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ב

עיבור השנה
א) הרמב" בסה"מ עשה קנג ו "ה בספר ה ינו ד מנה
קידוש דשי ועיבור שני למצוה א ת והרמב" בספה"מ
ש ובסו שורש א השיגו והצדיק שיטת בה"ג למנות בשתי
שהרי נלמדות משני מקראות 'ה דש הזה ל ' ו'שמור את דש
האביב' או מ'ושמרת את ה קה הזאת למועדה מימי ימימה'
ושיטת הרמב" צרי ה באור
והגריי"פ פערלא בבאורו לרס"ג עשה נו צדד לבאר עפי"ד
הגמרא סנהדרי יג ורש"י ותוס' ר"ה א שא
תקופת ניס מתא רת ביו א ד מהפס די בעיבור ה ודש
לעשות אדר שלשי יו לקיי המצוה לשמור ודש האביב ואי
צרי לעבר השנה בתוספת ודש הרי שבקביעת ר" סגי
את עיבור השנה ועל מנא הרמב"
לפעמי לקיי ג
מצוה א ת א נראה שטע זה ר וק שסו"ס ה שני עניני
שוני ורק שבאופ מסוי ישנה הי י-תמצי לשמור את דש
האביב ע"י הוספת יו ל ודש אבל לא מסתבר שבשביל
אפשרות ר וקה זו יימנו שני העניני מצוה א ת
ולפי דר ו היה מקו לבאר עפמש" רש"י בסנהדרי י
שעיבור השנה ל ע"י שב"ד מקדשי ה ודש לש אדר
שני ולא לש ניס וא" י"ל שהואיל ולעול ט סיס העיבור
נעשה בפועל ע"י קידוש ה ודש הרי שמעשה א ד לשתי
המצוות הל נ שבות מצוה א ת א מלבד שג סברא זו
א
אינה נראית דסו"ס ה שני עניני ורק שנעשי בט סיס א ד
ג ברמב" ודאי אי ליישב שהרי מדבריו קדוש ה דש ד יג
נראה ש ולק על רש"י וסובר התוס' ש שהעיבור נעשה
במושב ב"ד שאומרי 'שנה זו מעוברת' וא" הרי הקידוש
והעיבור נפרדי ג בט סיסיה
ב) על נראה לבאר שיטות הרמב" והרמב" באופ שהול י
לשיטת ב ללות גדר מצוה זו דעיבור השנה ויסוד הדבר
עפי"ד הגרי"ז שפת לנו שערי אורה בה פרשתא והעמיד
פלוגתת הראשוני בעיקר די עיבור השנה דהנה תניא בסנהדרי
יא אי מעברי את השנה אא" צרי ה ל מפני הגשרי
והדר י ותנורי פס י שאינ מתוקני מ מת הגשמי
ובברייתא א רת תני על שלשה דברי מעברי את השנה על
האביב ועל פירות האיל ועל התקופה ופרש"י והתוס' ורמ"ה

א

ו א ילת ק"פ שנמנית לעצמה הג שיש בה ג קיו מצות א ילת קדשי או 'ואהבת את הגר'
שיש בקיומה ג" מצות 'ואהבת לרע ' ואעפי" נמנות בשתי ונראה שא הגריי"פ אי סברתו
מצד הט סיס המשות אלא נקט שהואיל ופעמי שנית לקיי מצות שמירת דש האביב ע"י
עיבור ה ודש הרי זה לאות שה מצוה א ת שאל" למה יבטלו מצות הקידוש בשביל מצוה א רת
הלא אפשר לקיי שתיה ליקדשו ה ודש בזמנו וליעברו השנה
ולקושטא דמלתא נראה שא לרש"י העיבור אינו נעשה בה ר בקביעת ראש דש דהא אמרינ
סנהדרי יב עיברוה לשנה ביו שלשי דאדר מאי אמר עולא אי מקדשי את ה ודש ופרש"י
'לומר מקודש הוא לאדר השני ד יו דראוי לקבוע ניס קרינא ביה זה ניס ואי א ר ניס אלא שתקי
ו י מטי ריש יר א א רינא מקדשי ליה לניס ' הרי דמש "ל שעיברו בלא שקידשו ה ודש ו "מ
מרש"י ש ע"א גבי אי מעברי קוד ר"ה

האביב בישול ומילוי התבואה שא לא נתבשלה עד זמ הפס
מעברי משו ד תיב בפס 'למועד דש האביב' פירות
האיל א רואי שלא יב רו בזמ ג השבועות שהוא זמ
הבאת בי ורי פרש"י משו ד תיב 'יו הב ורי ' והרמ"ה
ב
הביא קרא ד'ו ג הקציר ב ורי מעשי ' ונתבאר במק"א
והתקופה תקופת תשרי א תיפול לא ר ג הסו ות עיקר
לשו 'תקופה' ב תוב היינו לשו מסיבה והקפה דפרש"י אקרא
י תשא לד ב ד'תקופת השנה' שעשתה השנה 'הקפה'
שלמה והגיעה למקומה הראשו ובדרז"ל 'תקופה' היינו א ת
מארבעת רבעי שנת ה מה תקופת תשרי טבת ניס ותמוז
ו יו ששנת לבנה קצרה משנת מה הרי עלול ג הסו ות ל ול
קוד תקופת תשרי ו תיב 'ו ג האסי תקופת השנה' על
מעברי השנה באדר הקוד והתוס' עמדו למה לא נשנו שתי
הברייתות בהדי הדדי
וכתב הגרי"ז שלהרמב" יש שיטה א רת ולדבריו לק"מ דהנ
תרי ברייתות לוקות בעיקר ענינ דהנה בסנהדרי יב
מבואר שאי מעברי את השנה לא בשנת רעבו ולא בשנת
השמיטה ומבואר הטע בראשוני שמפני המ סור בתבואה
אי לא ר הקרבת העומר המתיר את ה דש ו בשמיטה אי
להארי את זמ איסור עבודת האר ו תב הרמב" קדה"
ד טז יראה לי שזה אמור רק שבאי לעבר מפני הגשרי
והדר י אבל מפני האביב ו ד' מעברי א בשנת בצורת
ובשביעית והרמ"ה בסנהדרי ש ובהשגותיו על הרמב"
נקט שאי הפרש בדבר וג השיג מסוגית הגמרא ונאמרו
בישוב הסוגיא דר י שונות במפרשי
אכן הרמב" פירש הברייתא דמפני האביב ופירות האיל
והתקופה ד ול קאי על זמ הפס האביב היינו מילוי
התבואה הפירות שמתא ר בישול פי שהיה צרי להיות
בזמ האביב והתקופה תקופת ניס וקרא הרמב" 'שלשה
סימני ' בגמרא דיד הגרסה 'דברי ' אבל בדק"ס מביא מ ת"י
ג
'סימני ' ו הגירסה בתוספתא סנהדרי ב ד
והנה הרמב" מבאר את מצות העיבור ריש הל' קדה" ו
ש ד ד להיות השני נקבעות לפי ה מה שהרי 'אי
ללבנה שנה לל אשר אי לשמש ודש לל' לשו ראב"ע
שמות יב ב ונצטוינו במצוה זו להתאי דשי הלבנה ע שנת
ה מה וזאת ע"י הוספת ודש בשנה נמצא לפי"ז שיסוד מצות
העיבור וגדרה להרמב" הוא לות די בשנה לקבוע השנה
ב

