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ר .וכו' מעוברת שנה א פ״ד / שהיא השנה שנקראת למעלה גארט גנ י א ^^גולס ־מוסיפץ ואין ^עומה^: לאשה דמיון מעמלת חדש מ  מיש ״מגברו tskr< ̂לפי ^לזמ\ שהוא לפי איר ^
ה הגיע ofr יודעש הס האבמ מזמן קרוב העיבור יחדש יעשו אס אבל לעיבור השנה הצעלך ולא במהרה התבואה שיחנשל יתכן לפניו מ י נ פ מ ו ^ . ל ו ש ל׳ •העיגור חדש ב

לפיכך אחרת שאליה לט ועי/־ישאר הזמן שמא ל׳ ובמקצתס כ״נו העיבור חדש השנים המקצת יעשו ואס השצ/ י״ג ממט ישאל בלבד כ״ע אותו יעשו ואס תשצ/ י״ב כ״ע החדש שמדת לפי
 על:שנה החמה הוספת:שנס מפני השנה זמני כל מל חלילה השנה חדשי הוזרין הזה^היו החדש תופפת ולולא וכסליו מרחשוון סדור בחשבון יבלע החדש מתשלום והנשאר יוס ל׳ עיבור של השנים אותו-בכל יעשו

 ופעמים החמה בימות פעמים גא הפסח והיה הלבנה
:הגשמים בימות .

i ל . מעברין סימגין שלשה ע / ו כ  יתאחר אם ו
זה זמן אחר או בניסן ט״ז עד התקופה . :

 שעוריס ימצאו שלא ויתכן השנואה בישול שיתאחר יודע
 בזמן התקופה תלו לפי^ העומר מנחת מהם להקריב

: העומר הקרבת חיוב זמן בניסן 1מ״
 ולא מאוחר אפל פירוש , וכו' ב״ד ראו אס וכן ג

 בבטן הוא כאילו ^ודומה האדמה מן ׳:צמח
 נוכויכי לא והכוסמת והחמה דכתיב באפילה נ^אכן

 צמחו שלא מפני הברד לאפפסידס פירוש ,הנה אפילות ■
 אותם וימית הברד ־שיגיע.אליהן עד הארן על ויצאו

 וסומכין וענין .לאויר יצאו ולא האיז בבטן לפי:שהיו
 אחד על לא ביחד שניהם על שני:סימנין.לומר על

:בלבד מהם
 מארן ארצות השלש אלו . וכו׳ ארצות :על^ג׳ ך

קודם) להתבשלבהס התבואה ישראל(ממהרות
 צמחו לא עדיין אס ופירוש .א״י עיירות כל [כוללות]

 עליו שנסמן! חזק סימן לנו נשאר שהרי(לא) האילן סירות
 באמת ̂ ̂אלא הגיע‘ לא האביב שהרי השגה בעיבור

 וגס בהם הגיע לא ארצות שבשתי אלו ארצות משלש
 עד התקופה הגיע שלא ואע״ס ׳ צמחו לא האילן פימת

 לידיעת צריכין :אנו שאין עברה אס שכן וכל בניסן ט״ז
 נמצאת .וכו׳ זה סימן ועל אמר שהרי אלו סימני! שגי

 לא ואס מעברין בנוסן ־ט׳׳ז התקופה עברה שאס אומר
 האילן פימת וצמחו .האביב והגיע בניסן לט׳יז הגיע

 אע״פ הדש של רובו התקופה. עברה ואס .מעברין 'אין
 ועל אמר שהרי [מ״ברין] הסירות וצמחו האביב שהגיע

 הגיע לא ואס .אחר לסימן הוששין ואין סומכין זה סימן
 לא או האביב הגיע לא עדיין אס בניסן לט״ז התקופה

 זמן יש שהרי מעברין ׳שאין לי יראה הפיכות צמחו
 הגיע שלא. מאחר להצמיח וצפירות להגיע לאביב

 שהרי לתמוה‘יש הג׳ בחלק אבל בניסן. ט״ז עד התקופה
 אלא גגיסן לט״ז התקופה הגיע אס ן מעבר אנו אין
 ולמה האביב הגיע המ1 האביב בזמן הפסח שיבא כדי

 לסימן חוששין ואין אמר וכיצד לעבר זו בשנה הוצרכגו
:וצ׳׳ע אחר

 שיכולים לסי השלג מפגי לא .וכו׳ דבריס שס ליש ה
 דכיון המדורות בחמימות או בבגדיס להתהמס

 באורסח שהי לא באורחא למיזל רגליה איניש דעקר
 געקמממק<מןשעדיין שלא ישראל וגליות הצגה, מפני

 כשיעקרו אס נראה אומרין ואץ טורח להס נהיה לא
 לאחר אלא צירושליס להגיע ימלין יהיג לא ממקומן

 וקרי ,לירושלים שיגיעו כדי מיד השנה לעבר יוס י״ד
 תחת משועבדין היו שגי דבבית ישראל גליות להו

:האומות יד
א ן ל  או הקהל רוב שהיו כגון . הטומאה מפגי ן

 לעשות יכולין שהרי במת טמאים הכהניס רוב
 ויהי שנאמר הטהורים עס :הטמאים בטומאה הפסח
 יחידים השמועה משי למדו כך וכו׳ היו אשר אנשים

הציבור נטמא אס אלא בטומאה נאכל ואינו . ובנבלה בשק נוגע כגון הטומאות במגע לטמא או מת לסמא [בטומאה] נאכל(בטהור) בטומאה שהקריבוהו והפסח בלבד מת בטומאת זה ודבר .נדהים הצבור ואין נדחים
ם. מז׳ יותר טומאה לנו אין והא הפסח מעבריןעד שבו אדר מחדש עליהן שתשאר זו טומאה ה׳׳ד תשאל אס רמז״ל הגאון הרב כתב .נאכל אינו הדס זריקת לאחר נטמא אס אבל הדס זריקת קודס מי י

וכיון שיטהרו כדי אדומה סרה אפר בה מצאו שלא גשנה זה שיתכן אמר מיהו ז״ל גאון האיי רבינו שפירש מה על עמד לא הלוי יהוסף ורבינו יפה פירוש ז״ל גאון האיי רנינו זה טעם שפירש ושמענו
מחוסרי שיהיו כגון זה שיתכן ענ״ד לפי ונ״ל .עכ״ל מעוברת עיברוה(אינה) ואס דלא קמ׳׳ל אותן לטהר אדומה פרה בו לחפש כדי בה חדש שמוסיפץ אותה מעברי! וס״ד הטהרו ולא הס טמאים מצאוה שלא

