
 

 

  

  

  

   ם מחמת קורבהצירוף פסולי

זה עם זה, אלא שאם ייפסל אחד מהם  . לא שמצטרפין(שניהם)אב ובנו שראו את החודש ילכו : משנה(כ"ב א') 

רבי שמעון אומר: אב ובנו וכל הקרובין כשרין לעדות החודש  1, יצטרף השני עם אחר.(ייכשל בפיו כשיבדקוהו)

  . )ה עם זה(ומצטרפים ז

(שדינו כגר : מעשה בטוביה הרופא שראה את החודש בירושלים, הוא ובנו ועבדו משוחרר (כת"ק)אמר רבי יוסי 

. וכשבאו לפני בית דין, (משום שאינו ישראל מיוחס)וקבלו הכהנים אותו ואת בנו, ופסלו את עבדו  דות)וכשר לע

  . (כת"ק שקרובים פסולים לעדות)ואת עבדו, ופסלו את בנו  (את טוביה הרופא)קבלו אותו 

  2.בי שמעוןר מר עוקבא אמר שמואל: הלכתא כראמר טבי בריה דמרי טבי אמ

  שיטות הראשונים

ודלא  שקרובים אינם כשרים לעדות החודש. כרבי יוסי,כתנא קמא ו והמאירי הרמב"םפסקו : אב ובנו שראו את החודש

   3כרבי שמעון שהתיר בקרובים.

  ם מחמת עבירהפסולי

. )4א לא קניא, והרי הם גזלנים מדרבנן(ואמור רבנן אסמכת: המשחק בקוביא (לעדות החודש)אלו הן הפסולין  משנה:

, ועבדים )5(שעושים סחורה בפירות שביעית, וסוחרי שביעית (והיינו גם כעין קוביא)ומלוי בריבית, ומפריחי יונים 

  . (ופסולם מן התורה, ק"ו מאשה)כנעניים 

  , אף הן אינן כשירין לה.(להעיד בה)זה הכלל: כל עדות שאין האשה כשירה לה 

, אף הן (כגון להעיד על מיתת אדם להשיא אשתו, ועל סוטה שנטמאת בסתירה שלא תשתה)הא אשה כשירה לה ומדייק, 

  כשרין לה.  (פסולי עדות דרבנן)

                                                
אף מאה נמצא  ,נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלהואף על פי שאמרו מה שנים כתב המאירי (ד"ה המשנה השישית),   . 1

 ,אב ובנו לא הלכו על דעת שיצטרפו שניהם לעדות אחתאבל  ;לם להעידודוקא כשבאו כ ,בטלה אחד מהם קרוב או פסול עדותן

ואף בדיני נפשות אנו  .ואם לא כן אף אחד מהם לא היה ראוי להעיד .עדות אחרת היא ,וכשהוכחש הראשון עדותו של שני

כאחד באו ובעדות החדש הוא  שלא להעיד"פ , אעלהעיד באו ומכל מקום הואילויש חולקין בדיני נפשות  .מכשירים בדרך זה

  . ור' בהרחבה ב'שקל הקודש' (הל' קידוש החודש ב,א, 'ביאור ההלכה', ד"ה אב ובנו). שהקלו
זו יותר מתאימה לפסיקת הראשונים הפוסלים קרובים וגירסה אין הלכה כרבי שמעון.  :בשם ספרים אחרים כתבס "השבמסורת   . 2

  להלן. ר'להעיד. 
  מקורות: רמב"ם (הל' קידוש החודש ב,א). מאירי (ד"ה המשנה השישית).   . 3
ְגזֹל" א)(שמואל ב, כג,כ אינו קרוי גזלן אלא החוטף מיד איש, כמש"כ דמדאורייתא 4 ְצִרי ַוּיִ ד ַהּמִ ", בעל כרחו (ב"ק ע"ט ֶאת ַהֲחִנית ִמּיַ