שיעור קסג

ג

נראה דהוקשה לרמב" א שלשה דברי אלו ה סיבות נפרדות אמאי אי מעברי על א ד מה
ומש" התוס' משו שש טעות קשה היא מבטלי בודאי די דאוריתא בגלל שש טעות ובדעת
התוס' צ"ל דמסרו ה תוב ל מי ג י"ל לפי הצל" דלי א 'את אפילו מוטעי ' בעיבור שנה
על עדי להמנע מהדי דל ת ילה מפני שש טעות די שלא יתקלקלו המועדות ונראה שעל
הרמב" מפרש ששלשה אלו ה סימני לזמ אביב ד'אביב' דקרא מוגדר עפ"י התקופה ועפ"י
מילוי התבואה ובישול הפירות

הפצת והדפסת השיעורי לע"נ לאה בת שמואל זלמ קלמ ב זלמ ואילנה בת לאה
לע"נ רבקה בת פנ ס לע"נ בר ה בת ישראל משה ולע"נ יהודה צבי ב יוס

ג
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200

הפצת והדפסת השיעורי לע"נ לאה בת שמואל זלמ קלמ ב זלמ ואילנה בת לאה
לע"נ רבקה בת פנ ס לע"נ בר ה בת ישראל משה ולע"נ יהודה צבי ב יוס

200

ד

ונראה שפסק רשב"ג בסנהדרי ש ו הצד בגמרא לפרש דבריו שעל התקופה לבדה מעברי
ומשו ש מסייעת הסוגיא בר"ה ג י"ל לפי שהיה נשיא ועסק ונהג למעשה הל פסק
רשב"ג נגד מי

ג) ויש להוסי עוד לפי מהל הגרי"ז שהדבר מתאי ברמב"
לשיטתו ב מה מקומות בפירוש קרא משפטי ג טו-טז

200

וא"כ הרי נתבארה סברת הרמב" שא בשנת בצורת או
בשביעית מעברי מפני האביב ופירות האיל והתקופה
שלשיטתו אי זה עני 'צור ' עד שתאמר שיש צור נגדי שלא
לעבר אלא זהו עיקר המצוה לקבוע את השני שיותאמו ל מה
וללבנה ואי מבטלי המצוה מפני מ סור במזו והרמ"ה

200

ודקדק הגרי"ז בלשונות הרמב" בסופ"ד ורפ"ה ו וזר הדבר
בפ"י ה"ו שיש עיבור מפני ה'זמ ' ועיבור מפני ה'צור '
ועיקר העיבור הוא מפני הזמ שזהו יסוד המצוה לעבר שני רק
דילפינ בתו" אמור מ'אשר תקראו את במועד ' שמעברי
השנה מפני הצור והוא די לוק לעצמו אמור משא" לרש"י
ותוס' ורמ"ה אינ שני דיני לוקי ביסוד דה ל מפני הצור
צור המועדות וצור עולי רגלי

ולפי"ז פירש הגרי"ז את שיטת הרמב" במ"ע קנג ובספר היד
רפ"ה שבזה"ז דלי א סמו י קובעי ה דשי
ומעברי השני לפי שבו בלא קידוש ש נמסרה ההל ה
למשה מסיני דבזמ דלי א סמו י נוהגי עפ"י ה שבו והרמב"
השיגו בתוק ופירש שר' הלל הנשיא שקבע ה שבו הוא זה
שקידש ל ה דשי ועיבר השני לדורות והנה דעת הרמב"
מובנת לשיטתו שהואיל ויסוד מצות העיבור הוא קביעת
הזמני להתאי השני ל דשי הלבנה הרי יסוד די הקידוש
והעיבור הוא ב שבו ול ית שלדורות אי צור בקידוש ב"ד
ועיבור אלא ינהגו לפי ה שבו שהרי זהו יסוד המצוה -
להתאי הזמני הל סגי ב שבו ואול הרמב" סבר
הראשוני שיסוד מצות העיבור הוא 'עיבור לצור ' די
שהמועדות יתקיימו בזמנ הל ת והרי מעיקרו זהו דבר המסור
לב"ד ובלא מעשה בית די אי אפשר לקדש ולעבר

200

והרי מבואר דלהרמב" הא דמעברי מפני הגשרי והדר י
זהו עני א ר לגמרי שודאי אי אלו סימני לשנת ה מה
אלא די א ר הוא שב"ד מעברי השנה לצור ומוב א דלא
תנינהו גבי הדדי משא" התוס' שנקטו שג האביב והפירות
והתקופה גדר עיבור לצור המועדות הקשו למה לא נשנו ל
הצר י א ד

