
 

 

  

  

  

  עיבור השנה מחמת התקופה

עברה לההיא  ,דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסןשלח ליה רב הונא בר אבין לרבא: כד חזית 1 (כ"א א')

מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאבִ " 2שתא, ולא תחוש לה. דכתיב (שתהא  דש ניסןושמור אביב של תקופה שיהא בח - "יבׁשָ

  .תקופת ניסן מתחילה בחודש ניסן כשהלבנה עדיין בחידושה)

  שיטות הראשונים

, הלבנה נחשבת בחידושה עד י"ד בחודש, ומאירי ,רש"י, רמב"ם: לשיטת שמור אביב של תקופה שיהא בחודש ניסן

"ו, מעברים את חודש אדר שיהיה מלא, וכך תקופת ניסן תתחיל ובט"ו כבר נחשבת ישנה. אם תקופת ניסן תיפול בט

, הלבנה נחשבת בחידושה עד ט"ו פותהתוסולשיטת  3.ביום י"ד. אם תקופת ניסן תיפול בט"ז, מעברים את השנה

בחודש, ורק בט"ז נחשבת ישנה. אם תקופת ניסן תיפול בט"ז, מעברים את חודש אדר שיהיה מלא, וכך תקופת ניסן 

  4בט"ו. אם תקופת ניסן תיפול בי"ז, מעברים את השנה.תתחיל 

  

  חילול שבת לצורך קידוש החודש

תשרי, שבהן שלוחין : על ניסן ועל )עדים שראו את החודש( 5על שני חודשים מחללין את השבת משנה: (כ"א ב')

   6.יוצאין לסוריא, ובהן מתקנין את המועדות

  ! על שישה חודשים השלוחין יוצאין :משנה י"ח א')(ורמינהו  7דשים ותו לא?!על שני חו

  . 'מקודש'רי עד שישמעו מפי בית דין על ניסן ועל תש 8הכי קאמר: על כולן שלוחין יוצאין מבערב. (ומתרץ)

                                                
 וכו', והבאתיו להלן, כ"א ב'.   מכריז רבי יוחנןוכו'  לוי אקלע לבבל בחדסר בתשרי. כאן מובא, 1
 . דברים, פר' ראה, טז,א. 2
 ומה שנאמר בגמרא דמשכה תקופת טבת 'עד' שיתסר בניסן, היינו 'עד ולא עד בכלל' ותקופת ניסן מתחילה בשיתסר.. 3
בכלל' וכאשר חודש אדר מלא ותקופת ומה שנאמר בגמרא דמשכה תקופת טבת 'עד' שיתסר בניסן, יש להעמיד דהיינו 'עד ולא עד . 4

מקורות: תוספות (ד"ה כי  ניסן מתחילה בשיתסר. או דהיינו 'עד ועד בכלל' וכאשר חודש אדר חסר ותקופת ניסן מתחילה בשיבסר.

  חזית). רמב"ם (הל' קידוש החודש ד,ב).
  גולה.יש להדגיש שכאן הכוונה לגבי עצם קידוש החודש, ולעיל היה מדובר על שלוחים ל  . 5
ומן התורה מחללין על כולן, אבל רבנן אסרו לפי שאין תיקון  .ע לגולה יום קביעותם, הלכך חשיביבית דין שולחין לסוריא, להודי  . 6

ין תורה, שכל המועדות תלויין העמידום על ד ,אך שני חדשים אלו ;א איכפת למלאן ולחסרן על פי עדיםהמועדות תלוי בהם, ול

  רש"י. .בהן
  רש"י. .דקתני שבהן שלוחים יוצאים לסוריא ,שלוחים אלא אהני נפקי  . 7
דש מעובר, דפשיטא לן שביום ובח ,דאי יקדשוהו בית דין מחר, אי נמיכגון נראה בעליל ביום עשרים ותשעה או בליל שלשים, דו  . 8

ית דין, מעו מקודש מפי בשלוחין יוצאין מבית דין, ואין ממתינין עד למחר שיש ,ים ואחד יתקדש משלא נתקדש בזמנושלש

  רש"י. .ית דין אומר מקודש, ויעידו לגולה): ראש ב'א "דכדאמרינן לקמן (כ

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"א| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

יקריב ש אש חודש(מוסף של רקיים מחללין אף על כולם, מפני תקנת הקרבן  ת המקדשוכשהיה בי )משנה:(המשך 

   .בזמנו)

ה מֹוֲעֵדי ה'  9מניין שמחללין עליהן את השבת? תלמוד לומר: תנו רבנן ְקְראּו אָֹתם  (ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש)"ֵאּלֶ ר תִּ ֲאׁשֶ

מֹוֲעָדם". יכול כשם שמחללין  שיתקיימו  (=כדי)עד  (גם שלוחי ב"ד)שיתקדשו, כך מחללין  (=כדי)עד  (העדים)ּבְ

