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  ענינא דיומא                                    
  

                                      

  

מסמלים עבורנו את עטיפת , בגדי הכהונה
את בגדי הכוהנים מגיש . הקדושה והדרך אליה

כדי שיבנו עבורו את הגשר ', העם למשרתי ה
ל גם "חז. לקשר רציף עם הבורא ולדביקות בו

שכל אחד מבגדי הכהונה , מלמדים אותנו
כך . מכפר על אחת מהמידות הרעות שבנו

מעיל , שהאפוד מכפר על עבודת כוכבים, נאמר
הכתונת מכפרת על , מכפר על לשון הרע

.  'והאבנט על הרהורי עבירה וכו, שפיכות דמים
.  מכפר על עזות פנים -ל "אומרים חז -יץ הצ

שבניגוד  –ר הירש "אומר רש –מעניין מאד 
שהן על מידות רעות , לכל שאר הכפרות

הציץ מכפר על , לחלוטין או עבירות גמורות
, עזות פנים שהיא אינה בהכרח מידה שלילית
  . באשר יש עזות דקדושה שהיא חיונית וחיובית

ושבגדי ,  כהכל המידות שהוזכרו עד"...
הן מידות של ליקוי , הכהונה מכפרים עליהן

יכולה , ואילו תכונת העזות. מוסרי מסוים
הדרגה הגבוהה . לשמש מידה טובה או רעה

צריכה עזות , ביותר של שלימות מוסרית
ואותה . אופי מוצק ואיתן, כלומר, הנפש

יכולה להביא את האדם גם אל , התכונה
',  עזות להיש. תחתית התהום בחיי המוסר

כפי שמלמדים אותנו שני , ויש עזות לעזאזל
, מצחו של הכהן הגדול. שעירי יום הכיפורים

מעמיד , כשהוא משוריין באצילה שבמתכות
כמחאה כנגד , "'קדש לה"את דבר האמת של 

, הציץ, כל דמיון שווא הפוגם בטהרת המקדש
, מקדש אפוא את מידת העזות שבקדושה

  ..."רבמלחמתה עם השווא והשק
בין הטוהר של , שישנו קשר אמיץ, מסתבר

לכיתוב , הזהב המונח על מצחו של הכהן הגדול
, "'קדש לה: "שלא יזח מדעתם של כל ישראל

. ולכך שדווקא הציץ הוא המכפר על עזות פנים
חלק , "'קודש לה"העזות היא חלק מה

מהסיסמה שאסור לה לזוח מדעתו של הכהן 
בל עם ועולם כי הסיסמה המכריזה ק', וקהל ה

הוא האלוקים ואין עוד מלבדו והוא אמת ' ה
עזות , דרושה עזות פנים, לכל זה, וחותמו אמת

שאינה , קדושה של אומץ ופטריוטיות יהודית
. נמסה ואינה מתחנפת כנגד כל דבר שבעולם

כדי , הנישאת בגאווה בפי כל, עוצמה יהודית
שהדור הבא הצעיר והרך יחוש את האיתנות 

  .יות שבהנהגתנווההחלט
 

 שלמה יצחק הלוי
  רוזנשטיין  

  א" ברוך שמואל דויטש שליטהגאון רבי
  מראשי ישיבת קול תורה

  

  מצוות עיבור השנים
  

הקרא יהי מאורות ברקיע השמים להבדיל ' ט פי"י' י בראשית א"ברש      
י "ופרש. בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים

 והם על שם העתיד שעתידין ישראל להצטוות על המועדות, למועדים"
שימוש החמה חצי יום ושימוש הלבנה חצי , ולימים. נמנים למולד הלבנה

ב מזלות "ה ימים יגמרו מהלכם בי"לסוף שס, ושנים. יום הרי יום שלם
לסבב בגלגל ' וחוזרים ומתחילים פעם ב, המשרתים אותם והוא שנה

" לימים"ו" למועדים"וצריך הסבר בשלמא . ל"עכ, "כמהלכם הראשון
ה ימי השנה שעבורה "אך מהי תכלית זו של חשבון שס, תןמובנת תכלי

  .נבראו המאורות
שביאר ) ח"ריש הלכות קדה(ם "רמב' דהנה יעוי, ונראה לומר בפשטות      

והשני ] שנת הלבנה[האחד חשבון החדשים , דתרי חשבונות השנה איכא
שמבואר שם ) ד"שם ריש פ(בדבריו ' ויעוי, ]שנת החמה[חשבון הימים 

וכאשר ,  הפסח איכא זמן קבוע גם בשנות החמה וגם בשנת הלבנהשלחג
, יארע שאין שתי הזמנים עולים לפרק אחד מעברין את השנה כדי להשוותם

ועיין בדבריו [, ח בהרחבה בזה"ז הלוי להלכות קדה"מרן רי' חי' ועי. ש"עיי
כ זוהי גם כוונת "וא]. ש"לפרשת אמור שכתב שכן הוא גם בחג הסוכות עיי

ולשנים דהיינו , סוק שיהיו המאורות למועדים דהיינו חשבון החדשיםהפ
  .ת"מ למועדים וכמשנ"חשבון ימי השנה שגם בזה איכא נפק

דאמרינן התם , )ב"ע' חולין ס(' ז מפורש הוא בסוגיית הגמ"ובאמת ד      
זיל לימנו בך ישראל ימים "ה ללבנה אחר מיעוטה אמר לה "דכשפייס הקב

ה יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב והיו אמרה לי, ושנים
תקופות נמנין לחמה ועל "י שם "ופרש, "לאותות ולמועדים ולימים ושנים

הרי מפורש דבפסוק זה )". ב"א ע"י(התקופה מעברין השנה בסנהדרין 
וכן . ל"והיינו כהנ, חשבון החדשים וחשבון הימים, החשבונות' נכללו ב

שלא עשו מצוות , האזינו השמים] "רשת האזינופ[מפורש הוא בספרי 
שנאמר והיו לאותות , שנתתי להם מן השמים עיבור שנים וקביעות חדשים

הרי דבפסוק זה נכלל עניין עיבור השנה וזה , "ולמועדים וימים ושנים
  .ופשוט, ל"כהנ
שמנה ) ג"עשה קנ(מ "ם בסה"הנה יעויין ברמב, ובעיקר דין עיבור השנה      
ן שם "וברמב. חת גם את חשבון החדשים וגם את עיבור השניםע א"למ

נחלק עליו וכתב שהן שתי ) ס"א בדפה"ב ע"דף י, 'שורש א(ובשורשים 
והשניה , האחת קידוש חדשים הנלמדת מהחודש הזה לכם, מצוות נפרדות

ן תמך את דבריו "והרמב, עיבור השנים הנלמדת משמור את חודש האביב
  .מצוות' ואר שהן בל דמב"בלשון הספרי הנ

ן מסוגיא "שתמה על דברי הרמב, )ד-ג"א רל"ח(י פרלא "וראיתי להגר      
כד חזית , ה בר אבין לרבא"שלח ליה ר", דאמרינן התם) א"א ע"כ(ה "דר

עברה לההיא שתא ולא תחוש לה , דמשכא תקופת טבת עד שיתסר בניסן
לת תקופת י משום דבעינן שתחי"ופרש, "דכתיב שמור את חודש האביב

. ו בו"וזה עד תחילת ט, תחול בחידושה של לבנה] "אביב"הנקראת [ניסן 
ו שיעברו את "ז היה מן הדין שגם אם תחול התקופה בעצם יום ט"לפ' ולכאו
. ז"ומאי טעמא נקט רב הונא דוקא יום ט, ז חידושו"דהא כבר אי, השנה

אין צריכים , דכשחסר רק יום אחד) א"ג ע"י(אמנם הטעם מבואר בסנהדרין 
וסגי בהוספת יום אחד לאדר ועשייתו חודש מלא , להוסיף חודש שלם

ז שאז "ודווקא כשחלה התקופה בט, ]ל"ה ואכמ"וביד רמ' ש ובתוס"עיי[
  .ימים מוסיפין חודש' חסרים ב

י "כ דלפעמים מקיימין את מצות שמור את חודש האביב ע"ומבואר א      
דהא , י פרלא"והקשה הגר. עיבור השנהי "ולאו דווקא ע, הוספת יום בחודש

, ם דגם עיבור החודש וגם עיבור השנה ילפי מחד קרא"תינח לפי דעת הרמב
. י הוספת יום בחודש"הרי שפיר מקיימים מצות שמור את חודש האביב ע

הלא פעמים , ן שהפסוק מדבר רק על עיבור השנים"אבל לשיטת הרמב
  .ד"עכ, י עיבור החודש"שמקיימין את זה ע

' ן הוא לומר שישנם ב"דעיקר כוונת הרמב, ז קושיא כלל"ד אי"ולענ      
,  חודשז לקבוע ראש"האחת לחשב את החדשים אימת מולדם ולפ, מצוות

ומעתה הרי . ל"והשניה להשוות את חשבון החדשים לחשבון ימי השנה וכנ
י "פ רוב ע"נעשה ע, דבר זה של השוואת חשבון החדשים לחשבון ימי השנה

הרי , צ להוסיף חודש וסגי בהוספת יום אחד"אך כשאי, ספת חודש לשנהתו
וליכא , החשבונות' ס השוו ב"דסו, כ המצווה הזו דעיבור שנים"נתקיימה ג

  .ופשוט, מקום לקושיא
ם "ז הביא פלוגתת הרמב"ח הל"ד מקדה"ז הלוי בפ"מרן רי' והנה בחי      

, ד סמוכין"ז שאין בי"הן במה שקובעין חדשים ומעברין השנים בז"והרמב
ד "ח דהלכה למשה מסיני דבזמן שיש בי"קדה' ה מהל"ם בפ"דדעת הרמב

ובזמן שאין , 'ומעברין השנים מפני האביב וכו, פ הראיה"מקדשין חדשים ע
ח ועיבור השנים תלוי רק בחשבון "ד הלכה למשה מסיני שדין קביעת ר"בי

 מסוימת של חשבון מ סבירא ליה דלא נאמרה הלכה"ן בסה"והרמב. בלבד
ד האחרון הוא שתיקן את "הלל הנשיא שהיה הבי' ורק דר, ד"בזמן שאין בי

פ "והוא שקידש החדשים ועיבר את השנים ע, חשבון העיבור שבידינו היום
  .חשבון זה עד ביאת הגואל

ם "דלדעת הרמב, כ שם לבאר"ז דפלוגתייהו תליא במש"וביאר הגרי      
ולהכי , א שנת חמה וזהו יסוד דין עיבור השניםנאמר דין על כל השנה שתה

שייך לומר דנאמרה בזה גם הלכה של חשבון שדין קביעות השנה תלוי 
י שהשנה בעצמה "ל כמו שהביא שם בדעת רש"ן ס"אבל הרמב. בחשבון זה

