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 א. פתיחה 

 : )יא:( איתא בגמרא 

את השנה, על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה. על שנים מהן מעברין  "תנו רבנן על שלשה דברים מעברין  

 ועל אחד מהן אין מעברין". 

הגמרא מביאה ברייתא  )יא.( הברייתא מלמדת אותנו שיש שלשה דברים שעבורם מעברים את השנה. אך לעיל  

 אחרת:

הגשרים, ומפני תנורי פסחים,   את השנה אלא אם כן הייתה צריכה מפני הדרכים, ומפני ן אין מעבריןנו רבנ "ת

ומפני גליות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעו. אבל לא מפני השלג, ולא מפני הצינה, ולא מפני גליות  

 ישראל שלא עקרו ממקומן".

זכרים לקמן )על האביב וכו'(, ותירץ שבאלו ת הדברים המות שלושושאלו התוס', מדוע הברייתא לא ציינה גם א

צורך בשניים מהם כדי לעבר ואילו כאן די באחד. ויש מקום לשאול, מדוע באמת כאן די בסימן    השלושה יש

אחד ואילו בברייתא לקמן יש צורך בשניים? עוד יש לשאול על פשר שינוי הלשון בין הברייתות, שכן בדף יא.  

לו בדף יא: הדברים  ה "אין מעברין את השנה אלא א"כ הייתה צריכה..." ואיעל דרך השלילרייתא  נכתבה הב

 נכתבו בלשון חיוב "על שלושה דברים מעברין". 

 

 ב. שיטת רש"י 

 . הברייתא ביא: 1

 רש"י פירש את הבריייתא בי"א: 

 בחדש האביב... )שמות יג( "על האביב: אם לא בישלה התבואה מעברין דקרא כתיב 

באת ביכורים דכתיב )במדבר  רות האילן: אם מתאחר בישולם יותר מזמן העצרת מעברין שעצרת זמן הועל פי

 .1'וביום הביכורים' ואם לא יביאם בבואו לרגל צריך לטרוח ולעלות פעם אחרת  כח, כו(

,  ן על תקופת תמוז שמתעכבת ונמשכת שאין תקופת תשרי נופלת עד עיבור החג מעבריןועל התקופה: בי

העומר דילה בתוך תקופת טבת    א לן לקמן מקרא בין על תקופת טבת שנמשך זמנה עד ט"ז בניסן שהבאתדנפק

 מעברין לדחות את המועדות כדלקמן )דף יג(".

 
ויש שתירוהקשו על רש  1 זה טורח?  ואין  יותר מסוכות "י, שסוף סוף אפשר להביאם בסוכות  צו שאה"נ יתאחר הדבר 

ות ולא על תקנת עולי  ואכמ"ל. היד רמ"ה הקשה על רש"י ואמר שלא דייק, שכן ודאי ברייתא זו מדברת על תקנת המועד
 גדיים וכו'" )יא.(.ם שייכת לברייתא של "מפני ההרגלים, כיוון שהברייתא על תקנת עולי הרגלי
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. ברש"י נראה שהסיבה 2ה כל אחת תיפול בזמנה בפשטות עניין העיבור על התקופה הוא שארבע עונות השנ

אחרת" היא סיבה חיצונית ואינה דאורייתא, בשונה מ'אביב' שלו    ות פעם של פירות האילן "צריך לטרוח ולעל

חולק על רש"י וסובר שגם פירות האילן זה דאורייתא,  )יא: ד"ה או דילמא(  מקור בתורה "בחודש האביב". תוס'  יש  

תא  "וחג הקציר ביכורי מעשיך". על כל פנים, בין לרש"י ובין לתוס' קשה, שכן הבריי והדבר נלמד מהפסוק  

ב' ולתוס' כולם(. אם כן מדוע סימן  )לרש"י 'תקופה' ו'אבי יכה שני סימנים ואילו סימנים אלו דאורייתאמצר 

 אחד לא יספיק? 

ל פי סימן אחד אנו שוללים  היד רמ"ה מתרץ שהיות והסימנים לא תלויים זה בזה יתכן שכאשר אנו עובדים ע

ל פני השני? ולכן רק כאשר אנו מקיימים שני  אחד ע  קיום של סימן אחר. וקשה, מפני מה אנו מעדיפים סימן

 ישי בטל, מוטב ידחה אחד מפני שניים". סימנים אז "אע"פ שהשל 

לעבר בפועל יש   שכל אחד מהסימנים נחשב צורך לעיבור, ועל מנת  ובשיעורי ר' שמואל רוזובסקי זצ"ל תירץ,

כוונתה שכל סימן הוא סיבה בפני  מ אין  צורך בשני צרכים. ונראה שר"ל שאף שהתורה הביאה ג' סימנים, מ"

 יקול וצירוף של כולם מהם מועיל כדי לעבר. עצמה לעיבור, אלא שכל סימן הוא ש

 

 . הברייתא ביא. 2

 על הברייתא ביא. פירש רש"י:  

