
 

 

  

  

  

   סמכות בית הדין לקדש החודש בטעות

נן בן נורי: עדי ר רבי יוח. אמ, וערבית במערבו ראינוהו שחרית במזרחמעשה שבאו שניים ואמר :משנה (כ"ה א')

  גמליאל.  כשבאו ליבנה קיבלן רבן 1.שקר הם

(בליל שלושים , ובליל עיבורו (ביום השלושים לאלול), באו שניים ואמרו: ראינוהו בזמנו (מעשה)ועוד  ):משנה(המשך 

. וקיבלן רבן גמליאל. אמר רבי דוסא בן הרכינס: עדי שקר הן. היאך מעידים על האשה (הירח)לא נראה  ואחד)

(ר"ג לרבי . שלח לו (ויש לעבר את החודש): רואה אני את דבריך שילדה ולמחר כרסה בין שיניה. אמר לו רבי יהושע

  : גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ומעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך.  יהושע)

ה  2הלך ר"ע ומצאו לרבי יהושע כשהוא מיצר. אמר לו: יש לי ללמוד שכל מה שעשה ר"ג עשוי. שנאמר "ֵאּלֶ

ְקְראּו אָֹתם מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי קֹ  ר תִּ מֹוֲעָדם)ֶדׁש ֲאׁשֶ לא , בין בזמנן בין ש(אשר תקראו, בקריאת ב"ד תלאו הכתוב)" (ּבְ

  . ואין לי מועדות אלא אל ,בזמנן

בן : אם באין אנו לדון אחר בית דינו של ר(רבי דוסא)אצל רבי דוסא בן הרכינס. אמר לו  (רבי יהושע)בא לו 

ה ְוַאֲהרֹן  3גמליאל, צריכין אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד מימות משה ועד עכשיו, שנאמר ַעל מֹׁשֶ "ַוּיַ

ָרֵאל". ולמה לא נתפרשו שמותן של  ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִמּזִ זקנים? ללמד שכל שלושה  (שבעים)ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוׁשִ

  א כבית דינו של משה. ושלושה שעמדו בית דין על ישראל, הרי הו

נטל מקלו ומעותיו בידו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. עמד רבן 

על ראשו. אמר לו: בוא בשלום, רבי ותלמידי. רבי בחכמה, ותלמידי שקיבלת את  (לרבי יהושע)גמליאל ונשקו 

  דָבַרי. 

מקובלני מבית אבי אבא, פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כך  :תניא

  .בקצרה

שמים בעבים, ונראית דמות לבנה בעשרים ותשעה לחודש. ובקשו בית  (נתכסו)פעם אחת נתקשרו  :תנו רבנן

דין לקדשו. אמר להם רבן גמליאל: כך מקובלני מבית אבי אבא, אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים 

  .   )(מהקודםחלקים  73-שני שלישי שעה וותשעה יום ומחצה ו

  ומצאו לרבי יהושע כשהוא מיצר. אמר לו: רבי, מפני מה אתה מיצר... תרשיני לומר  בי עקיבאהלך ר :תניא

  

                                                
כלומר ראינוה בשחר במזרח  ,רש"י דכולה בחדשה מייריירש הא דתנן ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב. פא, "הריטבכתב   . 1

קאמר  גמליאלבן רו .משחרית עד ערבית ילך ממזרח למערבובערב במערב, ומשום הכי קאמר עדי שקר הם שאי אפשר ד

 ,וקאמר עדי שקר הם .ה ערבית במערבראינו את הישנה שחרית במזרח ואת החדש ,ובשם רבותיו פירש .שבא בקצרה שפעמים

  .מיכסי סיהרא, וכן נראה בירושלמי דכ"ד שעי
 . פר' אמור, כג,ד ,ויקרא  . 2
 כד,ט. פר' משפטים,  ,שמות  . 3

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 הכ"| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

, , חסר וי"ו)4(בפרשת המועדותלפניך דבר אחד שלימדתני: הרי הוא אומר "אָֹתם" "אָֹתם" "אָֹתם" שלוש פעמים 

ם אפילו שוגגין  ם אפילו מזידין, (מאליהם)ַאתֶּ ם אפילו מוטעין  5,ַאתֶּ (רבי . בלשון הזו אמר לו (ע"י עדי שקר)ַאתֶּ

  : עקיבא, ניחמתני, ניחמתני. יהושע)