ד "וכל עיקר דין עיבור הוא רק צורך שבי, אין לה שום דינים וחשבונות כלל
ולהכי כל עיקרו , מועדות שיתקיימו כהלכתןמעברין אותה בשביל צורך ה
ד לעבר לפי הצורך אבל דין של חשבון לא "הוא מהדברים המסורים לבי

  .ש"עיי, הלל הנשיא' ן שהכל נעשה בידי ר"ל לרמב"ט ס"ומה, שייך בזה
ן אם מנין ועיבור "ם והרמב"כ לעיל בשיטת הרמב"וזה מתאים למש      

ם לשיטתו שהכל "דלהרמב, בור החודששנים הוא מצוה אחת עם קידוש ועי
  .ק"ודו, ן"כ להרמב"משא, ע אחת"הוא ענין של חשבון שפיר הווה מ

  )  'ת סימן א"ברכת כהן עה(                                                                                 
  

 

  

  ח "ד הגדול בקדוה"בי
  ועיבור השנה

  
ד של עיבור "שאין מושיבין מלך בבי: איתא בסנדרין יח

מ דעיבור השנה אינו "והקשה המאירי לדעת הר, השנה
, ל מלך בסנהדרין"כ היאך משכח"א, ג"מסור אלא לבידה

דכתיב , הא איתא שם דאין מושיבין מלך בסנהדרי גדולה
  .ע"וצ,  תענה על ריבלא

אינה ] ח"קדוה[ מצוה זו ,ל" וזג"מ מצוה קנ"הר' והנה כ
לא יעשה אותה לעולם אלא ' מסורה לכל איש ואיש וכו

לשיטת ד, ן"הרמבשיג וה, י לבד"ד הגדול לבד ובא"בי
כ מן הדין דלא הוי "א, ד הגדול הוא לעיכובא"מ דבי"הר

 והדבר ,כ קידשו בלשכת הגזית דהמקום גורם"קידוש אא
ד עד קרוב "י הראייה בבי"ידוע שהיו מקדשים עפ

והניח , ולא היה זה בלשכת הגזית, לסתימת התלמוד
  .ע"בצ

דבכל דיין , מ"ו כתב ליישב דעת הר"מ' ח סי"ובכתבי הגר
חדא דבשעה שכל , א אית ביה תרתי"ד של ע"היושב בבי

ד "א זקנים יושבים יחד יש בזה חלות שם של בי"הע
ד הגדול נתחדש שהמקום "ובהך שם בי, א"עהגדול במנין 

כל אחד כשלעצמו , ושנית דאף בשעה שהלכו לביתם, גורם
דהוא חלות דין מינוי דחייל , ג עליו"תורת דיין של בידה

ובזה , ג"בהגברא בכל מקום שהוא שהוא דיין של בידה
  .אין דין שהמקום גורם

דאף שצריך , מ"ח ליישב דעת הר"ז כתב הגר"אשר לפי
אין זה משום שצריך חלות ,  הגדול לקידוש החודשד"בי
כי אם דהעיקר תלוי בגברא של סנהדרין , א"ד של ע"בי

וחלות דין גברא של סנהדרין הוא מינוי דחייל , הגדול
ז כתב דאף "ועפי, ולכן אין בזה דין שהמקום גורם, עליו

עדיין , ד הגדול במציאות"אחר חתימת המשנה שבטל בי
, חלות שם מינוי של סנהדרי גדולההיו ממנים זקנים ב

  .י הראיה"ושפיר היו מקדשים עפ
שם ' דהנה כתבו בתוס, ושית המאיריומעתה ניחא גם ק

אבל בשאר דינים אין , נ אין מושיבין מלך"דדוקא בד. יט
כ אמנם דאין המלך יושב "וא, דין לא תענה על ריב

מ אפשר למנות אותו בחלות מינוי של "מ, נ"בסנהדרין בדי
ויהיה ראוי לשאר כל , א זקנים"ג מלבד הע"ין לבידהדי

ד של עיבור "מ אינו יושב בבי"ל דמ"ולזה קמ, הדינים
  .ומן הטעם שאמרו שם, השנה

ד הגדול "היו מעלין את הסוטה לבי. תנן בסוטה ז
, בירושלים ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על דיני נפשות

, א"ד של ע"ש מזקן ממרא דבעינן בי"יליף לה בג: ושם ז
נראה דהילפותא הוא כלפי ] ה מה"ד[' ומדברי התוס

דנילף מזקן ממרא גם והקשו . א"ד של ע"שהאיום בבי
ז היו "מפורש שעד זמן ריב. ובסוטה מז, דהמקום גורם
ותירצו דכל עיקר , אף אחר שגלו ממקומם, משקין סוטות

  .האיום אינו מעכב
משקין ין א, ל"א וז"ג סוטה ה"מ כתב בפ"אכן הלא הר

 את השוטה אלא בית דין הגדול של שבעים זקנים במקדש
ד "מ דדין בי"וכתב הקרן אורה בסוטה שם דדעת הר, כ"ע

כי אם שעיקר , הגדול לא נאמר לענין האיום כלל
ז "באופן דלפי, ד הגדול"י הכרעת בי"ההשקאה נעשית עפ

דכיון דעיקר הדין , לדוכתה' שוב הדרא קושית התוס
כ נילף "א, ד הגדול נלמד מזקן ממרא"שבסוטה צריך בי
  .ע"והניח בצ, גם שהמקום גורם

למה [' נ לכאורה מיושבת היטב קושית התוס"אשר למש
כי הלא עיקר , ]אין דין המקום גורם לענין איום הסוטה

ואין בזה שום הוראה , דין איום הסוטה אינו משפט כלל
 ד הגדול"וכל עיקר מה דצריך בי, ד"ופסק דין להצריך בי

אשר , אינו אלא שצריך לזה דיינים של סנהדרי גדולה
למה שהכריח , ז פשוט דאין בזה דין המקום גורם"לפי
מ דאף לענין קידוש החודש אין דין "ח בדעת הר"הגר

  .והוא פשוט, ט"המקום גורם מה
ד "ד דאית בבי"דמלבד חלות שם בי, ויש להוסיף בזה

 כמבואר ,הרי גם דחשיבי העדה המיוחדת בישראל, הגדול
דהא דכתיב ויצאו זקניך ושופטיך דהיינו : בסוטה מד

וחלות שם זה אינו תלוי בגרמת , העדה המיוחדת בישראל
וממילא דלענין איום הסוטה שאינו מהלכות , המקום

כ דעיקר הדין נאמר במה שהמה העדה "הרי ע, ד כלל"בי

כ מיושבת היטב "וא, המיוחדת בישראל
נא דהמקום למה אין בזה די' קושית התוס

  .גורם
' ז נכון רק לדברי התוס"אכן באמת כ

ד הגדול לא "ל דעיקר דין בי"דס, לשיטתייהו
מ "אך לפי שיטת הר, נאמר אלא כלפי האיום

ד הגדול על עצם "ל דעיקר דין בי"גופיה דס
ז בפשוטו היה "באופן דלפי, ההשקאה נאמר

שצריך , נראה דהוא מדין הוראה ופסק דין
ד הגדול על כל מעשה "ד של בי"מעשה בי

ז שוב הדרא קושית "באופן דלפי, הסוטה
למה אין המקום גורם , לדוכתה' תוס

  . ע"מ צ"ושיטת הר, בהשקאת הסוטה
ד "דאף דעיקר דין בי, ל"אלא דבאמת י

, ד הגדול"הגדול נאמר בהלכות הוראת בי
ד הגדול אין זה "מ מה דסוטה צריכה בי"מ

משום שהשקאת סוטה היא מן הדברים 
כ שפיר "וא, ד"טעונים הוראת ומעשה ביש
א "ל דסגי בהוראה היוצאת מתוך ע"י

ח "וכדברי הגר, ד הגדול"הדיינים של בי
ד הגדול אינו "דחלות שם מינוי של דייני בי

, א ובלשכת הגזית"ד של ע"תלוי בשם בי
א "ד של ע"ודוקא בדברים שצריך הוראת בי

ד הוא שנאמר בהו "בתורת מעשה והוראת בי
  .ד"ויל, ום גורםדהמק

 

   מרדכי קרליבךג"הרה



 

  מעברין את השנה על התקופה
כד חזית , א אמר ליה רב הונא בר אבין לרבא"א ע"ה כ"ר

דמשכא תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההיא שתא 
ל בסנהדרין דדוקא על "שם הא קיי' ותמהו התוס', וכו

' ותירצו תוס, ים ולא על אחד מהםשנים מהם מעבר
כיון דמקרא קא דרשי , וצריך טעם, דתקופת ניסן שאני
  .הכא והכא מאי שנא

פסק דמעברין ] ז"ב והט" החודש המקידושד "פ[ם "הרמב
ה "והשיג שם הרמ, ה"וכסוגיא בר, על התקופה לבדה

, דודאי הא איתא דעל שנים מעברים ולא על אחד] ז"בהט[
ה דמעברין על "ומה דאיתא בר, תקופהוזה נאמר גם על ה

דשם אם , היינו דוקא בתקופת טבת, התקופה לבזה
פ חשבון של תשעים "ז ניסן הרי ע"תקופת טבת תכנס בט

הרי תכנס תקופת תמוז ליותר מאמצע , ואחד יום ומחצה
ונמצא דיש . והרי בעינא כולה חג בתקופה חדשה, תשרי

יסן חדא משום תקופת נ, כאן שתי סיבות לעבר
ועוד דלפי החשבון גם תקופת תשרי , שמתאחרת

ומאי דאיתא התם דעל . ה מעברין"משו, מתאחרת
היינו כשמתאחרת תקופת , התקופה לבדה אין מעברין

שהרי אינם תלויים , ותקופת טבת לא התאחרה, תמוז לבד
  .וזו סברא נפלאה, ש"עיי, זה בזה

ל "סד, ה לא נחיתו לסברא זו" בר'והתוסם "ונראה דהרמב
' ל דמתאחר ב"ומה איכפ, דזה הכל סיבה אחת של תקופה

. ועדיין לא הוי תרתי, מ הכל משום תקופה הוא"מ, פעמים
מ "ש, ל דמעברין על תקופה לבדה"ה ס"וכיון שהסוגיא בר

  .ק"ודו, דתקופה לא בעי תרתי
  )א"ו ע"הערות במסכת ראש השנה ט  (                        

  
, כ"בליל יו"ל "דרכי יוסף צבי וז' א מביא בס"יהודה אריה דינר שליט' ג ר"הרה

פעם אחת ]: ל"ח רבי יוסף צבי הלוי דינר זצ"הגה[סיפר אבי מורי , "כל נדרי"בדרשת 
פגע ביהודי תושב המקום , ודשזה ערב ראש ח ע החפץ חיים לוורשה היהיכאשר הג

ולא , כ גדול"ענה היהודי שאצלם יש רק יו. כ קטן"ושאלו היכן יש כאן מנין לתפילת יו
שפעם נסע , י משל"ל עפ"אמר לו החפץ חיים זצ. כ קטן"נוהגים להתפלל תפילת יו

