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יג.
אחד ועשרים יוםרבי יוסי:♦!◊

ושניהם מקרא אחד דרשו, (שמות ל"ד) חג האסיף תקופת השנה.▀יג.

כוליה חג בעינן בתקופה חדשהמר סבר:[רבי יהודה]♦▀▀◊יג.

מקצת חג בעינן בתקופה חדשה.ומר סבר:[רבי יוסי]♦▀▀◊יג.

מאי קא סברי?^יג.

אי קסברי יום תקופה גומר!יג.

בלאו הכי נמי, לא למאן דאמר כוליה חג ־ איכא, ולא למאן דאמר מקצת חג איכאִ ¿יג.

אלא קסברי יום תקופה מתחיל.!◊יג.

יום תקופה גומר, דברי רבי יהודהמיתיבי:[רבי יהודה]▀¿♦◊יג.

יום תקופה מתחילרבי יוסי:▀¿♦◊יג.

ועוד, תניא:[ת"ק]▀¿◊יג.
אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה תקופה חסירה רובו של חודש, וכמה רובו של חדש ־ ששה 

עשר יום.

שתי ידות בחודש. וכמה שתי ידות בחדש ־ עשרים יום.רבי יהודה:▀¿◊יג.

מחשבין, ששה עשר לפני הפסח ־ מעברין, ששה עשר לפני החג־ אין מעברין.רבי יוסי:▀¿◊יג.

אף ששה עשר לפני החג מעברין.רבי שמעון:▀¿◊יג.

מיעוטו, וכמה מיעוטו ־ ארבעה עשר יוםִ אחרים:▀¿◊יג.

קשיא.▀◊יג.

שתי ידות בחודש, עשרים יום.אמר מר: רבי יהודה▀◊>יג.

מחשבין, ששה עשר יום לפני הפסח ־ מעברין.רבי יוסי:▀◊>יג.

היינו רבי יהודהִ ¿יג.

יום תקופה גומר ויום תקופה מתחיל איכא בינייהו.!◊יג.

ששה עשר לפני החג אין מעברין.אמר מר:[רבי יוסי]▀◊>יג.

אלא לרבי יוסי, ששה עשר לפני החג הוא דלא, הא שיבסר ותמניסר ־ מעברין?¿יג.

ששה עשר לפני הפסח ־ אין, בציר ־ לאִ והאמר:[רבי יוסי]▀¿◊יג.

לא, אידי ואידי אין מעברין, ואיידי דתנא רישא ששה עשר לפני הפסח, תנא נמי ששה עשר לפני החג.!◊יג.

אף ששה עשר לפני החג מעברין.רבי שמעון:▀◊>יג.

היינו תנא קמאִ ¿◊יג.

יג:
איכא בינייהו יום תקופה מתחיל, ויום תקופה גומר, ולא מסיימי.!◊

מיעוטו, וכמה מיעוטו ־ ארבעה עשר יום.אחרים:▀◊>יג:

מאי קסברי?^יג:

אי קסברי יום תקופה גומר, וכוליה חג בעינן!יג:
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האיכאִ ¿יג:

רב שמואל בר רב יצחק:!◊יג:
אחרים בתקופת ניסן קיימי, דכתיב (דברים ט"ז) שמור את חדש האביב ־ שמור אביב של תקופה שיהא 

בחדש ניסן.

וליעבריה לאדרִ ¿◊יג:

תנא מלמעלה למטה קחשיב, והכי קאמר: עד מיעוטו מעברין, וכמה מיעוטו ־ ארבעה עשר יום.רב אחא בר יעקב:!◊יג:

לעולם אחרים בתשרי קיימי, וקסברי אחרים: כוליה חג בעינן ויום טוב ראשון.רבינא:!◊יג:

יום טוב ראשון? חג האסיף כתיבִ ¿יג:

חג הבא בזמן אסיפה.!◊יג:

סמיכת זקנים.▀>יג:

תנו רבנן: [ת"ק]♦▀◊יג:

(ויקרא ד') וסמכו זקני, יכול זקני השוק ־ תלמוד לומר עדה. אי עדה ־ יכול קטני עדה, תלמוד לומר 

העדה ־ מיוחדין שבעדה. וכמה הן? וסמכו ־ שנים, זקני ־ שנים, ואין בית דין שקול ־ מוסיפין עליהם 

עוד אחד, הרי כאן חמשה, דברי רבי יהודה.

זקני ־ שנים, ואין בית דין שקול ־ מוסיפין עליהן עוד אחד, הרי כאן שלשה.רבי שמעון:♦▀◊יג:

ורבי שמעון, הכתיב וסמכו?¿◊יג:

ההוא מיבעי ליה לגופיה.[רבי שמעון]!◊יג:

ורבי יהודה¿יג:

לגופיה לא צריךֹ דאם כן, דלא אתי וסמכו לדרשה ־ ליכתוב זקני העדים ידיהם על ראש הפר.[רבי יהודה]!◊יג:

ורבי שמעון¿יג:

אי כתיב הכי ־ הוה אמינא: מאי על ־ בסמוך[רבי שמעון]!◊יג:

ורבי יהודה¿יג:

גמר ראש ראש מעולה.[רבי יהודה]!◊יג:

ורבי שמעון¿יג:

לא גמר ראש ראש מעולה.[רבי שמעון]!◊יג:

סמיכה וסמיכת זקנים בשלשה.תנא:▀◊יג:

מאי סמיכה ומאי סמיכת זקנים?^יג:

מיסמך סבי.רבי יוחנן:!◊יג:

מיסמך סבי בשלשה מנלן?אביי לרב יוסף:^יג:

אילימא מדכתיב (במדבר כ"ז) ויסמך את ידיו עליו!יג:

אי הכי תסגי בחד¿יג:

וכי תימא משה במקום שבעים וחד קאי!◊יג:

אי הכי ליבעי שבעים וחדִ ¿◊יג:

קשיא.▀◊יג:
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^יג:
רב אחא בריה דרבא לרב 

אשי:
בידא ממש סמכין ליה?

סמכין ליה בשמא, קרי ליה רבי, ויהבי ליה רשותא למידן דיני קנסות.אמר ליה:[רב אשי]!◊יג:

וחד לא סמיך?¿יג:

О¿◊יג:
והא אמר רב יהודה אמר 

רב:
ברם, זכור אותו האיש לטוב, ורבי יהודה בן בבא שמו, שאילמלא הוא נשתכחו דיני קנסות מישראל.

נשתכחו? נגרוסינהוִ ¿¿יג:

אלא: בטלו דיני קנסות מישראל.О¿◊יג:
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