
 

 

 

 

                                
                                       

 

 ?אב ובנו שראו את החודש, ילכו. מדוע .1

 יוכל להצטרף לאחר.  ,אינם מצטרפים. אבל אחד מהם שלא יכשל לת"ק:

 משה ואהרון.  –כשרים לעדות החודש. 'החודש הזה לכם' עדות זו כשרה בכם  : אב ובנו וכל הקרוביןלר' שמעון

  .עם בנו ועבדו המשוחרר ,שראה את החודש בירושלים -בטוביה הרופא  מעשה

  ופסלוהו עם בנו. ,לבי"ד קבלו עבדווכשבאו  .ופסלו עבדו שסברו שצריך מיוחסים ,הכהנים קבלו אותו ואת בנו כדעת ר"ש

  ,הלכה כר"ש לו שמה שרב לא חלק כשאמר ,חנןוביאר לרב  .אך רב הונא פסק כת"ק משום המעשה ,רב חנן פסק כר"ש לענין הלכה:

 הלכה כר"ש. –מכיון שגרס במשנה שר' שמעון כת"ק ור' יוסי הוא החולק. ובשם שמואל 

 

 ?כסף בצע למען דת על שעוברים כיון ,אלו הן הפסולים לעדות מדרבנן .2

 מלווה כסף בריבית. ב.   שלוקח כספים שלא כדין שאסמכתא לא קניא ונחשב גזלן מדרבנן. המשחק בקוביא .א

 סוחרי שביעית.  ד.   ה"ז כעין משחק בקוביא. כך וכך.  מפריח יונים אם יונתך תקדים תקבל .ג

 וכל אלו כשרים לעדות שהאשה כשרה בהם.

 .לזה כשראף הוא גזלן מדרבנן ומכאן למדו ש . , בעדות להתיר אשה כשריםמהתורה פסוליםש -עבדים כנענים ואף 

 

 ?מי שראה את החודש ואינו יכול להלך ברגליו, האם מותר להוליכו על החמור .3

 ואף את המטה מותר ואם יש אורבים בדרך לוקחים אף מקלות ולדרך רחוקה לוקחים מזונות  .מותר. ואע"פ שנחשב כמשאוי

 שנא' 'אשר תקראו אותם במועדם'. בשבת עצמה החודש קדשבאופן שיספיקו לרק ומחללין שבת 

 

 ? האם מקבלין עדות החודש מכל אדם .4

 ולכן אם העד לא מוכר שולחים עמו אחר להעיד עליו.  .קבלו רק מהמוכריםיאך כשקלקלו הביתוסים התקינו ש  ,בראשונה קבלו

  .'משפט'כיון שנקרא וכן להעיד על  החודש אחד לא נאמן והכוונה זוג אחר שהרי אחד לא נאמן 

 שהיה עד נוסף עם ר' נהוראי ולא הוזכר משום כבודו של ר' נהוראי.  א. :יש לתרץ ,העיד על עדומה שמצינו שר' נהוראי הלך 

  .ונתחדש שמספק אם נמצא בביתו חלל שבת עמוידע שיש אדם נוסף באושא שמכיר את העד והלך ע"מ להצטרף  ב.

 

 ?החודש אחד נאמןהאם לעדות שבי"ד קדשו את  .5

 שבמילתא דעבידא לגלויי אנשים לא משקרים. יווןגברא רבא כמותו אלא אפילו כל אדם כ קעולא העיד לבדו. ואמר רב כהנא שלא ר

 

 ?מה היה הקלקול שקלקלו הביתוסים .6

 וץבתי הירח שהוא רוראי דומיםאמעלה ב. שלהם העיד ושלנו אמר עולה הייתי זוז, אחד משלנו ואחד משלהם 400-בשכרו שני בנ"א 

והסביר ששמע שהביתוסים  רזוז שקבלתי ע"מ להעיד שק 000הרי  ,בין שני סלעים ראשו דומה לעגל וכו' ואם אין אתם מאמינים 

זוז בשבילך מתנה ואע"פ שלא עמדת בתנאי  000-ר לחכמים. ואמרו לו חכמים שהפשוכרים עדי שקר החליט להעיד בעצמו ע"מ לס

 .מלקותלבי"ד לקנוס. והשוכרך ימתח על עמוד ל יש רשותשהתנו עמך, 

 

 בראשונה עד שקלקלו הכותים היו משיאים משואות כיצד היו מודיעים לכל הגולה ע"פ המשואות? .7

 מוטות ארוכים של ארז וכורך עליהם מינים המגדילים את השלהבת עולה לראש ההר, מדליקם באש, מוליך ומביא ומעלה ומוריד

 בהר השני עושה כן הלאה עד בית בלתין עד שרואה כל הגולה כולה כמדורת אש. ]משיאין לשון שריפה[   עד שהוא רואה חבירו

     תשע"ד    סיוןב 'א ישישיום  בס"ד

 ב"כ – ראש השנה
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