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שי במסכתות ראש השנה, יומא שקובץ המקורות לכנס הירושלמי ה
 ואלול תשע"   -וסוכה  

 

 חגי תשרי כמפתח לכל חגי השנה
 
 

 

      :   מקורות להרצאת מר מיכאל ספראי )ביכלר(

 והשפעתו על קביעת חג הפסח ,קביעת ראש השנה על פי המולד

 
 

  :ה"ו ב פרק השנה ראש מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 ההדיוטות את מראה שבהן ובכותל בטבלה בעלייתו גמליאל לרבן לו היו לבנה צורות : דמות'מתני
  ראית? כזה או ראית, כזה ואומר:
 עידי יוחנן: רבי אמר במערב. וערבית במזרח שחרית ראינוהו ואמרו: שנים שבאו מעשה :מקרה א

  רבן גמליאל. קיבלן ליבנה וכשבאו הן. שקר
 אמר. גמליאל רבן וקיבלן נראה. לא בעיבורו ובלילה. בזמנו ראינו ואמרו: שנים באו : ועודמקרה ב

 לו אמר שיניה? בין כריסה והרי שילדה האשה על מעידין האיך הן שקר עידי ארכינס: בן דוסה רבי
 : דבריך את אני רואה יהושע' ר

 כח אין שעות לשש קודם שנולד חדש כל נורי, בן דרבי יוחנן טעמיה שמלאי: אמר רבי :תלמוד
 בין חדש נראה הערבים בין חדש נראה לא בשחרית ישן נראה כן ותני .הישן את לראות בעין

 מסורת שכן רבן גמליאל? קיבלן ולמה בא: בר חייה אמר רבי .בשחרית ישן נראה לא הערבים
 :בארוכה מהלך פעמים בקצרה מהלך פעמים מאבותיו בידיו
 
 

 : אכה ע"תלמוד הבבלי, ראש השנה 

כך מקובלני מבית אבי אבא: פעמים שבא מובאת ברייתא: אמר להם רבן גמליאל לחכמים: 
. אמר רבי יוחנן: מאי טעמא דבי רבי ]מה הסיבה לדברי בית רבי בארוכה, ופעמים שבא בקצרה

דכתיב  -)לא חייב, שהכוונה לבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, לפעמים הכוונה לכל נשיא([ 
ח למועדים שמש ידע מבואו", שמש הוא דידע מבואו, ירח לא ידע מבואו, כלומר, זמן "עשה יר

ההקפה של כדור הארץ סביב השמש הוא קבוע, לעומת זאת זמן ההקפה של הירח סביב כדור 
הארץ אינו קבוע. מדברי רבן גמליאל דיבנה ניתן להבין שני דברים: א. מהירות תנועת הירח סביב 

 וע. ב. אורך מסלול הירח אינו קבוע.כדור הארץ אינו קב
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קביעת ר"ה עפ"י המולד, והשפעתו על :   מקורות להרצאת ר' מיכאל ספראי )ביכלר(

 )המשך(  קביעת חג הפסח

 

 חוקי קפלר:

 ישנם שלושה חוקי קפלר הדנים בתנועת כוכבי הלכת סביב השמש. 

קובע, שהמסלול של כוכב לכת סביב השמש הוא מסלול אליפטי. לאליפסה ישנם  החוק הראשון
 שני מוקדים. השמש נמצאת האחד מהמוקדים והיא תמיד קבועה. 

 
קובע, כאשר הכוכב קרוב יותר לשמש, אז מהירותו סביב השמש גדולה יותר, כאשר  החוק השני

 רא גם בשם חוק השטחים השווים.חוק זה נקהוא רחוק יותר, אז מהירותו סביב השמש קטנה. 
 

קובע שזמן המחזור בשלישית תלוי בריבוע המרחק של הכוכב סביב כוכב שהוא  החוק השלישי
 מסתובב סביבו. במקרה שלנו כדור הארץ מסתובב סביב השמש. הירח סביב כדור הארץ.

 
 T3/R2=CONATANTהנוסחה לחוק השלישי היא: 

 
כאשר מהירות הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש גדולה יותר, הירח ייגרר אחר כדור הארץ 
במהירות גדולה ומסלול ההקפה שלו יגדל. כאשר מהירות הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש 

 קטנה, הירח ייגרר אחר כדור הארץ במהירות קטנה ומסלול ההקפה שלו יקטן. מחוקי הטבע 
"כך מקובלני מבית אבי , ניתן להבין את מאמרו של רבן גמליאל דיבנה שנחקקו על ידי הקב"ה

 ".אבא: פעמים שבא בארוכה, ופעמים שבא בקצרה
 
 

  ה"ח: - זה" ב פרק השנה ראש מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 יום הכפורים שחל ביום ובמעותיך במקלך אצלי שתבא עליך אני גוזר רבן גמליאל: לו שלח :'מתני
 רבן גמליאל שעשה מה שכל ללמד לי ויש לו: אמר מיצר. רבי עקיבה ומצאו הלך בחשבונך. להיות
 שלא בין בזמנן בין אותם" תקראו אשר קדש מקראי' יי מועדי "אלה[ ד כג ויקרא] שנאמר עשוי
 : אלו אלא מועדות לי אין בזמנן
רבן  שלח ולא המטה על מוטל לי היה נוח יהושע: אמר רבי דתני מה מן שלח? מי אצל :תלמוד
 אמר זה כלשון דתני מה מן שילח? מי ביד. שילח יהושע רבי אצל אמרה הדא הזה, הדבר גמליאל

