
ז פ״ו החדש קדוש הלכות זמנים.פירוש
ן א פ״ז  וכל ד״ו6 והס נתחלה מזכרים דחיוש של עקרים השני אלו .וכו׳ לעולם קוכעין אי

 ועילת ועיקר עילה להם רז״ל זכרו ככר החכמים כיד מסורות שהן אע״ס דוהין י״ח
ר״ה כמס׳ ז״ל אמרו אכל ז׳׳ל זכרו לא דוחין- י״ח כל עיקר אכל הסרק• כסוף ז״ל זכרה נכר אד״ו

ס פירוש 319 ק

 נראית אס ולדידיה ערכ עד מערכ דכתיכ הלילה שחלת אחר הולך היום הכפוריס מיום דיליף מאן
 היום אין ממצות דיליף ומאן שלשים כיום מתקדש החדש אין שזכ שלשים ליל כתחלת אפילו הישנה

. . רשות מצה אכילת ועשרים האחד יום עד ססח של הראשון הלילה מחצות שהרי הלילה תחלה אחר הולך . .
 לחשכ כח כידי יש פי' וכו' שמואל אמר ז״ל^ משה רכינו .רש״י מדכרי ע״כ לזמן יאכל שלא וכלכד ליה אמר גולה לכולא לתקוני יכילנא שמואל אמר יוצאין השלוהין חדשים ו׳ על כמשנת כ':) (דף

כחדשים וכן עיכור צריכה שנה זו אי ולתקן השנים ״ ׳ האי מר ידנג לשמואל שמלאי דר׳ אכוה אכא ר'
אי חצ̂ו קודם נולד העיכור כסוד דתניא מילתא

ומחזור מחזור בכל12̂ המ?<וברות ם שג 5וה&זב? ♦ החמה א^ך לא ליה אמר חצות אחר
וששית המחזור מן שלישית שנה הם . זה חשבון לפי ר׳ סליק כי מר ידע דלא אחרנייהא מילי איכא

ושנת עשרה ארבע ושנת עשרה אחת ושנת ושמינית
;י״ט י״ז י״ד י״א גו״ח להם סימן .י״ט ושנת עשרה שבע . חצות קודם נולד תולדתו את מחשכין חצות/ לאחר

ב קיף לא»לי לשיו״״ «יו י® שנה עשרה משתים שנה בל שארית בשתקבץ י
א אמי סהיי לאכחושי אשי » אמי ל י ! ׳ ׳אמל י משבע שנה בל ושארית .תתע״ו ד״ח שהיא הפשוטות ,

הכל ותשליך . תקפ״ט הכ״א שהיא המעוברות שנים  מעתיקא בית לדידן סיהרא מיכסי שעי כ״ד נחמן
 סרי ותמני מחדתא שית ולדידהו מהדהא סרי ותמני

 אמר סהדי. לאכחושי אשי אמרר' נ״מ למאי מעתיקא
 אמר יוחנן ר׳ החדש מן ויום לילה שיהיה צריך מר

 יום עד אמר ר״ל שכתכס תשכתו ערכ עד מערכ
 אכיי אמר כינייהו מאי לחדש.כערכ ועשרים האחד

^ דורשין משמעות  לילה חצות אמר רכא כינייהו אי
yh כלי לתקוני יכילנא ז׳ל רש״י לשון .הגמ׳ עכ׳׳ל 

 לסדר והלוכה הלכנה כתולדת אני שכקי עדים ראיית
 נולד . כרמזים שגויה כרייתא העיכור סוד .מועדות

 כעלמא ורמז כה שנוי כך חצות לאחר או חצות קודם
 . חצות לאחר מנולד חלוק חצות קודם נולד לומר סוא
 להו שלח זירא ד סליק כי . יש חלוק מה מר ידע

 שיהא' צריך . כאן שלמד דכרים שגי שכככל לחכיריו
 אחר הולך היום שיהיה צריך החדש מן ויום לילה

 שלפניו ליל כו שהיה החדש מן היום להיות הצילה
 כ״ע יום משחשכה הישנה הלכנה נראית שאס למדנו
/ כיוס אותו מקלשין אין ל׳ ליל שהוא  פשיעא וא״ת ל
 דק״ל ל׳ כיוס החדשה תראה לא שהרי מקלשין שאין
 איצטריך לקמן כדאמריגן סיהרא מיכסי שעי דכ״י
 כזמנו נראה שלא החדש על העדים על מאיימין למ^ד

 אץ ל׳ כליל הישנה נראית דאם ואשמעינן לקדשו
 הו .שעכר מהחדש שהלילה ראו הכל שהרי מאיימין

 ידע ולא שמואל לפני דר'שמלאי אכוה אכא שאמר
 אחר לנולד חצות קודם כיךנולד יש. חלוק מה לפרושי

 נולד ,הלכנה מולד מחשכין . לכס מפרשה אני חצות
 שתשקע קודם היום שנראה כידוע היום חצי ר\דס

 כמערכ הס כי א״י מכני מתכסה הלכנה שאין החמה
 לכנה של קוענה ומתוך חידושה לאחר שעות ו' אלא

 מערכית כקרן חידושה לאחר שעות כשש לעולם שהלכנה:
 שלא כידוע חצות קודם נולד לא . להם ונראית דרומית

 מכל ונעלמת שעות ו' כל קענה שהיא היום יראה
 .מקדשץ אנו. עדיס ע״ס: הרי למיחשכ למנ״מ . עץ

 ראינו ואמרו : חצות אחר: נולד אם סהדי לאכחושי
 עדי היום לקדשו כדי החמה שקיעת לפני החיש

 לחידושה סמוך סיהרא מיכסי שעי כ״ד . הם שקר
 קומנה מפני הפץ מן מתכסה היא ומאחריו מלפניו

 חידושה לאחר שעות ושש חידושה לפני שעות שש
 שעות י״ב מכאן ולאחר לכאן קודם אדם מכל נעלמת
 מתוך מערכ לכני ולא מזרח לכני נראית כמורת כשהיא
ולא מערב לכני נראית במערכ וכשהיא: קומנה

 וישוב הגואל ביאת עד להתעכר צריך חדש זה אי
 פירוש החדש מן ויום לילה שיהיה צריך בסנהדרין.