וענה שהוא נוסע , ושאלו החפץ חיים לאן  הוא נוסע, ולידו התיישב עוד יהודי, ברכבת
לאחר שהרכבת הגיעה לתחנה הראשונה קם היהודי ממקומו ורצה לרדת מן  .דיןלרא

מדוע אתה יורד מן הרכבת והרי עדיין לא הגענו , אמר לו החפץ חיים בתמיהה. הרכבת
אבל אין לי מספיק כסף , אמנם יעד הנסיעה שלי הוא ראדין: השיב היהודי? לראדין

, וכאן ארד,  עד התחנה הראשונהבינתיים הספיק לי הכסף לנסוע, לנסוע עד לשם
וכך אמשיך עד שאגיע , אעשה קצת לפרנסתי וארוויח עוד קצת כסף לנסוע עוד תחנה

כדי לנסוע בפעם " כסף"אנשים גדולים היה להם מספיק : אמר החפץ חיים .לראדין
, "יעד"איננו יכולים להגיע בבת אחת אל ה, אנשים קטנים, אבל אנו. כ"אחת עד יוה

כ קטן ואז לבסוף "י תפילת יו"כ עלינו לעשות תחנה קטנה כל חודש ע"ליוהכדי להגיע 
  .כ"נוכל להגיע ליוה
י "א עפ"ט מביא בשם ת"ב הערה ע"לה כהלכתה פכתפי'  מובא בסכעין דברים אלו

ח הוא דומה "כ קטן בכל ערב ר"ל שאמירת יו"צ רבי אליהו לופיאן זצ"הידוע מהגה
, לחולה הממתין להגיע למקום רפואתו יום הכיפורים ובינתים זקוק מדי פעם לחיזוק

 ז יש"ולפי. ז בשנה מעוברת מחמת ריחוק יום הכיפורים צריך לכפרת פשע"ועפי
יוסף ' בא בסוהוספה זו כמ' ליישב את דעות הפוסקים שאומרים רק בחודש אדר ב

. ב"מנהגי וורמיישא סימן ס' מקור חיים לבעל חוות יאיר ובס' א ובס"אומץ סימן תרצ
אולם מנהג ישראל וכן בנוסחאות הסידורים הנפוצים שאומרים ולכפרת פשע מתחילת 

  .ג"ח סימן תכ"מגדים אווכך כתב הפרי . השנה ועד ראש חודש ניסן
ה "א ד"ז ע"ה כ"בר' ד כתב דהנה התוס"ם שיק בתשובותיו סימן קפ"ת מהר"בשו

ל דבניסן נברא "ה לשנים אף דאנן קיי"לינן ביאר דחודש תשרי נחשב כרצכמאן מ
, העולם משום דבתשרי עלה המחשבה לבראותו אלא שלא נברא למעשה עד ניסן

הנהגות הטבעיות והנהגות , הנהגות' ש בעולם בם שיק די"והסביר בזה המהר, ש"עיי
י ישראל "וההנהגה ההשגחית היא ע, י הבריאה"ההנהגה הטבעית היא ע. ההשגחיות

, י ההנהגה ההשגחית"וכדי שיבינו ישראל שהעולם באמת נוהג ע, שמקיימים התורה
אין ישראל מונין השנים מניסן שבו נברא העולם , ולא שהעולם נוהג כמנהגו סתם

אלא מונין מתשרי כדי שידעו , ז יטעו לומר דהעולם כמנהגו נוהג"כי עי, עשהלמ
, ה בתשרי את יום הדין על כל השנה"ולכן קבע הקב, שהעולם נוהג בהנהגה ההשגחית

ח תשרי הוא ראש השנה לשנים כי מנין "כ ר"וע. ואז הוא עת רצון לסליחה ומחילה
פ ההנהגה "ים והתקופות מונים עואילו החדש, גה ההשגחיתהפ ההנ"השנים מונים ע

  .שמתייחסת יותר לחודש ניסן, הטבעית
מיוחדת לההנהגה , שהיא חלק אלוק ממעל, ם שיק שם דהנשמה"וממשיך המהר

ההנהגות נעשים ' ובאמת הני ב, כ לההנהגה הטבעית"ואילו הגוף מיועד ג, ההשגחית
הלבנה מתנגדים זה וכמו ששנות החמה ושנות , כחולקים ומתנגדים זה עם זה לפעמים

ואם לא נעשה שום דבר כדי להשוות שנות החמה , )דהרי ימיהם אינם שווים(עם זה 
יפול חודש ניסן בחורף ולא תהא השנה כמו שהיתה בעת הרי חודש , עם שנות הלבנה

, בין החמה והלבנה שהם המאורות הטבעיים שבעולם' שלום'העיבור הוא העושה 
באה להתאחד שנות החמה והלבנה ולעשות שלום , רשנת העיבו, וכיון שהשנה ההיא

כ בין ההנהגה הטבעית "כך ראויה דוקא השנה ההיא לעשות שלום ג, ביניהם
ועל כן מסוגלת שנת העיבור לעשות בה , לבין ההנהגה ההשגחית) שמתקנים בשנה זו(

  .יותר מבשאר שנים) שהיא חלק מההנהגה ההשגחית(תשובה 
ועושין , עושין שלום בין הגוף להנשמה, י תשובה"עק ד"ועוד מביא שם בשם השלה

, פ רצון ותשוקת הנשמה"ואז יוצא שהגוף מתנהג ע, ההנהגות' י זה בין ב"כ ע"שלום ג
כ נקבע שנת העיבור לתשובה "וע, וממילא נעשה הגוף ראוי גם לההנהגה ההשגחית

ק מסי, ומטעם זה. ש"עיי, פ ההשגחה"כדי שהגוף והנשמה יתאחדו ויתנהגו ע
בשנת העיבור כי בשנה זו יש הדגשה ' נהגו לומר הביטוי ולכפרת פשע, ם שיק"המהר

 דוקא וולכן בחר, יותר חשובה בנוגע לתשובה ולכפרה מאשר יש בשנה פשוטה
פ "ולכן תיקנו האחרונים אע, בביטוי זה המדבר בענין כפרה להוסיף בשנה מעוברת

אשר , ם שיק שם"ית דברי המהרזוהי תמצ. שלא נזכר כן בשולחן ערוך ובראשונים
, בשנה מעוברת' ולכפת פשע'מדבריו מבואר למה הנהיגו לומר דוקא הלשון של 

יש הדגשה מיוחדת על תשובה , והיינו מפני שבשנה זו שבאה להשוות ולעשות שלום
  .ל"וכהנ, וכפרה שועשין שלום בין הגוף לבין הנשמה

 רק עד חודש העיבור דהא לאחר ולפי הסבר זה מובן דיש לומר הנוסח ולכפרת פשע
כ לאחר חודש אדר השני אין תועלת באמירה "זה כבר יש שלום בין החמה ללבנה וע

ם שיק במפורש בסוף התשובה דאין אנו נוהגים לומר ולכפרת "וכן כותב המהר, זו
נהרות איתן ' בס' עי. (ח ניסן שאז כבר נשלם השלום בין החמה ללבנה"פשע אלא עד ר

   העיקריאדר
או חודש ,  האם הוא חודש אדר)ב.  מיהו האדר האמיתי)א. ספיקות יש בזההרבה 

בירושלמי ' עיי.  האם הוא חודש ארוך או שהוא שני חודשים נפרדים)ג. סתם

, )רכ' ד סי"יו(י "ב, )ה מכלל"ב ד"ע(שם '  ותוס)א,נדרים סג( וגמרא )ה,מגילה א(

ש " וב)ז,קכו' ע סי"ואבה, כח,מג' מ סי"חו(ע "שו, )ז"סקי(ך " וש)ח"ס(ע שם "שו

א ,יב(סנהדרין  'ובתוס . )ל"א בביאוה"ד ה"פ(ק "ובשקל הקודש להגרח, )ט"סקי(

כי אם יעשו כן לא יהא חודש אדר ,  כתבו דאין לעבר חודש אחר)ה אין מעברין"ד

עוד יש להוכיח כן מהמבואר . נחשב חודש אדר' ומוכח דאדר א, חודש שנים עשר

ומוכח מזה , יש אומרים באדר ראשון,  שתענית יארצייט)ז,תקסח' ח סי"או(ע "בשו

 .שגם הוא אדר העיקרי

 

  חודש ארוך
א דחודש מעובר היינו חודש ארוך של שישים " הביא די)ב,סנהדרין יב(ה "רמהיד 

' והב' שהרי מתחשבים בחודש הא, אכן מסגנון ההלכה נראה דלא פוסקים כן, יום

 )ב,מגילה ו(וכן אמרינן . )י,נה' סי(ע "שו' עיי, ולענין בר מצוה, לענין יארצייט

 .משמע שהם שני חודשים, דשוין בהספד ותענית שאסורין בזה ובזה

מ אם נעבר את "כי מאי נפ, ל שהם שני חודשים נפרדים"ל מוכח דס"הנ 'ומתוס

תבו ומוכח ממה שכ, ב"מ אדר יהא החודש הי"הרי מ, חודש שבט ויהא שישים יום

ולכן אין אפשרות לעבר אלא רק את חודש , "נוסף"דחודש העיבור הוא ' תוס

 .אדר

 

  פורים

וכתב ', ד אדר א" הסתפק אם ראוי להרבות בסעודה בי)ק דמגילה"פ(ן "הר

  ויש ,ורק לענין הסעודה נסתפק, וכן שאר הענינים' דמשלוח מנות באדר ב

. ד באדר" יום י)א, יסודות' דשמחת פורים יש לה בונראה  .להתבונן במה הסתפק

כי הלכות פורים שייכים ', ומשום כך כל מצוות הפורים רק באדר ב,  ופורים)ב

אבל משתה ושמחה אפשר ונקבע דינם ליום ', והוא שיך רק באדר ב" פורים"לשם 

שתה ד לכן ירבה בו מ"גם הוא נחשב י' ד באדר א"שיום י וכיון . ד ולא לפורים"י

אבל משלוח מנות שייך רק באדר השני כיון דזה , כמו ביארצייט דשייך בשניהם

 ".פורים"קשור לשם 

 

 שמחה

, עניינו חשוב ותפילתו חשובה ונשמעת' להתבונן אם יום פורים באדר איש 

הרי שווה הוא , ל"הנ' ן אנו למדים שמה שהשמיטה הגמ"ולכאורה מתוך דברי הר

קצת שווה לענין קדושה ' ופורים ב'  דקדושת פורים אהוה אומר, להדדי זה וזה

 .ושמחה

 

