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  .זד�  ראש השנה
  ].ה הא"תוד[? לעני� שצרי� הכה� להקריבו או לאוכלו, מאימתי מתחילי� למנות את שנת בכור

  
  ת� ונעשה בעל מו�   בעל מו� לעני� אכילתו  ת� לעני� הקרבתו  

  לעני� אכילתו
  מאימתי 
  מתחילי�

   #ימי� ' מב� ח
  שראוי להקרבה

   מיו� שנולד:קי� ליה דכלו לו חדשיו
  ימי�'  מב� ח: דכלו לו חדשיולא קי� ליה

   #ימי� ' מב� ח
  שראוי להקרבה

  
  ?עברו את השנה בזמני� דלהל� מה הדי�

  
  עד סו� אדר  עד פורי�  סמו� לאדר  ה"אחר ר  ה"קוד� ר  
  מה 
  ?הדי�

  אינה
   מעוברת

  מעוברת
  בדיעבד

 הוא 
  זמ� העיבור

  1 מעוברת:פפייס' יהושע ור' לר  מעוברת
   אינה מעוברת:לחכמי�

  
  :ש השנה ד� זרא

  ?המשכיר לביתו בית בלשונות דלהל� לכמה זמ� הוא מושכר
  

  "לשנה זו"אמר   "לשנה"אמר   
  2באחד בניס� עלתה לו שנה  ב חודש מיו� ליו�"לי  ק דברייתא ולמתניתי�"לת

  3ב חודש מיו� ליו�"לי  ב חודש מיו� ליו�"לי  'א דברייתא ולברייתא הב"לי
  

  ?תנאי� דלהל�ראשי שני� אליבא דה' מה ה� ד
  

  שמעו�' אליבא דר  מאיר' אליבא דר  
   למלכי� ולרגלי�#בניס� ' א  4 למלכי�#בניס� ' א  .א
  #####  ה למעשר בהמה" ר#באלול ' א  .ב
, לשמיטי�,  לשני�#בתשרי ' א  .ג

  לירקות, לנטיעה, ליובלות
, לשני�, למעשר בהמה #בתשרי ' א

  לירקות, לנטיעה, ליובלות, לשמיטי�

  
  אליבא
  דתנא 

  דמתניתי�
  ה לאיל�" ר#ה "ו בשבת לב"ש או בט"בשבט לב' בא  .ד
ההוספה דתנא   ה לעומר לאכול מהחדש" ר#ז בניס� "ט  .ה

  ה לשתי הלח� להביא מנחות מהחדש" ר#בסיו� ' ו  .ו  דברייתא
  

                                                           
פ "לומר שעכ,  כלומר להפסקת עיבורי�� לעיבורי� ה"וכ� היא סברת הברייתא דיד� שאמרה שניס� הוא ר 1

  .אפשר לעבר אותה עד סו� אדר
לא עמד ' וזה הטע� שנתנה הברייתא את הדוגמא שאפי, אול� בתנאי שעמד בבית לפחות שלשי� יו� 2

 .פ עמד בבית שלשי� יו� דבפחות מזה ואי� אד� אד� טורח"לומר שעכ, אלא באחד באדר
ה ניס� כיו� שג� בניס� יורדי� גשמי� "דכיו� שעל כרח� דאי� ר, הסוגיאא בביאור "כ� נקט הרשב 3

. ה מיוחד לעני� זה"הרי שאי� ר, ובודאי כוונת אד� ששוכר בית לכל ימות הגשמי� זה כולל ג� את ניס�
  .ה הוא תשרי"� מפרש שלשיטה זו ר"והר

 ."בל תאחר"ה לרגלי� לעני� "ל דאי� ר"אבל לא לרגלי� דס 4


