאי ואת אמרת לי רב ושמואל?

 !ולרב ושמואל קשיא מתניתין

 6.לא קשיא, הא לן והא להו

וכל דבר  7ורב יוסף אמר: אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה. מאי טעמא? הוי דבר שבמנין,
  8שבמנין צריך מנין אחר להתירו.

                                                
 . (ואידך, ד"ה )א ב. ר"ן שמתחלה לא מחמת ספק התחילו לעשותן ,שהם חק חכמים קבוע להיות כיום ארוך . 1
ובשל שחר אין  .דשונמצא שהוא ק ,שהיו סבורים שלא יבאו עוד, והיום חול, וכשבאו .תמיד של בין הערבים, שאמרו בו שירה של חול . 2

שיר של חול היו אומרים, לפי שברוב השנים אין העדים ממהרים לבא  ,הקרבתו טעות, דבתמיד של שחר אפילו הוקדש החדש קודם
 י. . רש"כל כך

 י. רש". מיום המחרת ליום הכפורים וסוכות אותו היום הרי הוא מעובר, ומונין ,ד של בין הערבים, אבל לאחר מכאןעד הקרבת תמי . 3
ו, שים, אלא גומרין אותו באיסורולא מזלזלינן ביה בהאי של, דות מהיוםשאין מונין למוע ע"פאו עדים מן המנחה ולמעלה, ואם בא . 4

בבית דין תחילת עשייה שני ימים לראש השנה אפילו  ,אלמא .כן נוהגין וגומרין אותו בקדושתו ,כאשר הוזהרו עד המנחה ממלאכה
בבאו עדים  חכמים ומצותן היה לעשותן חק, שהרי ודאי שיום טוב למחר, ואף על פי כן תקנו לעשותו, שמע מינה: הוה, ולא מספק

ן לומר ממה נפשך ואין כא .עדים אחר המנחה והרי קדושתו אחת אחר המנחה, והרחוקים יש עליהם לעשותן בכל שנה, שמא יבאו
 י. רש". דשודשמא אין כאן חול, אלא שניהם ק ,חד מינייהו חול

אינו  , והרחוקים העושים שני ימיםשאין בית דין עושין שני ימיםנמצא שהחזיר הדבר ליושנו, לקבל עדותן כל היום ולקדש היום,  . 5
 רש"י. .ן כשאר יום טוב של גליותשים ואחד, והרי הושים אם בשלו, שאין יודעין אם נתקדש ביום שלאלא מספק

מפני כבתחילה מים ועודנו שהרי עדיין אנו עושין שני י. שעושין יום אחד, מותרת. אבל לדידן בני גולה, אסורה רץ ישראללבני א  .6
אין להקל ולומר אין מנהגנו זה מפני תקנה  ,הואיל ולא פסקו מאצלנו משהתחלנוהלכך, . אותה תקנה ראשונה, לא מפני ספק

עדיין  ,צלנו שנה אחת לעשות יום אחדהא לא אמרינן, דכיון דלא פסקה אותה תקנה מא .וביצה מותרתראשונה אלא מפני הספק, 
   .רש"י נה עמדנו, להיותם כיום ארוך.באיסורנו הראשו

 פני המנחה, וכל העושין שני ימיםביצה זו נאסרת בקבוץ חכמים, שנמנו וגמרו לעשותן שני ימים קדושה אחת אם לא באו עדים ל  .7
   .רש"י. לא באו עדים לבית דין קודם המנחהמחמת כן עשו, שמא 

עד שיתירוהו בפירוש  אפילו הכי אסור ,תקנת מנין הראשון עומדת, כי הכאאין  ולומר שאתה יכול להורות בו היתרואפילו אירע דבר   .8
   .רש"י. חכמים בקבוץ
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? ביצה בעדות תליא מלתא, (כלום הוזכרה במנין הראשון לאוסרה) אמר ליה אביי: אטו ביצה במנין מי הואי )ה' ב'(
 שתרי ביצה. אתסר עדות אתסר ביצה, אשתרי עדות א

רבא אמר: אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך, ביצה אסורה. מי לא מודה רבן יוחנן בן זכאי שאם באו )ומסיק( 
 9?!דשודש ולמחר קועדים מן המנחה ולמעלה, שנוהגין אותו היום ק

 בין לקולא בין לחומרא. 10,ר רבא: הלכתא כותיה דרב בהני תלתואמ

 שיטות הראשונים

ואילך ביצה אסורה  רבא אמר אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי, הרי"ףכתב : יום אחדם סגי בהאבארץ ישראל ראש השנה 
אש השנה. ודעת יכי למעבד שני ימים טובים של רדבני ארץ ישראל צר ,ושמעינן מיהא. אלמא קדושה אחת היאוכו' 

 והשו"ע 11שאר ימים טובים.שבארץ ישראל אין צריך לעשות שני ימי ראש השנה, אלא יום אחד, כ רז"הרבינו אפרים ו
 12.כרי"ףפסק 

