
א השנה ראש מסכת על ההמכ"םפירוש

 בא' . ולרגיים למלכים ר"ה בניסן באחד . שמם ראשי ארבעה א'()י
 ר"ה באלי

  ר"ה בתשרי בא' . בתשרי בא' אומרים וריש ר"א . בהמהלמעשר
 ב"ה . ב"ש כדברי לאילן ר"ה בשבם בא' . ולירקות לגמיעה וליובלות ולשמיטיןלשנים
 וכך כך בעל5א כדאמרינן ישראר למרכי בו רוצה למלכים . בו עשר בחמשהאומרים
 לו נחשוב מעסן אחד יום שיכנס שכיון לפי . השמרות לענין התועלת וזאת המיך.יינאי
 שעמד משנה המלך ישנות שמרות זמן למנות היו שרגילין )לפי מנינם על יתירהשנה
 כדתבין בניסן הבא ובשנה . ב' שנה לו מונין ניסן כשהגיע באדר נמלך ואפי'בה
 המוקדם בו ניכר שיהיה תועלת יהיה נשמר הזמן שנכתב ומחמת . למלבו נ'שנת

 מוקדם ביה ולענין למלוה, שטשועכדין הלואה מזמן נכסיו למכור ללוה שאסורמהמאוחר.
 : לגבות( קורם הוא מוקדם שב"וזומאוחר

 במעשה עובר )כ( נדרו )"( הביא ולא א' רגל עליו שעבר כיון רבא ושכמן* ע"א( ו')דף
 עליו שיעברו עד תאחר בבל אבל וגו' והבאת שמה ובאתדבתיב

 שמעוןן: דר' אליבא כסדרן שלשה או דברייהא חנא רכתם אליבא רגליםשלש
 וזולה הולד שהיה כגון פי' חולה שהיה כגון דרב משמיה זביד רב היכלר*)שם(

 ולבכור בל בפרשת בספרי )נ( כנהמא להקריבי אפשר שאיבעצרת
 ליומין אלו 'שכל טנין פי' ומזוהם חולה זקן חזזית ולבעל יבלת ולבעל גרב לבעלמנין

 : מום כל ת"ל מזבח גב* על לקרב ראויםואינס
 הפסו קודם שנדר כנין פי' . לה  משכחת שנה בלא רגלים בבשלכ~א ע"ב()ש2

 שנד לו נגמרה לא ועריין כוכוח שבועות פסח עליושעברו
 משנחת היכן רגלים בלא שנה אלא . מלאו לאו ושנים מלאו רגלים הילכך ניסןעד

 לה אורבי
 אטע .ע נזס)' ס'"ר ככננ"מ וטי' . כונר כדר ע3 דנם כמסינו הכמט :ןרו היכה hn'S ו=יין')5'

 נושמט ומרפ"י . פס ונרמכ"ן 5"ך טסין ס5ו סנו5וח 31:פר י"ג ס' כקו3נוה נוטם'
 : ומעליך נידר ט3 טיכרךמיכו

 סקסו וכויס חומר ככ3 טוכר יום- כ3 כנילסמ י"מ דף כהמווס כנס למטכס ,נןננר כ()
 כנתסס סנרם רכינו גירסה ,5פ' חכ3 . 5' רג) ט5 כפג מינו כ"ח סח וסטג

 מנקוה ג"כ ס5כ"ננ כ153 נס ננ5'כו וכנס . השמך כ5 ט3 טופר ה' רג3 ט3 כנס ככווגסו::במט
 סמלצנו )16 ט3 ג"כ סקס rh' כמטפס O'aD דחח)ת דסיכ5 נ)קדמ צימח מסג' פ"נ ננ))":נועי'

 . : ספיר קוקס כוכ כננטסס נ"ט ט5 טוכר סיט ננז,יד סרגג לפכי טכסו כטינוף נזי51"כ

 נזקימוח ככעוס הדרכו סר"כנ ככ33י וטת הוסך ועי' . כנ"ך ננכורוח טרוך ס"ס 1?ומ י8כמכ~י*ל)נ,
 ספפוטס יפסס ןרם דכטפרי וטון כגמרך גגן ססו5 הף סספר' ע))יסמיך

 : סקפוטס ירכס הלפום ככ"מ סזרכו מר"מ . ככ35' וט" . 3הוס' טי' , מהדיוק ו)5 מוסמב)
)4ש(
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 השנה ראש ממכת על הרמב"םמירוש
 . תהלה המצוום והנ כמדרן רנלים ג' רסבר ששעון דר' אליבא אבל דרבנן אליבאלה

 נגמרו לא ועדיין שנה שנגמרה המצות חג א"ר אתר חדש בראש שנדר כגוןאכשר
 עליו 1 שיעבר ער עובר דאינו' שמעון דר' אליבא מפסח חוץ אחר רגל עמו ואיןרנלים
 יהודה ולרבי )6( לה משכחת היכי כסררן ליה דלית למאן אלא . כסדרן רגליםנ'
נמי

 רב כרהנ' לה משכחת ואדרינן לה משכחת היכי לרבנן אלא . וכו' לה משכחת '
 כמו המשה ואייר ניסן פי' . מלאים שניהם כיצד הא ז' פעמים ו' פעמים עצרתשמעיה
 דהניא אחרים . ואדרינן שמעי' דרב עליה דפליג חנא מאן . ושיילינן ז"ל )נ( ר"חשפי'
 וכן חסר ואייר מלא ניסן לעולם אלא שלמים ולא חסרים לא להם שאין פי' ,וכו'
 'אחרים . דתנש מהא סברא להאי לחו ושמעינן חסר ואחר מלא אחר החדשיםשאר

 כנון . בלבד ימים ד' אלא לר"ה השנה ראש בין ואין לעצרת עצרת בין איןאומרים
אם

 היתה.
 ימים ד' בניהם ונמצה חמישי יום הבאה לשנה יהא א' יום זאת בשנה ר"ה

 הבאה לשנה ההי' ד' יום ?ו בשנה היתה אם עצרת וכן . ד' יום נ' יום ב' יום א'יום
 שנים מוצא אתה ואי . ז' ויום ו' ויום ה' ויום ד' יום ימים ד' ביניהם נמצא א'..יום

 אליבא השנה ראש יהיה זהמם דבר וביאור ככדרן חדשים היו א"כ אלא הזהכמדר
 אדר ז'. שבס י. ה' פבת ר'. כסלו שלישי ויום שני יום יהיה מרהשוו א' יוםדאחרים

 לשנה . ד' ג' איול ב'. אב א'. ז' תמוז ד'. עיצרת ו'. מיון ה', ד' אייר . ג ניסן ב'.4'
 הבאהביאור

 ככוננך נרם )6 ורניכו וכו' )ר' כסגננך נרם 3(מי6 * )ס מסכמת כתי יהרדה דלר')6(
 : כס)מ6 ככ) י"ס ס30:נוך כמכול כחוח עי' נסכתת פ"ך )6 נכלןגי

 זכהיכ כנסין וך'יק חת'מס סכ? )ו פ)06 טד יג36 )" ו6ס  דפני די' ח'נ5 ננזטלכמא)כ(
 ככין )0 מסכמת סחעס ימוח כענין יכיס ננוגס חנניננס פנס סמרחמימס

 ]כ"ז[ )כ"ס( יום וסוף כ' 6דר סוסי מט6 וכי כגיסן rND כיו: 8101 ס:נ015 מג י1ס כסדדיסקוסס
 פצה נ;6ר ועדרן . 3)כי וסוכות טלןת 636 טסיו עניו ו)6 - 'מיס פ:"ס )ס ננ)"1 סניכ6דר
 or מגס . ננקיף )6 רג)יס מ)י5. ככס 11?1 . רג)יס פנס)מ163ת

 6)יכ"
 מוכס ד6' 3לכגן . יר'