ר ? תלמוד לו(המועדים בזמנם) ְקְראוּ מר "ֲאׁשֶ אתה מחלל, ואי  (קידוש החודשים והמועדים)אָֹתם"; על קריאתם  תִּ

 .(להודיע לבני הגולה)אתה מחלל על קיומן 

רבי יוסי אומר: אם  )2(בין שלא נראה בעליל, מחללין עליו את השבת. , )ברור גלוי(בין שנראה בעליל  )1(: משנה

  .)שאין צורך(נראה בעליל אין מחללין עליו את השבת 

בלוד. שלח לו רבן גמליאל אם מעכב אתה  בי עקיבאועיכבם ר (זוגות עדים)מעשה שעברו יותר מארבעים זוג 

  את הרבים, נמצאת מכשילן לעתיד לבוא.

  :(כ"א א')גרסינן לעיל 

מר א !אמרי ליה: אסהיד 10א רבה דמערבא.לוי אקלע לבבל בחדסר בתשרי. אמר: בסים תבשילא דבבלאי ביומ

  11הו: לא שמעתי מפי בית דין מקודש.ל

 ליעבדו תרי יומי, גזירה ניסן אטו תשרי ,שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי מכריז רבי יוחנן: כל היכא דמטו

  . )ינהגו כן בתשרי שלא על פי שלוחים ופעמים שיטעו ,שאם תנהיגם לעשות בניסן יום אחד(

  שיטות הראשונים

כתנא קמא, דאפילו נראה בעליל, מחללים שבת.  הרמב"םפסק : רח הנראה בעלילהאם מחללים שבת על ראיית י

דֹול ְוִנְרֶאה ַלּכֹל " ת;  -ַוֲאִפּלּו ָראּוהּו ּגָ ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ ְך ָראּוהּו ֲאֵחִרים, ְוֵאין ָאנּו ְצִריִכין ְלַחּלֵ ְרִאינּוהּו ֲאַנְחנּו, ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ לֹא יֹאְמרּו: ּכְ

ְר  ּיִ ל ׁשֶ א ּכָ ין ַלְיָלה ָויֹום אֹו ּפָ ֶאּלָ ית ּדִ בּוַע ּבֹו ּבֵ ּקָ קֹום ׁשֶ ינֹו ּוֵבין ַהּמָ ִמְצָוה ָעָליו  -חּות ֶאה ַהחֶֹדׁש ְוִיְהֶיה ָראּוי ְלָהִעיד, ְוִיְהֶיה ּבֵ

ת ְוֵליֵלְך ּוְלָהִעיד. ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ   12"ְלַחּלֵ

שלא , כל זמן ידעו בבירור שלא נמלכו לושאפיתקנת חכמים היתה , שהריטב"א: פירש לא שמעתי מפי בית דין מקודש

מיהו  רץ ישראל.של בני אלו ביוה"כ ויכולין לאכול אפי ,אין בני הגולה צריכין לחוש לזה ',מקודש' ית דיןשמעו מפי ב

  . להחמיר ולצום השליח עצמו צריך

                                                
 כג,ד.  , פר' אמור,ויקרא  . 9

שהיה רש"י. וביאר ריטב"א,  .ת דין עיברו את החדש והיו מתעניםאכלו לחם למעדנים ביום הכפורים שבארץ ישראל, שהרי בי  . 10

, ואותו (של אלול, שהוא ראש השנה) ומונין ליום הכפורים מיום שלשים ,ן על הרוב שאין אלול מעוברשהיו סומכי ,חדסר לבני בבל

ונמצא כי העשירי לבני ארץ ישראל  .והיה להם למנות משלשים ואחד ליום הכפורים ,שנה אירע בבית הועד שהיה אלול מעובר

שהוא עשירי  ,ואוכלין באחד עשר שלהם ,י לבני ארץ ישראלהיה אחד עשר לבני בבל, ובני בבל התענו בעשירי שלהם שהוא תשיע

  . לבני ארץ ישראל והוא יום הכפורים
  .'מקודש'עד שישמעו מפי בית דין (אין יוצאים) על ניסן ועל תשרי ושנינו במשנה,   . 11
  מקורות: רמב"ם (הל' קידוש החודש ג,ד).   . 12

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"א| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

שלא אמרו כן אלא כשנראה בזמנו ביום , ה ומאירי"רזדעת : שלוחי ניסן ותשרי אין יוצאים עד שישמעו 'מקודש'

פ יקבעו בית דין ביום "אים בליל שלושים ואחד, שהרי עכצכשלא נראה בזמנו, אף בניסן ותשרי יואבל  13שלושים.

  14.שלושיםרה אטו יום יגז ,קרודגם בזה אין יוצאין עד הב הראשוניםדעת רוב ושלושים ואחד. 

