
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
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, ש י ס לפולס מסיה בשלישי ר״ה פה שיהיה שנה כל פליהסוכו׳ שמהמוך הימנים שם י ד ס  חשבון לפי כ
 אפשר הראייה חשבון שהוא האמיתי המהלך על שהוא שהחשבון לסי העיבור חשבון והוא .זה

 אס מה ומפני כסדרן או חסרים או שלמים וכסליו מרחשון ויהיה בשלישי קביעתו השרי חדש שיהיה
 אס אלא פשוטה בשנה בג׳ תהיה לא שהקביעה לפי במעוברת בין בפשוטה בין כסדרן לעולם בג׳ ר׳׳ה יהיה
 מולד שיבא לפי לגטר״ד עד חקפ״ט בט״ו המולד יהיה

חצות קודם ביומו או בלילו או בשפת שלאחריה
 ותהיה שפת יום והוא המולד ביום הקביעה ותהיה
 תחלת עד ג׳ שמיום לפי ימים שנ״ד סדורה השנה

 בכלל הראשונה הקביעה יום נכלול אם ימים ד׳ '1 יום
 שלימה שתהיה וא״א כסדרן הזאת השנה תהיה לפיכך

 ביניהם ואין ימים ה׳ ביניהם שתהיה צריך שלימה כי
 ביניהם יש שהרי חסרה שיהיה וא״א ימים ד׳ אלא

 ואם ̂ ימים ג׳ אלא צריך אינו ובחסרים ימים ד׳
 יהיה בשלישי קביעתה ותהיה מעוברת השנה תהיה

 נוסיף אס ג׳ יום חצות עד שני יום מחצות מולדה
 תקס״ט f מאט שאחריה שנה מולד יהיה תקפ״ט הכ״א

 נחשוב ואס בשני, הקביעה ותהיה תקפ׳ט גט״ו עד
 ותהיה ימים ששה לנו יצא א׳ יום סוף עד ג' מיום

 ביניהם יהיה אס אלא חסרים שתהיה וא״א כסדרן
ם, ה׳ מי  ד' הלקים ששה הענין בזה שיש נתבאר הרי י

 בשפת ר״ה יהיה ואם :גיאותים וב' נמנעים מהם
 בין בפשוטה בין לעולם כסדרן תהיה לא בשני או

 חלקים שמנה חלקים י״ב הלשון בזה כלל .במעוברת
 כשנצרף י״ב הכל שיהיו א״א חלקים וד' שיהיו אפשר

 ח׳ חלק י״ח כללם יהיה הראשונים הששה אליהם
 דבריו על וראיה * שיהיו אפשר והעשרה נמנעים מהם
 יהיה פשוטה השנה ותהיה בשבת ר״ה יהיה שאם

 ויהיה השבת יום חצות עד ה׳ יום מחצות מולדה
 חלקים ותתע׳׳ו שעות ב' ג׳ מליל שלאחריה מולד

 השני אלו ופין הלקים ותתע״ו שעות שתי ה׳ ליל עד
 מג׳ המולד יהיה אס ג׳ ביום הקביעה תהיה קיצץ

 עד טר״ד מל״ג יהיה ואם ר׳׳ד לג״ט עד תתע׳׳ו ב׳
 בחלק ויהיה ה׳ ביום הקביעה תהיה תתע״ו ה״ב ליל

 ,חסרים ותהיה ימים ג' הקביעות ב׳ פין הראשון
 ,שלמים ותהיה ימים ה׳ ביניהם יהיה השני ובחלק

 יום מחצות המולד יהיה ב' ביום הקביעה תהיה ואס
 מעוברת מוצאי תהיה לא אס ב׳ יום חצות עד השבת

 יהיה ואז תקפ״ט פט״ו עד מעופרת מוצאי תהיה ואם
 תתע״ו ב' ז' ליל עד תתע״ו ה״ב שלאחריה שנה מולד

 תהיה אם ,שבת ביום או ה׳ ביום או הקביעה ותהיה
 הקביעה מיום ימים ג' ביניהם תהיה בחמישי הקביעה
 תהיה בשבת יהיה ואם הסריס תהיה ואז הראשון
 כסדרן שתהיה יתכן ולא ימים ה׳ שביניהם לפי פלמים

