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בקצרה והגדרותיה החודש קידוש בעניני בסיסיות ידיעות / החודש משנת

תשס אלול ו"כ'

טירחא. שו ללא הערות להוסי ונית , עיקביי לא ה לכ , סופיי אינ ההערות מספרי לב שי

שאחרי 0 0 לקוב מקביל הוא , השינויי את לעשות יש בו 14החוד2] בש הערות קוב [הוא 3 קוב

005 הקצר של במחיצה לסדר אותו לשלוח כדי רק 14החוד2 ל שמו את להחלי יש השינויי

ל הוחלפו הערות, 3 ע 333 מ השמות

005 ל והועבר 14החוד2 14החוד1 קוב 3333\ 2ראש במחיצה

רגילות באותיות שישאר לשקול []

ïåùàø ÷øô

äøéöéä - íìåòä úàéøá

" פתח: יוחנ למועדיר' ירח א"עשה בלבד, חמה גלגל אלא להאיר נברא לא , יוחנ ר' אמר נברא". למה כ

ר לקדש כדי לבנה, וכו'."גלגל ושני טו]ח ו פרשת רבה [בראשית

אליעזר רבי .1לפי העול נברא בניס יהושע ר' ולפי , העול נברא יב.]בתשרי י: ח. ד השנה [ראש

.`eixg`ly clend mei ,zexe`nd zilz mei ,mlerd z`ixa yceg

הנ אליעזר רבי [לפי , העול נברא הראשו כ"ביו היינו כ"ל יהושע רבי ולפי באלול, באדר]."ה ה

בחיר הראשו האד נברא השישי ביו ברקיע. לשמש והתחילו ניתלו המאורות הרביעי ביו

הבריאה.

2æ"éôìùåתוס' ,ùãåçä ùãé÷ æà àîúñîå ,äååèöð [äîîéä ìù à"ë äòùä àéäù] úéòéùú äòùá :íéáúåë
àöîð ,é"àá ùã÷ì øùôàù ãò ãìåîä úìéçúîù ïîæä àåäù ,íãå÷ úåòù 6 äéä äøéöéá ïåùàøä ãìåîä

.ã"é óåñá åà å"è äòù úìéçúá äéä åîöò ãìåîäù3

.a'3תוסãéîå ,'ã ìéì úìéçúá úåøåàîä úà äìú ä"á÷äù :[1.1 ...äøòä ïééò - òùåäé éáøã àáéìà] íéáúåë
.íé÷ìç á"îøúå úåòù 'è ãåòå íéîé 'æ äîöòá äôéæð äâäðå äâøè÷4

.b5ר:"תìåáîì íéðåî ìàøùé éîëç6'øë ìåáîì óà íéðåî íìåòä úåîåà éîëç ,òùåäé éáøë äôå÷úìå à"øë

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
הר הרי"1) תשרי,"בדפי א' שישי ביו , הראשו האד יצירת יו דהיינו בריאתו, גמר ליו שהכוונה כותב: ג. ד השנה ראש

ד ח. ד השנה ראש (2 . העול יצירת נגמרה וי"שבו זה למולד סימ נתנו הראשוני (3 ולתקופות. סו"ה שישי יו פירוש: ד,

י ע"שעה כותב: 87 עמ' מספרי השמי בספר חז"ד. י"פ שעה סו , היו של השלישית השעה בתחילת התרחש זה משקיעת"ל, ד

בבקר. 8 ו' ביו היה שהמולד יוצא ברקיע, שימוש ותחילת המאורות מתלית שעות 62 לבריאה, החמישי היו סו של החמה

" נקרא זה ישובמולד של ""מולד מולד ג [יש ע"תוהו. .[3 הערה ד' פרק לקמ בזה עיי חז", השעה"פ בתחילת התרחש זה ל,

י שעה סו , היו של מדברי"השלישית כי כותב: יד, פרק חכמתכ היא כי בספר לבריאה, החמישי היו סו של החמה משקיעת ד

וי היה המולד אליעזר רבי לפי שרק וכ השעה, לסו הכוונה שעות, וכ כ שאומרי מקו שבכל , למדי אנו לפי"תוס' אבל ד,

תרמ ט' ד' היה יהושע עיי"רבי ב"ב, הראשו הפירוש לפי הוא וכ (4 הבוש"ש. הואערוגת השני ובפירושו הרוקח. לתלמיד "

הקב תרמ"מפרש: שעות ט' אחרי קיטרגה והיא ד', ליל בתחילת המאורות את תלה כמו"ה ימי ז' בעצמה נזיפה ונהגה , חלקי ב

החזו . שהקב"במרי מפרש: תרמ"א שעות בט' המאורות את תלה ע"ה . במרי כמו ימי ז' נזיפה ונהגה קטרגה ומיד , חלקי ע"ב

ר תוס' (6 יב. ד השנה ראש (5 א' הערה נו פרק חכמתכ היא כי ד"בספר ח. ד ""ה גורסי ולתקופות, ."ולמולדותה
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:íéøîåà ùé .òùåäé7,éøùúî ïéðåî íéðùä ïééðîì êà ,íìåòä àøáð ïñéðá øáåñä òùåäé 'ø úèéùë ø÷éòäù
:íéøîåà ùéå8.íìåòä àøáð éøùúá øáåñä øæòéìà éáøë ø÷éòäù

dyrnl dwiqtd, הראשוני גדולי רוב 9ïééðîìכדעת ïëìå ,ïñéðá àøáð íìåòäù òùåäé 'øë íé÷ñåôä
.éøùúî íéðåî åðà ,ïåùàøä ãìåîì ïëå äðùä éùãåç ïééðîì ìáà ,ïñéðî íéðåî åðà úåôå÷úäå íéâçä10

.c27 הוא עצמה הנקודה אל שובה עד המזלות גלגל כנגד הידועה בנקדוה בגלגלה הירח היק זמ אור

בקירוב. היו ושלישית 11יו

.dעושה שהלבנה הזמ נדבקתפרק שתהיה עד בחמה נדבקת שהיא מעת האר כדור סבוב של סיבוב

ותרצ יו 29.5 בממוצע זהו אחרת פע ."עמה חלקי 12ג

.edpald zpyמשנ פחותה שנ"אינה על יתירה ולא יו .ב יו "ã

.fdngd zpyהוא הראשו למקומה וחוזרת המזלות בגלגל סיבובה משלימה השמש שבו הזמ פרק

שעות. 6 כ יו 3654

. יו 91.5 בממוצע תקופה כל תקופות, 4 יש חמה 5בשנת

.g: השמי גרמי של שוות, ובקשתות במעגלי הקבוע בהילוכ תלויי והמזלות המולדות התקופות

משא , הכוכבי של והיומי הלבנה, של החדשי החמה, של והתקצרות"השנתי בקי הימי התארכות כ

או לצפו המשוה מקו ובחור בקי והולכת הגדלה החמה של יומית היו בנטייתה תלויות בחור

. השמי גרמי של האחר מהלכ קביעות על השלכה לה ואי , 16לדרו

.hכתוצאה מעלות, 360 של של סיבוב יו מדי במקומה העומדת השמש מול צירו על סב האר כדור

אול שניות, 4.09 ו דקות 56 שעות, 23 הסיבוב, מש זה. בקצב והלילה היו פניו על מתחלפות מכ

האר כדור נע צירו, של היומי לסיבובו בנוס כי השימשית, היממה הושלמה לא עדיי זה סיבוב בתו

במקומה. העומדת השמש סביב יו 365 במש אחת, שנתית הקפה גדול, היקפי 17במסלול

.i[שקיעה] מעינינו מסתיר או [זריחה] לעינינו החוש האר כדור סיבוב של תוצאה היא השמש זריחת

בקירבתו. נמצאות זה שברגע השמש קרני 18את

.`i, למקו ממקו משתנה זמנ אלא , האר כדור כל פני על אחת בבת מתרחשות אינ והשקיעה הזריחה

. לצפו ומדרו למערב 19ממזרח

.aiבכל אחיד ואיננו השנה בכל שעות 24 איננו אחיד, איננו למשנהו אחד יו מחצית היממה מש

של [בגבולות מעט יותר קצר או ארו שהינו כ בארכו, ליו מיו שינויי קיימי אלא המקומות,

שנתי ממוצע אלא אינ שעות 24 ו , האר כדור של והשנתית היומית לתנועתו בהתא דקה], כחצי עד

היממה. מש 20של

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
רש ר"7) ד"י יב. ד ד"ה ש תוס' ולתקופה, ד"ה כז. ובד למבול, הרמב"ה , כמא הרא"ה הר", הראב"ש, ויקרא", (8 . והאבודרה ח

הרד"רבה קיט, ד אמור, פרשת ויקרא ג' כר הזוהר כט, פרשה וילנא פ"הוצאת א' מלכי העיבור,"ק בספר עזרא האב ב', ח

התשב"הרמב ה', ח' פרק שו"בראשית שא, סי' ג' מהרלב"חלק 9)28הרמב"ת קמב. סי רש"ח הרא", התוס', הר"י ח"הראב"ש,

וע (10 . ח"והאבודרה דבר יערות עיי"ע (12 ח'. סעי' ב' פרק לקמ עיי (11 נו. פרק חכמתכ היא כי ובספר א', ודרוש טו, דרוש א

ד' סעי' ו' פרק לקמ עיי (15 ו'. פרק לקמ עיי (14 יד. יג, סעי' ב' פרק לקמ עיי (13 ה'. סעי' ג' ופרק יב, ב' סעי' ב' פרק לקמ

ג'. פרק ש (20 ו'. פרק ש (19 .1 ובהערה ג' פרק ש (18 ב'. פרק ש (17 א'. פרק בהלכה הזמני (16 ג'. ב' סעי' ז' ופרק
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éðù ÷øô

äðáìä ïéðîì ùãåçä

מ מהשמש. אלא מעצמו לא שאורו שחור גו הוא הבריאה"הירח הארחוקי כדור את מקי שהירח "

שניות. 11 פחות ... . יו ורבע 365 אחר קביעותה למקו חוזרת והשמש , יו 29.5 של בממוצע

"חודש" מלשו פע"חידוש" במש האר כדור את מקי הירח שבו הזמ לפרק לבנה, לחודש רק הכוונה ,

. לשני הקשור מסוי דבר אי הלבנה למהל אחת.

"שנה" מלשו חוזר,שונה" למקו0" המזלות בגלגל חוזרת השמש שבו זמ לפרק חמה, לשנת הכוונה

. לחודשי הקשור מסוי דבר אי השמש למהל ממנו. החלה אשר קביעותה

yceg
dxeza

.`ycegd1בתורה."äðùä éùãçì àåä ïåùàø íéùãç ùàø íëì äæä ùãçä" :øîàð1.1øîàðù íå÷î ìëá
éùãç éôì íéòá÷ð åðéâç éîé ìëå ,ììë ùãåç äîçì ïéàù ïåéë ,äîçì àìå äðáìì ÷ø åðééä "ùãåç" äøåúá

.äðáìä2

.a"yceg"עד בחמה נדבקת שהיא מעת , האר כדור סביב של סיבוב הלבנה שעושה זמ פרק זהו

אחרת. פע עמה נדבקת íåé.1.2שתהיה 29.5 òöåîîá åäæå

ãìåðù äøåà úãìåú ù"ò "ãìåî" úàø÷ð åà äîìòðù éøçà äùãçúä äðáìäù ùåãéçä ù"ò àø÷ð "ùãåç"
,ãìåîä øçàì úåòù øôñî åäæå ,äì3.úøçîì àìà ììë ãìåîä íåéá äàøú àì íéîòô4

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
הרא הרד"0) .1.6 הערה לקמ מובא יד, א' בראשית התורה עיי"על זו מצוה בביאור (1.1 ב. יב, שמות (1 . השורשי בספר ק

או להרע, חכ שהיה לפי רבי וקראו , מי דהוא יצחק בבאר [ע' הפרסי יהודה ר' דברי את מביא ב, יב, שמות עזרא האב (2 ....

ל"דט ואחד יו שלושי אחד [והחדש , הערלי העמי כמשפט החמה שנות כפי מוני ישראל כי שמות"ס]: מהפסוק וראיתו א],

והארי"י שווה. אינה הלבנה שנת ואילו תקופה, באותה יהא שלעול משמע ימימה, מימי למועדה הזאת החקה את ושמרת ג,י':

החמה, בשנת הלבנה תתחדש פע עשר ששני וראו בלבד, החמה בתר אזלי שהערלי נכונה, דיבר שלא עליו: לחלוק עזרא האב

הנמצא דבר זה חדש אי באמת אבל הלבנה, חדש מימות קרוב שהוא בעבור חדש, חלק לכל וקראו עשר, לשני השנה ימי חלקו

שנה ללבנה אי והרי . פסח מועד ישתנה שנה וכל לבנה, שנת שנותיה וכל לגמרי, הלבנה בתר אזלי והישמעלי כלל. בטבע

י שיהא וקבעו , כי"בעצ של הפרש דיש החמה, כשנת ממש דאינו הג החמה, מחמת חדשי ול"ב , יו ל"א ה חמה שנות ד"ג

א והנה לה'. פסח ועשית האביב חדש את שמור א]: טז, [דבר' אמר כי במועדו, מועד לשמור בתורתו צוה והש לבנה. שנות

האסי חג וסכות טז], [כג, הקציר חג השבועות, חג קרא וככה אליו. הסמו בחדש הפסח נעשה החדש, בחצי אביב ימצא לא

ימי לשמור צוה והנה סכות. וככה הלבנה, חדש בחצי רק פסח נעשה שלא שאמר וראינו באביב, תלוי והאסי הקציר כי ,[ [ש

וברו הלבנה, חדשי תמיד וחדשינו החמה, שנות המחזור בכל ישוב שנותינו כלל כי . שמורי זמניה המועדי ויהיו הלבנה, חדש

בדר שהדריכנו עכהש הגרי"ישרה. כדברי מדויק עזרא מהאב פ"ל. מקה"ז שחדשינו"ד אלא חמה שנות שנותינו שבאמת ז': הל' ח

כעי [וע' השנה. את מעברי השני להתאי ובכדי לבנה, בתשב"חדשי קכ"ח"ז סי' וז"ג יט, כה ויקרא עזרא בהאב ג עיי ל:"ג].

" ללבנה ישנהשאי ומצאו החמה, לשנת קרובי חדשי מספר המחשבי בקשו רק כלל, """ לחמה אי כאשר "חודשב.