 המולד בא אא״כ מולד של ביום כו ר״ח קוכעין אין
 מן והלילה שהיום שנמצא הלילה מן ראשונה שעה

 אין, כן אחר ,המולד היה אס אכל החדשה הלכנה
 תולדתו את מחשכין וז״ש למחר אלא ר״ח קוכעין

 לאכחושי . זו מסורה [ופי׳] אשי(ודחה) רב ובא וכו׳
 חצות אחר שנולד החשבון מן נתברר שאס יירוש סהדי
 הם שקר עדי ביום כו ראינוהו ואמרו עדים וכאו
 והא . וכו׳ חצות קודם נולד שאינו ר״ח לקבעו ולא

 סיהרא מיכסי שעות כ״ד נחמן ר׳ אמר זירא ר׳ דאמר
 קודם נולד שמלאי דר׳ אכוה שאמר זה גם וכו׳

 כתבנו לא לפיכך יפה אצלנו נתכרר לא וכו׳ חצות
 וזה הפסוק מזה דורש זה דורשין משמעות .פירוש כו

 אמר רכא .אמרו אחד דכר ושניהם הפסוק מזה דורש
 הבר ערב עד מערב אומר יוחנן ר׳ א״ב לילה חצות
 ור״ל חדש מחר הלילה מן שנייה שעה נולד אס אפילו
 האחד יום עד מצות תאכלו ימים ז' כתיב סכר

 מצרים בארן ועברתי וכתיב כערב לחדש ועשרים
 של הזה הלילה וגמר לילה הצי והוא הזה בלילה
 זה מה מצרים העברת של הלילה מן פסחים אכילת
 מצות על כפסח דכתיכ לילה חצות זה אף לילה חצות

 חצות עד אפילו מצה שאכילת ש״מ יאכלוהו ומרורים
 אלא חצות מקודם הראשון כיוס מצה אכל והנה.לא

 תאכלו ימים שכעת שנאמר שלם ליום ונחשב במעט
הוא שלס יום הלילה חצי עד הלבנה הולד שאם ש״מ

 וחמש שערת עשרה ושש שני,ימים ישאר שבעה שבעה
 תקצ״ה. בי״ו להם סימן ותשעים.חלקים. וחמשה מאות

 מולד ידוע לך בשיהיה יג .המחזור שארית הוא וזה
 תחלת לך יצא .תקצ״ה בי״ו עליו ותוםיף מחזור תחלת

 םוף עד ומחזור מחזור בל מולד וכן . שאחריו המחזור
 היה הראשון המחזור תחלת שמולד אמרנו וכבר העולם.
 : השנה אותה של תשרי מולד הוא השנה ומולד .לבהר״ד

 שתרצה ושנה שנה כל מולד תדע הזאת ובדרך יד
 משנים או שעברו משנים . שתרצה וחדש חדש כל ימולד

וגמרו שעברו יצירה שני תקח כיצד .לבא שעתידים
............................................... שנה עשרה תשע עשרה תשע של מחזורין אותם ותעשה

 לקבעו היום אותו וראוי החדש מן והלילה היום נמצא 'שעברו המהזורין מנין ותדע .השנה אותה של תשרי עד

שלם. שעדיין מסחזור שעברו השנים וסנין V ותקח לאב S־ 
 ושנה שנה ולכל .תקצ״ה בי״ו ומחזור מחזור לכל

 ולכל . תתע״ו ד״ח נשלם שלא המחזור משני פשוטה
 ותשליך הכל ותקבץ .תקפ״ט הכ״א מעוברת שנה

 תשליכם והימים .ימים השעות ותשליך .שעות החלקים
 והחלקים השעות ומן הימים מן והנשאר .שבעה שבעה

 : מולדה לידע שתרצה הבאה שנה מולד הוא
ו  ראש מולד הוא זה בחשבון שיצא השנה מולד ט

 מולד יצא השצ״ג אי״ב עליו וכשתוםיף .תשרי חדש
 יצא תשצ״ג אי״ב מרחשון על וכשתוסיף מרחשון.

 עד זה אחר זה וחדש חדש לכל וכן כםליו. מולד
:העולם סוף

 דהא א״י לכני החמה שקיעת קודם נראה כיוס שעות
 המולך ואסהיה מיכסי. מחדתא שית א״י קי״ל.דלבני

 והם גמורים שעות שש היום מן נשארו חצות קודם
 החמה שקיעת קודם אותו ויראו א״י לבני שמיכסי

 שוקעת המה ונמצא שעות ו׳ באותן שהלך מעלות מפגי
 החמה צורת היא וזו שקע לא עדיין והוא במערב
ד] [ציור (הירח) שקע לא עדיין והוא במערב שוקעת ״ כ

 הדבר שיהיה כדי כלבד גלגלים ב׳ מציירים ־ שאנו וזה
 שיש שבזמן לך יתבאר הזאת הצורה העץ,ומן כראיית ניכר

 לא עדיין והירח שוקעת השמש הפרש והירח השמש בין
 אותן נמצאו אחד בחלק אפילו חצות נונד־אחר שקע.

 דשש .וקי״ל חלק חסרים מהיום שנשארו שמות שש
 השמש ואין מחדתא א״י לבני מיכסי גמורות שעות

 אחריה לשקוע התחיל נמי הוא אלא* מספקת״לשקוע
ר' דברי שפירשנו ואחר . ולראות לכוין לרואה: וא״א
 ט . ההלכה לדרך חוזרים אנו שמלאי דר׳ אכוה אבא
 מן ויום לילה שיהיה צמך להו שלח זירא ר' סליק

 ויום ר״ח ליל אם:היה אלא ר״ח ;עושץ אץ פי' החדש^
 ראשונה שעה המולד היה אם כגון המולד אחר ר״ח

 היה אם אבל בשבת ר״ח שקובעץ הוא שבת מלילי
בע^ או כשלש או שב̂ס מליל שנייה כשעה המולד

אץ; כשלש או שכת מיום; ראשונה כשעה וכ״ש
^ בשבת ר״ח קובפץ א ב : א ל  הו ואתמהיץ ,בשבת א

 מחשבץ:את שמואל לפני שמלאי דר' אכוה אכא ר3שא:
 שיהיה מולד דכל דאמרת מאחר כלומר וכו' תולדתו

 אתא מאי הלילה־ תמלתז שיהיה עד הוא דחוי ביום
 חצות וקודם בחצות לאשמונגינן שמלאי דר' אבוה אכא
ס שיטבד מולד כל: אצלך דחוי והא  מצוס קודה בין טו
 כלומר סהדי אשידלאמזושי! רב ופריק חצות אחר בין
 נולד דאם לאשמועינן שמלאי דר׳ אבוה אבא אתא לא

ם אותו חצות קודם  אתא ולא הוא דחוי אלא ר״ח היו
ם ססדי בה̂ו דמהחשמן:: שמעתא אלא לאשמועינן: & 

 ניום^ובאו1ב״צ מצות^נולד״טום אחד כי וידענו חשבנו
 שלשיסנבימע״דכחשי ליל תחלת ראינוהו ואמרו עדים

ה אבא כדאמגד שיראה אפשר שאי מ . דר'שמלאי א
^ טובאדהא הא^מימרא לן וקשיא: ה זירא ל ה א  הי
שוגה בשעה המולד  לא וה ודבר ד״ח היום אוסו יא

ע דהא כלל לנו נתברה ^ן: כוה ; קי ה:ו א  והחשבון ר
 ואס סהדי לאכחוט וכדאמד נינהו כהדדי והראיה

 מושץ היאך הלילה בתחלת שני יום בליל המולד היה
ם בליל שנראה אפשר וכי שני ם1י ר״ח  בשפת שני יו

ע מצות קודם: נולד כדאמרינן נראה שעות־ ממלדלבשש דאוור קיי״ל הא המולד ך שנראה טדו מ  מ
א בדברי עלה אתמהינן אמאי ועוד; לשקיעההממה^ ב א ד אבוה די  שרלשזה^לשאמר״אבא8א שמלא ד