 אלא ביניהם אין והרי ימים ד' ביניהם יש אס אלא
 הקביעה ותהיה מעופרת תהיה ואס ,ימים ה' או ג׳ או

 יום חצות עד ה' יום מחצות מולדה יהיה בשבת
 בין הטפל המולד על תקפ״ט הכ״א וכשתוסיף שבת
 מד׳ שאחריה שנה של המולד יצא קיצין הב' אלו
 שאחריה שנה ותהיה תקפ׳ט ט׳׳ו ו' הקפ״י\עד ט״ו
 שתי בין יהיה פה׳ יהיה אס ז' ביום או ה׳ פיוס או

 הקביעה תהיה ואם חסרים ותהיה ימים ה׳ הקביעות
 יתכן ולא שלמים, ותהיה ימים ז' ביניהם יהיה בשבת

 הקביעות ב'אלו בין שתהיה שא״א לפי כסדרן שתהיה
 מולדה יהיה בב׳ המעוברת קביעת תהיה ואס ימים ו'

מזט׳ו שלאחריה שנה מולד ויהיה בי״ח עד מזי״ח

 קביעתה יום בין תמצא אם .מעוברת היתה אם אבל
 יהיו ימים ארבעה שלאחריה שנה קביעת יום ובין

 ביניהם תמצא ואם .חסרים המעוברת שנה אותה חדשי
 יחיו ששח ביניהם תמצא ואם .כסדרן יהיו ימים חמשה
 שנה חדשי סידור לידע שרצינו הרי כיצד ט * שלמים

 השנה וראש פשוטה והיא בחמישי השנה ראש והיה .זו
 .ימים שלשה ביניהן נמצא .בשבת בשני שלאחריה

 השנה ראש היה ואילו .כסדרן חדשיה זו ששנה ידענו
 ואילו .שלמים זו השנה חדשי היו בשלישי שלאחריה

 שלאחריה ובשנה בשבת זו בשנה השנה ראש היה
 זו דרך ועל .חסרין זו שנה חדשי היו בשבת בשלישי

 סימנין שם יש י :שביארנו כמו המעוברת לשנה תחשב
 חדשי סידור בחשבון תטעה שלא כדי עליהם שתסמוך

 והדחיות והקביעות החשבון זה עיקרי על בנויין והן השנה
 השנה ראש שיהיה שנה כל .הו ואלו .דרכם שביארנו

 בין .זה חשבון לפי כסדרן לעולם תהיה בשלישי בה
 בשבת השנה ראש יהיה ואם .מעוברת בין פשוטה

 בין בפשוטה בין לעולם כסדרן תהיה לא בשני או
 פשוטה אם בחמישי. השנה ראש יהיה ואם במעוברת.

 . זה חשבון לפי חסרים חדשיה שיהיו אפשר אי היא
 לפי כסדרן חדשיה שיהיו אפשר אי היא מעוברת ואם

ה: חשבון ז

תשיעי פרק
 שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש ייהחמה שנת א

.שעות שש שהוא יום ורביע יום שס״ה
 חכמי וכן .היום מרביע פחות שהוא שאומרים מהן ויש
 שהוא מי ב ז זה בדבר מחלוקת ביניהן יש ופרם יון

 מחזור מכל ישאר .יום ורביע יום שס״ה שהיא אומר
 כמו חלקים ותפ״ה אחת שעה שנה עשרה תשע של

 יום ותשעים אחד לתקופה תקופה בין ויהיה .שאמרנו
 באי אחת תקופה ומשתדע .שעה וחצי שעות ושבע

לתקופה ממנה למנות תתחיל היא שעה באיזו יום זה
:מז עשין סמ״ג תכח תכז סי׳ טור א

ביום או הקביעה ותהיה הקפ״ט בט״ו עד שקפ״ט
 ותהיה ימים ה׳ ביטהס יהיה בשני הראשונה שנה וקביעת בשבת יהיה ואס .בשבת ב' פיוס או השבת

 לפי כסדרן שתהא וא״א שלמים ותהיה ז' ביניהם יהיה, בשני שלפניה והקביעה בשני תהיה ואס . חסרים
ם :ימים ו' הקביעות שתי בין שיהיה יתכן שלא א  שיהיו אפשר אי היא פשוטה אס בה׳ ר״ה יהיה ו