ועוד פירש הגרי"ז דאזלו הראשוני לשיטת בהא דאמרינ
סנהדרי יא אי מעברי את השנה מפני הגדיי
והגוזלות שה קטני ומועטי אבל עושי אות סעד
לעיבור דלפרש"י ותוס' ורמ"ה מצרפי זאת לטע א ר לעבר
השנה י ד ע האביב או פירות התקופה לה שיב בשתי סיבות
שיו לו לעבר ואול הרמב" פירש פר" בר"ה שהגדיי
והגוזלות אינ מהוי סיבה לעיבור לל רק משתמשי בה
סעד בהודעה שמודיעי לע על העיבור והרי זה מתאי
לשיטת דלהראשוני ש ל עני העיבור דאביב ופירות האיל
ותקופה הוא צור על ג סיבות אלו מצטרפות לצור אבל
להרמב" שה רק סימני לזמ האביב אי שיי לצר עני
הגדיי והגוזלות דאינו שיי סימ לזמ האביב לל

200

ובזה ביאר הגרי"ז שיטת הרמב" דמה שאמרו בגמרא על
שני מה מעברי ולא על א ד זהו רק לפי האביב
ופירות האיל אבל על התקופה לבדה מעברי והרמ"ה השיג
דמאי שנא וא לפירוש הרמ"ה וש"ר שיסוד העיבור הוא צור
המועדות א" מוב שאי ילוק בי התקופה שהיא צור ג
הסו ות מאביב ובי ורי פירות הנצר י לפס ולשבועות אבל
להרמב" ששלשת סימני להתאמת השנה בזמ האביב אתי
שפיר שהתקופה היא סימ מו לט ואלי טפי מאביב ופירות
שהרי אינו תלוי בגורמי צדדי מו מות הגשמי ו ד' ומקור
שיטתו בסוגיא בר"ה א שמעברי על תקופת ניס לבדה
והתוס' והרמ"ה הקשו סתירת הסוגיות דהא בסנהדרי אמרינ
דאי מעברי על א ד מה ונאמרו בזה תירוצי שוני א
ד
הרמב" פירש דשאני סימ דתקופה משאר סימני אמור

200

[ואילה"ק ,בשלמא אביב ופירות הרי ה סימני לזמני אבל
התקופה הלא ל אורה היא היא זמ האביב ואינה
רק סימ א התשובה שזה שאנו תופסי את יו התקופה עצמו
בדוקא זמ הקובע אי זה אלא 'סימ ' דמא מפיס לומר שיו
פלוני דוקא הוא הקובע להתאמת השנה ועל ר אינו אלא
סימ א ד משאר סימני להתאמה ה ללית של שנת ה מה ע
שנת הלבנה

מפרש"י בר"ה שדנה הגמרא א
וכתב הגרי"ז להו י
אפשר לקדש ולעבר ה ודש לצור גו מפני ירקיא
ומתיא שלא י ול יוה "פ סמו לשבת מפני מישת הירקות
והלנת המתי והיינו יסוד ה לל ד'לא אד"ו ראש' ש
שמעברי את השנה לצור ופרש"י שמעברי מפני האביב
ופירות האיל והתקופה וזה צ"ב דמה עני עיבור השנה מפני
אלו שזהו עיקר מצות העיבור לקידוש ה ודש בשביל צר י
צדדיי ירקיא ומתיא א זינ מרש"י דנקט ש ל עיבור שנה
יסודו בצור המועדות נ"ל ועל השוה זאת לצור צדדי
וצ"ע ע "פ להרמב" ה ל ני א טפי שא אי וונת הגמרא
לעיבור מפני האביב ו ד' שזהו יסוד מצות עיבור אלא לעיבור-
לצור גו מפני הגשרי והדר י שזהו די פרטי שניתנת
רשות לב"ד לעבר השנה לצור ומובנת שפיר ההשוואה לקיה"
לצור

200

שנת ה מה על ידי השוויית שנת ה מה ע ה דשי ואי יסוד
פירוש שאר
המצוה לצור המועדות די שיבואו בזמנ
הראשוני  -להיות הפס ב ודש האביב ועצרת בזמ בי ורי
הפירות וסו ות בתקופת תשרי אלא יסודה ב'שנה' עצמה ואלו
השלשה דברי אינ אלא 'סימני ' ההווי בזמ הפס
להתאמת השנה ואינ 'סיבות' של צור המועדות

לשיטתו שג העיבור על האביב והפירות ו ו' משו 'צור '
המועדות הוא השוה זאת לצור דדר י ו ו' ד ל הי א דאי א
צור נגדי אי מעברי

ד
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ד'את ג המצות תשמר וגו' למועד דש האביב י בו יצאת
ממצרי ולא יראו פני ריק ו ג הקציר ב ורי מעשי אשר
תזרע בשדה ו ג האס בצאת השנה באספ את מעשי מ
השדה' דל אורה אי מוב למה לא ציווה להדיא על עשיית ג
הקציר ו ג האסי מו שציוה ב ג המצות לשמרו ופירש
הרמב" שהציווי על עשיית נאמר בפסוק הקוד 'שלש רגלי
ת ג לי בשנה' ואילו א בא להזהיר על שמירת במועד
לשמור את ג המצות למועד דש האביב ואת ג הקציר בזמ
בי ורי מעשי ואת ג האסי בצאת השנה ו'תשמור' קאי
א ולהו וה המקראות שהביא הרמ"ה בסנהדרי מהריב"א על
עיבור השנה מפני צור המועדות  -הרי שפירש הרמב"
פשוטי המקראות שגדר המצוה הוא לשמור את המועדות בזמנ
הראוי לה לפי הפירות והתבואה וזהו שיטת רש"י והרמ"ה
ה
שמצות העיבור היינו צור המועדות