 פת6 רססי6 טירח וסוס כנין )י תפכחת ולשרינן . )ס כנסכמת סיכי וכי' )יוס מיום מורסי"3
 כסיון כז' )סיוה ט5ר0 מ) סכ"ס וכ:נ? . ע5-ת מג כתר יסוף כסיון כו' ו6קוסיס פסיון3ס'
 פטמים עגרח וחני סבר'ס כררכ )סן ננ)16 )6 רנ)יס ג' וטדיין . סנס ס)נוס כציון כססססנס
'OSשג'ון כז' טירת ההריס ולנייר ניסן . כשיון 13' עקרה מער גייר מ)6 ניסן . וכו' כסיון . 
 מחמ')'ן מ)6'ן סניכן 06 . סיר:פ)נני ):ון וכך . מירוס)נני סו6 מלמין ככיסן ספ" רסקיט"

 מפלוס כסיון כס' 61"כ . ימיס מ"מ תגס פלייר וע' ככיסן ט"ו סנס . כניכן מי"ו סעיגורספירת
 hih os1ti . מברין 15 נו)6ין מכיסן סוכרך er )סם 6ין 8מריס ? טנרח ס) יו"ט וס61 . יוסנ'
 מט1כר וכפנס . ד' גס"וו r~r כפחסמכס . ימיס כגיר מודם '"3 ט31'ן 6"כ . חשר 6' מ)65'

 : נתעוכרח 'תיס סרי.ס' . וכו' r"r כפחמייך 16 יוסנסקר
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ב :השנה ראש ממכת על הרמב"םפירוש
 איור ו'. ניסן ו', ה' אדר ד'. שבם ג'. ב' מבת א'. כסלו . ז מרחשוןו' ה'. תשריהנאה

 אפשר שאי לך נתבאר הנה . א' ז' אלול ו'. אב ה'. ,די תמוז א'. עצרת ב'.םיון.ג'.א'
 איכ אלא בלבל ימים ד' אלא לעצרת עצרת ובין השנה לראש השנה ראש ביןשיהיה
 'חמשה מעוברת שנה היתה ואם . אהד יום וחדש ימים ב' הדש כסדרן הדשיםהיו
 הבאה השגה תהיה מעוברת והוא דאחרים אליבא ב' יום זאת שנה היתה אםפי'
 שתעשה וכיבד ו' ויום ה' ויום ד' ויום ג' יום ב' יום . ימים ה' ביניהם נמצא ז'.טס
 לניסן ימים ב' תעשה ואם מלא לעולם שניסן מפני אחד יום ניסן )מלא( שניאדר
 שנה היתה ואם שאמרנו שזה לודע אתה וצריך . חסר נימן ונמצא אחד יום איירנטצא

 המעוברת שנה של עצרת ובין המעוברת שקודם שנה של עצרת בין הוא חמשהמעוברת
 וביאור הן ימים ד' המעוברת מוצאי של עצרת ובין מעוכרת שנה של עצרת ביןאבל
 שבט ז'. ו טבת ה'. כסלו ד'. נ' יום מרחשון ב' יום השנה ראש היתה אם זהדבר
 ד' אב ג'. ג' וגמוז ו'. עצרת א;. מיון ז'. אייר'ו' ה'. שני(ד'.גימן אדר ג'. ב' אדרא'.
 ה' ד' נ' ב' ימים ה' שעברה לר"ה זו ר"ה בין נמצא ז' ר"ה הבאה לשנה ז' ה'אלול
 סיון ד'. ג' ב'.אייר ניסן א'. ז' אדר ו'. שבם ה'. ד' ג'*טבת כמיו ב'. א' .מרחשוןו'
 לך נתבאר הנה . ב' א' ז' ו' ימים ד' שענר לעצרת עצרת בין נמצא . ג' עצרתה'.
 המעוברת בין אבל . החשבון הוא המעוברת שנה ובין שעברה ר"ה שבין חשבוןלפי

 ובין מעוברת של ר"ה בין אבל לעצרת עצרת בין כלבד ימים ד' המעוברתומוצאי
 עצרת בין מעוברת שנה היהה אם אומר נמצאת ונמשה נמי מעוברת מוצאי שלר,ה
 ימים ה' הבאה ר"ה ובין המעוברת זאת ר"ה ובין ימים דל שעבר עצרה ובין,שבה

 : החשבון מן שיתבארכמו
 מצותו הבכור לידע אזה צריך מום בבעל הא בתם הא פליגי רלא ע"א( ז')דף

 שנה נאכל הבכור ד' פרק בבכורות כדתנן בשנתושיאכל
 היה ואם )"( בשנה שנה תאכלגו אזיקיך ה' לפני שנאמר מום בעל בין הם ביןבשנה
 מוני אין להקריב עתיר שהואתמים

 לאכילה עומר שהוא מפני שנולד מיום אלא לו
 מי מום בעל ואתמיהינן . שנולד ביום בו לאכולוראוי

 שהוא. ואע"נ פי' ליה אכיל מצי'
 ואהדרינן . הוא נפי משמונה דפהות ימים ה' לאחר אלא יאכילה ראוי אינו מוםבעל

 : חדשיו לו שכלו בנויה ליהדקים
שנתביאור

 . וכו'  סיעכן מ)וסו סככת .  כך לסיוח  ילר,ך .  לסיפיך ס:סכ  כקן יס  רפוכח כפערכם)ח(
  פיוס  פוס  ובסל כמלס  סיף  סר )כת"ס פסנך"ס  o)a נטיגן סריס סיס261

 : וכו'  ייני  onh  חיכים כיס יכי'  י"פיסילןכליצר
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 השנה ראש מסכת; על הרמב"םמירוש
 אחת חטר ה( חמשים שנת מונה אתה ואי מונה אתה החמשים ,מנך2 ע"א( פ')וף

 שנים שבע שנים שבתות שבע לך וספרת דכתיב היאשממה
 שנת יכול בספרא כדתניא שבוע שני למנין עולה אינה יובל ששנת רבנןוסברי יובי המשים ושנת שנה וארבעים תשע השנים שבתות שבע ימי לך והיו פעמיםשבע
 כרמך הזמור שנים ושש שדך תגיע שנים שש ת"ל שבוע שני למנין עויהיובל
 שבוע שני למנין עולה יובל שנת ולא שבוע שני למעין עולה וזמירה זריעהשני

 והושגין שביעית ומשטיפין שנים ו' מונין יובל שנת חושגין יובל ששנת מאחרהריכך
 שנת מונה אתה ואי מונה אתה חמשים שנת פי' וזהו ' היא שמטה שנח יובלשגת

 יובל שנת החשוב שלא שפרשנו כמו שמטה שנת שהוא כלומר אחת חסרחמשים
 שנת ותחשיב וארבעים תשע שנת מאחר שנים שש יחשוב והתחיל השניםבשאר
 תשע לשנת שביעית ומקדש היובל מאחר הלעצים זורע ונמצאת )נ( שנים בששההיובל

 ולכאן לכאן עולה חמשים שנת '4דאמר יהודה כר' ליובל שישהו שהיאוארבעים
 שיוע: לשני ועולה ליובל עולהכלומר

 עיקר שעשה יהודי יר' מעטי' מאי פי' . טעמיה מאי יהודה ר' סילא ע"ב()שם
 מקרא קסבר ואמרינן עיקר תקיעה עשה ולא עבדים שלוחהיובל

 השביעו בחדש תרועה שופר והעברת הפסוקים סדר כך כי פניו לפני יא לפניונדרש
 שנח את וקדשתם ארציכם בכי שופר תעבירו הכפורים ביום לחדשבעשור
 יהודה ר' לכם תהיה שנה החמשים שנת היא יובל תשובו משפחתו אל ואישאחוזתו אי איש ושבתם לכם תהיה היא יובי יושביה לבל בארץ דרור וקראתם שנהההמשים
 שנת את וקדשתם שהוא שלפניו בפסוק במה הוא יובי כלומר לפניו נדרש מקראסכר

 והעברת שהוא פניו לפני ולא עבדים שלוח שהוא בארץ דרור יקראתם שנההחמשים
 : תרועהשופר