 הי״ח עד טר״ד מל״ג המולד יהיה פשוטה והיא פה׳ הקביעה תהיה אם . זה חשבון לפי חסרים חדשיה
 תהיה אס • ג' ביום או ב' ביום או הקביעה ותהיה תתע״ו לג׳׳ב עד מדי״ח שאחריה שנה מולד ויהיה
 ותהיה ימים ה׳ ביניהם יהיה בג׳ הקביעה תהיה ואם כסדרן ותהיה ימים ד׳ ביניהם יהיה ב' ביום

ם : ימים ג׳ הקביעות ב׳ בין שאין לפי חסרים שתהיה וא״א שלמים א  חדשיה שיהיו א״א היא מעוברת ו
 ואס ,הי״ח עד מגי״ח מולדה שיהיה לפי מולדה לפי בה' קביעתה ויהיה פי׳ . זה חשבון לפי כסדרן

 דט״ו עד תקפ״ס ט;ו מב' שאחריה שנה מולד יהיה תקפ״ט הכ״א האלו הקצים ב׳ שבין המולדות על תוסיף .
 יהיה בה׳ הראשונה השנה וקביעת בג׳ הקביעה תהיה אס ,בה׳ או בג׳ או קביעתה ויהיה מקפ״ט
 כסדרן שתהיה וא״א שלמים ותהיה ימים ז' ביניהם יהיה בה׳ תהיה ואם .חסרים ותהיה ימים ה' ביניהם

 חלקים ו׳ בכאן שיש ונתבאר . ר״ה אד״ו ולא בד׳ הקביעה תהיה אלא ימים ו׳ ביניהם שיהיה שאי׳א לסי
 .נמנעים וי׳ אפשריים י״ד מהם כ״ד החלקים אלו שכל לך נתבאר הרי שיהיו. אפשר וד׳ נמנעים שנים אמרים

 שמנה הרי מעוברות או פשוטות או והפנים ה״ז ב״ג והס ד' לקביעה הכשרים כשהימיס ידעת והנה
 יתר השנים סימני שיהיו א״א לפיכך כ׳׳ד הרי כסדרן או חסרים או שלמים או הח׳ מאלו א׳ וכל חלקים

 הח״מ, ה^ש, ה״כ, ,בח״א בש״מ, ,ב״ח ב״ש, זח״מ, ,זש״מ ,ז״ח ,ז״ש ,גכ״מ ,ג״כ והס ,סימן י״ד על
 'וראשון תשרי קביעות שפין דע . מאלו סימן בכל פסח יום ידיעת דרך לבאר עלינו ונשאר . תש״מ

 הקביעה ביום ימים ג׳ ז' ז׳ פסח של וראשון ר״ה שפין הימים השלכת אחר כסדר שהוא בשנה פסח של
 ד׳ ובחסריס ו׳ ופפלמיס ימים ה׳ סדורה היתה אם מעופרת ובשנה ב׳. ובחסרים ד׳ ובשלמים פסח ויום
ג' הימים יהיו א׳ יום מהם ישאר מניסן וט״ו ימים ב׳ כסדרן שהם חדשים הו׳ מן לנו שישאר (פיי

והשלמים

 ב׳ הוספת כה יש והמעוברת א׳ יום הסדורה מן החסר והחסרים א׳ יום הסדורה על יתירה והשלמים
 השבועות על היתרים הימים יהיו כסדר והוא ג׳ יום ר׳ה גכ״ה בסימן שתאמר במו הפשוטה על ימים

ע ג״כ שבסימן ג' מיום נתחיל ג׳  וכשתתבונן .מהם וסימן סימן כל משפט תדע זו דרך ועל ה׳ ליום עי
זח״א והס ה׳ חסרים מהם ותמצא הכ״ז גכמ״ז גכ״ה והן כסדר ג׳ בהם תמצא סימנין הי״ד אלו על

 והם שלמים ו׳ ומהם החמ״א בחמ״ה בח״ג זחמ״ג
 לסיכר הש״א. השמ׳ג בשמ״ז בש׳׳ה זשמ״א זש״ג