ה ט ה ,(מסכין שמלא דר' א א אמי לעצמו וכו' מו^יותיו א  היה שאם. שאיא^ למחותו:! אלא לקבעו ל
המולד ממן

t i y  W m מווף־הספרד ^מכךר״ההמימסןגלהרמב״ם ^ועי׳

.ה«יק מף; עד קובפון אין ^ 1לה עיגנהאעבלץ מאי גנלאי חברין טדינו המכזמייס: הכלליה ומתוך הדחיות מעגץ; מ שאמור מה . מ אצנ״ה0וענז?שמ((אי(מן,םמבי3^
ף עולאפ?ק: דאמר1לן;מהס^ וכדנפקא ר״ה פסהולאבאד״ו בד״ו ד ה( לי א נ^א ידעין: כ')■ ד הפך א ראינו שיאמרו ר ץ נ מנ מןו ה:ו ךcתלו״ה ^ םmמ ןeט ^ : ב

 מזרחית דרומית בקרן חידושה לפני לעולם ־דהא מורח
שהבקק ולאחר ך דרומית חידו כ ת, בי ר ע  ראיתי מ
דו  מתכסה כשהישנה הילכך . ז״ל סעדיה: ר' של טסו
 ארבע עד מזרח לבני נראית החדשה אן במורח

ן מערב מבני וכשמסכסה; שעות ועשריס  החדשה א
ה א ר ק נ ד עד ל ץ למי לדידן . שעות ל מ  מלדקיי
 מפני טעם מה יותר ולא מעתיקא שית מיכסי במזרח

 דרומית מזרחית בקרן חימשה שלפני הישנה שהלמה
ה ת א אן: לו ם בבל בני ו ט מו  מהן ונעלמת למזרח הס

 חידושה של שעות ששת ולסוף קוטנה מפני ואילך מכאן
א : ומאין דרומית מערכיה בקרן עומדת הי ה י א  מ
ק  to וכן בבל בני ולא למערב: השמוטה ישרא א
 ננעסית הרי הראשונות שמוה שש שאחד שעות י״ב

מי החדשה ל מ  כבר ששת י״ה ולאור שעות י״ח מ
 ממדתא פית לדידהו .מקום בכל ונראית היא גדולה

ב. לבני נראתה שש שלבסוף שפירשתי כמו ר ע  מ
 תכליתה בסוף שהישגה: שפירשתי כמו מעתיקא ותמניסר

 קוטנה מתוך ישגה: של שעות י״ח וכל במזרח לעולם
ק קודם אבל לאנראיהבמערב  ונראית היתה גדולה ל

ראיה העדים יאמת אם סמדי לאכהושי ...למרחוק

שביעי פרק
 חשבון לפי תשרי חדש ר^נז לעולם אקובעין אץ א 5
ולא בשבת ברביעי . ולא בשבת באחר לא זח •חית

ק . שבת בערב פי  מולד בשיחיה אלא .אד״ו להם ו
 חדש ראש קובעין האלו ימים משאטדז באחד תשרי
^ כיצד שלאחריו. ביום  בשבת באחד המולד שהיה ד

 המולד היה ואבז . שני יום תשרי חדש: ראש קובעין
ע קובעין ברביעי א  המולד היה ואם . חמישי יום הדש ר
 יהיה אם וכן ב : בשבועי חדש ראש, קובעין בששי

 ראש קרבעין היום. מחצי למעלה או־ היום בחצי המולד
 ביום המולד שהיה הרי כיצד . שלאחריו ביום חדש
 קובעין שעות שש על יח̂ד ביום• שעות בשש שני

.בשלישי חדש ראש  היוס■ חצי קודם המולד יהיה ואם .
 יום באותו החדש mn קובעיך אחד בוזלק אפילו

:אד״ו מימי היום אותו יהיה׳ שלא והוא . עצמו המולד
K/מורסי'תכחסמmןm:כשיהיה

עד . הנג?דו שקר שעות ב״ד בתוך והחדשה הישגה
 ועשמםלבערב:למדמ^ האחד יום עד . המועדות! למין הלילה אוזר הולך* שהיום למדט השבתו ערב:

ט בערט המועד שיצואם טנייהר ^כא; לילה חצות .המועמת למץ■ הלילה אחר הולך שהיום ה
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י יוס שנראה שא׳א ר׳ח היום אוהו שיהיה שני גיוס חצוס קודם או נחצוס המולד  קודס «
 גידוע חצוס קודם שני גיום המולד היה שאס שלאחרמ ליום אלא תולדותיו מחשכי! ואין שנולד,
ח ויהיה שלישי כליל כעולם שנראה  שלא כידוע חצות אחר שני כיום המולד היה ואם ,׳ג כיום ר׳

ח ויהיה שלישי כליל כראה עי, יום ר׳  אששר שאי ר׳ח גו שיקכע אפשר אי עצמו שני יום אכל רכי
 התימה שזהו וא׳ת .המולד קודם שני יום כליל שנראה
 כתמלת המולד היה ,שאם זירא ר׳ שאמר שניו!
ח יקכע הלילה  עליה אתמהי עצמו היום כאותו ר׳
 מחשכי! דאמר שמלאי דרגי אגוה אגא ר׳ כדכרי

 אי! עצמו המולד דיום מינה דשמעת תולדותיו את
ח יהיה אם למדי! אנו ממנו אלא קונעין או למחר ר׳

 פריק פירוקא ומאי אשי ר׳ ליה אהדר מאי לא
 מימרא האי ל! קשיא דגר של וכללו ,פהדי לאכחישי

ד נחמן א׳ר וירא א׳ר .עוגא  ,סיהרא מיכשי שעי נ׳
 סרי ותמני מעהיקא שית כגל לגני פי׳ לדיד!

 קודם פירוש המולד קודם שעות שש פירוש מחדתא
 . אותו מכסה השמש שאור מפני השמש עס שיסקג!

ח עד כככל נראה אינו פירוש מחדתא סרי ותמני  י׳
 סרי ותמני מחדתא שית לדידהו .המולד אחר שעות

 נראה שעות גו׳ המולד אחר א׳י לגני פי׳ מעתיקא
 קודם פירוש מעתיקא סרי ותמני .לעיל כדאמרינן

ח המולד  וצריכי! .כא׳י נראה ואינו איכסי שעות גי׳
 ותמני מחדתא שית מינסי א׳י לגני למה לפרש אנו
 שא׳י לידע אמה צדך .איפכא כגל ולגני מעתיקא הרי

 כדאמרינן הארצות מכל הרגה עולם של למערגו סמוכה
 גמערגא ממערגא פלוני ר׳ אתא כי מקומות ככמה
 וככל גמערג) שכינה עקיגא א׳ר (וכדאמרינן אמרי

 וימצאו מקדם כנסעם ויהי כדכתיג למזרח סמוכה
 שמס נקרא למה כדאמרינן ככל והיא שנער כארן גקעה
 נוטה שככל ואע׳פ מכול מימי כל שם שמטרו שנער