 את דין בית עיברו ואם :שלו הגמרא בפירוש ז׳׳ל דבריו טסח זה .דלא קמ״ל ליקרב כפרתם מחוסרי של אילים שיגיעו עד מעברין דתימא מהו הפסח לאחר אלא ליקרב ראוייה כפרתם היתה ולא כפרה
בטומאה: הפסח לעשות יכולין שהן מאחר לכתחלה הטומאה מפני מעברין שאץ בדיעבד פירוש .מעוברת זו הרי הטומאה משני השנה

T כסף: מעה משוה פחות ראייה תהיה שלא ומד״ס ידו כמתנת איש שנאמר התורה מן שיעור לה אץ שהראייה הבהמה מן בין העוף מן כין באה ראייה עולת שהרי לראייה מצויין והגוזלוש .וכו׳ דנריס יש
מפגי

משנה לחם

רביעי פרק
ה ־א נ ש, בה ^שמוסיפץ שנה היא ״מעובדה ש  אדר אלא לעולם מוסעין ואין חד

 חדש .ומפני.מה'מוסיפין . שני ואדר ראשון אדר אדרץ שני שנה אותה ׳ועושין
 ן ■שיהיז חדש:האביב את שמור שנאמר זמן הפסח;באותו שיהא כדי האביב זמן מפני זה

 החטה בימות '׳פעמים בא הפסח הזה החדש :הוספת ולולא .האביב בזמן זה חדש
 ועל התקופה על . השנה את .טעברץ סימנץ שלשה על ב : הגשמים בימות נפעמים
 בששה ניסן תקופת תהיה אם :ויודעין מחשבין דין בית ביצד .האילן פירות ועל האביב

ה. ׳אותה ,מעברין זה זמן אחר או בניסן עשר שנ  שיהיה כדי שני אדר ׳ניסן אותו ניעשו ה
הרפיה צ10הש ואין ומעבדין סוטכין זה סימן ועל האביב.,' בזמן הפסח

ם וכן ̂ : אחר* לסימן חוששין א י . ן א ג׳ הדא '6ד.נהדי ליהא יהא _ך,ן ף משני. מעניין סימנין מל.

 פירות הוא.־ולא:צמחו אפל עדיין אלא האביב הגיע לא
 שני על ־סנמכין .׳הפסח בזמן לצמוח שדרכן :האילן
ה. את ומעברין אלו סימנין שנ  שהתקופה פי על =ואף ה
.^מעברין הן ־הרי בניסן ■עשר לששה קודם  שיהיה כדי .

 עשר בששה התנופה להקריב:ממנו:עגמר מצוי האביב
 : האביב זמן כל צומחין:כדרך חפירות ׳שיהיו וכדי .בניסן

 ארץ על .באביב סומכין ארצות:היו שלש ועל ד
 האביב הגיע ואם , ועל:הגליל הירדן עבר ועל יהודה
 ואם מעברץ. אין הגיע לא ובאחת מאלו ארצות בשתי
 עדיין •אם מעברין. בשתים הגיע ולא מהן באחת הגיע

 העיקר שהן הדברים •הן ואלו .האילן פירות צמחו לא
 שהיו ■אחרים דברים שם י=ויש ה ♦ החמה שגי השנים שיהיו כדי בשבילן שמעברין

 העם ואין שאינן:מתוקנין הדרבים מפני . הן ואלו .הצורך מפני בשבילן מעברין דין בית
 הגשרים ומפני הדרכים. ויתקנו הגשמים שיפסקו :עד השנה את מעברין לעלות יכולין

 את :מעברין , ומתים בעצמן ומסתכנים העם את ומונעין מפסיקין הנהרות ונמצאו שנהרסו
 לצלות ,מקום להם ואין בגשמים שאבדו פסחים תנורי ומפני . הגשרים שיתקנו" עד השנה

 שנעקרו ישראל י ומפני,גליות וייבשו. התנורים שיבנו עד השנה ■את מעברין פסחיהם את
 : להגיע - להם:פנאי שיהיה כדי השנה את מעברין לירושלים הגיעו לא ועדיין ממקומן

 ישראל גליות מפני ולא הצנה מפני ולא השלג מפני השנה'לא מעברין אין אבל ן
 הנהנים רוב או הקהל רוב שהיו כגון . הטומאה מפני ולא . ממקומם נעקרו לא שעדיין
 יעשו אלא בטהרה ויעשו לטהר פנאי להם שיהיה כדי השנה את מעברין אין ־טמאים

שאין דברים יש ז מעוברת: זו הרי הטומאה מפני השנה את עיברו ואם .בטומאה
ל כ ג וה א מ׳ ס , מו טשין נ א: ב :חנח 1חכ שי' וגשור ש הלייןי מעברין סג

אי מהם מלאחד־ מעניין מהם ־נ' על ין.׳ו כי ע מ ך  אי
ן ■ההיא ■משום פינ ה מי  אנין כי שלח־ליה־כנמנא נר׳
ת •כי .לדכא שכא חקופת מי  לנניסן היהסר עד עסז.דמ
ה בתקופת י ׳התם לה ■ היתוש ולא שמא• ־ ׳לההיא מנרה  ענ

ה וכיוןדמשכא כהדיא כדמפרש קאי  עד הקו«ן-ענ
 התג־ואמעול עד,בתר חמוו תקופת משכא גניסן ע׳ו
ע דנעיגן חדא .מעגדן הכי  בתקופת-נישןיזליכא, אג
 י5קת וכי וליכא, חדשה בתקופה חג כזליה דבעזןן ותו

 תשרי אתקופת מענרין אין מהם אחד ־על כברייתא
 מענרין אין דקתני ־•דאידך:ברייתא כת׳ק קאיידש׳ל

 יום מ׳ז תשרה א׳כ־היתה־תקופה אלא :השנה■ את
 דלא אשתכח לא, ותו ט׳ו עד תמוז תקופת משכא ■ דכי

 אביב וכיון.דאתי בנישן ע׳ו מד טבת תקושת משבא
 דתינן דלא •לגדה התקופה על מעכיין אין כתקנו