 כשתתבונן וכן .מכלם מרובין השלמים כהם שמצא
ט' על יוסיפו לא שבו השלמים תמצא המחזור בשני
 ולא ו' על יוסיפו לא והכסדח משמנה יפחתו ולא

 ולא . חמשה על יוסיפו לא והחסרים מחמשה יפחות
 השנים/שבכל שבכל השלמים וכששקפן מארבעה יפחתו

 ס״ג והחסרים ע״ג והכסדרן קי״א תמצא מחזורין י״ג
 שיהיו עד החסרים ס״ג כנגד ס״ג השלמים מן הקח
 ישאר כסדרן קכ״ו כנגד חסרים וס״ג שלמים ס״ג

 הכסדרן על תוספת בהם ויש שנה מ׳׳ח השלמים מן
ר מ״ח ב כ ו ם. מי  אחר מחזור כל ששארית אמרנו י

 חדשים וז׳ כסדרן הלבנה משני שגה י״ט ממנו שנוציא
 וכשנכפול חלקים, ותקצ״ה שעות וט״ז ימים ג׳ עיבור של
 הכל יהיה מחזורים י׳ג כנגד פעם י״ג המנין וה

 החשבון מן ישאר חלקים וקע״ה שעות וכ׳׳ג ימים מ״ז
 מחזור שבי״ג השלמים שיתריס ימים מ״ח לתשלום

 של העיגול וזה ,חלקים תתק׳׳ה שנים רמ׳׳ז שהן
 שהוא שאמרו מחזורים מיייג שהוא ז״ל נחשון רבינו
 בו הזהר ותומיס לאורים כהן עמוד עד חלילה חוזר
 אלו חסרון מפני כן הדבר שאין מפני תטעה שלא

 שתדע אחרת דרך שם ויש חלקים. וחמשה מאות התשע
/ שאריס שכשתכפול החלקים אלו חסרון אמתת י
ז׳ ז׳ ותשליכם פעם י״ג תקצ״ה בי״ו והס מחזור
 הרי חלקים וקע״ה שעה וכ״ג ימים ו' בידך ישאר
 ואס חלילה שיחזור כדי חלקים תתק״ה השבוע חסר
 כ״פ בדחיות שנתבאר כמו הקביעות משנה א׳ חלק

 שאמרו שזה ודע .הקביעות שמשנה חלקיה תתק׳׳ה
 שאתם כמו במולדות חוזר אינו חלילה חוזרות שהן

 כמו ושמנים מאתים ממחזור ג׳ שנה שמולד אומר
 שנם מולד או רס״ז ממחזור שלישית שגה מולד

 ממחזור עשירית שנה מולד כמו ר״ס ממחזור עשירית
 שמניינם ושנה שנה בכל וכן .הכ״ז וסימנם רס׳ז

 תשיעית לששית ששית כמו ממנו ממחזור כמגיינה
 חלילם חוזר שהוא שאמר זה גם כולן, וכן לתשיעית
 שהמולד למעלה שאמרנו כמו נכון אינו בסימנים
 משתנה המולד ואס , הקביעה שישתנה אפשר כשישתנה

 השנים במקצת הקביעות שתשתנה אפשר אז תתק״ה
 וח״ייי- היטב עייננו וכבר .הסימנים ישתנו לפיכך

 השנה כן גס ומצאנו השינוי זה ומצאנו ודקדקנו
 רס״א ממחזור עשירית שנה שמולד לפי , בה שנופל
 תהיה לפיכך חלקים תתר״ז שעות תשע על שלישי בליל

והי* Ym אחר שהמולד לפי ה' ביום קביעתה
 בליל רננ״ד ממחזור עשירית שנה ומולד ,פשוטה שנה

 ביוה קביעתה תהיה לפיכך חלקים וק״ב שעות ג׳ ג׳
ץ יש והנה .לגטר׳׳ד קודם שהיא לפי ג׳  W ג

 עד רס״א ממחזור ומעשירית ימים ב׳ הקביעיות
 י״ג שהן שנים רמ״ז כולן רע״ד ממחזור עשירית