 מזרח כנגד" המכוון המקום שהוא עולה של מאמצעו
 מעט עולם של למערכו מקוס מאותו נוטה וככל זמערג

 נוטה וא׳י מא׳י יותר המזרח מ! קרוכה ככל מיהו
 החדש כתחלת והירח .הארצות מכל הרנה מערה כנגד
 ושני ראשו! לילה החמה לשקיעת במערג נראה

 נמצא . הרקיע נאמצע נראה שניעי ליל עד ושלישי
 שהם א׳י כני אצל קיוג נמערכ שהוא החדש כחסלת
 שאע׳פ שעות ו׳ אחר אותו רואי! ומש׳ה כמערג
 קרוג נמערג שהירח מפני החמה לשקיעת הוא שקרוב

 כמזרח שהם רחוק ככל ולנני אוחו ורואי! אצלם הוא
 הרנה שיתרחק עד אותו רואים ואינם כמערכ והוא

 היא וזו .המערב מ! מעט עולה ויהיה השמש מן
 רואי! א׳י וכני החדש נתחלת כ׳ד] [צווי הירח צורת
 יתכאר העין, למראית אותו רואי! אץ ככל וכני אותו

 אע׳פ למולדו סמון אותו רואי! א׳י שכני וו מצורה לן
שעות שש אחר אלא הרנה השמש מ! נתרחק שלא
רואי! אי! ככל כני אכל למערב קחני! שהן מפני
שטות י׳ח אחר הרנה השמש מ! שיתרחק עד אותו
ח ואחר כמזרח שה! מפני וזה .לכל נגלה שעות י׳

 ניכר הדנר שיהיה כדי למזרח סמוכה ככל שציירנו
 וכני כ׳ה] [ציור הירח צורת היא וזו העי! למראית

 שכזמן לך יחנרר הזאה הצורה ומן ,אותו רואי! ככל
 נראה שעות י״ח אחר יפה השמש מעל הירח שמתרחק

 שעות שש אלא מעתיקא מיכסי אי! ככל לנני וכן לכל
 הירח השמש מן קרוב כשהירח החדש שנסוף מפני
 כמזרח שככל ומפני השמש קודם כמזרח שחיית עולה
 השמש אל שיקיג עי מהם נסתר ואי! אותו רואי!

 היה אס אכל מועט דכר אלא גיניהס יהיה ולא יפה
 כשהוא ככל לנני נראה שעות שש השמש וני! נינו

 נראה ואי! ,כמזרח שהם מפני כמזרח שחרית עולה
 .אצלם רחוק שהוא מפני נמערג שהם מפני א׳י לנני

ח עולה כ״ו] [ציור הירח צורת היא זזו  קודם נמזי
 אין א׳י וכני אוחו רואי! ככל וכני שעות כשש השמש
 הצורה מזו לך יתנרר . העץ למראה אוחו יואץ

מזיח כשחרית ■עולה שהירח כזמן החדש שנסוף  נ
 מהלך אלא ניניהם שאץ אע׳פ השמש אל כשיקרכ

ל נראה שציירנו כמו שעות שש נ נ א׳י נראה ואינו נ  נ
 ניניהם ויהיה לשמש ומשיקיב אצלם ■הוא שדרום מפני
א׳י נראה אינו שעות מי׳ח פחות  קודם אכל כלל נ

 נראה עדיי! שעות עשר כשמונה השמש אל שיקרג
א׳י  קודם כ׳׳ז] [ציור הירח צורת היא וזו . נ

ח השמש אל שיקרב  אז ונראה החדש כסוף שעות ני׳
י • א׳  שנזמן זו מצורה לן יתנאר .העץ למראית נ

ח מהלך גדול הפרש הירח ני! שיש א׳י אז נראה שעות י׳ .נ  נהם שציירנו וזה .הס ■פשוטים הללו ודנרים .
 השמש ומהלך הגלגלים צורת ידע שלא לאדם העי! למראית ניכרים הדנרים שיהיו צדי הרנה צורות
ס הגאון מדנרי ע׳כ ,והירח מנ׳  או חצות קודם מלד כפירוש ז׳ל חסאן מר נ! עלי מדנרי .ז״ל הר

 ממדינות כמדינה יראה ולא חצות אחר המקומות מ! כמקום המולד שיהיה מוצא אמה אי חצות אחר
 המזרח בקצות חצות קודם נולד ההלכה פירוש ויהיה המערנ נקצות אלא נמערג החמה שקיעת אחר העולם
 לנו נראה אמרה ולא סתם •נראה ההלכה שאמרה והעד המערב נקצוח החמה לשקיעת סמוך שנראה כידוע

ח ואלו,דנרי .ז׳ל מדנריו ט׳כ  שעות ני״ח המולד אחר המזרח כקצות הראייה ששעת מורה זה שהרי מ
 שלישי יום נהחלח הראיה שעת תהיה אחד כחלק שני יום חצות אחי המולד יהיה שאם שתאמר כמו

ערנ מחצי שעות ושש שעות עשרה שתים המעינ וסוף המזרח סוף שהיי מ סנ  שעות ו׳ היום סוף עד היו
מיוסד הסולד עת ויהיה המערב נקצת כשלישי שיראה ירח נ׳־על כיום המועדות עושים המזרח כני ויהיו

על

 ליום וידחה חצות אחר או היום בחצי המולד כשיהיה ג
 זה הרי אד״ו מימי שלאחריו יום יהיה אם .שלאחריו

 בשלישי קבוע החדש ראש ויהיה לשלאחריו נדחה
 בחצות בשבת המולד שיהיה הרי כיצד .המולד מיום
 כזה שמולדה בשנה החדש ראש קובעין זי״ח סימן
 בחצות בשלישי המולד היה אם וכן .בשבת בשני

 : בשבת בחמישי החדש ראש קובעין חצות אחר או
 בתשע שלישי בליל זה בחשבון שיצא תשרי •מולד ד

 עשירית משעה חלקים וארבעה ומאתים בלילה שעות
 פשוטה שנה היתה אם זה. על יותר או .ר״ד נ״ט סימנה
 בשלישי אותו קובעים ואין החדש ראש את דוחין
 מולד יצא אם וכן ה • בשבת בחמישי אלא זו בשנה
 חלקים ותקפ״ט ביום שעות כשלש שני ביום תשרי

 .כן על יתר או .תקפ״ט בט״ו סימנה .רביעית משעה
 השנה שהיתה המעוברת מוצאי השנה אותה היתה אם

 החדש ראש קובעין אין .מעוברת שעברה לה הםמוכה
 השנה מולד היה ו : בשלישי אלא זו בשנה בשני

 . אחד חלק פחות לחמישי שתדחה שאמרנו הפשוטה
 אותה קובעין .מזה פחות או ר״ג ג״ט סימנה שיצא כגון

 שני ביום העיבור מוצאי מולד היה אם וכן . בשלישי
 פחות או תקפ״ח בט״ו סימנה שהיה כגון .חלק פחות