 מוקפין

כיון שלא , כי אם מוקפין הם כעין חובת תשלומין', להתבונן במוקפין באדר איש 

אבל אם יסודם שמחה ', ייך באדר או וזה לא ש"ד מוטל עליו ט"עשה פורים בי

ר כתב כן להרבות "ובא, לימי שמחה' בפני עצמה מדוע שלא לעשות גם אדר א

ה "ב ד,מגילה ו(' בתוס' ועיי. ג כתב דאין צורך לענין מוקפין"ובפרמ, קצת בשמחה

 .ו" דמפורש שעושים גם בט)צח' סי(ק " ובסמ)ורבי

 

  משלוח מנות
ן בין אדר ראשון לאדר שני אלא קריאת המגילה אי, )ב,מגילה ז(בגמרא איתא 

ותירץ ', ן והרי גם משלוח מנות ליכא באדר א"ותמה הר. ומתנות לאביונים

והנה מפורסמת חקירתו של הרב מנות . דמשלוח מנות בכלל מתנות לאביונים

או דיסודו , אם יסוד דין משלוח מנות כדי שיהא לחבירו לסעודת פורים, הלוי

ן דדמי דין משלוח מנות "ודברי הר, א שענינו שמחת הפורים"יו, להרבות אחוה

, לדין מתנות לאביונים אתי שפיר אי נימא דיסוד משלוח מנות כדי שיהא לחבירו

שמא כיון שמבואר דיש , ברם אם ענין המשלוח מנות הוא חלק משמחת הפורים

יזנר א קלו"ספר המנהגים למהר, )צח' סי(ק "ראה סמ[', לשמוח בסעודה באדר א

' סי(א "ורמ) קעח' סי(ץ קטן "תשב, )159' עמו(לקט יושר , )פורים' סוף הל(

פ תצוה "סו(ובספר כתב סופר על התורה ,  הוא הדין לענין משלוח מנות)]א,תרצז

 ס "ת כת"כ בספרו שו"וכ,  כתב דבאמת יש מקום למשלוח מנות)א"ה הרמ"ד

 .ואין המנהג כן כנודע, )קלו' ד סי"יו(

 

  יןאין מעביר
 לענין טלית )א,כה' סי(ע "בשו' עיי, דין אין מעבירין על המצוות בחפציםמצאנו 

מנחות (וכן מצאנו דין אין מעבירין על המצוות במקום כמו המבואר , ותפילין

'  ובתוס)ב,יומא נב(וכן מצאנו , כ מהרחוק" שיש לקחת עומר מהקרוב ואח)ב,סד

יו טפי משום אין מעבירין על דיש דין לשים לפנ, ש שם לענין הקטורת"הרא

באדר , והיינו אם נדר לתת צדקה, ויש להתבונן אם שייך אין מעבירין בזמן. המצוות

ס הגיע זמן "דסו, והגיע אדר ראשון האם יתחייב מדין אין מעבירין על המצוות

ד " דלמ)ב,מגילה ו(בגמרא ' ועיי. או שמא בזמן לא שייך דין זה, מצותו עתה

בטורי ' ועיי, הוי מעביר על המצוה' אם יקרא באדר ב', דר אקריאת המגילה בא

' ח סי"או(ס "וראה בחת.  מה שכתב בנידונו)תנט' ח סי"או(ובאבני נזר , אבן שם

וצריך עיון ,  שכתב להדיא לדין אין מעבירין על המצוות בכגון זה)ה והנה"רח ד

 .עוד בכל זה

 

  א"ש אלישיב שליט"רבינו הגרי
  

   ג אלחנן פרץ"הרה

  כוחם של סנהדרין

בתקופת התלמוד שהסנהדרין הם היו מעברים את חודש אדר 
, רואים סמכותם של הסנהדרין מתפשטת גם על תופעות הטבע

סנהדרין קובעים ימי ראש חודש , בכוחם משתנים סדרי בריאה
על פי קביעותם זו נקבעת המציאות הטבעית , מועדיםו
תקיעת השופר שבית הדין ) ב"ע, ח"נדה ל" (שיפורא גרם"ד

י שעדיין לא "תוקעין בקידוש החודש גורמת לידת הולד אעפ
ד "שנים ויום אחד ונמלכו בי' בת ג. נתמלאו תשעה חודשים

ז כתוב בירושלמי על כוחם של " וע,יןרועברו בתוליה חוז
ירושלמי כתובות " (ל גומר עלי-אלוקים לאלאקרא "דרין הסנה

כשהיו "ל "וז' ו כ"וכן מובא במדרש רבה שמות ט). ב"א ה"פ
זקנים בקיאים לבית ' נכנסים י, רבותינו נכנסים לעבר את השנה
ונועלין את הדלתות ונושאין , המדרש ואב בית הדין עימהם

 – בית הדין בחצי הלילה אומרים לאב. ונותנין בדבר כל הלילה
. ג חודש"מבקשים אנו לעבר את השנה שתהא השנה הזאת י

 מה שדעתכם אף אני –והוא אומר להם ! ?גוזר את עמנו
באותה שעה יצא אור מבית המדרש ובא לפניהם והיו . עמכם

זרח בחושך אור "שנאמר , יודעיםש נתרצה להם האלוקם
 שנאמר, ה מסכים עימהם" הקב–מה שהן גוזרים , "לישרים

ישתבח שמו של , "אקרא לאלוקים עליון לאל גומר עלי"
צדיק מושל "שנאמר , ה שהבריות גוזרים והוא מסכים"הקב

  ".יראת אלוקים

  משנכנס אדר מרבים בשמחה
, א משנכנס אדר מרבים בשמחה"ט ע"תענית כ' מובא בגמ

אמר רב פפא הילכך מי שיש לו משפט עם גוי ישתדל להתדיין 
.  שמזל החודש הוא טוב לעם ישראלעמו בחודש אדר מפני

י שבמשך השנה אין מזל לישראל "אעפ) שם(א "וכתב בריטב
א בחודש אדר יש מזל לישראל מכיון "ו ע"כמובא בשבת קנ

ח סימן "ת חתם סופר או"שו' עי(שכך נגזר עלינו מן השמים 
אליהו ' ועי. ע השמיטו ענין זה"ם והשו"ס מבאר למה הרמב"ק

  ).ז"משכב' ק ח"ה ס"ימן תרפח ס"ע או"רבה על שו
ויש לדון אם בשנה מעוברת מתחיל ענין זה של מרבים 

ת "בשו. ח אדר שני"ח אדר ראשון או רק מר"בשמחה כבר מר
מציין ) ח"ב סימן פ"ח(ל "ץ לרבי יעקב עמדין זצ"שאילת יעב

משנכנס "ל "שכתב וז) שם(תענית ' י על הגמ"את דברי רש
 וכבר תמהו על זה ,"ים ופסחאדר ימי ניסים היו לישראל פור

ל "וז) שם(ץ "וכתב היעב? מהו שהזכיר כאן את חג הפסח
ל עוד שרצה לרמז גם כן שבשנה מעוברת אין שמחה "וי"

נוהגת אלא באדר שני והיינו טעמא מפני שימי ניסן סמוכים 
א וכן "ב סימן ש"ת תשובה מאהבה ח"וכן כתב בשו". הם

וכשקורין "ל "תב וזט שכ"משמע מדברי השפת אמת תענית כ
פרשת שקלים מתעוררת השמחה וריבוי השמחה לא קשור 

ולכן נראה שבשנה מעוברת השמחה באדר שני " לנס פורים
ס "חשוקי חמד עמ' וכך מובא בס, שאז מכריזין על השקלים

כ "וכ, א"ש אלישיב שליט"ז בשם מרן הגרי"ע' מגילה עמ
 אולם מדברי ',ה אות ג"ח סימן ק"או' ת שבט הלוי חלק י"בשו
משמע אחרת דחותם את ' מ תשובה כ"ס תשובתיו חו"החת

" ח אדר ראשון שמרבים בו בשמחה"דר' א"ל "תשובתו וז
א "דהשמחה תלויה בשם חודש אדר שאירעו בו ניסים ואד

ו והגהות "תנינא סימן תרפ) בוטשאטש(א "א' עי(קרוי אדר 
  ).'ק ב"א ס"ח סימן תקנ"חתם סופר או

  ע בשנת העיבוראמירת ולכפרת פש
ח אומרים קודם חתימת "בתפילת שמונה עשרה של מוסף דר

הברכה תפילה קצרה המתחילה עם אלוקינו ואלוקי אבותינו 
ה יחדש עלינו את החודש הזה לטובה "שבה מבקשים שהקב

ב לשונות של ברכה "ולברכה לששון ולשמחה ושם מזכירים י
 אומרים אלא שבשנת העיבור כשיש חודש אדר נוסף, סך הכל

לאחר שאומרים " ולכפרת פשע"עוד לשון שם דהיינו הביטוי 
ק "ג ס" בסימן תרב"כתב המשנ ".חטא ולסליחת עוון למחילת

וכן יש אומרים ולכפרת פשע רק שאינם אומרים רק "ל "וז' ו
בשנת העיבור ואפילו בשנת העיבור יש שאינם אומרים אותו 

  ".ודש אדראלא עד כלות חודש העיבור דהיינו עד אחר ח
ח "האליה רבה או, ויש לעיין בטיבה ובטעמה של הוספה זו

ב לשונות "ו כתב דשמע שהטעם הוא שהי"ג סק"סימן תר
ועל , ב חדשים בשנה זו"שאומרים בשנה פשוטה הם כנגד הי

ג חדשים מוסיפים לשון אחר והיינו "כן בשנה מעוברת כשיש י
נות כנגד ג לשו"הביטוי ולכפרת פשע כדי שיהיה בשנה זו י

ל "י עמדין זצ"וכן מובא בסידור בית יעקב להגר, ג חדשים"הי
ומה שבחרו מייסדי התפילה  .בפירושו למוסף ראש חודש

עניני (בספר טעמי המנהגים " ולכפרת פשע"דווקא בביטוי זה 
מביא שאולי השנה באמת אינה צריכה ) ח"ח סימן תמ"ר

דש ניסן כ החודש אדר שני הוא באמת חו"להיות מעוברת וע
ונמצא שאוכלים חמץ בפסח ולכן דווקא בשנה זו אומרים 

  .זאת
ואפשר ": "תורה תמימה"ברוך אפשטיין בעל ' כעין זה כותב ר

, ין עיבור החודשנבע.) כה(לפרש על פי הגמרא בראש השנה 
שגם אם שגו בית דין לעבר את החודש בעת שלא היה צריך 

, יה לעבר החודשכי כמה סיבות יש שרק בשבילן צריך ה[לזה 
וסמכו . אף על פי כן הוא מעובר, :]כמבואר בגמרא סנהדרין יא

ויען כי על פי טעותם אפשר לבוא לכמה ויען כי על פי טעותם אפשר לבוא לכמה ויען כי על פי טעותם אפשר לבוא לכמה ויען כי על פי טעותם אפשר לבוא לכמה , לזה על לשון התורה
כמו לענין חמץ בפסח ולענין תענית כמו לענין חמץ בפסח ולענין תענית כמו לענין חמץ בפסח ולענין תענית כמו לענין חמץ בפסח ולענין תענית , , , , מכשולים במשך השנהמכשולים במשך השנהמכשולים במשך השנהמכשולים במשך השנה