 ורף ומפני הגשמים ועדיין לא נתקנו ולא יוכלו עולי רגל לבא."מפני הדרכים: שנתקלקלו בימות הח

 ם פסחיהם ונמוקו בגשמי החורף וצריכין חמה להתייבש.לין בהתנורי פסחים: שצו

ישראל: בני הגולה הרחוקים ונשמע לבית דין שנעקרו ממקומן לעלות לרגל לעשות פסחיהם  ומפני גליות  

 לו לבא בפסח".ועדיין לא הגיעו, שאם לא יעברוה לא ירגי

ת טכניות בקיום מצוות הפסח. א סיבואנו רואים שהסיבות של הברייתא ביא. אינם סיבות בעצם המועד, אל 

 . )יא:( או סביב המועד )יא.( "י הם לצורך המועדות בכל אופן, כל סיבות העיבור על פי רש

סביב הפסוק "שמור את חדש האביב ועשית פסח"   בין הברייתות הוא  שאכן היחס  ולומר  יש לדרוש  ואולי 

שתקיים    זמן המועד מדבר על הצורך של  ביב",  "שמור את חודש הא   - . החלק הראשון של המשפט)דברים טז, א( 

ת הברייתא ביא: לאביב,  והבריאה )עונות השנה, תבואה, פירות(, לכן מתייחס  בזמנו, והוא סביב סימני הטבע 

המשפט של  השני  והחלק  ותקופה.  האילן  הפסח    -פירות  שיפול  הצורך  שמלבד  לנו  מחדש  פסח",  "ועשית 

בכ הישראלית  שהאומה  צורך  יש  מצוותיוללותה  במועדו,  את  מגיעה    -תקיים  זה  חלק  על  פסח"!  "ועשית 

 מפני הדרכים, תנורי פסחים ומפני גלויות ישראל". הברייתא ביא. "

יש צורך בשני  ח ילוק זה מסביר לנו מדוע בברייתא הראשונה יש צורך בסימן אחד ואילו בברייתא השנייה 

בסיבה אחת שלא יקיימו את הפסח בכדי   לכן דיסימנים. שכן הברייתא הראשונה מדברת סביב קיום הפסח, ו

מני הטבע והבריאה  ייתא השנייה מדברת על הצורך בנפילת המועד סביב סישנוכל לעבר. לעומת זאת, הבר 

 .3)עונות השנה, תבואה, פירות(, ולכן יש צורך בשני סימנים כדברי היד רמ"ה הנ"ל 

דברת על דברים טכניים שמונעים את קיום  שונה מעפ"י זה מובן שינוי הלשון בין הברייתות, הברייתא הרא

על דברים נצרכים מטבע    נסחה על דרך השלילה, ואילו הברייתא השנייה מדברתהמצוות בפועל ולכן היא הת

 הבריאה )ההבדל בין שנת חמה ללבנה( ולכן היא נאמרה על דרך החיוב. 

 
בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה" )שמות לד, כב( פירש "תקופת   רש"י על הפסוק "וחג שבועות תעשה לך  2

 ן מסיבה והקפה".שהיא בחזרת השנה, בתחלת השנה הבאה. תקופת: לשו השנה:
ן להכניס גם יסודות מהגרי"ז ברש"י ולהסביר את רש"י מעט באופן  בהמשך המאמר נביא את דעת הגרי"ז ברמב"ם, ויתכ 3

 מושקוביץ שליט"א בסוגיא(.  אחר )כך הבנת הרב יורם
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 : ( מור, ט)שמופיעה ג"כ בתורת כהנים, א מביאה דרשה )כ.( הגמרא במסכת ר"ה 

לצורך, תלמוד לומר החדש הזה לכם,    "יכול כשם שמעברין את השנה ואת החדש לצורך כך מקדשין את החדש

 .כזה ראה וקדש"

פירש מהו הצורך שמחמתו מעברין את השנה: "אביב, פירות האילן ותקופה" )וכן פירש הראב"ד  )שם(  ורש"י  

קר עניין העיבור ולא רק צורך חיצוני )כמו העניין  זה עי   בתורת כהנים(. ויש לשאול, מדוע זה נקרא 'צורך' הרי 

 ? ובשאלה זו נעסוק בהמשך. , משום ירקות שלא ירקבו ביו"ט ומשום קבורת מתים(של קידוש החודש

 

 ג. שיטת הרמב"ם 

נראה שהרמב"ם הלך בכיוון אחר מרש"י. תחילה נציין שהרמב"ם מונה את קידוש החודש ועיבור השנה במצווה 

את שלושת הסימנים  מקום להתבונן מדוע לא מנאם כשתי מצוות נפרדות? בעוד שרש"י ציין  מת יש  אחת, ובא

מסובב את  ד( -דוש החודש ד, ג)קיסביב נקודות שונות בשנה )פסח, שבועות, תקופת תמוז ותקופת טבת( הרמב"ם 

 שלושת הסימנים סביב האביב: 

פרות האילן. כיצד. בית דין מחשבין ויודעין    יב ועל"על שלשה סימנין מעברין את השנה. על התקופה ועל האב

בששה עשר בניסן או אחר זמן זה מעברין אותה השנה. ויעשו אותו ניסן אדר שני כדי  אם תהיה תקופת ניסן  

שעדין זמן האביב. ועל סימן זה סומכין ומעברין ואין חוששין לסימן אחר: וכן אם ראו בית דין שיהיה הפסח ב

שני סימנין   סומכין על בזמן הפסח. אפל הוא. ולא צמחו פרות האילן שדרכן לצמח  א עדיןאל לא הגיע האביב

 אלו ומעברין את השנה". 