 חדש ראש קביעת דרך נמצא . בשני אותה קובעין .מזה
 המולד ותדע תחשוב .הוא כך זה חשבון לפי תשרי

 הלילה מן או היום מן שעות ובכמה יהיה יום זה באי
 הקביעה יום הוא המולד ויום .השעה מן חלקים ובכמה
 או ברביעי או בשבת באחד היה כן אם אלא . לעולם
 אחר או היום בחצות המולד היה אם או .שבת בערב
 מליל עשירית משעה חלקים בר״ד היה אם או .חצות

 שהיה או . פשוטה שנה והיתה זה על יותר או שלישי
 והיתה שני מיום רביעית משעה חלקים בתקפ״ט המולד
 באחד יארע שאם .המעוברת שאחר פשוטה השנה

 אלא המולד ביום קובעין אין האלו דברים מארבעה
 אחריו שלאחר או שלאחריו ביום

 אין מה *ומפני ז :שביארנו כדרך
 אד״ו. בימי זה בחשבון קובעין

 לקיבוץ הוא הזה שהחשבון לפי
 לא האמצעי בהלוכה והשמש הירח

 .שהודענו כמו האמיתי במקום
 דחייה ויום קביעה יום עשו לפיכך

 האמיתי. קיבוץ ביום לפנוע כדי
 .דוחין ברביעי קובעין בשלישי כיצד

 . דוחץ בששי קובעין בחמישי
.דוחין בשבת אחד קובעין בשבת

בשני

הראג״ד השגת
 הזה שהמחבר מפני *א״א

 בחכמה ומהפאר מאד מתגדר
 שהגיע בעיניו והוא הזאת

 מאנשיה איני ואני .לתכליתה
 אליה הגיעו לא רבותי גה כי

 לבדוק בדבריו נכנסתי לא ע״כ
 בדבר כשפגעתי אך .אחריו

 הפלא בעיני נפלא שכתב הזה
 בבגה״ז המולד יהיה ואס ,ופלא

 לא למה האמצעי הדרך על
 המולד אל למחרתו ידחה

 ראוי אין ולדבריו . האמיתי
 ומה מולדו ביוה לעולם לקובעו

 המולד בו יהיה שלא אד״ו חעא
 ידחה ולעולם באמיתי לעולם

ולא שיהיה בגה״ז זכה ומה
 לא יבא שלא יוה״כ ומשום בשבת יבא שלא ערבה יום משוס אד״ו דחיית קבלנו ואנו .ידחה

:עכ״ל כמתעתע בעיני והוא ̂ אד״ו משוס בד״ו ודחיית , במ״ש ולא שבת בערב

ח] [ציור המערב קצות על הראייה ועת המזרח קצות על  יהיה שלא והוא אחד הפהד הסברא בוו ויש • כ׳׳
 אלו בכל בשלישי נראה הירח שהרי שלישי ליל לתחלת ולא אלא עוד ולא ,חצות ואחר חצות קודם בין הפרש

 אלא עוד ולא ,המערב קצות ראיית על סומכין שאץ לסי אחרת מדרך הפסד בזה ויש .יתכן לא זה הפנים
שיסמט וכ״ש א״י בני ראיית על אלא עליה שיקדשו לעצמם ראייתם להם תועיל לא בבל אנשי אפילו

 שאץ הראה הלא ,מערב אנשי ראיית על א׳י בני
 מצר אמרו שהרי בירושלים אלא הראייה על מעידין
 צריכה המסורת וזאת ההלכה זאת לפיכך • וכו' גדולה

 המועדות בעשיית הדת עיקר שהוא לפי גדול עיון
: וזולתם והצום

 ז׳ל חזר .וכו׳ זה בחשבון שיצא תשרי מולד ד
 שני על באים אחרים עיקרים שני וזכר

• תקפ״נו בע״ו והשני ר״ד לג׳יע הראשונים העיקרים
 תשע שלישי ליל פשועה בשנה המולד יהיה שאס לפי

 והוא הפשועה שאדת עליו ותוהיף חלקים ר״ד שעות
 שעות בשש שאחריה שנה מולד לך יצא סתע׳׳ו ד״ח

 השני העיקר בשביל שני ליום וידחה שבת מיום היום
 ליום נדחה למחר אותו וכשנדחה דוחין כל והוא

 נקבע אם לפיכך אד״ו בימי קובעין שאין לפי שני
 שתי בין יהיה שלישי ביזם ר״ד לג״ע שמולדה השנה

 שא״א שיתבאר כמו א״א וזה ימים חמשה הקביעות
̂ ימים ד' על יותר בפשועה הקביעות שתי בין שיהיה
 לג״ע שננולדה השנה קביעת לדהות הוצרכט לפיכך

 והוא אד״ו מימי רביעי שיום לפי חמישי ליום ר״ד
 ואס ימים ג׳ ביניהם יהיה לפיכך ̂ לקביעה פסול
 לפי בג׳ אותו קובעין אחד חלק אפילו׳ המולד יחשר
בשבת. נקבע והוא חצות קודם שאחריו המולד שיצא

 לפי מעוברת מוצאי והיא תקפ״ע בע׳ו הב' והעיקר
 בשש הג' ביום מעוברת שהיא שלפניה מולד שיהיה
 השנה זו נקבע ואס ,לחמישי נדחה והוא שעות

 הקביעות שתי בין יהיה בשני תקס״ע בע׳ו שמולדה
 מארבע פחות ביניהם שיהיה אפשר ואי ימים שלשה

 השנה קביעת לדחות אנו צריכים לפיכך ,שיתבאר כמו
 ליום מעוברת מוצאי והיא תקפ״ט בע׳ו שמולדה

 זה יחשר ואס ימים ד׳ ביניהם שיהיה כדי שלישי
 שתהיה לפי בשני קובעין אהד חלק אפילו המולד
 מולדה שיהיה ולפי שלישי ביום שלפניה לשנה קביעה
 שנה מולד שיבא שאע׳ס מעוברת והיא חצות קודם

 המעוברת ויקבע בשני יקבע תקפ׳׳ח בע״ו שאחריה
 המעוברת הפנה זאת זתהיה ימים ה' ביניהם יהיה בג'

:שיתבאר כמו כסדרן
T אדיו בימי זה בחשבון קובעין אין מה ומפני 

 הקיבוצים שני צורת ביארנו הבר .וכו'
 האמיתי •קודם האמצעי הקיבון שיהיה ואפשר למעלה

. האמיתי הקיבוץ אל שיקרב כדי לדחות הוצרכנו
 לנו יש שהרי העיקר זה על להקשות שיש אני ואומר
 ומפני ג׳ מיום הקביעה תחלת היתה מה מפני לומר

 לנו שיש שכמו לפי זולתו מיום התחילה לא מה
ק דוחין בד' קובעין בשלישי לומר  יש גס סופן עד ו

 בחמישי קובעין ברביעי ונאמר ד' מיום התחלה לנו
 ראשון מיום נתחיל אס וה׳ה שלישי יום עד וכן דוחין

