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 חודש ירחי הוא משך הזמן שהירח משלים בו הקפה אחת- ָחְדֵׁשי ַהְּלָבָנה) א
 ֹעַלת ֹחֶדׁשֹזאת: " בקרבן עולה המוקרב בכל חודש- ֶׁשֶּנֱאַמר .סביב כדור הארץ

ואין זה אלא בלבנה, המתחדשיםחודשי השנה הם  ".ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה, ְּבָחְדׁשוֹ
]ניסן[  ַהֶּזהַהֹחֶדׁש: ")עשה קנג (יש לקבוע על פי הראיה ש- ְוֶנֱאַמר .)מאמר העיבור(

 בהשגת- ְּבַמְרֵאה ַהְּנבּוָאה ".ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה, ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם,  ֹראׁש ֳחָדִׁשיםָלֶכם
 שנת חמה היא- ֵני ַהַחָּמהְׁש .)מא,ב; ד,נ א"מו(במראה שאינו חושי ' ידיעה מה

ֹחֶדׁש  ֶאתָׁשמוֹר". משך הזמן שכדור הארץ משלים בו הקפה אחת סביב השמש
ֶהי'הְוָעִׂשיָת ֶּפַסח ַל ָהָאִביב ֶהי ִמִּמְצַרִים' הִּכי ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲא  , ֱא ֱא
ועונות השנה. רהשהוא זמן הבשלת השעו,  מצווה שיחול הפסח באביב- "ָלְיָלה

 כדור הארץ מקיף-' וכוְׁשַנת ַהַחָּמה  ְוַכָּמה ְיֵתָרה )ב .נקבעות לפי מהלך השמש
זמן זה נקרא, )ד,להלן ו( ימים ושש שעות לערך 365את השמש הקפה אחת במשך 

-הירח מקיף את כדור הארץ כשתים,  ימים לערך355, בזמן דומה. שנת חמה
נמצא שהפער בין שנת החמה לשנת. שי לבנהוהם הנקראים חוד, עשרה פעמים

ומאחר שהתורה ציוותה אותנו למנות הן על פי. ָקרוֹב ֵמַאַחד ָעָׂשר יוֹםהירח הוא 
עלינו להוסיף חודש אחד בכל שנתיים או. חודשי הלבנה הן על פי שנת החמה
ץ ִמןְּכֶׁשִּיְתַקֵּב. והוא הנקרא חודש העיבור, שלוש כדי להשלים את ההפרש ביניהן

, בהיקש לאישה מעוברת- ָׁשָנה ְמֻעֶּבֶרת .ההפרשים כשיהיה סך -ַהֹּזאת  ַהּתוֶֹסֶפת

ִּהְלכֹות ִקדוׁש ַהחֶֹדׁש ּ  
 ְּבֵאי זֶה יֹום הּוא ַעֹ וְלֵיַדע וְלְִקּבבֹׁשֲח וְִהיא לַ,ִמְצוַת ֲעׂשֵה ַאַחת

ּוֵבאּור ִמְצוָה זֹו ִּבְפָרִקים  .ׁש ֵמָחְדֵׁשי ַהּׁשָנָהֶדֹחׁש וְֶדֹחל ּתְִחּלַת ּכָ
  .ֵאּלּו

  

  ֶּפֶרק ִראׁשֹון
   שנת החמה ושנת הלבנה

ׁש ֶדֹח תלַֹע" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ֵהם ָחְדֵׁשי ַהּלְָבנָה נָהָחְדׁשֵי ַהּׁשָא 
" ׁש ֳחָדׁשִיםֹאר ַהּזֶה לָכֶם ׁשֶדֹחַה" : וְנֱֶאַמר,)יד,במדבר כח( "ְּבָחְדׁשֹו

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא לְמֹׁשֶה לֹו  ֶהְרָאה : ָּכ ָאְמרּו ֲחכִָמים;)ב,שמות יב(
. ּכָזֶה ְרֵאה וְַקֵּדׁש:  וְָאַמר לֹו,נָהְּבַמְרֵאה ַהּנְבּוָאה ְּדמּות לְָב

  ֶאתׁשָמֹור" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ֵהן ׁשְנֵי ַהַחָּמה נִים ֶׁשָאנּו ְמַחּׁשְִביןּׁשַָהוְ
  .)א,דברים טז(" ׁש ָהָאִביבֶדֹח

 ָקרֹוב ֵמַאַחד ָעׂשָר ?וְכַָּמה ְיתֵָרה ׁשְנַת ַהַחָּמה ַעל ׁשְנַת ַהּלְָבנָהב 
ים יֹום אֹו ת ּכְמֹו ׁשְלׁשִֹאּיְִתַקֵּבץ ִמן ַהּתֹוֶסֶפת ַהּז ּכְֶׁש, לְִפיָכ.יֹום
 אֹותָּה ן וְעֹוׂשִי,ׁש ֶאָחדֶדֹח מֹוִסיִפין -  ת ְמַעט אֹו יָתֵר ְמַעטָּפחּו

 ֶׁשִאי ';ׁשָנָה ְמֻעֶּבֶרת'וְִהיא ַהּנְִקֵראת , ׁשֶדֹחה ָעׂשָר ַהּׁשָנָה ׁשְלׁשָ
 :ֶׁשּנֱֶאַמר, ָכ יִָמיםׁש וְכָ ְוֶדֹח ָעׂשָר ׁשְנֵיםֶאְפׁשָר לְִהיֹות ַהּׁשָנָה 

  ת חידושוהחודש ומצַו
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הירח מקיף את כדור הארץ בכל.  מופעי הירח- הקדמה) ג. שיש לה עובר בבטנה
 מיקומו של הירח. רק חציו מוארולכן, הירח מקבל את אורו מן השמש. חודש

 לצופהיתרק חלק מהארת הירח נראכך שבמסלולו סביב כדור הארץ גורם ל
הוא, כשהירח עובר בין כדור הארץ לשמש. ראה איור בעמוד הבא. מכדור הארץ

ַהְּלָבָנה. קו המואר פונה לכיוון השמשמכיוון שכל חל, אינו נראה מכדור הארץ
בין כשהירח נמצא - ֶׁשִּתְדַּבק ַּבֶּׁשֶמׁש . אינו נראה מכדור הארץואורה - ִנְסֶּתֶרת

 המקום הראשון שהירח נראה בו-  ַּבַּמֲעָרב ָּבֶעֶרבְוֵתָרֶאה.  הארץ לבין השמשדורכ
הוא צד מערב מיד לאחר שקיעת) כקשת דקה של אור(בזמן חידושו לזמן קצר 

ִׁשים ֵליל. השמש משום שהיממה,  בלילה שלפני היום השלושים של החודש- ְׁש
 אין מתחשבים בראיית הירח ביום- ' וכוַח ַלָּיֵרִנְזָקִקיןְוֵאין . מתחילה בלילה
חלה ביום, החל מששת ימי בראשית,  השבת- ת ְּבֵראִׁשיתַׁשַּב)  ה.שלושים ואחד
 השבת נקבעת בספירה-  ֶאָחד מוֶֹנה ִׁשָּׁשה ְוׁשוֵֹבת ַּבְּׁשִביִעיֶׁשָּכל .השביעי בשבוע

ע מתי הוא יוםולא יד, המהלך במדבר: "דוגמה לדבר. ולא בקביעה של בית דין
ְמַחְּׁשִבין)  ו.)כב,שבת ב("  ומקדש שביעי, מונה מיום שטעה ששה-השבת 

 ֳחָדִׁשים ַאּתָה מֹונֶה - )יד,במדבר כח; ב,שמות יב("  ַהּׁשָנָהלְָחְדׁשֵי"
ֶ,לַּׁשָנָה   . יִָמיםה וְֵאין ַאּתָה מֹונ

  סוגי החודשים

ֵֶדֹחׁש וֶָדֹחַהּלְָבנָה נְִסּתֶֶרת ְּבכָל ג  י ָיִמים ׁש וְֵאינָּה נְרֵאית ּכְמֹו ׁשְנ
ם ׁשֶּתְִדַּבק ַּבּׁשֶֶמׁש ְּבסֹוף ֶדֹק ּכְמֹו יֹום ֶאָחד :אֹו ָּפחּות אֹו ָיתֵר

 ַּבַּמֲעָרב וְתֵָרֶאהּוכְמֹו יֹום ֶאָחד ַאַחר ׁשֶּתְִדַּבק ַּבּׁשֶֶמׁש , ׁשֶדֹחַה
הּוא ּתְִחּלַת  - ָּבֶעֶרב ַאַחר ׁשֶּנְִסּתְָרה ׁשֶּתֵָרֶאהיל לֵּוְב. ָּבֶעֶרב

 יֵָרֶאהוְִאם .  ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ּתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹוםּומֹונִין, ׁשֶדֹחַה
 ְוִאם ֹלא ;ׁשֶדֹחַהׁש אֹרים יְִהיֶה יֹום ׁשְלִׁש -ים  ׁשְלׁשִלֵילַהּיֵָרַח 
וְיְִהיֶה יֹום , ים יֹום ֶאָחד ּוׁשְלׁשִׁשֶדֹחַהׁש אֹריְִהיֶה  - יֵָרֶאה
 ,ים ֶאָחד ּוׁשְלׁשְִּבלֵיל לַָּיֵרַח נִזְָקִקיןוְֵאין .  ׁשֶָעַברׁשֶדֹחֵמים ׁשְלׁשִ
ׁש לְָבנָה יָתֵר ַעל ֶדֹחׁשֵֶאין לְ , הנְרָאא ֹּל ֵּבין ׁשֶהׁשֶּנְרָאֵּבין 
  .ים יֹוםׁשְלׁשִ

ים  ְׁשלׁשְִּבלֵילֵרַח ּיַָה ְוֵיָרֶאה , ׁשֶּיְִהיֶה ִּתְׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹוםׁשֶדֹחד 
 ׁשֶָעַבר ׁשֶדֹחַה וְיְִהיֶה , ַהָּיֵרַחיֵָרֶאה וְִאם ֹלא .'ׁש ָחֵסרֶדֹח'נְִקָרא  -

וְיֵָרַח . 'ׁש ָמלֵאֶדֹח'וְנְִקָרא , 'ׁש ְמֻעָּברֶדֹח'נְִקָרא  -ים יֹום ׁשְלׁשִ
 וְִאם .' ִּבזְַמּנֹוׁשֶּנְרָאהיֵָרַח 'הּוא ַהּנְִקָרא  -ים  ׁשְלִׁשְּבלֵיל ׁשֶּיֵָרֶאה

הּוא  -ים  ׁשְלׁשְִּבלֵיל הנְרָא וְֹלא ,ים ֶאָחד ּוׁשְלׁשְִּבלֵיל הנְרָא
  .'ִעּבּורֹו ְּבלֵילה יֵָרַח ׁשֶּנְרָא'נְִקָרא 

  קביעת החודש בבית הדין

 ׁשֶּכָלת ְּבֵראׁשִית  ָאָדם ּכְמֹו ׁשַַּבלְכָלֵאין ְרִאּיַת ַהּיֵָרַח ְמסּוָרה ה 
 , ַהָּדָבר ָמסּורִּדין  ֶאָּלא לְֵבית,ֶאָחד מֹונֶה ׁשִּׁשָה ְוׁשֹוֵבת ַּבּׁשְִביִעי

הּוא  - ׁשֶדֹחׁש אֹרעּו אֹותֹו ַהּיֹום ְּבַעד ׁשֶּיְַקְּדׁשּוהּו ֵּבית ִּדין וְיְִק
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ואילו החשבונות נועדו רק,  עיקר קידוש החודש על ידי ראיית הירח- ֶחְׁשּבוֹנוֹתְּב
.מחשבי מהלכי הכוכבים,  אסטרונומים- ןִאְצַטְגִניִני. לאמת את עדות הראייה

 - )ב,שמות יב( " ַהּזֶה לָכֶםׁשֶדֹחַה" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ׁשֶדֹחׁש ֹארׁשֶּיְִהיֶה 
  . לָכֶםְמסּוָרה זֹו ּתְִהיֶה ֵעדּות

 ןָהִאְצַטגְנִינִי ׁשְֶּמַחּׁשְִביםּבֹונֹות ּכְֶדֶר ֶחׁשְֵּבית ִּדין ְמַחּׁשְִבין ְּבו 
וְחֹוְקִרים ּוְמַדְקְּדִקים ַעד , ׁשֶּיֹוְדִעים ְמקֹומֹות ַהּכֹוכִָבים ּוַמֲהלָכָם

 אֹו ,יםיל ׁשְלִׁש ׁשֶהּוא לֵ,ה ַהּיֵָרַח ִּבזְַמּנֹוֶאָר ִאם ֶאְפׁשָר ׁשֶּיֵׁשֶּיְֵדעּו
 םּוְמַצִּפי יֹוׁשְִבים -  ֶׁשּיֵָרֶאהֶאפְׁשָר ִאם ָיְדעּו ׁשֶ. ֵאין ֶאְפׁשָר

 , ִאם ָּבאּו ֵעִדים:ים ׁשֶהּוא יֹום ׁשְלׁשִ,ֵעִדים ּכָל ַהּיֹום ּכֻּלֹולְ
 ; אֹותֹוְמַקְּדׁשִין -  וְנֶֶאְמנּו ִּדְבֵריֶהם ,ּוְדָרׁשּום וֲַחָקרּום ּכֲַהלָכָה

 וְיְִהיֶה ,יםׁשְלִׁשַמׁשְלִיִמים  - וְֹלא ָּבאּו ֵעִדים ,הנְרָאוְִאם ֹלא 
 . סיבוב הירח ומופעיו-איור מבאר להלכה ג 

ה רוא
מש

ש

 
באיור . הירח סובב את כדור הארץ במשך חודש ירחי. סיבוב הירח ומופעיו

הכיתוב ליד הירח ', במקום א(מצוינים מיקומי הירח ומראהו בתחילת החודש 
ברבע , )טו(בחצי החודש , )ז(ברבע הראשון , ) בחודש העברימציין תאריך

באיור . וחוזר חלילה. ובסוף החודש הירח אינו נראה, )כא(האחרון של החודש 
ולעולם השמש מאירה , מסומן השטח המואר של הירח על ידי השמש בצבע לבן

גודלי השמש הירח והארץ . נצייר את השמש כעיגול, בדרך כלל. מחצית הירח
 .  והם מובאים  רק לצורך המחשה, מרחקים ביניהם אינם מדויקיםוה

כשהירח נמצא באיזור שבין השמש לכדור 
או בקו הדמיוני המחבר את מרכז (הארץ 

 הירח אינו –) השמש עם מרכז כדור הארץ
וזמן זה הוא הנקרא , נראה מכדור הארץ

, אם מציירים את השמש  כעיגול.  המולד
 -ירח והשמש ה, הקו המחבר את הארץ

    .'התקבצות'נקרא 
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- ַהַּוָּדִאית .ירח החדש העננים יצרו צורה הנדמית ַּכ- ִביםְּדמּות ְלָבָנה ִמן ֶהָע
, כתוב חסר- ִּתְקְראּו ֹאָתם.  חגים- מוֲֹעדוֹת . יבדקו ויחקרו- ִיְדְרׁשּו)  ז.האמיתית

 בתחילת- ֶׁשֶּנֱאַמר .קבעו את זמנם ת,בית הדין כשליחי הציבור, אתםכלומר 
 ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם'ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי הָרֵאל ְוָאַמְרָּת ְּבֵני ִיְׂש ַּדֵּבר ֶאל: "פרשת המועדות
ֶאתְוָׁשַמְרָּת ": ְוֶנֱאַמר.  וכן בסופה.)ויקרא כג(, "ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי, ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש

- ִצּיוֹן )ח". ִמָּיִמים ָיִמיָמה, ]בזמנה[ ְלמוֲֹעָדּה ]של קביעת המועדות[ַהֻחָּקה ַהֹּזאת 
ישראל לדון מפי רבו הסמוך בשלשלת- הוסמך בארץ- ִנְסַמ .ישראל-ארץ

  . )סנהדרין ד(סמיכה המגיעה עד משה רבנו 
שלעתים, ופטרה אותן מן החקירות, שהתורה חסה על כבודןיתכן מפני  - ָנִׁשים) א

  .)'ק; יד,מהתהלים (" כל כבודה בת מלך פנימה"ומשום שנאמר , אינן מכובדות

 ֵאין - ֶׁשּיֵָרֶאהוְִאם יְָדעּו ַּבֶחׁשְּבֹון ֶׁשֵאין ֶאְפׁשָר .  ְמֻעָּברׁשֶדֹחַה
 יִּוַָדע ,ֵעִדים וְִאם ָּבאּו ,ֵעִדים לְםְמַצִּפי וְֵאין ,יםיֹוׁשְִבים יֹום ׁשְלׁשִ

, ה ִמן ֶהָעִבים לֶָהם ְּדמּות לְָבנָתׁשֶּנְרָא אֹו , ֶׁשֶקרֵעֵדי םְּבוַַּדאי ׁשֵֶה
  .וְֵאינָּה ַהּלְָבנָה ַהּוַָּדִאית

 ִאם יֵָרֶאה וְיְֵדעּו ׁשֶּיְַחּׁשְבּו ֲעׂשֵה ִמן ַהּתֹוָרה ַעל ֵּבית ִּדין ִמְצוַתז 
וְׁשֶּיְִדְרׁשּו ֶאת ָהֵעִדים ַעד ׁשֶּיְַקְּדׁשּו ֶאת , יֵָרֶאהַהּיֵָרַח אֹו ֹלא 

ׁש אֹר זֶה יֹום הּוא ְּבֵאי ָהָעםׁשְָאר ֶאת  וְיִׁשְלְחּו וְיֹוִדיעּו ,ׁשֶדֹחַה
 ֲאׁשֶר" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ַהּמֹוֲעדֹות ְּבֵאי זֶה יֹום ֵהם ֶׁשּיְֵדעּו ּכְֵדי ,ׁשֶדֹח

  ֶאתוְׁשַָמְרּתָ" : וְנֱֶאַמר,)לז,כג; ב,ויקרא כג(" ׁשֶדֹקם ִמְקָרֵאי ָתֹאּתְִקְראּו 
  .)י,שמות יג(" ת לְמֹוֲעָדּהֹאַהֻחָּקה ַהּז

 ֶאּלָא ְּבֶאֶרץ ׁשָנִים םּוְמַעְּבִרי ֳחָדִׁשים ןן ְמַחּׁשְִבין ְוקֹוְבִעיֵאיח 
 "ִםיַלירּוׁשִָמ יי  ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַברִּכי" :ׁשֶּנֱֶאַמר, יִׂשְָרֵאל

וְנְִסַמ ְּבֶאֶרץ ,  ּגָדֹול ַּבָחכְָמהָאָדםוְִאם ָהיָה . )ב,מיכה ד; ג,ישעיה ב(
 -   ְּבֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל ְּכמֹותֹוִהּנִיַח וְֹלא ,א לְחּוָצה לָָאֶרץוְיָָצ, יִׂשְָרֵאל
 וְִאם . ׁשָנִים ְּבחּוָצה לָָאֶרץּוְמַעֵּבר ֳחָדׁשִים וְקֹוֵבַע ְמַחּׁשֵבֲהֵרי זֶה 

וְֵאין ָצִרי ,  ּגָדֹול ּכְמֹותֹוָאָדם ְּבֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל הׁשֶּנֲַעׂשָנֹוַדע לֹו 
 , ּולְַעֵּבר ְּבחּוָצה לָָאֶרץַעֹלְִקּב ֲהֵרי זֶה ָאסּור - ּנּולֹוַמר ּגָדֹול ִמֶּמ

  .ֹלא ָעׂשָה ּכְלּום ,וְִאם ָעַבר וְָקַבע וְִעֵּבר
  

ִני   ֶּפֶרק ׁשֵ
  העדים הכשרים

ׁש ֶאּלָא ׁשְנֵי ֲאנָׁשִים ְּכׁשִרים ֶדֹחַהׁש ֹארֵאין ָּכׁשֵר לְֵעדּות א 
ֲהֵרי ֵהם  - נָׁשִים ַוֲעָבִדים  ֲאָבל ;ָדָבר לְָהִעיד ְּבָכל ָּדָבר וְןָהְראּויִי

 - ׁשֶָראּו ֶאת ַהּיֵָרַח נֹוָאב ּוְב.  וְֵאין ְמִעיִדים,ּכְִׁשָאר ְּפסּולֵי ֵעדּות

  חודשהעדות ואופן קידוש ה
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כגון המשחק בקובייה.  מתקנת חכמים- ִמִּדְבֵרי סוְֹפִרים ְלֵעדּותָּפסּול ַה
עדות(והחומס את קרקע חברו בכוח אף אם שילם לו תמורתה ועוד  ,)המהמר(

 אין מרבים על העדים בשאלות וחקירות שמטרתן- ְמַדְקְּדִקין ֵאין) ב. )יא-יפרקים 
מעוניין שמשום שלכאורה אין מי, )טו,ולהלן ג; ד,עדות א(לוודא שאין פגם בעדותם 

 כשהעידו על עדי החודש שעדותן על ראיית- ןְוִנְמְצאּו זוְֹמִמי .לשקר בעניין זה
כגון שיש עדים המעידים שבאותו ערב הם היו עם עדי, הירח אינה אפשרית

כגון,  הכוונה למי שכופרים בתורה שבעל פה- ִמיִנים . אחרבמקוםהחודש 
שנהגו לשקר כדי להראות כביכול שדרכי החשבון ,תוסיםוהבייהצדוקים 

המקובלות אינן אמת או כדי שיחול הפסח בשבת כשיטתם או מתוך שנאה
- יוְֹדִעים) ג.  בודקים את העדות היטיב- ּדוְֹרִׁשים ְוחוְֹקִרים. )'ק(לחכמי התורה 

- ִאְצַטְגִניִנין) ד.  שיעידו עליהם שהם כשרים להעיד- ֶׁשְּמַזִּכין אוָֹתן .מכירים
 כשמופיע הירח בלילה- ִאם ִּתְהֶיה ִּבְצפוֹן ַהֶּׁשֶמׁש אוֹ ִּבְדרוָֹמּה. אסטרונומים

האם הוא צפונית למקום השקיעה, הראשון במערב מעט לאחר שקיעת השמש
 האם הלבנה תיראה בפעם הראשונה רחבה- ְרָחָבה אוֹ ְקָצָרה. או דרומית לו

- ןנוִֹטיָראֵׁשי ַקְרֶניָה ּוְלֵהיָכן ִיְהיּו . דקה יותראו דש לרגיל בתחילת החויחסית 
  . לאיזה כיוון יפנו קצות הלבנה

ׁש ּכְׁשֵָרה ֶדֹח ֹלא ִמְּפנֵי ׁשֵֶעדּות ַה;יֵלְכּו לְֵבית ִּדין לְָהִעיד
 ִמְּפנֵי ׁשֶהּוא ּגַזְלָן ֶאּלָא ֶׁשִאם יִָּמֵצא ֶאָחד ֵמֶהם ָּפסּול, ִּבְקרֹוִבים

.  יְִצָטֵרף ַהּׁשֵנִי ִעם ַאֵחר וְיִָעיד- ֹוֵצא ּבֹו ִמּׁשְָאר ַהַּפְסלָנּותּיכַוְ
 ַאף ַעל ִּפי ׁשֶהּוא ָּכׁשֵר ִמן ,ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים לְֵעדּותוְכָל ַהָּפסּול 

  .ׁשֶדֹחָּפסּול לְֵעדּות ַה, ַהּתֹוָרה

 ֲאִפּלּו ִקְּדׁשּו ֶאת .ׁשֶדֹח ְּבֵעדּות ַהְקְּדִקיןְמַד ּתֹוָרה ׁשֵֶאין ִּדיןב 
 ֲהֵרי זֶה -  ְּבֵעדּות זֹוןוְנְִמְצאּו זֹוְמִמי, ׁש ַעל ִּפי ֵעִדיםֶדֹחַה

ׁש ִמָּכל ָאָדם ֶדֹחַה ֵעדּותלְִפיָכ ָהיּו ָּבִראׁשֹונָה ְמַקְּבלִים . ְמֻקָּדׁש
ְׁשרּות ַעד ֶׁשּיִּוַָדע ְל ׁשֶּזֶה  ׁשֶּכָל ִיׂשְָרֵאל ְּבֶחזְַקת ּכַ,ִמּיִׂשְָרֵאל

 , וְָהיּו ׂשֹוְכִרים ֲאנִָׁשים לְָהִעיד ׁשֶָראּו,ִמּׁשִֶּקלְְקלּו ַהִּמינִים. ָּפסּול
ׁש ֶאּלָא ֶדֹחַה ֵעדּותא ְיַקְּבלּו ֵּבית ִּדין ֹּל ִהתְִקינּו ׁשֶ,וְֵהם ֹלא ָראּו

וְׁשֶּיְִהיּו ּדֹוְרׁשִים ,  ּכְׁשִֵרים ֵּבית ִּדין אֹותָם ׁשֵֶהםםׁשֶַּמִּכיִריֵמֵעִדים 
  .וְחֹוְקִרים ְּבֵעדּותָן

 ִאם ֹלא יְִהיּו ֵּבית ִּדין יֹוְדִעים ֶאת ָהֵעִדים ׁשֶָראּו ֶאת ,לְִפיָכג 
 ַאנְֵׁשי ָהִעיר ׁשֶּנְרָאה ָּבּה ִעם ָהֵעִדים ׁשֶָראּו ן ְמׁשַּלְִחי- ַהּיֵָרַח

ּומֹוִדיִעין אֹותָן ׁשֵֶאּלּו , תָן לְֵבית ִּדיןֵעִדים ֲאֵחִרים ׁשְֶּמזַּכִין אֹו
  .וְַאַחר ָּכ ְמַקְּבלִין ֵמֶהן,  ֵהןןּכְׁשִֵרי

  בדיקת העדות והעדים

, ְמַחּׁשְִבין ָּבֶהם  ׁשֶָהִאְצַטגְנִינִיןָרכִיםְּדַּבֵּבית ִּדין ְמַחּׁשְִבין ד 
ְהיֶה ִּבְצפֹון ַהּׁשֶֶמׁש ׁש זֶה ִאם ּתִֶדֹחוְיֹוְדִעים ַהּלְָבנָה ְּכׁשֶּתֵָרֶאה ְּב

ּולְֵהיכָן יְִהיּו ָראׁשֵי , וְִאם ּתְִהיֶה ְרָחָבה אֹו ְקָצָרה, אֹו ִּבְדרֹוָמּה
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שראיתם מעל) הזווית( מה גובה הירח - ַּכָּמה ָהְיָתה ְּגבוָֹהה ִּבְרִאַּית ֵעיֵניֶכם
וכשנשאנו,  ראינו את בבואת הירח שנשתקפה במים- ַּבַּמִיםְרִאינּוהּו ) ה .האופק

 ראינו- ָּבֲעָׁשִׁשית . דרך עננים- ֶּבָעִבים. לא נראה, ראשנו לראותו בשמיםאת 
:ואפשר גם שפירושו. )ו,ראה עבודה זרה יא(אותו משתקף במראה של זכוכית 

 דוגמה למדידת גובה הירח- ְּכמוֹ ְׁשֵּתי קוֹמוֹת. תֶתֶּוַעראינוהו דרך זכוכית ְמ
יוֹם ִּתְׁשָעהְרִאינּוהּו ְּב.  התחברו- ַקְּׁשרּוִנְת) ו. באמצעות מספרן של קומות בניין

 אין-  ֵאין ִנְזָקִקים ָלּה. דוגמה לשתי עובדות שאינן אפשריות יחד- 'וכו
ִׁשים ִּבְלַבד. מתחשבים בה  וייתכן שלא נראה בלילה- ֶאָּלא ִלְרִאַּית ֵליל ְׁש

  . השלושים ואחד מסיבות שונות

ֵּכיַצד ':  ּבֹוְדִקים אֹותָם- ּו ָהֵעִדים לְָהִעידאֹוב ּוְכׁשֶָּי,ןַקְרנֶיָה נֹוִטי
 ',?ַקְרנֶיָה נֹוטֹותלְֵהיכָן ָהיּו ' ',?רֹוםָּדפֹון אֹו ַּבָּצ ַּב,ְרִאיֶתם אֹותָּה