שעל פי העיבור יודחו חדשי ניסן ותשרי לעוד שעל פי העיבור יודחו חדשי ניסן ותשרי לעוד שעל פי העיבור יודחו חדשי ניסן ותשרי לעוד שעל פי העיבור יודחו חדשי ניסן ותשרי לעוד , , , , ביום הכיפוריםביום הכיפוריםביום הכיפוריםביום הכיפורים
הלא יבואו פסח ויום הלא יבואו פסח ויום הלא יבואו פסח ויום הלא יבואו פסח ויום , , , , שיהם אלהשיהם אלהשיהם אלהשיהם אלהואם יטעו במעואם יטעו במעואם יטעו במעואם יטעו במע. . . . שלושים יוםשלושים יוםשלושים יוםשלושים יום

והתוצאות מזה גדולות מאד והתוצאות מזה גדולות מאד והתוצאות מזה גדולות מאד והתוצאות מזה גדולות מאד , , , , הכיפורים שלא בזמנן הנכוןהכיפורים שלא בזמנן הנכוןהכיפורים שלא בזמנן הנכוןהכיפורים שלא בזמנן הנכון
ולכן מבקשים שתגן תפילתנו  ....הנוגעות בעיקרי מצות התורההנוגעות בעיקרי מצות התורההנוגעות בעיקרי מצות התורההנוגעות בעיקרי מצות התורה

והיוצא מדבריהם דמה שמתפללים דוקא  ".לכפרת פשע זאת
על כפרת פשע שמא היתה טעות בנוגע לעיבור השנה וצריכים 

ספר ' עי(ייכת בשנה פשוטה על כך כפרה נוספת שאינה ש
  ).'ב אות א"ב ע"מרגליות הים סנהדרין דף י

  ג אליקום דבורקס"הרה



  

דברים מעברין ] -סימנין [על שלשהב "הובא בסנהדרין יא ע, ב"ב ה" סנהדרין פנאמר בתוספתא
דהיינו כדי שיחול חג הפסח בחודש האביב בזמן בו –[על האביב -את השנה 

" חודש האביב"שהרי נאמר שלוש פעמים ) ב"שאביב היינו שעורים ראה מנחות סב ע(מבשילה התבואה 
פ "ע–] ראה לקמן-בפסוק זה מוזכר חודש האביב פעמיים [–ודברים טז א ,  ולד יח,לגבי חג הפסח שמות יג ד

" שמור את חודש האביב"נאמר שנלמד מהפסוק ) ויקרא כג לט(ת "ן עה"וברמב. ה על"ב ד"י סנהדרין יא ע"רש
 כד חזית: שלח ליה רב הונא בר אבין לרבא) "ב"וסנהדרין יג ע, א"כא ע(וכמו שאמרו במסכת ראש השנה 

שמור את חדש ) "דברים טז(דכתיב . ולא תחוש לה,  עברה לההיא שתא-דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן 
דפסחא פרשה ' מס,  בא, דרבי ישמעאל(ז במכילתא "וכעי(, " שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן-" האביב

ין על תקופת תמוז שלא דהיינו ב" על התקופה"י זה המקור שמעברים את השנה "אלא שלרש). ה ראש"ב ד
וכדעת אחרים לשיטת רב שמואל בר יצחק –תמשך עד אחרי סוכות ובין על תקופת טבת שלא תמשך עד טז ניסן 

דהיינו כדי שיוכלו להבשיל פירות האילן לפני חג -[ועל פירות האילן .  ]ב"שם יג ע
י "רש–) ח כובמדבר כ" (חג הביכורים"ש " ונלמד ממהשבועות ויוכלו להביא מהם ביכורים

ויקרא (ת "ן עה"ולדעת הרמב, )שמות כג טז" (חג הקציר ביכורי מעשיך"ה שם נלמד מ"ולדעת הרמ, סנהדרין שם
 דהיינו שחג השבועות צריך להיות בזמן אסיפת הפירות " באספכם את תבואת הארץ"נלמד מהפסוק ) כג לט

כ על תקופת "וכדהיינו כדי שתקופת תמוז לא תמשך עד אחרי סוכות [ועל התקופה 
י "רש–] ב"וכדעת אחרים לשיטת רב שמואל בר יצחק שם סנהדרין יג ע [טבת שלא תמשך עד טז ניסן

י שם שמשמע "וראה רבינו יונה בשם רש, ראה חסדי דוד על התוספתא(ה ועל התקופה "ב ד"סנהדרין שם יא ע
שלח ליה רב הונא בר אבין ) "ב" עוסנהדרין יג, א"כא ע(ז נאמר במסכת ראש השנה "י ע"ולדעת רש). דלא כן

) דברים טז(דכתיב . ולא תחוש לה,  עברה לההיא שתא-כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן : לרבא
ודעתו שאר שלושת הפעמים שנאמר בהם , " שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן-" שמור את חדש האביב"

ראה במכילתא , "על האביב"המקור שמעברין את השנה הם , בתורה שחג הפסח צריך לחול בחודש האביב
ן "והביאו הר, ת שהבאנו לעיל חולק"ן עה"והרמב. ל"וכנ, )ה ראש"דפסחא פרשה ב ד' מס,  בא, דרבי ישמעאל(

ובמאירי ) ג-קדוש החודש ד ב(ם "וברמב) ה עברה"ד: ה כא"ר' ז בתוס"וכבר כתבו כעי, :בסנהדרין סנהדרין יג
ודוקא כשיש שני סיבות . ובעינים למשפט, ם"אה בנושאי כלים שם ברמבר, שם יש מהלך אחר

וכך היה . ש בביאור הדברים"תוספתא וגמרא שם עי–, מהשלושה שהזכרנו מעברים את השנה
) א"יא ע(ש בסנהדרין " ועי,א" מאירי סנהדרין י ע,פ הראיה"בזמן שהיו מקדשים את החודש ע

אלא שהטעמים הללו הם טעמי רשות לעיבור , ם לעבר את השנהעוד שני תוספתות שמביאות טעמים נוספי
ו ורבינו "כ הר"כ. ד לעבר את השנה"ל שהבאנו הם טעמים שמחייבים את בי"והטעמים הנ, השנה כרצון בית דין

וחדושי מרן , ע תוספות ותורת חיים"וע, ם"קדוש החודש ד ה בדעת הרמב' יונה בסנהדרין ומרכבת המשנה הל
, פ לוחות קבועים"אבל בזמנינו נקבע הדבר ע. קדוש החודש' ם הל" הרמבז הלוי על"הרי

ן "רמב–ח כשנתמעטו הסמוכים "קי' בשנת ד] מצאצאי רבי והלל הזקן–הנשיא [שסידר רב הלל השני 
 ולפי לוחות אלו חג ,ג שפירש בענין אחר-ם קדוש החודש ה א"ועיין גם ברמב, ספר הזכות פרק ד

במחזור  .א וראה לקמן מתי השנים המעוברות" מאירי סנהדרין י ע– אביבהפסח יחול תמיד בחודש ה
    .וכדלקמן, של תשע עשרה שנים סידר שיש שבע שנים מעוברות

  
והשנים , פ הלבנה"הצורך לעבר את השנה נובע מכך שבחודשי ישראל נקבעים ע

, במדבר כח יד, א ונלמד מהפסוקים שמות יב ב"א ה"ם קדוש החודש פ" ראה רמבפ החמה"נקבעות ע
כל חודש לבנה  (ב חודשי הלבנה" וכדי להשלים את ההפרש בין השנה של י,ודברים טז א

 793ו,  שניות ושליש3דהיינו ,  של שעה1/1080חלק אחד הוא (חלקים ) 793(הוא כט יום ויב שעות ותשצג 
 ימים 365לבין שנת החמה שהיא ,  ימים354שהיא )  דקות ושלוש שניות ושליש44חלקים הם 

 לשון המאירי סנהדרין כאשר מצטבר איחור של בערך שלושים יום, מוסיפים חודש נוסף
, "כשיתקבץ מן התוספת כשלשים יום פחות מעט או יתר מעט מוסיפין חדש אחד בכל השנה בסופה"-א "י ע

 שאין אומרים לעשות שנה שנים עשר חדש "ש שכתב"עי[שם במאירי -,שנה מעוברת–ונקראת השנה 
חדשים אתה מונה לשנה ואי אתה מונה ) שמות יב" (לחדשי השנה) "א"מגילה ה ע(שרה ימים שכבר אמרו וע

ם קדוש "וראה רמב. מאירי שם(ד מחשבים מתי צריך לעבר את השנה "בי, פ הראיה"וכשמקדשים ע, "]ימים
 כלל מעברים את השנה ובדרך, יש סדר קבוע, פ הראיה"ובזמנינו מזמן הלל השני שהפסיקו לקדש ע). החודש א ו

ולעיתים בשנה שניה דהיינו שנה פשוטה , בשנה השלישית דהיינו שנתיים פשוטות והבאה אחריה מעוברת
ובמחזור של תשע עשרה שנים יש שבע שנים מעוברות והם השלישית השישית השמינית , ואחריה שנה מעוברת

 פעמים בשנה 2ו, מים בשנה השלישית פע5דהיינו , והתשע עשרה, הארבע עשרה השבע עשרה, האחת עשרה
פסח בזמן ועושים כך די שיעשה ה. תכח' ח סי"וכמו שמבואר בלוחות המובאות בטור או. השניה
ואלמלא תוספת חודש זה היה פסח בא לפעמים בחוזק הקור "–. לשון המאירי שם סנהדרין י. ל" וכנ,אביב

  . שם– שפ השמ"שהרי עונות השנה נקבעות ע-" ולפעמים בחוזק החום
  

 י"ופירש רש, אין מעברין אלא אדרא "ז הובא שם יב ע"ב ה" סנהדרין פעוד אמרו בתוספתא
שמור את חדש האביב ") א"דברים טז ע (שנלמד ממה שנאמר) כ"בה ואעפ"א ד"ראש השנה ז ע(

) האביב-(מכאן שצריך לשמור ולהבטיח שתחול הבשלת התבואה , "ועשית פסח
ויש לעבר את החודש , י הוספת חודש"ע, ן פסחבחודש שמקריבים בו את קרב

כתב ) ה אין"א ד"סנהדרין יב ע ('ותוס. הסמוך לחודש האביב  כדי שיבוא אביב בזמנו
צריך לעבר דוקא את , "לחודש שנים עשר הוא חודש אדר") אסתר ג ז (שכיון שנאמר

,  בא, דרבי ישמעאל (ובמכילתא.  חודש אדר כדי שתמיד הוא יהיה החודש השנים עשר
חדש , "שמור את חדש האביב"יונתן אומר ' נאמר  ר) ה ראש"דפסחא פרשה ב ד' מס