 שההתחלה שנאמר אלא תשובה לגו ואין .ששי יוס או
 מורים דל דבריו אין אבל ההכמיס ביד מסורת בג'
,העיבור הכמת בעלי בין מפורסם הנה וא״ת • זה על
 אלא נהיה לא השדר שזה לומר נוכל , ר׳׳ה אד״ו לא

 הקושיא ועכ״פ דוחין בד' קובעין בג׳ ששנו אחר
 ודע .ויורנו צדק מורה שיבא עד עומדת במקומה
 החדשים שכל קבלה בידם שיש רדל מדברי שהנראה
 מיקלע כד תשרי בחדש אבל הראייה על בהם סומכים

 המקדש שהיה בזמן ואפילו ליה דחו אד״ו מיומי בחד
 לדחות ז׳״ל להם וא״א בירושלים והסנהדרין קייס
 שיאות מפני הענץ בזה קבלה בידם יש אס אלא אותו
 והראיה . מזמניהס והמועדות הקרבנות שדוחץ מזה

 בענץ נ״ד) נ״ג החליל(דף בפרק בסוכה דתנן זה על
 שם היו החג שבתוך שבת ערב במקדש שהיו תקיעות

 ואמריע מ״ח על מוסיפין ולא עד וכו׳ תקיעות מ״ח
 להיות שחל הפסח ערב איתא והא מוסיפין ולא עלה

 ושבע חמשין לרבנן אי וחדא חמשין לר״י דאי בשבת
 ואקשינן להו השיב לא שנה בכל דליתיה כיון ופרקינן

 דזמנץ נמי ליחשביה לא החג שבתוך ע׳׳ש הכי אי
 חג של הראשון יו״ע שחל כגון וה״ד ליה משכחת לא

 ליה דחינן מדחא ההוא ופריק שבת בערב להיות
 להיות מג של הראשון יו״ע מקלע דכי עעמא מאי

 קריבין שבת חלבי בשבת תנן והא ליה דחינן ומי ואקשינן בשבת בא׳ דניפורי יומא מקלע בע״ש
 עצרת בין ואין לפסח פסח בין אין אומרים אחרים דתניא היא אחרים מני הא ופריק וכו׳ ביוה״כ
 כי קייס היה המקדש שבית בזמן שאפילו מזה נתבאר הנה .ימים ד׳ אלא לר״ה ר״ס בין ולא לעצרת
רבינו הגדול הרב ואומר .כאחרים ולא כרבנן דהלכה ליה דחו בשבת באחד להיות תשרי מקלע
בשבת באחד יוה״כ אתי בע״ש ר״ה מקלע כי ופריק אמר מימרא האי בפירוש ז״ל חושיאל בכ״ר חננאל
 וקי״ל דחיותא ליה דלית היא אחרים דהתס ומתני׳ בע״ש יוה״כ אתו ברביעי מקלע כי ה״נ ליה ודחינן

 דמסירי היכי כי ליה דחיץ הכי דמהרמי אימת כל כדרבע ולעולם העיבור בסוד בנן ר״מ הוה דלא
 אתא ט דר׳ה בפ״ק קאמטנן ועוד .לר׳מ ליה אימסרא לא הלכה והאי הלמ״מ העיבור בסוד להו

W? ומפני לאלול שעיברוה ב״ד ביד שהוא המסורת לפי אצסריך כלומר לאלול עיברוה אמר עולא
א מולא שראה וכיון זה בדבר לעיין למזומנים אלא אוהו מגלין היו לא שב״ד מפני העיבור סוד קר



ש הלכות .זמני□ ®יייע 321 קסא פירוש H פ״ז החלש קיי
ן סשמה לצוע מעכרין שנ^ד לו נדמה לול6ל מיגרוה ני  ירקות ותענוג יו׳ע ושמחת מתים כנוד מו

 כי מדמה העיקרים לו נתגלו שלא מי אכל ממרע״ה שגידס ממסורת אלא לענר וחלילה בהן וכיוצא
 ור' עולא שאמר הללו ודכריה מיתייא משום אמר אחא ר' ירקיא משום עולא אמר וע״ז מעכרין צוע על

 כעיבור השנה עיבור שעיקר שאמרו כמו לא מעברי! שבהם שבידם המסורת כנגד אותם שעשו ראו אחא
 עושין אלא וכו׳ גדיין מפגי מעברין אין ותנן האביב

 בלבד לאלול שמעברין נתבאר הנה . לשנה סעד אותו
:שבידם המסורת מסגי

. דחיות הד׳ שאר ועיקר ח ׳ כו  ג״ס־ שסימן לסי ו
 מל בנויין תקס״ע בע״ו סימן וכן ר״ד

ץ י״ח •כל  ביום לפגוע כדי דוחין י״ח כל ועילת חח
 שהרי לדבר וראייה לו קרוב או האמיתי הקיבון
 לחמישי וידחה ר״ד לג״ע כמו בשלישי יהיה המולד

 מיום הקביעה והתאחר אדיו בימי קוכעין שאין מפני
 :האמיתי הקיבון בליל לפגוע כדי חמישי ליל עד ג'

 עוד ולא י חמיש בליל הירח יראה לא רבות ופעמים
 השמש נקבצו שלא מכלל ו׳ בליל ולא אלא

 שיהיה אפשר פי׳ .בחמישי אלא אמיתי קיבוץ והירח
 הירח ויהיה ג׳ יום בסוף האמצעי המהלך על המולד

ט] [ציור מערב לצד במעגלו ״  השמש שגלגל ונגיח .כ
 נקודת הגלגלים שני ומוצק הזח״ט הירח וגלגל אבג״ד

 והירח לנ״מ הירח ומעגל א' נקודת והשמש כ׳
 יהיה הצורה ובזו ,מערב לצד ג' נקודת על עצמו

 קודם א׳ עם ה׳ נקודת קיבוץ והוא האמצעי הקיבוץ
 עצמו הירח נ׳ נקודת קיבוץ והוא האמיתי הקיבוץ

 מוצק שכשנתקבץ והיא א׳ נקודת והיא השמש עם
 הקיבוץ נהיה השמש עם ה׳ נקודת והיא המעגל

 המזרח אל תנועתם והשמש המעגל ומוצק האמצעי
 וכחציו המערב אל תנועתו העליון מעגל בחצי והירח

 האמצעי הקיבוץ וכשנתקבצו המזרח אל תנועתו התחתון
 שהשמש אע״פ המזרח אל הירח מעגל מיהר אז

 וכשסרה בכבדות נעה היא אבל למזרח גס תנועתה
 נקודת נהייתה אז במהרה א' נקודת מעל ה׳ נקודת

 קיבוץ נתקבצו אז השמש והיא א׳ נקודת תחת נ'
 המעגל מוצק נצייר אבל בעצמה הצורה ונניח .אמיתי

 עצמו הירח נ׳ נקודת והיתה נ׳ צקודת אל סר כבר
 הצורה ובזו .האמיתי הקיבוץ והוא השמש כנגד מכוונת

 האמיתי הקיבוץ יהיה שלא ואפשר .האמצע א׳ הוא
ק ולא ה׳ ביום אלא ת  ו׳ בליל (ולא) שיראה לירח י
 שדרכו הקשת שיעור השמש מן הירח נתרחק שלא לפי

 אינו לפיכך כשיעורה השמש מן יתרחק אם שיראה
שבת: בליל אלא נראה

ח ״ ה א פ ש ד  יום ועשרים תשעה לבנה של ח
 דע .וכו׳ חלקים תשצ״ג ומחצה

 יהיה אס המלאים על יותר יהיו החסרים שהחדשים
 ז׳ החסרים ויהיו הסרים השנה באותה וכסלו מרחשון

:ה' והמלאים
 פירוש .וכו׳ והחסרים המלאים החדשים סדר ד!