 יוסי רבי דברי זו יוחנן ר' אמר אבא בר אבין( ר' )אמר )נ( הייא ר' ושכלך)שם(
 והעברח עבדים פי'שלוח מעכבות שלשתן אומרים חכמים אבל יהודהבר

 עבדים שלוח היי דרור וקראתם שהוא לפניו נדרש מקרא קסברי קרקע והשממתשופר
 הרי תקצרו ולא תזרעו לא ולאחריו הקיעה הרי תרועה שופר והעברת פניו'לפני

 : מעכבות שלשחן הילכך קרקעהשמכת
אחדביאור

 . ~Or סגומקו וחוסי כרם"' ונ5 גוס 5חס חמך 5(,
 ססכיטיה ונזסנ)יטין סס'ס )מנין OSID וסיוג) מניס ס' ,ירטין כ)ו?)ר מכיס ס' זורט ןננמגב~שף2)כ(
 3ק"" כ' גרס )5 35'1[ י' נ~וכמר)ג(

 מרקוח טי' ר"י לנור 6נ5 3ר ר"ח 5טר סנירס5
 : טקונווח ככנוס וטוך ט"ו גיטין . כ' וט"גס'
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,ד השנה ראש מסכת על הרמכ"םמירוש

 שנה לו עלתו ר"ה לפני יום שלשום המרכיב ולחד המבריך ואחד השמע אחד ,)שם(
 יתברר כך ואחר הדבה עיקר לידע אתה צריך . בשביעית לקיימןומוהר

 ערב מרכיבין ואין מבריגין ואין נומעין אין דוכנן הא זו היכה הילכך פירושולד
 יו משנה פ" הוא שכך מבורים היינו ר"ח לפני יום משלשים פחותשביעית
 בל בלבד . יום שלשים ר"ה לפני יום משלשים פחות דאטר זו רמשנהדת"ק
 . נחסן רב ובא ר"ה קודם שתקלופכדי

 תנאי הני עם תנאי הס פליגי דלא ופ"
 קולטת ימים לשלשה סובר יהודח ור' קו5מת יום לשלשים מובר קמא דתנא בקליטהאלא
 לשלשים אנו דצריכין מודו וכולהו . קולסת שבחות דלשתי סברי שמעון ורץ יומיור'
 אליבא ופי' . בשביעית לקיימה מותר *הא ואח"כ שחקלום אחר שנה לנו שתעלהיום
 לדברי נחטן רב אטר הכי ומשום יום שלשים אלא שנה חשוב שאין לאמר אליעזרדר'

 הא פ' בעי יום שלשים אליעזר ר' מאי אלא אמרכן הא ועל וכו' יום שלשיםהאומי
 קלטה דשלשים ממנה ששמענו ר"ה לפני יום שלשים הנוסע אחד בה דתניאברייתא
 לא דהא אפשר אי הוא מאיר ר' אי . יום לשלשים אלא שנה לו תעלה ולאהנטיעה
 פחות אבל שנה. שחשוב הוא יום דשלשים אסרה ברייתא והאי אחד יום אלאבעי
 כדי אחרים ושלשים יקליטה שלשים בע* ושלשים שישים אליעזר ר' ואי . לאמכאן

 הקלימה אחר שנה לנו שתעיה צריכין שאנו למעלה שפרשנו כמו . שנה לושתעלה
 בע' ושישים שלשה קלסה דשלשהיטים יהודה כר' סבר נטי ואי , שפרשנו כמושבקעה
 מובר יהורה ר' דאפי' נחמן רב פי' דהא שנה לנו שתעלה ושלשים לקלימהשלשה
 שלשה צהיך שלשה האומר לדברי כדאמרינן שנה לנו תעלה כך ואחר .בעינןשלשים
 שהצריך וזה שנה חשוב , בשנה אחד יום דאטר הוא מאיני . ר' לעולם ופרקיהן .ושלשים
 . ר"ה קודם שתקלומ כדי אלא שנה לנו שתעלה כדי לא ר"ה לפני יום שלשים תנאהאי

 ופרקינן . הקליפה אחר שנה לנו שתעלה כדי שלשים אחר אחד ויום לקלימהשלשים בעי ואחד שלשים מאיר כר' הוקמיה אפי' פי' בעי יום ואחד שלשים הכי אי )6(ואקשינן
 אחר כאלו אותו והשבען , הקלישה. סוף , הוא כלומר. ולכאן לכאן עויה שלשיםיום

 הבריעזא שעטרה אאחר תשאל ואם . שנה חשוב בשנה אחד יום לענין הואהקליש,;
 לקיימן ואמור שגה יד עלתה לא יום משלשים פחות בה תנא אמאי מאיר לר'בזו

כ* ביאור- וכדאמרינן יום לשלשים קליפה דסבר מאיר לר' דאוקמעין קלפו שלא משוםגשביעטע
 גם, מ"ק h o"h(h נ;,מ5 (h~h יתפוס )" גגונן "'כ גי ופיס יפיק ס" הכי אי)ל

)כ(
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 השנה מסכת,ראש על הרמב"םפירוש
 סבר מאיר ר' והא למה שנה לו עלתה לא אלא לקליתה שלשים מאיר רן קאמרמ.

 בשנה אחר יום מאיר ר' אמר לא .לומר יש תשובתך . שנה .חשוב בשנה אחדסם
 עלתה לא קלפה משלא הכא אבל הייפה אחר היום אותו היה אם אלא שנהחשוב

 : שנהלו
 ויעקב אברהם פי' . אבות נולרו שבתשרי מנין אומר אליעיך ר' )lNffP )6 י"אלדף

 כמכילתא לן וכדקיימא נולד שבניסן מודו יצחקאבל
 יצחק נולד הלילה בחצי ולבתרים בין אבינו אברתם עם נדבר הלילה בחצי ישמאלדר'
 ויהי שנא' אבויץ נולדו שבניסן טנין אומר יהושע ר' . וכו' בכורות לקו הלירהבחצן

 ביה כתוב בהדיא והא זה מפסוק יש ראיה מאי פובא לן קשיא . ונוי שנהבשמונים
 חדש הנקרא הוא השני החודש שהוא שאייר שמשי השני החדש הוא זיובהואש
 שנולדו חדש ואמר אבות נולדו שבניסן מוין דאמר זיו חודש הוא לניסן אומר והוא ,זיו
 הלוי יוסף רבינו אצל קושיא והאי . אצלנו זיו חדש הוא ניסן אלמא עולם זיותגיבו

 : דדייק פירוקא בה אשכח ולאז"ל
 שמזל יום היה במרחשון עשר .שבעה היום אותו אומר אלועןך רש' )נ( ע"ב(גשם

 הרקיע צורת לידע אתה צריך . ביום שוקעכימה
 מזל כיצד תבין ואח"נ ומזל כהל ובכל וחדש חדש בכל השמש ומהלךוהמזלות
 חדש י"ב כנגד עשי שנים שהמזלות לידע אתה וצריך . במרחשון בי"ז שוקעצימה
 . קשת . עקרב . מאזנים . בתולה . אריה . טרפן . תאומים . שור . מלה . שמותםואלה
 )נ( כנגד מזל בכל יום שלשים ומזל מזל בכל חדש מהלטת והשמש . דגים . דלי :גדי

 רקדוק לפי אבל ההשכון קירוב לפי יום ככל אחת מעלה  מול שבכל מעלותשלשים
 שנים מקפת נמצאת שעה וחצי שעות ועשר יום שלשים ומזר מזל בכל מהלכתחחשנע
 ניסן בחדש והשמש החמה שנת היא וזאת שעות וששה ימים בשס"ה מזלותעשר

 במלהביאור
 נרוחק והיתו Or סקסס קט"ס סי' מיגים ר"י נחסו' גס תוס' סקסה 11 קיסי' 14לר1נורש ,ר')6(