 ב'). 
. ולפי שנחשדו כל אלו לעבור על דת מחמת ממון, (עבודה זרה ס"ב א') ולא לסחורה ",ְלָאְכָלה. דרחמנא אמר (ויקרא, פר' בהר, כה,ו) "5

 . ממון ושוחד ל ידיחשדום להיות מעידים שקר ע

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ב| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  .)6(להתירה להינשאאמר רב אשי: זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה 

  שיטות הראשונים

סוּ " הרמב"ם: כתב הפסול לעדות מדברי סופרים סּול ְוָכל ַהּפָ ר ִמן ַהּתֹוָרה, ּפָ ׁשֵ הּוא ּכָ י ׁשֶ ְבֵרי סֹוְפִרים, ַאף ַעל ּפִ ל ְלֵעדּות ִמּדִ

  7"ְלֵעדּות ַהחֶֹדׁש.

ְעָלּה " הרמב"ם: כתב גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה ת ּבַ ּמֵ ה ׁשֶ ָ א ְלָהִעיד ְלִאׁשּ ֲעֵבָרה ִמן ַהּתֹוָרה: ִאם ּבָ סּול ּבַ ֵאינֹו  -ְוֵכן ַהּפָ

ּמֹו ֶנֱאָמן; ְוִא  ה. -ם ָהָיה ֵמִסיַח ְלִפי תֻּ ָ ְבֵריֶהם ֶנֱאָמן ְלֵעדּות ִאׁשּ סּול ִמּדִ חּות ִמן ַהּגֹוי. ֲאָבל ּפָ   8"ֶנֱאָמן: ֵאין ֶזה ּפָ

   ראה את החודש ואינו יכול להלך

. )שבת(אפילו ב, מוליכים אותו על החמור (כגון זקן או חולה)מי שראה את החודש, ואינו יכול להלך  משנה:(כ"ב א') 

ה דרך רחוקה לוקחין בידים . ואם היית(ושאר כלי זיין)לוקחין בידן מקלות  (אם יש אורבים בדרך)ואם צודה להם 

   9מחללין את השבת ויוצאין לעדות החודש. (שיוכלו להגיע לפני סוף השבת). שעל מהלך לילה ויום מזונות

  

  

  הדרן עלך ארבעה ראשי שנים

  

                                                
לעבור בפרהסיא, לא הכשירו חכמים לעדות אשה. ואע"פ שהכשירו את העבד  דחציףריהם. אבל גזלן דאורייתא ודווקא גזלן דדב. 6

 , דפסולי דאורייתא. רש"י.האשהאת ו
וסוחרי  ,ומפריחי יונים (ריטב"א), וגם הלוה נפסל, ברבית שאין קצוצה שהוא מדרבנן לוומלוה ברבית אפי ,גון משחק בקוביאכ. 7

 וכן הרועים בהמה דקה והחמסנים .שהוא מדרבנן מן הזהובשביעית בז ,סחורה שאין אסורה אלא מדרבנןב לושביעית אפי

  (ירושלמי). 'דרך אמונה'. מקורות: רמב"ם (הל' קידוש החודש ב,א). 
 וכן כתב הרי"ף ו.וכדמכשרינן בגוי המסיח לפי תומ ,ומיהו אפשר דבמסיח לפי תומו אפילו גזלן של תורה כשר לעדות. וריטב"א כתב: 8

  . (הל' גירושין יב,יז)(מו ב בדפיו). מקורות: רמב"ם  בשילהי מסכת יבמות
וקתני שלא סוף דבר  .לולידבקריאה הוא דתלי רחמנא הח ;אלא אף הגורם להעיד עדותם ,פי' שלא לעדים בלבד ניתנה לחלל שבת. 9

קחין בידם דאיכא אלא אף מקלות ומזונות לו ,בו מיתה וכרתשהוא בלאו ואין  ,דאיכא מחמר דאוריתא ,שמוליכים אותו על החמור

דהא קיימא לן דתחומין  ,דאילו על הליכת העדים חוץ לתחום איסורא דרבנן הוא ,והיתר הכתוב לזו נצרכה .לאו ומיתה בעלמא