 אבל מלא לעולם תשרי יהיה זה בחשבון
 החדשים שאר וכן חסר שיבא יתכן הראיה חשבון על

 בראיה אפשר תמיד חסר שהוא שאמר שהחדש יתכן
 ומפני .חסר שיהיה אפשר המלא וכן מלא שיהיה

 כ״ע הלבנה שחדש לפי מלא לעולם תשרי עשו מה
 ולפי שהודיענו כמו חלקים תשצ״ג שעות י״ב ימים
 עשו לפיכך שלם כיוס אוהו נחשוב מחצי ישר ל׳ שיום
 יום כ״ע אותו עשו השני ובחדש ,מלא לעולם תשרי

 חדש חסרון ממנה נשלים יום כ״ט על שהתוספת לפי
. דרך על בכלס וכן תשרי ו  לשון להעתיק וראיתי ז

מ׳(ר״ה אמרינן .המקום בזה הגמרא  העיד י^ט:) בג
 אדרים שני על דירושליס קדישא קהלא משוס ריב״ל

 דחסרין למימרא עיבוריהן ביום אותם שמקדשים
 נחמן רב מדדרש לאפוקי עבדינן לא מלאין עבדינן

 ר׳ העיד חסדא רב בר נחמן רב דאמר חסדא רב בר
 שאם אדרים שני על ומלאכי זכריה חגי משוס סימאי

 חסרים שניהם עושים מלאים שניהם לעשות ב״ד רצו
 אמרו רבינו ומשוס בגולה נוהגין היו וכך עושים
 שהוקבע לך שיודע עד חסר ואחד מלא אחד לעולם

 לניסן הסמוך אדר עוקבא למר ליה שלחו בזמנו ד^ח
 את מחללין חדשים שני על נחמן רב מתיב חסר לעולם
זימנין בשלמא אמרת אי השרי ועל ניסן על השבת

מלא

 זה הוא אלו דחיות הארבע שאר ועי־קר ח :קובעין בשני
 וראיה .אמצעי במהלך הזה שהחשבון שאמרנו העיקר
 לחמישי וידחה שלישי בליל יהיה שהמולד לדבר

 ששי בליל ולא חמישי בליל ירח יראה לא רבות פעמים
 אלא אמיתי קבוץ והירח השמש נתקבצו שלא מכלל

:בחמישי

שמייד פרק
 ומחצה יום

 אפשר ואי .
 שיהיה עד

עד שנאמר

 ועשרים תשעה לבנה של חדשה א
 שביארנו כמו חלקים ותשצ״ג,

 היום במקצת יהיה החדש שראש לומר
 מהבא ומקצתו שעבר מחדש היום מקצת
 מחשב אתה שימים למדו השמועה מפי ימים חדש

 חדשי עושין לפיכך ב ♦ שעות מחשב אתה ואי לחדש
 חסר חדש .מלא חדש ומחם חסר חדש מהן הלבנה
 יתד לבנה של שחדשה ואע״פ בלבד יום ועשרים תשעה

 פי על ואף יום משלשים מלא וחדש .בשעות זה על
 לחשב שלא כדי . בשעות מזה פחות לבנה של שחדשה

 חדשה היה אילו ב :שלמים ימים אלא בחדש שעות
 כל היו בלבד ומחצה יום ועשרים תשעה לבנה של

 הלבנה שנת ימי ויהיו . חסר וחדש מלא חדש השנים
 אבל .מלאים חדשים וששה חסרים חדשים ששה שנ״ה
 היום חצי על יותר וחדש חדש בכל שיש החלקים מפני

 השנים מקצת שיהיו עד .וימים שעות מהן יתקבץ
 חדשים השנים ובמקצת המלאים על יותר חסרים חדשים
 עושין לעולם שלשים יום ד ז החסרים על יותר מלאים

 שעבר החדש היה אם .זה בחשבון חדש ראש אותו
 יהיה ואם .הבא חדש ראש שלשים יום יהיה חסר

 הואיל חדש ראש שלשים יום יהיה מלא החדש'שעבר
.שעבר המלא החדש תשלום ויהיה .חדש ראש ומקצתו

 הוא וממנו הבא חדש ראש ושלשים אחד יום ויהיה
 חדשים ראשי עושין ולפיכך .הקכיעה יום והוא .המנין

 שני אחד וחדש בלבד אחד יום אחד חדש זה בחשבון
 חשבון לפי והחסרים המלאים החדשים ייסדר ה ♦ ימים

א. כך זה .חסר לעולם וטבת . מלא לעולם תשרי הו
 כיצד . הסדר על הסר ואחד' מלא אחד ואילך ומטכת

א. שבט חסר טבת  אייריחסר מלא. ניסן חסר אדר מל
 ובשנה . חסר אלול .מלא אב חסר תמוז .מלא סיון

 נשארו ( :חסר שני ואדר מלא ראשון אדר המעוברת
 שניהם יהיו פעמים .וכסליו מרחשון שהן החדשים שני

 מרחשון יהיה ופעמים חסרים שניהס יהיו ופעמיס מלאיס
 אלו חדשיס שני בה שיהיה ושנה . מלא וכסליו חסר

 בה שיהיו ושנה .שלמים חדשיה שנקראו היא מלאים
 ושנה .חסרין חדשיה נקראו חסרים אלו חדשיס שני

 חדשיה נקראו מלא וכסליו חסר מרחשון בה שיהיה
או מלאיס חדשיה אס השנה ידיעת דרך ז ♦ כסדרן

 שביארנו כמו חדשיה סדור לידע שתרצה השנה ראש בו ■שנקבע יום תחלה תדע .הוא כך זה חשבון לפי כסדרן או חסרין
 ושל זו של הקביעה מיום חוץ שביניהן הימים מנין ותחשב ̂ שלאחריה השנה ראש בו שיקבע יום ותדע .שביעי בפרק

 תמצא ואם .כסדרן יהיו ימים שלשה ביניהם תמצא ואם .חסרין השנה חדשי יהיו ימים שני ביניהן תמצא אם .זו
פשוטה. חדשיה סדוד לידע שתרצה השנה כשהיתה אמורים דברים במה ח :שלמים השנה חדשי יהיו ימים ארבעה ביניהם