בסו ישובו ושנותינו ללבנה ה חדשינו כי על הלבנה, חדשי מימות לחודש קרוב נחלק שיהיה לחודש, מספר בקשו והמחשבי

חז העתיקו כ על החמה, ע"לשנות א מסיני, למשה הלכה מחזור בכל עבורי שבעה עושה די בית היה לעול כי שהיו"ל, פ

עכ המזלות. מחכמת ידוע המחזור וסוד הלבנה, ראיית פי על חדש בכל ראב"קובעי שער"ל, תחילת ב' מאמר העיבור, בספר ח

ראב (1.2 ה'. ובשער ראש"א' במסכת כמבואר (4 הבא. ובפרק י', סעי' בהמש עיי החודש תחילת ורגע המולד רגע (3 . ש ח

ט'. סעי' ובהמש כ:, ד השנה
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dxeza dpy.b"dpy"" מלשו זה 4.1íå÷îì,"שונהשנה úøæåç äîçä æàù íåé 365 äëøåàù äîç úðùì äðååëä ."øæåç"
.ïåùàøä äúåòéá÷

,äðáìä ó÷éä éîéì íâ àø÷äì éåàø "äðù"4.2äîç úðù úìéçúå äîç úðù óåñì àåø÷ì øùôà éà ìáà
,äøåà ùãçúîù ùåãéç ùé äðáìì ÷øå ,ùåãéç ïéà äîçì éøäå ,ùåãéç ïåùìî àåä ùãåçù éðôî ,"ùãåç"
øîàðù ïëéäå ,ììë ùãåç äîçì ïéà éë ,äðáìì ÷ø åðééä "ùãåç" äøåúá øîàðù íå÷î ìëá éë òãú äæîå

,äîç úðùì äðååëä "äðù"5:íéøîåà ùéå6àìà ,äðáìä úåðù úåîéì íäéùãçå íäéãòåî ïéáùçî ìàøùé
:íéøîåà ùéå ,äîçä úðù íò äðáìä úðù úååùäì éãë øåáéò ùãåç íéôéñåîù1.6úðù àø÷ð íåé ä"ñù ìëù

.ãçé íäéðùá äðùä äìú ïëìå ,úåìæî á"éä ìëá ùîùä íò äéøåáéç åîìùù úîçî äðáìä

xefgn
dpald

.cdpald xefgn,בחודש אחת פע האר כדור את הירח מקי שבה הירח, של החודשית התנועה זהו

לשמש, האר כדור בי שוב נמצא שהירח 7àìעד ìáà] ,éîéîù êøåà å÷ åúåàáå íéîùá ïååéë åúåàá
êåîð õøàä øåãëå ,õøàä øåãë ìòî çøéäå ùîùä àìà ,äáåâä åúåàá àìù ïáåî ,éîéîù áçåø å÷ åúåàá
êåùçä å÷ìçå ,ùîùä éôìë øéàîä å÷ìç éøäù ,õøàä øåãëî ùîùä éðø÷ úà øéúñî çøéä êëáå ,[íäî

.õøàä øåãë éôìë8

dng iewil.ddng iewil,רוחב קו ובאותו אור קו באותו המולד בשעת והירח השמש נמצאי נדירות לעתי

המולד בזמ ורק א מתרחש והוא השמש, את ומסתיר האר לכדור השמש בי חוצ הירח כאשר

8האמיתי.

íòôå ùîùä "ìòî" íòô çøéä øåáòé ,õøàä øåãë áéáñ åòñî éãë êåú éë ,äîç éå÷éì ùçøúî ç"ø ìëá àì
.äøåà úà øéúñé ãéîú àìå ,"äéúçúî"1.8

cebip.ecebip,רוחב קו אותו בלא שמימי אור קו באותו והשמש הירח בי נמצא האר כדור כאשר זהו

ממסלולה מחצית הלבנה כשמשלימה חודש כל מתרחש הוא במלואו. הירח את רואי הזה בזמ

. האר כדור של השני בצד השמש מול נמצאת כשהלבנה החודש, באמצע בער 8החודשי,

gxi iewil.fgxi iewilשאז גובה, ובאותו רוחב קו באותו ג לשמש הירח בי חוצ האר כדור כאשר זהו

ליקוי רואי אנו במלואו הירח את לראות ובמקו לירח, מלהאיר השמש אור את האר כדור מסתיר

בי דהיינו במלואו, הירח כאשר ורק א נדירות לעיתי מתרחש והוא ט"ירח, או בחודש."ד 2.8ו

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
ב בזה עיי (2.4 .1.6 הערה ולקמ 0 הערה לעיל ראה תשבישורו"1.4) , ש עזרא אב (5 תקפז. עמ' ט' הגרי"" , פ"ש מקה"ז ח"ד

מהרמב כ מדייק ז' מקה"פ"הל' ""א שנאמר הלבנה, חדשי ה השנה חדשי שפסק: ז', הל' בחדשוח חדש ""עולת ונאמר החדש,

חדשי ראש לכ הקב"הזה לו הראה : חכמי אמרו כ ,"" לו ואמר לבנה, דמות הנבואה במראה למשה וקדשה ראה והשני"כזה ,

" שנאמר החמה, שני ה , מחשבי עכשאנו האביב, חדש את הרא"שמור (1.6 ד'. מצוה חינו (6 וז"ל. כותב, יד, א' ל:"בראשית

השמש"שבשס ישוב אז כי וישנו, שנו מגזרת שנה נקראת ולכ , של סבוב שהוא מזלות עשר השני בכל מהלכו השמש גמר יו ה

מהי ומזל מזל בכל השמש ע הלבנה נתחברה עצמו זמ ובאותו ממנה, החל אשר הנקודה אל ונקרא"שנית אחת, פע מזלות ב

הי בכל השמש ע חיבוריה ששלמו מפני לבנה, ואע"שנת בו, החיבור החל אשר במזל שנית להתחבר תשוב ועוד מזלות, שיש"ב פ

י כמו החמה לשנת שנתה בי ששנת"יתרות מפני כלל, יתרות ש אי וכאלו , במיעוט בטלו החדש מיעוט שה מאחר , יו א

הי בכל שסבבה מהלכה מצד היא מהי"החמה אחד בכל השמש ע חיבורה מצד היא הלבנה ושנת מזלות, השנה"ב תלה מזלות, ב

אע יחד, הי"בשניה בכל מהלכה גומרת שהלבנה בכ"פ מזלות עכ"ב ידועות, ושעות יו הרמב"ט (7 פ"ד. החודש קידוש ו"הל'

" זו לנקודה קורא א', החמההל' ע הירח בו שיתקב ""שעה שזהו סובר וכ יסוד"המולד. (8 א'. סעי' ג' פרק לקמ מובאת שיטתו .

פ ג' מאמר והי"עול תויו"ח ב, יב, שמות עזרא אב כט. ד סוכה גמ' עב, אות שמי תכונות ד"ז, פ"ט מ"ה עמ'"ב שמי חזו ו.

ליקוי חמה: ליקויי סוגי שני יש : מוסי הוא ש .30 עמ' מספרי השמי (1.8 השנה. ראש מסכת ...שוננשטיי גמ' והלאה, פא

אחר ובמקו מלא, ליקוי ייראה מסוי במקו , לכ אי הצופה. עומד שבו הגיאוגרפי הרוחב בקו תלוי זה דבר חלקי, וליקוי מלא

כדוה פני על אחר ובמקו חלקי, באופ רק הליקוי ייראה הזמ 32."באותו עמ' מספרי השמי (2.8 הליקוי. ייראה לא בכלל א

(בחלל האר כדור של הצל בתו ממש נמצא הירח כאשר אחר, במישור פע כל האר כדור סביב מסתובב הירח כותב: הוא ש

מובא עוד כלל. ירח ליקוי יתחולל לא יותר, גבוה הוא הירח של הסיבוב מישור כאשר אול מלא, ירח ליקוי מתחולל אז רק הריק)

ליקויי 2 ו חמה ליקויי 5 בשנה, ליקויי 7 הוא המספר קבוע. אינו אחת קלנדרית בשנה שחל הממוצע הליקויי מספר כי : ש
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swid onf
gxid

.gdnvra dcewpd l` daey cr zelfnd lblb cbpk drecid dcewpa dlblba gxid swid onf jxe`
כ בקירוב."הוא היו ושלישית יו åìù,9ז àöåîä úãå÷ðì ,äìéçúáë åîå÷î ìò àá çøéäù éô ìò óà êà

ïîæá ïë íâ äëìä ùîùä éøäù ,ùîùì ñçéá õøàä øåãë áéáñ äðáìä ìù åáåáéñ íééúñä àì ïééãò î"î
è"ë ïîæ ãò äúåàøìî øçàúð ,ùîùä éðô ìåî ìà çøéä àåáéù ãò ë"àå ,äðùì úéñçé äúòåðú éôë ,äæä

.íé÷ìç â"öùú úåòù á"é íåé10

„ÏÂÓ‰ Ú‚¯.הבא הפרק בתחילת ‰ÂÁ„˘עיי ˙ÏÈÁ˙ Ú‚¯.יב סעי' בהמש עיי

ielin
dpald

.hdpald ielin.והולכת מתמלאת שהלבנה החודש, חצי עד החודש שמתחילת הזמ 1.10זהו

gxid zxev
zligzn
cr ycegd
eteq

.iycegd seq cr g"x liln gxid zxevמעל מאד דק סהר בצורת הירח מופיע חודש ראש בליל

אמצע עד ומתעבה הול הוא החודש במש יו בכל השמש. שקיעת ממקו הרחק לא המערבי האופק

מצב מאד. קט סהר בצורת שוב אותו רואי החודש סו שלקראת עד ומתמעט חוזר ושוב החודש

שבו, החשו הצד את רק רואי ואז ישר, בקו האר לכדור השמש בי נמצא שהירח כ עקב נוצר זה

השמש. כלפי מופנה שבו המואר הצד ואילו

xarnd onf.`ixarnd onfתחילת לבי במזרח, נראה שהירח החודש סו לקראת הישנה הלבנה של המצב זהו

רב לראיה. ניתנת לא הלבנה המעבר בזמ השקיעה, אחרי במערב נראית החדשה שהלבנה החודש

àøäéñ".11נחמ éñëéî úåòù ã"ë :øîåà

zligz rbx
ycegd

.aiycegd zligz rbxוברגע ביו אלא להראות, הלבנה שראויה ברגע המולד בזמ מתחיל החודש אי

, די בבית עדות ומתקבלת עדי ידי על בפועל הלבנה 1.12שנראית

,äéàøä éô ìò àìå íé÷ìç â"öøúå íåé 29.5 åäæù òöåîîä] éòöîàä ãìåîä éô ìò íéùã÷îù äæä ïîæá
,íåéä òöîàá åúåà íéùåò àì ìáà ,øñç ãçà ùãåçå àìî ãçà ùãåç íéùåò ,['ä 'éòñ àáä ÷øôá øàåáîë

.äìéìä úìéçúî àìà ,íåéä òöîàî ùãåçä ìéçúé àìù äúåéö äøåúäù øçàî12

zpy ini
dpald

.bidpald zpy:שמואל 13íäéðùאמר ,ãöéë àä ,å"ðù ìò äøéúé àìå íåé á"ðùî úåçô äðáìä úðù ïéà
.äòáøà øñç ãçà àìî ãçà ,íéðù íéøñç íäéðù ,äùù íéàìî1.13

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
שמהל נמצא שניות, 11 דקות, 43 שעות, 7 , יו 27 דהיינו ב'. יב, שמות עזרא אב (9 לבנה. ליקויי 3 ו חמה ליקויי 4 או לבנה,

פרק לקמ כמבואר כהמדע, לא הוא זה שזמ מובא 48 בעמ' ש .26 עמ' מספרי השמי (10 השמש. ממהל 13 פי מהיר הלבנה

בתחילת . הקוד ליו ביחס דקות 50 ב הירח של זריחתו מתאחרת , ויו יו בכל כותב: ,26 עמ' מספרי השמי (1.10 ה'. סעי' ג'

מערב, באופק לשקיעה סמו אותו נראה אנו , לפיכ השמש. לשקיעת סמו ושוקע השמש, זריחת לפני במזרח, הירח זורח החודש,

השבוע בסו דק. חרמש כצורת בשמי נראה הוא זה ביו לשמש. סמיכותו וכ קטנותו עקב כלל אותו נראה לא בבוקר א

במ מואר השמי באמצע בער לו נראה הוא השקיעה ובשעת , בצהרי הירח זורח בחודש בח' או בז' דהיינו , חיצתו,הראשו

בי החודש אמצע דהיינו השני, השבוע בסו כדור. חצי כצורת בשמי נראה הוא זה ביו ישקע, הוא לילה לחצות או"וסמו ד

כצורת"בט בשמי נראה הוא זה ביו השמש. לזריחת סמו ושוקע מואר, כשכולו השמש לשקיעת סמו הירח זורח לחודש ו

בכ בער דהיינו השלישי, השבוע בסו מלא. למחרת"כדור ושוקע במחיצתו, מואר כשהוא לילה בחצות הירח זורח לחודש ב

החודש. בתחילת זה לזמ ביחס ההפו בכיוו הוא שכא אלא כדור, חצי כצורת בשמי נראה הוא זה, ביו . היו בחצות בער

כ דהיינו הרביעי, השבוע כ"בסו קטנותו,"ח בגלל וכ השמש, זריחת אל קרבתו ובגלל השמש, זריחת לפני הירח זורח לחודש ט

עוד כ:. ד השנה ראש (11 החודש. תחילת ליו ההפו בכיוו דק, חרמש כצורת בשמי נראה הוא זה ביו לראותו, מאוד קשה

הרמב (12 ב'. א' סעי' ה' פרק לקמ עיי (1.12 .... בהמש עיי זה ""פ"בעני ה. ד מגילה מהגמ' מקור לכ מביא א' הל' מניח

לחדשי שעות מחשב אתה ואי לחדשי מחשב אתה ימי , ימי חודש עד שנאמר , לחדשי שעות מחשבי רש"שאי א ש", י

ל הלכה ביאור עיי אחר בעני הגמ' את הקודש"מפרש פשקל ד"" הגדול"א אליעזר דרבי בפרקי (1.13 ט:. ד ערכי (13 שנאמר. ה

שנ הלבנה שנת ימות חשבו איתא: ז', [ותתע"פרק יו ושליש ימי ותק"ד אלפי שמונת הלבנה, שנת של השעות כל ,[ חלקי ד"ד

לראב העיבור ובספר חז"שעות, נקטו מדוע מבאר ב', שער ב' מאמר כ"ח הוא הלבנה שחודש הזה, החשבו את וי"ל יו שעות"ט ב

עיי השעה. שלישי וע"ושני . לכ המקי ביאורו את והימי"ש והחסירות השלימות לשני החשבונות בעני י', שער ש בדבריו ע

. וטעמ ענינ ופירוש הכפולי



‰¯ˆ˜· Ì‰È˙Â¯„‚‰Â ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ÈÈÚ· ˙ÂÈÒÈÒ· ˙ÂÚÈ„È / ˘„ÂÁ‰ ˙˘Ó Â

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

dpald zpy
dxezdn

.cidpald zpy,שכלי דבר ואינו התורה מחוקי אחד הוא הקוד בסעי' האמור הלבנה לשנת 14הזמ