  הראשוניםשיטות 

יֹום "כרבן גמליאל במשנה, וכתב,  ם"הרמבסק פ: שהעידו עדויות סותרות בחידוש הלבנהעדים  ָאְמרּו ֵעִדים 'ְרִאינּוהּו ּבְ

י לׁשִ ֵליל ׁשְ ֲעָרב ּבְ ּמַ ֶמׁש, ּוְרִאינּוהּו ַעְרִבית ּבַ ֶ ֲעֶלה ַהׁשּ תַּ ְזָרח קֶֹדם ׁשֶ ּמִ ֲחִרית ּבַ ִרים ׁשַ ָעה ְוֶעׂשְ ׁשְ  6ִנים,ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאמָ  -ם' תִּ

ֲחִרית  ַ ׁשּ ָראּוהּו ּבַ ָאְמרּו ׁשֶ ה ׁשֶ ְזַמּנֹו; ֲאָבל ָהְרִאּיָ ֲהֵרי ָראּוהּו ּבִ ה זֹו, ׁשֶ ין ַעל ְרִאּיָ ׁשִ ֵאין ָאנּו ַאֲחָרִאים  -ּוְמַקּדְ ֵאין ִנְזָקִקים ָלּה, ׁשֶ

רּו, ְוִנְרָאה ָלהֶ  ְ ְתַקׁשּ ּנִ ֶהָעִבים ֵהם ׁשֶ ֲחִרית, ּוְבָידּוַע ׁשֶ ת ׁשַ ְזַמּנֹו, ּוְבֵליל ִעּבּורֹו לֹא ִנְרָאה ִלְרִאּיַ ָבָנה. ְוֵכן ִאם ָראּוהּו ּבִ ּלְ ֲהֵרי  -ם ּכַ

ְלַבד. ים ּבִ לׁשִ ת ֵליל ׁשְ א ִלְרִאּיַ ֵאין ָאנּו ַאֲחָרִאים ֶאּלָ   7"ֵאּלּו ֶנֱאָמִנים, ׁשֶ

רבן וליל שלושים, ולא ראוהו ליל שלושים ואחד. בראוהו ו שהעידפירש, שהעדים  ם"הרמב :עיבורו לא נראהובליל 

ראה נ המאיריי ו"רשומדברי  8את יום השלושים לראש חודש. למפרע , וקבעגמליאל קיבל עדותם ביום שלושים ואחד

בליל שלושים ואחד היו ואת החודש. על פיהם קידש גמליאל רבן ושלושים.  לילו בשהעדים העידו שראוה שפירשו,

  9תהא מגולה ויראוה, ולא נראה להם.מצפים בית דין והעם ש

ין ֲאנּוִסין ", ם"הרמבכתב  :החודש מסור לבית דיןקידוש  ין ֻמְטִעין ּבֵ ין ׁשֹוְגִגין ּבֵ ׁשּו ֶאת ַהחֶֹדׁש, ּבֵ ּדְ ּקִ ין ׁשֶ ית ּדִ ֲהֵרי ֶזה  -ּבֵ

עּו  ּטָ ה ָיַדע ׁשֶ ּזֶ י ׁשֶ ׁשּו ּבֹו. ַאף ַעל ּפִ ּדְ ּקִ ן ַהּמֹוֲעדֹות ַעל יֹום ׁשֶ ִבין ַהּכֹל ְלַתּקֵ ׁש, ְוַחּיָ ֵאין הַ  -ְמֻקּדָ ב ִלְסמְֹך ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ָבר ָמסּור ַחּיָ ּדָ

ְקְראּו אָֹתם"  ר תִּ ֱאַמר: "ֲאׁשֶ ּנֶ ה ִלְסמְֹך ֲעֵליֶהם, ׁשֶ מֹר ַהּמֹוֲעדֹות הּוא ִצּוָ ה ִלׁשְ ּוָ ּצִ א ָלֶהם, ּוִמי ׁשֶ    10".(ויקרא כג,ב; כג,ד; כג,לז)ֶאּלָ

  

  

  הדרן עלך אם אינן מכירין

  

  

  

  

  

  