שלושה, הרמב"ם   ציין צורך בשני סימנים מתוך  שרש"י  ובשני  ובעוד  'תקופה' בכדי לעבר  פסק שדי בסימן 

 :)כא.( הסימנים האחרים צריך שניים יחד. פסק זה תואם לגמרא בר"ה 

עברה לההיא שתא ולא  רב הונא בר אבין לרבא כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן,  ח ליה  "של 

האביב" שמור אביב של תקופה שיהא  תחוש לה )שהיא דעת יחיד במסכת סנהדרין(, דכתיב "שמור את חדש  

 בחדש ניסן". 

 וננסה לעמוד על דברי הרמב"ם והיחס בינו לבין שיטת רש"י. 

 

 . דעת הגרי"ז 1

כאן(    הגרי"ז על הרמב"ם  פי הרמב"ם תלוי בכלל מדייק מלשונו של הרמב"ם שעיקר סוד הע)בחידושיו  יבור על 

 בהשוואת שנת הלבנה לשנת החמה ותו לא:

לשון הרמב"ם שהבאנו דעיקר דין אביב דקרא שבו תלוי חשבון השנה וחשבון המועדות אינו  "ויותר נראה מ

ק עיקר פירושו הוא זמן הראוי לאביב לפי חשבון שנת החמה  ופה, רתלוי כלל לא בביכור התבואה ולא בתק

ן חדש האביב,  ושה דברים כולהו סימנים נינהו על זמן אביב זה... הרי דמעיקר הדין לאו בהו תלי די ואלו השל

 ובע"כ דעיקר דין אביב דקרא פירושו הוא זמן האביב לפי חשבון החמה". 

 :)שם( וזה לשון הרמב"ם ב( -)א, אלהלכות קידוש החודש  הרמב"םהבנתו של הגרי"ז מדוייקת בפתיחתו של 

הזה    הם חדשי הלבנה שנאמר )במדבר כח, יד( 'עולת חדש בחדשו' ונאמר )שמות יב, ב( 'החדש  "חדשי השנה

לכם ראש חדשים'. כך אמרו חכמים הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה במראה הנבואה דמות לבנה ואמר לו  

 .ו מחשבין הם שני החמה שנאמר )דברים טז, א( 'שמור את חדש האביב' ים שאנכזה ראה וקדש. והשנ

זאת כמו שלשים וכמה יתרה שנת החמה על שנת הלבנה קרוב מאחד עשר יום. לפיכך כשיתקבץ מן התוספת ה

יום או פחות מעט או יותר מעט מוסיפין חדש אחד ועושין אותה השנה שלשה עשר חדש והיא הנקראת שנה  

  מעוברת".
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נות חמה, וכל הצורך לעיבור "ם לומד מהפסוק "שמור את חודש האביב" שהשנים שאנו מחשבים הינן ש הרמב

 זה התאמת חודשי הלבנה לחודשי החמה.

 :)יב.( שיטת ר' חננאל הבנה זו תואמת את  

ה  "פירוש, אע"פ שהורה ר' עקיבא לעבר ג' שנים זו אחר זו לא נגמר הדבר אלא בישיבת בי"ד בכל שנה ושנ

שנים זו אחר זו', איך עיברו חכמים    תם לה בעיבור כגון זה... ויש להקשות, והלא שנינו 'אין מעברין ג' וקבע

ז'   -מפני שסוד העיבור בנוי לעבר בכל מחזור של י"ט שנה  בהוראת רבי עקיבא ג' שנים זו אחר זו? פירוש,  

 ים מעוברות". ז' שנ מעוברות כדי להשוות שנת הלבנה לשנת החמה, ושלא לגרוע על 4שנים 

)"אין מעברים ג' שנים זו אחר זו"(, עדיין עיקר העיבור הרי שמדוייק ברבינו חננאל שאף שיש לנו כללי עיבור  

יש  5מה לשנת לבנה וזה השיקול העיקרי שלנו, וחשבון זה הוא גו"ח אדז"ט הוא התאמה כללית של שנת ח  .

השוואת שנות הלבנה עם שנת חמה, הוא מוסיף    קר הוא לדייק, שאף שהגרי"ז חוזר שוב ושוב על היסוד שהעי 

 חשובה נוספת:  באחת הפעמים גם נקודה

ויהא הפסח בזמן הראוי לאביב לפי חשבון  "ובע"כ דזהו פירושא דאביב לדעת הרמב"ם שיהיו השנים שני חמה  

 , ואביב ותקופה ופירות האילן כולהו סימנים נינהו על זמן אביב זה".זה

ינו  עדם האמיתי, היגם במועד, אך לא ביחס לסימן חיצוני אלא למהות הזמנים שיחולו במועניין  דהיינו שיש לנו  

 בזמן הראוי בשנת חמה ובחודש הראוי מחדשי הלבנה. 