^ תדתי:מקמי :■י .ע?כ ,ח
:שם). כ'מ ועי' ,ט׳ן להלבה שייכא (ההשגה

 דיגא דכי זילותא שאי ואיכא שסי מילתא איארסמא לעיל ו״ל רניש כדכהב נעיכור
 מילחא א&רסמא כלומר מעוכר שהוא שמו יצא שככר ז״ל רכמו וז״ש שעפו. מה לשמור

 עמדו אם אכל .כקידוש ולא כעיכור מאיימין ולזה כ״כ איפרסמא דלא כקידוש משא״ש שפי
 כ״ד דכריו כמחלת ז״ל רכינו שהזכיר הדין זזה .העיכור אפילו דסוחרין ודאי כדכריהם

 דריכ״ל הא על כגמרא דהקשה ומשום . כלילו הירח וגראה הואיל אמרו עוד וכו׳ שישכו
 כגמרא אוקמוה כזמנו נראה שלא החדש על העדים על מאיימין דאמר יוחק דר׳ מהא
 ליה ומשמע הקידוש. על מאיימין והשרי כניסן אכל חדשים כשאר איירי דריכ״ל דהא

 כעגין אלא הקידוש כענין חדשים משאר והשרי ניסן חלוק כלכד זו דלא ז״ל ליכינו
 דאיירי יוחנן דר׳ דכיון ושעמא העיכור על מאיימין אין דכניסן חלוק הוא נמי העיכור

 ג״כ הזכיר ולא הקידוש על לאיים מלמדם שהיה מאמר כגמרא כדאוקימו ותשרי כניסן
 דכניסן כיון ושעמא העיכור על איום ותשרי כניסן ליה דליח משמע העיכור על איום

 משנמינן לא ז״ל רכינו כדכחכ איירי החדש חצי דקודם מועדות מקנת איכא ומשרי
 הירח שראה עדות שהוא מפני הקידוש מקיימין אנו לעולם אלא דינא דכי כזילותא

טר כזמנו עי  מלומר אורחיה כי כזמנו דנראה לאוקמי עדיף ושפי כזמנו שלא דנראה הוא ו
 זו .המועדוח ולתקן החדש לקדש וצריך אורחיה דלאו כזמנו שלא אלא כזמנו נראה דלא
 שעיכרה היכא כלומר לצורך החדש אה דמעירין דסוכר מהחכמים אחד שכרת היא

כגמרא וז״ש אחזקתיה ליה מוקמיגן לעכרו שעם יש אם העיכור סתרו ואח״כ מתחלה

 כרינ״ל היינו לצורך דמעכרין דאמרינן הא דאילו ריכ״ל, דאמר הא וכי ז״ל. רכינו לדעח
 שיעכרוהו לא אכל אמזקתיה ליה מוקמינן כ״ד כשהוצרכו אז כשעות כ״ד מהחלה שעכרוהו

 על סאיימין החדש חצי קודם ומשרי דכניסן זה לפי נמצא וא״כ .לצורך שלא מתחלה
 החדש אס דמעירין שמכר מי דאפילו ז״ל רכינו אמר לזה העיכור על ולא הקידוש

 על ולא הקידוש על דמאיימין מילתא דמוקי כגמרא כדחריץ מודה וחשרי כניסן לצורך
 נוונא דככל להו דאית ז״ל רכינו שכחכ החולקים החכמים ושעם ומשרי. כניסן העיכור

 ס״ל שמואל בר דרכה :רכא דסרין בחרא כתירוצא דס״ל משוס הוא לצורך מעברין אין
 משוס כאחרים פשקו והס 'אמרים כהכרח ואתי לצורך החדש אס מעכרין אין נוונא דככל

 ומודו דאכיי כחירוצא ופוסקין מולקין האחרים החכמים אבל שמואל בר דרכה כריימא
 רבינו דברי כל נתיישבו דחוק קצת שהענין אע״ש מ״ש ועם .רבינו.ז״ל כדכתב ומשרי כגיסן

 שאין מ״ש נס .מקום להם אין ז״ל רש״י שישת שלפי הגמרא מן יוצאים שהם ודינין ז׳׳ל
טר על מאיימין  משמע ובנמ׳ העיבור על שמאיימין כחב ולעיל ותשרי ניסן גבי העי

 .מעמו כתבתי וכבר . הקידוש לענין אלא חדשים לשאר ומשרי ניסן בין הפרש דאין
 מפני לכארס רצה לא אלו שדברים שכחב המפרש •על והחימה .דח(ק הוא בעיני כי הגס
 רכינו דברי לפי מקום אין לכאורה כי הגמרא לשונית לט שת לא ואיך מבוארים שהם

כתבתי: דעתי לעניות שנראה ומה ז״ל
ל ד נ ז מ ו ד ע ׳ ה פ :י׳ב) דכנהדלין(דף פ׳ק הכל .כאמירה עד מעוכרת שנ



^15 קנחפיירושפ״ד החדש קדוש הלכות זמנים.פירוש
י נ פ  דאכילת פסחים לצורך שיגדלו כדי השגה את גענר אומרים שאץ גדלו שלא ומלאים. הגדיים מ

 הגוזלות מפני : קנון שהוא אפ״ס אחד גדי על הרכה ליממת ויכולץ ככזית לה סגי הסהח
 לסי הפסח עד קיניהם משהין השגה שכל לסי יולדת קיגי לצורך גדלו שלא סי׳ . וכו׳ סרחו שלא

 חייכות הן 6שאן כרחן כעל ועולין לפסח עד וממתיגין לירושלים עת ככל לעלות להן הוא שטורח
 קעגים הגוזלות עדיין וכפסח ראשון הפסח כאכילת

 הצהיכו שלא הגוזלות מפגי השגה מעכרץ אין אס״ה
: לקמת קיגין היולדות שימצאו כדי

 סי׳ • וכו' כמזומגים אלא השגה את מעכרין אין ט
י׳א) (סגהדרין כגמרא ואמריגן לכך קרויין

 השכים שכעה לעלייה לי השכימו שאמר כרשכ״ג מעשה
 ירד כרשות שלא שעלה הוא מי אמר שמגה ומצא
 שעליתי הוא אגי ואמר רגליו על הקנון שמואל עמד
 הלכה ללמוד אלא עליתי השגה לעכר ולא כרשות שלא

 השגיס כל ראויין שכ כגי שכ לו אמר הוצרכתי למעשה
 אמרו שהרי אעשה מה אכל ידך על להתעכר כלס