 יודעין יוסה: אמר רבי ללמד? לו היה מה. שילח רבי עקיבה ביד אמרה הדא עקיבה". "ניחמתני לו:
 נמצאו כך ואחר קדשוהו שאם להעיד? בא ומה מקודש. שהוא בעדים שלא קידשוהו שאם היינו
 רבי עקיבה ועיכבן זוג מארבעים יותר שעברו מעשה תנינן והא מקודש. זה הרי זוממין העדים
 :מעכבו היה לא אחד זוג היה אם אבל זוג ארבעים שהיו ידי על. בלוד

 

רבן  של דינו בית אחר לדון אנו באים אם לו: אמר ארכינס, בן דוסא רבי אצל לו בא' מתני
 כד שמות] שנאמר עכשיו ועד משה מימות שעמד בית ובית דין כל אחר לדון אנו צריכין גמליאל,

 זקנים? של שמותן נתפרשו לא ולמה ישראל" מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן משה "ויעל[ ט
 מקלו נטל משה. של דינו כבית הן הרי ישראל על בית דין שעמדו ושלשה שלשה שכל ללמדך אלא

רבן  עמד בחשבונו. להיות יום כפורים שחל ביום רבן גמליאל אצל ליבנה והלך בידו ומעותיו
 עליך שקיבלת ותלמידי בחכמה רבי ותלמידי, רבי בשלום בוא לו: ואמר ראשו, על ונשקו גמליאל

 :דבריי את
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 א: עמוד כה דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד

 כסבורים, לחדש ותשעה בעשרים לבנה דמות ונראית בעבים שמים נתקשרו אחת פעם: רבנן תנו
 אבי מבית מקובלני כך: גמליאל רבן להם אמר. לקדשו דין בית ובקשו, חדש ראש: לומר העם
 ושלשה ושבעים שעה שלישי ושני ומחצה יום ותשעה מעשרים פחותה לבנה של חדושה אין: אבא

, לכך שראויה מפני לא. גדול הספד גמליאל רבן והספידה, זזא בן של אמו מתה היום ואותו. חלקים
 . החדש את דין בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא

 

 
 :104, עמ' מדת חדש האמצעי —פרק ז  כשר, מנחם מנדל - יג -תורה שלמה 

ד״ה במאמרו של  בתלמודאבל תירוצו אין בו ממש. הקושיא היא  ,ו( באות ד. העיד בקושיא גדולה
מה ראיה מהחשבון  ם כןתי. אישם ממולד אמ רבדמ מליאלגרבן י רו׳ הכוכך מקובלני  מליאלגרבן 

סיגן ע״ג חלקים. בתירוצו גרומזה ראיה שלא . י זה הוא חשבון למולד אמצעירכ״ט י״ב תשצ״ג, ה
לא  מליאלגרבן , וכםחלמיד חלקים המה הוספה מאיזה ת״ג עי לפי דעתו שרזה לא דק כלל, שה

הקושיא  ןכם , אע״ג חלקיםאלא חשב שהמולד האמצעי הוא בלי  ,ידע עוד מחשבון המדויק
 רבמקומה עומדת, מה מביא מחשבון מולד אמצעי למולד אמיתי. אמנם קושיא זו מובאת כב

בן אדרת ומתרצה יפה ]משה[ ״מ רחדש פ״ב בשם מההקדוש  כותמב״ם הלרבמרכבת המשנה על ה
קבלנו שהחילוק שיש  רוכב .שאין חודשה פחות במהלך אמצעי אמר:קכי דה ומרלש : ישונולה וז

( ועתה חיות שתקנוהד ד'בין אמצעי לאמיתי כמו שני ימים ולא יותר משני ימים )כוונתו עם 
 התלמוד,דיוק לשון , אי אפשר בשום זמן. ועל פי דבריו נראה לי שיש לפרש אתזל שנראית בכ

באמרי . י זה הוא השיעור האמצעירה פחותהשאין חדשה של לבנה ״פחותה״. מה רוצה במלת 
ידע שאין  מליאלגרבן  ןכם א ךכר תוספו אחנחלקים  ע״ג-בדעה זו ש ןכם בינה שם כנראה שהיה ג

ים[ ]תלמי מלך מצר״. או להוציא משיטת בטלמיוס פחותהזה שיעוד המדויק לכן כתב שאין ״
״ אבל פחותשרצה לומד שהמולד האמצעי אינו ״ ומרלש שאינם אלא תשצ״ב חלקים. ולהנ״ל י

 .המולד האמיתי יכול להיות פחות אבל לא בשיעור גדול

 

  :ה"ג-ה"א פ"ו החודש קידוש הלכות ם"רמב

 הרבה בדקדוק החמה עם הירח בה שיתקבץ שעה ויודעין מחשבין היו הראייה על שעושין בזמן
 הוא החשבון אותו ותחלת, יראה לא או הירח יראה אם לידע כדי, עושין שהאצטגנינין כדרך

 הנקרא הוא האמצעי במהלכם אלא, דקדוק בלא קבוצם שעת ויודעין בקירוב שמחשבין החשבון
 שאנו חשבון והוא הראייה על שיקבעו דין בית שם שאין בזמן שמחשבין החשבון ועיקרי, מולד

 .הן ואלו עיבור הנקרא הוא היום מחשבין
 והשעה, בלילה עשרה ושתים ביום עשרה שתים, זמן בכל שעות ועשרים ארבע והלילה היום

 ורביע חצי בו יש זה שמנין לפי, זה למנין השעה חלקו ולמה, חלקים ושמונים לאלף מחולקת
 .השמות אלו לכל יש חלקים והרבה, ועישור וחומש ותשיע ושתות ושליש ]שמינית[ ושמין