200
200
200

ועוד הול בזה הרמב" לשיטתו במה שעמד בדרשה לר"ה ו
בקצרה בפר' בא על השאלה מתי ת ילת השנה שמצד
א ד ניס הוא ה ודש הראשו תוב ומאיד הלא ראש השנה
הוא בתשרי ידוע ל ל דאיתא בדרז"ל ו מבואר ב תוב 'ו ג
האס בצאת השנה' ו תב שאל יתפתה אד להפריש ביניה
ולומר שזה ל דשי וזה לשני י הראשו לשנה הוא בה ר
ראשו ל דשי השנה למי שיודע לדבר בלא שיבוש ופירש
שאמנ השנה מת ילה בתשרי אלא שציוותה תורה לישראל
למנות ה דשי ל ודש שבו יצאנו ממצרי לומר ראשו הוא
לגאולתנו ועל מהתורה אי שמות ל דשי רק השמות עלו
מבבל י שיצאנו מש ונצטוינו שלא לאמר עוד י ה' אשר
העלה את בני ישראל מאר מצרי י א י ה' אשר העלה את
בנ"י מאר צפו וגו' זרנו לקרוא דשינו לגאולת צפו ולא
שנשנה השמות הראשוני ונש גאולת מצרי אלא שנצר
שמות בבל ומ הטע הזה אי בישראל שמות לימות השבוע
באומות העול די למנות הימי לשבת ונז רנה ב ל יו
ויו

200
200

אכן בדעת הרמב" יש לתר הקושיא דר שד ה הרמב"
שיש להב י בי סדר ' דשי לבנה' ל'שנת מה' ואמנ
השנה המציאותית-הטבעית של ה מה מת ילה בתשרי ו דברי
ראב"ע ש פר' בא שת ילה הזריעה ולבסו הקצירה והיא
'סדר
השנה הנוהגת באומות העול אבל לישראל יש ג
דשי ' המת יל מניס ועל ניס הוא 'ה דש הראשו '
לאותה סדר של דשי הלבנה

200

והרמב"ן שמיא בתירו זה דלדידיה לית ליה 'שנת מה'
בדיני התורה אלא לעול השנה של תורה תלויה
ב דשי וא" 'בצאת השנה' בה ר היינו סמו ל ודש הא רו
ועל הקשה היא ניס נ שב הראשו ל דשי נמצא דאזיל

200

ה

והג דלהרמב" נמי מקור המצוה מ'שמור את דש האביב ועשית פס ' מ"מ ס"ל שאי גדר
המצוה לשמירת הפס בזמ האביב אלא אדרבה לשמור את שנת ה מה ולהתאימה ע ודשי
הלבנה וא" לפי"ז אי מסתבר לפרש ד'תשמור' דפרשת משפטי קאי על שלשת המועדות לשמר
בתקופות השנה שאי המ וו שמירת המועדות אלא התאמת השנה ע ה ודשי

לשיטתיה לפי הנ תו זו שיסוד העיבור הוא צור המועדות ולא
ו
די ב'שנה'
והנה בירושלמי מגילה א ה נסתפקו איזה אדר הוא העיקרי
הראשו או השני ופשטו שהשני עיקר והראשו הוא
ודש העיבור והתוספת ויתבאר בזה בע"ה בעוד שבועיי
ולהרמב" שהעיבור הוא לות די ב שבו השנה והתאמתה ע
ה דשי מובנת שפיר מסקנת הירושלמי שהאדר השני הוא
העיקרי י הוא המותא ומושווה למהל ה מה משא" הראשו
ו " מהר"י מינ ט משא" א ננקוט שהעיבור גדרו תיקו
המועדות שפיר מוב הספק א הראשו עיקר או השני שאי
סיבה להעדי א ד מה דהלא העיקר שי ול הפס בזמנו
ז
הראוי
ולהרמב"ם יומתקו דברי המ לתא בא של מעברי רק
דש אדר לפי שאי מעברי את השנה אלא
בסופה ויש להעיר של אורה משמע לפי"ז שה ודש הי"ג הוא
הנוס וא "מ והתוס' סנהדרי יב פירשו באופ א ר מד תיב
במגילה ש דש אדר הוא ה דש השני -עשר וא מעברי שאר
דשי נמצא אדר ה ודש הי"ג ומשמע שהעיבור הוא לות
די בשנה להוסי בה ודש די להשתוות לשנת ה מה
ו פשטות הלשו ב ל מקו 'עיבור השנה' ולא תוספת ודש
בעלמא די שהמועדות יהיו ראוי ולשו 'בסופה' א"ש
להרמב" היטב שהרי לדבריו גדר המצוה הוא להשוות 'שנת
ה מה' ע 'שנת לבנה' וא" א י שנת ה מה מת ילה בזמ
תשרי אבל שנת לבנה להרמב" היא מניס לניס אמור לעיל
הרי שדני על 'שנת העיבור' יש פני לראות את
וא
ת ילתה בתשרי מצד שנת ה מה ויש פני לראות ת ילתה
בניס מצד שנת הלבנה שלה ועל מ ד גיסא מוב מה שאמרו
שאי מעברי את השנה קוד ראש השנה דלשיטת הרמב"
הוא מעיקר הדי ו דיתבאר להל שקוד ל היא שנה א רת
מצד שנת ה מה ומאיד מוב שמעברי באדר שהיא סופה של
שנת הלבנה עד א באור העני עפ"י הגרי"ז בתוספת נופ
ד) אלא של אורה יש א קושיא גדולה שהרמב" ד ג נת
טע ל'מפני האביב' שאמרו ' די שיהיה האביב מצוי
להקריב ממנו עומר התנופה בששה עשר בניס ' ורש"י הביא
פירוש זה וד הו שאי לפרש מפני העומר שהרי ג א בישלה
ו