:íéøîåà ùéå1.14ìëá ùîùä íò äéøåáéç åîìùù éðôî ,"äðáìä úðù" àø÷ð íâ íåé ä"ñù ìù ïîæ ÷øôù
.úåìæî á"éä

xefgn
xeaird

.ehxeaird xefgnי כל ושלש"הוא משתיי מה ויש משלש, מה יש בו, יש קטני מחזורי וז' שנה, ט

חמה. לשנת הלבנה חדשי את להשוות כדי , ושתי ושלוש ושלוש, ושלוש שלוש , 2.14ושתי

.fh,dpall dpy dyrpy `ed dxezd on" השנהכדכתיב חדשי"לחדשי כמה מבואר אי הזה מהמקרא ,

" מהפסוק א שנה, פסחנקרא ועשית האביב, חודש את חמה,שמור שנת אחר ליל שיש זאת, למדי "

באביב. פסח שיצא גורמת רק 15שהיא

geld
ixard

.fixeair zepye ixard geldהמניני לשני כי חמה, שנת על ג א הלבנה, חדשי על מבוסס עיקרו

, צריכי ùãåçì,16אנו éøéùòá ,ùãåçì ãçàá ,ùãåçá å"èá ,äðáìá íééåìú åðéãòåî ìë éë ,äðáìì ïéðåî
'é àåä äðáì úðùì äîç úðù ïéá ùøôääå ,äîçä øåæçîá úåéåìú äðùä úåôå÷úå ìéàåä ,äîçì íâ ïéðåîå
äøåúä éøäå ,õé÷á ë"çàå åéúñá ë"çàå óøåçá ïñéð àöåé äéä ïîæä êùîáå ,íé÷ìç ã"øå úåòù à"ë íéîé
íìåòì ìåçé âçå âç ìëù éãë ,áéáàá úåéäì êéøö çñô íìåòìù ,"çñô úéùòå áéáàä ùãåç úà øåîù" äúåéö

.äôå÷ú äúåàá ãéîú

éðéñî äùîì äëìäå ,íéðùä úà ÷ø íøåâ äîçä ó÷äå ,íéùãåçä ùåãé÷ úà ÷ø íøåâ çøéä ó÷éäù àöîð
àéä17.äîç úðùì äðáìä éùãç úà úååùäì éãë ,äðù è"é ìù øåæçî ìëá øåáéò úåðù äòáù úåùòì18

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
" פירושו שנה כי ""חוזר14) קוראי אנו יו 29.5 אחר בממוצע קביעותה למקו חוזרת שהלבנה למה רק שהרי כמוחודש, "

אח אבל ב', סעי' לעיל מ"שהתבאר דבר שו ללבנה אי הבריאה"כ "חוקי אותו לקרוא שנוכל החוזר עזרא"שנה" באב כמבואר ,

פי כ"שמות ויקרא ב', כנ"ב ט', רא"ה (1.14 .2 הערה וז"הנ"ל ו2.6. 2 הערות לראב"ל העיבור הספר השנה"ל ג': שער ב' מאמר ח

ותחזור מזלות עשר שני כל שתסוב עד הרקיע מחלקי אחד מחלק החמה מהל היא ממנו, חצובה היא אשר השרש, משמע לפי

שס בכל הזה המהל כל את גומרת והיא כבראשונה, להלו מש שונה והיא לסבוב, ממנו התחילה אשר החלק ורביע"אל יו ה

אע לבנה ושנת , של רביע אותו מוני לחמה מוני אשר האומות שרוב אלא משהו, ואינה"פחות הזה המנהג נוהגת שאינה פ

י כל בסו שהלבנה מפני שנה, להקרא היא ראויה ממנו, התחילה אשר המקו אל לסבוב במזל"שונה להתחדש שונה היא חודש ב

עיי וכו' המזל, מ עצמו ההוא בחלק לא אבל בראשיתו, בו מתחדשת היתה פ"אשר (2.14 וע"ש. אליעזר, רבי דפרקי לקמ"ח ע

ובראב ח' סעי' ו' סעי'"פרק בביאור (15 הזה. הסדר על נתקנו אשר והטע המעוברות השני סידור את המבאר: ה' שער ש ח

בהגרי עיי הבא, וסעי' הרמב"זה על תשב"פ"ז (16 ז'. הל' החודש מקידוש כה"ד ויקרא עזרא אב (17 קג. סי' א' חלק אולי... ...

כנ ראב"יט, ,2 הערה אליעזר,"ל דרבי מפרקי ח' בפרק כמבואר הלבנה, שנות ע לא אבל (18 ח'. שער סו ג' מאמר העיבור בספר ח

מוהר הגאו זצ"ובביאור דיסקי בנימי ד'."ר פועל בספר מובא ל,
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éùéìù ÷øô

ãìåî åäîå ãìåîä òâø

clen
dpald
izin`d

.`izin`d dpald clenלראות נית ולא אחד בקו עומדי האר וכדור הירח שהשמש הרגע זהו

הירח. מאור 1מאומה

:íéøîåà ùé2:íéøîåà ùéå ,ùãçî äðáìä úãìåð åáù õåáé÷ä òâøä åäæù8àìà úåöá÷úää òâø àì åäæù
.õøàä øåãë éðô ìà äéðô úôéùç úìéçúå ,ùîùä ìåî úåöá÷úää áöîî òåðì äðáìä äìéçúî åáù òâøä

ïéã úéáì äéä ïë éô ìò óàå ,éúéîàä ãìåîä éô ìò ùãåçä úà ùã÷ì åâäð äéàøä éô ìò íéùã÷î åéäù ïîæá
,éòöîàä ãìåîä úà òãéìå áùçì10.úîà íéøîåà íéãòä íà òãéì éãë1.10àðéãì î"÷ôð ùé äæä ïîæá íâ

.ë"çà äðáìä úëøá úà êøáì øùôà éàù ïéðòì ,éúéîàä ïåáùçä ïî2.10

.aycegd yeciwl die`xd dpald clen zricia iyewd'11הגמãìåîá äù÷úð åðéáø äùî éë :úøîåà
é"ùø ,äðáìä12åì äàøäå ,ùã÷ì äéåàø äéäúå äàøéú øåòéù äæéàá äðáìä ãìåî ìò äùî äù÷úð :ùøôî

äîä ."ùã÷å äàø äæë" åì øîàå ,òé÷øá äðáìä úà òáöàáì"ø13æ"éøâäå14úðî ìò çøéì íâ éë :íéøéáñî
íéàåøù äîãðù 'éôà ,ïééãò ùãåçä úà ùã÷ì ïéà øåòéù åúåàî úåçô êà ,éìîéðî "øåòéù" ùåøã ,åùã÷ì

,øöå ãàî ÷ã çìôë çøé15.úéæëî úåçôá úôä ìò êøáì ïéàù éôë ÷åéãá åäæå16

.bclend on gxid ze`xl ilnipnd onfd,i "yx itl17.ãìåîä ïî úåòù 6 åäæ -daxd itle
mip ey`x18àåä êøöðä éìîðéîä ïîæäå ,ãìåîä øçà úåòù 6 çøéä úà úåàøì ïëúé àì -

.úåòù ç"é19

.cclend xg`l xzeia wcd gxid zii`x ly onfd zriawא , תיאורטיי חשבונות לכ ישנ

היא המולד מרגע צאתו לאחר מיד הקט הירח את רואי אנו שאי הסיבה קשה, בעיה היא במציאות

מ יותר ובולטת חזקה הארתו א ורק א מאיר בעצ להבחי מסוגלת העי כי , השמי אור רקע

במציאות החדש, הירח את לראות נית המולד רגע אחר זמ כמה לחשב רב עמל ויש שברקע. האור

המולד. לאחר שעות 19 20 לפני לא הטוב ובמקרה המולד, מ כיממה 22הוא

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
ע לדעת נית יחול, אימתי זמנו, ידיעת את ברמב"1) מובאי , ומסובכי מיוחדי חישובי שמי"י חזו ובספר יא, מפרק החל

ע נעשי ה , כיו שאילו : מוסי ,39 עמ' מספרי השמי לה. מעמ' חלקי"החל כדי עד רב בדיוק הבזק במהירות מחשבי י

רמב (2 ראב"פ"השנייה. א', הל' הרז"ו כט. אות ד' מאמר הכוזרי לו. סי' הגאוני תשובת א', שער סו ב' מאמר העיבור ספר ה"ח

ראב כ:. ד השנה התשב"ראש כ:. ד השנה ראש המאירי (8 יד. פרק ופרח וכפתור . ראשו שער שני מאמר קג."ח סי' א' חלק

רמב (10 .40 41 עמ' מספרי השמי עיי ראשוני פ"פ"ועוד ז', ו' הל' הרמב"א א', הל' האמצעי"ו המולד שחישוב פוסק ש

מש עיי התורה. מ עשה מצות הרמב"זוהי על הקודש שקל (1.10 . ש 0.1 ובהערה ה' פרק לקמ ע"כ , הרמב"ש הל'"פ"פ ד

ד'. עמ' בהקדמתו שמי חזו (2.10 פיד'. שמות (12 כט:. ד מנחות על"11) (14 קיט. קיח עמ' שישי פרק הגולה באר (13 ב'. ב,

כ קונטרס (16 (15 ב. יב, שמות לד"התורה השעות שיש"ד האומרת: כ:] [ד השנה ראש מס' הברייתא על (17 .2 עמ' וידאל נ. ר' ר

רש [היו חצות קוד נולד חצות, אחר או חצות לפני נולד בי קוד"חילוק נולד לא החמה, לשקיעת סמו שנראה בידוע י],

רמב , ש המאור בעל (18 החמה. לשקיעת סמו נראה שלא בידוע ובפי"פ"חצות החודש מקידוש בישוב"א (19 ועוד. ג' הל' ז

רש המהר"שיטת כותב מהמולד שעות 6 אחר כבר החדשה הלבנה את לראות שאפשר הסובר: הכלי"י את למדע אי כי : ש ל

הקב שקבע מה ורק , בפע פע מידי בפועל יראו אנוש שבני מה ולא עצמו בטבע הטבוע וסופי מוחלט מינימו ו'"לקבוע ה

כ בקונטרס בהרחבה ועיי , העדי את להכחיש שיכול מה הוא המולד מ לד"שעות השעות קונטרס"ד (22 .6 7 עמ' וידאל נ. ר' ר

לד"כ השעות 4."ד 5 עמ' וידאל נ. ר' ר
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clend
irvn`d
ekxe`e

.d.irvn`d clend it lr ycegd z` ycwl ebdp epipnfa24:àøîâäî íéòãåé åðà åéúåãåà25íäì øîà"
éùéìù éðùå äöçîå íåé äòùúå íéøùòî äúåçô äðáì ìù äùåãéç ïéà ,àáà éáà úéáî éðìáå÷î êë ,â"ø

,äéðùä ùéìùå úåéðù 3-å úå÷ã 44 ,úåòù 12 ,íåé 29 åðééäã ,"íé÷ìç â"òå äòù1.25÷éåãîä ïîæä åäæå
,ãìåîì ãìåî ïéáùmixaeqd rcnd inkgk `le.שניות 2.8 ו דקות 44 שעות, 12 , יו 29 שהוא :26

êåúá ïåúð ïè÷ä ìâìâäå ,ïè÷ ìâìâ êåúá äðåúð äðáìäå ìéàåä ,êë àø÷ð àåä ,"òöåîî" åùåøéô éòöîà
,äîçä ãâð ìâòîä òöîà úãéîò åðìù ïåáùçá òãåðù ô"òà ë"àå ,äîöò úà äôé÷î äðáìäå ,ìåãâ ìâìâ

.åîöò ìâòî åúåàá äðáìä úãîåò íå÷î äæéàá òãåð àì ïééãò23

.e"mler ceqi " lra ixac itl27:ì"æçì òåãé äéä â"öùú á"é è"ë øôñîä מה'1.- כלומר הנבואה, מצד

. .2.יתבר שלה האישית החקירה מצד

.fמחולקת והשעה בלילה. עשרה ושתי ביו עשרה שתי , זמ בכל שעות ועשרי ארבע והלילה היו

חלקי להרבה לחלקו אפשר זה שמני לפי ,1080 למני השעה חלקו ולמה , חלקי ושמוני לאל

. 28שווי

jxe`
lelqn
dpald
iycegd
clenn
clenl

.gלי קרוב לגרוע ופע להוסי פע האמיתי, למולד האמצעי המולד בי הבדל יש שעות,"פעמי 1.28ד

øçàì ìåçé øúåé êåøà ãìåî ,åúîåòìå ,úåòù 6-å íåé 29 øçàì ìùîì ìåçé äðáìä ãìåî íäáù íéùãåç ùé
úëñîá àéðúãë .úåòù 19-å íåé 29:äðùä ùàø29,àáà éáà úéáî éðìáå÷î êë ,íéîëçì â"ø íäì øîà

òãé ùîù íéãòåîì çøé äùò" áéúëã ,éáø éáã è"î ïðçåé ø"à .äøö÷á àáù íéîòôå äëåøàá àáù íéîòô
.åàåáî òãé àì çøé åàåáî òãéã àåä ùîù ,"åàåáî

yeciw
dpald

.hdpald yeciw onf seq

xagnd oxn ixac hyt itl30.ììëá àì æ"è-å ãìåîä "íå éî" æ"è ãò -

xagnd oxn zrca `"bnd xaqd itlט ""עד טמשעתז ו המולד בכלל."" לא ז

`"nxd itl31.ãìåîä úòùî â"öùú á"é è"ë ìù éöçä ãò -

oeayg
zry
clend
rvennd

.iclend zry oeayg: אומרי 32äìéìיש ìë ,ìòåôá úéúëìää äòé÷ùä úòùî úåðîð åìà úåòùù
:íéøîåà ùéå ,åìéìá33ùéå ,(úéúéîàä íåé úåöç øçà úåòù) éðåéåéùä íåé úòé÷ùî úåðîð åìà úåòùù

íéøîåà34.ãìåîä úà íéáùçî åðà íùîå éðåðéáä íåéä àåä éúî úòãì åðéìòù

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
רמב ד', מצוה חינו הרמב"פ"24) לפי ב', א' הל' הרמב"ה ולפי מסיני, למשה הלכה זהו ב יב, שמות בחיי קנג"ורבינו מצוה

וקידש עמד הסמיכה, שמתבטלת בראותו הנשיא, יהודה רבי נכד הנשיא שהלל הגאוני שקיבלו מה זהו אלא זו, הלכה מצינו לא

והחזו , סומכי אנו זה ועל גואל, ביאת עד זה חשבו פי על החדשי הרמב"כל לפי שג כותב: למשה,"א הלכה אינו זה חשבו

הרמב על הקודש שקל קבוע חשבו לעשות לחכמי רשות שיש למשה הלכה כל"אלא (1.25 כה. ד השנה ראש מס' (25 . ש

ב. יב, שמות עזרא אב (23 .48 עמ' מספרי השמי (26 אחת. לדקה שווה חלקי 18 כל השניה. ושליש שניות 3 בדיוק הוא חלק

הרא תלמיד , יוס ב יצחק ר' (27 . יו 27 כ הוא עצמו סביב הירח שסיבוב מבואר: ח' סעי' הקוד ובפרק ש מאמר"בדבריו ש,

רמב (28 יב. פרק פ"ג' ראב"ש ב'. הל' עיי"ו ב', שער ב' מאמר עיבור בספר חוזק"ח להביא כדי לא בזה, הארי כי שכתב, ש.