 דדייק וכו' ו)6 כ' 5גן . ס6ממ 6ת 6סכ כי 5כטומ,נוספסט )6 רכינו 50ודרכו
 : sfff פורכו קוסי' סבכיך ר"ס( מתסכת )ר"מ ממר"ס מיס 5כו סמו5י6 סו6 ססו6 גדול רססומנס
 : 'כרס"י עולס כנוס סנירס6 וכגמ' גחוס' ניס סוקס כימס 4שעןעון8 ו8')כ(
 51י"נ ח5קיס )'"כ גמ5ק וסנ5ג5 מטלות ס"ה סו6 מסמס נ5ג5 כי מעלררע שלשים)נ,

 ס) '1ס 3' כאד : מט13ח srn pvnn '3 כ) 6"כ . סחיטמז15ח
 : וכו' נזט5ס ט51ס סרס יום ונכלחוות
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נ השנה ראש מסכת על ההמביםפירוש
 מלגאטון במאזנים תשרי בבתולה אלוי באריה אב בתאומים מין בשור איירבכלה
 בנומן ,השמש שאמרנו וזה . בצגים אדר בדלי שבפ בגדי טבת  בקשת כסלובעקרב
 'שבראש הוא כן ושנה שנה .שבכל למימרא לאו ההדשים שאר וכן בשור איירבטלה
 שאר ואן מזי בכל החדש כל ותהלך טלה ממזל ראשונה במעלה השמש תויהחדש

 ועשרים שנים עד או בנסן כ' עד למלה מגעת השמש שאין שנים יש אלא לאהחדשים
 שנים יש נמ' וכן שני באדר בכיה פלה .למזל שתגיע שמם יש נמי וכן שמבאדר
 -למזל שהגיע שנים יש נמי וכן בתשרי אלול בחדש כ"ו עד מאזנים למזל מגעתשאין
 במרחשון ימים שלשה עד מאזנים למזל תגיע שיא שנים יש נמי_ וכן איול בכסמאזנים
 החמה שנת וחשבון חדשים חשבון שהוא לבנה חשבון שאין לפי וחרש הדש כלוכן

 לבנה שנת וחשבון שעות ושש יום שס"ה החמה ששנת כאחת יוצאין מזלות חשבוןשהוא
 החשבון אין ולפיכך בשעה חלקים ושמנה מאלף חלקים ותתע"ו שעות ושמנה יוםשמד
 חלקים ור"ד שעות וכ"א ימים עשרה הלבנה שנת .על יתירה החמה ששנת כאהדיוצא
 בראש בין באמצע בין החדש בסיף בין .טלה במזל בנימן חמה השנים שרוב ניוןמיהו
 טלה אומרים ואנו המזלות שם על החדשים קורין החדשים בכל וכן בשור' באיירוכן
 לידע אתה וצריך . שפירשנו כמי וחדש חדש בכל וכן למיון תאומים לאייר שורלניסן
 ומעלה מהמזרח  היום  תחלת  עולה היא השמש שבה והמעלה השמש בו שתהיהשהמזל
 עולה פלה ממזל עשירית מעלה היתה אם כגון במערב. שוקעת שביעי במזלשכנגדה

 שוקעת למלה שניעיה שהיא מאזונם ממזל עשירית מעלה שעה באותה המורחמן
 מאזנים ממזל עשירית מעלה רקיע באמצע טלה ממזל עשירית שמעלה ובזמןבמערב
 מזל המזרח מן עולה שאזנים שמזל בזמן נמי וכן התהום כנגד הארץ תחתשוקעת
 חיה מזל הארץ על למעלה הרקיע באמצע מאזנים שמזל ובזמן במערב שוקעטלה
 ?קיב מזל המזרה מן עולה שור שמזל בזמן נמי וכן התהום כנגד הארץ תחתשוקע
 תחת שוקע עקרב מזל הארץ על למעלה הרקיע באמצע שור שמזל ובזמן במערבשוקע
 ובזמן במערב שוקע שור מזל המזרח מן עולה עקרב שמזל בזמן נמי וכן למפההארץ
 . התהום כנגד הארץ תחת שוקע שור מזל הארץ על למעלה הרקיע באמצע עקרבשמזל
 שוקע לו שביעי המזרח מן שיעלא מזל כל מזלות עשר שנים הם הזה הסררועל

 הארץ טן למפה יו שביעי הארץ על למעלה הרקיע באמצע שיהיה מזל וכלבמערב
 הגלגל התשיעי גלגל ותחת תשיעי בגלגל שהמזלות ן6( לידע אתה וצריך . התהוםכעד

 השמיני ביאור'
 סטיכי נג3גnt~rnei 3 סכחנ סח~יס יפויי 3ס' וטי' . "סיטי ~נ5 שהמולות)16

 : מסירן כמסרס סםוט"
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 השנה ראש ממכת גישירוש-הרמב"ם
 כוכב )אל ערבי בלשון אוחם שקוראין והם הקבועים ..הכוכבים, )6( אלו בוהשמעי

 י"ב כנגד כוכבים כ"ח השמיני שבמזר האלו הכוכבים ומן , עאת[ ]לבוכאאל.]בבוטת(
 מחנה שם ויש מחנה נקרא מהם כוכב וכל עליהם מחולקים כנגדם מכווניםמזיות
 . וששה כוכבים וחמשה ארבעה בה שיש טחנה שם ויש כאחד כוכבים שלשה בהשיש
 מחנות שתי המזלות כנגד מכוונים והם אותם צרים היינו לצורתם צריכים היינוואלו
 מהל( ]אל מאנזל( )אל ערבי בלשון אהום שקוראים, והם וטזל מזל לכל מחנהושליש
 טהס אתר שם יודעים אנו ואין ערבי בלשון שמותם יודעים אנו אין ארו ומחנות)נ(
 והוא טרה מזל ראש כננד מכוונת שהוא לטחנות השיישית במחנה והוא סכימהחוץ

 מזר בין מכוונת כימה )ג( מחנה ונמצאת ]תריה[ )תתא( ערבי בישון אותהשקורין
 במרחשון עשר ובשבעה . שור למזל שלישיה ושני טלה לטזל שנישית . שור ומזלטלה

 כדכתיב לתיבה נח נכנס היום . דבאמצע וקים"ל בו מעלות בי"ז עקרב במזלהשמש
 הרית המקום שאמר עד הזה היום בעצם נח אל ה' וידבר בספרי והניא היוםבעצם
 נכנס שלא וקימ"ל וימחה יבא למחות בידו שאפשר מי וכר היום בחצי לתיבהשכנוטך

 נח ואמרו . המבול מי מפני כדכתיב המים ודחפוהו המטר שהתהיר ער לתובהנח
 למדת הא . המטר שהההיל ער נכנס שלא המבור מי מפני שנאמר היה. אמנהמקטני

 היתה והשמש הרקיע באמצע השמש נכנם* היום ובאטצע המבול ירד היוםשבאמצע
 צורת 'צרים אנו והנה . למעלה שפירשנו כמו המזל באמצע עקרב במזל היוםבאותו
 והגע עקרב מזל בחוך והשמש המזיות גלגל והוא מזיות עשר שנים ובו אחדגלגל
 תחתיו אחר יגלגל . העין למראית לך שיתבאר כדי היא המזל בתוך .כאיועצטך
 אנו והנה .. הקבועים הכוכבים גלגל והוא למעלה שפירשנו כמו מחנות כ"חובוו
 עקרב ומזל והארץ הרקיע צורת היא וזו . לשור טלה בין מכוון כימה מזלצרים

  לף  שיתבאר כדי  הארץ תחת שוקע כימה שבו שור ומזל למעלה הרקיעבאמצע
 שבו שור מזל הרקיע באמצע עקרב שמזל שבוטן זו מצורה לך ויתבאר העיןלמראהו

 : הארץ החת~ שוקעכימה
ור'ביאור

 : קכוטיס וככ1פניס מרך ססנ3נ3 15"ס גמשני יעצי סקנ1טיס דקכ2רב2:2יכמ)ה(
 כמור" כ3י נמ' hlfD כחפ.6נן וכן . וכו' 6ין 136 רכמדקנררן)ג(

 סקדגווס*ס כ' יע 11"3
 סתמגוס '5כסוכ 1סנס : ננמטח יוחס. וקכ5ו מ3קיס ככ"מ ספתיני כג3ג3מקקו