וא ד תיב 'יהי מארת ברקיע השמי וגו' והיו לאתת ולמועדי ולימי ושני ' ופרש"י 'ושני '
לסו שס"ה ימי מ"מ סת שנה האמורה ב ל דיני התורה היא לפי ה דשי ולא השנה הטבעית
ואונקלוס תרג 'ולממני בהו יומי ושני ' ול או' משמע הרמב" שיש למנות שני לפי השמש
א ית לפרש להרמב" ד'שני ' קאי על היר ולא על השמש ו מו ש'יומי ' קאי רק על השמש ולא
על היר
א ל אורה נראה שא להרמב" י"ל ש'שנה' היינו שנת מה ו ד תיב 'ו ג האסי תקופת השנה'
דומיא ד'למועד דש האביב' ו'ב ורי קציר טי ' שה סימני שעפ"י ה מה אלא שקשה לו
שהואיל ולמעשה אנו משוי ה דשי ע שני ה מה ו דלהל בהערה יצד ית שהת לת
ה דשי באמצע השנה

ז

נראה שא לשאר הראשוני שת לית המצוה תיקו המועדות מ"מ מעשה המצוה הוא השוואת
ה דשי ע שנת ה מה הטבעית ו מו שפרש"י בסנהדרי יג ור"ה א ו עי"ז ברמ"ה ד' ודש
האביב' היינו ש ודש של מה לשמרו שי ול ב ידושו של ניס לומר ש ודש ה מה י ול עד
צי הראשו של ניס וא" יש סברא שהאדר הא רו הוא העיקר שהוא ות ה דשי ומשוה
אות ע ה מה

הפצת והדפסת השיעורי לע"נ לאה בת שמואל זלמ קלמ ב זלמ ואילנה בת לאה
לע"נ רבקה בת פנ ס לע"נ בר ה בת ישראל משה ולע"נ יהודה צבי ב יוס

ה

התבואה ביהודה ולא בישלה בעבר הירד ובגליל מעברי הג
שהעומר מצוי הרי משמע שפירש הטע משו צור מעשי
ולא די ל וי את השני והלא הראה הגרי"ז לנ ו מ ל לשונות
הרמב" שאי יסוד העיבור משו 'צור ' וג הרמב" גופיה
סיי ש בה"ד על שלשת הסימני 'ואלו ה הדברי שה
העיקר שמעברי בשביל די שיהיו השני שני ה מה' הרי
להדיא פירש הטע משו קביעת השני ולא לצור המועדות
והרי דבריו נראי סותרי ת ילת לסופ
ונראה שיש להגדיר הדברי באופ זה ויסוד הדבר מתבאר
במאירי בסנהדרי ש דהנה הרמב" מנה במצוה א ת
ישוב וקידוש דשי ועיבור שני נ"ל והרי מבואר ברמב"
קדה" י ה -שב לל ההל ה למשה מסיני דלא רק בזמ הזה
קובעי עפ"י שבו אלא ג שהיה ב"ד הגדול פעמי שהיו
קובעי את ה ודש על פי ה שבו ולא על פי הראיה גו שהיו
מה דשי מעונני ברציפות ולא נראתה הלבנה ב ידושה
א בלא ראיית עדי -
ונצר י לקבוע ר" ביו השלשי
שאל" יתר ק המולד הנראה זמ רב מראש ודש הרי שלא רק
בזמ דלי א סמו י נמסרה ההל ה לנהוג עפ"י שבו אלא א
בזמ שהיו סמו י במקו הצור היו קובעי ה דשי עפ"י
ה שבו ומזה רואי שעיקר המ וו בקביעת ה דשי לשיטת
הרמב" הוא לפי שבו מהל הלבנה אלא שהתורה הנהיגה
סימני זמ מציאותיי לומר ראיית הלבנה ב ידושה שהיא
סימ מו שי לזמ האמיתי ואמרה תורה לקבוע ה דשי על
פיה א שאי אפשרות לקיי סימני אלו א משו שאי
סמו י לקדש עפ"י הראיה או מפני שהראיה ת יש את
המציאות באופ בולט שוב יש לקבוע על פי שבו הזמ האמיתי
לפי"ז שא
שהוא עיקר המ וו בקביעת ה דשי נמצא א
שראיית מולד הלבנה בעיקר הדבר אינה אלא ס י מ לזמ מ"מ
בזמ שהיו סמו י היתה הראיה ג ד ר ה ד י גופא לקבוע ה ודש
על פיה ולא על פי שבו הזמ
וכן אתה אומר לעני עיבור השנה א י המ וו בעצ הוא
התאמת שנות ה מה ע שנות הלבנה ואילו האביב
והפירות ו ו' אינ אלא 'סימני ' נ"ל אבל ל זמ שהיו ב"ד
סמו י אמרה תורה שצרי העיבור להיקבע עפ"י דברי
מו שיי ובה תלוי העיבור ו שאי ש ב"ד סמו י נקבע
הדבר לפי שבו הזמני באופ ישיר בלא סימני מציאותיי
נמצא שאי סתירה לל בדברי הרמב" שאמנ גדר המצוה
בעצ הוא לקבוע השני ולהתאימ לשנות ה מה אבל בזמ
שיש ב"ד סמו י גדר הדי נקבע ליל א ר זמ מציאותי של
אביב ובישול הפירות ו לפי זה פירש הרמב" טעמא דקרא
דבעינ 'אביב' די להביא העומר
וזהו מה שד ה הרמב" בפיה"מ ר"ה דעת יש מי שאומר
שלעול אי מקדשי ומעברי אלא על פי שבו בלבד
ו וונתו לשיטת הרס"ג ורבנו ננאל ומובא ברבנו ב יי פר' בא
ואזיל בזה הר" לשיטתו ב מה דו תי בפירושו לש"ס ו תב
י שיטתו
שלא נאמרו הדברי אלא לצור תשובת המיני