יב, שמות עזרא אב (1.28 מרבותינו. ההיא החכמה למדו חכמה בדבר המשכילי גויי חכמי שכל להודיע אלא רבותינו, לדברי

תשב על"ח"ב. במפרש עיי , מאי ופעמי שלו הקצב את מעט פעמי שהירח הסיבה . ש עזרא ובאב כה. ד (29 קד. סי' א

בשו"הרמב (30 ג'. הל' א' או"פרק ""ע כותב: ש יוס הבית תכו. סי' ניגוד"ולענח רואי שאנו לבנה ליקוי היה א נראה ד

אח לבר שאי בוודאי הליקויי אמצעות אפי'"אמיתי השווה מולד שהוא רבותינו לנו שמסרו החשבו על סמכינ סתמא אבל כ,

הרמב כי אחריו, או לשלנו קוד אמיתי מולד שהוא חמה ליקוי היה ע"א באמיתי לפגוע כיוונו שרבותינו הדחיות"כתב ,"י

בשו דס"ועיי , ש דס"ע . ש (31 האמצעי. המולד ובדיעבד האמיתי, המולד הוא הקובע שהמולד הוא"ל האמצעי המולד שרק ל

ב מובא ( (הקדמו צדק הצמח דעת (32 בהלכה"הקובע. הריזמני דעת וכ הלבוש, ובעל הראשוני רוב דעת (33 יא. ו' פרק מ""

זצ הזמני"טיקצינסקי בספר מובאת זו דעה (34 סח. פרק חכמתכ היא כי ובספר , ש בהלכה בהזמני מובא ישראל, אר בלוח ל

. ש חכמתכ היא כי ובספר , ש בהלכה
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.`iנפק בזה ויש השנה, ימות בכל בערב 6 משעה היו תחילת את מחשבי היו הלוחות זמ"כל לסו מ

הנ לבנה ט'."קידוש סעי' 35ל

.aiע אירופאיות לשעות המולדות שעות את לתרג נוהגי ימינו לדוגמא:"בלוחות שעות, שש הוספת י

" נכתב חלקיא 9 דקות, 39 ,9 שעה ב' ליל יהא בתוספת"המולד היו חצות אחר שעות 6 ל הכוונה ,

ע , חלקי 9 דקות 39 שעות בביהכ"3 המולד שעת את המכריזי לכאורה"כ אלו, לשעות ובהתא נ

היו מחצות שעות 6 ל אלו בשעות שהכוונה ג ויתכ , קי שעו הנהגת בעת שעה להוסי לה אי

36האמיתית.

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
. ש בהלכה הזמני (36 . ש חכמתכ היא כי (35
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éòéáø ÷øô

íéáùçî åðîîù ãìåîä

אליעזר רבי כרבי1לפי למבול מוני ישראל חכמי . העול נברא בניס יהושע ר' ולפי , העול נברא בתשרי

אליעזר.

.‡˙Â„ÏÂÓ‰ ˙˘ÓÁ

.1c"ie clenי שעה הבריאה, מימי השישי ביו הבריאה,"התרחש בחיר הראשו האד בריאת יו ד,

" נקרא ישובולכ של íãà".2,"מולד ãìåî" ïëå

edez clen.2c"xda clenדהיינו] הבריאה, לפני שנה תוהו בשנת מששת הלבנה היתה אילו דמיוני] מולד [זהו

וי מולד לפני בהר"שנה מולדה היה ]."ד, חלקי 204 ה' שעה ב' יו פירוש: 3ד,

äúéä õøàäå" áåúëù åîëå ,åäåú ÷ø íìåòá øáã íåù äéä àì úòäî ïåùàøä ãìåîä ì"ø ,"éðåéîã ãìåî"
äëåîñä éøùú úôå÷úå ,"åäåú úôå÷ú" àø÷ð åäåú ãìåî éøçàìù ïåùàøä ïñéð úôå÷ú æ"éôì ."åäåáå åäåú

."áåùé ìù äôå÷ú" àø÷ð áåùé ìù ãìåîì

.3a"nxz 'h 'c clen.ליצירה ראשונה שנה התרחש , ניס 7מולד

.4e"rzz a"k 'b clenוי מולד אחרי שלמה שנה התרחש תשרי, 8ד."מולד

.5g"z 'k 'c clenתתע ח' ד' הוספנו שעליו המאורות, בו שנתלו ד' ביו שהיה תשרי וקיבלנו"מולד ו,

בהר ."את כ שאחרי בשנה 9ד

.·˙ÂÓÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó ÂÓÓ˘ ÔÂ˘‡¯‰ „ÏÂÓ‰1/9

zwiqt
mipey`xd

.1d" fxdבהר מולד הדעות, שתי את וי"מביא ומולד מולד"ד הוא היו שהתפשט שהמולד ופוסק ד,

ד."בהר

.2m"anxd itl10ìáåéå äèéîù 'ìäá êà ,ã"øäá ãìåîî úåðîì íéìéçúî -11úåðù ïééðî ïééðòìù :÷ñåô àåä
.äàéøáä øéçá ïåùàøä íãà úøéöé íåé àåäù ,ã"éå ãìåîî íéìéçúî íìåòä

.6m"anxd zrca dpyn sqkd itl17ãìåîî àìå ã"é å ãìåîî íìåòä úàéøáì íéðåî åðà -

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
ר כנ"1) יב., ח. ד עיי"ה א', פרק ע"ל (2 ד"ש. ח. ד השנה ראש מסכת תוס' (3 ועוד. גאו יוס רב רמב"פ ולתקופות, ש"ה

וע"פ העיבור. בספר עזרא אב ח', הל' מהר"ו שות הואיל"ע : מבארי ש תוס' .95 עמ' מספרי ובהשמי קסג, סי' חביב ב ל

כ א' ביו היה העול כאילו"ובריאת מחשיבי לכ שנה, חשוב בשנה אחד ויו והואיל , העול בריאת שקוד מהשנה אלול ה

בר העול ""נברא מולד נקרא הוא לכ לחשב, מתחילי שממנו וכיו המולדות, את למנות מתחילי וממנו שלפניו, בשנה ,"תוהוה

" נקרא האמיתי הראשו ישובוהמולד של ""מולד הראשו תשרי מולד שא נמצא ישוב, ישל ו' ביו היה """ תוהוד, [היינומולד "

ר מולד [שבי החשבו לפי להיות צרי היה ,[ קוד ר"שנה למולד זה הסמ"ה תתעה שעות ח' ימי ד' של שארית יש לו, ו"ו

ר ה' שעה שני ביו ,[ ""חלקי לו וקראו סימ לזה נתנו הראשוני . חלקי בהרד הראב"ד"מולד (7 ב'". מאמר העיבור בספר ח

הרמב מפרש עובדיה ר' (8 .18 עמ' המולדות שער ב' פרק העיבור בספר האבודרה ו', השמי"שער ,7 הבא נושא עיי שיטתו ,

ר' (9 . האד בריאת אחרי שנה שזה , העול שנות מני לצור רק אלא מולד, לעני מולד אינו זה מולד כותב: 93 עמ' מספרי

באוצה מובא ראב"אביתר עיי (1.9 במקור. השנה...לבדוק ראש על והלאה."ג 97 עמ' מספרי השמי ובספר ז', שער ג' מאמר ח

ד ח. ד השנה ראש התוס' כדעת ח'. הל' ו' פרק בספר"10) ועיי . ש ויובל שמיטה הל' (17 ב'. הלכה י' פרק (11 ולתקופות. ה

שמהרמב הכותב: ז', פרק ב' חלק הרקיע כהכס"מגיד לא הב"נראה ג חו"מ, הרמב"י בדעת סובר סז, סי' כבהר"מ ד,"שמוני
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.ã"øäá

.3u"ayzd itl12åìàå åìàå ,ã"éå ãìåîë ïéðåîä çøæî éðá âäðîå ,ã"øäá éôì ïéðåîù áøòîä éðá âäðî -
:áúåë ãåò .íééç íé÷åìà éøáã13:íëéñ êà ,í"áîøäë ã"éå ãìåîë àåä éúéîàä ãìåîäù åúòãù14âäðîäù

.ã"øäáë åðéúåîå÷îá íåéë

.4xeaird xtq itl15íéð åî åðàù ïå å éëî êà ,ïñéð ùãåçá á"îøú 'è 'ã àåä éúéîàä ãìåîä -
òîùî] ,ã"øäáì íéòéâî åðà íéùãåç 6 úéøàù úúçôäá æà ,éøùúî íìåòä úåðù úà

.[ã"øäáë øåáñù

.5g"alxdnd z"ey itl16íðåáùçá íéëîåñ çøæî éðá ïëùå ,ã"é å ãìåî àåä éúéîàä ïé é ðîä -
åðáøå ï åàâ äéãòñ áø ,í"áîøä íéøáåñ å æ äèéùëù óéñåä å éøáãá íùå ,ã"é å ãìåî ìò ÷ø
ïéà ìáà íéãéîìúì ãîìì éãë àåä ã"øäá ãìåî úà åãñééù äî ìëù øîàù ,ïåàâ éàä

. ' åëå åðîî íéãîì

.7m"anxd lr yxtnd dicaer 'x itl18óéñåäå ,úåòåãéä úåòãä éúù úà àéáî äìéçúá -
äðù äøéöéä úåðù ï é éðî úà ìéçúä ïåùàøä íãàù àéäå ,íìåòä úåðù ïé éðîì úôñåð äòã
úçà ìëù íù áøä íëéñå ,äúåà áùçì êéøö ïéà ,äðåùàø äðùä úàù éôì ,äøéöéä øçà
ãìåîî ïé éðîä úà ìéçúäì åøçá øåáéòä éîëç áåøù óéñåä êà ,úîàä ïî äá ùé úåòãäî

.å éìò åçéâùé àìù äøéöéä éîéî ãçà íå é ' éôà åëéìùé àìù éãë ,ã"øäá

.8l...zixad xtq itl .. .5 enk df dxe`k19éàä åðáø åáúëù éôë ,ã"é å ãìåî àåä ø÷éòä -
ã"øäá úà åãñéù äîå ,íé éð éò øåàî ìòáå øåáéòä øôñá àéùðä àé éç øá íäøáà 'øå ï åàâ

.íéãéîìúì ãîìì àåä

àåäù ,ã"øäá ãìåî àéä ,òöåîîä ãìåîä úàéöîì íéùîúùî äáù ,øúåéá úìáå÷îäå íåéë úçååøä äòãä
.íé÷ìç â"öøúå úåòù á"é ,íåé è"ë ùé ãìåîì ãìåî ïéáùë ,åäåú ãìåî

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
סימ"יעוי (16 ז'. שער ג' ומאמר ו', שער ב' מאמר (15 שא. סימ ג' חלק (14 צט. סימ ב' חלק (13 קנג. סימ א' חלק (12 בפרישה. ש

.48 עמ' יושר כתב א' חלק (19 ח'. הלכה ו' פרק החודש קידוש הל' (18 קמב.
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

éùéîç ÷øô

ùãåçä ùåãé÷

חדשי" ראש לכ הזה חודש."החודש ראש לכ תקבעו לבנה של חידושה כשתראו כלומר מצוה, [חינו

ד']

yeciw
lr ycegd
di`xd it

.`" הראיה פי על החודש חדשיקידוש ראש לכ הזה לבי"החודש מצוה את", שראו עדי לקבל ד

לבי חיוב כוללת זו שמצוה אומרי ויש חודש. ראש מתי ולקבוע ""הלבנה להכריז הרמב"מקודשד ."1

úà åìá÷éù ïéøãäðñäî íéðééã 'âá éãå ,íéð÷æ à"ò ìù ìàøùé õøàáù ïéøãäðñä ìò úìèåî åæ äåöî :÷ñåô
äùò úåöî ,ùãåçä úà ùã÷ì ìàøùé õøàáù íéëåîñ ã"éá ìëì úåùø ïúéì ïéøãäðñä íéìåëé íâå ,íéãòä
úà åùã÷éù ãò íéãòä úà åùøãéùå ,äàøé àì åà çøéä äàøé íà åòãéå åáùçéù ã"éá ìò äøåúä ïî

.ùãåçä0.1

.aoixcdpqd eyciw dn it lr1.1

zehiy
mipey`xd

.1u"ayzd ,`gayn `g` ax ,mi p e`bd zeaeyz ,o e`b i`g` axc zezli`y ,m"anxd itl
של שילוב בלא הראיה פי על ורק א החודש את מקדשי היו , די ובית הסנהדרי היו כאשר

קודש. יו אותו העדי ובאו המולד בו שנפל יו ובכל , אחרי חשבונות

.2,l`ppg epax ,aeh lky yxcn ,b "qxd itl4í"áîøä ìò ùøôîä äéãáåò 'øקידשו כאשר

ורק א היה החודש קידוש של העיקרו כל אלא בראיה, התחשבו לא מעול החודש, את בזמנ

. בידיה מסור שהיה החשבו פי על

.3`"ayxd itlהסתדר לא החשבו וא , בחשבו מאוד התחשבו א הראיה פי על קידשו בזמנ

הראיה. פי על עדיפות היה לחשבו אז הראיה, עדות ע

.4g"a`xd dhiy itl2äæ å äæ éøáã :íëéñå , å éìò íéâéùîäå â"ñøä úèéù úà àéáî -
éøáãá ïé éòîäå ,íäéðéá òéøëäì åðì ï éàå , åð éãéá øùà ïåáùçä úîëåç ìò íéãåî
ìòå ,äðåîàä êøãî àöé åð éà ,êåîñé ïäî äæéà ìòå , å éð éòá áåè øùàë êùîé íäéðù

.ì"ëò ,"úòã éàöåîì íéøùéå ï éáîì íéçåëð íìåë" øîàð äæ ï åâë

.bשבי מקומות"אחר המועדות. את יעשו יו באיזה שידעו כדי , לע זאת הודיעו חודש, ראש מתי קבעו ד

הספק. מחמת טובי ימי ב' לעשות חייבי היו המועד, עד זאת לה להודיע יכלו 5שלא

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
הרמב שלפי כותב: ג' עמ' בהקדמתו שמי בחזו א'. הל' ה' ופרק ז', ה' הלכה א' פרק ש (1", חשבו פי על נעשה הקידוש

א החודש לקביעת אבל , ולעדי לחשבו צרי החודש שלקידוש כותב: הוא ד' ובעמ' בעלמא, תנאי הוא ,"והעדות חשבו אלא צ

הראב"עיי הקב"ש. מבאר: א' שער סו ב' מאמר העיבור בספר בכל"ח כ עשה ולא , חכמת ועל לדעת לסייגו לחכמי נת ה

אלא האד לבני גלויה המולד שעת שאי מפני וזהו גדול, לצור מילה ממצות חו ושמאל, ימי מה לנטות לנו שאסור המצוות,

עיי אחת, דעת אל בה באי האד בני לבות מחשבות ואי , ומסובכי קשי חשבונות פי על א'"רק פרק הקודש השקל (0.1 ש.