 : )קידוש החודש ד, א( ובכך מובנים דברי הרמב"ם 

ן אדר  י אדרי"שנה מעברת היא שנה שמוסיפין בה חדש. ואין מוסיפין לעולם אלא אדר ועושין אותה שנה שנ

סח באותו זמן שנאמר )דברים  ב כדי שיהא הפ, מפני זמן האבי6ראשון ואדר שני. ומפני מה מוסיפין חדש זה 

בא פעמים בימות    הפסחשיהיה חדש זה בזמן האביב. ולולא הוספת החדש הזה    טז, א( 'שמור את חדש האביב'

 החמה ופעמים בימות הגשמים".

ם למד מ"שמור את חודש האביב" את חשיבות העיבור מחמת הרמב"  בתחילת הלכות קידוש החודש )פ"א(

הלבנה, ואילו כאן )פ"ד( הרמב"ם מבאר את הצורך בעיבור כדי שהפסח יחול   החמה עם חודשי השוואת שנת  

באביב. ועל פי דברי הגרי"ז הדברים מתיישבים, שבאמת יש כאן עניין כפול, לחוג את הפסח בזמן המתאים של  

בור השנה עם  שבון חודשי הלבנה. נקודה זו תסביר לנו מדוע הרמב"ם מנה מצוות עיה עם חחשבון שנת החמ

 : )מצווה ד( צוות קידוש החודש, וזו לשון ספר החינוך מ

ה’   מועדי  ישראל  שיעשו  כדי  החודש,  קידוש  מצות  שיסוד  לפי  השנה,  עיבור  מצות  זו  מצוה  תכלול  "וכן 

יא. ואולם מלבד זה המקרא באו הערות בכתובי התורה יורו  יסוד הבמועדם. וכמו כן מצוות עיבור השנה מזה ה

)דברים טז, יא( שמור את   מה שכתוב )שם יג, י( ושמרת את החוקה הזאת למועדה. וכןהעיבור, והוא  על מצוות  

 זה שאמרנו הוא על דעת הרמב"ם ז"ל".חודש האביב... 

 
'תשפ"ב  ח לדוגמא את שנת הדהיינו אם ניק  .מעוברותט  , י""ז, יד, י" א, י"ח',  ו',  ג'שנים    –מה שמקובל אצלנו שבי"ט שנים    4

שנה( נוכל לדעת ע"י השארית האם זו שנה מעוברת או לא:   19מחזוריות של )בכדי לקבל את השנים ב 19-ונחלק אותה ב
5782 (התשפב ) 

19
= 304

𝟔

19
 =ו( הרי ששנת תשפ"ב היא שנה מעוברת. 6"ח אדז"ט )ונכללת בג 6היות והשארית  

 ראה הערה לעיל.  5
ההתאמה הוא להתאים את שנת    "ם כאן רוצה לענות על שאלה שעולה מתוך הדברים, שהרי אם כל ענייןנראה שהרמב  6

עצמו שבפרק א' לא   אחר? שאלה זו נזקפת גם לרמב"םהחמה לשנת הלבנה, מדוע מוסיפים דווקא חודש אדר ולא חודש 
מדי שאנו  כפי  מתרץ  בדבריו  והרמב"ם  אדר.  בחודש  עניין  שום  בגציין  כעת  בכדי יקים  בהתאמה  עניין  לנו  שיש  רי"ז, 

דש אדר יוצר לנו דיוק גדול יותר, שכן יתכן וטעינו בחשבון התקופה בעונות השנה,  שהפסח יחול בזמן של התאמה, וחו
למועד נוכל לדייק היטב. ועל פי זה אפשר גם להסביר פשט ברש"י )ר"ה ז.( שכתב: "ואעפ"כ אין מעברין אלא אדר:   וסמוך 

חדש הסמוך לאביב  ן מוסיפין ח אי האביב"  השנה אלא אדר דכתיב "שמור את חדש  ". שיבוא אביב בזמנועבר  דש על 
גם אם יעבר את חודש טבת הדבר יאחר הכל בשלושים    ולכאורה מה פשט המילים שרש"י מוסיף 'שיבוא אביב בזמנו', הרי
 ק יותר.ר יהיה מדוייום ויבוא אדר בזמנו, אלא שיתכן ויהיה בלבול וסמוך למועד הדב
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ודש מטרתם אחת, שיעשו ישראל את  דוש החהרי שעניין ההתאמה של שנות החמה וחודשי הלבנה ועניין קי

פסק שדי בסימן אחד של תקופה, שכן זה עיקר סיבת    ם מסבירה מדועמועדי ד' במועדם. שיטתו של הרמב"

העיבור. אך יש לשאול, מדוע על פי הרמב"ם התקופה נחשבת סימן, הרי לפי הנ"ל זהו יסוד העיבור, ולא סיבה 

 חיצונית? 