 ולא לה כמזומגים אלא השגה את מעכרין אין חכמים
 והאי הוה אחריגא איניש אלא הוה הקטן שמואל
 ,דעכד הוא ליכסיף דלא היכי כי הכי שמואל דעגד

 אמר שום ריח והריח דריש וקא רכי דיתיכ הא פי
 עמדו ויצא חייא רכי עמד שוס'יצא שאכל הוא מי

 חייא לרכי כרבי ר״ש מצאו למחר אחריו ויצאו כלס
 ח״ו לו אמר אמש לאכא שציערת הוא אתה לו אמר

 • פלוני למקום מזומנים היו :כישראל כזאת תהא לא
 השגה עיכור כדיני עצמן לכין כינן שיעיינו כדי סי'

 כלכד שזימנו ואותן ישגו או יטעו ולא שיכאו קודם
 אנשים לעלייה עמהס שעלו ואע׳׳ס אותה שמעכרין הן

 מן הס אינן כרשות שלא שעלו אותן .שהרי אחרים
 כמעשה כדאמרינן לכך הוזמנו לא שהרי המעכרין

 עליתי השנה לעכר לא הקטן שמואל לו שאמר דרשכ׳׳ג
 לא לעכור מזומן שאינו מי להושיכ שאפשר מכלל וכו׳

 : למעשה הלכה ללמוד אלא המעכרין מן להמנות
 יושכין כ״ד שהיו פירוש . אותה מעכרין ובכמה

 האכיכ מפגי עיכור צריכה השגה אס ^ורואין
 כדי מג׳ פחות כ׳ד שאין כג׳ מתחילין התקופה או

 מחלוקת כיניהס היה אס ומיעוט רוכ כהם שיהיה
שכ. לא שניהם אמרו : הדינים מן כדין  פירוש נ
 דודאי ספק כאן שאיך כך על כ׳ד להושיכ צריך אין
 צריכה אס ונעיין ונכדוק נשב אומר ואחד עיכור א״צ
 סירות או התקופה או האכיב מפני אותה לעכר זו שנה

 בדכר יעיינו ולא ישכו ולא כמיעוטו היחיד כטל האילן
 ונראה נשכ השנים אמרו :להטות רכים אחרי דכתיכ
 משא,ומתן שהרי מוסיפיםשנים. נשכ לא אמר ואחד

:ה׳ צריך עיכור של
 מן לא פירוש .הצד מן מתחילין השנה ובעיבור יי

 השאר יסמכו שמא שכדיינין הגדול מן
 וימנע הגדול על לחלוק כדאי עצמן יראו ולא דעתו על
 שאמרנו כמו כדעתו לו הנראה דכר לומר אחד כל

 הגדול מן מתחילין החדש כקידוש אכל .נפשות בדיני
 החדש קידוש של העדות שתתקיים אחר למעלה כמ׳׳ש
 מקודש מקודש עונים העם וכל מקודש אומר רב״ד
 שהוא מי לפניו בקידוש להתחיל לרכ״ד כבוד שאץ
 אומרים שנים אס מה מפני לשאול ויש .'ממצו פחות

 ואס כמיעוטו יחיד בטל גשכ אומר ואחד נשב לא
 שנים מוסיפים נשכ לא אומר ואחד נשב שנים אמרו
 יחיד כטל בתחלה שאמרנו כמו נאמר לא ולמה

 אינה עיכוראו צריכה אמרו אס הדין וכן במיעוטו
 להטות רבים אחרי והוא העיקר על סמכנו ולמה צריכה

 ולא עיכור צריכה אינה או נשכ לא שאומרים במה
 אם ונראה נשב שאומרים כמה זה עיקר על כסמוך

 שני שיהיו ראוי והיה שנים מוסיפין אלא עיבור ריכה1
 יוסיפו או כמיעוטו המיעוט יכטל או שוים הדינים

השנים

 לשנה סעד אותן עושין אבל כלל בשבילן מעברין
 ופירות האביב מפני או התקופה מפני עיבור שצריכה

 נולדו לא שעדיין והמלאים הגדיים מפני .הן ואלו האילן.
 מעברין אין .פרהו שלא הגוזלות ומפגי .מעט שהן או

 לפסחים והמלאים'מצויץ הגדיים שיהיו כדי אלו בשביל
.העוף בקרבן שגתחייב למי או לראייה מצויין והגוזלות

 אותן עושין כיצד ה :לשגה סעד אותן עושין אבל
 התקופה מפגי עיבור צריכה זו שנה אומרין .לשנה 'סעד

 הגיעו שלא האילן ופירות האביב מפגי או שמשכה
 מעברין אין ט : רכים והגוזלות קטגים שהגדיים ועוד,

ה. במזומגין אלא השגה את  בית ראש יאמר כיצד ל
 מזומגין היו הסגהדרין מן ופלוגי לפלוגי הגדול דין

 צריכה זו שגה אם וגדע וגראה שגחשב פלוגי למקום
 הן בלבד שהוזמגו ואותן . צריכה איגה או עיבור

 בשלשה מתחילין אותה מעברין ובכמה .אותה שמעברין
 אמרו . אותן שסמכו ממי גדולה סנהדרי מכלל דייגין
 לאו אם עיבור צריכה אם גראה ולא נשב לא שנים
 אמרו .במיעוטו יחיד בטל .ונבדוק נשב אמר ואחד
 שנים עוד מוסיפין .נשב לא אומר ואחד ונראה נשב שנים

 אומרים יישניס י :בדבר ונותנין ונושאים המזומנים מן
 שנים בטלו .צריכה אינה אומרין ושלשה עיבור צריכה

 אומרין ושנים עיבור צריכה אומרין שלשה .במיעוטן
 לה המזומנין מן שנים מוסיפין . עיבור צריכה אינה

 לעבר כולם גמרו אם .בשבעה וגומרין ונותנין ונושאין
 הולכים נחלקו ואם .שגמרו כמו עושין לעבר שלא או

 ׳שיהא וצריך .לעבר שלא בין לעבר בין הרוב אחר
 אחד של ישיבה ראש שהוא הגדול דין בית ראש

 הרי לעבר בשלשה גמרו ואם .השבעה מכלל ושבעים
שירצה. או עמהן הנשיא. שיהא יוהוא מעוברת זו

 החדש ולקידוש . הצד מן מתחילין השנה ובעיבור
א הגדול: מתחיליןמן  לא השנה לעיבור מושיבין אין י