 תשעה, האמצעי במהלכם שנייה פעם שיתקבצו עד זה חשבון לפי והחמה הירח משיתקבץ
 חלקים ותשעים ושלשה מאות ושבע, לילו מתחלת שלשים מיום שעות עשרה ושתים יום ועשרים
 .לבנה של חדשה הוא וזה ומולד מולד כל שבין הזמן הוא וזה, עשרה שלש משעת
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  עפ"י המולד, והשפעתו על קביעת חג הפסח הקביעת ר":   ביכלר(מקורות להרצאת ר' מיכאל ספראי )
 )המשך(

 

  :ז, ארבע הדחיות פרק החודש קידוש הלכות ם"רמב

 באחד לא זה חשבון לפי תשרי חדש ראש לעולם קובעין . איןדחיה א: לא ִאּד"ֹו ראש: א הלכה
 באחד תשרי מולד כשיהיה אלא, ו"אד להם סימן, שבת בערב ולא בשבת ברביעי ולא בשבת

 קובעין בשבת באחד המולד שהיה הרי כיצד, שלאחריו ביום חדש ראש קובעין האלו ימים משלשה
 המולד היה ואם, בחמישי חדש ראש קובעין ברביעי המולד היה ואם, שני יום תשרי חדש ראש
 . בשביעי חדש ראש קובעין בששי
 היום מחצי למעלה או היום בחצי המולד יהיה אם וכן דחיה ב: מולד זקן בל ִתְדֹרׁש:: ב הלכה
 על יתר או ביום שעות בשש שני ביום המולד שהיה הרי כיצד, שלאחריו ביום חדש ראש קובעין
 קובעין אחד בחלק אפילו היום חצי קודם המולד יהיה ואם, בשלישי חדש ראש קובעין שעות שש
 . ו"אד מימי היום אותו יהיה שלא והוא, עצמו המולד יום באותו החדש ראש
 יהיה אם, שלאחריו ליום וידחה חצות אחר או היום בחצי המולד : כשיהיהא-דחיות ב ו: ג הלכה
 מיום בשלישי קבוע החדש ראש ויהיה אחריו לשלאחר נדחה זה הרי ו"אד מימי שלאחריו היום
 כזה שמולדה בשנה החדש ראש קובעין ח"זי סימן בחצות בשבת המולד שהיה הרי כיצד, המולד
 בחמישי החדש ראש קובעין חצות אחר או בחצות בשלישי המולד היה אם וכן, בשבת בשני
 . בשבת
 בתשע שלישי בליל זה בחשבון שיצא תשרי מולדדחיה ג: ג"ט ר"ד בשנה פשוטה ְגֹרׁש: : ד הלכה
 היתה אם, זה על יתר או, ד"ר ט"ג סימנה עשירית משעה חלקים וארבעה ומאתים בלילה שעות
 . בשבת בחמישי אלא זו בשנה בשלישי אותו קובעים ואין החדש ראש את דוחין פשוטה שנה
ֹרׁש: : ה הלכה  בשלש שני ביום תשרי מולד יצא אם וכןדחיה ד: בט"ו תקפ"ט אחר עבור ֲעֹקר ִמְלֹשְ
 על יתר או, ט"תקפ ו"בט סימנה, רביעית משעה חלקים ותשעה ושמונים מאות וחמש ביום שעות

 אין, מעוברת שעברה לה הסמוכה השנה שהיתה המעוברת מוצאי השנה אותה היתה אם, כן
 . בשלישי אלא זו בשנה בשני החדש ראש קובעין
 סימנה שיצא כגון, אחד חלק פחות לחמישי שתדחה שאמרנו הפשוטה השנה מולד : היהו הלכה

 כגון, חלק פחות העיבור מוצאי מולד היה אם וכן, בשלישי אותה קובעין, מזה פחות או ג"ר ט"ג
 תשרי חדש ראש קביעת דרך נמצא. בשני אותה קובעין, מזה פחות או ח"תקפ ו"בט סימנה שהיה
 הלילה מן או היום מן שעות ובכמה יהיה יום באיזה המולד ותדע תחשוב, הוא כך זה חשבון לפי

 או בשבת באחד היה כן אם אלא, לעולם הקביעה יום הוא המולד ויום, השעה מן חלקים ובכמה
 חלקים ד"בר היה אם או, חצות אחר או היום בחצות המולד היה אם או, שבת בערב או ברביעי
 חלקים ט"בתקפ המולד שהיה או, פשוטה שנה והיתה זה על יתר או שלישי מליל עשירית משעה
 דברים מארבעה אחד יארע שאם, המעוברת שאחר פשוטה השנה והיתה שני מיום רביעית משעה
 .שביארנו כדרך אחריו שלאחר או שלאחריו ביום אלא המולד ביום קובעין אין האלו

 
 ההפרש בין מולד למולד הוא: א' יום י"ב שעות ארבעים וארבע דקות וחלק אחד. :כלל

 חלקים. 3-דקות ו 56-אחר חצות ו 1אם המולד של חודש אלול היה בליל ו' שעה 
 13שעות נקבל שעה  12אחר חצות נוסיף  1עלינו להוסיף יום אחד, אז נקבל ליל שבת. לשעה 

דקות.  20-דקות, שהם שעה אחת ו 100דקות נקבל  44הדקות  56-לאחר חצות יום שבת. נוסיף ל
 4חלק ואז נקבל  1חלקים נוסיף  3-. ל14:40דקות נקבל שעה  40-נוסיף שעה אחת ו 13לשעה 

 חודש תשרי תשע"ז.חלקים וזה המולד של  4-ו 14:40חלקים. כלומר, המולד בשבת שעה 
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 ארבע הדחיות:

דחיה 
 מס'

 פירושה והסיבה לדחיה שם הדחיה

לא ִאּד"ֹו  א
 ראש

 ראש השנה לא יחול בימים ראשון, רביעי, שישי.
בשבת ויבטלו את חיבוט הערבה והיא יום ראשון: אז הושענא רבה יצא 

 תקנת נביאים.
 יום רביעי: אז יום הכפורים יחול ביום שישי.
 יום שישי: אז יום הכיפורים יחול ביום ראשון.