שבזמ שהיו ב"ד סמו י אזלינ בדוקא לפי הגורמי
המציאותיי ולא עפ"י שבו
ובזה ארוו נא לישב קושיא גדולה שהקשה המנ" ד ו בר
קדמו הרמ"ה בסנהדרי שלפי מ זור י"ט השני שאנו
נוהגי בו לקביעת השני הפשוטות והמעוברות נופלת
לפעמי התקופה לא ר סו ות והוסי הרמ"ה שא לפי תקופת
רב אדא המדויקת יותר ע' רמב" פ"י מקדה" יש בשני
מסוימות שהתקופה מתא רת בשנה השמינית למ זור
ופירש שסידרו הלו לפי תקופת רב אדא עפ"י רוב השני ואי
ל וש ליוצא מ ה ללט ואול המאירי תיר באופ א ר שבזמ
שהול י א ר ה שבו אי וששי לתקופה ובאור דבריו מוב
היטב לפי המבואר בשיטת הרמב" י בעצ התקופה אינה
אלא ס י מ לזמ האמיתי וא י בזמ שהיו סמו י היתה
התקופה גדר די העיבור גופאי אבל בזמ הזה גדר הדי הוא
ה שבו האמיתי לומר התאמה ממוצעת של שנת ה מה ע
'שנת' לבנה ולא א פת ל א נופל המועד קוד יו התקופה
ה) ומעתה לפי ל האמור יש לבאר שהרמב" והרמב"
לשיטתייהו אזלי במני מצות עיבור שנה וקידוש ה ודש
דלהרמב" תרוויהו מצוה א ת היא ויסודה לקבוע שבו זמני
ע"י קביעת דשי לבנה ושנות מה ולתא ביניה ומתקיימת
היא בשתי דר י אפשריות או עפ"י גורמי מציאותיי דהיינו
ראיית הלבנה בקדה" ואביב התבואה ו ד' בעיבור שנה או
עפ"י ה שבו האמיתי ממש ל שב את מולדות הלבנה ואת
שנת ה מה ולהתאי ביניה והוא הוא לשו הרמב" בספר
המצוות בהגדרת המצוה 'הציווי שציונו יתעלה ב שבו דשי
ושני ' ואילו להרמב" ה שתי מצוות לוקות מיסוד מצות
קדוש ה ודש היינו קביעת דשי לבנה ואילו עיבור השנה היא
מצות תיקו המועדות שי ולו בזמני הראויי לה
ועוד אזלו בזה לשיטתייהו דהנה הרמב" הקשה לשיטתו
שהלל הנשיא הא רו עיבר השני מראש והלא אמרו
בגמרא שאי מעברי קוד ראש השנה וא עיברו אינה
מעוברת והיא עיבר הלל השני מראש ותיר דההיא מדרבנ
שלא תצא תקלה לע אבל מעיקר הדי שפיר דמי לעבר קוד
ר"ה הל במקו צור גדול ושעת הד ק זה לעבר השני ל
עוד דאי א סמו י  -סמ הלל לעבר א הרמב" לא ילק
אלא סת שאי מעברי וא עיברו אינה מעוברת ומשמע
בפשוטו א בשעת הד ק נמצא דלשיטתיה הרי מו ר י לומר

ע"ע בעני זה בספר יסוד עול וב זו"א או" קמ ג קונטרס משיב הטענה לר"צ ה ה עמ'
מרגליות הי סנהדרי יג
ט

ואילו באנו לתא ה שבו בה לט היה דרוש לקבוע מ זור גדול מאד וא" הלא אי ל צור לע
גדול מזה של תיקו לו לאלפי שנה שיהא קל ל שבו ויישאר נ ו לעול נמצא שא זה ב לל
הרשות לעבר 'מפני הצור ' דילפינ בתו" עפ"י הגרי"מ שלזינגר זצ"ל ועוד

י

וג בזמ הסמו י אשר עיברו על האביב ועל הפירות והתקופה לא תדרוש עיבור שהיא לה
קוד הפס תמיד שנעבר יהיה הפס לא ר סו ' ודש האביב' לומר יותר מ ודש א ר
התקופה ובירושלמי משמע פי' הצפע"נ קדה" ד ב שא בזה יש קפידא ע' עלה יונה עמ'
יז א להרמב" ני א י א התקופה בעצ 'סימ ' היא ונד ה הסימ הא ד מפני השני וע"ע
משאת בנימי ט
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ו

שלא היה זה לות עיבור של ב"ד רק קביעת שבו וע"
דההל ה נאמרה דבדלי א ב"ד נוהגי עפ"י ה שבו
ויש להוסי שא בסברא מו ר דאזלי לשיטתייהו דהנה בז ר
יצ ק יא הביא דברי הטו"א בר"ה ד שאפשר לקדש את
ה ודש ליו המ ר והו י הטו"א מהא דמעברי השנה קוד
אדר השני וא" מו אפשר לקדש את ה ודש קוד שהגיע
יו ראש דש והקשה הז ר"י על דמיו הדברי והלא עיבור
שנה הוא לות די בשנה והשנה בר באה משא" קידוש
מהא דאי
ה ודש הבא אי אפשר קוד שהגיע ו תב להו י
מעברי קוד ר"ה וא בדיעבד אינה מעוברת ונהי שמלשו
רש"י נראה שבמקו הד ק שפיר דמייא ו דעת הרמב" אבל
ברמב" משמע דדינא דאוריתא הוא ו פשטיה דתו" דילי לה
מקרא דאי מעברי קוד ר"ה ו נקט בצפנת פענ קדה"
ד יג דלהרמב" הוא דינא דאוריתא ופירש שהרמב" לשיטתו
שמפרש בסדר העיבור שאומרי 'שנה זו מעוברת' ומקור דבריו
בירושלמי פ"ק דסנהדרי ופ"ב דר"ה  -הרי משמע שהוא לות
די בשנה הל א"א לעבר קוד שנ נסה השנה הרי שדברי
הראשוני צדקו מ ל צד לשיטתייהו להרמב" שיסוד העיבור
הוא לות די בשנה אי שיי לעבר קוד שתי נס השנה
ובה ר דהלל לא עיבר רק קבע סדר שבונות והלא סגי ב א
בלא עיבור שהרי עיקר מצות העיבור הוא ישוב השני
והתאמת ואול רש"י והרמב" דס"ל שהעיבור הוא צור
המועדות אי ילוק מעיקר דינא דאו' בי קוד ראש השנה או
דהא אי העיבור תלוי ב לות ש 'שנה' זו ולשיטת
א ר
שפיר י"ל שהלל עיבר מראש את ל השני והרי לשיטתייהו
על ר נו לומר שהלל עיבר ל השני דהא לא סגי ב שבו
גרידא בלא מעשה ב"ד שהרי העיבור יסודו מעשה ב"ד לצור
תקנת המועדות ואינו עני ל שבו השני בעצ מוש"
הגרי"ז
והנה ב דושי הר" סנהדרי יא הוסי עפי"ד הרמב" שהואיל
ונאמר 'אשר תקראו את ' אפילו מוטעי אפילו מזידי ל
מהני העיבור שעיבר הלל אפילו קוד ר"ה וא שני הרבה
קוד ומבואר מדבריו דדינא ד'את ' שיי ג בעיבור שנה ולא
רק בקדוש ה דש ו דעת המנ" ד ולא דברי הצל" בר ות
סג ו איתא בתו" אמור להדיא והנה הצל" הו י מהא
דא עיברו קוד ר"ה אינה מעוברת הרי דלא אמרינ 'את '
אפילו מזידי ו ו' א יש מקו לדו בראיה זו ש ש שאי
מקדשי ה ודש בלילה וא בדיעבד אינו מקודש ולא אמרינ
'את ' אפילו מזידי והיינו משו ש סר בעצ ש בית-די
המקדשי ואי זה ב לל 'את ' שהרי אי ב"ד יושבי בלילה
ו מו" י"ל גבי עיבור שנה דקוד ראש השנה סר ב ל עיקר
מעשה העיבור דאי שיי לעבר השנה בלא שתבוא השנה ו נ"ל
וא להרמב" ודעימיה מדרבנ מיהא אי לה תוק 'בית די '
יב
לעבר קוד ר"ה ותו לא קרינ ביה 'את '