יצחק אומר הואיל ' ור. הסמוך לאביב אתה מעבר ואי זה זה הוי אומר זה אדר
והחדש מתעבר והשנה מתעברת מה החדש אחד ממנויו אף השנה אחד ממנויה 

ש " עי.ת עיבורה אלא בסוףמה חדש אין תוספת עבורו אלא בסוף אף שנה אין תוספ
, ם סוף מצוה קנג"כ ראה בספר המצוות לרמב"ועיין יד רמה שהביא מכילתא זו וכ. דעות נוספות בדברי התנאים

   .ובפירוש הבונה בעין יעקב בסנהדרין
  

ם " רמבאדר הראשון תמיד מלא והשני חסר, שהקביעות על פי החשבון, בזמן הזה
רבי יהושע בן לוי משום ) ב"בראש השנה יט ע(ש קיים נחלקו בזה בגמרא ובזמן שבית המקד, ה"ח ה"ח פ"קיה

סימאי בשם חגי זכריה ומלאכי כתב שאם רצו לעשות שניהם ' ור, קהלא קדישא דירושלים סובר ששניהם חסרים
. ודעת רב לעולם הראשון מלא והשני חסר, אחד מלא ואחד חסר עושים, שניהם חסרים עושים, מלאים עושים

ולפיכך בין ראש חודש אדר ראשון . ע ובן עזאי באדר הסמוך לניסן"במחלוקת ר. בכורות נחועיין 
' והימים שיכול לחול א-. ח תכז ותכח"טור או, ד" שם הובין ראש חודש אדר שני הם שני ימים

 לחול אדר שני יכול' וא', ז' ה' ד' בשנה מעוברת הם אדר ראשון ב, ]של ראש חודש' שהוא יום ב[, באדר ראשון
  .ח תכח ב"ע או" טור ושו-', ז' ו' ד' ב
  

דן , פח' ב סי"ת שאילת יעבץ ח"שו– א שהוא רק מאדר שני"משנכנס אדר מרבים בשמחה י
שבא ללמד שרק אדר , " ימי נסים הם לישראל פורים ופסח–משנכנס אדר "שכתב , א"י תענית כט ע"מוכח מרש

כ בנטעי "כ–ויש חולקים . שא' ב סי"תשובה מאהבה חת "כ בשו"וכ, הסמוך לניסן יש להרבות בו בשמחה
טור , ב" מגילה ו עבשנה מעוברת קוראים את הפרשיות באדר שני). א אות ב"פורים פי(גבריאל 

ואם טעו וקראו אותן באדר ראשון נחלקו תנאים אם חוזרים וקוראים , ס תרפה"סו
–.  טור שםקוראים בשניהלכה שחוזרים ו.  מגילה שםאותן בשני או אין חוזרים וקוראים

  .דיני פורים קטן התבארו בגליון קודם
  

שם ' ותוס, ה כמה"ב ד"ה יט ע"י ר"רש-] והוא שניתוסף על השנה [אדר ראשון נקרא חודש העיבור
ולפיכך מי שנדר או נשבע לעשות . ה שם"ר' ה שהובא בתוס"א ה"ירושלמי מגילה פ' ועי. ה אדר"ד

  .קנ' א סי"ז ח"ת הרדב" שועשותו באדר ראשוןדבר פלוני בחודש העיבור חייב ל
  

  נחום זאב הלוי רוזנשטייןהרב 
 

  

        מוסד מוסד מוסד מוסד 
        הרב קוקהרב קוקהרב קוקהרב קוק

  

  

  מבצע

  אור החיים
  מהדורת מוסד הרב קוק

  ספר שמות
  

  ענינא דיומא , דיני עיבור השנה-תצוה
א רשאי " דברים שבכתב א-כי תשא

, ז"ד כ"ל(' כתב לך את הדברים וכו ',וכו
  )'ב' גיטין ס
 כל , מלאכת כותב בשבת-ויקהל

  )'ה ב"ל(העושה בו מלאכה יומת 
   הפסקה-פקודי
 ',ד ( אשר חטא בה, מתעסק-ויקרא

  )'ט א"כריתות י, ג"כ
 ענינא דיומא , השיכור בהלכה-צו

  פורים
   הפסקה-שמיני

  
  
  
  
  
  

 

   ליםמכון ירוש
  
  

  הופיע

  דברי יהושע
  ל" זצלהגאון רבי יהושע קלעוואן

  ד אגודת הקהילות וושינגטון"אב
  ל"ד לייבוביץ זצ"ותלמיד מובהק להגרב

  ס והפוסקים"חידושים וביאורים על סדר הש
  מכתבי תורה ואגרות, שאלות ותשובות

  נספחים ומפתחות, פרקי חיים
 להשיג בחנויות הספרים

  

חודש " דהיינו שכשאומרים  אדר ראשון נקרא אדר סתםא"נדרים סג עלדעת רבי יהודה 
ולדעת רבי מאיר , הכוונה בשנה מעוברת לאדר ראשון, ולא מפרטים אדר ראשון או אדר שני" אדר

אדר ראשון ולכן לדעת רבי יהודה כשכותבים שטר ב. אדר שני נקרא אדר סתם
ובאדר שני כותבים אדר ". אדר ראשון"ולא צריך לכתוב " חודש אדר"כותבים 

" אדר הראשון"ולדעת רבי מאיר בשטר שנכתב באדר ראשון כותבים . שני
וכך גם ". אדר שני"ולא צריך לכתוב " חודש אדר"ושנכתב באדר שני כותבים 

לדעת רבי יהודה , "קונם יין שאני טועם עד ראש אדר"בענין נדרים מי שאמר 
  .ולדעת רבי מאיר עד ראש אדר שני, אסור לו לשתות יין עד ראש אדר הראשון

אבל לדעת . לדעת רבי מאיר אסור לו עד סוף אדר שני, "קונם יין שאני טועם עד סוף אדר"ומי שנדר ואמר 
, ד סוף אדר הראשוןלגרסא אחת אסור לו לשתות יין ע) א"סג ע(רבי יהודה יש שתי גרסאות במשנה בנדרים 

וכאן הוא מודה לרבי מאיר כיון ששני . כדעת רבי מאיר-, ויש גרסא שאסור לו שתות יין עד סוף אדר השני
וכשאומר שלא ישתה עד סוף החודש היינו עד שיגמר כל מה שנקרא אדר , האדרים נחשבים כחודש אחד
שהלכה שנדר עד סוף ) ד רכ ח"יו(ע "ובמקרה זה כתוב בטוש. ן שם"ר' עי-דהיינו עד סוף שני החודשים 

, זשאם אמר שנודר עד חצי אדר" ך שם סקי"ש בש"ועי"]. עד סוף אדר שני"כגירסא בדברי רבי יהודה [, אדר
, ורק עד סוף אדר משמעו עד סוף כל מה שנקרא אדר, דינו כאומר עד אדר ראשון, או עד יום מיוחד באדר

וברת כולם מודים שכוונתו לאדר אם הוא לא יודע שהשנה מע. שזהו אדר שני
,  ח תכח" אולהלכה נפסק בטור.    ן"ש בר"ועי, שם נדרים סג'  גמ-הראשון שסמוך לשבט 

'  וכמו הכלל שרסתם הוא אדר ראשון" אדר"ש יהודה'  שהלכה כר שם תכזא"והרמ
 פסק ו"י ה"נדרים פם "אף שהרמב. יהודה' יהודה הלכה כר' מאיר ור' ב ר"שנאמר בעירובין מו ע

ך "וכתב הש. ד"ש בהשגות הראב"עיסתם הוא אדר שני " אדר"שהלכה כרבי מאיר ש
  . שיש לחוש לדעה זו לגבי איסורי דאורייתא כגון לגבי נדריםק יז"ד רכ ס"יו
  

ובדיעבד אם , ז קכו ז"ע אהע" שובגט לכתחילה צריך לפרש אדר ראשון ואדר שני
 ם" ואין חוששים לדעת הרמב.א שם" רמהגט כשר, כתב באדר ראשון סתם אדר

ופסול זה של גט מאוחר , שמא סתם אדר הוא השני ונכתב בראשון, מאוחר-כיון שכל החשש הוא משום גט
  . א"ערוך השלחן שם סכ, ז שם"ח אהע"בית שמואל ופר-, הוא פסול דרבנן

  
ולא " חודש אדר"מלוה שיש בידו שטר חוב שכתוב בו שזמן ההלואה היה ב

ויש מלוה אחר שהלוה לאותו לווה שטר שכתוב ,  או אדר שניכתוב אדר ראשון
נותנים את , ואין ללוה נכסים לתת לשניהם" אדר שני"בו שזמן ההלוה היה ב

ואם בשניהם , "חודש אדר"נכסיו לאדם שבשטר שלו כתוב שההלוה היתה ב
מ מג "ע חו" שונותנים למי שזמנו קודם במספר ימי החודש, "בחודש אדר"נכתב 

" אדר ראשון"ובשני כתוב , סתם" חודש אדר"כמו כן אם כתוב באחד ו. כח
ח שפרטו רוב "מ ופר"ש וח"י ובב"ש בב"ועי. ע שם" סמנותנים למי שזמנו בימים קודם

 יחלוקו ק יז"ד רכ ס"ק מו יו"מ מג ס"חוך "ולדעת הש. ד רכ ח"ע יו"שו' ועי, הראשונים הסוברים כן
  . ל"כנ– תאם בדיני דאוריי"שחוששים לדעת הרמב

  
והמשכיר טוען שהתכוון שהשכירות תהיה עד , המשכיר בית לחברו עד אדר

והשוכר אומר שהתכוון , שישלם לו מה שסוכם ביניהם,  ואם לא שילם לואדר ראשון
ה "וה[ והסכום שסוכם ביניהם הוא בשביל שכירות עד אדר שני ,שהשכירות תהיה עד אדר שני

 ]מר שהשכיר עד סוף אדר ראשון ושוכר אומר עד סוף אדר שניוהמשכיר או, שהשכיר עד סוף אדר
 ק טו"מ שיב ס"חוך "ולדעת הש. הגהות אשרי סוף פרק השואל, ח"מ פ" תוספתא ביחלוקו

,  אפילו אם באו לדין בסוף החודש- ,כטענת המשכיר  השכירות תהיה עד אדר הראשון
יא מחברו ועליו להביא ראיה שהכונה היתה והשוכר הוא המוצ, כיון שקרקע בחזקת בעליה המשכיר עומדת

י מה אדר "מ ור"ש שהדבר תלוי במחלוקת של ר"ועי]. במקרה השני–ועד סוף אדר ראשון [, לאדר הראשון
  . נקרא סתם אדר

  
 כשמת אביו או אמו באדר -, הנוהגים להתענות ביום שמת בו אביו או אמו

בדינים שבסוף הספר (י וייל "ת מהר"והיא דעת שו,ח תקסח ז"אוע "לדעת השו, בשנה פשוטה
ונוהג מנהגי יום שמת בו [, הוא מתענה כשהגיעה שנה מעוברת באדר שני). אות ה