 חכמים לא רצו שיהיו שני ימי קודש רצופים משום המת ומשום הירקות.
מולד זקן בל  ב

 ִתְדֹרׁש
 אה באותו יום.המולד הוא אחר חצות היום. אז הירח לא ייר

ג"ט ר"ד  ג
בשנה 

 פשוטה ְגֹרׁש

המולד יחול ג=ביום שלישי. ט=תשע שעות מתחילת הלילה. ר"ד=מאתיים 
 מהשעה העשירית בשנה פשוטה.חלקים[  6-דקות ו 11]וארבע חלקים 

 גרוש = לגרש את ראש השנה מיום המולד. 
היום, במקרה זה: המולד של ראש השנה בשנה הבאה יהיה בשבת בחצות 

ואז יש לדחות את ראש השנה ליום שני. במקרה זה נקבל שנה שיש בה 
שמונה חודשים מעוברים. אנו עלולים לקבל, שהמולד יקדים את ראש 

 השנה בשלושה ימים.
בט"ו  ד

ר ח  תקפ"ט ַא
ר ֲעֹקר ּוּבעִ 

ֹרׁש  ִמְלֹשְ

ב=יום שני. ט"ו=חמש עשרה שעות מתחילת הלילה, כלומר, שלוש שעות 
מהשעה השש חלקים[  13-דקות ו 32]חלקים  589היום. תקפ"ט=מתחילת 

 אחרי עיבור=אחרי שנה מעוברת.  עשרה מתחילת הלילה.
עקור מלשרוש=מלשון לעקור מהשורש, כלומר, לדחות את ראש השנה 
מיום המולד, כלומר, לדחות את ראש השנה מיום שני ליום שלישי. הדבר 

 רת.אמור לגבי ראש השנה שלאחר השנה המעוב
הסיבה: כאשר מחשבים את המולד של השנה הקודמת, שהיתה שנה 
מעוברת, אז המולד היה אז ביום שלישי בחצות היום. דחו את יום הראשון 
של ראש השנה ליום רביעי בגלל "מולד זקן" ]דחיה ב[. ראש השנה לא יחול 
ביום רביעי, אז דוחים ליום חמישי בגלל "לא אד"ו ראש" ]דחיה א[. השנה 

 382קודמת אם כן תהיה הפרש של שלושה ימים. כדי שדבר כזה יקרה ה
ראש השנה יקדים את ימים. במקרה זה יהיו שמונה חודשים חסרים ואז 

 .המולד
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 :י ע"א – ע"ב ח ערכין מסכת בבלי, תלמוד

 . שמונה על יתר נראה ולא, בשנה המעוברים חדשים מארבעה פוחתין אין'. מתני
. שמונה על יתר לעבר לחכמים נראה לא: הונא רב אמר? שמונה על יתר נראה לא מאי. תלמוד
! יומי תרי אתי קדים קא נמי השתא, יומי תלתא סיהרא אתי כן קדים אם? דלא תשעה שנא מאי

, מעוברת שלפניה שנה שהיתה כגון נמי הכא, מעוברת שנה שהיתה כגון: משרשיא רב כדאמר
. דאינשי אדעתייהו לא! יומא חד ואכתי. חסירא ירחא בהדי מליא ירחא דל, חודש שנה ועיבור
 פוחתים אין טעם מה, קאמר טעמא ומאי, שמונה על יתר לחסר לחכמים נראה לא: אמר עולא

 שנא מאי. שמונה על יתר לחסר לחכמים נראה דלא משום? בשנה המעוברים חדשים מארבעה
 רב כדאמר! יומי תרי מייתרא קא נמי השתא, יומי תלתא סיהרא מייתרא כן דאם? דלא תשעה

 ירחא דל, מעוברת שלפניה שנה שהיתה כגון נמי הכא, מעוברת שנה שהיתה כגון: משרשיא
 .אדעתין לאו ואנן, איתחזי איתחזויי: סברי! יומא חד איכא ואכתי. מליא ירחא בהדי חסירא
 עצרת אין: מיתיבי. חודש: אומר ג"רשב', ל? שנה עיבור כמה: דתניא, שנה בעיבור? קמיפלגי במאי
, לעולא בשלמא; עיבורו לאור או הנף ביום או אלא חלה ראש השנה ואין, הנף ביום אלא חלה

 ואחד מלא אחד, הנף ביום חסר שניהן לה משכחת, עבדינן לא מעוברין עבדינן חסירין דשמונה
! עיבורו אור לאור דמשכחת זימנין הא, מעוברין עבדינן: דאמר הונא לרב אלא, עיבורו לאור חסר
 דלא זימנין, שבעה, עבדינן שבעה הא, עבדינן דלא הוא שמונה? ניחא מי ולעולא: הונא רב לך אמר

, דתניא; היא אחרים? מני הא אלא! עיבורו אור לאור הוה והא, בקייטא ועבדינן בסיתוא עבדינן
 ואם, בלבד ימים ארבעה אלא ה"לר השנה ראש בין ואין לעצרת עצרת בין אין: אומרים אחרים
 כגון: משרשיא ר"א! לה משכחת לא הנף ביום לאחרים סוף סוף. חמשה - מעוברת שנה היתה

 רב ל"א. הנף ביום לה דמשכחת ירחא לבהדי ירחא דל, יום' ל שנה ועיבור, מעוברת שנה שהיתה
 פ"ע לקדש מצוה בעינן דלא, ל"קמ הא? לאשמועינן אתא מנינא אחרים: לרבא אהבה בר אדא