 ִאם :?'כַָּמה ָהיְתָה ְרָחָבה' וְ'ּכַָּמה ָהְיתָה ּגְבֹוָהה ִּבְרִאַּית ֵעינֵיֶכם'
ְמַקְּבלִים  -  ּנֹוַדע ַּבֶחׁשְּבֹוןנְִמְצאּו ִּדְבֵריֶהם ְמכֻּוָנִים לְַמה ּׁשֶ

  .ֹותָםֵאין ְמַקְּבלִים א -  וְִאם ֹלא נְִמְצאּו ִּדְבֵריֶהם ְמכֻּוָנִים;אֹותָם

אֹו , 'ָּבֲעָׁשִׁשית' אֹו 'ֶּבָעִבים' אֹו 'ְרִאינּוהּו ַּבַּמיִם' ָאְמרּו ָהֵעִדיםה 
 -אֹו ָּבֲעָׁשׁשִית   ֶּבָעִבים אֹו ַּבַּמִיםִמְקָצתֹו ָּבָרִקיַע ּוִמְקָצתֹוׁשֶָראּו 

ו ְרִאיִתי' ָאַמר ֶאָחד. תאֹז ַעל ְרִאּיָה ןוְֵאין ְמַקְּדׁשִי, ֵאין זֹו ְרִאּיָה
ּכְמֹו ׁשָלׁש קֹומֹות '  וְָאַמר ַהּׁשֵנִי,'ּגָבֹוַּה ְּבֵעינַי ּכְמֹו ׁשְֵּתי קֹומֹות

וְַהּׁשֵנִי ' ּכְמֹו ׁשָלׁש קֹומֹות'ָאַמר ָהֶאָחד .  ִמְצָטְרִפים-  'ָהיָה ּגָבֹוַּה
 ּוִמְצָטֵרף ָהֶאָחד ֵמֶהם ִעם , ֵאין ִמְצָטְרִפים- 'ּכְמֹו ָחֵמׁש'אֹוֵמר 
  .תַחִעיד ּכְמֹותֹו אֹו יְִהיֶה ֵּבינֵיֶהם קֹוָמה ַאׁשֵנִי ֶׁשָּי

ְוכֵיָון ׁשִֶהתְּבֹונַּנּו ּבֹו ְונִתְּכַּוַּנּו , ְרִאינּוהּו ְּבֹלא ּכַּוָנָה' ָאְמרּוו 
 וְֵאין , ֵאין זֹו ֵעדּות- ' ׁשּוב ֹלא ְרִאינּוהּו,לְִראֹותֹו לְָהִעיד
. ַקּׁשְרּו וְנְראּו ּכַּלְָבנָה וְָהלְכּו לֶָהםֶׁשָּמא ָעִבים נְִת, ְמַקְּדׁשִים ָעלֶיָה

ם ֶדֹקיֹום ּתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים ׁשֲַחִרית ַּבִּמזָרח ְרִאינּוהּו ְּב' ָאְמרּו ֵעִדים
 ֲהֵרי - 'יםּוְרִאינּוהּו ַעְרִבית ַּבַּמֲעָרב ְּבלֵיל ׁשְלׁשִ, ׁשֶּתֲַעלֶה ַהּׁשֶֶמׁש

 ֲאָבל ; ֶׁשֲהֵרי ָראּוהּו ִּבזְַמּנֹו,ל ְרִאּיָה זֹו ַעןּוְמַקְּדׁשִי, ֵאּלּו נֱֶאָמנִים
ׁשֵֶאין ָאנּו , ֵאין נִזְָקִקים לָּה -ֲחִרית ּׁשַָהְרִאּיָה ֶׁשָאְמרּו ׁשֶָראּוהּו ַּב
 ,ּוְביָדּוַע ׁשֶֶהָעִבים ֵהם ׁשֶּנִתְַקּׁשְרּו, ַאֲחָרִאים לְִרִאּיַת ׁשֲַחִרית

ּוְבלֵיל ִעּבּורֹו ֹלא , ם ָראּוהּו ִּבזְַמּנֹווְכֵן ִא. וְנְרָאה לֶָהם ּכַּלְָבנָה
ׁשֵֶאין ָאנּו ַאֲחָרִאים ֶאּלָא לְִרִאּיַת לֵיל ,  ֲהֵרי ֵאּלּו נֱֶאָמנִים-  נְרָאה
  .ים ִּבלְַבדׁשְלׁשִ

 ּכָל ִמי ׁשֶָראּוי לְָהִעיד ׁשֶָרָאה ֶאת ?ׁשֶדֹחֵּכיַצד ְמַקְּבלִין ֵעדּות ַהז 
 ּוֵבית ִּדין ַמכְנִיִסים אֹותָם ֻּכּלָם ְלָמקֹום ,יןַהּיֵָרַח ָּבא לְֵבית ִּד
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 מאוכזבים על שלא נשמעה- ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש .הראשון החשוב שבזוג - ַהָּגדוֹל) ז
. נתקדש היום להיות ראש חודש- ְמֻקָּדׁש )ח. אף על פי שהתאמצו לבוא, עדותם

מפני שחודש שהוא שלושים יום, ט ימים" חודש שהוא בן כ- ֹחֶדׁש ֶׁשִּנְרָאה ִּבְזַמּנוֹ
ם יהיה דיין עם שני כדי שאחד הצופי- ֵאֶצל ֶאָחד ֵמֶהם) ט .אין צריך לקדשו
 כגון בגזרת- ֲאנּוִסין.  כגון שהוטעו בעדות שקר-ֻמְטִעין ) י .דיינים אחרים

 .השלטון

 ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיּו ָהָעם ְרגִילִים ,וְעֹוׂשִים לֶָהם ְסעּודֹות ּגְדֹולֹות, ֶאָחד
וְזּוג ׁשֶָּבא ִראׁשֹון ּבֹוְדִקים אֹותֹו ִראׁשֹון ַּבְּבִדיקֹות . לָבֹוא

 נְִמְצאּו . וְׁשֹוֲאלִים אֹותֹו,ל ַמכְנִיִסים ֶאת ַהּגָדֹו:)ו-ד, לעיל( ׁשֶָאַמְרנּו
 נְִמְצאּו ִּדְבֵריֶהם .ַמכְנִיִסים ֶאת ֲחֵברֹו - ְּדָבָריו ְמכֻּוָנִים לֶַחׁשְּבֹון

ׁשֹוֲאלִים אֹוָתם  - ּוׁשְָאר ּכָל ַהּזּוגֹות . ֶמתֵעדּותָם ַקּיֶ -ְמכֻּוָנִים 
א יְֵצאּו ְּבַפֵחי ֹּלֶאּלָא ּכְֵדי ׁשֶ,  ֹלא ׁשְֶּצִריכִים לֶָהם;ָראׁשֵי ְּדָבִרים

  . לָבֹואןּכְֵדי ֶׁשּיְִהיּו ְרגִילִי, נֶֶפׁש
  תהליך קידוש החודש

 ׁש ֵּבית ִּדין אֹוֵמראֹר - ַאַחר ׁשֶּתִתְַקּיֵם ָהֵעדּות, וְַאַחר ָּכח 
 וְֵאין  .'! ְמֻקָּדׁש!ְמֻקָּדׁש'  וְכָל ָהָעם עֹונִים ַאֲחָריו.'!ְמֻקָּדׁש'

 וְֵאין ְמַחּׁשְִבים ֶאּלָא ,הׁש ֶאּלָא ִּבׁשְלָׁשֶדֹחְמַקְּדׁשִים ֶאת ַה
 וְֵאין ,ׁש ׁשֶּנְרָאה ִּבזְַמּנֹוֶדֹח וְֵאין ְמַקְּדׁשִים ֶאּלָא ,הִּבׁשְלׁשָ

  .ֵאינֹו ְמֻקָּדׁש - וְִאם ִקְּדׁשּוהּו ַּבּלַיְלָה ,ְמַקְּדׁשִים ֶאּלָא ַּבּיֹום

' ְמֻקָּדׁש' וְֹלא ָאְמרּו ֵּבית ִּדין ,ָרֵאלֲאִפּלּו ָראּוהּו ֵּבית ִּדין וְכָל ִיׂשְ
 וְֹלא , אֹו ׁשֶּנְֶחְקרּו ָהֵעִדים,יםה לֵיל ֶאָחד ּוׁשְלׁשִָחׁשֵכַָעד ׁשֶ

 יםה לֵיל ֶאָחד ּוׁשְלׁשִָחׁשֵכַָעד ֶׁש' ְמֻקָּדׁש'ִהְסִּפיקּו ֵּבית ִּדין לֹוַמר 
ׁש ֶדֹחׁש אֹרוְֹלא יְִהיֶה , ׁש ְמֻעָּברֶדֹחוְיְִהיֶה ַה,  אֹותֹון ֵאין ְמַקְּדׁשִי-

 ;ים ַאף ַעל ִּפי ׁשֶּנְרָאה ְּבלֵיל ְׁשלׁשִ,יםֶאּלָא יֹום ֶאָחד ּוְׁשלׁשִ
ֵהם  'ְמֻקָּדׁש'ֶאּלָא ֵּבית ִּדין ֶׁשָאְמרּו , ׁשֵֶאין ָהְרִאּיָה קֹוַבַעת

  .ִעיםׁשֶּקֹוְב
 ִאם ֲעַדיִן :יםָראּוהּו ֵּבית ִּדין ַעְצָמם ְּבסֹוף יֹום ּתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרט 

 ,ְמֻקָּדׁש' ֵּבית ִּדין אֹוְמִרים -ים ֹלא יָָצא ּכֹוכָב ְּבלֵיל ׁשְלׁשִ
ים ַאַחר ׁשֶּיְָצאּו  וְִאם ָראּוהּו ְּבלֵיל ׁשְלׁשִ;ׁשֲֶעַדיִן יֹום הּוא', ְמֻקָּדׁש

 , לְָמָחר מֹוׁשִיִבים ׁשְנֵי ַּדּיָנִים ֵאֶצל ֶאָחד ֵמֶהם- ׁשְנֵי ּכֹוכִָבים
  .הוִיַקְּדׁשּוהּו ַהּׁשְלׁשָ, הידּו ֵהם ַהּׁשְנִַים ִּבְפנֵי ַהּׁשְלׁשָוְיִָע

 ֵּבין ׁשֹוגְגִין ֵּבין ֻמְטִעין ֵּבין ,ׁשֶדֹחֵּבית ִּדין ֶׁשִּקְּדׁשּו ֶאת ַהי 
 ַהּמֹוֲעדֹות ַעל יֹום לְתֵַּקן לֹ ַהּכן וְַחּיִָבי,ֲהֵרי זֶה ְמֻקָּדׁש - ֲאנּוִסין 
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. )ה,שגגות יג( הלכה חריגה משאר הלכות בית דין ששגג -  ֶׁשָּטעּוָיַדעַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזה 
ִׁשים מוֶֹעֶלת) א על ידי בית הדין החודש שקביעת - ֶׁשֵאין ֵעדּוָתן ַאַחר יוֹם ְׁש

אם, ואם יעידו ייווצר מצב בעייתי, )י,לעיל ב( בטעותעל פי שנעשתה  ףא, תקפה
 לגבי- ֶׁשֶּנֱאַמר) ב. )להלן הלכה טו(נקבע שהחודש מעובר ונתפרסם הדבר בציבור 

ְוָכל ."ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמוֲֹעָדם,  ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש'ה מֹוֲעֵדי ֵאֶּלה: "החגיםכל 
מדגישה שיש לחגוג את החגים' מועד' המילה -'  וכו'מוֵֹעד'ָמקוֹם ֶׁשֶּנֱאַמר 

גם אם הדבר כרוך, דווקא בזמן המסוים האמור בתורה) ולקדש את החודש(
 כדי שיחולו החגים החלים באותו חודש ביום- ַּתָּקַנת ַהּמוֲֹעדוֹת. בחילול שבת
ז" יום לאחר ט49ל השבועות חג מפני שח, אין מחללים על סיוון. הראוי להם

נוספים שתפקידם להעיד על  עדים- ָהֵעִדים ֶׁשְּמַזִּכים אוָֹתם ְּבֵבית ִּדין) ג. בניסן
  . )ג,לעיל ב(עדי החודש שהם כשרים 

,  ֲעלֵיֶהםֹמ ַחּיָב לְִס-  ׁשֶָּטעּויַָדעַאף ַעל ִּפי ׁשֶּזֶה  .ׁשִֶּקְּדׁשּו ּבֹו
הּוא  ַהּמֹוֲעדֹות רֹמ ּוִמי ׁשִֶּצּוָה לִׁשְ, ֶאּלָא לֶָהםָמסּור ַהָּדָברׁשֵֶאין 

  .)לז,כג; ד,כג; ב,ויקרא כג(" תָםֹּתְִקְראּו א ֲאׁשֶר" :ׁשֶּנֱֶאַמר,  ֲעלֵיֶהםֹצִּוָה לְִסמ

  

ִלי י ֶּפֶרק ׁשְ   ׁשִ
  הגעה לעדות

קֹום ֶׁשּיֵׁש ּבֹו  ִאם ָהיָה ֵּבינֵיֶהן ּוֵבין ָמ:ׁשֶדֹחֵעִדים ׁשֶָראּו ֶאת ַהא 
 וְִאם ; ּוְמִעיִדיןהֹולְכִין -  תֵּבית ִּדין ַמֲהלַ לְַילָה וָיֹום אֹו ָּפחּו

ׁשֵֶאין ֵעדּותָן ַאַחר יֹום , ֹלא יֵלְכּו - ר ַעל ּכֵןתֵָהיָה ֵּבינֵיֶהן יָ
  .ׁשֶדֹחֶׁשּכְָבר נְִתַעֵּבר ַה, ים מֹוֶעלֶתלׁשִׁשְ

 לְֵבית ִּדין לְָהִעיד הֹולְכִיןֲהֵרי ֵאּלּו  -ׁש ֶדֹחֵעִדים ׁשֶָראּו ֶאת ַהב 
ויקרא (" ם ְּבמֹוֲעָדםתָֹאּתְִקְראּו  ֲאׁשֶר" :ׁשֶּנֱֶאַמר, וֲַאִפּלּו ָהיָה ׁשַָּבת

לְִפיָכ ֵאין . ֶחה ֶאת ַהּׁשַָּבתּדֹו -' מֹוֵעד' וְכָל ָמקֹום ׁשֶּנֱֶאַמר ,)ד,כג
 ,י ִּבלְַבדׁש ּתִׁשְֵרֶדֹחׁש אֹרׁש נִיָסן וְַעל ֶדֹחׁש ֹאר ֶאּלָא ַעל ןְמַחּלְלִי
 ןְמַחּלְלִי -  ּוִבזְַמן ׁשֵֶּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם. ּתַָּקנַת ַהּמֹוֲעדֹות ִמְּפנֵי

 ׁשֶהּוא ּדֹוֶחה ֶאת ,ׁשֶדֹח ׁשאֹר ִמְּפנֵי ָקְרַּבן מּוָסף ׁשְֶּבכָל ,ַעל ּכֻּלָם
  .ַהּׁשַָּבת

ּכָ , ׁש ֶאת ַהּׁשַָּבתֶדֹחְּכׁשֵם ׁשְֶּמַחּלְלִים ָהֵעִדים ׁשֶָראּו ֶאת ַהג 
ְמַחּלְלִים ִעָּמֶהם ָהֵעִדים ׁשְֶּמזַּכִים אֹותָם ְּבֵבית ִּדין ִאם ֹלא ָהיּו 

ֶ. ֵּבית ִּדין ַמִּכיִרים ֶאת ָהרֹוִאים ה ׁשֶּמֹוִדיַע אֹותָם וֲַאִפּלּו ָהיָה ז
ׁשֶָּמא , ֲהֵרי זֶה הֹולֵ ִעָּמֶהם ּוְמַחּלֵל ִמָּסֵפק -לְֵבית ִּדין ֵעד ֶאָחד 

  . וְיְִצָטֵרף ִעּמֹורֵחיִָּמֵצא ַא

 ַמְרּכִיִבים -  ׁש ְּבלֵיל ַהּׁשַָּבת חֹולֶהֶדֹחָהיָה ָהֵעד ׁשֶָרָאה ֶאת ַהד 

הגעת העדים והודעת
  הקידוש
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;טז,שבת יח( אף על פי שמחללים את השבת - 'וכו ַמְרִּכיִבים אוֹתוֹ ַעל ַהֲחמוֹר) ד
ָראּוהּו . שודד או אויב- אוֵֹרב. ה על כתפי אנשיםמיטו בבנשיאת – ַּבִּמָּטה .)א,כ

אם זהו ראשש. התלבטו -ְוִנְתַקְלְקלּו ) ה.  שנראה הירח החדש בבירור- ָּגדוֹל
 קרבן עולה המוקרב פעמיים בכל-ָּתִמיד .  יש להקריב מוסף ראש חודש-חודש 
 בין שניואפשר להקריב קרבנות רק, )בין הערביים(=בבוקר ואחר הצהריים , יום

וחצי זמניות לפני שקיעת שעתיים -  ִמְנָחה.)ג,תמידין ומוספין א(קרבנות אלו 
- ַהּיוֹם ֹקֶדׁש ּוְלָמָחר ֹקֶדׁש )ו.  יין ושמן הבאים עם הקרבנות- ִנְסֵּכיֶהם. השמש

אף שמחר מקריבים את קרבנות ראש, היום מתחילים למנות לראש החודש
ראש השנה יכולכש ,אש השנה שחל בראש חודשיום רובכלל זה גם . )'י( החודש

ותקנה "- ' וכוִהְתִקין ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש .)ח,ה;ט, להלן גהשלם(יומיים להימשך 
כשיבנה, עם כל התקנות שהתקין רבן יוחנן בן זכאי משחרב בית המקדש, זו

   .)טו,לולב ח( "שנןוהמקדש יחזרו הדברים לי

 - וְִאם ֵיׁש לֶָהם אֹוֵרב ַּבֶּדֶר ;הוֲַאִפּלּו ַּבִּמָּט, אֹותֹו ַעל ַהֲחמֹור
 - וְִאם ָהְיתָה ֶּדֶר ְרחֹוָקה ;לֹוְקִחים ָהֵעִדים ְּביָָדם ּכְלֵי זַיִן

 ֹלא - לֹ לַּכוְנְרֶאהוֲַאִפּלּו ָראּוהּו ּגָדֹול . לֹוְקִחים ְּביָָדם ְמזֹונֹות
 וְֵאין ָאנּו ,ֲאֵחִרים ָּכ ָראּוהּו , ְּכׁשֵם ׁשְֶרִאינּוהּו ֲאנְַחנּו:ְמרּוֹאי

ׁש וְיְִהיֶה ָראּוי ֶדֹח ַהֶׁשּיְִרֶאה ֶאּלָא ּכָל ; לְַחּלֵל ֶאת ַהּׁשַָּבתְצִריִכין
 וְיְִהיֶה ֵּבינֹו ּוֵבין ַהָּמקֹום ׁשֶָּקבּוַע ּבֹו ֵּבית ִּדין לַיְָלה וָיֹום ,לְָהִעיד
  . ּולְָהִעידוְלֵילֵ ִמְצוָה ָעלָיו לְַחּלֵל ֶאת ַהּׁשַָּבת - תאֹו ָּפחּו

  זמן אחרון לקבלת העדות

ַּפַעם . יםׁש ּכָל יֹום ׁשְלִׁשֶדֹחָּבִראׁשֹונָה ָהיּו ְמַקְּבלִים ֵעדּות ַהה 
וְנִתְַקלְְקלּו , הּו ָהֵעִדים ִמּלָבֹוא ַעד ֵּבין ָהַעְרַּבִיםַאַחת נְִׁשּתַ

 -  ׁשֶּלְֵבין ָהַעְרַּביִם ִאם יֲַעׂשּו עֹולָה:ַּבִּמְקָּדׁש וְֹלא יְָדעּו ַמה ַּיֲעׂשּו
 וְִאי ֶאְפׁשָר ֶׁשַּיְקִריבּו מּוַסף ַהּיֹום ַאַחר ,ּו ָהֵעִדיםאֹובׁשֶָּמא יָ

א יְִהיּו ֹּלָעְמדּו ֵּבית ִּדין וְִהתְִקינּו ׁשֶ. ּתִָמיד ׁשֶּלְֵבין ָהַעְרַּביִם
הּות ַּבּיֹום ּכְֵדי ֶׁשּיְֵהא ׁשָ, ׁש ֶאּלָא ַעד ַהִּמנְָחהֶדֹחְמַקְּבלִים ֵעדּות ַה
  .וְנְִסֵּכיֶהם וְתִָמיד ׁשֶּלְֵבין ָהַעְרַּבִים ןלְַהְקִריב מּוָסִפי

עֹוִׂשין ּתִָמיד ׁשֶּלְֵבין  -וְִאם ִהּגִיַע ִמנְָחה וְֹלא ָּבאּו ֵעִדים ו 
 אֹותֹו ַהּיֹום ןנֹוֲהגִי -ַמְעלָה ִאם ָּבאּו ֵעִדים ִמן ַהִּמנְָחה ָו; ָהַעְרַּביִם

א ָהיּו ֹּללְִפי ֶׁש,  מּוָסף לְָמָחרןּוַמְקִריִבי, ׁשֶדֹקָחר ׁש ּולְָמֶדֹק
ִהתְִקין ַרָּבן , ִמּׁשֶָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְמַקְּדׁשִין אֹותֹו ַאַחר ִמנְָחה

ׁש ָּכל ַהּיֹום ֶדֹחן זַּכַאי ּוֵבית ִּדינֹו ֶׁשּיְִהיּו ְמַקְּבלִין ֵעדּות ַהיֹוָחנָן ֶּב
ים ְּבסֹוף ַהּיֹום ָסמּו ִלׁשְִקיַעת ָּבאּו ֵעִדים יֹום ׁשְלׁשִ וֲַאִפּלּו ;ּכֻּלֹו

  .ים ִּבלְַבד יֹום ׁשְלׁשִן ּוְמַקְּדׁשִי, ְמַקְּבלִין ֵעדּותָם- ַהַחָּמה
  סעודת העיבור

א ָּבאּו ֵעִדים ּכָל יֹום ֹּלׁש ִמְּפנֵי ׁשֶֶדֹח ֵּבית ִּדין ֶאת ַהּכְׁשְֶּמַעְּבִריןז 
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. סוף הלילה- ֶנֶׁשף . כדי לפרסם את עיבור החודש-' וכו עּוָדהְועוִֹׂשין ּבוֹ ְס) ז
כגון אורז ואפונה וכדומה,  מאכל מזרעונים שאינם מחמשת מיני דגן- ִקְטִנית

שהיא בשעה הרביעית,  ממתינים לזמן הסעודההיו - ְּבֵעת ַהְּסעּוָדה .)ח,כלאים א(
דליקים אבוקות אש שהיו נראות מ-  ַמּׂשּואוֹתןַמִּׂשיִאי) ח. )'ק(מתחילת היום 

בערי והושיבם מכותה סנחריב אשהבי העם"והם ,  שומרונים- ּכּוִתים. למרחוק
היו יהםהאל ואת] חלקית[ יראים היו' ה את' :הכתוב עליהם העידו ,שומרון
ופירשוה התורה את שלמדו עד הימים להם שארכו אלא, )לג,ב יז-מלכים(' עובדים
וניסו לפגוע בסמכותם של, וכפרו בתורה שבעל פה. )ח,ח ברכות מ"פה(" כפשוטה

 תשעה- ַּתֲעִנית) ט . להכריז על החודש- ְלַקְּימוֹ. חכמים לקבוע את המועדים
אלא, ולא שבעה עשר בתמוז, ובבית שני לא היו מתענים לא עשרה בטבת. "באב

והיו. ..ולפיכך לא היו יוצאים על טבת ועל תמוז, הרוצה יתענה או שלא יתענה
"מפני שהוכפלו בו הצרות, אף על פי שהוא מסור לרצונם, מתענים בתשעה באב

ִׁשים ֶלֱאלּול.)ג,מ ראש השנה א"פה( . יום29שעל פי רוב חודש אלול נמשך  -  ְּביוֹם ְׁש
ד באייר בלבד ונאכל על ידי מי שהיה" קרבן פסח שני המוקרב ביום י- ֶּפַסח ָקָטן

ד"ביום י, לא היה יכול להגיע לירושלים במועד הרגילאו ש, טמא בפסח ראשון
  . בניסן

 וְעֹוׂשִין ּבֹו ְסעּוָדה ְּביֹום ֶאָחד ,ֹולִין לְָמקֹום מּוכָן ָהיּו ע,יםׁשְלׁשִ
 וְֵאין עֹולִין לְׁשָם ַּבּלַיְלָה ֶאּלָא ;ׁשֶדֹחׁש ֹאר ׁשֶהּוא ,יםּוׁשְלׁשִ
ת  וְֵאין עֹולִין לְִסעּוָדה זֹו ָּפחּו;ם ֲעלֹות ַהּׁשֶֶמׁשֶדֹק ,ַּבּנֶׁשֶף

 ְּבֵעת ן וְאֹוכְלִי,ָּדגָן וְִקְטנִית־תַפ וְֵאין עֹולִין לָּה ֶאּלָא ְּב,ֵמֲעׂשָָרה
ׁש ָהֲאמּוָרה ְּבכָל ֶדֹחִעּבּור ַה וְזֹו ִהיא ְסעּוַדת ִמְצוָה ׁשֶּלְ;ַהְּסעּוָדה

  .ָמקֹום
  הודעת הקידושל םשלוחיה

 ןָהיּו ַמּׂשִיִאי, ׁשֶדֹח ּכְֶׁשָהיּו ֵּבית ִּדין ְמַקְּדִׁשין ֶאת ַה,ָּבִראׁשֹונָהח 
ִמֶּׁשִּקלְְקלּו .  ּכְֵדי ׁשֶּיְֵדעּו ָהְרחֹוִקים,ָראֵׁשי ֶהָהִריםַמּׂשּואֹות ְּב

 ִהתְִקינּו -   ַמּׂשּואֹות ּכְֵדי לְַהְטעֹות ָהָעםן ׁשֶָהיּו ַמִּׂשיִאי,ַהּכּותִים
 ֵאּלּו ֵאינָם ּוׁשְלּוִחים . ּומֹוִדיִעין לַָרִּביםיֹוְצִאין ׁשְלּוִחים ׁשֶּיְהּו

 ֶׁשֵאין ְמַחּלְלִין ֶאת ; וְֵאין ָצִרי לֹוַמר ׁשַָּבת,ְמַחּלְלִין ֶאת יֹום טֹוב
  .ַהּׁשַָּבת לְַקּיְמֹו ֶאּלָא לְַקְּדׁשֹו ִּבלְַבד

 ; ַעל נִיָסן ִמְּפנֵי ַהֶּפַסח: יֹוְצִאיןןׁשְלּוִחיַעל ִׁשּׁשָה ֳחָדׁשִים ָהיּו ט 
 ּכְֵדי ,נָהׁש ַהּׁשָֹאר ְוַעל ֱאלּול ִמְּפנֵי ;וְַעל ָאב ִמְּפנֵי ַהַּתֲענִית

 ִאם נֹוַדע לֶָהם ֶׁשִּקְּדׁשּו :ים לֱֶאלּול ְּביֹום ׁשְלׁשִןׁשֵֶּיׁשְבּו ְמַצִּפי
 וְִאם ֹלא ;ׁש ִּבלְַבדֶדֹקנֹוֲהגִים אֹותֹו ַהּיֹום  - יםֵּבית ִּדין יֹום ׁשְלׁשִ

ים ׁש וְיֹום ֶאָחד ּוְׁשלׁשִֶדֹקים נֹוֲהגִים יֹום ׁשְלִׁש -  נֹוַדע לֶָהם
י ִמְּפנֵי ּתַָּקנַת  ְוַעל ּתִׁשְֵר;יַעד ֶׁשּיָבֹואּו לֶָהם ׁשְלּוֵחי ִּתׁשְֵר ,ׁשֶדֹק