 ומלחמותיו חיילותיו מפני מלך .גדול כהן ולא מלך
 וכהן .לעבר שלא או לעבר בשבילן נוטה דעתו שמא
 לעבר נוטה דעתו תהיה לא שמא הצנה מפני גדול
 ביום טובל והוא הקור בימי תשרי יבא שלא כדי

 הגדול דין בית ראש היה יב טבילות: חמש הכפורים
 אותה מעברין. אין רחוקה בדרך נשיא הנקרא והוא
 זו הרי ורצה בא הנשיא. ירצה אם תנאי על אלא

 את מעברין ואין .מעוברת אינה רצה לא מעוברת
 שנאמר בתוכה שהשכינה יהודה בארץ אלא השנה
 ואין .מעוברת בגליל עיברוה ואם .תדרשו לשכנו

 מעוברת תהיה שנה זו אי ולידע ולקבוע לחשב דין לבית יש ע מעוברת: אינה בלילה ואסעיברוה ביום. אלא מעברין
שנה שאומר הוא השנה ראש אחר אלא מעוברת פלונית שנה אומרין אין יאבל . שנים לכמה אפילו שירצה עת בכל

שאומר הוא באדר אלא מעוברת שהיא מודיעין אין הדחק בשעת שלא אבל הדחק מפני זה ודבר .מעוברת זו
 מעוברת אינה מעוכרת שתכנם זו שנה השנה ראש לפני אמרו .שני אדר אלא ניסן אינו הבא וחדש מעובדת זו שנה

 ראש להיות ראוי היום שאותו .כלל אותה יעברו לא השנה עדיין עיברו ולא באדר שלשים יום יהניע יד :זו באמירה
 באו .מעוברת זו הרי אדר של שלשים ביום עיברוה ואם .לעבר יכולים אינן עיברו ולא ניסן ומשיכנם ניסן חדש
ואילו .שני אדר חדש ראש ויהיה שלשים ביום החדש את מקדשין אלו הרי הירח על והעידו שעיבדו אחר עדים

ו :בניסן מעברין שאין מעברין היו לא שוב השנה את שיעברו קודם קידשוהו בשנת השנה את מעברין אין ט
 בשביעית מעבדין ואין החדש. לאסור זמן להן להוסיף אפשר ואי ולחיות לאכול הגרנות לבית רצים שהכל רעבון

ם. ושתי העומר לקרב ימצאו ולא הספיחין ׳ ׳ שביעית: בערב לעבר היו ורגילין הלח
יראה ; שס ד :יב שם ג

עוז מגדל
ע ק מעכרץ פד ל׳ יום הגי :י״כ) דסגהדרץ(ד^ פ׳״ק ,הפרק ס!ף וגד מעכרץ אץ : דסגהדרץ ופ״ק דעדיות ופ״ו ע״כ) י׳ (דף דכרכזה פ״ק . בני

ב. מל המעט יחלוק או השנים רו  והוי ממנהגם השגה מוציא הוא ונראה נשב שהאומר והחשוכה ה
 ̂ בשנים המזכין מן יוהר המחייבץ שירכו עד הרוב אחר כו נלך שלא נפשות כדיני המחייב כמו
 שירכו עד לדבריהם נחזור ̂ לא עיבור צריכה אינה אומר ואחד עיבור צריכה שנים כשיאמרו לזה גס

: נפשות דיני לגכי כע״א העיבור לגבי שהם שבעה עד,§יגיטו או בשנים
א ן י • וכו׳ דץ כיה ראש היה וכו׳ מושיכץ אי

 מעשה י״א) (סנהדרין כגמרא כדאמרינן
 ושהא אחד מהגמץ רשות ליטול לסוריא שהלך ברשב״ג

 וכשכא רשב״ג שירצה מנת על השנה את ועיברו לכא
:מעוכרת השנה ונמצאת אני רוצה להן אמר

ב ק י א . יהודה כארץ אלא השנה את מעברץ ו
 פירוש תדרשו לשכנו .ירושלים זו פירוש

 מעברין ואץ : המקדש כית -והוא מקום של לשכנו
 החדש לקדוש השנה עיבור הוקש שהרי . כיוס אלא

 מעברץ אץ כך כיוס אלא החדש קדוש שאין וכשם
 החדש את מקדשין שאין ומנין כיזם אלא השנה את

 תקעו קרא מאי אבהו ר׳ אמר י׳א:) (שם כיוס אלא
 מ מתכסה החדש שראש חג זהו אי וכו׳ שופר כחדש

 לישראל חק כי וכתיב השנה ראש זו אומר הוי
 ביום משפט מה כמשפט יעקב לאלהי משפט הוא

 קידוש אף כניו את ׳ הנחילו ביום והיה דכתיב
:כיוס החדש

ג  יחשכו פירוש .וכו׳ ולידע לחשוב דץ לכית יש י
 פירוש התקופה תהיה ואימתי השמש מהלך

 טלה מזל בתחלת השמש היות עת והוא ניסן תקופת
 הענץ זה ויודעץ שנים כמה אפילו שירצו עת בכל

 האכיב יגיע לא שמא לעס זה יודיעו לא אכל לעצמן
 או יעברו התקופה וע״פ יגיעו או האילן פירות ולא
 כשכיל שמא מעוכרת אמרו אס לפיכך יעכרו לא

 ידוע זה אין שהרי מעוברת תהיה לא האחר הסימן
 צריכץ לפיכך כיסוף דין לבית ויהיה כאדר אלא

 בזמנה אלא מעוכרת שהשנה לעס יודיעו ולא להמתין
 זה זמן לפני התקופה שיחשכו ואע׳פ(כן) אדר שהוא
ה לאחר אלא אינו .לחכרסה משנה מעכרין שאין ד

 ביהודה נשיא או הכס היה שאם הדוחק מפני זה ודכר
 אדר קודם יכא שלא וסכור רחוק למקום לילך ורוצה

:מעוברת תהא זו שנה מיד ר״ה אחר אומר
ד  הזה החדש דכתיכ .וכו׳ כאדר ל׳ יום הגיע י

 שראוי יום שבא מאחר חדשים ראש לכס
 עיבור לקבעו רשאי אתה אי ל׳ יום והוא ניסן לקבעו
 אחר ואין ניסן שזה לפי לו סמוך אחר ניסן לעשות
סן.  pני שעיבר יהודה מלך חזקיה הענץטעה ובזה ני
 עצמו על רחמים וביקש חכמים לו הודו ולא בניסן
 אע״ג אלא אמרינן לא ניסן לקבעו וראוי הואיל קסבר
 ניסן זה כיה קרינן לא הוקבע לא דעדיין כיון דראוי