ו'ת שהיות  לומר  שיש  הסימנים  קופה'  ונראה  בין  בלבול  יש  לפעמים  לחודשים  השנה  עונות  התאמת  זה 

עונה. ועוד שעונה היא חלק נקודתי בשנה ביחס להתאמה הכללית של המושג שנות חמה וחודשי  ינים המאפי

 לבנה )המתפרס על מערך של י"ט שנים(, ולכן גם זה בגדר סימן בעלמא. 

מ הפרדה  עשה  הרמב"ם  מדוע  מובן  גם  זה  פי  בין  וחלטת  על  שונה  הלשון  גם  ומדוע  הברייתות,  שתי  בין 

: "על האביב, פירות האילן ותקופה" הינה הסיבה המרכזית שלשמה באמת אנו  דף יאהברייתות. הברייתא ב

מעברים, כדי להתאים את שנת החמה לשנת לבנה, ולכן הברייתא מתנסחת בלשון חיובית, וזה לשון הרמב"ם  

 :  ד( -)קידוש החודש ד, ב

ו הדברים שמעברין  . ואלסימנים מעברין את השנה. על התקופה ועל האביב ועל פירות האילן..  ל שלשה"ע 

 בשבילן כדי להיות השנים שני חמה".

. "ויש דברים אחרים  )שם ד, ה(   הברייתא בדף יא. "מפני הדרכים..." מדברת על צורך אחר לגמרי, ולשון הרמב"ם

בשבילן   מעברים  ב"ד  הצורךשהיו  הברייתא בלשון  היות    ". מפני  נקטה  מקרית,  אלא  מהותית  סיבה  לא  וזה 

 ואכמ"ל.  7רשים האם צורך זה הוא דאורייתא או דרבנן ו המפשלילה. ונחלק
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ולומר שאף על פי שעניין העיבור הוא מפני    8על פי דברי הגרי"ז, אפשר לאזן מעט את מה שאמרנו בדעת רש"י 

מנם סדר זה איננו  יש במועדות, והוא להופיע סדר עליון יותר, שנת חמה לשנת לבנה. אועמוק   המועדות, טעם 

 מעשי וכל שיש לנו להתבונן זה בסימנים הנתונים גרידא, אך עדיין עלינו לדעת שעניינם סביב צורך עליון יותר.

ך". שכן בסופו של  ו "צור הקושי שציינו לעיל, מדוע הגמרא בר"ה קוראת לסימנים הללדבר זה מתרץ לנו את  

ללו, והוא התאמת חודשי לבנה לחודשי חמה אם כן סימנים  דבר יש רעיון רחב יותר העומד מאחורי הסימנים ה

לבד ואלו התאמה הזו. אף על פי שבפועל אין אנו עוסקים כלל בעניין החשבון אלא בסימנים ב  לצורךאלו הם  

 המועדות.

 

 . הקושי בדעת הגרי"ז 3

באופן   בהקושי  נותכללי  כן  שהרמב"ם  הרמב"ם  בלשון  שנראה  הוא  הרמב"ם  בדעת  הגרי"ז  משקל  הסבר  ן 

 : )שם ד, ג( לסימנים ולא רק להתאמת שנת החמה לשנת הלבנה, וזה לשון הרמב"ם 

א צמחו פרות האילן שדרכן לצמח בזמן  "וכן אם ראו בית דין שעדין לא הגיע האביב אלא עדין אפל הוא. ול

הרי הן  ואף על פי שהתקופה קדם לששה עשר בניסן  .  ין אלו ומעברין את השנה י סימנ הפסח. סומכין על שנ

מעברין. כדי שיהיה האביב מצוי להקריב ממנו עמר התנופה בששה עשר בניסן. וכדי שיהיו הפרות צומחין  

 כדרך כל זמן האביב". 

 
ה צורך דאורייתא. ואף ששאלו על התורת חיים כיצד יתכן התורת חיים נקט שזהו צורך מדרבנן, ואילו הרמ"ה נקט שז  7

נמצא האדם אוכל חמץ בפסח ואוכל ביוה"כ, כבר תירץ המנחת חינוך בפשטות שכיוון  שרבנן ישנו את הזמנים מדעתם, ו 
בא התאריך  ממילא  לחכמים  נמסר  המועדות  משתנה  שעניין  הדברים מת  ולענ"ד  איסור,  כלל  כאן  ואין  קביעתם  ע"פ 

 ברורים.
 כך שמעתי מהרב יורם מושקוביץ שליט"א. 8
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התקופה מתקיימת , אף שדוע אנו יכולים לעבר בשני הסימנים )אביב ופירות האילן( כאן הרמב"ם מסביר מ

שיהיה האביב מצוי להקריב ממנו עומר התנופה" ועל  במועדה, והטעם שהרמב"ם מביא הוא טעם מעשי, "כדי  

 פי הגרי"ז אין שום עניין בדברים מעשיים כלל. 