 ), דגמרא דילן פליג עלהן פ"ג ה"דמילין כדמשמע בירושלמי (עירובי י"בולא סוף דבר , ואפילו כל תחומין עד כמה פרסאות ,דרבנן

 . ריטב"א." עירובין, ריש פרק מי שהוציאוהו, מ"א ב')נתיבי הלכה(וראה מש"כ בהרחבה ב"

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ב| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  פרק שני

  אם אינן מכירין

  כשרות המעיד על חידוש הלבנה והעדות עליו

(ב"ד משלחין עמו  (אם אין ב"ד הגדול מכירים את העד אם נאמן וכשר הוא)אם אינן מכירין אותו : משנה(כ"ב א') 

  . ול)(בפני ב"ד הגדאֵחר להעידו  שבעירו ֵעד)

התקינו  (ששלחו עדי שקר להטעות את ב"ד)בראשונה היו מקבלין עדות החודש מכל אדם. משקילקלו הבייתוסים 

 לא יהו מקבלין אלא מן המכירין.ש

(העד שראה מעשה שבא הוא : והתניא ?!(להכשירו לזה בחזקת נאמן) , חד. וחד מי מהימן'אֵחר'מאי  )ואמרינן( (כ"ב ב')

  ! (משמע שהיו שניים)להעיד עליו  בשבת)(ועדיו עמו  הלבנה)

  , זוג אחר.'אֵחר'מאי אמר רב פפא: 

וחד מי מהימן?  ,, מאי אותו? אילימא אותו חד'אם אינן מכירין אותו' כי נמי מסתברא, דאי לא תימא הכיה

ט" ּפָ   זוג אחר.  ?אותו הזוג, הכי נמי מאי אחר ?אלא מאי אותו 10כתיב ביה! "ִמׁשְ

שם, כשישבה סנהדרין ( צל העד להעיד עליו בשבת באושא: מעשה ברבי נהוראי שהלך אוהתניא !וחד לא מהימן?

  ! )דשוושם היו מקדשין את הח

  בודו של רבי נהוראי.משום כ ,, והא דלא חשיב ליה)המכיר את העד( נא הוה בהדיהאמרי: רבי נהוראי סהדא אחרי

  יה.ואזל רבי נהוראי לאצטרופי בהדרב אשי אמר: רבי נהוראי, סהדא אחרינא הוה באושא, 

  ?אי הכי מאי למימרא

  , קמ"ל. הו דתימא מספיקא לא מחללינן שבתאמ

  אמר: קדשוה לירחא במערבא.  (מארץ ישראל לבבל)כי אתא עולא 

(להעיד וא דמהימן, אלא אפילו איניש דעלמא נמי מהימן אמר רב כהנא: לא מיבעיא עולא דגברא רבה ה

  כל מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשי. אי טעמא?. משקידשו ב"ד את החודש)

  בא אחד בסוף העולם ואמר קידשו בית דין את החודש, נאמן.: נמי הכי תניא

                                                
ָרֵאל  :פא,התהילים   . 10 י חֹק ְלִיׂשְ ט ֵלאלֵֹהי ּכִ ּפָ  . ַיֲעקֹבהּוא ִמׁשְ

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ב| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  שיטות הראשונים

אבל מסקנא , הריטב"אוכתב  11מובאת גירסה לפיה עד אחד נאמן. ניםבראשו: הכרת עדיםעל נאמנות עד אחד להעיד 

  13.רמב"ם והמאיריפסקו וכן  12.יתאיכעין פסולא דאורובעינן תרי  ,דעדיו דוקא ,דגמרא דילן הכא

ְך " הרמב"םכתב : שבת כשיש רק עד אחד על הכרת העדיםחילול  ת, ּכָ ּבָ ַ ָראּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ֶאת ַהׁשּ ִלים ָהֵעִדים ׁשֶ ַחּלְ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ֶהם הָ  ִלים ִעּמָ ּמֹוִדיְמַחּלְ יִרים ֶאת ָהרֹוִאים. ַוֲאִפּלּו ָהָיה ֶזה ׁשֶ ין ַמּכִ ית ּדִ ין ִאם לֹא ָהיּו ּבֵ ֵבית ּדִ ים אֹוָתם ּבְ ַזּכִ ּמְ ַע אֹוָתם ֵעִדים ׁשֶ