 וכו':  ממוסן  יבטין 5ין סרכי כרסון כי קדרנ3'
 קו5 ךעס מסיקו ופזס' . ט3ס ,גב סו6 יכינ1ס ט"ב ק"ו יף ק"מ רס"י וטי' . הכווכח יכמיש כס)נ(

 : גס סמוכת ועימס טכס,נכ
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ה השנה ראש מספת על ההמביםמירוש
 'למעלה כבר'פירשנו . היה באייר עשר שפעה אותו,הטם אשר יהףטע רר')שם(

 נאקיי הייסך כיה שבו שור לבטי השטששגאייף'
 'יתחמק

 : הואגשום ודני . ליעלה נמי סימה הרקיע במרעע השמש כשהיא היום לאמצע שורממזל
 :וקדם שאמדתי '4י' . דאפיי היא מילתא לאו ירמיה ר' .אכמר ןקדיף ע"א( י"ג)דף

 מיניה רבעי קסעיא להו דגרם 'אשכחן דהא לרבנןלהו
 לית ואמר' ירטיה יר' סיעתא להא ודחינן וכו' שהקריבו עוטי תונא מרב )6(חברייא
 סמה אלא כיל -הקריבו לא ודלמא כלומר כלל )נ('עחל דלא ודלמא אייתית ראייהמאי
 דנקא או רבע הי' אילו ' .אבל כלום ולא 'רביע ולא שייש לא הביא לא כשעלו שהיהגג(
 עייל דלא לאב"ד ואמר ירמיה ר' ודחי . להו קים ולא הוא שליש שמא ספק להוהוי
 פתוח הביא שכבר אנא . לטחינה וחזי יכתחלה פרי יומי בחמשה כן שאלמלא .כיל

 )י( ממי בחמשה ואכתם ירמיה דר' עלה ואקשו . ימים חמשה באותן ונגמרמשייש
 וממהרת כה כתיב צבי ארץ למיסר לך אית טאי אלא . לטת*נה ראוי' ותהאתמצא
 יש נמי הכא . יומי בחמשה שליש הביאה שלא תפואה נגמרה הכי ומשום .להגדיל
 לחמשה עשתה עבי "ארץ שהיא ומשום רביע ולא שליש לא כלום הביאה שלאיומר
 ידחכמ"ם שעורית רכל התעשינה השובה ועמדה ירמיה דר' מייעתה האי ואידחייהיומי

 ן להו וקים הםכר
 קרוין שאין דאמר עקיבא פ"';לר' . ביניהו איקא הסיקים בגעליים )ק( ע"א( י"ר3יף

 :asu': 'כל על שגדלין אלא הבאה לשנה ומתעשריןירקות
 עליהן 'שיורדין טים ועל הפסקה צריכין דהא . מים כל על נדלין אינם המצרי %לודני

 ;מכריך כס כסנף; רכ ט5 זי6פרו מפיגו; 65 כי קכוכס. הר"מ וגרסת כסנר רכ גרם רגכמ')"( בקמןבואור
 נפ5 . כ"ס ונתיחס . ט"ו כ"מ . נ"3 .כגיטין * ננקומוח ככמס מקינו כונך רב ט65ב5

 : מכרין כר סונף .. חכריןקר
 'ן ונס6ר"לט ס"ס כנ5יון ,ל ט5 6ינר' .טקיכ6 ר' ססקסס ט5וטס קוקיי ג"כ5ו- קסוססק ופססך . )סו קים ינ טד סיי13 65 1ד5ט6 נרם ד65 3)פמט . 1ז5ט6 לןכמן4 כ.)כ(

 ן 'סגם מתכ61ס ז6ק5ו נקום' ר"ת כנך2לך4יץ)נ(
 ( 1מ65 יף 5ר'ך קשמי קי שבמלא)י(

 מים. יונ סנד5ין.ט) וכ5לספיוח ;' כחכאס 516יכן קיט 'רוכ 65מר דסגר51ר"ט ',5פטוי .סתעפר,ן פ55,' ספלנו. סיס גנני 5ריכין ספין -חכו6ס גכיס"נ ' ססריסין . ננ"בקךרכם)ס(
 , 5סטכר מתטסרין כסן 1כיו65 סחכי6ס כגן . 5סן מוזלין נסתים עמכן יורדין 06 סעדיין6טפ"י

 "ישי)כ(
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 ראששנהה סטנת על הרמציםפירוש
 רוב עי אלא . מים כל על גרילין אינן הילכך להו מועיל ולא להן מפטיר .הפסקהבזמן
 יוסי ויר' עקיבא דר' אליבא שעברה לשנה ומתעשרין דמי ויקכ כגירן .ומלכךמים
 מה דכי מימרא מהאי דשמעי' הבאה שנה מי על שגדלין ירקות יצאו דאטרהנלייי
 פול הני . הבאה לשנה ומתעשרין הן ירק אחת עונה אפי' הבאה שנה למישצרהבין

 דצריכי עת ואיכא הואיל במים להן הנאה שאין עת שיש אע"פ הסריסיפ ובצליםהטצרי
 בר' דבצלים דתניא והא . הבאה לשנה ומתעשרין הן כיק ההפסקה אחר הכאהלמי

 שאינן שנמצאו לשעבר מתעשרין מים מהן טנע אם בה חנינא דהא אולאעקיבא
 גדילין נמצאו מהן מגע לא ואם . דמי ויקב וכנהין טים רוב על אלא טים כל עלנדלים

 : הבאה לשנה ומתעשרין . דמי וכירק מים כלעל
 וכו' מבחוץ תקופה שרוב דע'ג מ"מ בשבט בפ"ו בה"א ז"ל( ר"ח )כמנשי')שם(

 הנשמים מימות יצאו בשבט בט"ו דאמרי דב"ה אליבא והנה . בתענית עיי ממןטיש ער מרחשון ז סי מועילין הנשטים זמן מצאנו פי' . לשעברמתעשרין
 מימות ונשארו . ימים ג' פחות חדשים ג' הרי משבם ופ"ו ופבת וכסליו חשון."1

 זו שנה גשמי רוב יצאו הנה . וחצי חדשים ב' הרי וניסן ואדר שבם חציהנשמים
 לא ניפן ומקצת ואדר שבם הצי שנשאר . מבחוץ עטין פבת תקופת שרובואעפ"י
 : לשעבר מתעשר אלא היא הבאה שנה של התקופה רוב שעדיין למימר' בתקופהמשניהין
 מתי עד דתנן הא ל"י ע"י לשביעית פי' . ולשביעית לערלה יאיין שערק )6( ע"ב()שם

 אילנות ג' כל על אילן שדה איזהו ותנינן וכו' אילן שדהחורשין
 ואילן תאנים של אילן סאה בתוך היה אם פי' ולשביעית אמרתן הא ו% . סאהלבית
 וחורשין הן אילנות ושלשה . מהם כאחד אילן חשוב נמי אתרוג . ואתרוג רמוניםשל
 אילנות ג' סאה בית בתוך אחרוגין שלשה היו אם נמי וכן . בשבילן סאה ביתכל

 ונכנס בשישית אתרוג חנט אם נמי וכן . בשבילן סאה בית כל וחורשיןחשובין
 : שביעית לענין כאילן חנטה בתר יאזלינן שישית מנהג בו נוהגיןבשביעית

ואיידיביאור
 5ר"ע . סנוורי 1פו5 ססריס'ן גכ5)ין חי15ק סים רק . 3סנ" מחעסרין סירקומ ככ5.קיכלי

 : וכו' )סכ6 מחעסרין ו)ריס"ג . וכו' ספסקס וכליכין יוס )' לניס מתן )מכוס דורכן לסטור15חטסרין

 'ירי 'ע) 5"י ע"י ור"ת . לירק ונסס )קיטס וט"י וכר 5ע5 )6י5ן רומס ז6יכו וי"ל 5633סניטימ' 4:ך: ירד:%: חג' :גן ו: :ן ימ"ש 1% ג %י שוה1"(
 2 )מזום נעגין 6י5ן ונקרץ )6י)ן סיס וגס שיסירו 5קיסתו ונקטת . 'ירק'5קיעח
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ו השנה ראש מסכת על הרמב"םשרוש
 אדם בני שבל בזמן בשביעית פי' עלמא. כולי ביה ימשטשי רא*ירי ע"א( ט"י)יף