 ; וְַעל ֲאָדר ִמְּפנֵי ַהּפּוִרים;ִמְּפנֵי ֲחנֻּכָה  וְַעל ִּכְסלֵו;ַהּמֹוֲעדֹות
  . ַעל ִאּיָר ִמְּפנֵי ֶּפַסח ָקָטןןּוִבזְַמן ׁשֵֶּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם יֹוְצִאי
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ומשם,  אלא עד קצה תחום שבת)יגהלכה להלן ( אינם יוצאים -י ּוְׁשלּוֵחי ִּתְׁשֵר) י
- 'וכו ַעד ֶׁשִּיְׁשְמעּו .)'ק(מודיעים על מועד החודש החדש למי שרואים אותם 

 בעיקר בפרשת- ַּבּתוָֹרהתּוב ַּכָּכ) יא. חומרת חודשים אלו היא מתקנת המועדות
שאינו תלוי,  חג השבועות- ֲעֶצֶרתֲאִפּלּו יוֹם טוֹב ֶׁשַּל) יב. )ויקרא כג(המועדות 

ְוַכָּמה) יג. ז בניסן" יום לאחר ט49שהרי הוא חל , בתאריך אלא בספירת העומר
הלכהה( שלוחי תשריולא , ניסן אליהן שלוחי ןיש מקומות שהיו מגיעי מדוע - 'וכו

 ויתברר מהר אם-  הּואָּדָבר ֶהָעׂשּוי ְלִהָּגלוֹת. רוכל,  סוחר- ַּתָּגר) יד. )הקודמת

ׁש ֶדֹחׁש ֹאר ֶאּלָא ְּביֹום ןי ֵאין יֹוְצִאייָסן ּוׁשְלּוֵחי ּתִׁשְֵרׁשְלּוֵחי נִי 
וְִאם . 'ְמֻקָּדׁש' ַעד ׁשִֶּיׁשְְמעּו ִמִּפי ֵּבית ִּדין ,ַאַחר ׁשֶַּתֲעלֶה ַהּׁשֶֶמׁש

 ,)ט,לעיל ב( ִקְּדׁשּו ֵּבית ִּדין ְּבסֹוף יֹום ּתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים ּכְמֹו ֶׁשָאַמְרנּו
ּוׁשְלּוֵחי ׁשְָאר . ִמָּבֶעֶרב ןיֹוְצִאי -' ְמֻקָּדׁש' ִמִּפי ֵּבית ִּדין וְׁשְָמעּו

 ; ַאַחר ׁשֶּנְרָאה ַהּיֵָרַח,ִמָּבֶעֶרבֵיׁש לֶָהם לֵָצאת  -ַהּׁשִּׁשָה ֳחָדִׁשים 
 הֹוִאיל וְנְרָאה - ׁשֶדֹח ַהֶאתַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדיִן ֹלא ִקְּדׁשּו ֵּבית ִּדין 

  .ֶׁשֲהֵרי לְָמָחר ְּבוַַּדאי ְמַקְּדׁשִין אֹותֹו ֵּבית ִּדין, אּויְֵצ, ׁשֶדֹחַה

ָהיּו עֹוׂשִין ֶאת  - ן ַמּגִיִעיןּכָל ָמקֹום ֶׁשָהיּו ַהּׁשְלּוִחייא 
 ,ּוְמקֹומֹות ָהְרחֹוִקים.  ַּכּכָתּוב ַּבּתֹוָרה,ַהּמֹוֲעדֹות יֹום טֹוב ֶאָחד
ָהיּו עֹוִׂשין ׁשְנֵי יִָמים ִמְּפנֵי  - ֲאלֵיֶהם ןׁשֵֶאין ַהּׁשְלּוִחים ַמּגִיִעי

 ,ׁשֶדֹחׁש אֹרלְִפי ֶׁשֵאינָם יֹוְדִעים יֹום ֶׁשָּקְבעּו ּבֹו ֵּבית ִּדין , ַהָּסֵפק
  .ֵאי זֶה יֹום הּוא

 ֲאלֵיֶהן ׁשְלּוֵחי נִיָסן וֹלא ָהיּו ןֵיׁש ְמקֹומֹות ׁשֶָהיּו ַמּגִיִעייב 
 ּוִמן ַהִּדין ָהָיה ׁשֶַּיֲעׂשּו ֶּפַסח יֹום ,י ֲאלֵיֶהן ׁשְלּוֵחי ּתִׁשְֵרןַמּגִיִעי

ע  וְיְָדעּו ְּבֵאי זֶה יֹום נְִקַּבן ׁשֲֶהֵרי ִהּגִיעּו לֶָהם ׁשְלּוִחי,טֹוב ֶאָחד
 ׁשֲֶהֵרי ֹלא , וְַיֲעׂשּו יֹום טֹוב ׁשֶּלְַחג ַהֻּסּכֹות ׁשְנֵי יִָמים,ׁשֶדֹחׁש אֹר

 ִהתְִקינּו ,א לֲַחֹלק ַּבּמֹוֲעדֹותֹּלּוכְֵדי ׁשֶ. ןִהּגִיעּו ֲאלֵיֶהם ׁשְלּוִחי
 עֹוִׂשין ׁשְנֵי -  לֹוןי ַמּגִיִעיֲחכִָמים ֶׁשּכָל ָמקֹום ׁשֵֶאין ׁשְלּוֵחי ִּתׁשְֵר

  .ֲעֶצֶרת ֲאִפּלּו יֹום טֹוב ׁשֶּלַ,יִָמים

 ֶׁשּׁשְלּוֵחי ;ׁשְנֵי יִָמים? יוְכַָּמה ֵּבין ׁשְלּוֵחי נִיָסן לִׁשְלּוֵחי ּתִׁשְֵריג 
 וְֹלא , ִמְּפנֵי ׁשֶהּוא יֹום טֹוב,י ְּבֶאָחד ְּבתִׁשְֵרןי ֵאינָם ְמַהּלְכִיּתִׁשְֵר

  . ִמְּפנֵי ׁשֶהּוא יֹום ַהּכִּפּוִרים,ָּבֲעִׂשיִרי ּבֹו

 .ןֶאּלָא ֲאִפּלּו ֶאָחד נֱֶאָמ,  ְצִריִכין לְִהיֹוָתם ׁשְנִַיםַהּׁשְלּוִחיןֵאין יד 
  ֲאִפּלּו ּתַּגָר ִמּׁשְָאר ָהָעם ׁשֶָּבא לְַדְרּכֹוֶאּלָא, וְֹלא ׁשָלִיַח ִּבלְַבד

 ׁש ְּביֹוםֶדֹחַה ֶאת ׁשִֶּקְּדׁשּו ִּדין ֵּבית ִמִּפי ׁשַָמְעִּתי ֲאנִי' וְָאַמר
 -  ׁשֶָּדָבר זֶה;ַעל ִּפיו ַהּמֹוֲעדֹות ֶאת ןּוְמתְַּקנִי ,נֱֶאָמן - 'ְּפלֹונִי
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 שהרי לאחר קביעת בית-' וכו  ֲעֵליֶהםןְמַאְּיִמי) טו .לכן חזקה שלא ישקר, שיקר
אלא. )י,ב; ב,לעיל ב(אף על פי שהיא האמת , אין חייבים לקבל את עדותם, הדין

,ויש לתקנו, )מ"לח(נראה עיבור החודש כלא נכון , ותםעומדים בעדהם שאם 
שאינן,  שאלות צדדיות- ְּבִדיקוֹת . מבלבלים- ַמְטִריִפים .כנאמר בהלכה הבאה

ֵּבית ִּדין ֻהְצְרכּו) יז.  מדויקת- ְמֻכֶּוֶנת) טז. )ח,עדות א(חשובות לעיקר העדות 
אף אם יבואו אחר,  ביום שלושים שאם לא יבואו עדים- יַח ֹחֶדׁש ֶזה ְמֻעָּברִּנְלַה
 או מסיבות)י-ט,להלן יח( החודשים  תכנוןְלֹצֶרמעובר עדיף שיישאר החודש , כך

- ְמַקְּבִלין ֵעדּוָתם) יח. )ע"רד(הנזכרות בפרק הבא , כגון עיבור השנה, אחרות
   .ומשנים את מועד תחילת החודש הנוכחי

  .ן ָעלָיוָחד ָּכׁשֵר נֱֶאָמוְֵעד ֶא,  הּואָּדָבר ֶהָעׂשּוי לְִהּגָלֹות
  עדים שהגיעו לאחר הקביעה

וְִהׁשְִּכימּו , ים וְֹלא ָּבאּו ֵעִדיםֵּבית ִּדין ׁשֶָּיׁשְבּו ּכָל יֹום ׁשְלִׁשטו 
וְַאַחר , )ז, לעיל( ׁש ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו ְּבֶפֶרק זֶהֶדֹחַּבּנֶׁשֶף וְִעְּברּו ֶאת ַה

 ָּבאּו ֵעִדים ְרחֹוִקים וְֵהִעידּו ׁשֶָראּו ֶאת ַאְרָּבָעה אֹו ֲחִמּׁשָה יִָמים
 - ׁשֶדֹחוֲַאִפּלּו ָּבאּו ְּבסֹוף ַה, ים ׁשֶהּוא לֵיל ׁשְלׁשִ,ׁש ִּבזְַמּנֹוֶדֹחַה

, ְׁשֵאלֹות ּוַמְטִריִפים אֹותָם ִּב, ֲעלֵיֶהם ִאּיּום ּגָדֹולןְמַאּיְִמי
 ןּוִמׁשְּתְַּדלִי,  ְּבֵעדּותָןןּוְמַדְקְּדִקי,  ֲעלֵיֶהם ִּבְבִדיקֹותןּוַמְטִריִחי

  . הֹוִאיל וְיָָצא ׁשְמֹו ְמֻעָּבר,ׁש זֶהֶדֹחא יְַקְּדׁשּו ֹּלֵּבית ִּדין ׁשֶ

וֲַהֵרי ָהֵעִדים ,  וְנְִמֵצאת ְמכֻּוֶנֶת,וְִאם ָעְמדּו ָהֵעִדים ְּבֵעדּותָםטז 
ַקְּדׁשִין  ְמ- וְנְֶחְקָרה ָהֵעדּות ּכָָראּוי, ֲאנִָׁשים יְדּוִעים ּונְבֹונִים

 הֹוִאיל ,יםׁש ִמּיֹום ׁשְלׁשִֶדֹח ּומֹונִין לְאֹותֹו ַהוְחֹוזִרין, אֹותֹו
  .וְנְרָאה ַהּיֵָרַח ְּבלֵילֹו

ם ֶדֹק ּכְׁשֶָהָיה ,ׁש זֶה ְמֻעָּברֶדֹחיַח ּנִוְִאם ֻהְצְרכּו ֵּבית ִּדין לְַהיז 
 ֶאת ן ְמַעְּבִרי:ָאְמרּו וְזֶה הּוא ׁשֶ.ַמּנִיִחין - אּו ֵאּלּו ָהֵעִדים ֹוׁשֶּיָב

 ,ְויֵׁש ִמן ַהֲחכִָמים ַהּגְדֹולִים ִמי ׁשֶחֹולֵק ְּבָדָבר זֶה. ֶרֹצׁש לְֶדֹחַה
 הֹוִאיל ּוָבאּו ;ֶרֹצׁש לְֶדֹח ֶאת ַהן לְעֹולָם ֵאין ְמַעְּבִרי:וְאֹוֵמר
  . ֲעלֵיֶהםן וְֵאין ְמַאּיְִמי,ְמַקְּדִׁשין -ֵעִדים 

ין ַמֲחֹלֶקת ַהֲחכִָמים ְּבָדָבר זֶה ֶאּלָא ִּבׁשְָאר יֵָרֶאה לִי ׁשֵֶאיח 
י ׁשֶָּבאּו ַאַחר  אֹו ְּבֵעֵדי נִיָסן וְתִׁשְֵר,ייָסן וְתִׁשְֵרֶהֳחָדׁשִים חּוץ ִמּנִ
 וְָעַבר זְַמן ַהָּקְרָּבנֹות , ֶׁשּכְָבר נֲַעׂשָה ַמה ּׁשֶּנֲַעׂשָה,ׁשֶָעְברּו ָהְרגָלִים
ם ֲחִצי ֶדֹקי ל ִאם ָּבאּו ָהֵעִדים ְּבנִיָסן וְתִׁשְֵרֲאָב. ּוזְַמן ַהּמֹוֲעדֹות

ׁשֵֶאין ,  ֲעלֵיֶהם ּכְלָלןְמַקְּבלִין ֵעדּותָם וְֵאין ְמַאּיְִמי -ֶדׁש ַֹהח
ׁש ׁשֶָראּוהּו ִּבזְַמּנֹו ּכְֵדי ֶדֹחַעל ֵעִדים ׁשֵֶהִעידּו ַעל ַה ןְמַאּיְִמי
  .לְַעְּברֹו
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אך החשבון מלמד, קות בנכונות עדותם שיש ספ- ֵעדּוָתם ֶׁשִּנְתַקְלְקָלה) יט
 מכוונים את החקירות כדי שתתקיים-שעדותם נכונה ושהירח צריך להיראות 

 העידו על- ְלָהִזיםָּבאּו ֵעִדים .  כפי שעולה מן החשבון- ְוִיְתַקֵּדׁש ִּבְזַמּנוֹ .עדותם
מפני שבאותו זמן הם, עדי החודש שעצם עדותן על ראיית הירח אינה אפשרית

 שאם באו לאחר-  ֶׁשְּיַקְּדׁשּוהּו ֵּבית ִּדיןֹקֶדם.  אחרבמקוםעדי החודש עם היו 
  . )ב,לעיל ב(הרי זה מקודש , שקידשוהו בית דין

 החודש- ֲאָדר. ב,ראה א,  להרחבה בעניין זה-  ָּבּה ֹחֶדׁשןַהָּׁשָנה ֶׁשּמוִֹסיִפי) א
 הזמן שמבשילות בו- ָאִביבְזַמן ָה .הסמוך לתקופת האביב, הסמוך ביותר לניסן

.העונה שבין זמן הגשמים לבין זמן הקיץ והימים החמים והארוכים, השעורים
ָשה ִסיָמִני) ב ְּתקּוָפה .)ב,א( הקשורים לתיאום שנת החמה עם שנת הלבנה - ןְׁש
תקופת ניסן מתחילה מן היום. שנת החמה מתחלקת לארבע תקופות. עונה -

ומאותו היום הימים מתחילים להתארך עד ליום, יםשמשך היום והלילה שוו
.מיום זה מתחילה עונת האביב. )ראה להלן ביאור פרק ט(הארוך ביותר בשנה 

כלשון, התבואה הראשונה המבשילה בעונת האביב,  הבשלת השעורים- ָהָאִביב
ְוֵאין .)לב-לא,שמות ט(" אפילות... והחיטה והכוסמת... כי השעורה אביב: "הפסוק

וֲַהֵרי ַהָּדָבר , ּנְִתַקלְְקלָה ֵעדּותָם ַעל ֵעִדים ׁשֶןֲאָבל ְמַאּיְִמייט 
 ֲעלֵיֶהם ן ְמַאּיְִמי-  ׁשֶדֹח ַהוְיְִתַעֵּברא ּתִתְַקּיֵם ָהֵעדּות ֹּלׁשֶ נֹוֶטה

 לְָהזִיםוְכֵן ִאם ָּבאּו ֵעִדים . ּכְֵדי ׁשֶּתִתְַקֵּים ָהֵעדּות וְיִתְַקֵּדׁש ִּבזְַמּנֹו
 ֲהֵרי ֵאּלּו - ׁשֶּיְַקְּדׁשּוהּו ֵּבית ִּדין םֶדֹקֶאת ָהֵעִדים ׁשֶָראּוהּו ִּבזְַמּנֹו 

ׁש ֶדֹחא ּתִתְַקּיֵם ַהֲהזַָּמה וְיִתְַקֵּדׁש ַהֹּל ַעד ׁשֶן ַעל ַהְּמזִִּמיְמַאּיְִמין
  .ִּבזְַמּנֹו

  

  ֶּפֶרק ְרִביִעי
   לעיבור השנההסיבות העיקריות

וְֵאין מֹוִסיִפין . ׁשֶדֹח ָּבּה ן ִהיא ַהּׁשָנָה ׁשֶּמֹוִסיִפי'ׁשָנָה ְמֻעֶּבֶרת'א 
 ֲאָדר ִראׁשֹון ,ןוְעֹוׂשִין אֹותָּה ׁשָנָה ׁשְנֵי ֲאָדִרי, לְעֹולָם ֶאּלָא ֲאָדר

 ּכְֵדי , ִמְּפנֵי זְַמן ָהָאִביב?ׁש זֶהֶדֹחּוִמְּפנֵי ָמה מֹוִסיִפין . ינִוֲַאָדר ׁשֵ
" ׁש ָהָאִביבֶדֹח  ֶאתׁשָמֹור" :ׁשֶּנֱֶאַמר, ׁשֶּיְִהיֶה ַהֶּפַסח ְּבאֹותֹו זְַמן

ׁש ֶדֹחת ַהֶפֹוֶסּת וְלּולֵא .ׁש זֶה ִּבזְַמן ָהָאִביבֶדֹח ֶׁשּיְִהיֶה -  )א,דברים טז(
 ָהיָה ַהֶּפַסח ָּבא ְּפָעִמים ִּבימֹות ַהַחָּמה ּוְפָעִמים ִּבימֹות ,ַהּזֶה

  .ַהּגְׁשִָמים

וְַעל , ה ַעל ַהּתְקּוָפ: ֶאת ַהּׁשָנָהן ְמַעְּבִריןה ִסיָמנִיַעל ׁשְלׁשָב 
 :ן ֵּבית ִּדין ְמַחּׁשְִבין וְיֹוְדִעי?ּכֵיַצד. וְַעל ֵּפרֹות ָהִאילָן, ָהָאִביב

 -ִאם ּתְִהיֶה ְּתקּוַפת נִיָסן ְּבׁשִּׁשָה ָעׂשָר ְּבנִיָסן אֹו ַאַחר זְַמן זֶה 
יֶה  ּכְֵדי ׁשֶּיְִה,וְיֲַעׂשּו אֹותֹו נִיָסן ֲאָדר ֵׁשנִי, ְמַעְּבִרין אֹותָּה ַהָּׁשנָה
 וְֵאין ,ן וְַעל ִסיָמן זֶה סֹוְמִכין ּוְמַעְּבִרי.ַהֶּפַסח ִּבזְַמן ָהָאִביב

  עיבור השנה
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- א ִהִּגיַע ָהָאִביב)  ג. אין מתחשבים בסימנים אחרים-  ַאֵחרְלִסיָמןחוְֹׁשִׁשין 
מנחת קרבן - ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה . מאחר להבשיל- ָאֵפל . השעורהעדיין לא הבשילהו

ׁש ֲאָרצוֹת) ד.  ז בניסן מן השעורים"העומר שמביאים בט ישראל- ארץ- ָׁש
'שם'המילה . קיימים,  יש- ֵיׁש ָׁשם) ה.  ארצותנחלקה לשלושה חלקים המכונים 

 צורך- ֹצֶר .ואינה מציינת מקום, היא מילת קישור שתורגמה מהסגנון הערבי
 תנורי חרס של- ֶׁשָאְבדּו ַּבְּגָׁשִמים ְּפָסִחים ַּתּנּוֵרי . למקדש בפסח- ַלֲעלוֹת .המקדש

אמנם השלג והצינה. ר הקו- ַהִּצָּנה) ו.  קרבן הפסח שנהרסו עקב הגשמים
   . בגללםלרגלאך אין אדם נמנע מלעלות , מקשים על העלייה לרגל

  . ַאֵחרלְִסיָמןחֹוׁשְׁשִין 

 ֶאּלָא ֲעַדיִן ,וְכֵן ִאם ָראּו ֵּבית ִּדין ֶׁשֲעַדיִן ֹלא ִהּגִיַע ָהָאִביבג 
 זְַמן ַהֶּפַסח ִּבַחֹמוְֹלא ָצְמחּו ֵּפרֹות ָהִאילָן ֶׁשַּדְרּכָם לְִצ, הּוא ָאֵפל

 וְַאף ַעל ִּפי . ּוְמַעְּבִרין ֶאת ַהּׁשָנָה, ֵאּלּון סֹוְמִכין ַעל ׁשְנֵי ִסיָמנִי-
ּכְֵדי , ֲהֵרי ֵהם ְמַעְּבִרין -ם ְלׁשִּׁשָה ָעׂשָר ְּבנִיָסן ֶדֹקׁשֶַהּתְקּוָפה 

ָּׁשה ָעׂשָר ר ַהּתְנּוָפה ְּבׁשִֶמֹעׁשֶּיְִהיֶה ָהָאִביב ָמצּוי לְַהְקִריב ִמֶּמּנּו 
  . ּכְֶדֶר ּכָל זְַמן ָהָאִביבןּוכְֵדי ׁשֶּיְִהיּו ַהֵּפרֹות צֹוְמִחי, ְּבנִיָסן

וְַעל ,  ַעל ֶאֶרץ יְהּוָדה:וְַעל ׁשָלׁש ֲאָרצֹות ָהיּו סֹוְמִכין ָּבָאִביבד 
וְִאם ִהּגִיַע ָהָאִביב ִּבׁשְּתֵי ֲאָרצֹות . וְַעל ַהּגָלִיל, ֵעֶבר ַהּיְַרֵּדן

 , וְִאם ִהּגִיַע ְּבַאַחת ֵמֶהן.ֵאין ְמַעְּבִרין - ּוְבַאַחת ֹלא ִהּגִיַע ,ּלּוֵמֵא
.  ִאם ֲעַדִין ֹלא ָצְמחּו ֵּפרֹות ָהִאילָן,ְמַעְּבִרין -וְֹלא ִהּגִיַע ִּבְׁשּתִַים 

 ִּבׁשְִבילָם ּכְֵדי לְִהיֹות ן ׁשְֶּמַעְּבִרי,וְֵאּלּו ֵהם ַהְּדָבִרים ׁשֵֶהם ָהִעָּקר
  .נִים ׁשְנֵי ַחָּמהַהּׁשָ

  סיבות נוספות

וְיֵׁש ׁשָם ְּדָבִרים ֲאֵחִרים ׁשֶָהיּו ֵּבית ִּדין ְמַעְּבִרין ִּבׁשְִביָלם ה 
 וְֵאין ,ן ִמְּפנֵי ַהְּדָרִכים ֶׁשֵאינָם ְמתָֻּקנִי:וְֵאּלּו ֵהם, ֶרַֹהּצִמְּפנֵי 

 ,ֶׁשּיְִפְסקּו ַהּגְׁשִָמים ְמַעְּבִרין ֶאת ַהָּׁשנָה ַעד - ָהָעם יְכֹולִין ַלֲעלֹות
 וְנְִמְצאּו ַהּנְָהרֹות , ּוִמְּפנֵי ַהּגְׁשִָרים ֶׁשּנֶֶהְרסּו;וִיתְַּקנּו ַהְּדָרכִים

 - ְצָמם ּוֵמתִים ֶאת ָהָעם אֹו ְמַסּכְנִים ְּבַען ּומֹונְִעי,ןַמְפִסיִקי
ֵ;ְמַעְּבִרין ֶאת ַהּׁשָנָה ַעד ֶׁשּיְתְַּקנּו ַהּגְָׁשִרים י ּתַּנּוֵרי ְּפָסִחים  ּוִמְּפנ

 - ִּפְסֵחיֶהם וְֵאין לֶָהם ָמקֹום לְִצלֹות ֶאת ,ׁשֶָאְבדּו ַּבּגְׁשִָמים
 תיֹוּגָלֻ ּוִמְּפנֵי ;ְבׁשּויְמַעְּבִרין ֶאת ַהּׁשָנָה ַעד ֶׁשּיְִבנּו ַהּתַּנּוִרים וְִי

 - םִיַל וֲַעַדיִן ֹלא ִהּגִיעּו ִלירּוׁשָ,יִׂשְָרֵאל ׁשֶּנֶֶעְקרּו ִמְּמקֹוָמם
  .ְמַעְּבִרין ֶאת ַהּׁשָנָה ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה לֶָהם ְּפנַאי לְַהּגִיַע

ֲאָבל ֵאין ְמַעְּבִרין ֶאת ַהּׁשָנָה ֹלא ִמְּפנֵי ַהּׁשֶלֶג וְֹלא ִמְּפנֵי ַהִּצּנָה ו 
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א ֶנֶעְקרּו ִמְּמקוָֹמם  עדיין לא החלו ללכת לכיוון בית המקדש כדי לעלות- ֶׁשֲעַדִין 
 שמותר לעשות את הפסח אם רוב הציבור או רוב הכהנים- ֶׂשה ְּבֻטְמָאהָע ֵי.לרגל

 סיבה- ָנהָּׁשַסַעד ַל) ז. )א,קרבן פסח ז; זי-טז,יאת המקדש דב(טמאים טומאת מת 
ובאיגרותדהיינו מזכירים אותם בהכרזת בית דין . משנית לעיבור השנה
,שאינם מתעלמים מצורכי המקדש, )להלן הלכה יז( השונים שכותבים למקומות

. בשנתם הראשונה- ְוַהְּטָלִאים םיַהְּגָדִי. )'י(ועם העיבור גם דבר זה בא על תיקונו 
 לקרבן הראייה שכל מי שעולה לרגל- ְרִאָּיהָל. הגדי הוא בן עז והטלה בן כבש

  .  לתת לדבר תוקף חשיבות-  ָלּהןֶאָּלא ַּבְּמֻזָּמִני) ט.  חייב בו

י  וְֹלא ִמְּפנֵ; ִיׂשְָרֵאל ׁשֲֶעַדיִן ֹלא נֶֶעְקרּו ִמְּמקֹוָמםתיֹוּגָלֻוְֹלא ִמְּפנֵי 
 ֵאין - נִים ְטֵמִאיםֲהֹ ַהּכבֹר ַהָּקָהל אֹו בֹר ּכְגֹון ׁשֶָהיּו ,ַהֻּטְמָאה

, ָרהֲהְמַעְּבִרין ֶאת ַהּׁשָנָה ּכְֵדי ֶׁשּיְִהיֶה לֶָהם ְּפנַאי לִַּטֵהר וְיֲַעׂשּו ְּבַט
ֲהֵרי  - וְִאם ִעְּברּו ֶאת ַהּׁשָנָה ִמְּפנֵי ַהֻּטְמָאה .ׂשֶה ְּבֻטְמָאהָעֶאּלָא יֵ

  .זֹו ְמֻעֶּבֶרת
  סיבות משניות

 ֲאָבל, ֵיׁש ׁשְנֵי ְּדָבִרים ׁשֵֶאין ְמַעְּבִרין ֶאת ַהּׁשָנָה ִּבׁשְִבילָם ְּכָללז 
ַהּתְקּוָפה אֹו ִמְּפנֵי  ִמְּפנֵי ִעּבּור ׁשְֶּצִריכָה נָהּׁשָלַ ַסַעד אֹוָתם עֹוׂשִין

 וְַהְּטלִָאים ׁשֲֶעַדיִן םיָדיִַהּגְ ִמְּפנֵי : וְֵאּלּו ֵהן,ָהָאִביב ּוֵפרֹות ָהִאילָן
ֵאין  -  א ָּפְרחּוֹּלּוִמְּפנֵי ַהּגֹוזָלֹות ׁשֶ, ֹלא נֹולְדּו אֹו ׁשֵֶהם ְמַעט

 וְַהְּטלִָאים ְמצּויִין םיַהּגְָדיְִמַעְּבִרין ִּבׁשְִביל ֵאּלּו ּכְֵדי ֶׁשּיְִהיּו 
ׁשֶּנִתְַחּיֵב ְּבָקְרַּבן ְרִאּיָה אֹו לְִמי לְַּפָסִחים וְַהּגֹוזָלֹות ְמצּויִין לָ

  . ֲאָבל עֹוִׂשין אֹותָם ַסַעד לַּׁשָנָה,ָהעֹוף

ׁשָנָה זֹו ְצִריכָה '  אֹוְמִרין?ּכֵיַצד עֹוׂשִין אֹותָם ַסַעד לַּׁשָנָהח 
ִמְּפנֵי ָהָאִביב ּוֵפרֹות ָהִאילָן ' אֹו 'ִעּבּור ִמְּפנֵי ַהּתְקּוָפה ׁשֶָּמְׁשכָה