/ שנשארו חלקים תתק״ה חסרון ובשביל מחזורים י ב
ם אל מיום הקביעה בו שנשתנה [הוא] מחזורים(או)  יו

ובשנם רע״ד ממחזור עשירית בשנה שנהיה כמו אחר השניה
ה' מיום הקביעה שנשתתנה רס״א ממחזור עשירית

 שבת ביום וקביעתה חלקים וקל״א שעה על ו׳ ליל רס״א ממחזור תשיעית שנה מולד והיה • ג׳ ליום
 תשיעית שגה תהיה שזכר העיקרים סי ועל בחמישי וקביעתה ־ התר״ז ט׳ ג' בליל עשירית שנה ומולד

 וכן . שנשתנית הקביעה בשביל נשתנו לפיכך חסרים שהיא ידעת כבר רע״ד ממחזור ט׳ ושנה שלמים
 ומולד בשני ונקבעה תת״ג זי״ח רס״א מחזור י״א שנת שמולד מפגי קביעתם שינוי בשביל י״א שנת השתנה

 ידעת כבר רע״ד ממחזור י״א ושנת חסרים תהיה בשבת וקביעתה שי״ב ט״ז ו׳ יום י״ב שנת
 כל של הסימן ידמה שלא עד רע״ד ממחזור ואילך תשיעית משנה השינוי הולך זו דרך ועל , שנמיס שהיא

 מחזורים י״ג שני כל שכלל ודע .שהודענו כמו ואילך רס״א ממחזור עשירית שמשנה לסימנים מהם שנה
 זו שנה לך יצא רמ״ז רמ״ז היצירה שני כשתשליך לפיכך .הגדול המחזור אותו קורין אנו שנים רמ״ז והס

 קמ״ם שנים רמ״ז של הגדול המחזור מן תהיה רס״ח למחזור י׳׳ב והיא ליצירה(לפ״ק) הפ״ה שנת ויהיה
 טסיף■ ששים אלפים מחמשת ישאר תתק״מ ד׳ הס שנים רמ״ז של מחזור שעשרים לפי כ״א ממחזור

 עשירית שנה בין השינוי כשיהיה לפיכך כ״א ממחזור קמ״ה הרי אלפים ה׳ על היתרים שנים פ״ה עליה
 כ״א ממחזור עשירית והיא רע׳׳ד ממחזור עשירית ובין הגדול כ׳ ממחזור עשירית והיא רס״א ממחזור

 אבל כך בשביל הקביעה והשתנות ר״ד לג״ט לפני עד ר״ד לג״ט מלאחר והעתקתו המולד שינוי מפני הגדול
 אלא שאחריו המחזור מן שכמותה עם הגדול המחזור מן עשירית בשנה השינוי יהיה לא ואילך .,מכאן
 המחזור מן עשירית בשנה שגי מיום שעות מי״ח פחות אל המולד שיתאחר ער שנים אלפים ד' כמו אחר

 תהק״ה והם החלקים אלו חסרו לא ואילו הסימנים, וישתנו מעט יתר או גדולים מחזורים ט״ז אחר הגדול
 אפשר אי ועכ״פ , מחזורים י״ג בכל תמיד הלילה חוזרים והסימנים המולדות היו מחזורים י״ג בכל חלק

 :שהודענו כמו חלקים תתק״ה חסרון מפני בסימנים ולא במולדות לא חלילה חוזרים מחזורים הי״ג שיהיו
בשיטור יון חכמי מחלוקת למעלה ביארנו כבר .וכו' ישראל מחכמי יש החמה שגת א פ״ט

: החמה שנת
ת פ קו ת

עוז מגדל
 מבאר שהוא לכללים הסרטים קבון עם ג״ו) (דף מעברין כיצד סרק עירובין במסכת מפורש והשאר אדא ורב שמואל תקופות מחלוקת תוך ידוע זה .שעה וחצי עד ישראל מחכמי יש החמה שגתפיט

1כל הפרק סוף עד לזה המצורף החשבון כל לחכמים נלמד וממט .מעברין כיצד פרק .בלילה ובין עד ניסן תקופת שעה ובכמה עד אחת תקופה ומשתדע ואמר והתחיל עצינו יתברר כיצד
:בקבלה למעברים הידועים הסימנים עם