 למשמש יכולין אינן בידם מוחין ואין ופרדסים בגנותנכנסים
 אינו בו ומשמשין אותו אוהבין והכי קצר שהוא מפני אתרוג אבל . גדולותבאילנות

 השבוע: מן רביעית .שנה עדחונט
 כל מהלכת שהשמש למעלה פי' כבר . דתקופות שבפ או דחדשים שבנכן)שם(

 שני ימי נמצאו ומחצה שעות ועשר יום בשלשים מזלות מי"ב ומזלמזל
 אינה מלה מזל בתחלת השמש היתה אם כגון זה ומנין . שעות ושש יום שס"ההחמה
 ומזל מזל בכל מהלכת השמש נמצאת . ורביע יום שס"ה עד טלה מזל לתחלתחוזרת
 . ותקופה תקופה בכל ומחצה שעות ושבע יום וצ"א ומחצה שעות ועשר יוםופלשים
 מוספת החמה שנת נמצאת . חלקים ותתע"ו שעות וח' ימים שנ"ר הלבנה שנותרמנין
 לבנה. בשנת היא חדשם וחשבון . חלקים ור"ד שעות וכ"א ימים עשרה הלבנה שנתעל

 הלבנה שנת על החמה שנת שמוספת הימים אותן ולפי . חמה בשנת תקופותוחשבון
 בעשרה תשרי תקופת נופלת פעמים אלא . ההדשים בתחלת אינן התקופותנמצאו
 טבת תקופת נמי וכן . בתשרי בעשרים ופעמים . בתשרי בי"א ופעמים . בתשריימים
 בשנים או באחר ופעמים . בטבת בעשרים ופעמים . בטבת בעשרה נופלתפעמים
 בטבת שנה אותה של שבט . בשבט נופלת טבת שתקופת בשנה אומר ונמצאת .בשבט
 שתקופת בזמן דהא 1 דתקופה שבט הוא שנה אותה של ואדר . תקופה לעניןהוא
 . בשבט נופלת טבת שתקופת ובזמן . טבת תקופת אחר שבט . בטבת נופלתטבת

 דתקופה שבט שנת וזהו . בשבם התקופה אחר שהוא ואדר . בטבתשבט
 שאע"פ שאמר פ4' . נחמיה כר' בחרובין העם נהגו יוחנן רבי אכלך ע"ב()שם

 עושין שהן מפני . הבאה לשנה מהעשרין בשבם ט"ו קודםשחנמו
 שביעיה שוח בנות דתניא מהא לקיש בן שמעון ר' ואותביה . בשנה אחת.בריכה
 כלומר . לפירותיהן שניה שלהן שביעית שנת פי' שנים לשלש עושות שהן שניהשלהן
אין

  עושיי
 ושניה . השבש -מן ראשונה ששנה מפני . בריכות שתי אלא  שנים  בשבע

 משנה משבם יום ט"ו שתכנם עד דנטעי שלישית שנה סוף עד לאכילה אאויןאינן
 חמישתי רביעית שנה ממתנת .נמי שניה טעינה. . אחת טעינה הרירביעית

 עד וששית'
 עושוה שאין אע"פ שוח בנות תניא והא . לאכילה ראוין כך ואחר . שביעית משנהט"ו

 רביעית משנה בשבט ימים ט"ו קודם שחנטו מפני אעפ?כ שנים לג' אלאבריכות
 למיסר לי' הוה שלישית שלהן שביעית מתעשרין הבאה לשנה שאלמלא שנה להקארי
 אלא היא שלישית טעינה תחלת שביעית ושנה . טעינות לשתי שנים ~' שישמפני

מפני
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 השנה ממכת..ראש 'עי הרמב"םורש

 ומקט . מתעשיין קשית שנת שהיא שעברה לשנה בש"פ 1"1 ידם שהטומיי

 קגיSn~w 4 שביעבע הםהטי
 וטאע""

 שעברה לשנה הילכר נח*גין שעברת ילשנה מינה שמעינן . נחשבין שעברהייגח בשבס  פ"י  קיצם שחנפו מפני שקיעות  שנגוסת
1%"wY~. ן ושתיק טתעשרין הבאה לשנה יאמר נחתיה כר' על6א דקהונ אסרת ואמאי 

 תשאל ואם האילן. פירות ימו שעצרה ספני בעצרנו הלחם שך~ל ע"5( '6ץ)דף
 דומה שהשם לומר %w . הלהם ישתי הזיין פירות .ענין נטה-.

 ושאי האדמה. פרי פל מראשית כדכתיב בכורים נקראו האילן שפירוא , אאילן,6יףות
 חנ*או כלומר . לה' בפורים תאפנה rDn תהינה חלות כדכת54- בכורים גקראוהלהם

 : הפירות בכורי לכם שיהברכו כדיבכורים
 . יום שלשים שנה עיבור כמה דתמא קמפליני שנה בעבור דףץכנא ע"ב( י"פנדף

 חדשה פי' חדש. אוסר רשב"ג 1ום. משלשים ראשון אררפי'
 אדר על אלא יוצאין דאין מבר קמא דתנא זו שמועה פי' וכך . סם כ"ט לבנהשל

 אדר של ר"ח הוקבע יום באיזה שיודעין ובזמן . יום שלשים ראשון דאדר סברראשון
 שלשים מונין ראשון אדר קבוע שמשידעו מפני -שני אדר על לצאת )צריכין אשןראשון
 שגי אדר על שיוצאין שאמר התנא וזה שני. אדר של ר"ח והוא ל"א יוםו6קדשין
 שאירת כשם ללומר ידעי. נמי חדש דידעי אי ואקשו יום. כ"מ ראשון *אירסבר
 אלא יוצאין דאין דסבר הוא . יום שלשים ראשון אדר שהוא העבור דחדש דסברדהנא
 כך . שני לאדר גומרין וממנו ל"א יום ומקדשין טם 'שלשים מפע_שםטין אחר נודרעל
 וממנו ראשון אדר על אלא לצאת צריכין אינן יום כ"מ ראשון דאדר דסבר מאן-נמן.
 שנן אדר על יוצאין שנה נתעברה אט תני ואמאי . שלשים יום ומקדשין כ-'מ44וםמונין
 מעובר חדש עושה 6ע46ם העיבור חדש דאמר תנא האי ומפרקתן הפורים.מפני

 אק לידע שני אדר על לצאת צריך הכי זמשום . כ"ט אותו עושה ופעמיםמשלשים
 ן מס"ט או היה משלשים ראשוןאדר

 נחמן רב מותיב . ונסר לעולס לניסן הלמוך א"ר עוקבא למר ליה שללצן)שם(
 ידוע דבר שהוא אעעפ פעמים 6י' הראי' פי על לקדש דמצוה עדוכו'

 הראי לקדש.על נדי w~na שנראה ומודיעין יוצאין שלוחים ר"א יוםשהוא
 על ולא'

 ק שוין והראיי שהחשבון ואעפ"יהחשבון
 הטמוך יאוה ושטעית.מינה תנינן.משנה נם* אנן אף דאמרי ד4)יכנא ע"א( כ')לף

 השכת את מחקין חדשים שני על דינן . חסר לעולםלניסן
 הל אם . מלא לעולם אפשר .ואי . חסר לעילם בשלמא אחרת אי . השרי ועל ניסןעל

להיות
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ו השנה.. ראש מסכת על ה-מב'םמשוש
 לקדש .כדי יום.שלשלם .שהוא . שביעי יום יוצאין ששי יום. בו ועשרים תשעהלהיות
 פעמים מכ"ש חסר לפעמים אמרת אי אלא 1 שלשים אותו שנעשה אפשר שאי :.אראיה
 שיהא ואפשר הואיל שש*. יום כ"פ חל אם שבתות עליהן מחללין אמאי . משלשיםמלא
 ;4 לשלשים השבת יום ומשלימין השכת את יחללו שלא כדי ליה מעברינן משלשיםמלא