ח "ע או"המחבר בשו-] כגון לעלות לקבר ולגשת להתפלל לפני העמוד– אביו או אמו באדר שני
ואפילו רבי ,  הוא שנישסובר כדעת רבי מאיר שסתם אדר) קסג' ח סי"ת או"שו(וביאר החתם סופר , תקסח ז

, יהודה מודה כיון שדוקא בנדרים ובשטרות שהדבר תלוי בלשון בני אדם הוא סובר שסתם אדר הוא הראשון
ובלבוש שם ז , ס שאקדומי פורענותא לא מקדמינן"ועוד ביאר שם החת, אבל בעצם העיקר הוא אדר שני

ח תקסח ז "אוא "ולדעת הרמ. ם הוסיף טעם לדעה זו שהוא עיקר חודש אדר שהרי עושים בו פורי
ונוהג מנהגי יום שמת בו אביו או אמו [ הוא מתענה באדר הראשון ד תב יב"וביו

' לא וסי' ל סי"ת מהרי"כ כבר בשו"וכ, ]כגון לעלות לקבר ולגשת להתפלל לפני העמוד– באדר ראשון
' י מינץ סי"ת מהר"בשו, רצד' ת תרומת הדשן סי"כ בשו"וכ, ]ש שנחלקו בזה רבני אושטרייך"ועי) [קיב(קה 

.   ד שם יב"ח שם ז ותרפה ויו"כ בלבוש או"וכ, קצג' י מברונא סי"ת מהר"שו, טז' ש הלוי סי"ת מהר"שו, ט
ועוד טעם כתב , כדעת רוב הפוסקים שסוברים כדעת רבי יהודה בנדרים ושטרות שסתם אדר הוא הראשון

הוסיף טעם שכיון שמשפט רשעים ) ט' סי(מינץ שם י "ת מהר"ובשו. תרומת הדשן שאין מעבירין עלהמצות
אם כן מי שנפטר באדר בשנה פשוטה ונתעברה ', שנאמר והיה מידי חדש בחדשו וגו, ב חודש"בגיהנם י

וכיון שהתענית הוא , וכן בכל שנה, ובו שייך התענית והקדיש, נגמר דינו ומשפטו באדר הראשון, השנה
, ב חדשי לבנה" כפרתם ולא יביא כפרתם ביום טהרתם אחרי כלות ילמה יאחר, משום כפרה לאביו או לאמו

, אין לומר בה שמאחרים פורענות ולא מקדימים, ואף אם התענית הוא משום שביום זה הורע מזלו של הבן[
חלום שמתענה בו ביום ואפילו -ודומה לתענית, לפי שהתענית רפואה ותקנה למה שנרמז לו מן השמים

. א שם כתב שיש מחמירים להתענות בשניהם"וברמ].   לולפי שעונג הוא, בשבת
, א שם"כ ביאור הגר"וכצריך להתענות בשניהם מעיקר הדין ח תקסח " אוא"ולדעת המג

  . ב"פ מגילה ו ע"ע
  

כשמת אביו או אמו בשנה מעוברת לכולי עלמא אם מת באדר ראשון הוא 
ני הוא ואם מת באדר ש, כ באדר ראשון"מתענה בשנה מעוברת שבאה אח

  .  ך שם"וש, ד תב יב"א יו"רמ- כ באדר שני"מתענה בשנה מעוברת שבאה אח
  

באדר ראשון הוא ' של ראש חודש אדר שני שהוא ל' מת אביו או אמו ביום א
ט "של ראש חודש אדר ולא בכ' קובע את יום הזכרון  בשנה פשוטה ביום א

ועיין . ק כ"א תקסח ס" מגכיון שלעולם עומד אדר בשנה פשוטה תחת אדר שני, באדר
שאין מתענין בראש , ק מב שהכוונה לקדיש וכיוצא ולא לתענית"שם במחצית השקל ובמשנה ברורה ס

מתענה בשנה , ט לאדר ראשון"שהוא כ, מת ערב ראש חודש אדר שני. חודש
  . עג' ת גבעת שאול סי" שוט שבט"ט אדר ולא בכ"פשוטה בכ

  
 יתענו ל"מהרי' בשם תשו, ח"תקפ סקא " המגלדעת – אדר' הנוהגים להתענות ביום ז

בשם קיז ' א סי"ץ ח"ת שאילת יעב"שוץ "ולדעת היעב. בשנה מעוברת באדר ראשון
שנס פורים בא על ידי שהגורל נפל ,  כשם שפורים הוא באדר שני,החכם צבי מתענים באדר שני

בדין הוא שתעניתו ופורים יהיו  ולכן ,)ב"מגילה יג ע' עי(ולא ידע שבו נולד , שמת בו משה, להמן באדר
א שימי מגילת תענית שאסור להתענות "ש עוד במג"ועי. קסג' ח סי"ס או"ת חת"כ  בשו"וכ, בחודש אחד

שמי שנעשה ) ה"תרפו סק(א "ועיין במג. א שם"כ בביאור הגר"וכ, נוהגים בשני האדרים, בהם בחודש אדר
ויש אומרים , ים שבשנת העיבור יעשה באדר שנייש אומר, לו נס באדר בשנה פשוטה ונדר לעשות פורים

  .קסג' ה סי"ס חאו"חת' ועי. אלא אם כן שהנס נעשה בשנת העיבור באדר שני, באדר ראשון
  

" אדר"שעל אדר ראשון אומרים א"כתב המג, כשמברכים את החודש

  ).ז"ד משכב" סימן כח" אוחלק) רובין(

  באדר' תענית ז
ג דמשה "ח ובסוטה דף י"ג וקידושין דף ל"מגילה דף י' מובא בגמ

' פ דנוהגים להתענות בז"ע סימן תק" ומבואר בשו,באדר' רבינו מת בז
 והנה בשנה מעוברת יש דעות בין האחרונים אם מתענים באדר .אדר

ל סימן "פ בשם מהרי"קא ובאר היטב סימן ת"מג' עי. 'או באדר ב' א
י ברונא שכתבו להתענות "י מולין ומהר"ג בשם מהר"א והשכנה"ל

אולם דעת החכם . ד"וכן משמע בתרומת הדשן סימן רצ, באדר ראשון
קא בשני לפי שגם פורים היה בזכות משה שחשב המן וצבי לעשות דו

כ במור "כ ראוי שיהיה בחודש אחד עם פורים וכמש"להיפך ומשו
, ז"א סימן קי"ץ ח"ובסידור עמודי שמים ובשאילת יעב) םש(וקציעה 

א "ז ובמג"ח ס"ח סימן תקס"באו' ו ועי"בשערי תשובה סימן תרפ' ועי
ולכן , א שהאריך בזה ומסקנתו לעשות בשניהם"ובביאור הגר) שם(

פ "ב בסימן תק"מי שנוהג לעשות רק בשני יש לו על מי לסמוך המשנ
אשון ומנהג בני עדות המזרח אדר ר' ו כתב שיתענו בז"ק ט"ס

' אדר שני אולם את הלימוד שנוהגים ללמוד בליל ז' להתענות בז
א סימן "ד ח"ת יחו"שו' עי(אדר ראשון ' באדר טוב ללמוד גם בז

  ).ג"פ
דן בשאלה זו ומפרש דמזל דגים משותף לשני ' היערות דבש בדרוש ב

דר השני האדרים וגזירת המן היתה באדר הראשון ומשה רבינו מת בא
מ שמח שהמזל הוא משותף לשני "ולא שייך לא תקום צרה פעמים ומ

החדשים וה מזליה ונכזבה תוחלתו כי באדר ראשון מגין לידת משה 
  .ובאדר שני מת משה ולא תקום צרה פעמים

  'או באדר ב' תענית יארציט באדר א
התענית ביום ,  ביום שמתו בו אביו או אמויש שנוהגים להתענות

ת בית "כ בשו" אינו אלא מנהג בעלמא ואינו חובה כלל כמשהיארציט
ל "והמהרי' ק כ"ח ס"א סימן תקס"כ המג"ז וכ"ח סימן שמ"דוד או

, אולם לנוהגים להתענות יש לדון לגבי שנה מעוברת. ב"בסימן קי
של אביו או אמו היתה באדר בשנה פשוטה בשנה  ונראה אם הפטירה

, ז"ח ס"ח סימן תקס" באומעוברת מתענה באדר שני לדעת המחבר
י "שמנהגם להתענות בראשון והוא בשם המהר) שם(א כתב "והרמ
, ב"י ברונא סימן קצ"ת מהר"וכדעת המחבר פסקו בשו, מינץ

ז כתב בשם אביו הגאון חכם צבי "א סימן קי"ץ ח"ובשאלת יעב
ג "ח סימן קס"ת חתם סופר חלק או"ובשו, שהעיקר כדעת המחבר
ג "א סימן צ"ת דברי מלכיאל ח"ה ובשו"ובחידושיו למגילה ד

  .'ח סימן ח"ת אמרי שפר או"ובשו
שהמחלוקת היא אם אדר הראשון עיקר או אדר ) שם (ב"במשנ' עי

כ נמצא שיש כאן סתירה בדרי "וזה לכאורה תמוה דא, שני עיקר
א שהרי לענין בר מצוה פסקו דאינו נעשה בר "י מינץ והרמ"המהר

כ למה כתבו "וא, דר שני הוא העיקרמצוה עד אדר שני וזהו כי א
ת תרומת הדשן "ל כמו שכתבו בשו"ועכצ? דמתענה באדר ראשון

ה דהנידון לגבי תענית ביום "ח סימן תרפ"ד ובלבוש או"א סימן רצ"ח
פטירת אביו ואמו אינו שייך להנידון אם אדר ראשון עיקר או אדר שני 

ן וזהו משום מ מתענה באדר ראשו"עיקר ואפילו אם אדר שני עיקר מ
ל דהנודר לעשות דבר פלוני " קיייםשהתענית הוא כמו נדר וגבי נדר

באדר יעשה באדר ראשון דלומדים נדרים משטרות כמובא בנדרים 
 והיינו דלענין נדרים ושטרות סתם לשון אדר הכוונה לאדר ,ג"דף ס

ז שכתב שיש "ח סימן ט"ש הלוי או"ת מהרי"אולם מדברי שו, ראשון
ר ראשון הוא לשיטתו שסובר סוער שנולד בשנה להתענות באד

פושטה ונעשה בר מצוה בשנה מעוברת נעשה בר מצוה באדר 
ת רב "ו שו"העזר סימן נ) ת בית שלמה אב"ז שו"בכ' עי. (ראשון

ת מאמר "ו ובשו"ת חתן סופר סימן מ"שו' מ סימן י"ב חו"פעלים ח
 כדעת ם זה ברור גם להנוהגיםלאו). ו"סימן מ) נגאטאי(מרדכי 

מודים הם שאם נפטר , א שבשנה מעוברת מתענים באדר ראשון"הרמ
ת "כ בשו"בשנה מעוברת באדר שני אף הם מתענים באדר שני וכמש