אבל :1מ עשץ סמ׳ג הכח סי׳ «ו'י א
עוז מנדל

שה פ״ח  מעשר ס׳ בכורות ובמסכת השנה דראש קמא ופרק דסנהדרין פ״ק .חסר שני אדר עד החדשים סדר לזמר אפשר ואי :כ״ה) (דף מכירין אינן אס פרק . שביארנו כמו עד לבנה של חד
שארו : בהמה על עד הדשה היתה אילו :כ׳) (דף דר׳ה פ״ק . שלמים ימים אלא עד שר״ח במסכפ . הפרק סוף עד השגה ידיעת דרך :בערכין אין פ׳ . מלא וכסלו עד שני נ

ם. ם• שני עד שלשים יום :בערכין אין סרק החסרי מי ג בו המכוון חשבון בהצטרפות ודבר,מאלו דבר כל יובן דסנהדרין ובפ״ק דר״ה ונפ״ק בערכין אין ס׳ ערכין :י״ג) י״ב (דף דסנהדרין ופ״ק דר׳׳ה פ״ק י

 הראייה על לקדש דמצוה משום מחללינן אמאי חסר לעולם אמרת אי אלא מהללק מש״ה חסר וזמנין מלא
 שהוא הראשון אדר של ל׳ ביום אדר ר״ח מקדשין סי׳ עבוריהן ביום ז״ל ר״מ לשון . הגמרא עכ״ל

 ולאסוקי חסרים לעולם אדרים דשני למימרא .ניסן ר״ח יום אותו מקדשין שני אדר של ל׳ ויום עבורו יום
ומלאכי זכריה חגי משוס סמאי ר׳ כעדות סלקא דשמעתא וסוגייא ,פומבדיסא והיא בגולה נחמן מדרב

דר׳ ג״ח) (דף בהמה מעשר בסדק בבכורות וגרסינן
 מלא סעמיס לניסן הסמוך אדר אמר בשטתיה עקיבא

 הסמוך אדר דקסבר הוא עזאי ובן חסר ופעמים
 בהאי דגרסינן וקן ̂ כר״ע וקי״ל חסר לעולם לניסן

 הסמוך אדר עוקגא למר ליה דשלחו הכא עניינא
 אמרת אי׳ מדתנן בתיובתא עלתה חסר לעולם לניסן

 לעדות וגס וכו׳ חסר וזמנין מלא זימנין בשלמא
 מתגיתא הא הסריס אדרים שני לעולם דאמר ריב״ל

 משום סימאי ר׳ עדות אלא עמדה ולא עלה היובתא
ה בגמרא אמרינן וכן .ומלאכי זכרוה חגי ט:) (ר׳ י׳

 עזרא מימות רב אמר ביזנא בר חיננא רב אמר
 איצטריך דלא מצינו לא מעובר אלול מצינו לא ואילך

ה, מעברינן איצטריך הא  ונראין חננאל ר׳ אמר לי
. לאלול עברוה עזרא דבימות הדברים כ  ואומר ע׳

 הראיה על שעושין שבזמן הדברים מכלל שהעולה אני
 החסרות אלא ובתשלום בחסרות סדר לחדשים אין

 ז״ל הגאון שאמר ומה ,הראיה ע׳פ והסדר והיתרות
 למר לוה דשלחו הא לסיכך החשבון לפי הוא בחבור
 לסי הוא לעולם חסר לניסן הסמוך אדר עוקבא
 לעולם הראשון ואדר הזה בזמן שבידנו עיבור חשבון

ט הלבנה שחדש לפי מלא  עושין לפיכך תשצ״ג י׳ב כ׳
 וכסלמ מרחשון להיות צריכין שאנו ודע .יום ל׳ אותו

 י״ם של המחזור ימי שכל ולפי החדשים מכל משונים
 של חדשים שבעה עליהם ומוסף התע׳ו שנד״ח שנה

 ששת כללם יהיה חשציג י״ב כ׳ט חדש כל עיבור
 חלקים ותקצ״ה שעות. וט״ז יום ותתקל״ט יום אלפים
 ות״ך אלפים ג׳ יהיו מלאים חדשים וי׳ד מאה נוציא

כ מהם ונוציא יום  קי״ד כנגד חסרים חדש קי׳ד ג׳
 הכל יהיו ימים ר״י עיבור של חדשים ושבעה שלמים

 המחזור מימי בידינו ישאר יום ותתקל״ו אלפים ששת
׳  התוספת זה ומפני■ .חלקים ותקצ׳ה שעות וט״ז ימים ג

,יותר שלמים חדשים השנים במקצת שיהיה הוצרכנו
 ומקצתם שלמים השנים מקצת סדרנו הדחייה צורך ומפני

הקביעה: כפי כסדרן או חסרים
• וכו׳ וכסליו מרחשון שהן החדשים שני נשאת ו

 השינוי זה היה מה מפני תשאל ואס
 שמוטב והתשובה בזולתם. ולא. חדשים השני באלו
 חדשי ותחלת סידורה לידע כדי מתחלתה השנה לתקן
 להוסיף יתכן ולא חדשים, השני אלו הס תשרי אחר השנה

 ומועדים צומות בו שיש לפי ממנו לגרוע ולא בתשרי
: בגרעון או בתוספת לשנות וא״א

 והסימן .וכו׳ חדשיה אם השנה ידיעת דרך ז
 מי ויש . במעוברת דה״ו * בפשוטה בג״ד

 אומרים ויש . במעוברת הו׳ז פשוטה גד״ה שאומר
 ואין אחד עיקר והכל . במעוברת וז׳ח בפשוטה דה׳ו

 יום מהשב אינו הראשונה הדרך שעל לפי .מחלוקת בו
 הדרך ועל ,בלבד שביניהם הימים אלא הקביעה

 יום לא הראשונה שנה של הקביעה יום מחשב השנית
 מחשב השלישית הדרך ועל שנייה, שנה של הקביעה

 והנכון .ושנייה ראשונה שנה של הקביעה של הימים שני
 הקביעה יום מחשב שהוא השנייה הדעת על שנסמוך

 מפני שנייה שנה קביעת יום לא ראשונה נזנה של
 אס שהרי עליהם מוסיף ולא השנה מימי פוחת שאין
 הקביעה ביום ימים ג׳ הקביעות שתי בין יהיה

 שנה של הקביעה מיום וחוץ ראשונה שנה של הראשון
 שנ״ג השנה שתהיה לפי חסרין השנה תהיה שנייה
 והוא ימים ג׳ השנה מן ישאר ז' ז׳ יום ש״נ נשליך
 הימים השלכת אחר ד׳ ישאר ואס הכסדרן, מן פחות

 יום שנ׳ד השנה ימי שיהיו■ לפי כסדרן תהיה ז׳ ז׳
 השנה שתהיה לפי שלמים תהיה חמשה ישאר ואס

, הסדורה השנה על יתירה והיא יום שנ״ה א׳ ם ו בי
 בשביל הפשוטה על ימים שגי למעוברת הוספתו ועילת

ם, ל׳ שהוא העיבור חדש ז׳ כ״ח ממנו וכשתשליך יו
 במעוברת הסימן היה לפיכך ימים ב׳ ממנו ישאר ז׳

:במעוברת דה״ו ז׳ל הגאון דעת על
יש