ויש לראות שג בזה הול הרמב" לשיטתו דהנה אמרינ
בסנהדרי יא דאי מעברי מפני הצנה והשלגי ומדויק
ברמב" ד ו שא בדיעבד אינה מעוברת וזה הירושלמי
בסנהדרי ולא התוספתא דבדיעבד מעוברת וקשה מדוע אי
אומרי 'את ' אפילו מזידי ופירש הגר "ק שליט"א בשקל
הקדש ש ד זינ ברמב" שלא הז יר 'מזידי ' לל אלא
'שוגגי ' 'מוטעי ' ו'אנוסי ' ב י ו "ה בתו" ורק בגמרא דיד
בר"ה ה ובתוספתא ר"ה ב א מוז ר 'אפילו מזידי ' ועל
לשיטתו א בדיעבד א עיברו שלא די מפני הצנה  -אינה
מעוברתיג והרי ל זה מתאי לשיטתו שג שעיברו קוד ראש
השנה אינה מעוברת א בדיעבד דהא לא ס"ל 'את אפילו
מזידי ' ועל ר דהלל לא עיבר רק קבע ה שבו ואילו דושי
הר" אזיל בשיטת הרמב" וי"ל דהיא פלוגתת התוספתא
והירושלמי
ה) והנה איתא בסנהדרי יא שאי מעברי את השני אלא
ביהודה שהש ינה בתו ה שנאמר 'לש נו תדרשו' ופסק
הרמב" ד יב שא עיברו מעוברת ובמק"א תב הרמב"
ה א ' ל מה שאמרנו מקביעות ר" על הראיה ועיבור השנה
מפני הזמ או מפני הצור אי עושי אותו אלא סנהדרי שבאר
ישראל' ומקור הל ה זו בגמרא בר ות סג וילפינ מד תיב ' י
מציו תצא תורה וגו'' ו בר הקשו התוס' על פילת הילפותות
דנקטו ד ד דינא הוא אבל ברמב" מבואר שפירש שה דיני
לוקי שהרי הביא פעמיי בתרי דו תי וא בעיקר דינ
ילק דדוקא גבי דינא דיהודה תב שא עיברוה בגליל מעוברת
משא" הדי שאי מעברי אלא בא"י מבואר בדבריו שא
בדיעבד הוא שבזמ שאי ש סנהדרי בא"י אי קובעי דשי
ואי מעברי שני אלא ב שבו זה שאנו מ שבי בו היו
ומהו באור הנ תרי דיני
אך נראה דדינא דב"ד באר ישראל עניינו להגדיר את הבית-די
שיש לה תוק ו לעבר דומיא דדינא דסנהדרי וסמו י
שהביא באותה הל ה דמיירי בדיני המגדירי את הב"ד שיש
לה ה והסמ ות לעבר שני משא" בפ"ד מיירי הרמב"
בסדר מעשה העיבור ועל זה תב דבעינ שיהא מעשה העיבור
נעשה באר יהודה ודי זה השיי לט סיס העיבור אינו אלא
ל ת ילה
ועתה נבאר הדי דבעינ ב"ד שבאר ישראל דוקא ובזה יושל
ביאור שיטת הרמב" ב ללות העני -
ו) דהנה הארי הרמב" בספר המצוות עשה קנג ו "ה בספר
היד ספ"ה שקביעות ה דשי והשני תלויי ביושבי אר
ישראל ו ל שבו השני וה דשי יסודו ב שבני א"י נוהגי
וא לילה ייעדר הישוב באר היה בטל ה שבו אלא
שהובט נו מאת הקב"ה שהאר לא תיעזב מה לגמרי והרמב"

יא " הז ר"י ו נקט ביערות דבש "ב דרוש ט ול או' היה אפשר לפרש ברש"י שמפני הד ק רק
מעייני ומ שבי הדבר ומ ליטי לעברה אבל לות העיבור נעשה לא ר ר"ה
יב ו דוגמת המבואר בגמרא סנהדרי ו וברש"י שדייני רשעי אי השנה מתעברת על יד שקשר
רשעי אינו מ המני

