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ר ים אחד מלא אחד חסאנו מסדרין החדש

 
 

אין בין עצרת לעצרת ואין בין ראש השנה לראש השנה אלא ארבעה ימים בלבד

 
 

ואם היתה שנה מעוברת חמשה
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  לא נראה לחכמים לעבר יתר על שמונה חדשים
  

קדים ואתי סיהרא תלתא יומימאי שנא תשעה דלא אם כן 

 
  

   תרי יומיהשתא נמי קא קדים ואתי

 
  

 כגון שהיתה שנה שלפניה מעוברת

 
  

  *ואכתי איכא חד יומא
  לא אדעתייהו דאינשי

  
  
  

 ג דיומא ופלגא היא חד יומא קרי ליה"ואע: ה חד יומא"י ד"עיין רש* 
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  לא נראה לחכמים לחסר יתר על שמונה חדשים
  

  מאי שנא תשעה דלא אם כן מייתרא סיהרא תלתא יומי

 
  

  יתרא תרי יומיהשתא נמי קא מי

 
  

  כגון שהיתה שנה שלפניה מעוברת

  
  *ואכתי איכא חד יומא

  דעתין י ואנן לאו אסברי איתחזויי איתחז
  
  

  ג דיומא ופלגא היא חד יומא קרי ליה"ואע: ה חד יומא"י ד"עיין רש* 
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  או ביום הנף או לאור עיבורואלא ה חלה "ואין ר
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  לא עבדינן משכחת להחסירין עבדינן מעוברין ' בשלמא לעולא דח

  
 עבדינן' לא עבדינן הא ז' ולעולא מי ניחא ח

  הונא דאמר עבדינן מעוברין הא זימנין דמשכחת לאור אור עיבורו' אלא לר

  
  זימנין דלא עבדינן בסיתוא ועבדינן בקייטא והא הוה לאור אור עיבורו

    



  ט ערכיןחדש מלא וחסר    ד"בס

ה "ואין ר
א חלה אל

או ביום הנף 
או לאור 
  עיבורו

: אחרים היא
אין עצרת 
חלה אלא 
 ביום הנף 
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  סוף סוף לאחרים ביום הנף לא משכחת לה
  יום' ר משרשיא כגון שהיתה שנה מעוברת ועיבור שנה ל"א
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  והאיכא יומא דשעי ויומא דתלתין שני

  

  

  מעשה ועשה רבי תשעה חסירין ונראה חודש בזמנו
  

 נו שניהם מלאיןואשתקד עשי' שמא שנה מעוברת היתה ועיבור שנה ל
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  ף חלקים"למה מחלקים שעה לתתר

  
הלכה ב ם הלכות קידוש החודש פרק ו"רמב

  
שתים עשרה ביום , היום והלילה ארבע ועשרים שעות בכל זמן

, והשעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים, ושתים עשרה בלילה
לפי שמנין זה יש בו חצי ורביע , ולמה חלקו השעה למנין זה

והרבה חלקים יש ,  ושתות ותשיע וחומש ועישורושמין ושליש
  .לכל אלו השמות

  ה שם"בהגה' פרק ב' נפש החיים שער א
 

 עלאין דאינון השרשין יסודין חידוש ניכר לעין אמנם הד׳ שאין ואף
 שרש כל  שהם •וארא כ״ג עי״ב בזוהר ואבהן דכולא כנז׳ קדמאין
 •ה ב״ה  והם ד׳ אותיות הוי״•בראשית ופנימיות כולם  מעשה

 •מושג כלל אינו שרשם בשרש ורגע עת כל והרכבתס התמזגותם
 וענין התמזגותם כל • רצונו לפי כל רגע מחדשם ית״ש  והוא

השתנות  פי על השם ב״ה צרופי התתר״ף הם רגע
שעה  כל עוד משתנים וכן • שעה רגעי תתר״ף • נקודותיהם

 א כל יוםל • לילה למדת שוה יום אין מדת וגם • אחרים לצרופים
 כו׳ מעשה המחדש דש • כלל ואחריו שלפניו לחבירו דומה

  : דיקא בראשית
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