 ה״ז אדר של ל׳ ביום עיברוה ואם :ניסן אחר ואין
 החדש נתקדש ולא עדים כאו ולא הואיל ,מעוברת

 היו לא שוב שעיברו קודם החדש את קדשו אס לפיכך
 יהודה מלך חזקיה שעשה שזה לך יתבאר ומזה .מעברין

: הוא עשוי שעשה מה אבל בדיעבד
ו ן ט  ואין .וכו׳ רעבון בשנת השנה את מעברין אי

 על שולטת הכל שיד בשביעית מעברץ
 בין שביעית בשנה הארץ שתוציא כל והוא הספיחים

 העקרים מן בין שביעית קודם בה שנפל הזרע מן
 התורה מן לאכלן מותר הכל ועשו וחזרו מקודם שנקצרו
 שהן ואע״פ לאכלה לכס הארץ שבת והיתה שנאמר
 שזורעין עבירה עוברי מפני כאכילה מד״ס אסורין

 יד ואעפ׳כ הס ספיחים ואומרים בסתר כשדותיהן
 מותרין שהן מפני לאוכלן בספיחין שולטת העם כל
 לקרק הספיחים מן ישאר ולא יאכלו שמא התורה מן

 כשכיל ממנה להקריכ תכואה הלחם ושתי העומר
:העיבור חדש הוספת

כשמעברין

על שולטת הכל שיד
דן ד ה סנ ; א א י שסי ב
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ד ״ ז פ  אוחה היחה ראויה ממתה אמור עד ונו׳ שלישה מכעל בא ואיש אומר ר״מ תניא י״ב) דבהדיא(סנהדרין הרמ״ה ע״ז הקשה .ונו׳ חכמים שאמרו שזה לי יראה ט
 כדמפרש האילן ושירות האביב מפני לעבורה חזיא דהוה התם והא הגרנות לבית רצים והכל הישה בצורת ששנת מפני אלישע עיברה לא מה ומפני שתתעבר שנה

שנים על וכו׳ השנה את מעברים סימנים ג׳ י״א:)על דף (שם תניא ובהדיא לבדה התקופה על שמעברין כשוב נמצא שם גם .רעבון בשני מעברין שאין לפי עיברה ולא בברייתא
עברה בניסן שיתסר עד מבת תקופת דמשכא חזית כי לרבא אבין בר הונא רב ציה שלח כ״א) בר״ה(דף דגרסינן ההיא משום ואי . מעברים אין מהם אחד על מעברין מהם

. מבת בתקופת ההוא לה חמוש ולא שתא לההיא
ז מני• תקופח דמשכא [וכיון] קאיכדמפרשבהדיא פירוש בשנת מעברץ אץ דזכטים שאמרו שזה לי יראה ט

̂רדידרו ?גדדד* ר<הדי רדד! יוזדריד mSw ריורדדד עד תמוז תקופח משכא ̂ניסן שיתסר עד ן 1י ד״ רו ב ע מ ש כדגרסמן .ונו' השנה את דין גיח כ נרנן מעשה י׳א:) נסנהדרין(דף י הדרכים צורך מפני בהם יעברו שלא ובשביעית. .רעבון דבעיקאביכ מדא מעברין, הכי ואממול החג
 סג כוליה דבעינן ותו וליכא; ניסן בתקופת
 אחד על בברייתא קחני וכי וליכא. חדשה בתקופה

 דס״ל קאי תשרי אתקופח מעברין אין מהם
 אין דקשני י״ג) ברייתא(סנהדרין דאידך כת״ק

 חסרה תקופה היסה אא״כ השנה אח מעברין
 שיססר עד תמוז תקופת משכא דכי יום מ״ז

 טבח תקופת משכא דלא אשתכח לא, וסו בתשרי
 אין כתקנו אביב דאתי וכיון ,בניסן שיתסר עד

 חרתי דחינן דלא לבדה התקופה על מעברין
 השיב משלם בר אהרן וה״ר :חדא מקמי
 מעתה אמור דקחני דהא הרב דעת ואמר

 ופירוס האביב מפני לא להתעבר היתה ראויה
 איירי לא האילן דבפירות כתבת כאפר האילן

 התבואות ממיני דקתני אמד דמין כלל ברייתא
 א״י בכרה שלא כיון כלומר ה״ק אלא קאמר
 שעורים והוא א׳ ומין א׳ במקום אם כי להביא
 בחדש אביב רוב היה שלא נמצא העומר ולאמר

 ודאי נראה האביב כך כל שנתמעט וכיון ניסן
 מצאו לא כי ודקים רכים וטלאים שהגדיים

 היו לא לבדו אביב שמפני ואע״פ מרעה
 מ״מ העומר ממנו להקריב שנמצא כיון מעברין

 הגדיים מפני להתעבר ראויה השנה היתה
 לעיל כדאמרינן לשנה סעד לעשותן והטלאיס

ומפני דעדקין ואמריא מטא לא דאביבא דזמן

 והי® הגיה נהר מעלה גני על יושג שהיה גמליאל
 השוכוח איגרות ושלש לפניו עומד הלז כופר יוחנן ר'

 לאחנא ונהוג חדא איגרא טול ליה אמר מונחות לפניו
 שלמכון תתאה גלילאה גני ולאחנא עילאה גלילאה גני

 מטא ניעורא דזמן לנון אנחנא מהודעין יסגא
 חדא איגרתא וטול דזיתא ממעטני מעשרא לאפמשי

 נוהודעין יטגא שלמכון דרומא גני לאחנא וכתוב
 מעשרא לאפרושי מטא ניעורא, דומן לכון אנחנא

גני לאחנא וכתג חדא איגרא וטול שוגליא מעומרי

אם אבל .בהם וכיוצא והגשרים
IS■־ *מפני *להתעבר ראויה השנה ד,יתה

ואיש אומר ר׳מ תנא גרפינן ופירות האביב מפני או התקופה
א :ץמן בבל לעולם מעיברין האילן  אמור ונו׳ שלישה מנעל נ
שנה חותה ה^תה ראויה מעתה י ̂ \ ̂ 1

