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 הלוח העברי: סינכרוניזציה, חשבון וחוויה
 סמינר הלוח העברי

 שבתי א' הכהן רפפורט

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנג •

' לקדש חדשים והמצוה הקנ"ג היא שצונו ית

ולחשב חדשים ושנים. וזו היא מצות קדוש החדש. 

והוא אמרו יתעלה )בא יב( החדש הזה לכם ראש 

חדשים. ובא הפירוש )ר"ה כב א( עדות זו תהא  5 

מסורה לכם. כלומר שמצוה זו אינה מסורה לכל 

איש ואיש כמו שבת בראשית שכל איש ימנה 

ששה ימים וישבות בשביעי עד כשתיראה לכל 

ש ואיש הלבנה שיקבע היום ההוא ראש חדש אי

או ימנה מניין תוריי ויקבע ראש חדש או יעיין איחור  10 

האביב וזולתו ממה שראוי להסתכל בו ויוסיף חדש, 

אבל מצוה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בית דין 

הגדול לבד. ובארץ ישראל לבד. ולכן בטלה הראייה 

בטלה אצלנו היום בהעדר בית דין הגדול כמו ש

 15 הקרבת הקרבנות בהעדר המקדש. 

ודע שהחשבון הזה שנמנה אותו היום ונדע בו 

ראשי החדשים והמועדים אי אפשר לעשותו אלא 

בארץ ישראל לבד. אלא בעת הצורך ובהעדר 

החכמים מארץ ישראל אז אפשר לבית דין הסמוך 

בארץ ישראל שיעבר השנים ויקבע חדשים בחוצה  20 

כמו שהתבאר לארץ כמו שעשה רבי עקיבא 

בתלמוד )ברכות סג א יבמו' קכב א(. ובזה קושי 

גדול חזק. והידוע תמיד שבית דין הגדול אמנם היה 

בארץ ישראל והם יקבעו חדשים ויעברו שנים 

בפנים המקובלים אצלם ובקבוצם גם כן. ובכאן  25 

שורש גדול מאד משרשי האמונה לא ידעהו ולא 

ה יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. וז

שהיותנו היום בחוצה לארץ מונים במלאכת העבור 

שבידינו ואומרים שזה היום ראש חדש וזה היום 

יום טוב לא מפני חשבוננו נקבעהו יום טוב בשום  30 

פנים אלא מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל 

כבר קבעוהו זה היום ראש חודש או יום טוב. ומפני 

ראש אמרם שזה היום ראש חדש או יום טוב יהיה 

חדש או יום טוב, בין שהיתה פעולתם זאת בחשבון 

או בראיה. כמו שבא בפירוש )ספר' אמור פ"י( אלה  35 

מועדי י"י אשר תקראו אותם אין לי מועדות אלא 

אלו, כלומר שיאמרו הם שהם מועדות אפילו שוגגין 

אפילו אנוסין אפילו מוטעין כמו שבאתנו הקבלה. 

היום שקבעו ואנחנו אמנם נחשב היום כדי שנדע 

הם ר"ל בני ארץ ישראל בו ר"ח כי במלאכה הזאת  40 

בעצמה מונין וקובעין היום, לא בראיה. ועל קביעתם 

נסמוך. לא על חשבוננו. אבל חשבוננו הוא לגלויי 

מילתא. והבין זה מאד. ואני אוסיף לך באור. אילו 

איפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ 

את כי הוא הבטיח ישראל, חלילה לאל מעשות ז 45 

שלא ימחה אותות האומה מכל וכל, ולא יהיה שם 

בית דין ולא יהיה בחוצה לארץ בית דין שנסמך 

בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום 

פנים. לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוצה לארץ 

ונעבר שנים ונקבע חדשים אלא בתנאים הנזכרים  50 

ה ודבר י"י כמו שבארנו. כי מציון תצא תור

מירושלים )ישעי' ב מיכה ד(. וכשיתבונן מי שיש 

לו שכל שלם לשונות התלמוד בכונה הזאת יתבאר 

 לו כל מה שאמרנוהו ביאור אין ספק בו.

השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם  • 55 
 שורש א

והנה דבר ברור וידוע הוא שבית דין הגדול בטל 

מא"י ואפילו קודם החרבן ר"ל שלא היה בהם דין 

ב"ד הגדול כמו שאמרו בראשון מע"ז )ח ב( 

ארבעים שנה עד שלא חרב הבית גלתה סנהדרי  60 

גדולה וישבה לה בחנות למאי הלכתא לומר 

שלא דנו דיני נפשות כיון דחזו דנפישי להו 

נגלי ממקום למקום דכתיב  רוצחים אמרו מוטב

ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום 

ההוא אשר יבחר י"י מלמד שהמקום גורם.  65 

כלומר כל זמן שסנהדרי גדולה במקומה בלשכת 

הגזית סנהדרי קטנה נוהגת בכל מקום ואפילו 

בח"ל ודנין דיני נפשות בכל מקום אבל משגלתה 

י נפשות סנהדרי גדולה מן המקום ההוא בטלו דינ

מכל ישראל. ואפילו ביציאתם משם לטייל מעט  70 

ולחזור נטל כוחם ורשותם מהם עד שיהיו 

במקומם כמו שאמרו )סנה' יד ב( מצאן אבית 

פאגי והמרה עליהן יכול תהא המראתו המראה 

ת"ל וקמת ועלית אל המקום מלמד שהמקום 

 75 גורם. וכל שכן לאחר חורבן

שראל. אבל והנה היום נעדר הבית דין הזה מכל י

מרפא הקושי הגדול הזה הוא שר' הלל הנשיא 

בנו שלרבי יהודה הנשיא שתקן חשבון העבור 

הוא קדש חדשים ועבר שנים הראויין להתעבר 

לפי מניינו עד שיבוא אליהו ז"ל ונחזור לקדושנו  80 



על פי הראייה בב"ד בבית הגדול והקדוש אמן 

במהרה בימינו יהיה. שהוא זכור לטוב ראה 

ו המועדות מפני הפסד הסמיכה כמו שיתבטל

שנתבטלו דיני קנסות וכל דבר שצריך מומחין 

ועמד ותקן החשבון וקדש ועבר בו חדשים ושנים  5 

עד שיבנה בית המקדש ולפיכך הוא שבטלה 

הראייה אצלנו לפי שאין לנו ב"ד הראויין לקבל 

 העדות ולקדש על פיהם.

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים שי •

ה( איברא דמה שסיים רום מעלת כבוד תורתו הרמה  10 

בתשובתו להלכה. וכן נראה לכאורה מלשון הרלב"ח 

שהעתקנו שכתב מעתה כשקובעים ואומרים יום פלוני 

ראש חודש כו'. דגם בזמן הזה צריכין בית דין לקדש 

החדשים ולעבר השנים בארץ ישראל. לא נראה לי. שהרי 

קובעים כלל שום ראש הדבר מקובל דור אחר דור שאין  15 

חודש. והטעם בזה ברור. אף לשיטת הרלב"ח. כיון 

שהלכה למשה מסיני שבזמן שאין סנהדרין. אין מקדשין 

רק על פי החשבון. ואם החשבון שיום שלשים ראש חודש. 

אפילו יסכימו בית דין לעבר לא יועיל. וכמו שכתב רום 

מעלתו הטעם דאם כן מה נעשה אם ב"ד אחד יאמרו  20 

ש ובית דין שני לעבר. וכן בעיבור שנים. אלא הלכה לקד

למשה מסיני שבזמן שאין נשיא שכל ישראל כפופים 

תחתיו אי אפשר לקדש ולעבר כי אם על פי חשבון. 

וממילא הכל יקדשו ביום אחד. וכיון דהכי הוא מילתא 

דבזמן הזה אי אפשר לשנות. ולא כבזמן שהי' מקדשין  25 

ירח ביום שלשים הי' כח על פי הראי'. שאפילו נראה ה

ביד בית דין לעבר. ואם כן הוה לי' בזמן הזה כלא נראה 

בזמנו. דקיימא לן ]ר"ה כד ע"א[ אין מקדשין אותו שכבר 

קדשוהו שמים. וכתבו התוספות סנהדרין )דף יו"ד ע"ב( 

בדיבור המתחיל שכבר קדשוהו שמים וזה לשונם דביום  30 

ה שמא שלשים ממתינים בית דין של מעלה לשל מט

יעברו. אבל יום שלשים ואחד שאי אפשר שלא יקדשו 

היום מקדשין אותו בשמים מן השחר. והכי נמי בזמן 

הזה כיון שעל כרחך יקדשו אותו היום בית דין על פי 

החשבון. הרי מקדשין אותו בבית דין של מעלה ביום  35 

שלשים מהשחר. וכן הדין בעיבור שנים כיון שהגיע הזמן 

 ברין השנה בית דין של מעלה: שראוי להתעבר מע

י( ועתה נבאר דברי הרמב"ם. דודאי הרמב"ם מודה 

לקידוש הלל. אלא דמכל מקום אם אין ב"ד בארץ ישראל 

שראויים לקדש אחר כך לא מהני קידוש הלל מפרע.  40 

ואם יש שם ישראל. נוכל לומר כיון שביד חכמי ארץ 

 ישראל לעשות סמוכים לקדש. חשיב ראוי לקדש. או יש

לומר שביד כל חכמי ארץ ישראל לקדש החודש כמו 

שבידם לעשות סמוכים להרמב"ם. אבל בהעדר ישראל 

 45 חס ושלום מארץ ישראל ליתא לקידוש הלל: 