הרמב"ס רבנו דעת כותב: לח, מ"ק השנה עיבור ומצות החדש קידוש שמצות ,", המועדי קביעות בכלל זה וכל הוא, אחת ע

" אותדכתיב תקראו הרמב"אשר דעת אבל מ", שתי מ"שנחשב עוד חושבי ויש ""ע, שנא' ומזלות, תקופות לחשב היאע כי

העמי לעיני ובינתכ וי"חכמתכ שכשב", אקב"א מברכי החדש את לקבוע יושבי מספרי"ד השמי (1.1 . המועדי קביעת על ו

רמב (5 ב. יב, שמות בחיי ברבינו מובא (4 השמיני. השער ב' מאמר העיבור בספר (2 .154 ,218 מקה"עמ' ה' ו',"פרק ד' הל' ח

פ"הביה הקדש בשקל ד"ל מ"א הרמב"ה לפי א ד החודש."ע, קידוש של עשה במצות כלולה השליחות
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.cאת לקדש נהגו ג'בזמנינו ופרק יב, סעי' ב' פרק לעיל שיתבאר כפי האמצעי. המולד פי על החודש

ה'. סעי'
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

éùéù ÷øô

äîçä ïéðîì äðùä

"שנה" מלשו הוא חוזר,שונה" בגלגל0.0" סיבובה משלימה השמש שבו זמ פרק זהו חמה, לשנת רק הכוונה

המזלות,"י .1ב לחודשי הקשור מסוי דבר אי השמש למהל . הראשו קביעותה למקו וחוזרת

. ושני ולימי ולמועדי לאתת והיו וכו' השמי ברקיע מאורות ""רש0יהי מפרש: שס"שניי לסו ימי", ה

בי מלאכת שנה."יגמרו והיא אות המשרתי מזלות ב

dng zpy.`שס הוא חמה בשנת הימי יו"ס ורבע יו 2äáåáéñה úà äîéìùî äîçäù ïîæä ÷øôë ,[úåòù 6 àåäù]
.úåìæîä ìâìâá ïåùàøä äúåòéá÷ íå÷îì úøæåçå

à"é3à"éå ,õøàä øåãë úà äôé÷îä àéä äîçäù1.3.ùîùä úà óé÷îä àåä õøàä øåãëù

dng iycg.adng iycgשס שהיא חמה שנת את חילקו ""המחשבי קראו חלק ולכל ,12 ל ימי 2.3,"חודשה

.ùåãéç íåù äîçì ïéà "äàéøáä é÷åç"î ìáà4

jldn
dngd

.b,dngd jldn oiprl'5הגמúà äìú ä"á÷äùëå ,ïñéðá íìåòä úà àøá ä"á÷äù øåáñù òùåäé 'øë ú÷ñåô
,äìè ìæî ãéì æà äúéä ùîùä ,äàéøáä úìéçúá úåøåàîä1.5øåîàëå ,íéîùä ÷ôåàì øúåéá áåø÷ä äéä àåäù

ãéì úøáåò äìåìñîá äîçäù íòô ìëá ïëìå ,ìâìâá áåñì äìéçúä æàîå ,éòéáø ìéì úìéçú äéä äæ ìéòì
.ïñéð ùãåç ìù ïîæä åäæ ,äìè ìæî

,dz`ixan dpy xg`lשס שעברו לא"דהיינו זה טלה. בראש להיות החמה וחזרה שעות, 6 ו ימי ה

שאחרי רביעי ליל שתחילת משו שעות, ו' אחר חמישי בליל אלא כבריאתה רביעי ליל בתחילת היה

שס"נ רק ה מדויקי שבועות שס"ב שהוא שלה, השנתי הסיבוב לגמר הגיעה לא ועדיי ימי ה"ד

שעות. 6 ו ימי

dpy g"k ixg` wxכבשעת רביעי, ליל ובתחילת טלה מזל בראש השנתי סיבובה את השמש תתחיל ,

המאורות. שנתלו השעה בריאתה

zkxa
dngd

""כ נקראות אלו שנה גדולח את"מחזור מברכי אנו גדול מחזור תחילת בכל ח']. סעי' לקמ [עיי ,

החמה. 6ברכת

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
וכנ י"0.0) שה מבאר: מג מב, בעמ' בהלכה הזמני (1 .1.6 ,0 הערות ב' פרק גלגל"ל בתו מסוימת, ברצועה כוכבי קבוצות ב

ימי של רביעי ליל בתחילת : שימוש ראשית לבנה, כוכב, נוגה, חמה, , מאדי צדק, שבתאי, הלכת, כוכבי שבעת סובבי המזלות

24 השבוע ימי בשבעת וכ חלילה. וחוזר , של מחזור שעות בשבע אחד, מזל שעה בכל המאורות. תליית שעת הבריאה

" כי מביא: ו', פרק חכמי שפתי בספר . שלמי "מזלותמחזורי מלשו הוא מדליו" מי התחתו"יזל שבעול הכוחות שכל לפי ,

בפ [כמבואר . העליו העול מ ונוזלי בראשית"באי (0 ד']. פועל בספר מובאי דמזלות, וברייתא הגדול אליעזר דרבי מפרקי ו

רמב (3 ו'. סעי' לקמ מובא ט:, ד בערכי שמואל כדעת (2 יד. עמ'"פ"א' בהקדמתו שמי חזו (1.3 ז'. ד', הל' התורה מיסודי ג

עיי בפרק"ה', לא (4 . חלקי תקס שעות י' ימי ל' היא חמה של חדשה כי כותב: ד' פועל בספר העיבור דסוד בברייתא (2.3 ש.

אח ולא יו 30 ."של הראשו כמהלכה המזלות בגלגל לסובב השניה בפע ומתחילה , הראשו במקומה לעמוד חוזרת רק שהרי כ,

" בתורה שתמצא מקו בכל שלכ כותב: ש ב'. יב, שמות עזרא "חודשהאב שכתוב והיכ ללבנה], [אלא חמה לחודש אינו "שנה"

כנ יב., ד השנה ראש (5 .2 ובהערה יא ד', סעי' שני פרק לעיל הובאו דבריו חמה, לשנת עיי"הכוונה , ראשו פרק פ"ל (1.5 ז"ש.

דר תבפרקי נט:, ד ברכות מס' גמ' (6 הגדול. אליעזר ומזלות"בי , במסילות וכוכבי בגבורתה, לבנה בתקופתה, חמה הרואה ר:

" אומר , בראשיתכסדר מעשה עושה כ"ברו כל אביי, אמר הווי, ואימתי בשבתאי,", ניס תקופת ונפלה מחזור והדר שני ח
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zetewz.c:zetewz 4 yi "dng zpy"a1.6.óøåçä úðåò ,óéñàä úðåò ,õé÷ä úðåò ,áéáàä úðåò6.2äîçä êìäîì
äîçä úô÷äá úåéåìú úåðåòäù íù ìò ,"úåôå÷ú" úåàø÷ð úåðåòä .íéùãçì øåù÷ä íéåñî øáã ïéà

.äìâìâá7.äô÷ä ïåùì àåä "äôå÷ú"8

oexzi.ddpald zpy lr dngd zpy oexziכ ימי עשרה הוא ור", שעות להשוות"א נכנס והעיבור , חלקי ד

הלבנה. שנות ימות ע החמה שנות 9ימות

.ewiecnd dkxe` dng zpy10

.1l`eny zhiy itl11.úåòù 6 + íå é 365 àåä -1.11

ax zhiy
`c`

.2`c` ax zhiy itl12.íéòâø 48 + íé÷ìç 997 + úå÷ã 55 + úåòù 5 + íåé 365 àåä -13

.3m"anxd zhiy itl14.úåéðù 49.5 + úå÷ã 48 + úåòù 5 + íåé 365 àåä -1.14

.4mipk ezd zhiy itl15.úåéðù 46 + úå÷ã 48 + úåòù 5 + íåé 365 àåä -

.5gxfnde eced inkg zhiy itl16äøáñ ,úåòù 6 + íåé 365-î äìòîì àéä úéùîùä äðùä êøåà -
.íäì ùáúùð éë äúééä ïúðòèå øçàî ,íéîëçä áåø éãé ìò äúçãð åæ

dng iewil
dpale

.fdpal iewile dng iewil17'îâä -18ä÷åì äðáì ,íéáëåë éãáåòì òø ïîéñ ä÷åì äîçäù ïîæá :úøîåà
.äîçì íéáëåë éãáåòå äðáìì ïéðåî ìàøùéù éðôî ,ìàøùé ìù íäéàðåùì òø ïîéñ

äáø úéùàøáá19,äìåãâ àéäù äîçì äðåî åùò ,ïè÷ì äðåî ïè÷å ìåãâì äðåî ìåãâ àäéù õøà êøã :åðéðù
.[íåé ã"ðù ùé äðáì éùãç á"éáã] ,íåé ã"ðù àéä äðáìä úðùå ,äðè÷ àéäù äðáìì äðåî á÷òéå

lecb xefgn.gxefgn. לעול מתחל ואינו עליו וחוזר אחד מנהג על נוהג שהוא דבר כל על 0.19נאמר

dngd ly lecb xefgnכ החמה,"בכל של מחזור מתחיל החמה של שני 1.19äîçäח àåáú æàù
äòù ìëá ïëå ,úåøåàîä åìúðù äòù äúåàáå íåé åúåàá ,äàéøáä úìéçúá äúéäù äãå÷ð äúåàì ,äìè ìæîì

.úåðåùàøä íéðùá ç"ëá äúëéìä øãñë úåìæîäá äîçä êìú äòùå20

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
ברמב הוא וכ ארבע. נגהי דתלת ובשו"פ"באורתא יח, הל' מברכות בראשית"י ספורנו (2.6 נו. ד עירובי (1.6 ב'. סעי' רכט ע

הנ עזרא האב ז'. פרק אליעזר דרבי פרקי (9 .1 הערה הבא בפרק עיי (8 ... (7 נב. פרק חכמתכ היא כי כב, הערה"ח' ב' פרק ל

העיבור בספר מובאות השיטות המזלות, בגלגל של סיבוב משלימה השמש שבה (10 מסיני. למשה הלכה הוא שהעיבור כותב: 2

היא"לראב וכ ז'. פרק בתחילת לקמ כי מובא נו. ד עירובי (11 .270 ,274 ,313 עמ' מספרי השמי ובספר א', שער ג' מאמר ח

שעות 6 תוספת בה שיש שמואל תקופת כי כותב: , ראשו שער העיבור בספר עזרא האב (1.11 ו'. פרק הגדול אליעזר דרבי בפרקי

ע לחשב אד בידי יכולת אי כי דורו, לאנשי קרוב בדר כ ותיק זאת ידע ששמואל ויתכ בכלל, אמת תקופת איננה בדיוק,

ידי על הוזכרה א , היו בידינו נמצאת שאינה אדא, רב של שמו על הנקראת בברייתא מובאת אדא רב שיטת (12 . חלקי

ברמב : לראב"הראשוני העיבור בספר וכ אדא, רב של שמו את הזכיר לא א ט', פרק החודש קידוש שער"הל' שלישי מאמר ח

(מ עזרא אב אברה לר' העיבור בספר וכ , ראשוני ובעוד וחמישי ד"רביעי ד', שער בשו"ג אדא), רב תקופת התשב"ה חלק"ת

וע קלד, סימ במש"ב' ס"ע ז' פרק לקמ ""כ בספר א . מהראשוני רבי ועוד ,(4 (עמ' לאבודרה העיבור בסדר וכ י', יסודיק

לחזהעיבור ברמב"" יותר. מוקד מקור לנו ואי האחרונות, השני באל רק ידועה בשמה זו ששיטה כותב: ,(37 47 (עמ' ... "ס

ובראב"פ , ש בהערות ב', סעי' הבא בפרק הובאו דבריו נפסק: ו', הל' עיי"י ה' שער ג' מאמר עמ'"ח (בהקדמה שמי חזו ספר ש,

השנה. עיבור לקבוע כדי הסנהדרי התחשבו ובה העברי, הלוח מיוסד פיה על יותר, עיקרית הינה אדא רב ששיטת : כותבי ל')

חז"הראב רצו שלא הטע את כותב ש עיי"ח אדא, רב תקופת סוד לגלות הרמב"ל על ובמפרש שווה"פ"ש הרגע (13 א'. הל' י

יו 365 : שה , רגעי 25 ל שווה שניה 1 שניה, ושליש שניות 3 ל שווה חלק 1 ,1080 מ חלק 1 ל שווה רגעי 76 בחלק, 76 מ 1 ל

מהרמב זאת מיסד 273 עמ' מספרי השמי (14 . בער שניות 25 ו דקות 55 + שעות 5 וע"פי"+ א', הל' שמי"ב בחזו ע

לראב העיבור בספר הוא וכ (1.14 י'. עמ' ,"בהקדמתו ש מספרי השמי (15 .1.14 הערה ב' פרק לעיל מובא ג' שער ב' מאמר ח

עיי א' הערה סג פרק חכמתכ היא ב"כי המתחילה פיסקא א' שער העיבור בספר עזרא אב (16 העיבור"ש. מספרי"סוד השמי ,

פ (19 כט. ד סוכה (18 ז'. ה' סעי' ב' פרק לעיל עיי לבנה וליקוי חמה ליקוי מהו (17 .274 עמ' ראב"ש (0.19 ג'. אות בספר"ו, ח

כנ (20 הגדול. אליעזר רבי מפרקי ו' פרק (1.19 ד'. שער ב' מאמר לראב"העיבור העיבור ספר ג', סעי' ."ל ש ח
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ohw xefgn.hdngd ly ohw xefgnי י"הוא בכל לבנה, שנות מעוברות,"ט שני ז' יעשו שנה 21íéìùäìט éãë
,äîçä úåðù è"éî íéúåçô äðáìä úåðù è"éù äî23úðùì äðáì úðù úååùäì úåøáåòî íéðù 'æ úåùòì