 קא לא שתא בכל דליתיה כיון! שני דתלתין ויומא דשעי יומא והאיכא: רבינא לה מתקיף. הראיה
 מאות משלש פחותה לבנה שנת אין: שמואל דאמר, הונא כרב לה סבר שמואל ואף. חשיב

 - מלאין שניהם? כיצד הא, יום וששה וחמשים מאות שלש על יתירה ולא, יום ושתים וחמשים
 .ארבעה - חסר ואחד מלא אחד, שנים - חסירין שניהם, ששה
 חודש ונראה חסירים תשעה( הונא כרב) רבי ועשה מעשה: דתניא, הונא כרב לה סבר רבי ואף

 בר שמעון' ר לפניו אמר! בזמנו חודש ונראה חסירין תשעה עשינו: ואומר תמיה רבי והיה, בזמנו
 לבהדי תלתא דל, מלאין שניהם עשינו אישתקד', ל שנה ועיבור ,היתה מעוברת שנה שמא: רבי

 .הוה כן, ישראל נר ליה אמר. בדוכתיה ליה וקם תלתא
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 :המחלוקת הגדולה בין רב סעדיה גאון לבין רבי ]אהרן[ בן מאיר

 שיטת רב סעדיה גאון שיטת רבי בן מאיר המולד השנה
 ד' תרפ"ב

 שנה מעוברת
(922-921) 

 ראש השנה ביום ה' 932/11/4
 השנה חסרה
 פסח ביום א'

 ראש השנה ביום ה'
 שלמההשנה 

 פסח ביום ג'
 ד' תרפ"ג

 שנה פשוטה
(923-922) 

 ראש השנה ביום ג' 441/9/3
 השנה כסדרה
 פסח ביום ה'

 ראש השנה ביום ה'
 השנה כסדרה
 פסח בשבת

 ד' תרפ"ד
 שנה פשוטה

(924-923) 

 ראש השנה בשבת 237/18/7
 השנה שלמה
 פסח ביום ג'

 ראש השנה ביום ב'
 השנה חסרה
 פסח ביום ג'

 
 

, התייחס על שלשלת הנשיאים דברי רבי ]אהרן[ בן מאיר ראש ישיבת ארץ ישראלמתוך 

 :מהלל הזקן ואילך

והזכרתם כי ישבתם שוממין, וקרא אתכם פחד ורעדה על הכרזת תלמידינו בהר הזיתים סדרי 
וכסלו חסרין, ועל דברי  באמת הכריזו כדת קדמונים הפסח באחד בשבת ומרחשון –המועדות 

האמת לא היה ראוי לכם להכריז בחילוף ... אל תטריחו עצמכם לעשות ספרים אלינו, אם כאלה 
 הם בחילוף חוק ... ואילו נהרגנו ואלף כמותנו, לא נשנה מנהג אבותינו ולא נחליף חוק".
ן לבני הגולה "ומכלל כל הדברים הללו יש הרשות לחבורת ארץ ישראל על חכמי בני הגולה, ואי

רשות על בני ארץ ישראל ... ולא נראתה ולא נשמעה מעולם לבני הגולה להורות או לדון או 
להעמיד רשות להם את בני ארץ ישראל. ועוד תלמודם ]הכוונה לתלמוד הבבלי[ מעיד בכמה 
ן הוריות ועיבורים לרבן גמליאל אבינו ז"ל כרצונו, ואין ממיר מכל החכמים שהיו בדורו, כל שכ

 בחוץ לארץ".
 

  :א"מסכת ראש השנה יב ע - רש"י
כשמונין תקופת החמה והלבנה מונין מניסן, לומר שמניסן נבראו, ובתחלת  - ולתקופה כרבי יהושע

ליל רביעי שמשה חמה בניסן, לפיכך אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבע רביעי היום לפי שלעולם 
מולד ניסן לשנה הבאה, וכן מולדות הלבנה מונין  יום ורביע בין תקופת שנה זו לתקופה שכנגדה

 .ראשון בליל רביעי בתשעה שעות ושש מאות וארבעים ושנים חלקים
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קביעת ר"ה עפ"י המולד, והשפעתו על :   מקורות להרצאת ר' מיכאל ספראי )ביכלר(

 )המשך(  קביעת חג הפסח

 

 ע"ב:-א"מסכת ראש השנה ח ע - תוספות

ומונין מולד הלבנה והתקופה מאחד בתשרי ורבי  - בתשרי נברא העולם לתקופות כר"א דאמר
יהושע מונה מניסן ויש נפקותא מרובה בדבר במה שקודם מנין של זה למנין של זה חצי שנה והא 
דקיימא לן פרק כיצד מעברין )עירובין ד' נו. ושם( דאין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי 

היינו משום דהתם כולהו כר' יהושע דתניא בברייתא כוותיה דשמואל היום אם בתחילת היום וכו' 
סבר כר' יהושע דלר"א בכ"ה באלול נברא העולם ולר' יהושע בכ"ה באדר היינו דכשנברא אדם 
בששי קדש החדש וזה טעם למחשבי העבור לאחר שצרפו כל השעות והקפה של כל מחזורים 

רמ"ב חלקים דרגילים לומר לפי שהיתה הלבנה שמסירין ז"ט תרמ"ב פי' ז' ימים תשע שעות ת
 נזופה ע"י שקטרגה ונהגה נזיפה בעצמה ז"ט תרמ"ב ולא מצינו טעם זה בכל מקום אלא זהו הטעם 
לפי שהמונה מבריאת העולם לא מונה ר"ה עד יום ששי שנברא אדם הראשון ובשעה תשיעית 