משנה תורה לרמב"ם קידוש החודש  •
 ז-א, ו

בית דין מחשבין בחשבונות כדרך שמחשבים 

האצטגנינים שיודעין מקומות הכוכבים ומהלכם  50 

ם עד שידעו אם אפשר שיראה וחוקרים ומדקדקי

הירח בזמנו שהוא ליל שלשים או אי אפשר, אם 

ידעו שאפשר שיראה יושבין ומצפין לעדים כל היום 

כולו שהוא יום שלשים, אם באו עדים ודרשום 

וחקרום כהלכה ונאמנו דבריהם מקדשין אותו, ואם  55 

לא נראה ולא באו עדים משלימין שלשים ויהיה 

בחשבון שאי אפשר  החדש מעובר, ואם ידעו

שיראה אין יושבים יום שלשים ואין מצפין לעדים, 

ואם באו עדים יודע בודאי שהן עדי שקר או 

שנראית להם דמות לבנה מן העבים ואינה הלבנה  60 

 הודאית. 

מצות  עשה מן התורה על בית דין שיחשבו וידעו 

אם יראה הירח או לא יראה, ושידרשו את העדים 

וישלחו ויודיעו את שאר עד שיקדשו את החדש, 

העם באיזה יום הוא ראש חדש כדי שידעו באיזה  65 

יום הן המועדות, שנאמר אשר תקראו אותם 

מקראי קדש ונאמר ושמרת את החקה הזאת 

 למועדה.

 ביצה ג, אהמאור הקטן  •

א"י מחייבי למעבד שני ימים  שמעי' מינה דבני 70 

טובים של ר"ה ואין לנו שום ראיה מדברי רבא 

על מה שכתב שלא נאמרו דברי רבא אלא בזמן 

שהיו מקדשין ע"פ הראיה אבל בדורות הללו 

מאחר שהותקן סדר העיבור ע"פ המנהג שנהוג 

בידינו הרי חזרה כל א"י להיות כבית הועד  75 

יבין שאין להם ספק בקדושת היום ואינן חי

לשמור כ"א יום אחד בין בר"ה בין בשאר ימים 

טובים וכן נהגו לעשות בא"י כל הדורות שהיו 

לפנינו עד עתה חדשים מקרוב באו לשם 

מחכמי פרובינציאה והנהיגום לעשות שני ימים  80 

טובים בר"ה על פי הלכות הרי"ף ז"ל וכן כתב 

ה"ר אפרים ז"ל כמו שכתבנו אנו ונמצא 

ז"ל מלפני רבינו האיי בשאלה למר רב נסים 

גאון ז"ל למה אמר אדונינו כי בני ארץ ישראל 

תופסין ר"ה שני ימים הלא אנו רואים עד עתה  85 

שאין תופסין אלא יום אחד והשיב בזמן שהיו 

מקדשין על פי הראיה אין מקום הוועד עושין 

אלא יום אחד אבל חוץ לתחום אותו מקום 

לכל  נוהגין שני ימים מקודם ושולחין שלוחים

מקום לאיזה יום קדשו בית דין את החדש וכל  90 

מקום ששלוחי תשרי מגיעין אין נוהגין את שאר 

המועדות אלא יום אחד וזו היא ששנינו על 

ששה חדשים שלוחים יוצאין ואשר אמרתם 



בעבור בני א"י ביום טוב של ר"ה כך אמרנו בדין 

הוא שיעשו כמנהג הראשונים ולא ישנו ממנהג 

אלו דברי גאון ז"ל ומכל מקום אבותיהם נ"ע 

אתה למד שלא היו נוהגין בכל ארץ ישראל 

לעשות אלא יום אחד בין בראש השנה בין  5 

 בשאר ימים טובים.