 חנינא ואמאי . השבת את עליו נחלל ולא ל"א יום שהוא בשבת בחד למחרונקדשי'
 טלא פעמים לעולם פירוש נמי הכי .. בשבת שלשים יום איקלע אי נחמן לרבי, ואהדרינן . חמר לעולם לגיסן הסמיך אדר דלעולם מינה שמע אלא . תשרי ועל ניסןעל

 ונעבהוה השבת,. אח עליו מחללק אמאי כן אם דאמרת והא , ליה עבדיננ חסרפעמים
 ויו.צאון מחללין אין בשבת שלשים יום איקלע אי נמי הכי . למחר ונקדשיההאידנא

 אותו משלימין אלאבו
 ומקדשיי

 דה פל עסקינן!. במאי והכא . יוצאין ובו בשבת חד
 יהיות. חל ודאי חדש ראש שהוא ושלשים אחר יום דאיקלע כנון מהלליןשמטרנו
 נחסן, רב על ולוקשי כהנא רב ואתא . השבה את עליו מחללין הכי ומשוםבשבת
 קמקרש. שבנת בזמן דמנן מהא חסר לעולם לניסן הסמוך דאדר דאמר אחריתיקושיא
 חודרי, עשר שנים רכל מינה שמעינן הקרבן תקנת מפני כולם על אף מהלליןקיים
 .שיקריבו כדי' פי' . חקרבנוה תקנות משום אלא ותשרי ניסן אפי' עליהן מחלליןאין
 אריץ מאי: הראיה. על לקדש יוצאין 'שאלמלא . לא הראיה על לקדש אבל . ר"חקרבן
 דאון מינה שמע אלא .. הראיה על לקדש הולכין נמי חרב אפי' קיים שבהמ"קבזמן

 אמרת אי בשלמא . היום נסתפק א"כ אלא מחללין ואין הראיה עלטהללין).לקדש
 אם היה מלא אם שעבר זה אדר להודיען יוצאין הכי משום . חמר וזמנין מלאזמנין
 כדי תאמר. ואם ג הוא ידוע דבר והא . מחללין אמאי חגר לעולם אמרת אי אלא .חסר
 אף מחללין קיים המקדש שבית ובזמן דאמר משגה מהאי לן קיימא הא אראיהךלקדש
 אליבא נחמן רב על התיובתא ועמדה . שפ" כמו אראיה לקדש מהבלין ראין כולןעל

 :! ז"ל חננאל רבינו פירשה וכו' עולא אחא כי . דאמרי דאיכא בחרא יישנאדהאי
 ע"ב()שם

 ,ש:מ-
 בסדר דפנן מילתא האי מך ייע לשמואל שמלאי דר' אבוה ליה

 ש'מלאי דר: וגבוה שאטר הה וכו: זירא ר' סליק כי . וכוהעיבור
 קודם שנראה בידוע הצות קודכ נולד תולדותיהן %ת מחשבין שמואל רבינולפני

 טה מפני תהלה לבאר אנו צריכין . מהדי לאבחושי מינה נפקא למאי החמהלשקיעת
 הוא ומאי זו ראיה טקים ובאיזה . החמה לשקיעת קודם נראה חצות קודם נולדאם

 בתוך זה עשרה שהגלגלים לידע אתה צריך )6( . ההלכה מפרשין.דרך אנו ואח"כהמולד
 זהביאור

 סכ) וגלנה רקיע כ' . ככ5'5יה חיליות 1' וגגנדן סם רקיעים ד,' 5)נך'גן במנחיה ונח רן)"(
 6ז)ףט
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 השנה ראש ממכת לל 'הרטבהפירוש
 ככב פלנל לו וסמך היסגל למעלה לו שגי הורח גלגל, הוא רוא15 שאנו הראשון ~גלזה

 ששי . מאדים גלגל חמישי . חמה גלגל רביעי . נגה גלנל הימצו שלמעלה לושליעף
 ועש כימה כנון . הקבועים הככבים גלנל שברני . שבתאי גלגל שביעי . צדקצלנל
 שמהלך החוזר נלנל הוא עשירי גלגל . מזלות עשר שנים שבו הוא תשיעי נעגל .וכסיל
 וזה . לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו שיה. הילוך שעה בכ"ד סובב והוא .'בכולן
 בחדש , פלוני במזל ניסן בתקופת . פלוני במזל השמש טבת בתקופת כי אומריםשאנו
 דהא . הוא מזל של דבנופו למימרא לאו . התככים שבעה וכן . פלוני במזלפלוני
 הטזל ויורדים עולים לצפון כשהיה אלא . תשיעי בנלנל והמזלות . רביעי בגלגלהשמש
 . מהלך הוא פלוני במזל אמרי' . מזלות עשר משנים מזל כנגד מכוון שלובגלגל
 ככב נגה חמה מאדים צדק שבתאי שהם הככבים שאר וכן הירה וכן . כנגדוכלוטר
 שהוא מי קפנו ולפי גלגלו היקף רוב לפי שלו בגלגל מהלך וככב ככב וכל .לבנה
 בגלגלי מהלך מחברו למעלה גדול שהוא גלגל וכל הרבד: בימים מהלך עליוןבגלגל
 בשלשים ושבתאי . אחת בשנה שלה בגלגל מהלכת השמש ולפיכך . חברו מנלנליותר
 השמש מהלכת נמי וכן . שביעי בגלגל ושבתאי . רביעי בנלגל שהשמש לפי .שנה
 . לבנה מגלגל גדול המה שגלנל לפי . יום בכ"א והירה . יום ורביעי יום בשס"הגלגלה

 לידע אתה וצריך . משלמבזה גדול שלמעלה גלגל: שכל לך יתבאר הזאת הצורהומן
 שכך למימרא לאו אהד לככב אהד גלנל בתוך גלגל הללו גלגלים צרים שאנחנושזה
 גלגלים אלא . לא . אהד גלגל אלא אהד לככב שאין הגלגלים הם וכך צורתםהיא
 מהלכין שהכבבים גלגלים הם הללו גלגלים עשרה מיהו . הצורה מזה יוהר ישהרבה
 ויורדין ועוניין לצפון האחד גלגל כנגד נומין אחרים גלגלים וככב ככב לכל ויש ,בהן
 וכלכלין ביאור .,
 מונס ונכמן יסוס"ת סנס' וגס . טסיוי נ,נ)נ3 כ53, ס,כיר 63 כפיוס ':ודי נס)' וסנס .6'

 כמג'גס ננסרס"6 ועי' . 6' נ,נ) חמת סכי)ס ח:וכ ונמילס . 6' נ)נ) ו3)כ:ס 6' ג)ג3)מנוס
 3כ3 סי: משמע ג"כ דדה, דפוךס6 כעכין כתד5 פ' סיף כמכח ומרכ"' . כ5"ט כנססנס6ר

 סמ:וס סם וכנסכנת כר6ק'. ננז3וח י"כ cch '1;1 סת:כמ פסוק ט3 ככרובה ועי' . נסומר ג)נ63'
 כט:יגי וכפרס נוקומוח ככתם ט5מו דירי מוחך ס:ר":נ 1ך6יג1 . סך6ס1ן כגננן סננז3וח וכ3ונכנס
 יכר סחן כחב כ"ר פ' סוף מ"כ ;כנדרס . מס'::ורס )יגס יכו3יס כלזנח כת'רון 6כ3 .סתכונס
 ועי' . טוס מזר וכזקנתו 13 סגר6ס כפי כהג פכקטגוהו )ס'וח יכל ו6"כ . nfr כמכונסקרור

 . 6מך כמקוס יעסיריס 6' כמקוס O":D כסיום רכי:י 30 כוכו . ס"ט סי' סכו פ6ר כחסו''
 . ג)כ)יס כ)5 ים 06 )ומוסק סיס פרסכ"י רכס כבנרכס וטי' . ו, וף כעת נוקיכ5ת שטסוע"

