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  .חד�  ראש השנה
  ) יד:תהלי� סה(במה נחלקו התנאי� דלהל� בדרשת הפסוק 

�� ָיִ�י" �  ?יוחנ�'  אליבא דר) "�רָלְב�� ָכִרי� ַה&ֹא� ַוֲעָמִקי� ַיַעְטפ� ָבר ִיְתר!ֲעע
  

�� ָיִ�י  ַוֲעָמִקי� ַיַעְטפ� ָבר  ָלְב�� ָכִרי� ַה&ֹא�   ��רִיְתר!ֲעע  
  ה"ר(מאיר '  ר)ק "לת

  )אלול' עשר בהמה באמ
  שמתכסי� העמקי�

  1 באדר" בר 
  2מיירי במאחרות

  ה "ר(ש "א ור"לר
  )תשרי' למעשר בהמה בא

  שמתעברות
  ,  הכבשי�

  שהשבלי� מלאות   3מיירי במקדימות  ...בזמ%
  4 בניס%" ומשוררות

  
  ?ה לשני�"תשרי ר' לאיזה עני� נקבע א

  
  ?מה הביאור  ?לאיזה עני�  

  שמוני� למלכי אומות העול� בשטרות לפי תשרי  טרותלש  לרב פפא
  אליעזר' שמתחילי� חישוב התקופות מתשרי כר  לתקפות  זירא' לר

  ה ד% את העול�"שבראשית השנה הקב  לדי%  לרב נחמ� בר יצחק
  

  :ראש השנה ד� ח
  ?איזה תאריכי� קובעי� בשנת היובל לקדושתה

  
  יו� הכפורי�  ראש השנה  

  ואז מעבירי� שופר ומתקדש, ובעק  אינו קובע  לחכמי�
  5ומשתחררי� עבדי� ושדות חוזרות

  שעבדי� משתחררי� לבתיה�, קובע  שעבדי� מפסיקי� להשתעבד, קובע  יוחנ� ב� ברוקא' לר
  וחוזרות השדות

  

                                                           
,  דזמ% עיבור בהמה דקה הוא חמשה חדשי�"וכיו% שמתעברות באדר הרי שה� יולדות באב  1

 .ה למעשר בהמה באלול"וכיו% שיולדות כל אדר עשו ר
ובאופ% זה הפסוק .  חלק זה של הפסוק מדבר על הצא% המאחרות להתעבר עד ניס%,כלומר 2

ועוד יש , דהיינו באדר" עמקי� יעטפו בר"דאומר שעיקר זמ% העיבור הוא בזמ% ש, מיושב היטב
 ".יתרועעו א� ישירו"רות עד זמ% שמיעוט שמתאח

שאי% זה הדר+ שיזכיר הפסוק קוד� את זמ% עיבור המועטות ' ועל זה מקשה הגמ. שה% המיעוט 3
  .כ יזכיר את זמ% עיבור הרוב"ואח

שנושבת בה% הרוח ה% נוקשות כ ו,בניס% שהוא זמ% הקציר של החטה אז השבולות מלאות', פי 4
כיו% שמתעברות בניס% הרי שה� יולדות כל אלול אחר חמש ו. אחת בשניה ונשמעות כמריעות

 .ה שלה� בתשרי"ולכ% קבעו את ר, חדשי�
 .כ שאז הוא זמ% תקיעת השופר לא משתחררי� עבדי� ולא מתקדשת שנת היובל"ועד יוה 5