ין ֵעד ֶאָחד  ֵפק, -ְלֵבית ּדִ ל ִמסָּ ֶהם ּוְמַחּלֵ ֵצא ַאֵחר ְוִיְצָטֵרף ִעּמֹו. 14ֲהֵרי ֶזה הֹוֵלְך ִעּמָ א ִיּמָ ּמָ ת ודע .פותוסבתר ואמבכן ו "ׁשֶ

   15מחלל שבת מספק. אין עד אחדש הרא"ש

ִליַח " הרמב"ם: כתב חודשקידוש השליח המודיע על  א ֲאִפּלּו ֶאָחד ֶנֱאָמן. ְולֹא ׁשָ ַנִים, ֶאּלָ לּוִחין ְצִריִכין ִלְהיֹוָתם ׁשְ ְ ֵאין ַהׁשּ

א ְלַדְרּכֹו ְוָאַמר ּבָ ָאר ָהָעם ׁשֶ ְ ר ִמׁשּ ּגָ א ֲאִפּלּו תַּ ְלַבד, ֶאּלָ לֹוִני'  ּבִ יֹום ּפְ ׁשּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ּבְ ּדְ ּקִ ין ׁשֶ ית ּדִ י ּבֵ י ִמּפִ ַמְעתִּ ֶנֱאָמן,  -'ֲאִני ׁשָ

ָבר ֶזה  ּדָ יו; ׁשֶ ִנין ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות ַעל ּפִ ר ֶנֱאָמן ָעָליו." -ּוְמַתּקְ ׁשֵ לֹות הּוא, ְוֵעד ֶאָחד ּכָ ָבר ֶהָעׂשּוי ְלִהּגָ    16ּדָ

ָאר ָהָעם כתב, " והרמב"ם. לרבות עד מפי עד ,יש שפירש, ריטב"אכתב  :וכו' נאמןבא אחד בסוף העולם  ְ ר ִמׁשּ ּגָ ֲאִפּלּו תַּ

לֹוִני'  יֹום ּפְ ׁשּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ּבְ ּדְ ּקִ ין ׁשֶ ית ּדִ י ּבֵ י ִמּפִ ַמְעתִּ א ְלַדְרּכֹו ְוָאַמר 'ֲאִני ׁשָ ּבָ   17."ֶנֱאָמן –ׁשֶ

  הודעת יום קידוש החודש

, להטעות בני אש חודש(והדליקו משואות שלא בר. משקלקלו הכותים בראשונה היו משיאין משואות משנה:(כ"ב ב') 

  , התקינו שיהו שלוחין יוצאין. הגולה)

כיצד היו משיאין משואות: מביאין כלונסאות של ארז ארוכין וקנים ועצי שמן ונעורת של פשתן, וכורך 

ת בהן את האור, ומוליך ומביא ומעלה ומוריד, עד שהוא רואה את חברו שהוא במשיחה ועולה לראש ההר ומצי

  עושה כן בראש ההר השני, וכן בראש ההר השלישי... עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש. 

                                                
ומדרבנן הוא  ,דכיון דמדאורייתא אין צריכין להעיד עליו כללתני עידו. ולומר  :וחד מי מהימן והתניא וכו'. איכא נוסחי דגרסי  . 11

בדין הוא שלא יהו  .משלך נתנו לך ,ועד אחד נאמן :דגרסי התם, מיבירושל. והכי איתא סגיבעד אחד  ,דאצרוך מפני קלקול המינים