 : טי"ס נ6ויר סורמיס וננז)וח ססכוככיסורק
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ה ראשהשנה. מטסת על ה-מפ"םפשוש
 שככון עצמו מגלגל חוץ טכוונים אינם וגלגלים , החוור גלגל כנגד מכומיןוגלגלין
 ושבתאי . שלשה והזרת . שני'גלגליפ לה יש שהשמש לידע אחה וצריך בו.מהלר
 גלגליך חמשה לו יש אחד כל וננה וככב . גלנלימ ארבעה לו יש אחד כל מאדיםצדק
 סובבים שהם גלגלים ומהם בתוכן והארץ הארץ כל סובבין מהן יש הללו הגלגליםומן
 מהלכ(ן שהנכבים גלגלים שהם אותם שצרנו גלגלים ועשרה . הארץ כל מקיפיםואינם
 ומבאריב אוחם צרים היינו הללו גלגלים לצורת צריכים היינו ולו * בגרץ הן טובביןבהן
 כל למזרה' ממערב מהלכין הכוכבים ושאר והירח שהשמש לידע אתה וצריך .אותם
 . זה לקראת זה שרצים אדם בני כשני בהם מהלך העשירי והגלגל . שלו בגלגלאחר

 שהגלגל . במערב ושוקעת במזרח היום בתחילת זירהח השמש רואין אנוולפיכך
 מעלה יום ורביע יום בשס"ה גלגלה מהלכת והיא . מזריחה והוא משקיעה הואהחוזר
 בגלגלה והירח השמש בהילוך משל ומשלו . החשבון קירוב לפי יום בכל חרקפחות
 לטערב המזרה מן מובכים רחיים כאלו עצמך הגע , הרחיים גני על המהלכתכנמלה
 מהליכין הרחיים נמצאת הילוכה לפי בנחת למזרח המערב מן בנה על מהלכתונמלה
 מעוט דבר אלא הרחיים בעגול הלכה לא והנמלה פעמים כמה אותה ומכיאיןהנמלה
 שתתקבל שבזמן לידע אתה וצריך , הוא ברור דבר אותו תראה זה לדבר לבךוכשהתן
 מפני מתה כאלו לה השכינן אחת במעלה זה כנגד זה שיהיו פי' . החמה עםהלבנה
 ומאור . הוא ההמה מאור הלבנה שאור מפני . מאד ;ד אפלה שעה באותהשהיא
 שהלבנה ובזמן . ומאירה הלבנה תחת גכנם ההמה שאור . מאירה הלבנההחמה
 תראה ההרים מן למעלה כשתביט בשמש תרים שתלה כמי נעשה מכוונת החמהכנגד
 שנעשה אפל אותו תראה מהתרים למטה וכשתבים עליו זורחות שהשמש .מאיראוחו
 השמש כנגד מלמעלה חציו נמצא השמש כנגד מכוון הירח כשיהיה בך . לשמשמחיצה
 השמש בפני שנעשה מפני מאד עד אפל הארץ כנגד מלמטה וחציו מאד עדמאיר

 שלמטה וחציו מאיר שלמעלה וחציו השמש כננד מכוון הירח צורת היא וזו .כמחיצה
 חציו זה כנגד זה שהן שבזמן . העין למראיה לך יתבאר הזאת הצורה ומן .אפל

 חשבינן לגמרי אפל שהוא השמש עם שכשיתקבץ ומפני . מאד עד אפל הארץשכנגד
 כחוט מעט ממנו יאיר אקד הלק אפי' מעט השמש מתהת לזוז וכשיתחיל כמתלי'

 לו אפשר שאי ואעפ"י לו ומאיר נכנס השמש אור הירח שכשיזוז מפני .השערה
 מועט דבר ממנו שנגלה יודעין שאנו מפני השמש מתחח שתזוז שעה באותהשיראה
 . אהד מעלה הירח מעל השמש כשיזוז כלומר . המילד הוא וזו נולד כאלו ליהחשנינן
 חוט ממנו מאקס השמש מתחת הירח שיעז שבנמן זו מצורה לך יהבאר העיןולטראית

אהד
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 השנה ראש מסכת על ההעב"םמירוש
 בירה הכס זה. דבר עיקר על' לעמוד. תבקש' ואם' האר,. על חופ אוצו ונראהאהד
 והחוט: דבר. אותו שמכמה כסו. אפל כאלו אותו תראה החדש' מן' ושניה ראשינהלילה
 אבא דברי מפרשים א% הדברים עיקר שפרשנו ואחר המולד'.. הוא המאיר ממנואהד
 סמוך שנראא בידוע. חצות קודם נולד תולדותיו את מחשבין דאמר שמלאי דר'אכוה

 לשקיעת קודם- נראה ביום שעות שש קודם השמש מעל זו אם פי' . החמהלשקיעת
 . םיהרא מכסי מהדתא שית ישראל ארץ ילבני לן קיימא דהא . ישראל ארץהחטה-לבני

 ארץ לבני שמכסי הם נטורות שעות שש היום' מן נשארו חצות קודם המולד היהואט
 ונטצאת שעות שש באותן שהלך מעלות מפני החמה לשקיעים אותו.קודם ויראו'ישראל
 במערב שוקעת החמה צורת היא וזאת . שקע לא עדיון' והוא במערב שוקעתהמה'
 לאו . זה תחת זה נלנליפ בשני והירח השמש צרים שאנו וזה . הירח .שקע לאועל41ן

 ראשון בגלגל והירח רביעי בנלגל שהשמש למעלה פ" שכבר הוא שכןלמימרא
 וכע . לעין ניכר הדבר שיהיה כדי בלבד גלגלים שני צרים שאנו וזה . לארץסמוך
 והירח שוקעת השמש הפהש והירח' השמש בין שיש שבזמן לך יתבאר הזאתהצורה
 שנשארו שעות שש אותן נמצאו אחד בחלק אפי' חצות .אחר נולי , שקע לאעדיין
 מהדחא' ישראל ארץ לבני סכמי גמורות שעית רשש לן וקיימא הלק חסרים הלםמן

 לרואה; אפשר ואי אחריה לשקוע התחיל נמי הוא א"כ אלא לשקוע מספקת' השמשואין
 : ההלכה לדרך חוזרין אנו שמלאי דר' אכוה אבא דברי שפירשנו ואהר . ולראותלכוון
 פי' . ההדש מן ויום לילה שיהיה צריך להו שלח זיא ר' כמקוק כני )6()שם(

 ר"ח ויום חדש ראש ליל היה א"כ אלא חדש ראש עושיןאין
 ראש שקובעין הוא שבת מליל ראשונה בשעה הסולר היה אם כנון . הסולדאחר
 בעשירית או בשלישית או שבת מליל שניה בשעה המולד היה אם אבל . בשבתהדש
 בשבור חדש ראש קובעין אין ובשישית בשניה או שבת מיום ראשונה בשעה שכןוכל
 מהשבין שמואל רבינו לפני שמלאי דר' אבזה שאמר וזו ואחמיהנן . בשבת כאחדאלא
 קודם נולד לא החמה לשקיעת סמוך שנראה כידוע חצות קודם נולד תולדותיואת

 מאחר כלומר . מינה נפקא למאי . החמה לשקיעת סמוך נראה שאינו בידועחצות
 אבוה אחא מאי . הלילה בתחלת שיהיה עד הוא דחוי ביום שיהיה מולד רכלדאמרינן

 דר'ביאור
 וסגכ . סיסר5 נניכסי סעי וכש כיון . טפר ויום ס5י5ס כ5 * סמד0ס נרססי )ה Q"h . ס5עס כסמי5ק . סיסגס עגר5? כ'וז ~סקסס 'ח"י יכ" י"ג.. מללק כי53(

 : וועח כטס 3טו3 זסכטג'ן ססקפי רכינו ס5 סקיסי~ת כסירן פסכץ ועי' . רם"' טס רכינו כופכיס סכוי )תכסוסיכעירוב
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