ָי ׁשֶַהּגְָדיִ,ֹודעוְ' ';א ִהּגִיעּוֹּלׁשֶ   .'לֹות ַרּכִיםם ְקַטּנִים וְַהּגֹוז
  סדר העיבור

ׁש ֹארר ַמאֹי ?ֵּכיַצד.  לָּהןֵאין ְמַעְּבִרין ֶאת ַהּׁשָנָה ֶאּלָא ַּבְּמזָֻּמנִיט 
 ןֱהיּו ְמזָֻּמנִי' ֵּבית ִּדין ַהּגָדֹול לְִפלֹונִי ּוְפלֹונִי ִמן ַהַּסנְֶהְדִרין

ַ ׁשֶ,קֹום ְּפלֹונִיָמלְ  וְנְרֶאה וְנֵַדע ִאם ׁשָנָה זֹו ְצִריכָה ִעּבּור אֹו בֹׁשֲחּנ
ּוְבכַָּמה .  וְאֹותָן ׁשֶּזְֻּמנּו ִּבלְַבד ֵהם ׁשְֶּמַעְּבִרין אֹותָּה,'ֵאינָּה ְצִריכָה

 ּגְדֹולָה ַסנְֶהְדֵריל לַ ִמּכְןה ַּדּיָנִי ַמתְִחילִין ִּבׁשְלׁשָ?ְמַעְּבִרין אֹותָּה
ֹלא נֵׁשֵב וְֹלא נְרֶאה ִאם ְצִריכָה ' ָאְמרּו ׁשְנִַים .כּו אֹותָםִמִּמי ׁשֶָּסְמ

.  ָּבֵטל יִָחיד ְּבִמעּוטֹו-  'ֹקנֵׁשֵב וְנְִבּד' וְֶאָחד אֹוֵמר ,'ִעּבּור ִאם לָאו
 מֹוִסיִפין - 'ֹלא נֵׁשֵב' וְֶאָחד אֹוֵמר ,'נֵׁשֵב וְנְרֶאה'ָאְמרּו ׁשְנַיִם 
  . וְנֹוׂשְִאים וְנֹותְנִין ַּבָּדָבר,נִיםָּמזֻׁשְנַיִם ִמן ַהְּמ
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 מתחילים- דַמְתִחיִלין ִמן ַהַּצ . הגדולההדריןנהס - ְבִעים ְוֶאָחדִׁשְיִׁשיָבה ֶׁשְּל) י
של[שמא יסמכו השאר על דעתו ", ים מפי הדיינים הפחות חשוביםלשמוע נימוק

יאמר כל אחד]חייב ש[אלא , ק עליווכדי לחל] ראויים[ולא יראו עצמן ] הגדול
 כחלק- ֵמׁש ְטִבילוֹתָח) יא.  )כמו בדיני נפשות, ו, יסנהדרין(" דבר הנראה לו בדעתו

עבודת יום הכיפורים( רק לזקן או לחולה היו מחממים את המים. מעבודת היום
בית(בירושלים ובמקדש , )כה,נ א"מו('  התמדת השגחת ה- ְׁשִכיָנה) יב. )ד-ב,ב

ֵהיֶכם ִמָּכל' הִיְבַחר  ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֶאל ִּכי ִאם" :ֶׁשֶּנֱאַמר. )טז,הבחירה ו ִׁשְבֵטיֶכם ֱא
- ִמְּפֵני ַהֹּדַחק.  מותר- ֵיׁש) יג".  ּוָבאָת ָּׁשָּמהְלִׁשְכנוֹ ִתְדְרׁשּו ,ְׁשמֹו ָׁשם ָלׂשּום ֶאת

  . כגון שיש חשש להתנכלות מצד השלטון

 'ֵאינָּה ְצִריכָה'ה אֹוְמִרין  ּוׁשְלׁשָ,'ְצִריכָה ִעּבּור'ׁשְנִַים אֹוְמִרים י 
 ּוׁשְנַיִם ,'ְצִריכָה'ה אֹוְמִרין ׁשְלׁשָ.  ָּבְטלּו ׁשְנִַים ְּבִמעּוָטם-

ֻ- 'ֵאינָּה ְצִריכָה'אֹוְמִרין   , לָּהןָּמנִי מֹוִסיִפין ׁשְנַיִם ִמן ַהְּמז
 ִאם ּגְָמרּו ּכֻּלָם לְַעֵּבר אֹו : ְּבׁשְִבָעהן וְנֹותְנִין ְוגֹוְמִריןוְנֹוׂשְִאי

הֹולְכִים ַאַחר  - וְִאם נְֶחלְקּו ; ׁשֶּגְָמרּוהעֹוִׂשין ּכְָמ -א לְַעֵּבר ֹּלׁשֶ
ת ִּדין ׁש ֵּביֹאר אֵהוְָצִרי ֶׁשּיְ. א לְַעֵּברֹּל ֵּבין לְַעֵּבר ֵּבין ׁשֶ,בֹרָה

. ל ַהּׁשְִבָעהלַ ִמּכְ,ׁשְִבִעים וְֶאָחדׁש ְיׁשִיָבה ׁשֶּלְאֹר ׁשֶהּוא ,ַהּגָדֹול
 וְהּוא ׁשֶּיְִהיֶה ;ֲהֵרי זֹו ְמֻעֶּבֶרת - ה לְַעֵּבר וְִאם ּגְָמרּו ִּבׁשְלָׁש

 ,דַמתְִחילִין ִמן ַהַּצ ּוְבִעּבּור ַהּׁשָנָה.  אֹו ׁשֶּיְִרֶצה,ַהּנָׂשִיא ִעָּמֶהם
  .ׁש ַמְתִחילִין ִמן ַהּגָדֹולֶדֹחִקּדּוׁש ַהּולְ

 - ֶמלֶ :ן ּגָדֹולֵהֹר ַהּׁשָנָה ֹלא ֶמלֶ וְֹלא ּכּוּב לְִעןֵאין מֹוׁשִיִבייא 
 ׁשֶָּמא ַּדְעּתֹו נֹוָטה ִּבׁשְִבילָן לְַעֵּבר אֹו ,לֹותָיו ּוִמלְֲחמֹותָיויִָמְּפנֵי ֲח

 ׁשֶָּמא ֹלא ּתְִהיֶה ַּדְעּתֹו ,נֵי ַהִּצּנָהִמְּפ -ן ּגָדֹול ֵהֹכ וְ;א לְַעֵּברֹּלׁשֶ
 וְהּוא טֹוֵבל ְּביֹום ,רֹי ִּביֵמי ַהּקא יָבֹוא ִּתׁשְֵרֹּל ּכְֵדי ֶׁש,נֹוָטה לְַעֵּבר
  .ֵמׁש ְטִבילֹותַהּכִּפּוִרים ָח

 ְּבֶדֶר ',נָׂשִיא'וְהּוא ַהּנְִקָרא , ׁש ֵּבית ִּדין ַהּגָדֹולֹארָהיָה יב 
 ָּבא :ֵאין ְמַעְּבִרין אֹוָתּה ֶאּלָא ַעל ּתְנַאי ִאם יְרֶצה ַהּנָׂשִיא - ְרחֹוָקה
וְֵאין ְמַעְּבִרין . ֵאינָּה ְמֻעֶּבֶרת -  ֹלא ָרָצה ;ֲהֵרי זֹו ְמֻעֶּבֶרת -וְָרָצה 

 :ֶׁשּנֱֶאַמר,  ׁשֶַהּׁשְִכינָה ְּבתֹוכָּה,ֶאת ַהּׁשָנָה ֶאּלָא ְּבֶאֶרץ יְהּוָדה
וְֵאין . ְמֻעֶּבֶרת - וְִאם ִעְּברּוָה ַּבּגָלִיל ;)ה, יבשם(" ּו תְִדְרׁשלְׁשִכְנֹו"

  .ֵאינָּה ְמֻעֶּבֶרת - וְִאם ִעְּברּוָה ַּבּלַיְלָה ;ְמַעְּבִרין ֶאּלָא ַּבּיֹום

יֵׁש לְֵבית ִּדין ְלַחּׁשֵב וְלֵיַדע ֵאי זֹו ׁשָנָה ּתְִהיֶה ְמֻעֶּבֶרת ְּבכָל יג 
ׁשָנָה ְּפלֹונִית 'ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרין , ָּמה ׁשָנִים ֲאִפּלּו ּכַ,ֵעת ֶׁשּיְִרצּו

ָׁשנָה זֹו 'ׁש ַהּׁשָנָה הּוא ׁשֶאֹוְמִרין אֹר ֶאּלָא ַאַחר ,'ְמֻעֶּבֶרת
ק ֵאין ָחא ִּבְׁשַעת ַהְּדֹּל ֲאָבל ׁשֶ.קַחֹ וְָדָבר זֶה ִמְּפנֵי ַהּד,'ְמֻעֶּבֶרת
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הגורן הוא מקום.  כל הבריות מחפשים מזון- ֶׁשַהֹּכל ָרִצים ְלֵבית ַהְּגָרנוֹת) טו
 אסור לאכול מן התבואה החדשה לפני- ִאּסּור ֶהָחָדׁש. איסוף התבואה ודישתה

שבה,  שנת השמיטה-  ַּבְּׁשִביִעית. )ב,ת אסורות ימאכלו(ז בניסן "הקרבת העומר בט
 ולכן יתכן שהחיטה- ןֶׁשַּיד ַהֹּכל ׁשוֶֹלֶטת ַעל ַהְּסִפיִחי .הצומח הפקר וללא בעלות
שהם,  ירקות ותבואה שצמחו בשביעית- ןְסִפיִחי .החדשה לא תהא זמינה

א ִיְמְצאּו. אסורים באכילה שקלים(ל התבואה  אף על פי שבשביעית שומרים ע- ְו
 קרבן מנחה העשוי- ֹעֶמר. בשנה מעוברת צריך לשמור עליה חודש נוסף, )ה,ד

 מנחה מחיטה חדשה- ֵּתי ַהֶּלֶחםְׁש. ז בניסן"שמביאים ביום ט, משעורים
לעיל הלכה( צורך המקדש - ַהֹּצֶר) טז. )תמידין ומוספין ח(שהקריבו בחג השבועות 

 שהרי העיבור תלוי בהסכמת הנשיא או- ִׂשיא ִנְכָּתבוֹת ְוַעל ְלׁשוֹן ַהָּנ )יז. )ה

ׁשָנָה זֹו 'ּוא ׁשֶאֹוְמִרין  הַּבֲאָדר ֶאּלָא ,מֹוִדיִעין ׁשִֶהיא ְמֻעֶּבֶרת
ׁש אֹרָאְמרּו לְִפנֵי . 'ׁש ַהָּבא ֵאינֹו נִיָסן ֶאּלָא ֲאָדר ׁשֵנִיֶדֹחוְ, ְמֻעֶּבֶרת
  .ֲאִמיָרה זֹו ֵאינָּה ְמֻעֶּבֶרת ַּב-  'ׁשָנָה זֹו ׁשִֶּתּכָנֵס ְמֻעֶּבֶרת'ַהּׁשָנָה 

 ֵאין - יִן ַהּׁשָנָהים ַּבֲאָדר וְֹלא ִעְּברּו ֲעַדִהּגִיַע יֹום ׁשְלׁשִיד 
, ׁש נִיָסןֶדֹחׁש ֹאר ׁשֶאֹותֹו ַהּיֹום ָראּוי לְִהיֹות ,ְמַעְּבִרין אֹותָּה ּכְלָל

 יֹום וְִאם ִעְּברּוָה ְּב;ֵאינָם יְכֹולִים לְַעֵּבר,  נִיָסן וֹלא ִעְּברּו ִּמּׁשֶּיִּכָנֵסו
 ֶׁשִעְּברּוָה ַאַחר ָּבאּו ֵעִדים. ֲהֵרי זֹו ְמֻעֶּבֶרת -ים ׁשֶּלֲַאָדר ׁשְלׁשִ

 ,יםׁש ְּביֹום ְׁשלׁשִֶדֹחֲהֵרי ֵאּלּו ְמַקְּדִׁשין ֶאת ַה -וְֵהִעידּו ַעל ַהּיֵָרַח 
ם ׁשְֶּיַעְּברּו ֶאת ֶדֹק וְִאּלּו ִקְּדׁשּוהּו .ׁש ֲאָדר ׁשֵנִיֶדֹחׁש אֹרוְיְִהיֶה 
  .יָסןׁשֵֶאין ְמַעְּבִרין ְּבנִ, ׁשּוב ֹלא ָהיּו ְמַעְּבִרין - ַהּׁשָנָה 

  שנת רעבון ושנת שביעית

 ָרִצים לְֵבית לֹ ׁשֶַהּכ,ֵאין ְמַעְּבִרין ֶאת ַהּׁשָנָה ִּבׁשְנַת ְרָעבֹוןטו 
 וְִאי ֶאְפׁשָר לְהֹוִסיף לֶָהם זְַמן לְִאּסּור , וְלְִחיֹותלֹכַהּגָרנֹות לֱֶא

ל  ׁשֹולֶֶטת ַעלֹ ׁשֶּיַד ַהּכ,וְֵאין ְמַעְּבִרין ַּבּׁשְִביִעית. ֶהָחָדׁש
 ָהיּו ןּוְרגִילִי. ר ּוׁשְֵּתי ַהּלֶֶחםֶמֹע וְֹלא יְִמְצאּו לְָקְרַּבן ָה,ןַהְּסִפיִחי

  .לְַעֵּבר ְּבֶעֶרב ׁשְִביִעית
 ֵאין ְמַעְּבִרין ִּבׁשְנַת ְרָעבֹון :יֵָרֶאה לִי ׁשֶּזֶה ֶׁשָאְמרּו ֲחכִָמיםטז 

 ֲאָבל ִאם ָהיְתָה ;ֶרֹא ְיַעְּברּו ָּבֶהם ִמְּפנֵי ַהּצֹּלׁשֶ - ּוַבּׁשְִביִעית
ַהּׁשָנָה ְראּויָה לְִהְתַעֵּבר ִמְּפנֵי ַהּתְקּוָפה אֹו ִמְּפנֵי ָהָאִביב ּוֵפרֹות 

  . ְמַעְּבִרין ְלעֹולָם ְּבכָל זְַמן- ָהִאילָן
  ההודעה על העיבור

 ִאּגְרֹות לְכָל ן ּכֹותְִבי-  ֵּבית ִּדין ֶאת ַהּׁשָנָהןּכְׁשְֶּמַעְּבִרייז 
 ּוִמְּפנֵי ָמה ֶׁשִעְּברּוָה ּומֹוִדיִעים אֹותָם ,ֹומֹות ָהְרחֹוִקיםַהְּמק

ִהְסּכְַמּתִי ֲאנִי ' וְאֹוֵמר לֶָהם ׁשֶ, וְַעל לְׁשֹון ַהּנָׂשִיא נִכְּתָבֹות,ִעְּברּוָה
ּתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים  -  ָרצּו .'כָוֲַחֵבַרי וְהֹוַסְפנּו ַעל ׁשָנָה זֹו ָּכ ְו
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ההודעה מראש על אורכו של - ְלִפי ָהְרִאָּיה ֵהם עוִֹׂשים. )לעיל הלכה י(נוכחותו 
  . אך בפועל נקבע ראש חודש על פי ראיית הירח, חודש העיבור הייתה על פי חישוב

 פסוקיכיצד להביןרת וסמ ששמעו איש מפי רבו ביפכ - ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה) א
בארץ ישראל לדון מפי רבו) קיבלו הסמכה( שהוסמכו - ְסמּוִכים .המקרא

ְלֹמֶׁשה ֲהָלָכה) ב .)סנהדרין ד(הסמוך בשלשלת סמיכה המגיעה עד משה רבנו 
אפשר ואי ,במקראואין לה רמז ,  מסורת איש מפי איש עד משה רבנו- ִמִּסיַני
.)מ"הקדמה לפה ( שהתורה נדרשת בהןותדיהממשלוש עשרה  באחת הללמד

והירח, בארצות אלו עדיין יום,  בזמן שבישראל לילה- ְלַמֲעַרב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
כך שבשעת השקיעה בהן השמש יכולה להאיר, מספיק להתרחק יותר מן השמש

בית דין הגדול שלשבעים בטל מכמה" שהרי - ִמּסוֹף ַחְכֵמי ַּתְלמּוד) ג .אותו מצדו
  .)כט, הקדמה למשנה תורה(" בור התלמודידם חוים קשנ

ָהְרׁשּות לְֵבית ִּדין  - ׁש ָהִעּבּור ֶדֹח ׁשֶ;ים יֹוםלִׁשׁשְ -  ָרצּו ,יֹום
 ; לֲָאנָׁשִים ָהְרחֹוִקים ׁשֶּמֹוִדיִעין אֹותָם,לְהֹוִסיפֹו ָמלֵא אֹו ָחֵסר

  . ִאם ָמלֵא ִאם ָחֵסר,לְִפי ָהְרִאּיָה ֵהם עֹוִׂשים - ֲאָבל ֵהם 

  

י ֶּפֶרק   ֲחִמיׁשִ
  קביעת החודש על פי חשבון

ׁש ַעל ָהְרִאּיָה וְִעּבּור ַהּׁשָנָה ֶדֹחׁש ַהֹארַמְרנּו ִמְּקִביַעת ּכָל ׁשֶָאא 
 ֵאין עֹוׂשִין אֹותֹו ֶאּלָא ַסנְֶהְדִרין -  ֶרִֹמְּפנֵי ַהּזְַמן אֹו ִמְּפנֵי ַהּצ

 אֹו ֵּבית ִּדין ַהְּסמּוכִים ׁשְֶּבֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל ׁשֶּנָתְנּו ,ׁשְֶּבֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל
ְ  ַהּזֶה ׁשֶדֹחַה" :ןֹר ֶׁשָּכ נֱֶאַמר לְמֹׁשֶה וְַאֲה;ֶהְדִרין ְרׁשּותלֶָהם ַהַּסנ

 ּוִמִּפי ַהּׁשְמּוָעה לְָמדּו ִאיׁש ֵמִאיׁש ,)ב,שמות יב(" ׁש ֳחָדִׁשיםֹארלָכֶם 
 ֵעדּות זֹו ּתְִהיֶה ְמסּוָרה :ִמּמֹׁשֶה ַרֵּבנּו ֶׁשָּכ הּוא ֵּפרּוׁש ַהָּדָבר

ֲאָבל ִּבזְַמן ֶׁשֵאין ׁשָם .  ִּבְמקֹוָמןן ַאֲחֵריֶה ּולְכָל ָהעֹוֵמד,לָכֶם
ֵאין קֹוְבִעין ֳחָדׁשִים וְֵאין ְמַעְּבִרין  -ַסנְֶהְדִרין ְּבֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל 

  .ׁשָנִים ֶאּלָא ְּבֶחׁשְּבֹון זֶה ֶׁשָאנּו ְמַחּׁשְִבין ּבֹו ַהּיֹום

ְ, לְמֹׁשֶה ִמִּסינַי הּואֲהלָכָהוְָדָבר זֶה ב  ַמן ׁשֵֶּיׁש ַסנְֶהְדִרין  ׁשִֶּבז
קֹוְבִעין ַעל   ּוִבזְַמן ׁשֵֶאין ׁשָם ַסנְֶהְדִרין,קֹוְבִעין ַעל ָהְרִאָּיה

 ֶאּלָא , לְָרִאּיָהןוְֵאין נִזְָקִקי, ֶחׁשְּבֹון זֶה ׁשֶָאנּו ְמַחּׁשְִבין ּבֹו ַהּיֹום
 ,א יֹום ָהְרִאּיָה ּבֹו ְּבֶחְׁשּבֹון זֶה הּוןְּפָעִמים ֶׁשּיְִהיֶה יֹום ׁשֶּקֹוְבִעי

ְרִאּיָה ְּביֹום ָה ַאַחרוְזֶה ׁשֶּיְִהיֶה . ם לֹו ְּביֹום אֹו ַאֲחָריו ְּביֹוםֵדֹואֹו ק
  .ּוָבֲאָרצֹות ׁשֵֶהן לְַמֲעַרב ֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל, ֶּפלֶא הּוא -

י  ִמּסֹוף ַחכְֵמ? ִהתְִחילּו ּכָל ִיׂשְָרֵאל לְַחּׁשֵב ְּבֶחׁשְּבֹון זֶהּוֵמֵאָמתַיג 
 ְּבֵעת ׁשֶָחְרָבה ֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל וְֹלא נִׁשְַאר ׁשָם ֵּבית ִּדין ,ּתַלְמּוד

 החשבון ויום טוב שני



170  הפרק , חודשהלכות קידוש ה

על פי הגעת השליחים,  גם בארץ ישראל היה הדבר תלוי במנהג- ְּכִמְנָהָגן) ו
עוִֹׂשין) ז .מתקנת חכמים,  מדרבנן- ִמִּדְבֵרי סוְֹפִרים. )'ק(בפועל ולא ביכולתם להגיע 

א ָּבאּו ֵעִדים ָּכל יוֹם) ח .ט, ג כמתואר לעיל- אוֹתוֹ ְׁשֵני ָיִמים טוִֹבים ִמָּסֵפק ֶׁשִאם 
ִׁשים    .)ו,ג( או שהגיעו לאחר זמן הראוי להקרבת התמיד של בין הערביים - ְׁש

 ְוכֵן ִּביֵמי ַחכְֵמי ּתַלְמּוד ַעד יְֵמי , ֲאָבל ִּביֵמי ַחכְֵמי ִמׁשְנָה.ָקבּוַע
  .ַעל ְקִביַעת ֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל ָהיּו סֹוְמכִין,  וְָרָבאַאַּביֵי

  יום טוב שני 

ָהיּו ְּבנֵי  - ַסנְֶהְדִרין ַקּיֶֶמת וְֵהן קֹוְבִעין ַעל ָהְרִאָּיה ְּכׁשֶָהְיתָהד 
 י ֲאלֵיֶהן ׁשְלּוֵחי ִּתׁשְֵרןֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל ְוכָל ַהְּמקֹומֹות ׁשֶַּמּגִיִעי

 ּוׁשְָאר ַהְּמקֹומֹות ָהְרחֹוקֹות ,עֹוׂשִין יִָמים טֹוִבים יֹום ֶאָחד ִּבלְַבד
,  ֲאֵליֶהן ָהיּו עֹוׂשִין ׁשְנֵי יִָמים ִמָּסֵפקןַמּגִיִעיי ׁשֵֶאין ׁשְלּוֵחי ִּתׁשְֵר

א ָהיּו יֹוְדִעין יֹום ׁשֶָּקְבעּו ּבֹו ְּבנֵי ֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל ֶאת ֹּללְִפי ׁשֶ
  .ׁשֶדֹחַה

ּוֵבית ִּדין ׁשֶּלְֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל , ַּבּזְַמן ַהּזֶה ׁשֵֶאין ׁשָם ַסנְֶהְדִריןה 
ָהיָה ִמן ַהִּדין ֶׁשּיְִהיּו ְּבכָל ַהְּמקֹומֹות ,  זֶהקֹוְבִעין ַעל ֶחׁשְּבֹון

 ֲאִפּלּו ַהְּמקֹומֹות ָהְרחֹוקֹות ׁשְֶּבחּוָצה ,עֹוׂשִין יֹום טֹוב ֶאָחד
 ַעל ֶחׁשְּבֹון ֶאָחד סֹוְמכִין לֹׁשֶַהּכ,  ּכְמֹו ְּבנֵי ֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל,לָָאֶרץ

ּיִּזֲָהרּו ְּבִמנְַהג ֲאבֹותֵיֶהם  ֲאָבל ּתַָּקנַת ֲחכִָמים ִהיא ׁשֶ.ןוְקֹוְבִעי
  .ׁשִֶּביֵדיֶהם

י ַמּגִיִעין ֵאלָיו ְּכׁשֶָהיּו א ָהיּו ׁשְלּוֵחי ּתִׁשְֵרֹּללְִפיָכ ּכָל ָמקֹום ׁשֶו 
ּכְמֹו ׁשֶָהיּו , ַיֲעׂשּו ׁשְנֵי יִָמים וֲַאִפּלּו ַּבּזְַמן ַהּזֶה,  יֹוְצִאיןןַהּׁשְלּוִחי

ֶאֶרץ  ּוְבנֵי .נֵי ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל קֹוְבִעין ַעל ָהְרִאּיָהעֹוׂשִין ִּבזְַמן ׁשְֶּב
ׁשֵֶּמעֹולָם ֹלא ָעׂשּו , עֹוׂשִין יֹום ֶאָחד ְּכִמנְָהגָן יִׂשְָרֵאל ַּבּזְַמן ַהּזֶה

ַּבּזְַמן ַהּזֶה  תיֹוַּבּגָלֻנְִמָצא יֹום טֹוב ׁשֵנִי ׁשֶָאנּו עֹוׂשִין . ׁשְנֵי ָיִמים
  . ׁשֶּתְִּקנּו ָּדָבר זֶה,םִמִּדְבֵרי סֹוְפִרי -

 ָהיּו ,ִּבזְַמן ׁשֶָהיּו קֹוְבִעין ַעל ָהְרִאָּיה - ׁש ַהּׁשָנָהֹאריֹום טֹוב ׁשֶּלְז 
לְִפי ,  ְּבנֵי ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל עֹוׂשִין אֹותֹו ׁשְנֵי יִָמים טֹוִבים ִמָּסֵפקבֹר
ֶׁשֵאין , ׁשֶדֹחת ַהא ָהיּו יֹוְדִעין יֹום ֶׁשָּקְבעּו ּבֹו ֵּבית ִּדין ֶאֹּלׁשֶ

  .ַהּׁשְלּוִחין יֹוְצִאין ְּביֹום טֹוב

 ׁשֶהּוא ְמקֹום ֵּבית , ַעְצָמּהִםיַל ֶאּלָא ֲאִפּלּו ִּבירּוׁשָ,וְֹלא עֹודח 
ׁש ַהּׁשָנָה ׁשְנֵי יִָמים ֹארְּפָעִמים ַרּבֹות ָהיּו עֹוִׂשין יֹום טֹוב ׁשֶּלְ, ִּדין
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הארצות שכבש דוד חוץ לארץ" - הסּוְרָי) י . מצב ביטחוני מעורער- ֵחרּום) ט
" בהן וארם צובה ואחלב וכיוצא]בין הפרת לבין החידקל [כגון ארם נהרים, כנען

 שהרי מראש השנה ועד חג הסוכות- ר ַעל ֲעָׂשָרה ָיִמיםֵתַמֲהַל ָי) יא .)ג,תרומות א(
שהיה בזמנם רק יום(ולא היו מהלכים לא בראש השנה , יש ארבעה עשר יום

הרי כאן, לא ביום הכיפורים ולא בשתי השבתות שבין ראש השנה לסוכות, )אחד
 .עשרה ימים

 ָהיּו ְּבאֹותֹו ן נֹוֲהגִי,יםל יֹום ְׁשלׁשִ ׁשִֶאם ֹלא ָּבאּו ֵעִדים ּכָ;טֹוִבים
וְהֹוִאיל וְָהיּו עֹוׂשִין . ׁשֶדֹקׁש ּולְָמָחר ֶדֹק לֵָעִדים ׁשְֶּמַצִּפיןַהּיֹום 

ִהתְִקינּו ׁשֶּיְִהיּו עֹוׂשִין , אֹותֹו ׁשְנֵי ָיִמים וֲַאִפּלּו ִּבזְַמן ָהְרִאָּיה
 ַּבּזְַמן ַהּזֶה ,ִמיד ׁשְנֵי יִָמיםֲאִפּלּו ְּבנֵי ֶאֶרץ ִיׂשָרֵאל אֹותֹו ּתָ

 ׁשֲֶאִפּלּו יֹום טֹוב ׁשֵנִי ,ִהּנֵה לַָמְדּתָ. ׁשֶּקֹוְבִעין ַעל ַהֶחׁשְּבֹון
  .ׁש ַהּׁשָנָה ַּבּזְַמן ַהּזֶה ִמִּדְבֵרי סֹוְפִריםאֹרׁשֶּלְ