 .  יםיאמן כשנוהן אומרין שיהא אחד נ ,צריכין עדים
 . זוג אחר ?מאי אחר :וכדאמר רב פפא  . 12
מאירי (כ"ב ב', רשב"א, ריטב"א ור"ן (חי', ד"ה וחד).  .(כ"ב א', ד"ה וחד)תוספות ורא"ש  .)ג(הל' קידוש החודש ג,קורות: רמב"ם מ  . 13

 ד"ה שלוחים אלו).
ות שאין דוחין את השבת גבי תינוק שנולד בין השמש ע"פ שכתב הרמב"ם (הל' מילה א,יב)אכתב ב'שקל הקודש' (ס"ק טז), ש  . 14

. שהשני אומר אמת שמא משקר , ומנא לןשיקבלו עדותן ושלא יהא הכחשה. דמנא לן שאני עדות החדש שעיקרה על ספק ,מספק

 . ויש אומרים דהני מיליוא"כ גם מספק מחללין ,והתורה אמרה שכל הצורך לזה דוחה שבת, ועיקר המצוה הוא הקידוש עצמו

 לוואפי ,כגון שהולך להעיד על העד שהוא נאמן וספק אם ימצא עוד עד שם להעיד עליו ,פק ספיקאאבל אם יש ס ;בספק אחד

 . וצ"ע .אין מחללין שבת ,יד על הלבנהעוד עד שיע הספק אם יהי ,אם ימצא
אמנם מדברי  רא"ש (בתוספותיו). .הני מילי בעיקר עדות החודש. אבל להכירו, לא אזיל מספקשמה שמצינו באב ובנו שהולכים,   . 15

תוספות מבואר כדברי הרמב"ם, שאף אם נאמר שחד לא מהימן, מכל מקום מחלל את השבת לילך שם, שמא יצטרף עם אחר. 

    .(כ"ב א', ד"ה וחד)תוספות ורא"ש מקורות: רמב"ם (הל' קידוש החודש ג,ג). 
 .(הל' קידוש החודש ג,יד)קורות: רמב"ם מ  . 16
  ודייק ב'שקל הקודש' (ס"ק פט) מדבריו, שעד מפי עד אינו נאמן, ודלא כריטב"א.  . 17
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  שיטות הראשונים

ין ֶאת ַהחֶֹדׁש, ָהיּו מַ " הרמב"םכתב  ׁשִ ין ְמַקּדְ ית ּדִ ָהיּו ּבֵ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה, ּכְ ְדעּו ָהְרחֹוִקים. ּבָ ּיֵ ֵדי ׁשֶ י ֶהָהִרים, ּכְ ָראׁשֵ ּואֹות ּבְ יִאין ַמׂשּ ִ ׂשּ

ֵדי ְלַהְטעֹות ָהָעם  ּואֹות ּכְ יִאין ַמׂשּ ִ ָהיּו ַמׂשּ ְלְקלּו ַהּכּוִתים, ׁשֶ ּקִ ֶ לּוִחים  -ִמׁשּ ים. ּוׁשְ לּוִחים יֹוְצִאין ּומֹוִדיִעין ָלַרּבִ הּו ׁשְ ּיְ ִהְתִקינּו ׁשֶ

ׁשֹו בִּ ֵאּלּו ֵאיָנם  א ְלַקּדְ מֹו ֶאּלָ ת ְלַקּיְ ּבָ ַ ִלין ֶאת ַהׁשּ ֵאין ְמַחּלְ ת; ׁשֶ ּבָ ִלין ֶאת יֹום טֹוב, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשַ וכתב  18"ְלַבד.ְמַחּלְ

 19.התקינו שיהיו שלוחים יוצאים בכתב בית דין הידוע והניכר, שהמאירי

  

  

                                                
ְקְראּו כדילפינן בברייתא לעיל, כ"א ב', מ  . 18 ר תִּ על קריאתם (קידוש החודשים והמועדים) אתה מחלל, ואי אתה מחלל על  ,אָֹתם""ֲאׁשֶ

  .הגולה)קיומן (להודיע לבני 
  מקורות: רמב"ם (הל' קידוש החודש ג,ח).  . 19
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