פרק אחד דיני ממונות )סנהדרין ד' לח:( ומסתמא אז קדש החדש ומשקדש החדש  נצטווה כדאמר
בתחילת שעה ט"ו דהיא  ע"כ היה המולד ו' שעות קודם דשית שעי מכסי סיהרא ונמצא המולד

שעה שלישית של יום וסימן וי"ד פי' ביום ו' בסוף שעה י"ד היה המולד מאחר שלא היה ר"ה עד 
החדש נמצא שנברא העולם בכ"ה באלול ואותה שנה של תוהו שמונין יום ו' שקידש אדם הראשון 

וכשתדקדק על מולד ניסן של תוהו שלפני תשרי של יישוב שבו משום דיום אחד בשנה חשוב שנה 
 ...  נברא אדם תמצא מולד ניסן ברביעי בתשע שעות תרמ"ב חלקים

 

 :ו ה"חפ" נדרים ה"ב; מסכת פ"א סנהדרין מסכת( וילנא) ירושלמי למודת

 אותה מעברין אין. בגליל אותה שמעברין ביהודה להתעבר יכולה אינה שאם אונו איש חנינה העיד
 אין בגליל. מעברין לארץ בחוצה מעברין אין בגליל חמי את. מעוברת אינה עיברוה ואם ל"בח

 לעבר ביכולין. מעוברת אינה עיברוה ואם מעברין אין לארץ בחוצה מעוברת עיברוה ואם מעברין
 עיבר ירמיה. לארץ בחוצה אותה שמעברין ישראל בארץ לעבר יכולין בשאינן אבל ישראל בארץ
 רבי אחי בן חנניה. לארץ בחוצה עיבר נריה בן ברוך. לארץ בחוצה עיבר יחזקאל. לארץ בחוצה
 לקדושת כתב בחדא. נתן ורבי יצחק' ר גבי איגרין שלשה רבי ליה שלח לארץ בחוצה עיבר יהושע
 למדבר לך צא עליך מקבל את אין אם כתב ובחדא תיישם נעשו שהינחת גדיים כתב ובחדא חנניה
. מבסרתהון בעי תליתא ואוקרון תנייתא ואוקדון קדמייתא קרא. זורק ונחוניין שוחט ותהי האטד
' ר אחי בן חנניה מועדי אלה באורייתא וקרא יצחק' ר קם. אוקרתנין דכבר יכיל את לית ליה אמרין
' ה ודבר תורה תצא מבבל כי ואשלים נתן רבי קם. גבן לון אמר' ה מועדי הם אלה אמר יהושע
 קבל אזל גבן לון אמר. מירושלם' ה ודבר תורה תצא מציון כי[ ג ב' ישעי] ליה אמרין. פקוד מנהר
 מודע מה. תמן מה ידע נא לי ל"א. אחריהם אחריהם ל"א. לנציבין בתירה בן יהודה רבי קמי עליהן

 דאינון ומכיון ליה ישמעון דכוותיה מחשבה ידעי דלא מכיון. דכוותי מחשבה חכמין דאינון לי
 .בקילקול נהגין מטא דלא והן מטא דמטא הן סוסיא רכב קם. לון ישמע דכוותיה מחשבה חכמין
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  :ע"א סג דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 שנים מעבר היה לגולה יהושע רבי אחי בן חנינא כשירד: משתעי הוה אבהו רבי, ספרא רב אמר
 זכריה של בנו ובן כיפר בן יוסי רבי חכמים תלמידי שני אחריו שגרו. לארץ בחוצה חדשים וקובע

 הכריז. באנו תורה ללמוד: ליה אמרו? באתם למה: להם אמר, אותם שראה כיון. קבוטל בן
 בן זכריה: ששנינו כאותה, המקדש בבית שמשו ואבותיהם, הם הדור גדולי הללו אנשים[: עליהם]

 אוסר הוא, מטהרים והם מטמא הוא התחיל. דניאל בספר לפניו קריתי פעמים הרבה: אומר קבוטל
 ואי - בנית כבר: לו אמרו. הם תהו של, הם שוא של הללו אנשים: עליהם הכריז. מתירים והם
 ואתם מטמא אני מה מפני: להם אמר. לפרוץ יכול אתה ואי - גדרת כבר, לסתור יכול אתה

 בחוץ חדשים וקובע שנים מעבר שאתה מפני: לו אמרו -? מתירים ואתם אוסר אני, מטהרים
: לו אמרו -? לארץ בחוץ חדשים וקובע שנים מעבר היה יוסף בן עקיבא והלא: להם אמר. לארץ
 בארץ כמותי הנחתי לא אני אף: להם אמר. ישראל בארץ כמותו הניח שלא, עקיבא רבי הנח

 לכו: לנו אמרו וכן, אצלך שגרונו והם, קרנים בעלי תישים נעשו שהנחת גדיים: לו אמרו -. ישראל
 - שומעין אם: שבגולה לאחינו ואמרו .בנדוי יהא - לאו ואם, מוטב - שומע אם: בשמנו לו ואמרו
 להם אין: ויאמרו כולם ויכפרו, בכנור ינגן חנניה, מזבח יבנה אחיה, להר יעלו - לאו ואם, מוטב
 וכל. ישראל להי-בא חלק לנו יש! ושלום חס: ואמרו בבכיה העם כל געו מיד. ישראל להי-בא חלק
 . מירושלים"' ה ודבר תורה תצא מציון "כי שנאמר משום -? למה כך

 
 ]לא מעוברת[: לגבי שנה פשוטההכללים הם 

כאשר יודעים את זמן המולד של ראש השנה בשנה פשוטה ניתן לדעת את יום המולד של השנה 
 חלקים. 12-דקות ו 48שעות,  8ימים,  4שלאחריה, וזאת על ידי הוספת 