   טוב שניקביעת מקומות ליום 
  ִאם?ּכֵיַצד. ַהָּמקֹום ִּבְקִריַבתֵאין ֲעִׂשּיַת יֹום ֶאָחד ּתְלּויָה ט 

 ,תֲחִמּׁשָה יִָמים אֹו ָּפחּו ַמֲהלַ ִםיַלרּוׁשָיְִהיֶה ָמקֹום ֵּבינֹו ּוֵבין יְ
 ֵאין אֹוְמִרין ׁשֶַאנְֵׁשי -ן ׁשְֶּבוַַּדאי ֶאְפׁשָר ֶׁשּיַּגִיעּו לֶָהם ׁשְלּוִחי
ָהיּו ַמר לָנּו ׁשֶֹאי ׁשִֶּמי ,ָמקֹום זֶה עֹוׂשִין יֹום טֹוב יֹום ֶאָחד

 ׁשֶָּמא ֹלא ָהיּו ַהּׁשְלּוִחין יֹוְצִאין ?ַהּׁשְלּוִחין יֹוְצִאין ְלָמקֹום זֶה
 ַעל ַעֹוְַאַחר ׁשֶָחזְרּו לְִקּב, א ָהיּו ָׁשם ִיׂשְָרֵאלֹּללְָמקֹום זֶה ִמְּפנֵי ׁשֶ

אֹו  , לֲַעׂשֹות ׁשְנֵי יִָמיםן ׁשֵֶהן ַחָּיִבי,ַהֶחׁשְּבֹון יָׁשְבּו ׁשָם יִׂשְְרֵאלִים
ׁשֶָהָיה ֵּבין ְיהּוָדה וְגָלִיל ִּביֵמי ,ִמְּפנֵי ׁשֶָהיָה ֵחרּום ַּבֶּדֶר ּכְֶדֶר 

 רֹבם מֹונְִעין ֶאת ַהּׁשְלּוִחין לֲַעיאֹו ִמְּפנֵי ׁשֶָהיּו ַהּגֹוִי, ַחכְֵמי ִמׁשְנָה
  .ֵּבינֵיֶהם

יִם ל ְּבנֵי ִמְצַרָהיּו ּכָ,  ַהָּמקֹוםִּבְקִריַבתוְִאּלּו ָהיָה ַהָּדָבר ּתָלּוי י 
 ׁשֵֶאין ,י ֶׁשֲהֵרי ֶאְפׁשָר ׁשֶּיַּגִיעּו לֶָהם ׁשְלּוֵחי ִּתׁשְֵר,עֹוׂשִין יֹום ֶאָחד

יִם ַעל ֶּדֶר ַאׁשְְקלֹון ֶאּלָא ַמֲהלַ ׁשְמֹונָה יִָמים  ּוִמְצַרםִיַלרּוׁשֵָּבין יְ
ָבר ּתָלּוי ִּבְהיֹות ָהא לַָמְדּתָ ׁשֵֶאין ַהָּד. ה סּוְריָבֹר וְכֵן ;תאֹו ָּפחּו

  .ַהָּמקֹום ָקרֹוב

 ּכָל ָמקֹום ֶׁשּיֵׁש :נְִמָצא ִעַּקר ָּדָבר זֶה ַעל ֶּדֶר זֹו ָּכ הּואיא 
עֹוִׂשין  -ר ַעל ֲעָׂשָרה יִָמים ּגְמּוִרים תֵ ִם ַמֲהלַ יָירּוׁשָלֵַּבינֹו ּוֵבין יְ

י ין ׁשְלּוֵחי ּכָל ִּתׁשְֵר ֶׁשֵא,םֶדֹׁשְנֵי ָיִמים ְלעֹולָם ּכְִמנְָהגָם ִמּק
 ַמֲהלַ ֲעׂשָָרה םִיַלרּוׁשָי ַמּגִיִעין ֶאּלָא לְָמקֹום ׁשֵֶּבינֹו ּוֵבין יְוְתִׁשְֵר

 ַמֲהלַ ֲעׂשָָרה ִםיַלרּוׁשָוְָכל ָמקֹום ׁשֵֶּבינֹו ּוֵבין יְ. תיִָמים אֹו ָּפחּו
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-  ְּבִכּבּוׁש ֵׁשִני.קדשים את החודש לפי הראייה בשעה שהיו מ- ָהְרִאָּיה ִּבְׁשַעת
 שיישבו אותו בזמן- ָמקוֹם ֶׁשָּׁשְכנּו ּבוֹ ִיְׂשָרֵאל ַעָּתה) יב .בימי ביתבית שני

  . לוח השנה העברי הקיים היום- ֶזה ֶׁשָאנּו ְמַחְּׁשִבין ַּבְּזַמן ַהֶּזה) יג. מאוחר

 - לּוִחין ַמּגִיִעין ֵאלָיו ׁשֶֶאפְׁשָר ׁשֶּיְִהיּו ׁשְ,תיִָמים ְּבׁשָוֶה אֹו ָּפחּו
 ִאם אֹותֹו ַהָּמקֹום ֵמֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל ׁשֶָהיּו ָּבּה יִׂשְָרֵאל :רֹוִאים

 בֹנ ּוׁשְַפְרָעם וְֹלד וְיְַבנֶה וְאּוׁשָאּכְגֹון , ִּבׁשְַעת ָהְרִאּיָה ְּבכִּבּוׁש ׁשֵנִי
 וְִאם אֹותֹו ;עֹוׂשִין יֹום ֶאָחד ִּבלְַבד -ּוְטֶבְריָה וְכַּיֹוֵצא ָּבֶהן 

 אֹו ,ׂשֶק וְַאׁשְְקלֹון וְכַּיֹוֵצא ָּבֶהןֶּמְּכגֹון צֹור וְַד, הַהָּמקֹום ִמּסּוְריָ
 עֹוׂשִין -   ּכְגֹון ִמְצַריִם וְַעּמֹון ּומֹוָאב וְַכּיֹוֵצא ָּבֶהן,ִמחּוָצה לָָאֶרץ

ם ׁשְנֵי  וְִא;יֹום ֶאָחד - ִאם יֹום ֶאָחד :ּכְִמנְַהג ֲאבֹותֵיֶהן ֶׁשִּביֵדיֶהן
  .ׁשְנֵי יִָמים -יִָמים 

וְהּוא , ת ֵמֲעׂשָָרה ֲעׂשָָרה אֹו ָּפחּוִםיַלרּוׁשָָמקֹום ׁשֵֶּבינֹו ּוֵבין יְיב 
אֹו ׁשִֶהיא ִעיר ,  וְֵאין לֶָהם ִמנְָהג, אֹו חּוָצה לָָאֶרץהסּוְריָ

ּבֹו ִיׂשְָרֵאל אֹו ָמקֹום ׁשֶָּׁשכְנּו , ְּבִמְדַּבר ֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל ׁשֶּנִתְַחְּדׁשָה
ְוכָל יֹום טֹוב ׁשֵנִי .  ָהעֹולָםבֹר ּכְִמנְַהג , עֹוִׂשין ׁשְנֵי יִָמים- ַעּתָה

 לֹׁש ַהּׁשָנָה ׁשֶַהּכֹאר וֲַאִפּלּו יֹום טֹוב ׁשֵנִי ׁשֶּלְ,ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים -
  .עֹוׂשִין אֹותֹו ַּבּזְַמן ַהּזֶה

  תוקף החשבון

 וְאֹוְמִרין , ַּבּזְַמן ַהּזֶה ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ְּבִעירֹוזֶה ׁשֶָאנּו ְמַחּׁשְִביןיג 
ֶחׁשְּבֹון  ֹלא ַּב- ׁש יֹום ְּפלֹונִי וְיֹום טֹוב ְּביֹום ְּפלֹונִיֶדֹחׁש ֹארׁשֶ

ׁשֵֶאין ְמַעְּבִרין ׁשָנִים ,  וְֹלא ָעלָיו ָאנּו סֹוְמכִין,ׁשֶּלָנּו ָאנּו קֹוְבִעין
 וְֵאין ָאנּו סֹוְמִכין ֶאּלָא ַעל ,ה לָָאֶרץוְקֹוְבִעין ֳחָדׁשִים ְּבחּוָצ

לְגַּלֹות  -וְזֶה ֶׁשָאנּו ְמַחּׁשְִבין . ֶחׁשְּבֹון ְּבנֵי ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ּוְקִביָעתָם
,  ֵּכיוָן ׁשֶָאנּו יֹוְדִעין ֶׁשַעל ֶחׁשְּבֹון זֶה ֵהם סֹוְמכִין:ַהָּדָבר ִּבלְַבד

עּו ּבֹו ְּבנֵי ֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל ֵאי זֶה יֹום ָאנּו ְמַחּׁשְִבין לֵיַדע יֹום ֶׁשָּקְב
ׁש ֶדֹחׁש ֹארהּוא ֶׁשּיְִהיֶה  ּוִבְקִביַעת ְּבנֵי ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל אֹותֹו. הּוא

  .ֹלא ִמְּפנֵי ֶחׁשְּבֹון ֶׁשָאנּו ְמַחּׁשְִבין, אֹו יֹום טֹוב
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 עד סוף הלכות קידוש על דרך ביאור הפרקים הבאים:הקדמה -פרק ו  
   ).ח- ז'עמ(זה החודש ראה הקדמתנו לספר 

.ג,ראה לעיל א,  על מהלכי הירח והיראותו- המולד האמיתי והמולד הממוצע 
המכונה, הזמן שהירח עובר דרך הקו הדמיוני בין כדור הארץ לבין השמש

נתמבחי" צמודים"כי זהו הזמן שבו שניהם נראים ', התקבצות הירח עם החמה'
ומשם ואילך, נקודת זמן זו היא נקודת השיא קטנות הירח. הצופה מכדור הארץ

-מולד " (האמתיהמולד "זמן זה נקרא גם . מבחינת הצופה" לגדול"הוא מתחיל 
זמן מסוים לאחר מכן). שאז הירח מתחיל להיגלות לעין הצופה', לידה'מלשון 

מתרחש סמוך לתחילתמכאן מובן שהמעבר הזה . ניתן לראות את הירח החדש
"התקבצות"חישוב מועד ה. כשהיו מקדשים על פי הראייה, החודש העברי

משום כך הלוח. המדויק על פי מסלולו של הירח הוא משימה מתמטית מורכבת
שהיא פשוטה לחישוב, הממוצעתשנתגבש על ידי חכמים קובע את ההתקבצות 

  . חודשיםכיסוד לחישוב קביעות ה, בהשוואה להתקבצות האמתית
לצורך. היממה כוללת את הלילה והיום שלאחריו: הגדרת היום והלילה 

קבענו את היממה, האסטרונומיים והמינוח המשמש בהלכות אלוהחישובים 
 בניקבועיםכפרק זמן של עשרים וארבע שעות קבועות המחולקות לשני חצאים 

בשונה מן(' יום'והשני נקרא ' לילה'הראשון נקרא : שתים עשרה שעות כל אחד
,יא-ט,ראה למשל קריאת שמע א, השימושים ההלכתיים במונח שעות זמניות

"תחילת הלילה", לפיכך ). במהלך השנהמשתניםלילה שבהם משך היום ומשך ה
שהוא זמן השקיעה הממוצע',  בערב6'הוא הזמן שבשעון הקבוע שלנו נקרא 

הוא בשעה" חצי הלילה ",לפיכך .' בבוקר6'בשעה א יה" תחילת היום"ו ,שנהב
 שעות18לאחר שעברו ,  בצהריים12 הוא בשעה -" חצי היום".  בלילה12
תחילת" שעות מ15בחלוף הוא " שלש שעות מן היום"."תחילת הלילה"מ

בהמרה מדויקת יותר). "תחילת היום" שעות מ3-ו,  שעות הלילה12 ("הלילה
בון שהשעות הקבועותיש לקחת בחש, יה בארץ ישראל בזמן הזהילשעות הצפ

,מתוך כך. ירושליםשעון אחר  דקות 21חל ה, שבמצרים נקבעו לפי שעון קהיר
וראוי להעיר שהמולד. 17:39 בשעה חל" תחילת הלילה"הזמן האסטרונומי של 

משעהשעות הלילה נספרות , המצוין בלוחות של ימינו ומוכרז ברוב בתי הכנסת
  .ם כדקה אחת חלקי18וכמו כן נחשבים כל  , בערב6

נסמן את,  בסימון המתמטי שננקוט להלן בביאור- סימונים מתמטיים 
להלן(בציון זמנים ). ''(והיחידות השניות בגרשיים ) '(היחידות הראשונות בגרש 

876°''8'354:כגון, )°(ואת החלקים ) ''(את השעות , )'(נסמן את הימים , )ג,ו
נסמן את, )ז,להלן יא(בציון זויות . ם חלקי876 שעות ועוד 8,  ימים354משמעו 

  ).''(ואת השניות ) '(את החלקים , )°(המעלות 
המולד" זמן - ָׁשָעה ֶׁשִּיְתַקֵּבץ ָּבּה ַהָּיֵרַח ִעם ַהַחָּמה . בית הדין- ָהיּו ְמַחְּׁשִבין) א

- ןִאְצַטְגִניִני.  בדיוק רב- ְּבִדְקּדּוק ַהְרֵּבה .הנזכר בהקדמת הפרק" האמתי
 משמעות- מוָֹלד . ממוצע- ֶאְמָצִעי .מחשבי מהלכי הכוכבים, סטרונומיםא

  ". הקיבוץ הממוצע"או " המולד הממוצע"המושג מולד כאן ולהלן היא 

י ׁשִ ֶּפֶרק ׁשִ ּ  
  המולד

יּו ְמַחּׁשְִבין וְיֹוְדִעין ׁשָָעה ָה, ִּבזְַמן ׁשֶעֹוׂשִין ַעל ָהְרִאּיָהא 
 ׁשִֶּיתְַקֵּבץ ָּבּה ַהָּיֵרַח ִעם ַהַחָּמה ְּבִדְקּדּוק ַהְרֵּבה ּכְֶדֶר

. ּכְֵדי לֵיַדע ִאם ֵיָרֶאה ַהּיֵָרַח אֹו ֹלא יֵָרֶאה,  עֹוִׂשיןןׁשֶָהִאְצַטגְנִינִי
 וְיֹוְדִעין , ְּבֵקרּובןִביהּוא ַהֶחׁשְּבֹון ׁשְֶּמַחּׁשְ ּותְִחּלַת אֹותֹו ַהֶחְׁשּבֹון

 ֶאּלָא ,ּוְׁשַעת ִקּבּוָצם ְּבֹלא ִּדְקּדּוק. ׁשְַעת ִקּבּוָצם ְּבֹלא ִּדְקּדּוק
 ַהֶחׁשְּבֹון ֵריוְִעְּק .'מֹולָד'הּוא ַהּנְִקָרא , ְּבַמֲהלָכָם ָהֶאְמָצִעי

  המולד ומחזור השנים
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כל דקה,  בהמרה למידות של ימינו- ְוַהָּׁשָעה ְמֻחֶּלֶקת ְלֶאֶלף ּוְׁשמוִֹנים ֲחָלִקים) ב
 ניתן- ֶׁשִּמְנָין ֶזה ֵיׁש ּבוֹ ְלִפי . שניות3⅓ונמצא שכל חלק הוא ,  חלקים18היא 

. שישית- ְׁשתּות . שמינית- ְׁשִמין. לחלק אותו בלא שארית מספר רב של חלוקות
- ָחְדָׁשּה ֶׁשַּלְּלָבָנה ) ג. עשירית- ִעּׂשּור.  חמישית- ֹחֶמׁש . תשיעית- ִׁשיַעְּת

3⅓ עודו דקות 44,  שעות12,  ימים29: בהמרה למידות של ימינו. 793°''12'29
סטייה של פחות מחצי שנייה,  שניות2.9בחישוב המדויק של ימינו רק (ניות ש

י ידון-בפרקים ט. 0°"6'365 - ְׁשַנת ַהַחָּמה) ד). מהמסורת המתועדת בתלמוד
השאיפה להתאים בין שנת החמה הפשוטה. ם במספר זה וידייק בו יותר"הרמב

כלומר, גורמת לעיבור השנה)  יום11- כ,204°"21'10ההפרש הוא (לשנת הלבנה 
  . להוסיף עוד חודש לשנת הלבנה אחת לשלוש שנים בממוצע

 וְהּוא ,ָהְרִאָּיהׁשְֶּמַחּׁשְִבין ִּבזְַמן ֶׁשֵאין ָׁשם ֵּבית ִּדין ׁשֶּיְִקְּבעּו ַעל 
  : וְֵאּלּו ֵהן.'ִעּבּור' הּוא ַהּנְִקָרא ,ֶחׁשְּבֹון ׁשֶָאנּו ְמַחּׁשְִבין ַהּיֹום

 ׁשְֵּתים ,ַאְרַּבע וְֶעׂשְִרים ׁשָעֹות ְּבכָל זְַמן -ַהּיֹום וְַהּלַיְלָה ב 
לֶף וְַהּׁשָָעה ְמֻחּלֶֶקת לְֶא. ֶעׂשְֵרה ַּבּיֹום ּוׁשְֵּתים ֶעׂשְֵרה ַּבּלַיְלָה

  לְִפי ׁשִֶּמנְיָן זֶה?וְלָָּמה ִחּלְקּו ַהּׁשָָעה לְִמנְיָן זֶה. ּוׁשְמֹונִים ֲחלִָקים
ׁש ֶמֹח וְּותְִׁשיַע ּוׁשְתּות ּוׁשְלִיׁש ּוׁשְִמיןֵיׁש ּבֹו ֵחִצי ּוְרִביַע  -

  . וְַהְרֵּבה ֲחלִָקים ֵיׁש ְלכָל ֵאּלּו ַהּׁשֵמֹות,וְִעּׂשּור

 ַעד ׁשִֶּיתְַקְּבצּו ַּפַעם ,ּיֵָרַח וְַהַחָּמה לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶה ַהץּיִתְַקֵּבִמּׁשֶג 
 ּתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹום ּוְׁשּתֵים ֶעׂשְֵרה - ׁשְנִּיָה ְּבַמֲהלָכָם ָהֶאְמָצִעי

ה  ֵמאֹות ׁשְלׁשָּוׁשְַבע ,ים ִמּתְִחּלַת לֵילֹוׁשָעֹות ִמּיֹום ׁשְלׁשִ
וְזֶה הּוא ַהּזְַמן ׁשֵֶּבין ּכָל . ׁשְלׁש ֶעׂשְֵרהוְתִׁשְִעים ֲחלִָקים ִמּׁשְַעת 

  .וְזֶה הּוא ָחְדׁשָּה ׁשֶּלַּלְָבנָה, ּומֹולָדמֹולָד 
   שנת הלבנה ושנת החמה

 :ׁשָנָה ׁשֶּלַּלְָבנָהד 
ִאם ּתְִהיֶה ׁשְנֵים 

ׁש ֶדֹחָעׂשָר 
יְִהיֶה ּכְלָלָּה ׁשְלׁש ֵמאֹות וְַאְרָּבָעה וֲַחִמּׁשִים יֹום  - ֵמֳחָדׁשִים ֵאּלּו 

 וְִאם ;נֶה ֵמאֹות וְׁשִּׁשָה וְׁשְִבִעים ֲחלִָקיםֹונֶה ׁשָעֹות ּוְׁשמֹוּוׁשְמ
יְִהיֶה ּכְלָלָּה  -ׁש ֶדֹחה ָעׂשָר ּׁשָנָה ׁשְלׁשָ וְִתְהיֶה ַה,ּתְִהיֶה ְמֻעֶּבֶרת

נִים יֹום וְַאַחת וְֶעְׂשִרים ָׁשעֹות וֲַחֵמׁש ֹוה ּוׁשְמׁשְלׁש ֵמאֹות ׁשְלָׁש
אֹות ּוׁשְנַת ַהַחָּמה ִהיא ׁשְלׁש ֵמ. נִים ֲחלִָקיםֹוׁשְָעה ּוׁשְמֵמאֹות ִּת

א ּתֹוֶסֶפת ׁשְנַת ַהַחָּמה ַעל נְִמָצ. ֲחִמּׁשָה וְׁשִּׁשִים יֹום וְׁשֵׁש ָׁשעֹות
ׁשְנַת ַהּלְָבנָה ֲעָׂשָרה יִָמים וְַאַחת וְֶעׂשְִרים ָׁשעֹות ּוָמאתַיִם 

  .וְַאְרָּבָעה ֲחלִָקים

 שנת לבנה- דרישום מבאר להלכה 
 המכפלהדקות-שעות-ימיםחודשים

12  354'8''876°  (29'12''793°)x12= 
13  383'21''589° (29'12''793°)x13= 
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לכן,  בשבוע חל ראש החודש הבאיום מטרתנו לדעת באיזה - ' וכוְּכֶׁשַּתְׁשִלי) ה
מספר השבועות השלם אינו תורם לידיעה הנדרשת אלא דווקא השארית מימות

כל חישוב רק ליום בשבוע ולזמן המדויק באותומכאן ואילך נתייחס ב. השבוע
לכן כשמחסרים מחודש הלבנה ארבעה. יום ונתעלם מכל שבוע שלם שחלף

ם את ההפרש בימות השבוע בין המולד הקודם למולד"מכנה הרמב, שבועות
 ההפרש שבין מולד ראש- ְׁשֵאִרית ָׁשָנה ְּפׁשּוָטה. 'ְׁשֵאִרית ֹחֶדׁש ַהְּלָבָנה' :הבא
ְּבֶאָחד)  ז. הקודם שהחל שנה שאינה מעוברת למולד ראש השנה הבאהשנה
 שעות מן12 כלומר שעברו - ָחֵמׁש ָׁשעוֹת ַּבּיוֹםְּב . ביום ראשון בשבוע- ְּבַׁשָּבת

   . שעות17כלומר ,  שעות מן היום5הלילה ועוד 

 זרישום מבאר להלכה 
 107°''17'1 :מולד ניסן

 +793°''12'1 :שארית חודש +
 900°''29'2 :מולד אייר= 

הם ,  שעות ביום שני29= (
 900°''5'3 ): שעות ביום שלישי5

  ר להלכה הרישום מבא

 793°''12'1 :שארית חודש הלבנה
 876°''8'4  :שארית שנה פשוטה
 589°''21'5 :שארית שנה מעוברת

    השאריותל ידיחישוב המולד ע
ׁש ֶדֹחְּכׁשֶַּתׁשְלִי יְֵמי ה 
 ׁשֵֶהם ,ׁשְִבָעה ִׁשְבָעה ַהּלְָבנָה

ר יֹום ֶאָחד  ִיּׁשֵָא-  יְֵמי ַהּׁשָבּוַע
 ,ה וְִתׁשְִעים ֲחלִָקים ֵמאֹות ּוׁשְלׁשָּוׁשְַבעּוׁשְּתֵים ֶעׂשְֵרה ָׁשעֹות 

וְכֵן . ׁש ַהּלְָבנָהֶדֹח וְזֹו ִהיא ׁשְֵאִרית ,ג"ב תשצ" י'ִסיָמן לֶָהם א
 ִאם ׁשָנָה ּפְׁשּוָטה :ּכְׁשֶַּתׁשְלִי יְֵמי ׁשְנַת ַהּלְָבנָה ׁשְִבָעה ׁשְִבָעה

נֶה ֵמאֹות ֹונֶה ָׁשעֹות ּוׁשְמֹוֵאר ִמֶּמּנָה ַאְרָּבָעה יִָמים ּוׁשְמ יִָּׁש- ִהיא
וְזֹו ִהיא , ו" תתע' ח' ִסיָמן לֶָהן ד,וְׁשִּׁשָה וְׁשְִבִעים ֲחלִָקים

ּתְִהיֶה ְׁשֵאִריתָּה  -  וְִאם ׁשָנָה ְמֻעֶּבֶרת ִהיא;ׁשְֵאִרית ׁשָנָה ּפְׁשּוָטה
ְׁשָעה ִרים ָׁשעֹות וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ּתֲִחִמּׁשָה יִָמים וְַאַחת וְֶעׂשְ

  .ט"א תקפ" כ' ִסיָמן לֶָהם ה,נִים ֲחלִָקיםֹוּוׁשְמ

 'וְתֹוִסיף ָעלָיו א, ׁש ִמן ֶהֳחָדׁשִיםֶדֹח דְּכׁשֶּיְִהיֶה ִעְּמ יָדּוַע מֹולַ ו
וְתֵַדע ְּבֵאי זֶה יֹום , ׁש ׁשֶַאֲחָריוֶדֹח דמֹולַיֵֵצא  -ג "ב תשצ"י

 ֲהֵרי ?ֵּכיַצד ז .ק יְִהיֶהלֶבּוַע ּוְבֵאי זֹו ָׁשָעה ּוְבכַָּמה ֵחִמיֵמי ַהּׁשָ
ָחֵמׁש ׁשָעֹות ַּבּיֹום ּוֵמָאה ׁשֶָהיָה מֹולַד נִיָסן ְּבֶאָחד ְּבַׁשָּבת ְּב

  .ז" ק' ה' ִסיָמן לֶָהם א,וְׁשְִבָעה ֲחלִָקים

ּכְׁשֶּתֹוִסיף ָעלָיו ׁשְֵאִרית 
ב " י' וְהּוא א,ׁש לְָבנָהֶדֹח

ד ִאּיָר יֵֵצא מֹולַ, ג"תשצ
 ָחֵמׁש ָׁשעֹות ,ְּבלֵיל ׁשְלִיִׁשי

ְוַעל ֶּדֶר . ק" תת' ה' ִסיָמן לֶָהם ג,ַּבּלַיְלָה ּותְׁשַע ֵמאֹות ֲחלִָקים
  .ׁשֶדֹחׁש ַאַחר ֶדֹח, זֹו ַעד סֹוף ָהעֹולָם

ִריתָּה ַעל  וְתֹוִסיף ְׁשֵא,ד ׁשָנָה זֹווְכֵן ּכְֶׁשּיְִהיֶה ִעְּמ יָדּוַע מֹולַח 
וְִאם ְמֻעֶּבֶרת , ִאם ּפְׁשּוָטה ִהיא ְׁשֵאִרית ַהּפְׁשּוָטה, יְֵמי ַהּמֹולָד
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חישובי . יא- יותרישום מבאר להלכ
השנים (השאריות במחזור 

  ).המעוברות מסומנות ברקע אפור
היתרה השנה

 המצטברת
לאחר  יתרה

 העיבור
1 10'21''204°
2 21'18''408°
3 32'15"612°3'2"899°
4 14'0"23°
5 24'21"227°
6 35'18"431°6'5"718°
7 17'2"922°
8 28'0"46°-(1'12"747°) 
9 9'8"537° 
10 20'5"741° 
11 31'2"945°1'14"152°
12 12'11"356°
13 23'8"560°
14  34'5"764°4'16"1051°
15 15'14"175°
16 26'11"379°
17 37'8"583°7'19"870°
18 18'16"1074°
19 29'14"198°0'1"485° 

ע נותנים את התוצאה חשבונות הלוח הקבו- ְוַהּמוָֹלד ָהִראׁשוֹן ֶׁשִּמֶּמּנּו ַּתְתִחיל )ח
-ב) החל בשנת היצירה(הרצויה כשקובעים את מולד השנה הראשונה של העולם 

  . )להלן הלכה יג("  שלאותה השנהי תשרמולדהוא  -ומולד השנה . "204°''5'2

 ְוכֵן ָׁשנָה ַאַחר ;ֶריָהד ׁשָנָה ׁשֶּלְַאֲח ֵיֵצא לְ מֹולַ,ׁשְֵאִרית ַהְּמֻעֶּבֶרת
 הּוא -וְַהּמֹולָד ָהִראׁשֹון ׁשִֶּמֶּמּנּו ּתַתְִחיל .  ַעד סֹוף ָהעֹולָם,ׁשָנָה

 ,וְהּוא ָהיָה ְּבלֵיל ׁשֵנִי, ׁשָנָה ִראׁשֹונָה ׁשֶּלְַּיִציָרהמֹולָד ׁשֶָהיָה ְּב
 ' ה' ִסיָמן לֶָהם ב,ָחֵמׁש ׁשָעֹות ַּבּלַיְלָה ּוָמאתַיִם וְַאְרָּבָעה ֲחלִָקים