 :)ר"ה סי' קמ, ג ד"ה ולכן נראה דלפי' הב'( ל ר' חננאל קושי נוסף שיש בגרי"ז הוא הקושי שמקשה החזון איש ע

ז' עיבורין בי"ט שנה אבל אין"בזמן   עניין    י"ט שנה קבועות בשם  ראיה התקופה היא המכרעת וממילא הוו 

מחזורים ופעמים שיש ח' עיבורין במחזור זה וו' במחזור זה, כיוון שסיבת העיבור לא נתייחד בגו"ח אדז"ט  

הוזכר בגמ' שאין מעברין    ן. ולאגשרים, גלויות שנעקרו ואביב ופירות האיל  ות כמו דרכים,אלא בסיבות מקרי

מעברין בשביל שלא היו רק ו' עיבורין ואיך יתכן לחדש במה שלא בשביל שכבר היו ז' עיבורין במחזור או ש

 הוזכר בגמרא?... ואולי ט"ס". 

יהיה מוסב גם על הרמב"ם, מניין הוא הביא את עניין  החזון איש תוהה על רבינו חננאל, וקושי זה לפי דברינו  

כלל בגמרא, והגמרא   התאמת שנת חמה לשנת לבנה )גו"ח אדז"ט( כעיקר, בעוד שזה לא מוזכר ון של  החשב

 הביאה לנו סימנים מובהקים מקריים שעל פיהם עלינו ללכת. 

 

 . איזון דברינו בדעת הרמב"ם 4

נה ו ההבח, ואף שיסוד הגרי"ז הוא ודאי נכון )דהיינ9ברינו ברמב"םאם כן נראה שיש לנו צורך גם לאזן את ד

בנה(, שכן הוא מדויק ברמב"ם. עדיין  שיש גם עניין של חשבון העיבור הכללי, התאמת שנת החמה לשנת הל

 יש מקום לשינוי קל בדברים. 

 התייחס הרמב"ם למערכות הכלליות של זמני ומועדי ישראל: ב( -)הלכות אבפרק א 

'החדש הזה    נאמר )שמות יב, ב(דשו' ו'עולת חדש בח  "חדשי השנה הם חדשי הלבנה שנאמר )במדבר כח, יד(

ה לו הקדוש ברוך הוא למשה במראה הנבואה דמות לבנה ואמר לו  לכם ראש חדשים'. כך אמרו חכמים הרא

 ש האביב'. 'שמור את חד א(-כזה ראה וקדש. והשנים שאנו מחשבין הם שני החמה שנאמר )דברים טז

כך כשיתקבץ מן התוספת הזאת כמו שלשים ם. לפיוכמה יתרה שנת החמה על שנת הלבנה קרוב מאחד עשר יו

עט מוסיפין חדש אחד ועושין אותה השנה שלשה עשר חדש והיא הנקראת שנה  יום או פחות מעט או יותר מ

 מעברת".

יע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה  התורה אומרת ביחס למערכות השמיים: "ויאמר אלקים יהי מארת ברק

 החודשאך כאשר אנו מגיעים לחלק הפרקטי של קידוש    )בראשית א, יד(.נים"  מים ושוהיו לאתת ולמועדים ולי
 : ג( -)הלכות א פותח לנו הרמב"ם את דבריו באופן אחר  )פ"ד(

"שנה מעוברת היא שנה שמוסיפין בה חדש. ואין מוסיפין לעולם אלא אדר ועושין אותה שנה שני אדרין אדר  

פני זמן האביב כדי שיהא הפסח באותו זמן שנאמר )דברים טז,  ש זה מראשון ואדר שני. ומפני מה מוסיפין חד

זה הפסח בא פעמים בימות  ולולא הוספת החדש הור את חדש האביב' שיהיה חדש זה בזמן האביב.  א( 'שמ

 החמה ופעמים בימות הגשמים. 

ן ויודעין  מחשבי  על שלשה סימנין מעברין את השנה. על התקופה ועל האביב ועל פרות האילן. כיצד. בית דין

רין אותה השנה. ויעשו אותו ניסן אדר שני כדי  אם תהיה תקופת ניסן בששה עשר בניסן או אחר זמן זה מעב

 אביב. ועל סימן זה סומכין ומעברין ואין חוששין לסימן אחר. שיהיה הפסח בזמן ה

רכן לצמח בזמן  ילן שדוכן אם ראו בית דין שעדין לא הגיע האביב אלא עדין אפל הוא. ולא צמחו פרות הא

ואף על פי שהתקופה קדם לששה עשר בניסן הרי הן    הפסח. סומכין על שני סימנין אלו ומעברין את השנה.

יה האביב מצוי להקריב ממנו עמר התנופה בששה עשר בניסן. וכדי שיהיו הפרות צומחין  מעברין. כדי שיה 

 כדרך כל זמן האביב". 