: כאשר אין דחיות לא בראש השנה הזה ולא בראש השנה של השנה הבאה. שנה כסדרה .א
ימים בין ראש השנה הבא לבין ראש השנה הנוכחי. כמו שנת תשע"ח.  3במקרה זה ישנם 

ראש השנה של שנת תשע"ח יום חמישי וראש השנה של שנת תשע"ט יום שני. הימים 
ביניהם הם: שישי, שבת וראשון, הרי שלושה ימים. מרחשון חסר וכסלו מלא. השנה היא 

 ימים 354בת 

ד וראש השנה הבא לא נדחה, אז יהיו רק : כאשר ראש השנה נדחה מיום המולשנה חסרה .ב
יומיים בין ראש השנה הבא לבין ראש השנה הנוכחי. כמו שנת תשע"ז. מרחשון וכסלו 

 ימים. 353חסרים. השנה בת 

: כאשר ראש השנה הנוכחי לא נדחה וראש השנה הבא נדחה, אז יהיו ארבעה שנה מלאה .ג
 355ון וכסלו מלאים. השנה בת ימים בין ראש השנה הבא לבין ראש השנה הנוכחי. מרחש

 ימים.
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 :הכללים הם לגבי שנה מעוברת
כאשר יודעים את זמן המולד של ראש השנה בשנה מעוברת ניתן לדעת את יום המולד של השנה 

 חלקים. 13-דקות ו 32שעות,  21ימים,  5ידי הוספת  שלאחריה, וזאת על

: כאשר אין דחיות לא בראש השנה הזה ולא בראש השנה של השנה הבאה. שנה כסדרה .א
 ימים. 384ימים בין ראש השנה הבא לבין ראש השנה הנוכחי. בשנה זו ישנם  5כי ישנם 

 במקרה זה ישנם מספר מקרים.: שנה חסרה .ב

ימים  4המולד וראש השנה הבא לא נדחה, אז יהיו רק כאשר ראש השנה נדחה מיום  .1
 ימים. 383בין ראש השנה הבא לבין ראש השנה הנוכחי. בשנה זו ישנם 

אז כאשר ראש השנה נדחה מיום המולד ביומיים וראש השנה הבא נדחה ביום אחד,  .2
 383ימים בין ראש השנה הבא לבין ראש השנה הנוכחי. בשנה זו ישנם  4יהיו רק 

 ימים.

 במקרה זה ישנם מספר מקרים.: שנה מלאה .ג

 6, אז יהיו ביום אחד כאשר ראש השנה הנוכחי לא נדחה וראש השנה הבא נדחה .1
 ימים. 385ימים בין ראש השנה הבא לבין ראש השנה הנוכחי. בשנה זו ישנם 

כמו כאשר ראש השנה הנוכחי נדחה ביום אחד וראש השנה הבא נדחה ביומיים  .2
חלקים, אז נדחה ליום ב'  9-דקות ו 7-ו 17היה ביום א' בשעה השנה תשע"ו. המולד 

. בגלל חלקים 4-דקות ו 40-ו 14בגלל מולד זקן. המולד של תשרי תשע"ז בשבת שעה 
מולד זקן דוחים ליום א' ]דחיה ב[, היות שא' ראש השנה לא יכול לחול ביום א' 

ם ג', ד', ה', ו', שבת, ]דחיה א[ דוחים ליום ב'. ההפרש בין שני ראשי השנים הם ימי
 ימים. 385ימים. בשנה כזו ישנם  6א', סה"כ 

 

סוג 
 השנה

 שנה מעוברת שנה פשוטה

 ימים, שהם: 353 חסרה
 שבועות ושלושה ימים 50

 הפרש של יומיים

 ימים, שהם:  383
 שבועות וחמישה ימים 54

 הפרש של ארבעה ימים
 ימים, שהם: 354 כסדרה

 שבועות וארבעה ימים 50
 הפרש של שלושה ימים

 ימים, שהם: 384
 שבועות ושישה ימים 54

 הפרש של חמישה ימים
 ימים, שהם: 355 שלמה

 שבועות וחמישה ימים 50
 הפרש של ארבעה ימים

 ימים, שהם: 385
 שבועות  54

 הפרש של שישה ימים
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 כלל א"ת ב"ש:
 המועד יום בחג הפסח

 שעה באבת ' פסחא
 בועותש ' פסח יום הנף העומרב
 אש השנה של השנה הבאהרא'  ' פסחג
 אין חג בארץ ישראל  ' פסחד
 ום כיפור של השנה הבאהצ ' פסחה
 ורים שלפני חג הפסח באותה שנהפ ' פסחו
 צמאות ]ה' אייר[ע ' פסחז
 

כל החישובים הם על פי החשבון. לעתיד לבוא, כשיקדשו על פי הראייה כל הדחיות והכלל : הערה
 של א"ת ב"ש לא יהיה בתוקף.

 

 
 :דוגמאות לחישוב יום א' של ראש השנה והשפעתו על קביעת היום הראשון של פסח

 שנה פשוטה, לוח שנת תשע"ז: דוגמה א
  חלקים. 4-ו 14:40ניצבים בשעה המולד של ראש השנה יחול בשבת פרשת 

דחייה ב: מולד זקן בל תדרוש. היות שהמולד אחרי חצות היום, לכן דוחים ליום המחרת יום 
 ראשון.

דחייה א: ראש השנה לא יכול לחול ביום ראשון לכן דוחים ליום שני. לכן א' ראש השנה יחול 
 ביום שני.