.éðéñî äùîì äëìä íä äîç22

dpy
zxaern

.izxaern dpy" פשוטה. משנה נוס חודש בה שיש השנה ודמיומעוברתזאת תוספת, פירושה "

העובר. שהוא תוספת יש שבמעיה מעוברת, 24לאשה

ì"æç25.øåáéòä ùãåçì äéäéù éðù øãà ùãåç úà åòá÷

geld
ixard

.`ixeair zepye ixard geldלעיל שהתבאר כמו חמה, שנת על ג א הלבנה, חדשי על מבוסס עיקרו

ב'. פרק סו

geld
ifreld

.aiifreld geldמה ויש העול אומות רוב אצל המקובל וזהו חמה, וחדשי חמה שנות על רק מבוסס

הלבנה. חודשי לפי רק 26המחשבי

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
פ נט: ד ברכות רמב"21) הגדול, אליעזר דרבי מפרקי מקה"פ"ו י"ו של שמחזור כותב: ש הקודש השקל י', ט' הל' שנה"ח ט

הרמב (23 הלבנה. של מחזור כ"נקרא ימי י' חמה משנת פחותה לבנה שנת שהרי מפרש: יא הל' ור"ש שעות ,"א חלקי ד

בי זאת ר"וכשנכפיל יצא י"ט, ימי ותרל"ו שעות, כ"ח של חדשי ז' שה , חלקי י"ו יו תשצ"ט שעות עוד"ב ע , חלקי ג

ותפ שעה הראב"של ט'. כה ויקרא עזרא אב (22 . חלקי י"ה או ח' כל נוס חודש שהוסיפו העול מאומות שהיו מביא: ש א"ח

ז רבותינו של לחשבונ והודו וחזרו מסתדר, לא שזה שראו עד , הרמב"שני על המפרש (24 מקה"פ"ל. הראב"א ב'. הל' סו ח"ח

" מלשו ג לפרשו שאפשר כותב ג', שער ב' מאמר העיבור עיי"עברבספר אחרת. פע אותו מעברי ואנו החודש שעבר כלומר ש.",

הרמב פוסק וכ יב. ד סנהדרי רש"פ"25) עיי הטע א'. הל' ,"ד ש ותוס' הרמבי על ובהגרי"במפרש הרמב"ש על ."ז

הנ עזרא אב עיי"26) .2 הערה ב' פרק אמיתי],"ל [אינו פיקטיבי הוא והחודש חמה, שנת רק קיימת הנוצרי שאצל שכותב: ש

י וקביעת לבנה, חודש רק קיי המוסלמי וע"ואצל פיקטיבי. הוא שנה צירופ אשר חודשי ובראב"ב תקפז עמ' ט' בישורו ח"ע

י'. ט' שער ג' מאמר העיבור בספר
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éòéáù ÷øô

äôå÷úä

פרפראות וגימטריאות תקופות הלכות, גופי ה ה נידה ופתחי קני אומר: חסמא ב אלעזר ר'

יח]לחכמה. ג' פרק [אבות

וסיבוב.תקופה" הקפה מלשו זהו והמועדי1" השנה חישובי וכל השנה, את מעברי אנו התקופה פי על

ט עד טבת תקופת נמשכת שא זו. בידיעה השנה."תלויי את לעבר יש בניס ז

האסטרונומיה. או התכונה חכמת היינו השנה, תקופות ארבע לחשבו הכוונה 1תקופות

חושב, ואינו ומזלות בתקופות לחשב היודע כל הימנו. לספר אסור חושב ואינו ומזלות תקופות לחשב והיודע

ומזלות, תקופות לחשב אד על שמצוה מני ראו. לא ידיו ומעשה יביטו לא ה' פועל ואת אומר: הכתוב עליו

, העמי לעיני שיהא ובינה חכמה איזו העמי לעיני ובינתכ חכמתכ היא כי ועשית ושמרת שנאמר:

ומזלות תקופות חישוב זה אומר, 2."הוי

רבי" בת שער על עיני כ , מי המושכות בחשבו אשר כבריכות בשערי"עיניי יושבי כשה חכמיי ,

מושכות העמי לעיני ובינת חכמת ומזלות, תקופות בחשבו ועסוקי ע רבת בת העיר , ירושלי

. מי ה']כבריכות ז', השירי שיר [מדרש

שמואל: או3אמר הלילה בתחילת או היו בתחילת או היו רבעי בארבעת אלא נופלת ניס תקופת אי

צ אלא לתקופה תקופה בי ואי וכו'. הלילה, בחצי או היו תקופה"בחצי ואי ומחצה, שעות ושבע יו א

שעה. חצי אלא מחברתה מושכת

dtewzd
dkxe`
rvennd

.`"zetewz"שס יש חמה בשנת , בה נחלקת שהשנה השנה, עונת ארבע תחילת זמני 6"ה ו ימי ה

äöçîå.1.3שעות, úåòù 'æ íåé à"ö òöåîîá ùé äôå÷ú ìëáù àöîð

ùú úôå÷úî øúåé úåëåøà ïä æåîúå ïñéð úôå÷ú úîàä éôìàöåé àåä äîçä ìâìâù éðôî íòèäå ,úáèå éø
.äðù úéòéáøì äôå÷ú ìë áåùçì åðìáé÷ êë ä"ôà ,õøàäî æëøîä2.3

ïîæì íéñçééúî ì"æç éøáãá ïäì íéðééåöîä íéðîæäå ,òâø åúåàá ïîæä åúåàá íìåòä ìëá ìç äôå÷úä òâø
éðååùîä íåéä úåòùì íàúäá íå÷îå íå÷î ìëì íðéä ,úåìæîä ùåîéùì íéðééåöîä íéðîæä íìåà ,íéìùåøéáù

.åúåàá3.3

.adtewz lk ly rvennd dkxe`a zehiyd zyly1.4

dkxe`
wiecnd

.1l`eny zhiy ly ep eayg itl4íéùîúùî åðà ,íå éë .÷å éãá úåòù éöçå 7 + íå é 91 -
.ìàåîù úèéù éôì úåôå÷úä çåìá

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
ראב פ"1) אבות ישראל תפארת ב'. שער ג' מאמר העיבור בספר ותויו"ח כג יח, משנה מהר"ג ב"ט, חיי"ל הראב"דר ש". ח

ו ומתגברות, הולכות אינ התקופות שהרי והתגברות, חוזק, תוק מלשו שזהו לפרש אפשר שא השלמתהקפה"כותב, פירושו "

תתכ רמז ואתחנ פרשת שמעוני בילקוט הוא וכ עה., ד שבת (2 סופו. עד ברש"הסיבוב יעוי נו., ד עירובי (3 ובתוס'"ד. ש י

העיבור ספר (3.3 התקופות. חשבו על ביאורו בתחילת הרקיע בשבילי ישראל תפארת (2.3 ו'. סעי' הקוד בפרק המובא (1.3 . ש

וע"לראב ו', פרק בהלכה הזמני י', פרק א' מאמר ""ח ד' פועל בספר .275 עמ' מספרי השמי (1.4 . ש 2 בהערה התקופותע "עני

לענ ונראה הרגישו"מביא: וכ האחרוני כתבו כי , נצרכי החשבונות וכל יחדיו, וצדקו נכו הכל התקופה של החשבונות שכל ד
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.2`c` ax zhiy ly ep eayg itl5:í"áîøäì .êøòá úå÷ã éöçå 28 + úåòù 7 + íåé 91 -6ì"æç
ìåãâä ã"éáù úòá ,äðùä øåáéò ïéðòì åæ äôå÷ú ïåáùç ìò åëîúñä äéàøä éô ìò íéùã÷î åéäù ïîæá
áåø÷ àåäå ,ïåùàøä ïî øúåé úîàä àåä äæ ïåáùçù éôì ,êøåöä éðôî åà ïîæä éðôî ïéøáòî åéäù ,éåöî

.'åëå ,ïåùàøä ïåáùçä ïî øúåé ,úéðéðâèöéàá åøàáúðù íéøáãä ïî6.1

.3mipk ezd zhiy itl7øúåé úö÷ úåëåøà õé÷ä úåôå÷ú àìà ,ïéèåìçì äååù äðéà úåðåòä 4 ú÷åìç -
.óøåçä úåôå÷úî,השמש סביב האר כדור מהל חישוב על מבוסס התוכני אצל התקופות חשבו

+"עפ ימי 365 הוא: כיו השמש סביב האר כדור הקפת שזמ ידוע ימינו של הזמני מדידת י

שניות. 46 + דק' 48 + שעות 58

zrax`
zetewzd

.b:od zetewzd zrax`.1.האביב עונת היא ניס .2.תקופת הקי עונת היא תמוז תקופת3.תקופת

הסתיו. עונת היא .4.תשרי החור עונת היא טבת 10תקופת

.ïåéñ ,øééà ,ïñéð éùãç úà úììåëå ,äìè ìæî ùàøá ùîùä åá ñðëúù ÷ìçäå äòùä àéä "ïñéð" úôå÷ú
úåéä "éøùú" úôå÷ú .ìåìà ,áà ,æåîú éùãç úà úììåëå ,ïèøñ ìæî ùàøá ùîùä úåéä "æåîú" úôå÷ú
ìæî ùàøá ùîùä úåéä "úáè" úôå÷ú .åìñë ,ïåùç ,éøùú éùãç úà úììåëå ,íéðæàî ìæî ùàøá ùîùä

.øãà ,èáù ,úáè éùãç úà úììåëå ,éãâ12

zeperd.c,"zetewz" ze`xwp zeperd.בגלגלה החמה בהקפת תלויות שהעונות ש 11על

iepiy
milw`d

.dzetewz 4-l dpyd zwelg zaiqשבו כדורי הגלגל במרכז ממש איננו האר שכדור מפני זהו

רחוקה שהיא זמני ויש , הקי חודשי וה לאר יותר קרובה שהשמש זמני יש ולכ השמש, סובבת

הח ניס בזמ , החור חודשי ג'וה במש צפו לכיוו ומתקרבת הולכת מהאר ממוצע במרחק מה

הגלגל. של אחר מצד ממוצע למקו שוב ומגיעה חדשי ג' במש ומתרחקת חוזרת ושוב , חודשי

אח תשרי. חדש חדשי"וזהו ג' במש ומתקרבת וחוזרת חדשי ג' במש דרו לכיוו עוד מתרחקת כ

לכ ממוצע, או קר או ח להיות האקלי על משפיעות אלה תזוזות הממוצע. למקומה שחוזרת עד

עונות. לארבע החמה שנת את חכמי 13חילקו

mei
dtewzd
oey`xd
d`ixaa

.e,ziy`xa ini zyya oey`xd dnei ,dtewzxfril` iax itl14,éøùúá àøáð íìåòä -15åúèéùìå
,"äôå÷ú"ä éáåùéç úà áùçì íéìéçúî æàî ë"àå ,ìåìà ç"ë éòéáø ìéì úìéçú äàøáð äîçäù àöåéitle

ryed i iax1.15ç"ë éòéáø ìéì úìéçú äàøáð äîçäù àöåé åúèéùìå , ïñéðá àøáð íìåòä -
."äôå÷ú"ä éáåùéç úà áùçì íéìéçúî æàî ë"àå ,øãà

dkldd.fdkldl zetewzd iaeyig zligzl oey`xd meid'16בגמéáøë ïñéðî áùçì íéìéçúî äôå÷úì :÷ñôð
.òùåäé

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
בעירובי (4 . חשבו לאיזה המיעוט מתקב הזמ במש רק מאוד, קט מיעוט ומתמעט הול השנה מש כי , האחרוני התכוני בזה

הנ נו: בפ"ד הוא וכ שס"ל, בשנה יש אהבה בר אדא רב לפי ואילו הגדול. אליעזר דרבי מפרקי שעות,"ו 6 מ פחות ע יו ה

ברמב מובא אדא רב של חשבונו (5 .11 ,12 הערות הקוד בפרק מובאת בראב"מחלוקת ב'. הל' י' העיבור"בפרק בספר ח

התשב ד'. שער ג' מכ"מאמר כתוצאה אותה פיתח אדא רב אלא זו, לשיטה כלשהו מקור היה שלא כותב: קלד סי' ב' חלק

ותפ שעה של פער הלבנה, לשנת החמה שנת בי פער שנוצר לקח"שהתברר זה, פער למנוע כדי , ולכ שנה. 19 לאחר חלקי ה

פ (6 אדא. רב תקופת נוצרה וכ ,4 ל וחילקו השמש של השנה אור ס"את ש הקודש השקל ו', הל' אחרת"י שזהו כותב: טו, ק

והרא"מרש ס"י ש הקודש בשקל (1.6 שמואל. תקופת על סמכו שאז , הסוברי הל"ש הוא זה חשבו וג כותב: יח, וכו'."ק מ

הרמב"וע (8 .273 עמ' מספרי השמי (7 .8 הערה לקמ 365"ע שהוא השנה אור את הביא רק התקופות, של חלוקה הביא לא

הרמב לפי זו שנה ואור שניות, 49.59 + דק' 48 + שעות 5 + בזה"יו יעוי (10 ימינו. של התוכני לשיטת מאוד הוא קרוב ,

רש ח', פרק הגדול אליעזר דרבי פרקי יג., ד סנהדרי צד:, ד רמב"פסחי (12 כב. ח' בראשית מקה"פ"י הראב"ט (11 ג'. הל' ח"ח

אחר. עני ומתחלת אחד עני את גומרת , מה תקופה בכל שהזמ מפני תקופות, השנה חלקי לארבעת קוראי אנו מבאר: ש

הראב ב', יב, שמות עזרא אב וכנ"13) י:, ד השנה ראש (14 . ש הר"ח (15 . ראשו פרק הרי"ל כותב:"בדפי ג. ד השנה ראש

ע (1.15 . העול יצירת נגמרה שבו תשרי, א' שישי ביו הראשו האד יצירת יו דהיינו בריאתו, גמר ליו בספר"שהכוונה בזה ע
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.gryedi iaxk e` xfril` iaxk miwqet m` n"wtpd'17תוסäîá øáãá äáåøî àúå÷ôð ùéù :íéáúåë
.äðù éöç äæ ìù ïéðîì äæ ïéðî íãå÷ù18

מזדמנת אינה לעול ניס שתקופת הרי , ניס בתקופת ברקיע ניתנה שהחמה הסובר: יהושע רבי לדעת

שס יש לשנה שנה בי שהרי היממה. רבעי מארבעת באחד התקופות"אלא שאר ואילו . יו ורבע יו ה

, ביניה אלא היממה, ברבע יוצאת éøùú,19אינ úôå÷úá òé÷øá äðúéð äîçäù øæòéìà éáø úòãì ìáà
.íåéä éòáøî ãçàá úðîãæî äðéà ïñéð úôå÷ú åìéàå ,íåéä éòáøî ãçàá úðîãæî éøùú úôå÷ú ÷ø éøä

edez ztewza"nxz h"f edez ly oqip clenl dncw edez ly oqip ztewz20'îâä -21éáøë ì"éé÷ù :úøîåà
.["åäåú" úôå÷ú àø÷ð àåäå ,íìåòä úàéøá éðôì äðù éöç åðééäã] ,ïñéðî íéðåîù òùåäé'22תוס:íéáúåë