  .ת ַהֶחׁשְּבֹוןלַתְָחַהא י ּוִמֶּמּנּו ִה.ד"ר

 ּכְׁשֶּתֹוִסיף ,ֵמֶהם ַהּמֹולָדְּבכָל ַהֶחׁשְּבֹונֹות ָהֵאּלּו ׁשֶּתֵַדע ט 
 - נִיםֹוּכְֶׁשּיִתְַקֵּבץ ִמן ַהֲחלִָקים ֶאלֶף ּוׁשְמ, ׁשְֵאִרית ִעם ְׁשֵאִרית
 ּוְכֶׁשּיִתְַקֵּבץ . לְִמנְיַן ַהּׁשָעֹותּה וְתֹוִסיף אֹותָ,ּתַׁשְלִים ָׁשָעה ַאַחת

יף לְִמנְיַן  וְתֹוִס,ַּתְׁשלִים יֹום -ִמן ַהּׁשָעֹות ַאְרַּבע וְֶעׂשְִרים 
ַּתׁשְלִי ׁשְִבָעה  -תֵר ַעל ׁשְִבָעה  ּוְכֶׁשּיִתְַקֵּבץ ִמן ַהּיִָמים ָי.ַהּיִָמים

 ׁשֵֶאין .יַח ַהּׁשְָארּנִִמן ַהִּמנְיָן וְתַ
, ָאנּו ְמַחּׁשְִבין לֵיַדע ִמנְיַן ַהּיִָמים

ֶאּלָא לֵיַדע ְּבֵאי זֶה יֹום ִמיֵמי 
ה וְֵאי זֶה זֹו ׁשָָע ַהּׁשָבּוַע ּוְבֵאי

  .ֵחלֶק יְִהיֶה ַהּמֹולָד
   השנים המעוברות ומחזור השנים

 ֶעׂשְֵרה ׁשָנָה ׁשֶּיְִהיּו ּתְַׁשעּכָל י 
ֵמֶהן ׁשֶַבע ׁשָנִים ְמֻעָּברֹות 

 ֶעׂשְֵרה ְּפׁשּוטֹות נְִקָרא יםּוׁשְּתֵ
וְלָָּמה ָסַמכְנּו ַעל ִמנְיָן . 'ַמֲחזֹור'

ן  ִמנְיֵַּבץְמַק ׁשִֶּבזְַמן ׁשֶַאּתָה ?זֶה
יְֵמי ׁשְֵּתים ֶעׂשְֵרה ׁשָנָה ּפְׁשּוטֹות 
וְׁשֶַבע ְמֻעָּברֹות ּוְׁשעֹותֵיֶהן 

 וְתְַׁשלִים ּכָל ֶאלֶף ,וְֶחלְֵקיֶהן
וְכָל , נִים ֲחלִָקים ׁשָָעהֹוּוׁשְמ

, ַאְרַּבע וְֶעׂשְִרים ׁשָעֹות יֹום
 ּתְִמָצא -  וְתֹוִסיף לְִמנְיַן ַהּיִָמים

 ֶׁשּכָל ׁשָנָה ֵמֶהן ׁשְלׁש ,ֶעׂשְֵרה ׁשָנָה ִמּׁשְנֵי ַהַחָּמה ְּתַׁשע לַֹהּכ
 ִמִּמנְיַןוְֹלא ִיּׁשֵָאר . ֵמאֹות וֲַחִמּׁשָה וְׁשִִּׁשים יֹום וְֵׁשׁש ָׁשעֹות ְּבׁשָוֶה
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 ההפרש בין המולד בראש מחזור אחד לבין המולד בראש המחזור הסמוך לו)יב
 כל שנה עברית מזמן- ְׁשֵני ְיִציָרה. 12x(4'8''876°)+7x(5'21''589°)=2'16''595° :הוא

 . יצירת העולם

 ֶעׂשְֵרה ׁשָנָה זֹו חּוץ ִמּׁשָָעה ַאַחת וְַאְרַּבע ְּתׁשַעיְֵמי ַהַחָּמה ְּבכָל 
  .ה" תפ' ִסיָמן לֶָהם א,וֲַחִמּׁשָה ֲחלִָקיםנִים ֹוֵמאֹות ּוׁשְמ

 ,ָחְדֵׁשי ַהּלְָבנָה נְִמָצא ְּבַמֲחזֹור ׁשֶהּוא ּכָזֶה ֶהֳחָדׁשִים ּכֻּלָםיא 
וְַהּׁשֶַבע ַהּׁשָנִים ַהְּמֻעָּברֹות ׁשְֶּבכָל ַמֲחזֹור . ׁשְנֵי ַהַחָּמה -וְַהּׁשָנִים 

 , וְׁשִִּׁשית,ׁשְלִיׁשִית ִמן ַהַּמֲחזֹורֵהן ׁשָנָה , ּוַמֲחזֹור לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶה
 ׁשְַבע ּוׁשְנַת , ּוׁשְנַת ַאְרַּבע ֶעׂשְֵרה, ּוְׁשנַת ַאַחת ֶעׂשְֵרה,ּוׁשְִמינִית

  . ֶעׂשְֵרהְּתַׁשע ּוׁשְנַת ,ֶעׂשְֵרה
 ,ְּכׁשֶּתְַקֵּבץ ׁשְֵאִרית ּכָל ׁשָנָה ִמׁשְֵּתים ֶעׂשְֵרה ׁשָנָה ַהּפְׁשּוטֹותיב 
 ,ּוׁשְֵאִרית ּכָל ׁשָנָה ִמּׁשֶַבע ׁשָנִים ַהְּמֻעָּברֹות, ו" תתע'ח 'א דיׁשִֶה
 יִָּׁשֵאר -   ׁשְִבָעה ׁשְִבָעהלֹוְתַׁשְלִי ַהּכ, ט"א תקפ" כ'א היׁשִֶה

 וְתִׁשְִעים וֲַחִמּׁשָה ׁשָעֹות וֲַחֵמׁש ֵמאֹות ֶעׂשְֵרהׁשְנֵי ָיִמים וְׁשֵׁש 
  .וְזֶה הּוא ְׁשֵאִרית ַהַּמֲחזֹור .ה"ו תקצ" י' ִסיָמן לֶָהם ב,ֲחלִָקים

ו " י' וְתֹוִסיף ָעלָיו ב,ד ּתְִחּלַת ַמֲחזֹור מֹולַיָדּוַעְּכׁשֶּיְִהיֶה לְ יג 
 וְכֵן מֹולָד ּכָל ;ד ּתְִחּלַת ַהַּמֲחזֹור ׁשֶַאֲחָריויֵֵצא ְל מֹולַ - ה "תקצ

ד ׁשֶּמֹולַ )ח, עילל(ּוכְָבר ָאַמְרנּו .  ַעד סֹוף ָהעֹולָם,ַמֲחזֹור ּוַמֲחזֹור
הּוא  -ּומֹולַד ַהּׁשָנָה . ד" ר' ה'ּתְִחּלַת ַהַּמֲחזֹור ָהִראׁשֹון ָהיָה ב

  . ׁשֶּלְאֹותָּה ַהּׁשָנָהי ּתִׁשְֵרמֹולַד

ׁש ֶדֹחד ּכָל ד ּכָל ׁשָנָה ׁשֶּתְִרֶצה ּומֹולַת ּתֵַדע מֹולַֹא ַהּזּוַבֶּדֶריד 
 ?ּכֵיַצד.  ׁשֲֶעתִיִדים לָבֹואִמּׁשָנִים  ֶׁשָעְברּו אֹוִמּׁשָנִיםׁשֶּתְִרֶצה 

 ֶׁשּלִתְׁשַע ן אֹותָם ַמֲחזֹוִריוְתֲַעֶׂשהּתִַּקח ׁשְנֵי יְִציָרה ֶׁשָעְברּו וְגְָמרּו 
 ַהּׁשָנִים ּוִמנְיַן ׁשֶָעְברּו ן ַהַּמֲחזֹוִריִמנְיַןוְתֵַדע ,  ֶעׂשְֵרהְּתׁשַעֶעׂשְֵרה 

 'ב  וְִתַּקח לְכָל ַמֲחזֹור ּוַמֲחזֹור,א נִׁשְלַםׁשֶָעְברּו ִמַּמֲחזֹור ֶׁשֲעַדיִן ֹל
 ' ח'ד א נִׁשְלַםֹּל ּולְכָל ׁשָנָה ְּפׁשּוָטה ִמּׁשְנֵי ַהַּמֲחזֹור ׁשֶ,ה"ו תקצ"י

 ,לֹ ּותְַקֵּבץ ַהּכ,ט"א תקפ" כ'ה  ּולְכָל ׁשָנָה ְמֻעֶּבֶרת,ו"תתע
 וְַהּיִָמים ,ים וְתַׁשְלִים ַהָּׁשעֹות יִָמ,ָׁשעֹות וְתַׁשְלִים ַהֲחלִָקים

 וְַהּנְִׁשָאר ִמן ַהּיִָמים ּוִמן ַהּׁשָעֹות ;ּתַׁשְלִיכֵם ׁשְִבָעה ׁשְִבָעה
  . ׁשִֶּתְרֶצה לֵיַדע מֹולָָדּה ַהָּבָאהד ׁשָנָההּוא מֹולַ - וְַהֲחלִָקים 

 ׁשֶדֹחׁש ֹארהּוא מֹולַד ,  ְּבֶחׁשְּבֹון זֶהׁשֶּיֵֵצאמֹולַד ַהּׁשָנָה טו 
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 הנקבע בזמן- ְלִפי ֶחְׁשּבוֹן ֶזה . זיה תובא בהלכהידחהסיבת  - קוְֹבִעיןֵאין ) א
- ...ַּבֲחִצי ַהּיוֹם )ב. שאין בית דין שיקבע את החודשים על פי ראיית הירח

ֵׁשׁש ָׁשעוֹתצי היום הוא ח. ראה ההקדמה לביאור בפרק ו, להגדרת הזמנים
כשהמולד חל: הסיבה לדחייה זו היא.  שעות מתחילת הלילהח"ישהן , ַּבּיוֹם

 חצות- ח"י... ַּבֲחצוֹת ַהּיוֹם) ג. הירח לא ייראה בערב שלאחריו, לאחר חצי היום
 . שעות לילה12היום חל בשעה השישית ביום לאחר 

. יֵֵצא מֹולַד ַמְרֶחׁשְוָן, ג"ב תשצ" י'ׁשֶּתֹוִסיף ָעלָיו אּוְכ. יּתִׁשְֵר
 ;יֵֵצא מֹולַד ִּכְסלֵו, ג"ב תשצ" י'ּוכְׁשֶּתֹוִסיף ַעל מֹולַד ַמְרֶחׁשְוָן א

  . ַעד סֹוף ָהעֹולָם, זֶה ַאַחר זֶהׁשֶדֹחוָׁש ֶדֹחוְכֵן לְכָל 
  

ִביִעי   ֶּפֶרק ׁשְ
   ראש ו"דחיית לא אד

י לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶה ֹלא  ּתִׁשְֵרׁשֶדֹחׁש אֹרלְעֹולָם  קֹוְבִעיןֵאין א  
 לֶָהםִסיָמן , ָּבת וְֹלא ְּבֶעֶרב ׁשַָּבתּׁשַ ַּבְרִביִעיִּב וְֹלא ָּבתּׁשַַּבְּבֶאָחד 

 - ה יִָמים ָהֵאּלּולׁשָי ְּבֶאָחד ִמּׁשְֶאּלָא ְּכׁשֶּיְִהֶיה מֹולַד ּתִׁשְֵר. ו"אד
 ֲהֵרי ׁשֶָהיָה ַהּמֹולָד ?ֵּכיַצד. ָריוַאֲחּיֹום ׁשֶּלְ ַּבׁשֶדֹחַהׁש אֹר קֹוְבִעין

 וְִאם יְִהיֶה ;ׁשֵנִייֹום י  ִּתׁשְֵרׁשֶדֹחׁש אֹר קֹוְבִעין - ְּבֶאָחד ַּבּׁשַָּבת 
 וְִאם יְִהיֶה ; ַּבֲחִמיׁשִיׁשֶדֹחׁש ֹאר קֹוְבִעין -ְרִביִעי ַהּמֹולָד ִּב
  . ַּבּׁשְִביִעיׁשֶדֹחׁש אֹר קֹוְבִעין - ׁשִּׁשִי ַהּמֹולָד ְּב

   יוםה חצות דחיית מולד שלאחר
 -וְכֵן ִאם יְִהיֶה ַהּמֹולָד ַּבֲחִצי ַהּיֹום אֹו לְַמְעלָה ֵמֲחִצי ַהּיֹום ב 

 ֲהֵרי ׁשֶָהיָה ַהּמֹולָד ?ֵּכיַצד. ָריו ַּבּיֹום ׁשֶּלְַאֲחׁשֶדֹחַהׁש ֹאר קֹוְבִעין
 קֹוְבִעין - ר ַעל ֵׁשׁש ָׁשעֹותתֵֹו יַָּבּיֹום ַהּׁשֵנִי ׁשֵׁש ָׁשעֹות ַּבּיֹום א

 ֲאִפּלּו ,ם ֲחִצי ַהּיֹוםֶדֹק וְִאם יְִהיֶה ַהּמֹולָד ;ַּבּׁשְלִיִׁשי ׁשֶדֹחׁש ֹאר
 ;ׁש ְּבאֹותֹו יֹום ַהּמֹולָד ַעְצמֹוֶדֹחׁש ַהאֹר קֹוְבִעין -ְּבֵחלֶק ֶאָחד 

  .ו"אד ִמיֵמיא יְִהיֶה אֹותֹו ַהּיֹום ֹּלוְהּוא ׁשֶ

ֹום ּי לַוְיִָּדֶחהּיְִהיֶה ַהּמֹולָד ַּבֲחצֹות ַהּיֹום אֹו ַאַחר ֲחצֹות ּכְֶׁשג 
 נְִדֶחהֲהֵרי זֶה , ו"אד ִמיֵמיָריו ַאֲחֹום ׁשֶּלְּיַה ִאם יְִהיֶה - ָריוׁשֶּלְַאֲח

ׁש ָקבּוַע ַּבּׁשְלִיׁשִי ִמּיֹום ֶדֹחׁש ַהאֹרוְיְִהיֶה ,  ַאֲחָריורלְׁשֶּלְַאַח
' ן ז ִסיָמ, ַּבֲחצֹות ַהּיֹוםָּבתַּׁשַּבה ַהּמֹולָד יָ ֲהֵרי ׁשֶָה?ּכֵיַצד. ַהּמֹולָד

.  ַּבּׁשַָּבתְּבׁשֵנִיׁשָנָה ֶׁשּמֹולָָדּה ּכָזֶה ׁש ְּבֶדֹחׁש ַהאֹר קֹוְבִעין -  ח"י
 קֹוְבִעין - ׁשְלִיִׁשי ַּבֲחצֹות אֹו ַאַחר ֲחצֹותִּבוְכֵן ִאם ָהיָה ַהּמֹולָד 

  .י ַּבּׁשַָּבתׁש ַּבֲחִמיׁשִֶדֹחׁש ַהאֹר

קביעת יום ראש השנה
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לא(ות משתי הדחיות הקודמות  שתי ההלכות הבאות מתארות דחיות הנובע)ד
אם לא נדחה את ראש:  עקרון הלכה זו).ו ראש ומולד שלאחר חצות היום"אד

,יתברר לאחר חישוב ארוך שנצטרך לדחות ביומיים את ראש השנה הבא, השנה
, ימים356ויצא שהשנה הנוכחית היא בת , בגלל שתי הדחיות שהזכרנו לעיל

: עקרון הלכה זו)ה. )ו,ראה להלן ח(מים  י355ואילו שנה פשוטה היא רק בת 
יתברר לאחר חישוב ארוך שראש השנה, אם לא נדחה את ראש השנה הזה

נמצא שאורך. בגלל שתי הדחיות שהזכרנו לעיל, הקודמת נדחה ביומיים
383בעוד ששנה מעוברת הוא לפחות ,  ימים382הוא , המעוברת, השנה שעברה

.שעותו "טשהן ,  שעות היום3 שעות הלילה ועוד 12 - וֹםׁש ָׁשעוֹת ַּבּיוֹ ְּבָׁשל.ימים
. יום המולד קובע מתי חל ראש השנה- ְויוֹם ַהּמוָֹלד הּוא יוֹם ַהְּקִביָעה ְלעוָֹלם )2ו

   ד"ר' ט' דחיית ג
 ׁשְלִיִׁשי ְּבֵתׁשַע ׁשָעֹות ְּבלֵילֶחׁשְּבֹון זֶה י ׁשֶָּיָצא ְּבמֹולַד ּתִׁשְֵרד 

 ' ט'ִסיָמנָּה ג, ַּבּלַיְלָה ּוָמאתַיִם ְוַאְרָּבָעה ֲחלִָקים ִמּׁשָָעה ֲעִׂשיִרית
ׁש אֹר ֶאת ּדֹוִחין ,ִאם ָהְיתָה ׁשָנָה ּפְׁשּוָטה - תֵר ַעל זֶה אֹו יָ,ד"ר
 זֹו ֶאּלָא ַּבֲחִמיׁשִי ְּבׁשָנָה ִליִׁשיׁשְִּב וְֵאין קֹוְבִעין אֹותֹו ,ׁשֶדֹחַה

  .ַּבּׁשַָּבת
  ט"תקפ ו"ט' דחיית ב

י ְּביֹום ׁשֵנִי ְּבׁשָלׁש ָׁשעֹות ַּבּיֹום וְכֵן ִאם יָָצא מֹולַד ּתִׁשְֵרה 
ִסיָמנָּה , ים ִמּׁשָָעה ְרִביִעיתוְתְִׁשָעה ֲחלִָק ּוׁשְמֹונִים ֵמאֹות וֲַחֵמׁש

 ִאם ָהיְתָה אֹותָּה ַהּׁשָנָה מֹוָצֵאי -  ר ַעל ּכֵןתֵ אֹו יָ,ט"ו תקפ" ט'ב
 ֵאין , ְמֻעֶּבֶרתׁשֶָעְבָרהׁשֶָהיְתָה ַהּׁשָנָה ַהְּסמּוכָה לָּה , ַהְּמֻעֶּבֶרת
  .ילִיׁשִׁשְִּב ְּבׁשָנָה זֹו ֶאּלָא ֵׁשנִיְּבׁש ֶדֹחׁש ַהאֹרקֹוְבִעין 

ת  לֲַחִמיִׁשי ָּפחּוׁשֶּתִָּדֶחהַהּׁשָנָה ַהּפְׁשּוָטה ֶׁשָאַמְרנּו  דמֹולַָהיָה ו 
 -ת ִמּזֶה ג אֹו ָּפחּו" ר' ט' ּכְגֹון ׁשֶּיָָצא ִסיָמנָּה ג, ֶאָחדֵחלֶק

ת  ָּפחּוִעּבּור ָהמֹוָצֵאי דמֹולְַוכֵן ִאם ָהיָה . ִליִׁשיׁשְִּבקֹוְבִעין אֹותָּה 
 - ת ִמּזֶהח אֹו ָּפחּו"ו תקפ" ט'ן ׁשֶָהיָה ִסיָמנָּה ב ּכְגֹו,ֵחלֶק

  .נִיׁשְֵּבקֹוְבִעין אֹותָּה 
  סיכום

 :י לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶה ָּכ הּואׁש ּתְִׁשֵרֶדֹחׁש ֹארנְִמָצא ֶּדֶר ְקִביַעת  2ו
ֹום ּוְבכַָּמה ׁשָעֹות ִמן ַהּי, יְִהיֶה יֹום זֶה ְּבֵאי ַהּמֹולָד וְתֵַדעּתְַחּׁשֵב 

וְיֹום ַהּמֹולָד הּוא יֹום . ּוְבכַָּמה ֲחלִָקים ִמן ַהָּׁשָעה, אֹו ִמן ַהּלַיְלָה
ְרִביִעי אֹו ִּבֶאּלָא ִאם ּכֵן ָהיָה ְּבֶאָחד ַּבּׁשַָּבת אֹו , ַהְּקִביָעה לְעֹולָם

 אֹו ,ַאַחר ֲחצֹות אֹו ַהּיֹום  אֹו ִאם ָהיָה ַהּמֹולָד ַּבֲחצֹות,ְּבֶעֶרב ׁשַָּבת
 ִמּלֵיל ֲעׂשִיִרית ִמּׁשָָעה  ָהיָה ְּבָמאַתיִם וְַאְרָּבָעה ֲחלִָקיםִאם

 אֹו ׁשֶָהיָה ַהּמֹולָד ,וְָהיְתָה ָׁשנָה ּפְׁשּוָטה ,זֶה ַעל תֵריָ אֹו ׁשְלִיִׁשי
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משך הזמן שהירח משלים בו) מתמוז ועד טבת(בחודשים הסמוכים לתשרי 
קבצות אחתמשך הזמן שבין הת: במילים אחרות. הקפה אחת סביב כדור הארץ

אם. של הירח והשמש להתקבצות שנייה קטן מחישוב אורך החודש הממוצע
,ונקבע את ראש החודש על פי מהלך זה, נתחשב רק במהלך הממוצע של הירח

נגלה כי בתחילת ראש חודש תשרי הירח יכול להופיע לקראת בוקר והדבר עלול
לכן יש. ת הירחלגרום לחוסר התאמה בין קביעת ראש חודש לבין זמן היראו
כדי שלא לגרום, צורך לדחות את ראש החודש ולקחת נתונים נוספים בחישוב
ארבע הדחיות. שהירח הראשון ייראה מספר ימים לאחר תחילת החודש

ֶזה ָהִעָּקר )ח. המתוארות כאן באות להתאים את תחילת החודש למופעי הירח
כגון,  סיבות שנזכרו בתלמודויש עוד. הידחיו הסיבה העיקרית לז - ֶׁשָאַמְרנּו

יום הושענא רבה בשבת או שלא יחול יום הכיפורים ביום שישי הרצון שלא יחול
ויש בהם כדי להסביר, )ח"ר(אך סיבות אלו רק סעד לדברים , או ביום ראשון

 בחישוב- ְּבַמֲהָל ֶאְמָצִעי. )'י(למה מתחילים את סדר הדחיות ביום שלישי 
  .ממוצע

  . באמצע היום,  היום בתוך- ַהּיוֹם תָצְּבִמְק) א

נִים ֲחלִָקים ִמּׁשָָעה ְרִביִעית ִמּיֹום ֹותְִׁשָעה ּוׁשְמוְֵמׁש ֵמאֹות ֲחַּב
 ׁשִֶאם יֱֶאַרע ֶאָחד ; ַהְּמֻעֶּבֶרתׁשֶַאַחר ּפְׁשּוָטה ַהּׁשָנָהׁשֵנִי וְָהיְתָה 

ֵאין קֹוְבִעין ְּביֹום ַהּמֹולָד ֶאּלָא ַּבּיֹום  -  ְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֵמַאְרָּבָעה
  .)ה- א, לעיל(  ּכְֶדֶר ֶׁשֵּבַאְרנּו,ָריו אֹו ׁשֶּלְַאַחר ַאֲחָריוׁשֶּלְַאֲח
  טעם הדחיות

 לְִפי ?ו" אדִּביֵמי זֶה ְּבֶחׁשְּבֹוןִעין ּוִמְּפנֵי ָמה ֵאין קֹוְבז 
 ,ׁשֶַהֶחׁשְּבֹון ַהּזֶה הּוא לְִקּבּוץ ַהּיֵָרַח וְַהּׁשֶֶמׁש ְּבִהּלּוכָם ָהֶאְמָצִעי

לְִפיָכ ָעׂשּו יֹום . )א,לעיל ו(  ּכְמֹו ׁשֶהֹוַדְענּו,ֹלא ִּבְמקֹוָמם ָהֲאִמּתִי
 ?ּכֵיַצד. ּבּוץ ָהֲאִמּתִיִּקַה ְּביֹום ַעֹ ּכְֵדי לְִפּג,יֹום ְּדִחּיָהְקִביָעה וְ

ּׁשִי ְּבִׁש , ַּבֲחִמיׁשִי קֹוְבִעין,ּדֹוִחיןְרִביִעי ִּב , קֹוְבִעיןלִיִׁשיׁשְִּב
  .נִי קֹוְבִעיןׁשְֵּב ,ּדֹוִחין ְּבֶאָחד ַּבּׁשַָּבת , ַּבּׁשַָּבת קֹוְבִעין,ּדֹוִחין

 ּו הּוא זֶה ָהִעָּקר ֶׁשָאַמְרנּווְִעַּקר ׁשְָאר ָהַאְרַּבע ְּדִחּיֹות ָהֵאּלח 
ֵרי  ׁשֲֶה,לַָּדָבר ּוְרָאיָה. ׁשֶַהֶחׁשְּבֹון ַהּזֶה ְּבַמֲהלָ ֶאְמָצִעי, )ז, לעיל(

 ֹלא ַרּבֹות ּוְפָעִמים , לֲַחִמיׁשִיוְיִָּדֶחה ׁשְלִיׁשִי ְּבלֵילַהּמֹולָד יְִהיֶה 
ל לַ ִמּכְ; ׁשִִּׁשיְּבלֵיל וְֹלא  ֶאּלָא, וְֹלא עֹוד, ֲחִמיׁשִיְּבלֵיל יֵָרַח יֵָרֶאה

  .א נִתְַקְּבצּו ַהּׁשֶֶמׁש וְַהּיֵָרַח ִקּבּוץ ֲאִמּתִי ֶאּלָא ַּבֲחִמיׁשִיֹּלׁשֶ

  

ִמיִני   ֶּפֶרק ׁשְ
  הקדמה וחלוקת החודשים הקבועים

 ּכְמֹו ,ּתְִׁשָעה ְוֶעׂשְִרים יֹום ּוֶמֱחָצה וֲַחלִָקים -ָחְדׁשָּה ׁשֶּלַּלְָבנָה א 
 תיְִהיֶה ְּבִמְקָצׁש ֶדֹחׁש ַהאֹרוְִאי ֶאְפׁשָר לֹוַמר ֶׁש. )ג,לעיל ו( ַאְרנּוׁשֵֶּב

 קביעת חודשי השנה
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ִּבְלַבד )ג .ת פסוקי המקראנבהרת וסמ ששמעו איש מפי רבו ביפ כ- ַהְּׁשמּוָעה ִמִּפי
 חלקים לחודש793 וחצי יום שלמים אלא בתוספת של 29 כיוון שהחודש אינו -

ִׁשיםיוֹם  )ד .יש לחשב את אורכי החודשים באופן מורכב יותר היום,  כלומר- ְׁש
 הואיל ומשך הזמן-  ֹראׁש ֹחֶדׁשּוִמְקָצתוֹהוִֹאיל . השלושים מתחילת החודש

ִׁשים ֹראׁש ֹחֶדׁש.  כלה באמצע היום793°"12'29  כלומר שבזמן הקביעה- יוֹם ְׁש
לעניין תפילות ראש חודש וכדומה(כשראש החודש נמשך יומיים , על פי החשבון

, ראשון בחודש- ּוִמֶּמּנּו הּוא ַהִּמְנָין.  שעברהיום הראשון נחשב לחלק מן החודש
היום המתאים ליום, יום תחילת החודש הבא - יוֹם ַהְּקִביָעה .'שני בחודש וכו
ואילו,  בחודש חסר יום הקביעה הוא ראשון לחודש.)ו,לעיל ז(קביעת המולד 

אך. היום הראשון לחודש הוא יום הקביעה, בחודש שיש בו שני ימי ראש חודש
היום הראשון הוא יום, אף על פי שהוא נמשך בימינו יומיים, בראש השנה

 .הקביעה

,  ֵמַהָּבאּוִמְקָצתֹוׁש ֶׁשָעַבר ֶדֹחת ַהּיֹום ֵמַהּיֹום ַעד ׁשֶּיְִהיֶה ִמְקָצ
 ִמִּפי ַהּׁשְמּוָעה לְָמדּו - )כ,במדבר יא(" ׁש יִָמיםֶדֹח ַעד" :ׁשֶּנֱֶאַמר

