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ומשתחררי עבדי ושדות חוזרות
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וחוזרות השדות

 1וכיו %שמתעברות באדר הרי שה יולדות באב " דזמ %עיבור בהמה דקה הוא חמשה חדשי,
וכיו %שיולדות כל אדר עשו ר"ה למעשר בהמה באלול.
 2כלומר ,חלק זה של הפסוק מדבר על הצא %המאחרות להתעבר עד ניס .%ובאופ %זה הפסוק
מיושב היטב ,דאומר שעיקר זמ %העיבור הוא בזמ %ש"עמקי יעטפו בר" דהיינו באדר ,ועוד יש
מיעוט שמתאחרות עד זמ %ש"יתרועעו א ישירו".
 3שה %המיעוט .ועל זה מקשה הגמ' שאי %זה הדר +שיזכיר הפסוק קוד את זמ %עיבור המועטות
ואח"כ יזכיר את זמ %עיבור הרוב.
 4פי' ,בניס %שהוא זמ %הקציר של החטה אז השבולות מלאות ,וכשנושבת בה %הרוח ה %נוקשות
אחת בשניה ונשמעות כמריעות .וכיו %שמתעברות בניס %הרי שה יולדות כל אלול אחר חמש
חדשי ,ולכ %קבעו את ר"ה שלה בתשרי.
 5ועד יוה"כ שאז הוא זמ %תקיעת השופר לא משתחררי עבדי ולא מתקדשת שנת היובל.