ִראׁשֹוִנים אֹו ִהְתִקינּו " ם"הרמבכתב  :ודבר שבמנין צריך מנין אחר להתיר כל ְזרּו הָּ לֹו ּגָּ ְגלָּ ּבִ ַעם ׁשֶׁ ַטל ַהּטַ ֵאין  -ֲאִפּלּו ּבָּ
ן. דֹוִלים ֵמהֶׁ ְהיּו ּגְ ּיִ ל ַעד ׁשֶׁ ַאֲחרֹוִנים ְיכֹוִלין ְלַבּטֵ וכן  13, שאם התבטל הטעם, אין צורך שיהיו גדולים מהם.ד"הראבודעת  "הָּ

 תוספותו 15וע, אם נתבטל הטעם, בטל האיסור ממילא.שטעם האיסור יד בגזירות, שלחלק כתב ש"והרא 14.המאיריכתב 
  16.םטעא שייך הלבמקומות ש ושמתחילה לא נאסר ,ה דבריםמכגבי לכתבו 

                                                
קן לקבל עדות החדש כל היום להיות מונין למועדות מן הראשון, ואפילו באו עדים לאחר המנחה, אבל מלעשות יום יאף על גב דת  .9

   .רש"י. לא נעקרה תקנה ראשונה ממקומה ,יטוב שנ
שני ימים טובים ג( ). )ד' ב'(ימים טובים של גלויות, נולדה בזה תיאכל בזה  שניב( ). )ד' א'(שבת ויום טוב, נולדה בזה אסורה בזה א( )  .10

 .  )ד' ב'(של ראש השנה, נולדה בזה אסורה בזה 
הללו מאחר שהותקן  אבל בדורות ;הראיה ל פיברי רבא אלא בזמן שהיו מקדשין עשלא נאמרו ד ,נו שום ראיה מדברי רבאואין ל  .11

שאין להם ספק בקדושת היום ואינן חייבין  ,להיות כבית הועד רץ ישראלהרי חזרה כל א ,ג בידינוהמנהג שנהו ל פיסדר העיבור ע
עד עתה  ,כל הדורות שהיו לפנינו רץ ישראלוכן נהגו לעשות בא .בין בשאר ימים טובים אש השנהבין בר ,יום אחד י אםור כלשמ

 . רז"ה.על פי הלכות הרי"ף אש השנהמים טובים ברנהיגום לעשות שני יחדשים מקרוב באו לשם מחכמי פרובינציאה וה
 ג א ברי"ף(. רבינו אפרים )הו"ד ברז"ה(. –רי"ף ורז"ה )ב ב או"ח תקיג,ה; או"ח תר,א. מקורות:   .12
מפני  ,רבןויוחנן בן זכאי ביטלה אחר ח בישהראשונים תקנוהו ור ,(ם"דהרמב) עיטור שוקי ירושלים בפירות קשיא עליה :לשונוזה   .13

 . ולא היה גדול כראשונים ,לראשונים שנתבטל הטעם
 ,בה שעל ידה אסרוהויאף על פי שכבר עברה אותה ס ,בקבוץ חכמים שנתחברו על דבר זה במעמד , רצה לומרכל דבר שנאסר במנין  .14

 .שפחות ממנוהן  ,הן שכמותו ,אעפ"כ אי אפשר להתירה אלא במנין אחר ,וימדן הדעת הוא שאף הם לא היו אוסרין את הדבר עכשווא
אין יכולין לבטלה אא"כ היו  ,ו רוצים לבטל אותו דבריועכש ,בר על ידהבה שנאסר הדיאבל דבר שנאסר במנין ולא עברה אותה ס

 מאירי. .מאותו מנין שאסרוהו בחכמה ובמניןגדולים 
שיהו  קןי, שיהא ההיתר תלוי במה שתלעולם ל כךדוע כדהיתר ביצה אין הטעם י וכו', דמי לביצה מתקנת רבי יוחנן ואילךדלא   .15

ית , אלא באין כאן תקנה, (שתןל פטלית שביצית הטלת צש, לגבי "שבו נשאל הרא) אבל בנדון זה, וכו' ם כולומקבלין העדות כל היו
 ; וכיון דהשתא לא שייכא הך גזירה, שרי ממילא. גזירהאוסרין משום  שמאי

 .(לאפוקיה "ז ב', ד"; נה חדא"', דה א"דה זרה לעבו)ספות תו .(ב,בהל' ממרים )ד "ם וראב"רמב. (י' חת כלל ב, ס"שו)ש "רא :מקורות  .16
 . (ה כל דבר"ה' א', ד)מאירי 
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקיג(

ה  .ה יֹום טֹוב ִראׁשֹון ִאם נֹוְלדָּ ת ,ּבְ רֶׁ ִני ֻמּתֶׁ יֹום טֹוב ׁשֵ ֵני יָּ  ,ּבְ ׁשְ ֵני  יםטֹובִ  ִמיםּבִ ׁשְ ל ּבִ ֻלּיֹות, ֲאבָּ ל ּגָּ ל רֹאׁש  יםטֹובִ  ִמיםיָּ ׁשֶׁ ׁשֶׁ
ה ְוֵכן בְּ  נָּ ָּ הַהׁשּ זֶׁ ה ּבָּ ה, ֲאסּורָּ זֶׁ ה ּבָּ ה, נֹוְלדָּ זֶׁ ה לָּ ת ְויֹום טֹוב ַהְסמּוִכים זֶׁ ּבָּ  ...ׁשַ
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