äôå÷úä ìù ïåëðä êéøàúä àöåé æàå ,á"îøú è"æ ["åäåú" ìù ïñéð ãìåîî åðééäã] ãìåîäî íéãéøåîù
úàéøá íåéá] ïåùàøä ãìåîì äîã÷ù [åäåú úðùá] ïñéð úôå÷úù íåùî åäæå ,["åäåú" úôå÷ú åäæ] äðåùàøä
éðôî åäæå ,[á"îøú è"æ êðîéñå] ,íé÷ìç á"îøú úåòù 'è íéîé 'æ úåçô [òùåäé éáø úòãì] äéä [íãàä
íéîé 'ä íò ,"áåùé ìù éøùú" ãìåîì "áåùé ìù éøùú" úôå÷ú äîéã÷äù úåòù â"ë ãçà íåé ïéôøöîù
äîéìù äðùá ùøôää] .äðáìä úðù ìò äøéúéä äîç úðù úéøàù éöç åðééäã ,íé÷ìç á"îøúå úåòù øùò

íé÷ìç ã"øå úåòù à"ë íéîé 'é-ë àåä23.[

zepexzi
oiprl
zetewz

.hzetewz oiprl zepexzi" חמהשארית שעות.שנת 6 ו אחד יו הוא "24íåé 365 ùé äîç úðùá éë
äæéàá úòãì ìëåé ì÷ðá ,úçà äôå÷ú ìåôéú éúî òãåéäù êë ,íåé 364 íä íéîéìù úåòåáù 52 ,úåòù 6-å

.äéøçàìù äðùá äôå÷ú äúåà ìåôéú òåáùá íåé

úåðù 'æ íò äðù è"é ìù ìåãâ øåæçîá - ìàåîù ìù åúèéù éôìä"ôúå äòù 1 ìù úåðåøúé ùé ïééãò øåáéò
,íé÷ìç25.ïåøúé íåù ïéà - àãà áø ìù åúèéù éôì åìéàå26

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
ד ח. ד השנה ראש (17 יב. ד השנה ראש (16 סז. סד פרק חכמתכ היא הגר"כי הביאור (18 לתקופות. או"ה סעי'"א תקפא סי' ח

נפק שאי כותב: והר"א' שהנפק"מ, רמז מדעסוי לכ"ש אחת המזדמנת, החמה ברכת לעני וכ"מ בתשרי, או בניס זה א שנה ח

" בקשת ומטרלעני טל בחות לומר שמתחילי בתפילה מי"" שתית אי של המנהג לעני וכ תשרי, תקופת אחרי יו שישי ל

וברמב נו., ד עירובי במסכת שמואל כדעת (19 התקופה. הקוד"בשעת בפרק עיי דעתו אדא, מרב אחרת ד', הל' ט' פרק

רמב עיי לשיטתו התקופות חישוב ב'. סעי' ולעיל ,12 תרמ"הערה שעות ט' ימי ז' פי' (20 י'. השנה"פרק ראש (21 . חלקי ב

ד ח. ד השנה ראש (22 יב. רמב"ד (24 ז'. פרק אליעזר דרבי פרקי (23 לתקופות. ראב"פ"ה ד'. הל' ג'"ט מאמ העיבור בספר ח

ותחיל ג'. שער ראבתחילת (25 ה'. שער ..."ת שמואל. לשיטת החישובי את ש ומוסי , ש ח
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éðéîù ÷øô

äðù øåáéò

חודש שבכל והמועדי החגי קביעת לש ובעיקר , ושני חודשי ראשי לקבוע הוא העיבור, מצות עיקר

וקיצי"בכ ולילות וימי וחודשי שני של הספירה] [דהיינו שהוא ומני ולבנה, חמה נבראו באלול ח

הקב לפני היו ועיבורי ומחזורות, ואח"ותקופות השנה, את מעבר והיה ,"ה עד בג הראשו לאד מסר כ

ח']וכו'. פרק אליעזר דרבי [פרקי

.`xeaird1"הרמבàåäå ,äéàøä ìò åá åòá÷éù ã"éá íù ïéàù ïîæá ïéáùçîù ïåáùçä éø÷éò åäæ :áúåë
.íåéä íéáùçîù ïåáùçä

.aבערכי 2éðôîהגמ' úàæå ,íéîé 'ä úøöòì úøöò ïéá ùé æàå ,óñåð ùãåç íéøáòî íéðù 'âì úçà :úøîåà
ìéàåäå ,íìù íåéì íé÷ìçä íéøáèöî íéðù 'â øçàìù àöåé ,793/1080 -å úåòù ùùå íåé 29.5 àåä ùãåçù

.äðù íéùåìùì úçà åúåà íéôéñåîù íìù íåéì ïéôøèöî íä ,íé÷ìç 876 øàùð ïééãòå3

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
ראב אדא..."26) רב לשיטת החישובי את ש ומוסי , ש ח

פי ט:."1) ד (2 ד'. הל' א
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

éòéùú ÷øô

úåôå÷úäå ãìåîä éáåùéçá úåðåøúé

" פירושו , ""שאריתיתרו בהמש שנזכיר מקו כל יתרויתרו. עדיי נשאר השלמי השבועות סילוק שאחרי פירושו "

השבוע. בימות הקביעות לשינוי הגורמי וחלקי שעות ימי כמה של

.‡‰ÓÁ ˙Â˘Â ‰·Ï‰ ˘„ÂÁ

dpaldבכ י"מקיפה , יו תשצ"ט שעות, ."ב חלקי ג

dpal zpyתתנ שעות, 8 , ימי 354". חלקי ו

ohw xefgnי". העיבורי לאחר חלקי 595 שעות, 16 , ימי 6939 לבנה: שנות ט

dng zepy h"iי על הרבה י"יתירות בתו שני 7 מעברי א לבנה, שנות אדזט],"ט [גוח, לבנה שנות ט

ותפ אחת שעה נשאר מהחמה."עדיי פחות שהלבנה חלקי ה

dxivi ly ixyz clenוי סימנ יד. [דקיי"ו, מולדות]."ד. לעני אליעזר כרבי ל

.c"xda jpniq .cx ,d ,a - [miaygn epnny] edez ly ixyz clen

.·˙ÂÙÂ˜˙‰

aeyi ly ixyz ztewzט ד', יו ביו"היה ישוב של הראשו המולד את הקדימה זו [תקופה שעות. ו

כ שעות]."אחד, ג

edez ly oqip ztewz, מניס דמוני תקופות, לעני יהושע כרבי ופוסקי היות הראשונה. התקופה היא

האשונה. החמה תקופת התחילה ניס לחודש סמו ד' ליל שבתחילת אמרינ

,yi dtewz lkal`eny itlקפ"צ : ה שנה בחצי ומחצה. שעות ז' יו ט"א , ימי והואיל"ב שעות. ו

קע : ה שנה בחצי תל"והמולדות שעות, ד' , ימי עודפות"ו שנה בחצי שהתקופות יוצא . חלקי ח

תרמ שעות, י' , ימי ה' ."מהמולדות: חלקי ב

ztewzedez ly oqip clenl dncw edez ly oqipתרמ שעות ט' ימי שמצרפי"ז' משו . חלקי ב

כ א', תרמ"יו שעות, י' , ימי ה' ע תשרי, למולד תשרי תקופת שהקדימה שעות, שעודפות"ג חלקי ב

[תוס'] שנה. בחצי המולדות על תקופות

.‚[ÁÎ˙ 'ÈÒ ˘Â·Ï‰Ó] ˙Â„ÏÂÓ ÔÈÚÏ ˙ÂÂ¯˙È

dpal ycegתשצ יב, ],"כט, חלקי 793 שעות 12 ימי 29 [פירוש: תשצepexziג, יב, [לפי"א, חודש"ג. ז

תשצ שעות יב אחד יו בעוד יהיה ]."הבא חלקי ג

dheyt dpy ivg,תלח ד, , ימיdpexziקעט ג' ועוד , ימי ו' היתרו חדשי בשישה [כי תלח. ד, ב,

מע תל"המצטרפי ו שעות ד' ועוד השעות, 4.43"ב 1080:475 6 X 793 . מהחלקי המצטרפי חלקי ח

הנפק נשארת לחשב, צור אי ששבוע תל"והיות שעות, ד' , ימי ב', : חדשי בשישה ]."מ חלקי ח

dpexzi ,erzz ,'g ,[mini] c"py - [xqg cg`e `ln cg` miycg ly dxcqk] dheyt dpy,ח ד,

[רמב ה']"פ"תתעו. הל' ו

.mini 'b epexzi ,mini bpy - [mixqg elqke oeygyk epiid] dxqg dpy
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zeheyt mipy 'a oexziתרע יז, ב."א,

zxaern dpy,תקפט כא, [רמבdpexziשפג, תקפט. כא, ]."ה, ש

mipy h"i xefgn oexziי כל קתצה. יז י"ב, של מחזור הוא שני מעוברות"ט שני ושבע פשוטות שני ב

ותפ שעה של יתרו ע י'] הל' ."[ש חלקי ה

.1cg` yceg oexziתשצ יב, כנ"א, ל."ג,

.2miycg 'a oexziתק א, ו."ג,

.3miycg 'b oexziרי... יד, ט..."ד,

.4miycg 'c oexziתתרי ב, ב."ו,

.5miycg 'd oexziתשכ טו, ... ה."...ז,

.6miycg 'e oexziתל ד, כנ"ב, ל."ח,

.7miycg 'f oexziקנ יז, א."ג,

.8miycg 'g oexziתתקמ ה, ד."ה,

.9miycg 'h oexziתרנ יח, ז."ו,

.10miycg 'i oexzi.שע ז, א,

.11miycg `"i oexzi.פג כ, ב,

.12miycg a"i oexziתתע ח, כנ"ד, , חלקי ל."ו

.13miycg b"i oexziתקפ כא, כנ"ה, , חלקי ל."ט

.14mixefgn 'y oexzi.ש כא, א,

.15mixefgn 'b oexziתש א, ה."א,

.16mixefgn b"y oexziתתר כב, ה."ב,

.17xefgnl xefgnne ,dpyl dpyn zepexziכ פרק חכמת כי בספר ... ו."עיי

.byexcz la owf clenר"ז קובעי אי תכח]: [סימ הטור ו',"ל ביו ולא ד' ביו ולא א' ביו לא ה

אד לא ואפי'"וסימ שאחריו, ליו הקביעות דוחי , הימי מאלו באחד תשרי מולד חל וא ראש, ו

בבגה חל י"א שהוא היו בחצי המולד א , בה לקבוע שראוי נקרא"ז ומעלה, היו ומחצי שעות] ח

ר קובעי ואי , זק אפי'"מולד היו מחצי פחות המולד היה אבל שלאחריו, ליו ונדחה המולד ליו ה

אד שלפני ביו זק מולד היה וא בו, לקבוע שראוי ביו הוא א , ביו בו אותו קובעי אחד, ו,"רגע

שלאחריו יו עד נדחה בשבת, זק מולד שהיה כגו שלאחריו, ביו ולא בו לא לקבוע ראוי שאינו

כיו כל וכ למולד ג' יו והוא ב' יו ט'."ב"שהוא עמ' קשת יהודה בני מללמד [להעתיק .

.czeryd z` mipen ep` iznnתחילת את מחשבי היו הלוחות כל ולמעשה שיטות, כמה בזה יש

שאנו כיו אמיתית שש זה אי שהרי בעלמא, כינוי שעת והיא השנה, ימות בכל בערב 6:00 משעה היו

.[??? קי שעו [...לפי שש. היא שבשעונינו אלא קהיר, שעו אחר נגררי

לחבר עלינו שלנו, שעו לפי לתרג ונרצה . חלקי 250 שעות, 5 ד', בליל יהא שהמולד נדע א לדוגמא:

13 , שה חלקי 250 בלילה, 11 שעה ד', בליל שלנו, שעו לפי המולד שיהא נמצא שעות, 5 ועוד שעות 6

סח]. א', פרק חכמתכ היא [כי בדקה. יש חלקי 18 כי , חלקי ו16 דקות
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úåîå÷î äàøî úîéùø

ת . העול נברא בניס יהושע ר' ולפי , העול נברא בתשרי אליעזר רבי למבול"לפי מוני ישראל חכמי ר

יהושע."כר כר' למבול א מוני העול אומות חכמי יהושע, כרבי ולתקופה ai.]א :i .g sc dpyd y`x]

" פתח: יוחנ למועדיר' ירח א"עשה בלבד, חמה גלגל אלא להאיר נברא לא , יוחנ ר' אמר נברא". למה כ

ר לקדש כדי לבנה, וכו'."גלגל ושני eh-e]ח zyxt dax ziy`xa]

שישראל מפני ישראל של לשונאיה רע סימ לוקה לבנה , כוכבי לעובדי רע סימ לוקה שהחמה בזמ

לחמה. כוכבי ועובדי ללבנה hk.]מוני sc dkeq]

יו ותשעה מעשרי פחותה לבנה של חידושה אי אבא, אבי מבית מקובלני כ גמליאל: רב לה אמר

וע שעה שלישי ושני ."ומחצה, חלקי dk.]ג sc dpyd y`x]

" שנא' , לשני ימי מוני שאי מני שמואל: אמר אבא רבי השנהואמר ,"לחדשי לשני מונה אתה חדשי ,

שנאמר , לחדשי שעות מחשבי שאי מני אמרו: אבא ר' משו דקיסרי ורבנ . לשני ימי מונה אתה ואי

ימי" חדש ."עד לחדשי שעות מחשב אתה ואי , לחדשי מחשב אתה ימי ,[.d sc dlibn]

dpy xeair dnkרשב וכו'."ל', חודש, אומר m:ג ixne` mixg`ר בי ואי לעצרת עצרת בי לר"אי ה"ה

וכו'. ה', מעוברת שנה היתה וא בלבד, ימי ד' h:]אלא sc oikxr .k :e sc dpyd y`x]

:l`eny xn`cמשנ פחות הלבנה שנת שנ"אי על יתירה ולא יו ששה,"ב מלאי שניה כיצד, הא ו,

שס חמה בשנת ימי וס ארבעה. חסר אחד מלא אחד , שני חסרי ."שניה יו h:]ה sc oikxr]

וכ ימי ור"עשרה שעות שנות"א ימות להשוות נכנס והעיבור הלבנה, ימות על החמה יתרו חלקי ד

הלבנה. שנות ימות ע f']החמה wxt xfril` iaxc iwxt]

וזו החדש, מ ויו לילה שיהיה צרי להו: שלח וכו'. חצות, אחר או חצות קוד נולד העיבור בסוד דתניא