 
 שליט"א. יסוד הדברים נאמרו על ידי הרב אריאב עוזר 9
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ח צריך לא להיות בימות החמה )דהיינו הקיצוניים( ולא בימות ים; פסהרמב"ם כאן מביא לנו שיקולים מעשי

החמה לשנת הלבנה( אלא  ם )הרמב"ם לא מציין הגדרות שמימיות שלא תהיה סטייה בהתאמת שנת  הגשמי

כדרך כל צריך לבוא באביב, תקופה, אביב בו מצוי תבואה להקריב ממנו עומר ובכדי שיהיו הפירות צומחים  

 חיצוניים שעל פיהם אנו צריכים לעבוד ותו לא.  סימניםאלו זמן אביב, 

גו  דהיינו, גם הרמב"ם פי החשבון  ולא על  פי הסימנים הטכניים  "ח אדז"ט. התורה סובר שעלינו לעבוד על 

ציוותה אותנו להתאים את שנות חמה לשנות לבנה על פי סימנים גם אם בחשבון יצא אחרת. דבר זה מאוד 

חשבון,  שיש לנו חשבון, יש לנו עניין לקדש על פי הראיה ולא ללכת על פי העל פי  דומה לקידוש החודש שאף  

חדד לנו יותר מדוע הרמב"ם מנה את קידוש  וכאשר עדות הראיה מתבררת לנו אנו הולכים על פיה. דבר המ

 החודש עם עיבור השנה. 

 

 ד. היחס בין רש"י לרמב"ם

בעניין של קידוש החודש. והוא שיש שנות חמה   לגמרי  אם כן על פי דברינו גם רש"י וגם הרמב"ם מסכימים

נתן משקל אחר התאימם, ויש סימנים שרק על פיהם אנו עושים זאת. אלא שכל אחד  ושנות לבנה ועלינו ל

 לסימנים בהתחשב בעובדה שהם מסמלים משהו בחשבון השנים. 

י שכאמור בודאי ראו ף על פרש"י וסיעתו לא התחשבו כלל בחשבון אלא רק לסימנים הקשורים למועדות, א

נים. לעומת זאת, הרמב"ם ראה בסימנים הללו קשר מהותי  בחשבון סיבה פנימית למהלך העיבור על פי הסימ 

שהבאנו    )כ.( לכן הרמב"ם בחר לתת משקל לעניין התקופה יותר משאר הסימנים כדברי הגמרא בר"ה  לחשבון.  

 לעיל. 

י בין הסימנים לבין החשבון  רש"י  של  הסתדר עם שיטת הרמב"ן שמנה את קידוש החודש  כולה לההפרדה 

מצו כשני  השנה  שבקידועיבור  בעוד  בחשבון  עניין  לנו  אין  השנה  בעיבור  שכן  נפרדות.  יש.  ות  החודש  וש 

הרמב"ם כאמור רואה בהם מכנה משותף של חשבון וסימנים שעל פיהם אנו משתדלים וצריכים ללכת. עוד 

 שמביאה ברייתא:  )יא.(   אשונים לסימנים והוא בהמשך דברי הגמרא חד מהר ניתן לראות את יחס המשקל שכל א 

מפני הגוזלות שלא פירחו, אבל עושין  ר אין מעברין את השנה לא מפני הגדיים, ולא מפני הטלאים, ולא  "ת"

רכיכין   דגוזליא  לכון  אנחנא  מהודעין  גמליאל  בן  שמעון  רבן  משום  אומר  ינאי  רבי  כיצד  לשנה  סעד  אותן 

 א תלתין יומין". קין וזימנא דאביבא לא מטא ושפרת מילתא באנפאי ואוסיפית על שתא דיא דערואימר

גבי אחד מהסימנים של הברייתא לקמן. דהיינו שאם יש    רש"י מסביר שסעד פירושו שמוסיפים סיבה זו על 

ר לצרף ים אפשסימן אחד מתוך שלושת הסימנים, 'אביב', 'תקופה' ו'פירות האילן', אז אף על פי שצריך שני

ת זאת לא ראה שום עניין מהותי בסעד וראה  . הרמב"ם לעומ10אליו לדוגמא את סיבת הגדיים ולעבר את השנה 

אמירה "שיווקית" בעלמא דהיינו נתינת טעם נוסף לסבר את האוזן להמון העם בסיבת  את עניין הסעד רק כ

 העיבור. 

מנים לחשבון השנים ולכן הוא נותן משקל  ות הסיועל פי דברינו הדבר תואם שכן רש"י מתעלם לגמרי מהשלכ

ניין כלל בניתנת  מהרמב"ם שרואה את הסימנים כשייכים לחשבון ולכן איננו רואה עגדול יותר לענייני המועד  

 משקל ל'גדיים וטלאים'. 