 סנהדרין יח, ב •

מהא דקתני ולא כהן גדול ) אמר רב פפא: שמע מינה

אחר ירחים ) שתא בתר ירחא אזיל (בעיבור שנה

ם של שנה, הראוים להיות אם לא נתעברה הולך קור וחו 10 

 -. (וצינה הראויה במרחשון הויא בתשרי כשמתעברת

איני? והא הנך שלשה רועי בקר דהוו קיימי, 

ושמעינהו רבנן דקאמרי; חד אמר: אם בכיר ולקיש 

אם יהא חום בקרקע ויצמח זרע הבכיר ) כחדא יינץ

והאפילה יחד, חיטין שנזרעו בראש החודש והשעורין  15 

לית דין אדר  -ואם לאו  דין הוא אדר, -שנזרעו עכשיו 

לית דין אדר.  -דין הוא אדר, ואם לאו  - (אלא שבט

אם בבקר יהא ) וחד אמר: אם תור בצפר בתלג ימות

, (קור חזק עד שיהא השור קרוב למות מחמת הצינה

ובצהרים יגדל כח ) ובטיהרא בטול תאינה ידמוך 20 

, (החום עד שיהא השור מיצל בצל התאנה מחמת החום

ויפשיט עורו, כלומר יתחכך בתאינה ) ישלח משכיה

לית דין  -דין הוא אדר, ואם לאו  - (מחמת החום

אדר. וחד אמר: אם קידום תקיף לחדא יהא, יפח 

אם כבר תשש כח החורף כל ) בלועך נפיק לקיבליה 25 

כך שכשיהא רוח מזרחית חזקה מאד והיא מביאה צינה, 

 ואתה מנשב בפיך ויוצא לקראתה ונפיחתך קשה מן הרוח

 דין הוא אדר, ואם לאו - (דין הוא אדר -ומחממתה 

 - (לית דין אדר אלא שבט -שעדיין יש צינה חזקה )

ועשאוהו ) לית דין אדר. ועברוה רבנן לההיא שתא 30 

כשבט, שקבעו אדר השני אחריו, אלמא שתא בתר 

עיבורא אזיל, ולא נהגא חום דניסן באדר, אלא מנהג 

ארעוותא סמוך? ותסברא, רבנן  -! (אדר באדר השני

ובלאו הכי מעברינן ) סמוך אלא: רבנן אחושבנייהו

ליה, והכא איסתייועי מיסתייעא מילתייהו, כלומר  35 

איתרמי להו מזל חשיבות דאיקלע עיבור כמלתייהו, 

, ורועי (ומיהו ברוב העבורים שתא בתר ירחא אזלא

 בקר איסתיועי הוא דאיסתייעא מילתייהו.

 השנה ב, הראש תלמוד ירושלמי  •

 40 -פני משה _ ) רשב"ל אקדמון ליה חד סב לעיבורה

הקדימו לפניו זקן אחד להכניסו למנין עיבור שנה ואותו 

ואעלוניה מן ההוא תרעא  (זקן לא היה ראוי לכך

ולבסוף העלוהו לאותו הזקן משם ודחפוהו ) דלהלן

אמר כן  (מהשער ולחוץ שראו שלא היה חכם וראוי לזה

י להן בשכרן שעברו והקדימו לזקן כך ראו) יהא בשכרן 45 

 (.הזה לפני

ומתמה ) ולא שמיע דא"ר קריספא בשם ר' יוחנן

הש"ס וכי לא שמיע להו מה דאמר ר' יוחנן דאפי' ע"י 

ג' רועי בקר עיברו את השנה כדלקמיה ומידי דהוה 

מעשה  (הזקן הזה כאחד מרועי בקר ומפני מה דחו אותו 50 

ון אמר שעיברו השנה שלשה רועי בקר חד מינ

הסימן הוא אם זהו אדר ) בכיר לקיש באדר מינץ 

צריך שיהא בו חום שיכולין זרע הבכיר והיא השעורה 

( וזרע הלקיש ואפילה והן החטים לצמוח ולהנץ כאחת

 55 וחורנה אמר קדום באדר פוח ליחיך ופיק לקיבליה

אם הוא אדר דרך להיות תש כח החורף כל כך שאפי' )

יה פח לחייך הבל החום רוח קדים החזקה נושבת יה

וחורנה אמר תור  (היוצא מפיך יוצא לנגדו ומחממו

 באדר בעדרייה ימות ובטל תונתה משכיה ישלח

אם הוא אדר דרך השור למות ממש בעדריה בבקר ) 60 

מחמת הקור ועם כל זה אין הקור מאריך כל היום 

שבצהרים בטול תאינתא משכיה ישלח שצריך לו לילך 

ויפשיט עורו כלומר יתחכך שם להיות מצל בצל התאנה 

ואנן חמין שתא דלית חד מינהון  (מחמת החום

ואנחנו רואין בשנה זו שאין בו אחד מכל הסימנין הללו ) 65 

וא"כ אין זה אדר אלא שבט ועיברו חכמים אותה השנה 

ועיברו את השנה על פיהם. א"ר חלבו ( על פיהם

והסכים ב"ד עמהן. לא כן א"ר זעירה והן שיהו 

בתמיה וכי לא אמר ר"ז ) רין מטעם אחדכולם מו

שצריך דוקא שיהו האומרים שצריכה השנה להתעבר  70 

הכל מודים מטעם אחד ואלו הרועי בקר זה אומר כך 

וזה אומר כך. ומשני מכיון דאלו מודים לאלו ואלו לאלו 

מכיון דאילין  (הוי כמי שכולן מסכימין מטעם אחד

שכולן מורין מודיי לאילין ואילין מודיי לאילין כמו 

 75 מטעם אחד.
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