החמה, לשקיעת סמו שנראה בידוע חצות קוד נולד תולדתו, את מחשבי שמלאי: דר' אבוה אבא שאמר

נפק למאי החמה. לשקיעת סמו נראה שלא בידוע חצות קוד נולד סהדי,"לא לאכחושי אשי: רב אמר מ,

" אמר: יוחנ ר' , מנל החדש. מ ויו לילה שיהא צרי מר: ערבאמר עד ""מערב אמר: לקיש ריש יו, עד

בערב לחודש ועשרי חצות"האחד אמר: רבא בינייהו, איכא דורשי משמעות אמר: אביי בינייהו, מאי ,

בינייהו. איכא k:]לילה sc dpyd y`x]

או הלילה בתחילת או היו בתחילת או היו רבעי בארבעת אלא נופלת ניס תקופת אי שמואל: אמר

צ אלא לתקופה תקופה בי ואי וכו'. הלילה, בחצי או היו תקופה"בחצי ואי ומחצה, שעות ושבע יו א

שעה. חצי אלא מחברתה ep.מושכת sc oiaexir]2[

תקופות הלכות, גופי ה ה נידה ופתחי קני אומר: חסמא אלעזר 3úåàøôøôר' - úåàéøèîéâå

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
וז הרמב"3) הזאת"פ"ל התוספת מ כשיתקב לפיכ , יו עשר מאחד קרוב הלבנה, שנת על החמה שנת יתרה וכמה ב': הל' א

מעוברת, שנה הנקראת והיא חדש, עשר שלשה השנה אותה ועושי אחד חדש מוסיפי מעט, יתר או מעט פחות או יו שלשי כמו

. ימי מונה אתה ואי לשנה מונה אתה חדשי השנה, לחדשי שנאמר , ימי וכ וכ חדש עשר שני השנה להיות אפשר שאי

בביה"וע ""ע שבספר הקודשל הרמבשקל על "". ש

וע קכא."1) עמ' שמי חזו בספר ע
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.äîëçì[gi ,'b wxt zea`]

ואינו ומזלות בתקופות לחשב היודע כל הימנו. לספר אסור חושב, ואינו ומזלות תקופות לחשב והיודע

תקופות לחשב אד על שמצוה מני ראו. לא ידיו ומעשה יביטו לא ה' פועל ואת אומר: הכתוב עליו חושב,

לעיני שיהא ובינה חכמה איזו העמי לעיני ובינתכ חכמתכ היא כי ועשית ושמרת שנאמר: ומזלות,

ומזלות. תקופות חישוב זה אומר, הוי , dr.העמי sc zay]4[

רבי" בת שאר על עיני כ , מי המושכות בחשבו אשר כבריכות בשערי"עיניי יושבי כשה חכמיי ,

מושכות העמי לעיני ובינת חכמת ומזלות, תקופות בחשבו ועסוקי ע רבת בת העיר , ירושלי

. מי d'כבריכות ,'f mixiyd xiy yxcn]1[

˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯Â˜Ó
ברש יעוי (2"" (3 . ש ובתוס' תפארתתקופותי האסטרונומיה. או התכונה חכמת היינו השנה, תקופות ארבע לחשבו הכוונה "

ישראל
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'á íéàåìéî

íøåàéááå äðùä øåáéòå ùãåçä ùåãé÷ úåöîá

יב,ב]בתורה "[שמות השנהנאמר: לחדשי הוא ראשו חדשי ראש לכ הזה ."החדש

עד]בספרי`. פיסקא "[ראה, האביבאיתא: חדש את אביב"שמור מפני לאביב סמו שהוא החודש שמור .

ובר בזמנו. כא]ה"שיהא שלומדי[ד דהיינו . בניס שיהא תקופה של אביב שמור קרא: מהאי ילפינ

בסנה' ויעוי השנה. מעברי ובכ שני אדר שמוסיפי השנה, עיבור די קרא יא.]מהאי דברי[ד ג' על :

התקופה. ועל האיל פירות ועל האביב על השנה, מעברי

רש בתקופותי"לפי יתקיימו שהמועדות שבכדי המועדות, מדיני הוא השנה עיבור שדי כפשוטו זהו

ולא בחמה תלוי שהאביב וכיו באביב, להיות דינו הפסח שחג השנה, לעבר צריכי , לה הקבועות

כי הפרש ויש תמיד"בלבנה, הפסח יצא לא השנה נעבר לא אי הלבנה, לשנת החמה שנת בי יו א

ביכור בזמ להיות צרי שבועות וכ האביב, דהיינו החמה, לתקופת להשוותו מעברי לכ באביב,

" נקרא שהרי הביכוריהפירות, יתקיימו"חג שהמועדי ובכדי , האסי בזמ להיות צרי סוכות וכ ,

השנה. מעברי בתקופותיה

הגרי קידוהז"ולפי פ"[הל' הל"ח הרמבז]"ד ""בדעת די האביביסוד חדש את עיבורשמור די אינו "

שנאמר וכמו חמה, שנת שתהא השנה בכל די שיש מפני ג אלא גרידא, המועדות צור מחמת השנה

עודפת החמה ששנת וכיו בחמה, תלוי שה בשני דינא נאמר כ בלבנה, תלוי שה בחדשי דינא

השנה. לעבר צריכי לכ הלבנה, על

עזרא ב]אב יב, שהיה[שמות לפי רבי וקראו , מי דהוא יצחק בבאר [ע' הפרסי יהודה ר' דברי את מביא

דט או להרע, יו"חכ שלושי א' [והחדש , הערלי העמי כמשפט החמה שנות כפי מוני ישראל כי ס]:

ל מהפסוק"ואחד וראיתו יא], שלעולג,י']"[שמות משמע ימימה, מימי למועדה הזאת החקה את ושמרת :

נכונה, דיבר שלא עליו: לחלוק עזרא האב והארי שווה. אינה הלבנה שנת ואילו תקופה, באותה יהא

השנה ימי חלקו החמה, בשנת הלבנה תתחדש פע עשר ששני וראו בלבד, החמה בתר אזלי שהערלי

דבר זה חדש אי באמת אבל הלבנה, חדש מימות קרוב שהוא בעבור חדש, חלק לכל וקראו עשר, לשני

מועד ישתנה שנה וכל לבנה, שנת שנותיה וכל לגמרי, הלבנה בתר אזלי והישמעלי כלל. בטבע הנמצא

י שיהא וקבעו , בעצ שנה ללבנה אי והרי . החמה,"פסח כשנת ממש דאינו הג החמה, מחמת חדשי ב

כי של הפרש ול"דיש , יו ל"א ה חמה שנות במועדו,"ג מועד לשמור בתורתו צוה והש לבנה. שנות ד

אמר א]כי טז, נעשה[דבר' החדש, בחצי אביב ימצא לא א והנה לה'. פסח ועשית האביב חדש את שמור :

הקציר חג השבועות, חג קרא וככה אליו. הסמו בחדש טז]הפסח האסי[כג, חג וסכות ,[ הקציר[ש כי ,

לשמור צוה והנה סכות. וככה הלבנה, חדש בחצי רק פסח נעשה שלא שאמר וראינו באביב, תלוי והאסי

וחדשינו החמה, שנות המחזור בכל ישוב שנותינו כלל כי . שמורי זמניה המועדי ויהיו הלבנה, חדש ימי

עכ ישרה. בדר שהדריכנו הש וברו הלבנה, חדשי ל."תמיד

עזרא באב עיי ט']וכ כה "[ויקרא ללבנה שאי כלל,שנההכותב: "mewnl zxfeg dpaldy ,"xfeg" eyexit dpy ik]

lkepy "d`ixad iweg"n xac mey dpall oi` k"g`e ,... lirl x`azdy enk "yceg" mi`xew ep` jkle ,mei 29.5 xg` rvenna dzeriaw

eywa miaygnde "yceg" dngl oi` xy`k .a"i me`vne ,dngd zpyl miaexw miycg xtqn miaygnd eywa wx ,["dpy" eze` `exwl

ewizrd ok lr ,dngd zepyl seqa eaeyi epizepye dpall md epiycg ik lr ,dpald iycg zenin ycegl aexw wlgp didiy ,ycegl xtqn

,dpald zii`x it lr ycg lka miraew eidy t"r s` ,ipiqn dynl dkld xefgn lka oixear dray dyer oic zia did mlerl ik ,l"fg

.l"kr .zelfnd znkgn reci xefgnd ceqe

're] .dpyd z` oixarn mipyd mi`zdl ickae ,dpal iycg epiycgy `l` dng zepy epizepy zn`ay :f"ixbd ixack wiecn `xfr oa`dn
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.[b"kw 'iq b"g u"ayza f"irk

edil` zxc`a `"xbdn mbא,י שנתד]"[בראשית מוני שאנו השמש, ממשלת הוא לשני שפי': , כ מדוייק

. העיבורי באו לכ החמה,

דר בפרקי מדויק וכז]"[פא"וכ ימי עשרה ור": שעות ימות"א על החמה יתרו חלקי והעיבורד הלבנה

הלבנה. שנות ימות ע החמה שנות ימות להשוות נכנס

.bדבריו]ז"הגרי הרמב[בסו מחל' את בזה"והרמב"מביא שני קביעת שהרמב"ביסוד מקדה"[בפ"ז, ח"ה

שבזהא]"ה ע"פוסק: מעברי , השני שיעברו סנהדרי שאי בהלמ"ז נאמר דכ , החשבו שבזמ"פ ס,

בי ע"שאי יקבעו הרמב"ד ואילו . החשבו קנמ"בסה"פ עג]"[מ' קובעי שאי וסובר: ,"חולק חשבו פ

הבי שהיה הנשיא שהלל נוקט וביאר"אלא אליהו. שיבא עד להתעבר הראוי השני עיבר האחרו ד

רש"הגרי במחל' דפליגי והרמב"ז דהגרי"י השנה, עיבור די מרש"ביסוד דייק די"ז שיסוד , בסנהדרי י

דבי , הצור מפני לעבר די אלא אינו השנה ,"עיבור בזמנ שיתקיימו המועדי צור מחמת מעברי ד

הרמב דעת כנ"ואילו חמה שנת שתהא בשנה די שהוי א": הר"ל, ""כ לשיטתו שיהיומ בשני שדי

חמה משא"שנות , בחשבו תלויה השנה דקביעות חשבו של הל' בזה שנאמרה למימר שיי לדעת", כ

""רש עיקרו וכל , בחשבו כלל תלוי השנה עיבור אי ביי, של הצור"די מפני שמעברי סובר"ד לכ ,

בי"הרמב שהוצר ע", לעבר אפשר ואי , הצור מפני השני כל לעבר הנשיא דהלל לחוד."ד חשבו י

.cהרמב קנ"[בסה"לפי מ' הרמבג]"מ ולפי אחת, מצוה ה ושני חדשי ולחשב החודש קידוש "מצות

[ ראשו הבה[בשורש מהספרי"בש ראיה והביא מצוות, שתי ה מצוות[בהאזינו]ג השמי עשו שלא :

מצוות. לב' דנמנו מבואר , חדשי וקביעת שני עיבור המצוות, ואלו , לה שניתנו

מת שליט"ושמעתי חשוב שהרמב"ח נראה היה שלכאו' דהרמב"והרמב"א, סובר"לשיטתיהו,

והשנה החודש זמני קביעת היא המצוה שיסוד , ה אחת מצוה שניה החודש וקידוש השנה שעיבור

הרמב ואילו מסוי"כתיקונה, די הוי אלא השנה, חשבו על לשמור ענינו אי השנה שעיבור סובר

קדה למצות משתיי ואינו השנה, מעברי שלצורכ ח."במועדות,

שמהחינו משו זה ביאור לדחות יש לכאורה ד']א קידוש[מצוה מצות את מונה שהרי , כ משמע לא

אחת, כמצוה השנה ועיבור הרמבהחודש ועיבר]"[כשיטת החדשי קידש הנשיא הלל דר' ג כ' א ,

אליהו, ביאת עד העתידי כרמבהשני .]"[והיינו

י הרמב"ואולי שפליגי לקבוע"ל: מסוי די או המועדות לצור הוי החודש קידוש מצות אי והחינו

דז המועדות, לצור שהוי נר' החינו מלשו השנה, ""חדשי : ש כדיל החודש קידוש מצות שיסוד

המועד הש מועדי ישראל לצור"שיעשו עניינ ששניה השנה, עיבור ע אחת מצוה הוי ולכ ,

הרמב אבל מנה"המועדות, ולכ החודש, קידוש ולא המועד צור ענינה השנה עיבור שרק וסובר יתכ

וצ מצוות, לתרי ע."אות

.dבבראשית"רש "ד]"[א,יי שס"שנימפרש: לסו בי", מלאכת יגמרו ימי אות"ה המשרתי מזלות ב

מרש לכאו' ומבואר שנה. שס"והיא היא דשנה מתאימי"י הדברי אי ולכאו' חמה, שנת כמני יו ה

הגרי מרש"לדברי שהוכיח וצ"ז המועדות, מדיני הוא השנה עיבור דדי סנהדרי ע."י

...]"הרא וז[ש שבשס"כותב, ,"ל: של סבוב שהוא מזלות עשר השני בכל מהלכו השמש גמר יו ה

זמ ובאותו ממנה, החל אשר הנקודה אל שנית השמש ישוב אז כי וישנו, שנו מגזרת שנה נקראת ולכ

מהי ומזל מזל בכל השמש ע הלבנה נתחברה מפני"עצמו לבנה, שנת ונקרא אחת, פע מזלות ב

הי בכל השמש ע חיבוריה בו,"ששלמו החיבור החל אשר במזל שנית להתחבר תשוב ועוד מזלות, ב

לשנת"ואע שנתה בי יתרות שיש יפ כמו ,"החמה במיעוט בטלו החודש מיעוט שה מאחר , יו א

בי בכל שסבבה מהלכה מצד היא החמה ששנת מפני כלל, יתרות ש אי הלבנה"וכאלו ושנת מזלות, ב

מהי אחד בכל השמש ע חיבורה מצד אע"היא יחד, בשניה השנה תלה מזלות, גומרת"ב שהלבנה פ

הי בכל בכ"מהלכה מזלות עכ"ב ידועות, ושעות יו ד."ט

ברא מבואר אעפ"הנה והוא שנה, של מהל יש ללבנה שא חדש, י"דבר מסבבת שהלבנה המזלות"י ב
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מ , יו בי"בל' הוא המזלות בכל השמש ע חיבורה ""מ נקרא וזה חודש, הלבנהב ולפי"שנת י". ל"ז

שרש שס"שמה נקט החמה"י , שניה על קאי שהפסוק אלא לחמה, השנה מוני שאנו כונתו אי , יו ה

ברוב. בטל וההפרש הגדול הזמ ונקט והלבנה,