ׁשְ " ם"הרמבתב כ ּיִ ֶמׁש, ַעד ׁשֶ ֶ ֲעֶלה ַהׁשּ תַּ יֹום רֹאׁש חֶֹדׁש ַאַחר ׁשֶ א ּבְ ֵרי ֵאין יֹוְצִאין ֶאּלָ ׁשְ לּוֵחי תִּ לּוֵחי ִניָסן ּוׁשְ ית ׁשְ י ּבֵ ְמעּו ִמּפִ

ָעה  ׁשְ סֹוף יֹום תִּ ין ּבְ ית ּדִ ׁשּו ּבֵ ׁש'. ְוִאם ִקּדְ ין 'ְמֻקּדָ ִריםּדִ ָאַמְרנוּ  ְוֶעׂשְ מֹו ׁשֶ ׁש'  15,ּכְ ין 'ְמֻקּדָ ית ּדִ י ּבֵ ְמעּו ִמּפִ ֶעֶרב. -ְוׁשָ  "יֹוְצִאין ִמּבָ

  16אין יוצאים. לעיל, הסוברים שגם ביום שלושים ואחד אין יוצאים עד הבוקר, לכאורה גם כאן הראשוניםולדעת 

לּוֵחי " הרמב"ם: כתב יכל היכא דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשר יִעין ֲאֵליֶהן ׁשְ ָהיּו ַמּגִ ִניָסן ְולֹא ָהיּו ֵיׁש ְמקֹומֹות ׁשֶ

יעּו ָלֶהם ׁשְ  ֲהֵרי ִהּגִ ַסח יֹום טֹוב ֶאָחד, ׁשֶ ֲעׂשּו ּפֶ ּיַ ין ָהָיה ׁשֶ ֵרי, ּוִמן ַהּדִ ׁשְ לּוֵחי תִּ יִעין ֲאֵליֶהן ׁשְ ע ַמּגִ ֵאי ֶזה יֹום ִנְקּבַ לּוִחין ְוָיְדעּו ּבְ

ֵני ָיִמי ּכֹות ׁשְ ַחג ַהּסֻ ּלְ ּמֹוֲעדֹות, ִהְתִקינּו רֹאׁש חֶֹדׁש, ְוַיֲעׂשּו יֹום טֹוב ׁשֶ ּלֹא ַלֲחלֹק ּבַ לּוִחין. ּוְכֵדי ׁשֶ יעּו ֲאֵליֶהם ׁשְ ֲהֵרי לֹא ִהּגִ ם, ׁשֶ

יִעין לֹו  ֵרי ַמּגִ ׁשְ לּוֵחי תִּ ֵאין ׁשְ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ ֲעֶצֶרת. -ֲחָכִמים ׁשֶ ּלַ ֵני ָיִמים, ֲאִפּלּו יֹום טֹוב ׁשֶ ין ׁשְ לּוֵחי ִניָסן  עֹוׂשִ ין ׁשְ ה ּבֵ ְוַכּמָ

הּוא יֹום  ֵני ׁשֶ ֵרי, ִמּפְ ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ ִכין ּבְ ֵרי ֵאיָנם ְמַהּלְ ׁשְ לּוֵחי תִּ ְ ׁשּ ֵני ָיִמים; ׁשֶ ֵרי? ׁשְ ׁשְ לּוֵחי תִּ הּוא ִלׁשְ ֵני ׁשֶ יִרי ּבֹו, ִמּפְ ֲעׂשִ טֹוב, ְולֹא ּבָ

ּפּוִרים.   17"יֹום ַהּכִ

  

                                                
כ אין להם לצאת ולהעיד לגולה שנקבע החודש "פ שראו השלוחים שבאו עדים להעיד שראו החודש ביום שלושים, אעפ"שאע  . 13

  , כי שמא יסכימו בית דין לעברו לצורך. עד שישמעו מפי בית דין 'מקודש' ביום שלושים בניסן ותשרי,
א "ריטב. )ה אמר אביי"ד(א "רשב. )ה על ניסן"א ב', ד"כ(ות וספת .)כ"ה ואמר אח"א ב', ד"כ(אירי מ .)ד בראשונים"הו(ה "רז :מקורות  . 14

  . )שלוחיןמתני' שבהן חידושיו, (ן "ר. )ה ופרכינן"ד(
ה ב', ריש פרק "כלהלן, וראה חולקים. יש ו. ט, עבור מחר"פשר לקדש החודש ביום כשא )הל' קידוש החודש ב,ט( לשיטתו ם"הרמב  . 15

  .לישיש
  ). יורות: רמב"ם (הל' קידוש החודש ג,מק. )ק עד"ס( כתב ב'דרך אמונה'כן   . 16
  יג). -מקורות: רמב"ם (הל' קידוש החודש ג,יב  . 17

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 כ"א| דף:  אפרק: 