 עיגרוה לא מה ומפני שתתענר השנה את דין בית כשמעברין יץ
חזיא דהוה התם והא כו׳ המקומות לכל אגרות כותבין

 גני נחחנח וכתב חדת תיגרח וטוג שובניח מעומרי ופירות האגיג מפני לעיגורא
ק ו ח ר ד ם ה ו מ ן U ע ו ת ו ע א * ש ר א כדמפיש האילן '“ב ת  דישראל גלוותא כל ולשאר דגמדי ולאחנא דבנל גלותא י ילא «ייי

י נ פ מ ה ו ו מ ל ב י ל . ע ע ן ו ו ש א ל י ש נ  דגוזלייא לנון אנחנא מהודעין לעלם יסגא שלמכון ממניי! פאי! מפני עינרוה ה
̂ן יודע להן ואומר נכתבו עגי[ בשני לב ושפרת מטא לא דאגיבא וזימנא דעדקין ואמרייא רכיכין נ מנ׳ל / י

דא שתא על ואוסיפית חגראי וגאנפי גאנפי מילתא ^

 העיבור שחדש .יום שלשים רצו יום ועשרים תשעה
 לאנשים חםר או מלא להוסיפו דין לבית הרשות

 עושים הם הראיה לפי הם אבל .אותם שמודיעין הרחוקים
:חסר אם מלא אם

חמישי פרק

 את שעיכרו להודיען ר״ג שצריך הה יומין תלתין
כח״ל: היו שהרי מירושלים רחוקים שהם לפי השנה

ה ל א פ׳׳  חדש ראש מקכיעות שאמרנו מה כ
 •כפרקי נתכאר זה דענין דע .וכו'
:הגדול אליעזר ר'

א ב ל  זה חשכון נו שקונעין יום שיהיה פעמים א
 או כיוס לו קודם או הראייה יום הוא

 ממעלה קרוכ כגלגלה סוכנת שהחמה דע .וכו' אחריו
 הירפ מעגל גלגל ומוצק למזרח ממערכ יום ככל

 וי׳ מעלה י׳ג רכ1למנ ממזרח גס יום ככל תנועתו
 מעגלו כחצי הירח [ומהלך] (ומעגל) שניות. ול״ה הלקים
 התחתון וכחציו המזלות סדר הפך על מערכ לצד העליון
 מעלה י׳ג הגלגל כזה יום ככל תנועתו ושיעור .למזרח

] [ציור כקירוכ חלקים וד'  השמש שגלגל נניח כ'
 ומוצק ע׳ ח' ז׳ ה' הירח וגלגל ד' ג׳ כ׳ א׳ המדומה

 הירח ומעגל א' נקודת והשמש כ' נקודת הגלגלים שני
האמצעי הקכוץ עת יהיה פעמים נאמר אח״כ ללמ

ל כ  הראיה על חרש ראש מקביעות שאמרנו מה א
 אין .הצורך מפני או הזמן מפני השנה ועיבור

דין בית או ישראל סנהדרין"שבארץ אלא אותו עושין ״י״ י'״ יכי״ אלישע עברוה מה'לא 44114ta■ 4ך»4ך השנח כיפה אס אכל וכל היחס כצולח
,^ ע ס ה שכך הסנהדרין להן שנתנו ישראל בארץ הסמוכים ל שות. ר
 ומפי חדשים ראש לכם הזה החרש למשה.ולאהרן נאמר שהם סדשה בתקופה אביב יהא שלא התקופה

 הקטן עת יהיה ופעמים האמיתי הקגון עת הוא חן̂ף שכך רבינו ממשה מאיש איש למדו השמועה ’י״ מי התורה מן העיבור זמני עיקר
̂דרד* חדידד? דד ודדדרו דדיריר* wדדדĉ ^ויז ̂ול̂י וכתב הרמ״ה וחזר • דמעבריגן ̂ר עת יהיה ופעמים .האמצעי לקגון קודם האמיתי ר  נתחלה נניח לפיכך .האמיתי קודם האמצעי הקינון העומי וכל לכם מסורה תהיה זו עדות הדבר פירוש

וכשיהיה נשוה השמש מוצק כנגד הירח מעגל שמוצק בארץ סנהדרין שם שאין בזמן אבל .במקומכם אחריכם לאו דעדקין הוו דאמריא מקראי למידק מנ׳׳ל

״ז אלא שנים מעברין ואין חדשים קובעין אין ישראל ואורסא האי כולי אביבא ליה לאיתמר משום
קו על ששלשת! לפי האמיתי הקנון עת הוא האמצעי הלכה זה ודבל ב ♦ היום בו מחשבין שאני זה בחשבון י״: ״

ה יןי על מובעין סנהדרין שיש שבזמן .הוא מסיני למשה ״ מ חד א אין ד1א׳ו צ ל ח י י ה ה הי ם א ו . ו ר י נ ח ד ג נ נ מ ז ז
כשוה השמש כנגד והמוצק הירח מעגל ממוצק מערכ ׳ ו ׳ 1 1 1

 האמצעי הקנון יהיה נ׳ נקודת על הירח שהיה ;:כגוו , החשבון פי על קובעין סנהדרין שס שאין ובזמן הראיה
עצמו הירח ל׳ נקודת קנון והוא האמיתי לקבון קודם אלא . לראיה נזקקין ואין היום בו מחשבין שאנו הזה

מוצק שכשנתקכץ לפי א׳ נקודת והוא השמש עם הקנון והוא השמש עם ה׳ נקודת והוא המעגל הוא m בחשבץ בו שקובעין יום שיהיה פעמים

 פירות גבי למידק איכא ה״ג הן דעדקין והוו
 כל תבואה של אביב ליה דאיהמר כיון האילן

 שיהיו ובעינן האילן פירות להו דאיתחרו שכן
 אביב כל כדרך בניסן מצויים האילן פירות .

 סעמא דמפרש הרב דרבינו פעמיה לפום
טעמא מר דקאמר ומאי .הכי האילן דפירות המזרח אל תנועתה והשמש המעגל ומוצק האמצעי שיהיה זה1-.ביום אחריו או ביום לו קודם או הראייה ,........._ _ _ ,............