חלקים, לכן א' ראש  16-ו 23:28י בשעה המולד של ראש השנה של שנת תשע"ח יחול בליל חמיש
השנה יחול ביום המולד, דהיינו, יום חמישי. היות שראש השנה של שנת תשע"ח יחול ביום 

 חמישי, לפי כלל א"ת ב"ש יחול היום הראשון של פסח ביום שלישי.
בועות ש 50ישנו הפרש של יומיים בין שני ראשי השנים, כלומר, ימים שלישי ורביעי, לכן בשנה זו 

ימים, לכן שנה זו חסרה. חודשים חשון וכסלו בני  353ויומיים ויום ראשון של ראש השנה, סה"כ 
 עשרים ותשעה ימים.

 
 שנה מעוברת לוח שנת תשע"ט:, ב הדוגמ

חלקים. לכן א' ראש השנה יחול  10-ו 08:17המולד של ראש השנה שנת תשע"ט יחול ביום ב' 
 באותו יום, כלומר ביום שני.

 חלקים. לפי דחיה א דוחים ליום שני. 5-ו 04:50לד של ראש השנה שנת תש"פ יחול ליל א' המו
 ההפרש בין שני ראשי השנים הוא שישה ימים.

 385ימים ויום א' של ראש השנה, מכאן יש לנו  6-שבועות ו 54היות שזו שנה מעוברת הרי ישנם 
 ימים, לפי הכלל השלישי לשנה מעוברת.

תש"פ יחול ביום שני, לכן לפי כלל א"ת ב"ש, היום הראשון של פסח יחול ראש השנה של שנת 
 בשבת.  
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 :(המשך)  דוגמאות לחישוב יום א' של ראש השנה והשפעתו על קביעת היום הראשון של פסח

 שנה פשוטה , לוח שנת תשפ"ט:גדוגמה 

. לכן לפי המולד יחול א' ראש השנה חלקים[ 368] חלקים 8 -ו 03:20המולד של ראש השנה ליל ג' 
חלקים,  2-ו 12:09יהיה בשבת   המולד של ראש השנה של שנת תש"ץ שנת תשפ"ט ביום שלישי.

כאן אנו נתקלים במקרה של מולד זקן, לכן לפי דחיה ב' נדחה ליום ראשון. א' ראש השנה לא יכול 
 .לפי דחיה א לחול ביום ראשון אז דוחים ליום שני

 5מספר הימים בין שני ימי ראש השנה הם ימים רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, סך הכול 
 356ימים ויום א' של ראש השנה, סך הכול נקבל  5-שבועות ו 50פשוטה, לכן ישנם  ימים, זו שנה

חודשים בשנה פשוטה. עלינו  8ימים. במקרה זה צריכים לעבר  356ימים. בשנה פשוטה לא ייתכנו 
ימים בשנה פשוטה.  29חודשים בני  8יום בשנה פשוטה, ולא  30חודשים בני  8לזכור שלא ייתכנו 

 חודשים בני שלושים יום. 8יכולים להיות  בשנה מעוברת
 מכאן נלך ונקבע את החודשים בהתאם לקביעה זו. 

. דוחים ליום רביעי, אך לפי דחיה א: ג"ט ר"דלכן לגבי א' ראש השנה שנת תשפ"ט נפעיל דחיה ג: 
ראש השנה לא יכול לחול ביום רביעי, לכן דוחים ליום חמישי. ההפרש בין ראש השנה שנת תש"ץ 

יום א' של -ימים ו 3-שבועות ו 50ימים ]שישי, שבת וראשון[, כלומר  3אש השנה תשפ"ט הם לר
 ימים. השנה היא כסדרה. חשון חסר וכסלו מלא. 354ראש השנה, סך הכול 

א"ת ב"ש יחול היום הראשון של פסח בשבת, כי ראש השנה של שנת תש"ץ יחול ביום  לפי כלל
 שני.
 

 .נה מעוברתש, שנה וירטואלית: דוגמה ד
חלקים. כאשר נחזור לראש השנה של השנה  13-ו 09:32המולד של השנה שלאחריה חל ביום ב' 

 הווירטואלית, אז המולד יהיה ביום שלישי בחצות היום.
במקרה שהמולד הוא בחצות היום ומעלה, הרי זה מולד זקן, ואז יש לדחות ליום רביעי וזאת לפי 

 ראש, יש לדחות את א' ראש השנה ליום חמישי. דחיה ב. לפי דחיה א, לא אד"ו
חלקים, אז צריך לחול א' ראש השנה ביום  13-ו 09:32המולד של ראש השנה הבא יחול ביום ב' 

 שני.
ימים. במקרה זה נקבל  3ההפרש בין שני ימי א' של ראשי השנים יהיה שישי, שבת, ראשון, כלומר 

 8ימים, במקרה זה צריכים שיהיו  382נקבל סך הכול ימים ויום א' של ראש השנה,  3-שבועות ו 54

ימים. לפי התלמוד אין  282, כלומר 29x8+30x5=282חודשים מלאים.  5-חודשים חסרים ו
לעשות שמונה חודשים חסרים. מפעילים את דחיה ד עבור ראש השנה שלאחר השנה 

ימים והם:  4ש של הווירטואלית ואז נקבל את ראש השנה ביום שלישי. על ידי כך נקבל הפר
 שישי, שבת, ראשון, שני.

ימים. כלומר, שנה זו תהיה שנה  383ימים ויום א' של ראש השנה הרי נקבל:  4-שבועות ו 54
 חסרה. חודשים חשון וכסלו בני עשרים ותשעה ימים.

כלל א"ת ב"ש, כאשר ראש השנה יחול ביום שלישי, אז היום הראשון של פסח בשנה  לפי
 רטואלית[ יחול ביום ראשון וליל הסדר יחול במוצאי שבת.המעוברת ]הווי

 

 