                                                
 ב, ד, לז.ויקרא כ"ג, פסוקים   . 4
  . ),יטגהל' קידוש החודש (ם "סוגיא לעיל, כ' א', מאיימין על העדים וכו' וראה רמבראה   . 5
 ה, ומאירי."ז, רבינו יהונתן, ר)מ"פיה(ם "רמב. עו לפי החשבון שאפשר שיראה בלילהומיירי שיד  . 6
 .)הל' קידוש החודש ב,ו(ם "רמב :מקורות  . 7
  ., ריש פרק שלישי, ראה להלןשבית דין יכולים לקדש את החודש למפרע )הל' קידוש החודש ג,טז( ם לשיטתו"הרמבו  . 8
  . )ה המשנה השמינית"ד(מאירי . )ש המשנהפירו(ם "רמב :קורותמ  . 9

 .)יהל' קידוש החודש ב,(ם "רמב :מקורות  . 10

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 הכ"| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  פרק שלישי

  ראוהו בית דין

    

   לא הספיקו לקדשו ביום  

(ונכנס ליל יום  שחשיכהולא הספיקו לומר "מקודש" עד ראוהו בית דין וכל ישראל, נחקרו העדים,  משנה: (כ"ה ב')

  .)(חודש מלא, הרי זה מעובר שלושים ואחד)

  ?! אחרי שהכל ראו) ןקירת(חוכיוון דתנא ליה "ראוהו בית דין וכל ישראל", "נחקרו העדים" למה לי  (ומקשה)

רת תיהוי חקי לקא דעתך אמינאנחקרו העדים. ס רק עדים ו)לא ראוהו בית דין, אלא (אי נמי  הכי קאמר: (ומתרץ)

, (כדיני ממונות שאם התחילו ביום גומרים אף בלילה)עדים כתחילת דין, ומקודש מקודש כגמר דין, ולקדשי בלילה 

  .(ויליף לה מקראי)קמ"ל 

ויאמרו  (בפני האחרים), ויעידו בפניהם (מן הדיינים שראוהו)ראוהו בית דין בלבד, יעמדו שניים  )משנה:(המשך 

  "מקודש, מקודש". 

  ! , לא תהא שמיעה גדולה מראייה(יעמדו שניים ויעידו, הלא ראוהו כולם! יקדשוהו בראייתם)אי ואמ (ומקשה)

 .אמר רבי זירא: כגון שראוהו בלילה

(הדיין אצל היחיד  (שלא ראוהו)ויושיבו מחבריהם  (מתוכם)ניים ראוהו שלושה והן בית דין, יעמדו ש )משנה:(המשך 

  .(=לבדו)על ידי עצמו  (לומר מקודש), ויעידו בפניהם, ויאמרו מקודש, מקודש. שאין היחיד נאמן השלישי שראה)

  שיטות הראשונים

ֵני " ם"הרמבכתב  :בית דין יכול לקדש את החודשאיזה  ָנה ִמּפְ ָ ה ְוִעּבּור ַהׁשּ ִביַעת רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַעל ָהְרִאּיָ ָאַמְרנּו ִמּקְ ל ׁשֶ ּכָ

ֵני ַהּצֶֹרְך  ַמן אֹו ִמּפְ ָרֵאל, -ַהּזְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ א ַסְנֶהְדִרין ׁשֶ ין אֹותֹו ֶאּלָ ְתנּו ָלהֶ  11ֵאין עֹוׂשִ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ מּוִכים ׁשֶ ין ַהּסְ ית ּדִ ם אֹו ּבֵ

ְנֶהְדִרין ְרׁשוּ  ן שה והם מומחיואלא של ,בור השנה אינם צריכין ב"ד הגדולידש ועודוש החישק, ן"רמבהודעת  12"...תַהסַּ

   13.)ןיוכסמ(

ם ָהֵעדּות " ם"הרמבכתב  :מקודשירת אמ ְתַקּיֵ תִּ ְך, ַאַחר ׁשֶ ׁש!'. ְוָכל ָהָעם עֹוִנים ַא  -ְוַאַחר ּכָ ין אֹוֵמר 'ְמֻקּדָ ית ּדִ   ֲחָריו רֹאׁש ּבֵ

                                                
  ן."רמבאומר כן.  הוא) של שבעים ואחד דיינים(שעל סנהדרי גדולה ונראה   . 11
מּוָעה ָלְמדּו ִאיׁש " :ההלכההמשך   . 12 ְ י ַהׁשּ ים" (שמות יב,ב), ּוִמּפִ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ה ְוַאֲהרֹן: "ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ְך ֶנֱאַמר ְלמֹׁשֶ ּכָ ה  ׁשֶ ֵמִאיׁש ִמּמֹׁשֶ

