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סה.
פתחיה על הקינין ־ זה מרדכי, למה נקרא שמו פתחיה? שפותח דברים ודורשן, ויודע בשבעים לשון.והיינו דתנן:▀◊

ִ ¿סה. כולהו סנהדרין נמי ידעי שבעים לשון

דאמר רבי יוחנן:▀¿◊סה.
אין מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חכמה, בעלי מראה, בעלי קומה, בעלי זקנה, בעלי כשפים, ויודעים 

 ִ שבעים לשון, שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן

אלא דהוה בייל לישני ודריש, והיינו דכתיב במרדכי (נחמיה ז') בלשן.!◊סה.

סה.
מ

▀
כיצד הן עושין? שלוחי בית דין יוצאין מערב יום טוב ועושין אותן כריכות במחובר לקרקע, כדי שיהא 

נוח לקצור.

▀סה.
כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם, כדי שיהא נקצר בעסק גדול. כיון שהחשיכה, אומר להן: בא 

השמש? אומרים: הין, בא השמש? אומרים: הין. מגל זו? אומרים: הין, מגל זו? אומרים: הין. קופה זו? 

כל כך למה? מפני הבייתוסים, שהיו אומרים: אין קצירת העומר במוצאי יו"ט.▀◊סה.

סה.
ג

ת"ר:▀◊
אלין יומיא דלא להתענאה בהון, ומקצתהון דלא למספד בהון: מריש ירחא דניסן עד תמניא ביה איתוקם 

תמידא, דלא למספד: ומתמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא, דלא להתענאה.

▀◊סה.
מריש ירחא דניסן ועד תמניא ביה איתוקם תמידא דלא למספד, שהיו צדוקים אומרים: יחיד מתנדב 

ומביא תמיד, מאי דרוש? (במדבר כ"ח) את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין 

מאי אהדרו?^סה.

(במדבר כ"ח) את קרבני לחמי לאשי תשמרו, שיהיו כולן באין מתרומת הלשכה.!◊סה.

▀◊סה.
מתמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למספד, שהיו בייתוסין אומרים: עצרת אחר 

השבת

ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם: שוטים, מנין לכם?[רבן יוחנן בן זכאי]О◊סה.

О◊סה.
ולא היה אדם אחד שהיה משיבו, חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר: משה רבינו אוהב ישראל 

 ֹ היה, ויודע שעצרת יום אחד הוא, עמד ותקנה אחר שבת כדי שיהו ישראל מתענגין שני ימים

[רבן יוחנן בן זכאי]Оסה.
קרא עליו מקרא זה: (דברים א') אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר, ואם משה רבינו אוהב ישראל 

היה, למה איחרן במדבר ארבעים שנה?

סה:
О?אמר לו: רבי, בכך אתה פוטרני

[רבן יוחנן בן זכאי]О◊סה:

אמר לו: שוטה, ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטילה שלכִם כתוב אחד אומר: (ויקרא כ"ג) תספרו 

חמשים יום, וכתוב אחד אומר: (ויקרא כ"ג) שבע שבתות תמימות תהיינה, הא כיצד? כאן ביום טוב שחל 

להיות בשבת, כאן ביו"ט שחל להיות באמצע שבת.

(של ר' אליעזר סו"פר, רבי יהושע מו"נה, רבי ישמעאל מע"מר, רבי יהודה למ"טה, סימן)▀◊סה:

רבי אליעזר:▀◊סה:
אינו צריך, הרי הוא אומר (דברים ט"ז) תספר לך, ספירה תלויה בבית דין, שהם יודעים לחדש ממחרת 

השבת ־ מחרת י"ט, יצאת שבת בראשית שספירתה בכל אדם.

רבי יהושע:▀◊סה:
אמרה תורה: מנה ימים וקדש חדש, מנה ימים וקדש עצרת, מה חדש סמוך לביאתו ניכר, אף עצרת סמוך 

לביאתו ניכרת, וא"ת: עצרת לעולם אחר השבת, היאך תהא ניכרת משלפניה.

אמרה תורה: הבא עומר בפסח ושתי הלחם בעצרת, מה להלן רגל ותחלת רגל, אף כאן רגל ותחלת רגל.רבי ישמעאל:▀◊סה:

רבי יהודה בן בתירא:▀◊סה:
נאמר שבת למעלה ונאמר שבת למטה, מה להלן רגל ותחלת רגל סמוך לה, אף כאן רגל ותחלת רגל 

סמוך לה.

(ויקרא כ"ג) וספרתם לכם ־ שתהא ספירה לכל אחד ואחד.ת"ר:▀▀◊סה:

(ויקרא כ"ג) ממחרת השבת ־ ממחרת יו"ט, או אינו אלא למחרת שבת בראשית?¿▀סה:

רבי יוסי בר יהודה:!▀◊סה:

הרי הוא אומר (ויקרא כ"ג) תספרו חמשים יום, כל ספירות שאתה סופר לא יהו אלא חמשים יום, ואם 

תאמר: ממחרת שבת בראשית, פעמים שאתה מוצא חמשים ואחד, ופעמים שאתה מוצא חמשים ושנים, 

חמשים ושלשה, חמשים וארבעה, חמשים וחמשה, חמשים וששה.

ר"י בן בתירא:!▀◊סה:
אינו צריך, הרי הוא אומר (דברים ט"ז) תספר לך, ספירה תלויה בבית דין, יצאת שבת בראשית 

שספירתה בכל אדם.
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