למערב שהן ובארצות הוא פלא ביום הראייה לאחר הגיע שלא מפני להיזעבר ראויה השנה דאסהיתה
L . בתקופה אביב יהא שלא התקופה מפני או האביב . ,  . L , - - -  k . , . ״ ,l A מיהר אז האמצע הקנון וכשיתקבצו למזרח התחתון ז

ס תנועתה שהשמש ואע״פ המזרח אל הירח מעגל לחשב ישראל כל התחילו ומאימתי 2 • ישיאל ארץ ״- ,,,ן״. י ג  מר וקאמר רעבון בשני שמעברין קדשה
 ארץ שחרבה בעת הנמרא חכמי מסוף . זה בחשבון התורה מן העיבור סימני עיקר שהם לפי טעמא
חכמי בימי אבל .קבוע דין בית שם נשאר ולא ישראל דמעכייז דהאי קסבר אי קסבר מאי לי המיה

על ורבא אביי ימי עד הנמרא חכמי בימי וכן משנה
י לעבר ההורה מן שמצוה דכשס למר ליה חיקשי

 מי ההשגה לכאןשייכא התקופה. *מפני כזמן לעבר שלא מצוה כך ראויה שהשנה בזמי
את לעקור שלא כדי לעבר ראויה השנה שאין

 מועדות לכולהו להו ועקרי לצורך שלא ומעברין רבנן קיימי היכי וא״כ ממקומן המועדות
שנים ולעבר חדשים לקבוע לב״ד רשות נחנה חורה וכ״ח להו דקביעי עידנא מההוא

קביעת

 התורה התורה מן להתעבר נמי שהא חזיא כי א״כ ממקומם המועדות אח ולעקר
 אין סהמא קחני דמחני׳ וכ״ש בהם וכיוצא רעבון בשני לעבר בלא לב״ד רשות נתנה

 שכתוב מה על :עכ״ל ?ראיה אלא מינה לאפוקי וליכא רעבון בשני השנה אס מעברין
 תקופת דמשכא חזית כי כ״א) (דף דר״ה פ״ק, מדגרסינן רבינו לדברי ראיה שיש למעלה

 בתקופת איירי ובסנהדרין ניסן דתקופת דההיא אע״ג מ״כ וכו׳ בניסן שיתסר עד טבת
דרשי; קא קראי דבתרוייהו הא לי ומה הא לי מה תשרי

ס׳ נקודה וכשסרה .כככדות נעה היא אכל למזרח
 אז ס' נקודח על ונהיתה כמהרה א׳ נקודת מכגגד
 וזהו השמש והוא א׳ נקודת תחת נ' נקודת נהיתה
 כמו מזרח לצד הירח כוככ יהיה ואם האמיתי. הקכוץ

 האמיתי הקכון הצורה כזו קדם ככר ע' נקודת על
 השמש מן מזרח לצד הירח נהיה שלא לפי לאמצעי

 תחת ע' נקודת ונהיתה תחלה עמה שנתקכן עד אלא
 הירח נהיה לפיכך כשוה השמש תחת מעגל מוצקה ומיהר המזרח אל הירח סרה ואח״כ א' נקודת
 או האמיתי עת הוא האמצעי המולד יום שיהיה אפשר והוא הענין זה שכיארנו ואחר .למזרח
 וכו' זה כחשכון שקוכעין יום שיהיה פעמים אלא והוא .ז״ל דכריו לכאר נחזור אחריו או לו קודם
 יום כתחלת אחריו האמצעי הקכון ויהיה משל כדרך שני ליל כתחלת האמיתי הקכון יהיה אם שהרי

 הראייה יום קודם הקכיעה יום יהיה ג' כליל הראייה ותהיה כ' כיוס זה כחשכון הקכיעה ותהיה שני
 שאמרנו כמו והראייה ג׳ כיוס הקכיעה ותהיה כ' יום חצות אחר האמצעי המולד יהיה ואס כיוס
 ג' כליל האמיתי הקכון יהיה אס ועוד .הקכיעה יום הוא הראייה יוס יהיה המשל כזה ג' כליל

 הקכיעה יום נמצא הרי ה' כיוס הקכיעה תהיה חצות אחר ג' כיוס המולד והיה ד' כליל הראייה ותהיה
הקכון שהיה שתאמר כמו האמיתי לקכון האמצעי הקכוץ שיקדם אפשר וכן .כיום הראייה יום אחר

 שאפשר ריוח ג' ליל וכין האמצעי הקכוץ שאחר האמיתי הקכון זמן כין יהיה ואם כ' כיום אמצעי
 הראייה יום הוא הקכיעה יהיה ג׳ כליל נראה והירח חצות אחר האמצעי הקכוץ יהיה ואס .ג' כליל והראייה’ שני כיוס שהרי־הקכיעה כיום הראייה יום קודם הקכיעה יום יהיה ג' כליל הירח שיראה

 תנאי על אלא הראיה יום אחר הקכיעה יום יהיה לא אכל כיום לו קודם או הראייה יום הוא הקכיעס יום שיהיה אפשר כהפך או לאמצעי האמיתי הקכוץ יוקדם או הפנים שני על לפיכך ג' יום והוא
 שלא מהאמצעים.ויתכן מתאחר האמיתי שהקכוץ אמרנו שהרי ד' כליל הראיה שתהיה א׳א ה' כיוס הקכיעה תהיה ג' יום חצות אחר האמצעי הקכוץ שיהיה אע׳פ שהרי האמצעי קודם האמיתי הקכון שיהיה
# ד' כיוס האמיתי המולד שהיה כגון ה' כליל ולא לפעמים אלא עוד ולא ד׳ כליל הירח יראה ו םי ן ו ס ה כ  לפי פלא זה היה שכשצילה העילה א׳י. למערכ שהן וכארצות הוא פלא כיוס הראייה לאחר שיהיה וז
הקכיעה כיוס שיהיה יתכן ולא הקכיעה יום לפני המולד ויהיה הראייה יום הוא הקכיעה יום יהיה או הראייכראחרלו יום ויהיה הקכיעה יום הוא המולד יום יהיה השנים כרוכ שהרי מעע אלא זה יארע שלא

אחר
ל ד נ .האמיתי מן מתאחר האמצעי ♦כז״א מ

א ק למערג עד מסיני למשה הלכה זה ודבר :כ״כ) (דף דר׳ה קמא פרק ׳ ראשי עד סנהדרין אלא אותו עושין אין דסנהדרין: פ׳ק הצייך. מפני עד שאמרנו נ  קמא פרק * ישראל א
ם. נו מחשכיו עד למדו השמועה ומפי :ס׳ג) (דף הרואה סרק חדשים. : כ׳א) (דף השנה דראש סוף היו