ְהֶיה ְמסּוָרה ָלֶכם, ּוְלָכל ָבר: ֵעדּות זֹו תִּ רּוׁש ַהּדָ ְך הּוא ּפֵ ּכָ נּו ׁשֶ ָרֵאל  ַרּבֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ם ַסְנֶהְדִרין ּבְ ֵאין ׁשָ ְזַמן ׁשֶ ְמקֹוָמן. ֲאָבל ּבִ ָהעֹוֵמד ַאֲחֵריֶהן ּבִ

ִבין ּבֹו ַהּיֹום. - ְ ָאנּו ְמַחׁשּ ּבֹון ֶזה ׁשֶ ֶחׁשְ א ּבְ ִנים ֶאּלָ ִרין ׁשָ ים ְוֵאין ְמַעּבְ ש עוד בהמשך ההלכות, איך נקבע החשבון "ועיי "ֵאין קֹוְבִעין ֳחָדׁשִ

  . )השגות לספר המצוות(ן "מבר .)קנג , עשההל' קידוש החודש ה,א; ד,ט; ספר המצוות(ם "רמב :מקורות היום.
   ש."ן מוכיח כן מסוגיין, עיי"והרמב  . 13

  ת”בעזהשי
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ׁש!'. ׁש! ְמֻקּדָ ים,. .'ְמֻקּדָ לׁשִ ָכה ֵליל ֶאָחד ּוׁשְ ָחׁשֵ ׁש' ַעד ׁשֶ ין 'ְמֻקּדָ ית ּדִ ָרֵאל, ְולֹא ָאְמרּו ּבֵ ין ְוָכל ִיׂשְ ית ּדִ אֹו  ֲאִפּלּו ָראּוהּו ּבֵ

ים  לׁשִ ָכה ֵליל ֶאָחד ּוׁשְ ָחׁשֵ ׁש' ַעד ׁשֶ ין לֹוַמר 'ְמֻקּדָ ית ּדִ יקּו ּבֵ ְחְקרּו ָהֵעִדים, ְולֹא ִהְסּפִ ּנֶ ין אֹותֹו, ְוִיְהֶיה ַהחֶֹדׁש  -ׁשֶ ׁשִ ֵאין ְמַקּדְ

לֵ  ְרָאה ּבְ ּנִ י ׁשֶ ים, ַאף ַעל ּפִ לׁשִ א יֹום ֶאָחד ּוׁשְ ר, ְולֹא ִיְהֶיה רֹאׁש חֶֹדׁש ֶאּלָ ין ְמֻעּבָ ית ּדִ א ּבֵ ה קֹוַבַעת, ֶאּלָ ֵאין ָהְרִאּיָ ים; ׁשֶ לׁשִ יל ׁשְ

ּקֹוְבִעים. ׁש' ֵהם ׁשֶ ָאְמרּו 'ְמֻקּדָ ר"ח היום אף  האלא כיון שהחליטו ב"ד שיהי אין מעכב 'מקודש'שגם , ן"הרמבודעת  "ׁשֶ

  14.דשועל פי שלא אמרו מקודש נתקדש הח

ִרים: ִאם ֲעַדִין לֹא ָיָצא "ם "הרמבכתב  :דין שראו בעצמם את הלבנהבית  ָעה ְוֶעׂשְ ׁשְ סֹוף יֹום תִּ ין ַעְצָמם ּבְ ית ּדִ ָראּוהּו ּבֵ

ים  לׁשִ ֵליל ׁשְ ׁש, ְמֻק  -ּכֹוָכב ּבְ ין אֹוְמִרים 'ְמֻקּדָ ית ּדִ ֵני ּבֵ ְצאּו ׁשְ ּיָ ים ַאַחר ׁשֶ לׁשִ ֵליל ׁשְ ֲעַדִין יֹום הּוא; ְוִאם ָראּוהּו ּבְ ׁש', ׁשֶ ּדָ

ְ  -ּכֹוָכִבים  ׁשּוהּו ַהׁשּ ה, ִויַקּדְ לׁשָ ְ ְפֵני ַהׁשּ ַנִים ּבִ ְ ִנים ֵאֶצל ֶאָחד ֵמֶהם, ְוָיִעידּו ֵהם ַהׁשּ ּיָ ֵני ּדַ יִבים ׁשְ ה.ְלָמָחר מֹוׁשִ    15"לׁשָ

קודם שנראו כוכבים של ליל  בערב, שהראיה היתה ביום שלושים מפרשים המאירי שישכתב  :בית דין בלבדראוהו 

מחר, ביום ליהיה החודש מקודש ואם עדיין יום הוא, ט, "פירש שראוהו בסוף יום כ )לעיל הנזכר( ם"הרמבו שלושים ואחד.