יש להעיר שבגמרא יש קושי מסויים לשיטת הרמב"ם, שכן הגמרא אומרת שכאשר הבי"ד מעברים ע"י צירוף 

דאביבא לא מטא ושפרת   יעים "מהודעין אנחנא לכון דגוזליא רכיכין ואימריא דערקין וזימנאהם מודסעד  

 
 דברי רש"י על גדיים וטלאין: שהן דקין אין מעברין עליהן כדי שיגדלו ויעשו מהם פסחים שהרי יכול להקריב קטנים. 10
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ן יומין". על פי רש"י הדברים מובנים מאוד שכן הוא מציין שני  מילתא באנפאי ואוסיפית על שתא דא תלתי

 טעמים שבשבילם הוא מעבר. אך לפי הרמב"ם יש קושי בתרתי: 

 גוזלים הרי זה עניין של סיבור האוזן בעלמא. סימן בא. מדוע הוא פותח את ה 

 מספיק וצריך שני סימנים.שמצורף כאן רק לגוזלים 'אביב', ועל פי הרמב"ם אביב לבד לא    ב. עוד רואים בגמרא

מסביר שהיות ואיגרות העיבור נשלחות לחו"ל, הם אינם רואים את בעיית האביב כ"כ מפני    )ד, ח( בשקל הקודש  

לים. על פי זה דברי  לעומת זאת הם מודעים לבעיית הגוזלים, לכן פתח דבריו דווקא בגוז  שונה,  שאצלם האויר 

שכן אע"פ שרש"י נתן לסעד מקום עצמי, עדיין היה ראוי שיהיה  הגמרא תואמים לרמב"ם אפילו יותר מרש"י,  

לו ע"פ הרמב"ם  י. ואישני ברשימה שכן סוף סוף הסימן הזה רק ראוי להצטרף וכסעד, ואינו מהווה חשבון עצמ

ש לנו עניין לפתוח בדבר זה. אם כי גם ברש"י ניתן לומר היות וכל עניין הסעד הוא סיבה "שיווקית", אדרבה י 

 היות וסוף סוף אנו כבר מביאים שני טעמים מן הראוי שנפתח בנתינת טעם שיותר מתיישב על הלב. זאת ש

שיש לומר שהרמב"ם סובר שיש הבדל בין אביב  נראה    לעניין זה שרשב"ג צירף את הגוזלים ל'אביב' בלבד,

דא )"וזימנא  אביב  דבר לזמן  בלבד.  אחד  בסימן  די  ולכן  תקופה  פירושו  אביב  וזמן  בלשון    ביב"(,  שמדוייק 

 הרמב"ם:

 : )שם ד, ב( בתיאור התקופה אומר הרמב"ם 

אותה השנה. ויעשו   מעברין"בית דין מחשבין ויודעין אם תהיה תקופת ניסן בששה עשר בניסן או אחר זמן זה 

 . ועל סימן זה סומכין ומעברין ואין חוששין לסימן אחר".אותו ניסן אדר שני כדי שיהיה הפסח בזמן האביב

 : )שם ד, ג( ו בתיאור האביב אומר הרמב"ם ואיל

"וכן אם ראו בית דין שעדין לא הגיע האביב אלא עדין אפל הוא. ולא צמחו פרות האילן שדרכן לצמח בזמן  

דם לששה עשר בניסן הרי הן  סומכין על שני סימנין אלו ומעברין את השנה. ואף על פי שהתקופה קהפסח.  

 ריב ממנו עמר התנופה בששה עשר בניסן". מעברין. כדי שיהיה האביב מצוי להק

  יש לציין, שעל פי דברינו הרמב"ם אינו כשיטת ר"ח כפי שהסברנו לעיל, ובפן המעשי אין חשבון השנים עוזר

 לא שיש לנו ללכת על פי הסימנים המעשיים שנתנה לנו התורה. לנו א

 

 כום ה. סי

ציוותה אותנו התורה למנות החודשים מחודש ניסן על פי הלבנה, שנאמר "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון  

אמר ושה, ו"הראהו לבנה בחיד )שמו"ר טו, כח. מובא ברש"י שם( . ואומר המדרש )שמות יב, ב( הוא לכם לחדשי השנה" 

ו הולכת על פי שנת החמה שנאמר שלנ לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש". ואמרה לנו התורה שהשנה 

. היות ויש הפרש בין שנת חמה לשנת לבנה זקוקים אנו  )דברים טז, א(   11"שמור את חודש האביב ועשית פסח" 

 לעיבור. 

ה ופירות האילן" ובנוסף לסימנים אלו , תקופ התורה נתנה לנו סימנים מעשיים שעל פיהם עלינו לעבר "אביב 

 ר מחמתם לצורך יכולת כל עם ישראל לקיים מצוות הרגל כתיקונם. לעביש גם סיבות נוספות שעלינו 

אף על פי שעלינו ללכת על פי הסימנים המוחשיים. נחלקו המפרשים )רש"י והרמב"ם( מה המשקל שיש לתת 

לכן עניין עיבור השנה  מן שנתנה התורה כדבר המהותי ואת הסילסימנים ביחס לחשבון השנים. רש"י רואה  

עדות בלבד )וקידוש החודש הוא סביב חודשי הלבנה, ולא דומה קידוש החודש לעיבור השנה,  הוא סביב המו

כרמב"ן(. ואילו הרמב"ם רואה את החשבון כדבר המהותי אך אנו מחויבים ללכת על פי סימנים מוחשיים )גם 

החודש.  ו סתירה לחשבון( בדומה לקידושהם יהואם יתכן ופעמים 
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