  . ָׁשעֹותְמַחּׁשֵב וְִאי ַאּתָה ,ׁשֶדֹח לַּׁשֵבְמַחׁשֶּיִָמים ַאּתָה 

 ּתְִׁשָעה ,ׁש ָחֵסרֶדֹחֵמֶהם  -לְִפיכָ עֹוִׂשין ָחְדׁשֵי ַהּלְָבנָה ב 
יָתֵר ַעל זֶה  ׁשֶּלַּלְָבנָה ׁשֶָחְדׁשָּה וְַאף ַעל ִּפי , ִּבלְַבד יֹוםוְֶעׂשְִרים
 ֶׁשָחְדׁשָּהף ַעל ִּפי  וְַא,ים יֹוםלׁשִׁש ָמלֵא ִמּׁשְֶדֹחוְ, ְּבׁשָעֹות

ׁש ׁשָעֹות ֶדֹח ַּבלְַחּׁשֵבא ֹּלּכְֵדי ֶׁש, ת ִמּזֶה ְּבׁשָעֹותׁשֶּלַּלְָבנָה ָּפחּו
  .ֶאּלָא יִָמים ׁשְלִֵמים

 ָהיּו , ׁשֶּלַּלְָבנָה ּתִׁשְָעה ְוֶעׂשְִרים ּוֶמֱחָצה ִּבלְַבדָחְדׁשָּהִאּלּו ָהיָה ג 
 ׁשְלׁשיּו יְֵמי ׁשְנַת ַהּלְָבנָה  וְָה,ׁש ָחֵסרֶדֹחׁש ָמלֵא וְֶדֹחּכָל ַהּׁשָנִים 

 ׁשִּׁשָה ֳחָדׁשִים ֲחֵסִרים וְׁשִּׁשָה :ֵמאֹות ַאְרָּבָעה וֲַחִמּׁשִים יֹום
תֵר ַעל ֲחִצי ׁש יֶָדֹחׁש וֶָדֹח ְּבכָלֲאָבל ִמְּפנֵי ַהֲחלִָקים ׁשֵֶּיׁש . ְמלִֵאים
ת ַהּׁשָנִים ד ׁשִֶּיְהיּו ִמְקָצַע,  יִתְַקֵּבץ ֵמֶהם ׁשָעֹות וְיִָמים-  ַהּיֹום

ת ַהּׁשָנִים ֳחָדׁשִים ּוְבִמְקָצ, ֵתר ַעל ַהְּמלִֵאיםֳחָדׁשִים ֲחֵסִרים יָ
  .תֵר ַעל ַהֲחֵסִריםְמלִֵאים יָ

 :ֶחְׁשּבֹון זֶהׁש ְּבֶדֹחׁש ֹארלְעֹולָם עֹוׂשִין אֹותֹו  -ים יֹום ׁשְלׁשִד 
ׁש ֶדֹחׁש ַהאֹרים יֶה יֹום ׁשְלִׁש יְִה-  ׁש ֶׁשָעַבר ָחֵסרֶדֹחִאם ָהיָה ַה

ׁש אֹרים יְִהיֶה יֹום ׁשְלׁשִ -ׁש ֶׁשָעַבר ָמלֵא ֶדֹח וְִאם ָהיָה ַה;ַהָּבא
ׁש ַהָּמלֵא ֶדֹח וְיְִהיֶה ּתַׁשְלּום ַה,ׁשֶדֹחׁש ֹאר ּוִמְקָצתֹו הֹוִאיל ,ׁשֶדֹח

 ּוִמֶּמּנּו הּוא ,ׁש ַהָּבאֶדֹחׁש ַהֹארים  וְיְִהיֶה יֹום ֶאָחד ּוׁשְלׁשִ,ׁשֶָעַבר
 ֳחָדׁשִים ָראֵׁשיּולְִפיָכ עֹוׂשִין . וְהּוא יֹום ַהְּקִביָעה, ַהִּמנְיָן

  . ָיִמיםׁשְנֵיׁש ֶאָחד ֶדֹחׁש ֶאָחד יֹום ֶאָחד ִּבלְַבד וְֶדֹח , זֶהְּבֶחׁשְּבֹון

 :ֵסֶדר ֶהֳחָדׁשִים ַהְּמלִֵאים וְַהֲחֵסִרים לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶה ּכָ הּואה 
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אם שנה מסוימת, למשל.  מניין על פי ימי השבוע- ִמְנַין ַהָּיִמים ֶׁשֵּביֵניֶהן )ז 
,והשנה שלאחריה מתחילה ביום חמישי בשבוע, מתחילה ביום שני בשבוע

    .וראשון שבת,  שישי- לוָֹׁשה ָיִמיםְׁש )ט. שלישי ורביעי, ההפרש הוא יומיים

  ּוִמֵּטֵבת וְֵאיָל,ׁש ֵטֵבת ְלעֹולָם ָחֵסרֶדֹח וְ,י לְעֹולָם ָמֵלאׁשְֵרּתִ
 , ְׁשָבט ָמלֵא, ֵטֵבת ָחֵסר?ֵּכיַצד. ֶאָחד ָמלֵא וְֶאָחד ָחֵסר ַעל ַהֵּסֶדר

 ָאב , ּתַּמּוז ָחֵסר, ִסיוָן ָמלֵא, ִאּיָר ָחֵסר, נִיָסן ָמלֵא,ֲאָדר ָחֵסר
ֲאָדר ִראׁשֹון ָמלֵא וֲַאָדר  -נָה ַהְּמֻעֶּבֶרת ּוַבּׁשָ.  ֱאלּול ָחֵסר,ָמלֵא

  .ׁשֵנִי ָחֵסר
  קביעת חודשי מרחשון וכסלו 

 ְּפָעִמים יְִהיּו , ׁשֵֶהם ַמְרֶחׁשְוָן וְכְִסלֵו,נִׁשְֲארּו ׁשְנֵי ֶהֳחָדׁשִיםו 
ּוְפָעִמים יְִהיֶה , ּוְפָעִמים ִיְהיּו ׁשְנֵיֶהם ֲחֵסִרים, ׁשְנֵיֶהם ְמלִֵאים

וְׁשָנָה ׁשִֶּיְהיּו ָּבּה ׁשְנֵי ֳחָדׁשִים ֵאּלּו . ָמלֵאוָן ָחֵסר וְכְִסלֵו ַמְרֶחׁשְ
 וְׁשָנָה ֶׁשּיְִהיּו ָּבּה ׁשְנֵי ;ִהיא ׁשֶּנְִקְראּו ֳחָדׁשֶיָה ׁשְלִֵמים -ְמלִֵאים 

 וְׁשָנָה ׁשֶּיְִהיֶה ָּבּה ;ןנְִקְראּו ֳחָדׁשֶיָה ֲחֵסִרי -ֳחָדׁשִים ֵאּלּו ֲחֵסִרים 
  .נְִקְראּו ֳחָדׁשֶיָה ּכְִסְדָרן - ֶחׁשְוָן ָחֵסר וְכְִסלֵו ָמלֵא ַמְר

ֶּדֶר יְִדיַעת ַהּׁשָנָה ִאם ֳחָדֶׁשיָה ׁשְלִֵמים אֹו ֲחֵסִרים אֹו ּכְִסְדָרן ז 
ׁש ֹאר ּתֵַדע ּתְִחּלָה יֹום ׁשֶּנְִקַּבע ּבֹו : ָּכ הּוא,לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶה

,  ְּכמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו ְּבֶפֶרק ׁשְִביִעי,ע ִסּדּור ֳחָדֶׁשיָהַהּׁשָנָה ׁשֶּתְִרֶצה ֵליַד
ּותְַחֵּׁשב ִמנְיַן , ֶריָהׁש ַהּׁשָנָה ׁשֶּלְַאֲחאֹרוְתֵַדע יֹום ׁשֶּיִָּקַבע ּבֹו 

 ִאם ּתְִמָצא :זֹוזֹו וְׁשֶּלָ חּוץ ִמּיֹום ַהְּקִביָעה ׁשֶּלָ,ַהּיִָמים ׁשֵֶּבינֵיֶהן
 וְִאם ּתְִמָצא ;יְִהיּו ָחְדׁשֵי ַהּׁשָנָה ֲחֵסִרים -ם ֵּבינֵיֶהם ׁשְנֵי יִָמי

 וְִאם ּתְִמָצא ֵּבינֵיֶהם ;יְִהיּו ּכְִסְדָרם -ה ָיִמים ֵּבינֵיֶהם ׁשְלׁשָ
  .יְִהיּו ׁשְֵלִמים -ַאְרָּבָעה 

 ַהּׁשָנָה ׁשֶּתְִרֶצה לֵיַדע ִסּדּור ְּבׁשֶָהְיתָה ?ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִריםח 
ִאם ּתְִמָצא ֵּבין יֹום  : ֲאָבל ִאם ָהיְתָה ְמֻעֶּבֶרת.ּפְׁשּוָטהֳחָדׁשֶיָה 

יְִהיּו  - ֶריָה ַאְרָּבָעה יִָמיםֲחַאְקִביָעתָּה ּוֵבין יֹום ְקִביַעת ָׁשנָה ׁשֶּלְ
  וְִאם ּתְִמָצא ֵּבינֵיֶהם ֲחִמּׁשָה;נָה ַהְּמֻעֶּבֶרת ֲחֵסִריםָּׁשַהאֹותָּה ָחְדׁשֵי 
  .יְִהיּו ְׁשלִֵמים -  וְִאם ּתְִמָצא ֵּבינֵיֶהם ׁשִּׁשָה;ִסְדָרםיְִהיּו ּכְ - יִָמים

ׁש ֹאר וְָהיָה , ֲהֵרי ׁשֶָרִצינּו לֵיַדע ִסּדּור ָחְדׁשֵי ׁשָנָה זֹו?ּכֵיַצדט 
ֶריָה ְּבׁשֵנִי ׁש ַהּׁשָנָה ׁשֶּלְַאֲחאֹרוְ,  וְִהיא ְּפׁשּוָטה,ַהּׁשָנָה ַּבֲחִמיִׁשי

 יַָדְענּו ֶׁשּׁשָנָה זֹו ֳחָדׁשֶיָה -  ה יִָמיםינֵיֶהן ׁשְלׁשָנְִמָצא ֵּב, ַּבּׁשַָּבת
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 הכללים המובאים בהלכה זו ניתנים להסקה על פי- ' וכוֶׁשִּתְסֹמ ֲעֵליֶהם )י
 . אפשרויות הקביעה של שתי שנים סמוכות בדיקת כל

חישוב זה. התקופות והפרק הבא יעסקו בחישוב פרק זה: הקדמה -פרק ט  
,עיבור השנה הנעשה על ידי בית הדין הגדול: משמש לעניין שתוקפו מן התורה

וכן להלכות דרבנן לעניין, )ו, ועיין להלן י;ב,לעיל ד(ולא לפי לוח השנה הקבוע 
ביאורבסוף ראה . יח,ברכות י( ולעניין ברכת החמה )טז,תפילה ב(ל "שאלת גשמים בחו

   .)באפרק הה
ניתן לראות.  אורכם של היום והלילה משתנה במשך השנה- תקופות השנה 

נבחר כנקודת התחלה. בכל שנה ארבעה מופעים מרכזיים של אורך היום והלילה
ומאותו זמן היום מתחיל להתארך, את הזמן שבו משך היום שווה למשך הלילה

אך עדיין הוא גדול( להתקצר ומאותו הזמן היום מתחיל, עד שמגיע לשיאו
ומאותו זמן מתחיל הלילה, עד שמגיע שהוא שווה שוב ללילה) ממשך הלילה

אך עדיין הוא(ומאותה עת הלילה מתחיל להתקצר , להתארך עד שמגיע לשיאו
ארבע. חלילהוחוזר , כך תמה שנה. עד שהוא שווה שוב ליום) ארוך מן היום

ראה. עתים אלו קובעות ארבע תקופות בשנה המקבילות לארבע עונות השנה
בשלב. בהקדמה לפרק יא, נושא גלגל המזלות מתואר להלן.  בעמוד הבאטבלה

זה נאמר רק שאפשר לאפיין את מסלול השמש על פי קבוצת הכוכבים העוברת
אם נניח. 'טן וכוסר, טלה: המזלותהנקראים בשמות , סמוך להם במשך השנה

כשברקע כדור, )הנחה זו בפרק יאנדון ב(השמש מסתובבת סביב כדור הארץ ש
השמים הזרוע בכוכבים ניתן לזהות קבוצת כוכבים הנקראים בשמות המזלות

העונות. את מסלול השמש ניתן לחלק לתקופות". דרכם"שהשמש עוברת 
מפני שמישור: חרתנקודת מבט אמ(נוצרות מפני שכדור הארץ נוטה על צדו 

, נבאר עניין זה להלן). ממישור סיבוב כדור הארץ°23-ית של כוהשמש נוטה בזו
  .בפרק יט

ָהיּו ָחְדׁשֵי  - לִיִׁשי ׁשְִּבֶריָה ׁש ַהּׁשָנָה ׁשֶּלְַאֲחאֹר וְִאּלּו ָהיָה ;ּכְִסְדָרם
ׁש ַהּׁשָנָה ְּבׁשָנָה זֹו ַּבּׁשַָּבת ּוַבּׁשָנָה ֹאר וְִאּלּו ָהיָה ;ׁשָנָה זֹו ׁשְלִֵמים

וְַעל . ן ָהיּו ָחְדׁשֵי ׁשָנָה זֹו ֲחֵסִרי- ּׁשְלִיִׁשי ַּבּׁשַָּבתיָה ַּבֶרׁשֶּלְַאֲח
  .)ח, לעיל(  ּכְמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,נָה ַהְּמֻעֶּבֶרתּׁשָלַּתְַחּׁשֵב ֶּדֶר זֹו 

  סימנים לחשבון

א ּתְִטֶעה ְּבֶחׁשְּבֹון ֹּל ֲעלֵיֶהם ְּכֵדי ׁשֶֹמ ׁשֶּתְִסןיֵׁש ָׁשם ִסיָמנִיי 
י זֶה ַהֶחׁשְּבֹון וְַהְּקִביעֹות ֵר ַעל ִעְּקןוְֵהם ְּבנּויִי, ר ָחְדׁשֵי ַהּׁשָנָהִסּדּו

 ּכָל ׁשָנָה ׁשֶּיְִהיֶה : וְֵאּלּו ֵהם,)ח-פרקים ז( וְַהְּדִחּיֹות ׁשֵֶּבַאְרנּו ַּדְרּכָם
ן ּתְִהיֶה לְעֹולָם ּכְִסְדָרם לְִפי ֶחׁשְּבֹו -לִיִׁשי ׁשְִּבׁש ַהּׁשָנָה ָּבּה ֹאר
ׁש ַהּׁשָנָה ַּבַּׁשָּבת אֹו אֹר וְִאם ִיְהֶיה .ֵּבין ּפְׁשּוָטה ֵּבין ְמֻעֶּבֶרת, זֶה

 . ֵּבין ִּבפְׁשּוָטה ֵּבין ִּבְמֻעֶּבֶרת,ֹלא ִּתְהיֶה ּכְִסְדָרם לְעֹולָם -ְּבׁשֵנִי 
ִאי ֶאְפׁשָר  -  ִאם ּפְׁשּוָטה ִהיא:ׁש ַהּׁשָנָה ַּבֲחִמיׁשִיאֹרוְִאם יְִהיֶה 

ִאי  -  וְִאם ְמֻעֶּבֶרת ִהיא;ּיְִהיּו ֳחָדׁשֶיָה ֲחֵסִרים לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶהׁשֶ
  .ֶאְפׁשָר ֶׁשּיְִהיּו ֳחָדׁשֶיָה ְּכִסְדָרם לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶה

  

יִעי ֶּפֶרק ְתׁשִ וחישוב שנת התקופה   ּ
 החמה
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 והיא שיטת- ְוֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשהּוא אוֵֹמר.  והיא שיטת שמואל- ֵיׁש ֵמַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל )א
ֲחזוֹרִיָּׁשֵאר ִמָּכל ַמ) ב .יותר שיטה זו מדויקת. בפרק הבאאותה באר נו, רב אדא

 שנות לבנה19בין ל) המחזור השמשי( שנות חמה 19מחזור של ין  הסטייה ב–
.)י,ראה ביאור ו( 485°"1'0היא ,  המעוברותלאחר תיקוני השנים, )המחזור הירחי(

ולכן חלוקת השנה לארבע,  התקופות שוות באורכן- ְוִיְהֶיה ֵּבין ְּתקּוָפה ִלְתקּוָפה

   המחלוקת על אורך שנת החמה
ׁשִֶהיא ׁשְלׁש  ֵיׁש ֵמַחכְֵמי יִׂשְָרֵאל ׁשֶהּוא אֹוֵמר - ׁשְנַת ַהַחָּמהא 

 וְיֵׁש ,וְׁשִִּׁשים יֹום ּוְרִביַע יֹום ׁשֶהּוא ֵׁשׁש ָׁשעֹות ֲחִמּׁשָהֵמאֹות 
וְכֵן ַחכְֵמי יָוָן . ֹוםּיַהת ֵמְרִביַע ֵמֶהם ׁשֶהּוא אֹוֵמר ׁשֶהּוא ָּפחּו

  .ֵיׁש ֵּבינֵיֶהם ַמֲחֹלֶקת ְּבָדָבר זֶה -ּוָפַרס 
  ' ורביע היום'התקופות לשיטת 

 יִּׁשֵָאר ִמּכָל ַמֲחזֹור ,'ּוְרִביַע ַהּיֹום'הּוא אֹוֵמר ׁשִֶהיא ִמי ׁשֶב 
נִים ֹוַׁשע ֶעׂשְֵרה ׁשָנָה ׁשָָעה ַאַחת וְַאְרַּבע ֵמאֹות וֲַחִמּׁשָה ּוׁשְמתְׁשֶּלִ

 וְיְִהיֶה ֵּבין ּתְקּוָפה לִתְקּוָפה ֶאָחד ,)י,לעיל ו(  ּכְמֹו ׁשֶָאַמְרנּו,ֲחלִָקים
 ַאַחת ּתְקּוָפה ּוִמּׁשֶּתֵַדע.  ׁשָעֹות וֲַחִצי ׁשָָעהוְׁשֶַבעוְתִׁשְִעים יֹום 

  תקופות ומזלות     ה -לפרק טאיור מבאר 

  התקופות-טבלה מבארת 
 ת מזלתחיל  היום והלילהךאורעונה תקופה

 היום מאזו, ם השוויוןמתחיל ביואביב ניסן
 . מתקצרהלילהוהולך ומתארך 

 טלה

 זומא, מתחיל ביום הארוך בשנה קיץ תמוז
. והלילה מתארךהיום הולך ומתקצר

 סרטן

ומאז הלילה , מתחיל ביום השוויוןסתיו תשרי
 . מתקצרהיוםוהולך ומתארך 

 מאזניים

ומאז , מתחיל ביום הקצר בשנהחורף טבת
.היום מתארך והלילה הולך ומתקצר

 גדי
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ְּתקּוַפת) ג.  שנה שתרצהו עד איז- סוֹף ָהעוָֹלם ).540°"7'91 (="½7'91: היאתקופות 
המתחילה בישראל ביום השוויון שבו אורך היום,  היא תקופת האביב- ִניָסן

ומסתיימת כשהיום הוא הארוך ביותר בשנה, ) במרס21(שווה לאורך הלילה 
שום מ,תקופה זו נקראת תקופת ניסן). יוניב 21(והלילה הוא הקצר ביותר בשנה 

 ַהָּׁשָעה ְוַהֵחֶלק.הקודםראה איור בעמוד . שבדרך כלל היא מתחילה בחודש ניסן
 לדעת:עקרון הלכה זו) ד.  חשבון תקופת שמואל- ְלִפי ֶחְׁשּבוֹן ֶזה.  הזמן המדויק-

.תחול תקופת ניסן ) הירחהמחושב לפי מולד( תאריך בחודש ניסן באיזה
חישוב זה מצריך התאמה. ון במחזורבתחילה נחשב אותו על חודש ניסן הראש

לבין) שהרי התקופה מחושבת ביחס לשנת שמש(בין מחזור השנים השמשיות 
 ְוַקח ְלָכל ַמֲחזוֹר ֵמֶהם).שהרי החודש מחושב על פי הירח(מחזור השנים הירחיות 

ְוִתְגַרע. )לעיל הלכה ב ( היא הסטייה בין מחזור ירחי לבין מחזור שמשי485°"1'0 -
,המולד לבין התקופה יש להפחית את הסטייה ההתחלתית שבין - 'וכו ַהֹּכלִמן 

כיוון שהמחזור הירחי - 'וכו ְוַהְּׁשָאר ּתוִֹסיף. )סוף ההלכה הקודמת( 642°"9'7שהיא 
יש להוסיף את ההפרש בין מולד חודש, ומחזור השמשי מתחילים בחודשי תשרי

עד כה נעשו החישובים - 'וכו ֶצה ֵליַדעְוִאם ִּתְר )2ד. תשרי לבין מולד חודש ניסן
כעת יש להתאים אותם לחודש ניסן בשנה, על פי חודש ניסן הראשון במחזור

 קּוָפהּתְלַ ּתַתְִחיל לְִמנֹות ִמֶּמּנָה - זֹו ׁשָָעה ִהיא ְּבֵאי זֶה יֹום וְֵאי
  . ַעד סֹוף ָהעֹולָם,לַּׁשְלִיִׁשיתּוִמן ַהּׁשְנִּיָה , ַהּׁשְנִּיָה ׁשֶַאֲחֶריָה

ָעה וְַהֵחלֶק ׁשֶּתִָּכנֵס ּבֹו ַהּׁשֶֶמׁש לִתְִחּלַת ִהיא ַהּׁשָ ּתְקּוַפת נִיָסןג 
 ; ַמּזַל ַסְרָטןׁשאֹרְּבֱהיֹות ַהּׁשֶֶמׁש  -  ּותְקּוַפת ּתַּמּוז ;ַמּזַל ָטלֶה

 ּותְקּוַפת ;זְנַיִםֹאמׁש ַמּזַל אֹרֱהיֹות ַהּׁשֶֶמׁש ְּב -י ּותְקּוַפת ּתִׁשְֵר
ּותְקּוַפת נִיָסן ָהיְתָה . ִדיׁש ַמּזַל ּגְֹארֱהיֹות ַהֶּׁשֶמׁש ְּב -ֵטֵבת 

ם מֹולַד נִיָסן ֶדֹקַּבּׁשָנָה ָהִראׁשֹונָה ׁשֶּלַּיְִציָרה לְִפי ֶחְׁשּבֹון זֶה 
  יִָמים וְֵתׁשַע ָׁשעֹות וְׁשֵׁש ֵמאֹות ּוׁשְנַיִם וְַאְרָּבִעים ְּבׁשְִבָעה
  .ב" תרמ' ט' ִסיָמנָּה ז,ֲחלִָקים

  בחודשתאריך : חישוב התקופה

 זֹוִריןַמֲח ּתֵַדע ּתְִחּלָה ּכַָּמה : ֶחׁשְּבֹון ַהּתְקּוָפה ָּכ הּואֶּדֶרד 
וְַקח לְכָל ַמֲחזֹור . נַת ַהְּיִציָרה ַעד ַמֲחזֹור ׁשֶּתְִרֶצהׁשְלִֵמים ִמּׁשְ
וְכָל , ָׁשעֹות  ּכָל ַהֲחלִָקיםוְַקֵּבץ.  ֲחלִָקיםה"תפ וְַאַחתֵמֶהם ָׁשָעה 

   ׁשְִבָעה יִָמים וְֵתׁשַע ָׁשעֹות וְֵׁשׁשלַֹרע ִמן ַהּכ וְתִגְ,ַהּׁשָעֹות יִָמים
וְַהּׁשְָאר ּתֹוִסיף אֹותֹו ַעל מֹולַד , ֵמאֹות ּוׁשְנִַים וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים

  יֵֵצא ְל ְּבֵאי זֹו ׁשָָעה-נִיָסן ׁשֶּלְׁשָנָה ִראׁשֹונָה ִמן ַהַּמֲחזֹור 
נִיָסן ֶׁשּלְאֹותָּה ַהּׁשָנָה ָהִראׁשֹונָה ׁש ּתְִהיֶה ּתְקּוַפת ֶדֹחּוְבכַָּמה ַּב

 וְׁשֶַבע ּוִמֶּמּנָה ּתַתְִחיל לְִמנֹות ֶאָחד וְתְִׁשִעים יֹום ,ְּבאֹותֹו ַמֲחזֹור
  .ׁשָעֹות ּוֶמֱחָצה לְכָל ּתְקּוָפה ּותְקּוָפה

 ׁשִֶהיא ְׁשנַת ָּכ ,ׁשָנָה זֹווְִאם ּתְִרֶצה לֵיַדע ּתְקּוַפת נִיָסן ׁשֶּלְ 2ד
 ַהּׁשְלִֵמים זֹוִריןַהַּמֲח ַקח לְכָל - כָ ַּבַּמֲחזֹור ׁשֶַאָּתה עֹוֵמד ּבֹווְ
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שהוא הפער בין שנת חמה, 204°"21'10 - ּוְלָכל ַהָּׁשִנים ַהְּגמּורוֹת. מסוימת במחזור
- ָאר ַּתְׁשִליֵכםְוַהְּׁש.  כאמור בהלכה הקודמת- ְוִתְגַרע ִמֶּמּנּו. )ד,ו(לבין שנת לבנה 

ראה(השלכה זו נועדה להסיר מחשבון את חודשי העיבור שיש בשנים מעוברות 
דרך. זו דרך שנייה למציאת יום התקופה - ִאם ִּתְרֶצה ֵליַדע )4ד .)י,הטבלה בביאור ו

 שנות חמה על פי חשבון28זו נותנת את היום בשבוע ומנצלת את העובדה שבכל 
10227 שנים הם 28 ימים כפול 365.25(ת שלמים במדויק יש מספר שבועו, זה
ְוַהִּנְׁשָאר. כך ניתן להתעלם מכל המחזורים שהיו; ) שבועות1461שהם , יום
יוֹם ֶאָחד ְוֵׁשׁש ָׁשעוֹת.  הוא ממחזור שנות החמה הנוכחי- ת ִמְּׁשמוָֹנה ְוֶעְׂשִריםָּפחּו

 ימים365.25(חשבון זה  זו שארית השנה בהשמטת השבועות המלאים על פי -
  ).  שבועות ועוד יום ורבע52הם 

 ִמן ׁשֶּׁשְָלמּו ַהּׁשָנִים ַהּגְמּורֹות ּולְכָל ,לְכָל ַמֲחזֹורה "תפׁשָָעה וְ
ַהַּמֲחזֹור ֲעׂשָָרה יִָמים וְַאַחת וְֶעׂשְִרים ָׁשעֹות ּוָמאַתיִם וְַאְרָּבָעה 

ע ִמֶּמּנּו ׁשְִבָעה יִָמים וְתֵׁשַע ַר וְתִגְ,לֹ וְַקֵּבץ ַהּכ,ׁשָנָה לְכָלֲחלִָקים 
וְַהּׁשְָאר ַּתׁשְלִיכֵם ,  וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקיםׁשְנַיִםׁשָעֹות וְֵׁשׁש ֵמאֹות 

 ּוׁשְַבע ֶעׂשְֵרה ָׁשעֹות ּוְׁשּתֵיםָחְדׁשֵי לְָבנָה ּתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹום 
 , לְָבנָהׁשֶדֹחֵמת  וְַהּנִׁשְָאר ָּפחּו,ם ֲחלִָקיםׁשָלׁש וְתְִׁשִעי ֵמאֹות

וְתֵַדע זְַמן ּתְקּוַפת , ּתֹוִסיף אֹותֹו ַעל מֹולַד נִיָסן ׁשְֶּלאֹותָּה ַהּׁשָנָה
  .ָׁשָעה ׁש ִהיא ּוְבכַָּמהֶדֹח ְּבכַָּמה יֹום ַּב,נִיָסן ׁשֶּלְאֹותָּה ַהּׁשָנָה