  16שלושים.

שאי אפשר לקדש חודש , א"א וריטב"רשבודעת . למפרעחודש שאפשר לקדש  ם"הרמבדעת  :חודש למפרעקידוש 

   17למפרע.

, א"הרשבכתב . דהא גבי עדות החודש לא כתיב עדות, אלא כזה ראה וקדשפירש  י"רש: לא תהא שמיעה גדולה מראיה

אלא בעינן עדות  ,לא אמרינן לא תהא שמיעה גדולה מראייה ,נראה מדבריו דלגבי נפשות וממונות דכתיב בהו עדות

דאפילו בדיני נפשות אמרינן הכי, אם ראוהו , א"שבורת פווסת ושירופ .דהוי כקבלת עדות ,את בעל דיןממש או הוד

   18ביום.

אייתם בלילה היא רירשו, דפ ותוספות. ולמחר, אי לאו שמיעה, על מה יקדש הלכךפירש,  י"רש :כגון שראוהו בלילה

   19כקבלת עדות, ואין קבלת עדות אלא ביום.

                                                
אבל מכיון שהסכימה דעת ב"ד שיהיה  ;אלא שהוא מצוה לפרסומי מילתא בעלמא 'מקודש מקודש'ולא הצריכו חכמים לומר   . 14

השגות (ן "רמב .)חהל' קידוש החודש ב,(ם "רמב :מקורות ן."מבר .'אשר תקראו אותם'קורא אני בו  ,דש הזה מלא או חסרוהח

  .)לספר המצוות, עשה קנג
  . )הל' קידוש החודש ב,ט(ם "רמב :מקורות  . 15
  . )ק צה"ס 'ציון ההלכה'וק עג, "ור' 'שקל הקודש' ס. הל' קידוש החודש ב,ט(ם "רמב :מקורות  . 16
דתיפוק ליה , וכו'בלילה סד"א תיהוי חקירת עדים כתחילת דין ומקודש מקודש כגמר דין ולקדשי אהא דאמרינן הקשו, הראשונים   . 17

תירצו, ו ביום ל'. אש חודשש את החודש "למפרע" ולקבוע את רשבלילה כבר מתחיל יום ל"א, והרי אי אפשר ביום ל"א לקד

סיק בינתים זמן ולפי שהפ ,היינו משום הא דגמרינן הכא שאין מקדשין אותו בלילה ,דאדרבה טעמא דאין מקדשין אותו למחר

כלומר, אם היה אפשר לקדש בלילה, ולא היה זמן שאינו ראוי לקידוש שמפסיק, אכן היה אפשר לקדש ( שאינו ראוי לקדשו

. )קכזק "ס 'ציון ההלכה'ו, קאק "ור' 'שקל הקודש' ס. ג,טזהל' קידוש החודש (ם "רמב :מקורות .)שלושים ואחד, ביום למפרע

  .)ויש מקשיןה "ד(א "ריטב. )נ"ה ואימא ה"ה ב', ד"כ(א "שבר
  . )ה הא דאמרינן אמאי"ד(א "שבר. )ה לא תהא"ד(תוספות  :מקורות  . 18
אף אם בזמן שיש שהות לומר מקודש כו'. משמע  ,כתב הרע"ב אבל אם ראוהו ב"ד עם שקיעת החמהרבי עקיבא איגר כתב,  ובחי'  . 19

על מה  ,דאם לא על עדותן של אלו, כשמקדשים למחר צריך שיעידו ,אלא דלא היה פנאי לומר מקודש עד שחשכה, ראוהו ביום

דאין  ,יה לשמיעהלדון רא י אפשרדבראוהו בלילה א ,הטעם התוספות ה שכתבואבל לפי מ. רש"ימפירוש נראה כן ו .יקדישו

   .ראייתם) סמך(על  יכולים לקדש למחר ,ולא הספיקו לומר מקודש א"כ בראוהו ביום ,מקבלים עדים בלילה

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"ד| דף:  גפרק: 


