
 יג:(: -מעברין על התקופה )יב: 

 :שמואל
 .יוםט"ז  -אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה תקופה חסירה רובה של חודש  - רבי יהודה

 .יום כ"א – רבי יוסי

קּוַפת ָהָאִסיף ְוַחג - ושניהם מקרא אחד דרשו ָנה  ּתְ ָ  :)שמות לד, כב(ַהש ּ
 יום תקופה מתחיל: -לכו"ע 

 .בעינן בתקופה חדשה)חוה"מ!(  כוליה חג -ר' יהודה 
 .מקצת חג בעינן בתקופה חדשה -ר' יוסי 

 :יתיבימ
 .יום תקופה גומר - רבי יהודה

 .יום תקופה מתחיל - רבי יוסי

 :ועוד תניא
 .יום ט"ז -אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה תקופה חסירה רובו של חודש  - ת"ק

 .יוםכ'  -שתי ידות בחודש  - רבי יהודה
 .לפני החג אין מעבריןט"ז  ,לפני הפסח מעבריןט"ז  - בי יוסיר

 .לפני החג מעבריןט"ז אף  - רבי שמעון
 .יוםי"ד מיעוטו  - אחרים

 מקצת חג בעינן ולא כוליה. -לר' יהודה  ב. . יום תקופה גומר ולא מתחיל -לר' יהודה  א.: לשמואל קשיא

 

 

 )=כ"א לפני החג(, מאי בינייהו?הפסח יום לפני ט"ז רבי יוסי = יום כ'  :רבי יהודה

 )ר' יהודה( או מתחיל )ר' יוסי(.יום תקופה גומר  - איכא בינייהו
 

 ?מעבריןאין שיבסר ותמניסר הרי גם  "?!לפני החג אין מעבריןט"ז " :ר' יוסי

 .לפני החגט"ז תנא נמי  ,לפני הפסחט"ז איידי דתנא רישא 
 

ולא  -גומר  אואיכא בינייהו יום תקופה מתחיל  ?היינו תנא קמא ."לפני החג מעבריןט"ז אף " :רבי שמעון

 .מסיימי
 

 ?האיכא ,אי קסברי יום תקופה גומר וכוליה חג בעינןאפילו  ".יוםי"ד  -מיעוטו " :אחרים

 מֹורדכתיב , בתקופת ניסן - רב שמואל בר רב יצחק ָ אביב שמור  - (טז, א )דבריםָהָאִביב  חֶֹדש   ֶאת ש 

, וכוונת אחרים עד י"ד ולא עד בכלל, ולפיכך אם חסר ט"ו יום שיום תקופת של תקופה שיהא בחדש ניסן

ניסן חל בט"ז, אפילו שיום תקופה מתחיל ויעברו את חודש אדר ויוסיפו לו יום אחד, י"ד ניסן )זמן חג קרבן 

 פסח( יחול בתקופת טבת, ולכן מעברין.

 של חג הסוכות.ראשון לל יו"ט וככוליה חג בעינן תנאים( ו)כשאר התשרי בתקופת  - רבינא 
 

 טבלת סיכום:

 בעינןמקצת או כוליה חג  יום תקופה תקופה חלה ב: חסר 

 כוליה לא מסיימי ? -ט"ז/י"ז  ט"ז ת"ק

 מקצת גומר כ"א כ' ר' יהודה

 ר' יוסי
כ"א )=ט"ז לפני 

 הפסח(
 מקצת מתחיל כ"ב

 כוליה סיימילא מ ? -ט"ז/י"ז  ט"ז ר' שמעון

 כוליה, כולל יו"ט ראשון גומר ט"ו י"ד :)רבינא(אחרים 

)רב שמואל בר אחרים 

 מתחיל ט"ז בניסןט"ו  :(רב אחא בר יעקב+יצחק
י"ד ניסן )זמן קרבן פסח( צריך 

 להיות בתקופה חדשה
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 תקופת תשרי • •  • • • תקופת תמוז
 

 
 ת"ק/ר"ש אחרים )רבינא(         

 )לא מסיימי(
 ר' יוסי ר' יהודה

       


