בס"ד

ראש השנה כב) :משנה( עד כג) :משנה שניה(
ביאורים
היוצאים להציל – במשנתנו מבואר שהתירו חכמים ליוצאים להציל להסתובב בתחום העיר )ולא הגבילו אותם בארבע אמותיהם כפי שהגבילו
שאר אדם שיצא ממקומו(.
היתר נוסף שהתירו להם הוא לחזור למקומם .הרב פיינשטין )תחומין א'( פסק שההיתר לחזור למקומן הוא רק כאשר היוצא להציל ידע שהוא
יוצא לזמן קצר .כשהיוצא להציל יצא לפרק זמן שאינו ידוע ,שאפשרי בהחלט שיימשך עד לצאת השבת ,אסור לו לחזור לביתו בשבת )אין כאן
חשש שפעם הבאה לא יצא להציל  -כיוון שכאשר יצא הוא ידע שאולי ההצלה תמשך עד מוצאי שבת ובכל זאת לא נרתע מלצאת(.

משנה
אופן פירסום קידוש החודש:
בראשונה :ע"י השאת משואות.
לאחר שקילקלו הכותים :ע"י שליחים.

רשב"א הוסיף :חרים ,כייר ,גדר.
מיקום הרים אלו:
דעה א' :בין ההרים שבמשנה.
דעה ב' :בנתיב נוסף )היו מעבירים את

אופן השאת המשואות:
כורך בחבל בראשי כלונסאות של ארז :קנים ,עצי שמן ,נעורת של פשתן.
עולה לראש ההר ומדליק ומוליך ומביא ומעלה ומוריד
עד שרואה שכך עושים בהר הבא בתור.
סדר ההרים :הר המשחה ,סרטבא ,גרופינא ,חוורן ,בית בלתין ,כל הגולה )פומבדיתא(.

התשדורת בשני נתיבים כדי שאם אחד
יחסם השני יעבוד(.

ברייתא
על איזה חודש משיאים משואות?
רק על חודש חסר )כשיום ל' הינו
מהחודש החדש(.

מתי משיאים משואות?

מדוע לא משיאים גם על חסר וגם על מלא?
גזירה משום ר"ח חסר שחל להיות בע"ש.
במקרה זה ישיאו במוצ"ש ,ולא יידעו האם זה בגלל שהחודש חסר
והמשואות הם במקום ע"ש ,או כי החודש מלא.

בליל עיבורו )במוצאי ל' – אחרי קידוש
החודש החדש(.

מדוע לא משיאים רק על מלא?
כדי שיידעו שהחודש חסר מיד  -ולא יתבטלו ממלאכה למחרת
ר"ח )שמא יום זה הוא ר"ח(.

קושיה:
במקרה כזה שלא
ישיאו כלל ,וכך תהיה
הבחנה!
תירוץ:
עלולים לחשוב
שהחודש מלא ,ולא
השיאו במוצ"ש בגלל
שכרות.

• כל חפץ שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן לה .חוץ מהת"ח שהם הרגו שלכך אין תקנה )ועליהם נאמר ונקיתי דמם לא נקיתי(.
• גירסא א' :הלומד תורה ואינו מלמדה – דומה להדס במדבר) .שאין מי שנהנה ממנו(
גירסא ב' :הלומד תורה ומלמדה במקום שאין ת"ח – דומה להדס במדבר) .שהוא חביב לכל(

משנה
אופן 'אירוח' העדים שראו את החודש:
• היו מתכנסים לחצר בירושלים הנקראת 'יעזק'  -נבדקים שם ע"י ב"ד  -היו שם סעודות גדולות כדי לדרבן את העדים לבוא.
עדים שבאו בשבת:
בראשונה :היה אסור לעדים לצאת מהחצר )כדין היוצא מחוץ לתחום(.
התקין ר"ג הזקן :שיהיו מהלכין  2000אמה לכל רוח )כאנשי העיר(.
וכך התקין גם למיילדת שבאה ליילד ולמי שבא להציל מצרות שונות.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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