יג וצרי לאוקמי לפי"ז במזידי דוקא ואעפי" מפני הטומאה אפילו הזידו ועיברו מעוברת
דמעיקרא נקבע הדי דאינו אלא ל ת ילה אבל א טעו ועיברו מפני הצנה מעוברת
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טז שיעורי נג ד ק ג ד קעט ב

200

יד שיעור נג בעני קדוש ה ודש

טו ובזה יל"פ הא דתניא בתוספתא סנהדרי ב ו רשב"ג וראבר"צ אומרי אי מעברי את השנה
ו ו' אלא על תנאי די שיקבלו רוב הציבור עליה ' י באמת הדבר תלוי בקבלת לל ישראל
ו דמשמע ברמב" ד יז שהודעת הנשיא ושלי ת האגרות לע די הוא מדיני העיבור וזה ג עני
הנימוקי שמנמקי לע ו גו משו גדיי וגוזלות שאי זה רק לפרסו אלא ההודעה נצר ת
לגו קביעת העיבור וקיומו

200

דהנה ייסד הגרי"ז בפ"ה סנהדרי שיש בב"ד הגדול שני
עניני ודיני לוקי די 'בית די ' שמניינו ע"א דייני
ועוד די א ר שסנהדרי הגדולה עומדת במקו לל ישראל
ולפי"ז יש לבאר דהא דבעינ סנהדרי גדולה בקידוש ה דש
ובעיבור השנה להרמב" ענינו משו שתלויי ב לל ישראל
ו דדרשינ לה במ לתא מד תיב 'דברו על ל עדת בני ישראל'
ו " ה ינו שיש רשות לסנהדרי מאת ל ישראל לקדש ולעבר
ולא משו תורת ה'די ' שיש בקידוש ובעיבור דמצד זה סגי
בשלשה או בשבעה לבד רק משו שצרי שהדבר ייעשה על פי
לל הע מצד זה צרי סנהדרי של ע"א וביארנו עוד בארו ה
שזהו יסוד הדי שהעיבור והקידוש תלויי בנשיא הסנהדרי
שעני הנשיא א י הוא א ד הדייני אבל הוא נ שב מו
המל לעני ההנהגה התוריית ו מו ש תב הרמב" סנהדרי
פ "ו דלאו ד'נשיא בעמ לא תאור' קאי ג על נשיא הסנהדרי
ולא רק על המל ו דביאר בפיה"מ דב ורות ד ד שהמל הוא
ראש הממשלה המדיני ונשיא הסנהדרי הוא ראש הממשלה
התוריי

והנה לפי המבואר בשיטת הרמב" שמצות קדה" ועיבור
השנה יסודה וגדרה קביעת שבו הלו וסדר זמני א
עפ"י סימני מו שיי בזמ שקידשו עפ"י הראיה א עפ"י
שבו בזמ הזה או בזמ שלא נית בפועל להעיד גו ב דשי
מעונני ו נ"ל הרי לפי דברי הרמב" בספר המצוות נמצא
שקביעת הזמני תלויה בפועל ב לל ישראל בהס מתו ובניהוגו
בפועל ו דאמרינ בגמרא בבאור הנוס 'מקדש ישראל והזמני '
ישראל דקדשינהו לזמני והרי התבאר שאי ילוק בעצ
המצוה בי א ע"י ב"ד או עפ"י שבו דבתרוויהו היסוד הוא
לקבוע שבו שני וזמני וא" יוצא שבי בזמ שקדשו עפ"י
הראיה בי בזמ שקובעי עפ"י שבו הדבר תלוי בניהוג לל
ישראלטו ומוב א" מה ש תב הרמב" שא בזמ הזה קיומו
של הלו תלוי במציאות ישוב ישראל באר שהרי בר בארנו
ב מה מקומותטז להו י ש לות ש 'ציבור' ו'קהל' עיקרו אינו
אלא שישראל יושבי באר ו פי שייסדו הא רוני עפ"י
הגמרא בהוריות ג והזוה"ק מובא בסידור אשי ישראל במנ ה
של שבת ועל מוב שהקידוש נעשה דוקא בב"ד שבאר
ישראל או ברשות ע "פ העומדי במקו לל ישראל וא
שאי ב"ד הקובע הוא הניהוג המעשי של בני אר ישראל
בדוקא ורק על פי ניהוג נקבע ה שבו ל ל ישראליז.
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ש ולק על דבריו ועוד תב הרמב" ש שהעיבור תלוי
בסנהדרי גדולה של ע"א והרמב" השיג ממשניות מפורשות
רפ"ג דר"ה ובריש סנהדרי שקידוש ה דש בשלשה ו עיבור
שנה מת ילי בשלשה וגומרי בשבעה ועוד הקשה הלא ב"ד
הגדול בטל לגמרי לא ר ה ורב ו מש" הרמב" עצמו בהל'
סנהדרי יד יב והרי עד לימי אביי ורבא היו מקדשי עפ"י
הראיה הרי דלא תליא הקידוש בב"ד הגדול ואמנ בר תיר
הרמב" הקושיות בתו דבריו שאות שלשה שמקדשי נטלו
רשות מהסנהדרי א צ"ב הלא בשאר מקומות דבעינ ב"ד
הגדול גו לדו את השבט ואת המל לא מסתבר לל שתועיל
נתינת רשות לדו בשלשה ומאי שנא ה א ו בר הר בנו בעני
זה במק"א באר היטביד ונביא א רק את עיקרי הדברי

וא"כ זה באור עני נטילת הרשות ש תב הרמב" דהא ל מה
דבעינ ה א ע"א אינו משו המשפט עצמו שצרי אליו
'בית די גדול' רק משו דבעינ ייצוג של לל ישראל הל לזה
סגי ב שהסנהדרי העומדי במקו הע יתנו רשות רשות
לב"ד של שלשה לקדש

יז ומסתבר לפי"ז שהדי ד'את ' אפילו שוגגי ו ו' שיי ה בקידוש הב"ד ה בניהוג הציבור עפ"י
שבו שא לו יצוייר שהיתה לה טעות הקידוש והעיבור נמסרו ל לל ישראל ו פי שינהגו
הדי
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