 ֵאינָּה לְעֹולָם ֶאָּלא אֹו ִּבתְִחּלַת ּתְקּוַפת נִיָסן ְלִפי ֶחׁשְּבֹון זֶה 3ד
. ַהּלַיְלָה אֹו ַּבֲחִצי ַהּלַיְלָה אֹו ִּבתְִחּלַת ַהּיֹום אֹו ַּבֲחִצי ַהּיֹום

ּותְקּוַפת ּתַּמּוז לְעֹולָם ֵאינָּה ֶאּלָא אֹו ְּבׁשֶַבע ׁשָעֹות ּוֶמֱחָצה אֹו 
י ּותְקּוַפת ִּתׁשְֵר. יְלָהֵּבין ַּבּיֹום ֵּבין ַּבּלַ, ְּבׁשָָעה ַאַחת ּוֶמֱחָצה

ֵּבין ַּבּיֹום , לְעֹולָם ֵאינָּה ֶאּלָא אֹו ְּבתֵַׁשע ָׁשעֹות אֹו ְּבׁשָלׁש ׁשָעֹות
ֶעׂשֶר ָׁשעֹות ּותְקּוַפת ֵטֵבת לְעֹולָם ֵאינָּה ֶאּלָא אֹו ְּב. ֵּבין ַּבּלַיְלָה

  .ין ַּבּלַיְלָהֵּבין ַּבּיֹום ֵּב, ּוֶמֱחָצה אֹו ְּבַאְרַּבע ׁשָעֹות ּוֶמֱחָצה
  בשבוע יום : חישוב התקופה

זֹו ׁשָָעה   ַהּׁשָבּוַע ּוְבֵאיִמיֵמיִאם ּתְִרֶצה לֵיַדע ְּבֵאי זֶה יֹום  4ד
נַת ַהּיְִציָרה ַעד  ׁשֶָעְברּו ִמּׁשְים ַקח ׁשָנִים ּגְמּוִר- ַהּתְקּוָפה ּתְִהיֶה

 ,ה וְֶעׂשְִריםנָֹוׂשְִרים ׁשְמה ְוֶענָֹו ׁשְמלֹוְַהְׁשלֵ ַהּכ, ׁשָנָה ׁשֶּתְִרֶצה
ַקח לְכָל ׁשָנָה וְָׁשנָה יֹום  - וְֶעׂשְִרים  ִמּׁשְמֹונָהת וְַהּנִׁשְָאר ָּפחּו

 לֹוְַהׁשְלֵ ַהּכ, ה וְהֹוֵסף ָעלָיו ׁשְלׁשָלֹ וְַקֵּבץ ַהּכ,ֶאָחד וְׁשֵׁש ׁשָעֹות
 ֹוֹות ַּתתְִחיל לְִמנֹות וְַהּנִׁשְָאר ִמן ַהּיִָמים ּוִמן ַהּׁשָע,ׁשְִבָעה ׁשְִבָעה

 ּבֹו ּתְִהיֶה ,ר ַיּגִיַע ַהֶחׁשְּבֹוןׁשֲֶאלַוְ, ִמּתְִחּלַת לֵיל ֶאָחד ַּבּׁשַָּבת
 לְִפי ׁשֶּתְקּוָפה ִראׁשֹונָה ?הוְלָָּמה מֹוִסיִפין ׁשְלׁשָ. ּתְקּוַפת נִיָסן

  .ִציָרה ָהְיתָה ִּבתְִחּלַת לֵיל ְרִביִעיּיְַהׁשֶּלִׁשְנַת 
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 חשבון זה נותן את היום בחודש בצורה מקוצרת על פי היום- ִאם ִּתְרֶצה ֵליַדע) ו
בעזרת החשבון הזה ניתן למצוא את התאריך בדיוק. בשבוע מן השיטה הקודמת

 שנת החמה לבין הוא חישוב גס של ההפרש בין- ַאַחד ָעָׂשר יוֹם. של שלושה ימים
 התקופה הראשונה של שנת היצירה חלה- ִׁשְבָעה ָיִמים ִּבְזַמִּנים ֵאּלּו. שנת הלבנה

חישוב הסטיות המצטברות בין התקופה. )הלכה גלעיל ( ימים לפני מולד ניסן 7
מובן שקירוב זה.  ימים7לבין מולד ניסן עד זמנו של רבנו מגיע לכל הפחות לכדי 

ואילו כיום צריך להוסיף מספר, ם"הסמוכות לחיי הרמבמתאים רק לשנים 
ִׁשים . אחר של ימים ִׁשים ְׁש  שהרי הצטברות של שלושים יום-ְוַהְׁשֵל ַהֹּכל ְׁש

,ליום בשבוע,  כלומר- ִאם ַיִּגיַע ְליוֹם ַהְּתקּוָפה. מחייבת להוסיף חודש עיבור
התאמה של הימים בשנים שכבר זוהי - 'וכו הוֵֹסף יוֹם. שגילינו בדרך הקודמת

  . אך עדיין לא קוזזו על ידי חודשי עיבור, חלפו מן המחזור

ים  ֲהֵרי ֶׁשָרִצינּו לֵיַדע ּתְקּוַפת נִיָסן ׁשֶּלִׁשְנַת ׁשְלׁשִ?ּכֵיַצדה 
ה נָֹו ׁשְמלֹ ְּכׁשֶַּתׁשְלִי ַהּכ: ֵמאֹות וְַאְרַּבַעת ֲאלִָפים לַּיְִציָרהּותְׁשַע

 ּתִַּקח לָּה יֹום ֶאָחד .תַח ִּתּׁשֵָאר ׁשָנָה ַא,ה וְֶעׂשְִריםנָֹווְֶעׂשְִרים ׁשְמ
 נְִמֵצאת ּתְקּוַפת נִיָסן ְּבלֵיל - התֹוִסיף ָעָליו ׁשְלׁשָוְ, וְׁשֵׁש ָׁשעֹות

 ּוכְׁשֶּתֹוִסיף ָעלֶיָה ׁשֶַבע ׁשָעֹות . ׁשֵׁש ָׁשעֹות ַּבּלַיְלָה,ֲחִמיׁשִי
. ּתְקּוַפת ַּתּמּוז ְּבָׁשָעה ּוֶמֱחָצה ִמּיֹום ֲחִמיׁשִי  ּתְִהיֶה- ּוֶמֱחָצה 

י  ּתְִהיֶה ּתְקּוַפת ִּתׁשְֵר- ֶמֱחָצהּוכְׁשֶּתֹוִסיף ָעלֶיָה ׁשֶַבע ׁשָעֹות ּו
 ּוכְׁשֶּתֹוִסיף ָעלֶיָה ׁשֶַבע ׁשָעֹות .ְּבתֵׁשַע ׁשָעֹות ִמּיֹום ֲחִמיׁשִי

ּתְקּוַפת ֵטֵבת ְּבַאְרַּבע ׁשָעֹות ּוֶמֱחָצה ִמּלֵיל   ּתְִהיֶה-ּוֶמֱחָצה 
ֶיה ּתְקּוַפת ּתְִה -  ּוְכׁשֶּתֹוִסיף ָעלֶיָה ׁשֶַבע ָׁשעֹות ּוֶמֱחָצה .ׁשִִּׁשי

 ,וְַעל ֶּדֶר זֹו ַעד סֹוף ָהעֹולָם. נִיָסן ַהָּבָאה ִּבתְִחּלַת יֹום ׁשִּׁשִי
  .ּתְקּוָפה ַאַחר ּתְקּוָפה

  תאריך בחודש : מקוצרחישוב 
ׁשָנָה ׁש ִּתְהיֶה ּתְקּוַפת נִיָסן ֶׁשּלְֶדֹחִאם ּתְִרֶצה לֵיַדע ְּבכַָּמה יֹום ַּבו 
ּוְבֵאי זֶה יֹום ,  ַהּׁשָבּוַע ּתְִהיֶהִמיֵמי ְּבֵאי זֶה יֹום  ּתֵַדע ּתְִחּלָה- זֹו

 , ָעְברּו ִמן ַהַּמֲחזֹוריםוְכַָּמה ׁשָנִים ּגְמּוִר, ׁשָנָה זֹויִָּקַבע נִיָסן ׁשֶּלְ
וְתֹוִסיף ַעל ְסכּום ַהּיִָמים ׁשְִבָעה ,  יֹוםוְתִַּקח לְכָל ׁשָנָה ַאַחד ָעׂשָר

 וְַהּנִׁשְָאר ,יםים ׁשְלׁשִ ְׁשלׁשִלֹ וְַהׁשְלֵ ַהּכ,יִָמים ִּבזְַמּנִים ֵאּלּו
 יַּגִיַע ִאם :ׁש נִיָסןֶדֹחׁש ֹאר ַּתתְִחיל לְִמנֹותֹו ֵמ,יםלׁשִת ִמּׁשְָּפחּו

הֹוֵסף יֹום אֹו ׁשְנֵי יִָמים אֹו  - וְִאם לָאו ; מּוָטב- לְיֹום ַהּתְקּוָפה
וְִאם ּתְִהיֶה . יַע ְליֹום ַהּתְקּוָפה ַעד ׁשֶּיַּגִ,ה יִָמים ַעל ַהִּמנְיָןׁשְלׁשָ

 וְלַּיֹום .ׁש ֲאָדר ׁשֵנִיֶדֹחׁש אֹרּתַתְִחיל לְִמנֹות ֵמ -ַהּׁשָנָה ְמֻעֶּבֶרת 
  .ׁש ּתְִהיֶה ַהּתְקּוָפהֶדֹחְּבאֹותֹו ַהּיֹום ִמן ַה, ׁשֶּיַּגִיַע ַהֶחׁשְּבֹון

 ִּתְהיֶה ּתְקּוַפת נִיָסן ׁשֶדֹח ֲהֵרי ׁשֶָרִצינּו לֵיַדע ְּבכַָּמה ַּב?ֵּכיַצדז 
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ִׁשים ּוְתַׁשע ֵמאוֹת) ז ֵּתַדע) ח). ירה לספ1170שנת (ל "תתק' שנת ד- ֶׁשִּלְׁשַנת ְׁש
  .כאמור לעיל, ם" הדברים אמורים רק בסמוך לחיי הרמב- ֶׁשָּטִעיָת ַּבֶחְׁשּבוֹן

אורך שנת, לפי רב אדא. ק בחישוב התקופות לפי שיטת רב אדא פרק זה עוס)א
המציגה קירוב, שנת החמה של רב אדא. '997°48"5'365חמה הוא בקירוב מספיק 

37- דקות ו5-קצרה משל שמואל בכ, )ראה סוף הפרק(מדויק יותר למציאות 
א ִּתְמָצא ּתוֶֹסֶפת. שניות נה לעצמו דבר זה מאפשר להתייחס לכל מחזור לב- ְו

ׁשִֶהיא ׁשָנָה ְּתׁשִיִעית ִמַּמֲחזֹור , ַׁשע ֵמאֹותתְים ּוׁשֶּלִׁשְנַת ׁשְלִׁש
ׁש נִיָסן נְִקַּבע ָּבּה ַּבֲחִמיׁשִי ּותְקּוַפת נִיָסן ֶדֹחׁש ֹארנּו י ָמִצ,ס"ר

יְִהיּו ַהּׁשָנִים  ,ּולְִפי ׁשֶָהיְתָה ׁשָנָה זֹו ּתְִׁשיִעית לַַּמֲחזֹור. ַּבֲחִמיׁשִי
יְִהיּו ,  ָעׂשָר יֹוםַאַחדּכְׁשִֶּתַּקח לְכָל ָׁשנָה ֵמֶהן . הנֶֹוַהּגְמּורֹות ׁשְמ

 ֲחִמּׁשָה לֹ ֲהֵרי ַהּכ- ּתֹוִסיף ׁשְִבָעה. נִיםֹוה ּוׁשְמנָֹוּכָל ַהּיִָמים ׁשְמ
. ה יִָמים נִׁשְֲארּו ֲחִמָּׁש- יםים ׁשְלִׁש ׁשְלׁשִלַֹּתׁשְלִי ַהּכ. וְתִׁשְִעים

ׁש נִיָסן ׁשֶָהָיה ֶדֹחׁש ֹארּכְׁשֶַּתתְִחיל לְִמנֹות ֲחִמּׁשָה יִָמים ֵמ
ּוכְָבר יַָדְענּו ׁשֵֶאין ַהּתְקּוָפה .  יַּגִיַע ַהֶחׁשְּבֹון לְיֹום ׁשֵנִי- ַּבֲחִמיׁשִי

 לְִפיָכ ּתֹוִסיף יֹום ַאַחר יֹום ַעד, ְּבׁשֵנִי ַּבּׁשַָּבת ֶאּלָא ַּבֲחִמיׁשִי
 נְִמֵצאת ּתְקּוַפת נִיָסן . ׁשֶהּוא יֹום ַהּתְקּוָפה,ׁשֶּתַּגִיַע לֲַחִמיׁשִי

ת ַּתֲעׂשֶה ֹאוְַעל ַהֶּדֶר ַהּז. ׁש נִיָסןֶדֹחְּבׁשָנָה זֹו ְּביֹום ְׁשִמינִי ֵמ
  .ְּבכָל ׁשָנָה וְׁשָנָה

 לְיֹום  ּתֹוִסיף יֹום ַאַחר יֹום ַעד ׁשֶּתַּגִיַע)ז, לעיל( זֶה ׁשֶָאַמְרנּוח 
 לְעֹולָם ֹלא ּתְִהיֶה ָצִרי ְלהֹוִסיף ֶאּלָא יֹום ֶאָחד אֹו - ַהּתְקּוָפה

 ּוֶפלֶא ּגָדֹול הּוא ׁשֶּתְִהֶיה ָצִרי לְהֹוִסיף ,הׁשְנַיִם אֹו ְׁשלׁשָ
 ּתֵַדע - ר ַעל זֶהתֵ וְִאם ָמָצאתָ ׁשֶַאּתָה ָצִרי לְהֹוִסיף יָ.ַאְרָּבָעה

   . ְּבִדְקּדּוקבֹׁש וְתֲַחרֹזוְתֲַח, ּבֹוןׁשֶָּטִעיתָ ַּבֶחׁשְ

  

יִרי   ֶּפֶרק ֲעׂשִ
  'פחות מרביע'התקופות לשיטת 

ת ֵמְרִביַע ֵמַחכְֵמי א ָּפחּוי לְִמי ׁשֶהּוא אֹוֵמר ֶׁשִה,ׁשְנַת ַהַחָּמהא 
 אֹוֵמר ׁשִֶהיא ׁשְלׁש ֵמאֹות ֲחִמּׁשָה וְִׁשּׁשִים יֹום וְָחֵמׁש ,יִׂשְָרֵאל
ה וְַאְרָּבִעים נָֹו ֵמאֹות ׁשְִבָעה וְִתׁשְִעים ֲחלִָקים ּוׁשְמַׁשעּותְׁשָעֹות 

 ּולְִפי ֶחְׁשּבֹון זֶה. ֶאָחד ִמּׁשִּׁשָה וְׁשְִבִעים ַּבֵחלֶק -  וְָהֶרגַע .ֶרגַע
ּתְִהיֶה ּתֹוֶסֶפת ׁשְנַת ַהַחָּמה ַעל ׁשְנַת ַהּלְָבנָה ֲעׂשָָרה יִָמים וְַאַחת 

ה וְַאְרָּבִעים נָֹוה וְֶאָחד וְֶעׂשְִרים ֵחלֶק ּוׁשְמוְֶעׂשְִרים ׁשָָעה ּוֵמָא
ֲחזֹור ַמְוֹלא ּתְִמָצא ּתֹוֶסֶפת ְּב. ח"א מ"א קכ" כ' ִסיָמן לֶָהם י,ֶרגַע

  לשנת החמהאחרחישוב 

189  פרק י, הלכות קידוש החודש

של - ַמֲחזוֹר )ג. בלא צורך לחשב את השארית שנותרה מן המחזורים הקודמים
 תוספת שנת החמה- ּתוֶֹסְפָּתּה) ה. מחזורתחילת  של אותו - מוַֹלד ִניָסן.  שנה19

   .על הלבנה לעיל הלכה א

ֶאּלָא ְּבכָל ַמֲחזֹור ֵמֶהם ִיׁשְלְמּו ׁשְנֵי ַהַחָּמה , ַׁשע ֶעׂשְֵרה ּכְָללתְׁשֶּלִ
  .ֻעָּברֹותִעם ׁשְנֵי ַהּלְָבנָה ַהּפְׁשּוטֹות וְַהְּמ

 ֶאָחד וְִתׁשְִעים יֹום ,ֵּבין ּכָל ּתְקּוָפה ּותְקּוָפה לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶהב 
ים ֵמׁש ֵמאֹות וְִתְׁשָעה ָעָׂשר ֲחלִָקים וְֶאָחד ּוְׁשלׁשֲִחוְׁשֶַבע ָׁשעֹות וַ

ּוְכׁשֶּתֵַדע ּתְקּוָפה ִמן . א"ט ל" תקי'א ז" ִסיָמן לֶָהם צ,ֶרגַע
 וְתֵַדע , ֵמאֹותֹו ֶרגַע ִמנְיָן זֶהבֹׁש ּתֲַח-  ָהיְתָהיֵאָמַתַהּתְקּופֹות 

ּתְקּוָפה ׁשֶַאֲחֶריָה ַעל ַהֶּדֶר ׁשֵֶּבַאְרנּו ִּבתְקּוַפת ַהּׁשָנָה ׁשִֶהיא 
  . )ד,לעיל ט( ְרִביַע

ּתְקּוַפת נִיָסן לְִפי ֶחׁשְּבֹון זֶה ָהיְתָה ְּבׁשָנָה ִראׁשֹונָה ׁשֶּלַּיְִציָרה ג 
ד נִיָסן ְּבתֵׁשַע ׁשָעֹות וְֵׁשׁש ֵמאֹות ּוׁשְנַיִם ְוַאְרָּבִעים ם מֹולֶַדֹק

וְכֵן ִהיא לְעֹולָם ְּבכָל ׁשָנָה . ב" תרמ' ִסיָמן לֶָהם ט,ֲחלִָקים
ם מֹולַד נִיָסן ְּבתֵׁשַע ׁשָעֹות וְׁשֵׁש ֶדֹקִראׁשֹונָה ׁשֶּלְכָל ַמֲחזֹור 

  .ֵמאֹות ּוׁשְנַיִם ְוַאְרָּבִעים ֲחלִָקים

 בֹׁשֲחּתַ - ׁשֶּתֵַדע ּתְקּוַפת נִיָסן ׁשֶּלְׁשָנָה ִראׁשֹונָה ִמן ַהַּמֲחזֹורּכְד 
ֵמׁש ֵמאֹות וְתְִׁשָעה ֲחִמֶּמּנָה ֶאָחד וְתִׁשְִעים יֹום ְוׁשֶַבע ָׁשעֹות וַ

 ַעד סֹוף ,ים ֶרגַע לְכָל ּתְקּוָפה ּותְקּוָפהָעׂשָר ֲחלִָקים וְֶאָחד ּוׁשְלׁשִ
  .ַהַּמֲחזֹור

 , ּתְִרֶצה לֵיַדע ָמתַי ּתְִהיֶה ּתְקּוַפת נִיָסן לְִפי ֶחְׁשּבֹון זֶהִאםה 
 וְתִַּקח ְלָכל ׁשָנָה ,ּתֵַדע ּתְִחּלָה ׁשָנִים ּגְמּורֹות ׁשֶָעְברּו ִמן ַהַּמֲחזֹור

 וְַקֵּבץ ּכָל ָהְרגִָעים ,ח"א מ"א קכ" כ' וְִהיא י,ּתֹוֶסְפּתָּהֵמֶהן 
 בֹׁשּכְֶדֶר ׁשֶּתֲַח, וְכָל ַהָּׁשעֹות יִָמים, עֹותוְכָל ַהֲחלִָקים ׁשָ, ֲחלִָקים

 ּתֵַׁשע ׁשָעֹות וְֵׁשׁש ֵמאֹות ּוׁשְנַיִם לֹ וְתִגַרע ִמן ַהּכ,ַּבּמֹולָדֹות
 , וְַהּנִׁשְָאר,וְַהּנִׁשְָאר ּתַׁשְלִיכֹו ָחְדׁשֵי לְָבנָה, וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים

 ,ֹותֹו ַעל מֹולַד נִיָסן ׁשֶּלְאֹוָתּה ׁשָנָה ּתֹוִסיף א,ֶדׁש לְָבנָהֹׁשֵֶאין ּבֹו ח
  .ִּתְהיֶה ּתְקּוַפת נִיָסן ֶׁשּלְאֹותָּה ַהּׁשָנָה -ּוְבֶרגַע ׁשֶּיַּגִיַע ּבֹו ַהִּמנְיָן 

  טיב הדיוק של שני החישובים 
 לְִענְיַן סֹוְמכִין לִי ַהְּדָבִרים ֶׁשַעל ֶחׁשְּבֹון ּתְקּוָפה זֹו ָהיּו ַמְרִאיןו 
 ׁשֵֶהן ְמַעְּבִרים ִמְּפנֵי ,ּור ַהּׁשָנָה ְּבֵעת ׁשֵֶּבית ִּדין ַהּגָדֹול ָמצּויִעּב
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השנעשו על ידי חכמי האסטרונומי,  קירובים מרשימים אלו- ַהֹּכל ְּבֵקרּוב הּוא) ז
מתגלים כעבור מאות שנים, ל באמצעות כלי המדידה שעמדו לרשותם"בזמן חז

ראוי. למעט אי דיוקים קטנים המצטברים לשעות ולימים, כמדויקים להפליא
- דקות ו6-השנה קצרה משיטתו של רב אדא בכ, לציין שלפי הידע המדעי כיום

).א,יב, להלןם לשנת החמה מבואר "חישובו המפליא של רבנו הרמב( שניות 38
  . מסלול ממוצע של השמש- ּוְבַמֲהַל ַהֶּׁשֶמׁש ָהֶאְמָצִעי

     ברכת החמה: נספח   
הֶנֶׁשִּלְׁשמוָֹהרוֶֹאה ֶאת ַהַחָּמה ְּביוֹם ְּתקּוַפת ִניָסן ֶׁשִּלְתִחַּלת ַהַּמֲחזוֹר  :כתב רבנו
,ְּכֶׁשרוֶֹאה אוָֹתּה ְּביוֹם ְרִביִעי ַּבֹּבֶקר -ֶׁשַהְּתקּוָפה ִּבְתִחַּלת ֵליל ְרִביִעי , ְוֶעְׂשִרים

,ְוֵכן ְּכֶׁשַּתֲחֹזר ַהְּלָבָנה ִלְתִחַּלת ַמַּזל ָטֶלה ִּבְתִחַּלת ַהֹחֶדׁש. 'עוֶֹׂשה ְבֵראִׁשית'ְמָבֵר 
א ַלָּדרוֹם א ַלָּצפוֹן ְו א ִּתְהֶיה נוָֹטה  ֵמֲחֵמֶׁשתְוֵכן ְּכֶׁשַּיְחְזרּו ָּכל ּכוָֹכב ְוכוָֹכב , ְו
א ַלָּדרוֹם, ַהּכוָֹכִבים ַהִּנְׁשָאִרים ִלְתִחַּלת ַמַּזל ָטֶלה א ַלָּצפוֹן ְו א ִיְהֶיה נוֶֹטה  ְוֵכן, ְו

עוֶֹׂשה'ְמָבֵר ,  ַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֵאּלּו-ְּבָכל ֵעת ֶׁשֵּיָרֶאה ַמַּזל ָטֶלה עוֶֹלה ִמְקֵצה ַהִּמְזָרח 
כנס בויהיא השעה והחלק שת "- ִניָסן ְּתקּוַפת: ארנויבו ).יח,ברכות י( 'ְבֵראִׁשית

בכל ויןוש והלילה היום ויהיה]...  במרס21יום [השמש לתחילת מזל טלה 
הֶנֶׁשִּלְׁשמוֹ .שנבראו בו המאורות - ְּביוֹם ְרִביִעי. )ה,יט; ג,קידוש החודש ט(" ישוביה

 קבוצת- ַּזל ָטֶלהַמ . וכללי של מחזור השמשלא מדויק חישוב - ְוֶעְׂשִרים
חיבור מקומות הכוכבים בקווים דמיוניים יכול. הכוכבים הנראית בתקופה זו

א . להיראות לצופה מן הארץ כצורת טלה א ִּתְהֶיה נוָֹטה  א ַלפוֹןָּצַלְו - רוֹםָּד ְו
הלכתכוכבי חמשת שאר  - ְּכֶׁשַּיְחְזרּו ָּכל ּכוָֹכב ְוכוָֹכב .ופיע בדיוק במערבמשהירח 

 כשחוזרים לתחילת-צדק ושבתאי , מאדים, נוגה,  כוכב-שהיו ידועים בימי קדם 
   .כפי שהם נראים מכדור הארץ, מסלולם

בנוי עלה שנים 28של מחזור  ברכת החמה נעשית פעם אחת ב:וכעת ניתן להרחיב
365אורכה של שנת חמה הוא ש ווןכי, )לעיל פרק ט( שמואל שיטת החישוב של

למקוםליום בשבוע ובתקופה והשמש מגיעה ,  שנים28אחת לכל .  יום ורבעימים
, בתחילת הלילהרביעיהמאורות נבראו ביום : בריאת העולם בו בזמןשהייתה 

היום שאורך הלילה, תחילת תקופת ניסן היא יום השוויון. בתחילת תקופת ניסן
שמצוינתט חלה ברכת החמה ביום "בשנת תשס.  במרס21יום (והיום שווים בו 

מתוך, 2009 באפריל 8 ,ט"ד בניסן שנת תשס"ייום  :בו תחילת תקופת ניסן
תקופת). מהרה תקום, עד לתיקונו בידי הסנהדרין,  ימים18סטייה מצטברת של 

 שבועות52שהרי  ( לההקדמשורבע מאוחר יותר מבשנה  בכל שנה יוםחלה ניסן 
,יום מסויםאותו תקופה בכדי שתחול ה, באופן כללי. ) ימים364בשנה הם רק 

רבעלהתגבר על הפער של כדי (צריך להמתין להשלמת כפולה של ארבע שנים 
כדי לחזור לאותו, כדי להתגבר על הפער של היום(ולה של שבע שנים וכפ, )יוםה

 . שנה28כלומר , )יום בשבוע

תֵר ִמן  לְִפי ׁשֶֶחׁשְּבֹון זֶה הּוא ָהֱאֶמת ָי,ֶרַֹהּזְַמן אֹו ִמְּפנֵי ַהּצ
ֵתר ִמן ִאְצַטגְנִינּות יָ וְהּוא ָקרֹוב ִמְּדָבִרים ׁשֶּנִתְָּבֲארּו ָּב,ָהִראׁשֹון
 ׁשֶָהְיתָה ּבֹו ׁשְנַת ַהַחָּמה ׁשְלׁש ֵמאֹות ַוֲחִמּׁשָה ,ן ָהִראׁשֹוןַהֶחׁשְּבֹו

  .וְׁשִּׁשִים יֹום ּוְרִביַע יֹום

 ְּבֵקרּוב לֹ ַהּכ- וְֶחׁשְּבֹון ׁשְֵּתי ַהְּתקּופֹות ָהֵאּלּו ׁשֵֶּבַאְרנּו ַּדְרּכָםז 
ֲאָבל . ֲאִמִּתי ֹלא ִּבְמקֹוָמּה ָה,ּוְבַמֲהלַ ַהֶּׁשֶמׁש ָהֶאְמָצִעי, הּוא

 ִּבכְמֹוִּבְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ָהֲאִמּתִי ּתְִהיֶה ּתְקּוַפת נִיָסן ִּבזְַמּנִים ֵאּלּו 
ֵּבין ,  ְּבֶחׁשְּבֹון זֶהֶׁשּיֹוְצִאיןם ׁשְֵּתי ַהּתְקּופֹות ֶדֹקׁשְנֵי ָיִמים 

ת ּׁשֵב לְָפחּוְּבֶחׁשְּבֹון ִמי ׁשְֶּמַחֵּׁשב ְרִביַע יֹום ּגָמּור ֵּבין לְִמי ׁשְֶּמַח
 .ֵמְרִביַע יֹום