ואף לדעת , ב"ק י"ב ס"ת ך סימן"ד ובש"תרומת הדשן סימן רצ
המחבר אם נפטר בשנה מעוברת באדר ראשון מתענים באדר ראשון 

  .ח"וכן כתב האליה רבה סימן תרפ

  זכר לנס שנעשה בחודש אדר
ז "ח סימן ט"ש הלוי או"ו הביא בשם מהר"הפרי חדש בסימן תרצ

בשנה מעוברת יעשה יום , דמי שאירע לו נס באדר בשנה פשוטה
ואם הנס נעשה בשנת העיבור באדר , משתנה ושמחה באדר ראשון

ג כתב "ח תשובה קס"ת חתם סופר או"אולם בשו. שני יעשה בשני
 משום מסמך יעשנו בשנייעשנו בשנייעשנו בשנייעשנו בשני' דבר שמחה והודאה להאם הוא "ל "וז

על ' דהיינו דכל משתה ושמחה מטעם הודאה לה, גאולה לגאולה
ניסים שנעשו לו ויש לו דין גאולה ולכן עושים בשני מטעם מסמך 

ואין לומר שסובר דעיקר אדר הוא , גאולה לגאולה וכמו לגבי פורים
ע מפסקימ דגם דהרי משמ, ג"נדרים דף ס' כ התוס"אדר שני וכמש

אדר ראושן יש לו שם אדר וכגון בנדר לחלק צדקה באדר יתננו 
  .בראשון משום זריזין מקדימין למצוות

כתב דאם אירע נס בחודש אדר ' ק ח"ו ס"המשנה ברורה בסימן תרפ
ה נוקיבל לעשות זכר לנס כמו פורים בכל שנה ושנה אם היה בש

ויש לעין בזה דהנה . פשוטה עושה זכר לנס בשנה מעוברת באדר שני
ב כתב דאפילו אם אירע לו נס בשנה "ו סק"ב בסימן תרצ"המשנ

פשוטה עושה זכר הנס בשנה מעוברת באדר ראשון ורק אם אירע הנס 
ודבריו . בשנה מעוברת בחודש השני אזי עושה הזכר באדר שני

קיבל קיבל קיבל קיבל ויש שתירצו דאולי דין זה תלוי אם . לכאורה סותרים זה את זה
, בלשון פוריםבלשון פוריםבלשון פוריםבלשון פורים או שקיבל על עצמו ות סתם זכר לנסות סתם זכר לנסות סתם זכר לנסות סתם זכר לנסעל עצמו לעשעל עצמו לעשעל עצמו לעשעל עצמו לעש

ב לעשות פורים בכל שנה וכיון דקיבל "ו הזכיר המשנ"דבסימן תרפ
אזי יש אומדנא שכוונתו על החודש שחל בו " פורים"עליו בלשון 

  .כ אין זו סתירה"פורים וא

  פרעון חוב
באדר ואותו שנה שנה ' אדם שלווה מהשני כסף ונתחייב לפרוע בז

, אולם לא ציין באיזה אר האם באדר ראשון או באדר שני, רתמעוב
ע "נפסק בשו? ב"אד' א או בז"אד' מתי יחול חיוב הפרעון האם בז

ח אדר חייב לפרוע ביום החודש "ג הנשבע לפרוע בר"מ סימן ע"חו
ל "וי. ז"ג סימן ש"א ח"הראשון המקור לזה הוא מתשובת הרשב

רעון ונשבע על זה מפני חומר א שקבע זמן פ"דווקא בנידון של הרשב
ח הראשון אבל בלא שבועה אין יכול לתבוע "שבועה צריך לפרוע בר

ב ומספק אין יכול "א שיכול לומר התכוונתי על אד"אותו שיפרע באד
וכך משמע בערוך השלחן ' להוציא ממנו דהמוציא מחבירו עליו הראי

 המשך הרב דבורקס



    

  פוטו
 סטודיו

  'עיבור השנה'
  

חדשי השנה הם חדשי הלבנה שנאמר ': כותב ם בתחילת הלכות קדוש החודש"הרמב
את הזמן מתי מתחיל חודש . 'עולת חדש בחודשו ונאמר החודש הזה לכם ראש חדשים

שאנו והשנים ': ם"ומוסיף הרמב. חדש אנחנו קובעים לפי זמן התחדשות הלבנה
מתי נגמרת שנה משך השנה . 'מחשבין הם שני החמה שנאמר שמור את חודש האביב

זה לא מספיק לספור שנים עשר  . מצב החמהלפי ומתחילה שנה חדשה אנו קובעים 
יתרה שנת החמה על שנת הלבנה קרוב מאחד 'מפני ש. חודשים ולדעת שחלפה שנה

ואם . צת פחות מאחד עשר יוםשנת החמה ארוכה יותר משנת הלבנה בק. 'עשר יום
 ניצור פער של שלש שניםכל במשך יצא שנמנה את מניין השנים לפי מניין החודשים 

בין היום בו יחול ראש השנה לחמה . בין היום בו התחלנו למנות חודשים ושנים חודש
  .ליום בו יחול ראש השנה ללבנה

  
ל כי בחלוף כל "בעו חזק, בחודש האביב, היות ומועדי ישראל תלויים בעונות השנה

כמו שכותב .  נעבר את השנה,נוסיף חודש נוסף לחודשי אותה שנה, שלש שנים
ומפני מה מוסיפין חודש זה ' 'שנה מעוברת היא שנה שמוסיפין בה חודש': ם"הרמב

ולולא הוספת החודש הזה היה הפסח  '.'מפני זמן האביב כדי שיהיה הפסח באותו זמן
  . 'עמים בימות הגשמיםבא פעמים בימות החמה ופ

   
בכל שנה ' שבעת ימים בשנה' וחגותם אותו חג לד': על מועד חג הסוכות אומרת התורה

חוקת עולם ': צריכים לחוג את חג הסוכות במשך שבעת ימים ובהמשך הפסוק נאמר
 בו צריכים לחוג את החודש השביעי הוא הזמן' לדורותיכם בחודש השביעי תחוגו אותו

כדי להודיע לנו את התאריך בו עלינו הרי . צריך להבין את הפסוקלכאורה  .  חג הסוכות
שבעה ימים בחודש השביעי תחוגו : לומריכולה לחוג את חג הסוכות הייתה התורה 

גם בלי זה נבין שבכל שנה כאשר . 'שבעת ימים בשנה':ולמה צריכה תורה לומר. אותו
  . יגיע החודש השביעי יחול מועד חג הסוכות

  
ל למד מפסוק זה שהתורה מלמדת אותנו שמועדי ישראל תלויים "ז הלוי זצ" הגרימרן

, צריך לחוג את חג הסוכות בזמן מסוים במהלך השנה. בשנים ובחודשים, בשני דברים
הדין של אביב יסוד דזהו '. שהבאנום "הרמבמבואר בדברי כמו ש. שהיא שנת החמה

 כותבת לכן '  השנים שני החמהותקופה ופירות האילן האמורים במועדות שיהיו
שזמן המועדות תלוי ' חודשים'נוסף לכך יש דין של  .'שבעת ימים בשנה': התורה

ז "לפי יסוד זה מסביר מרן הגרי.  וזהו שנים וחודשיםבשנת הלבנה, במניין החודשים
ואחר ' ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה'. ל גם את הפסוק שנאמר בחג הפסח"זצ

  . דהיינו חודשים ושנים. 'שמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימהו':כך נאמר
  

ה עשה את הירח כדי שנמנה בו "הקב' עשה ירח למועדים'דוד המלך אומר בתהילים 
' אבל ירח'. זמני הזריחה והשקיעה ידועים מראש' שמש ידע מבואו'. זמנים ורגלים

שנת החמה היא . ' בקצרהלא ידע מבואו פעמים שבא בארוכה פעמים בא'י "כותב רש
פועל אמת שפעולתו אמת וללבנה 'בברכת הלבנה אנו אומרים . החודש משתנה, קבועה

שלא נחשוב שכיוון שזמן התחדשות הלבנה אינו יציב ואין לו את . 'אמר שתתחדש
פועל ': ל לומר"תקנו חז. הקביעות והיציבות של האמת זה פוגם באמינות ההתחדשות

  . ' וללבנה אמר שתתחדשאמת שפעולתו אמת
  

מה שאין כן לגבי קביעת תקופות ומזלות . לגבי קביעת ראש חודש קובעת הלבנה לבדה
ה על האדם לחשב תקופות ומנין שמצו: הגמרא בשבת מביאה. שלגביהן קובעת החמה

 איזו חכמה 'ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים'ומזלות שנאמר 
א שם "ומביא המהרש'  העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלותובינה שהיא לעיני

דזה תלוי ביותר 'לא נאמר לעניין חשבון קביעת המועדים ' היא חכמתכם ובינתכם'ש
  . 'ישתנו, לפי הילוך החמה, בחשבון מהלך הלבנה אבל לעניין שינוי זמנים

  
ה ירח לפני אמר' 'את שני המאורות הגדולים'ה "בשעה שברא הקב: הגמרא מביאה

לכי : אמר לה? אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד , רבונו של עולם: ה"הקב
רבונו של עולם הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט , אמרה לפניו. ומעטי את עצמך

ה לכי "אמר לה הקב. אם הטענה שלי נכונה למה אני צריכה להפסיד? את עצמי 
מאי ': אמרה ליה.  תשמשי גם ביום וגם בלילהאת לעומת החמה. ומישלי ביום ובלילה

שהרי מה היתרון והתועלת שיש בנר . מה אני מקבלת בזה. מה יצא לי מזה'  רבותיה
על פיך ימנו את . זיל לימנו בך ישראל  ימים ושנים: ה "אמר לה הקב? הדולק בצהריים 
שמש שהרי גם ל. טענה הלבנה שגם בזה היא לא עדיפה על החמה. הימים והשנים

  .  צריכים כדי למנות את התקופות
  

חזייה דלא קא מיתבא 'בסופו של דבר אומרת הגמרא . הדו שיח הזה, מבהיל על הרעיון
ה הביאו כפרה עלי "אמר הקב'. ה שלא נתיישבה דעתה של הלבנה"ראה הקב' דעתה

' שעיר של ראש חודש'ה מצווה את ישראל להביא קרבן "הקב. 'על שמיעטתי את הירח
לכפר על ' ושעיר עיזים אחד לחטאת להשם'ולכן נאמר בו .  על שמיעט את הלבנהלכפר
  .   ה שמיעט את הלבנה"הקב

  
הוא ' כפרה לד'שגדר 'ל  "את דברי המהר' מכתב מאליהו'כדי לבאר הדברים מביא ה

' שנראה כאילו יש חסרון במעשי ד. לסלק את התרעומת שיש מצד הבריות עליו יתברך
ת "ותיקון התלונה הוא בזה שנדע שהשי. גמרי בכל חודשלמתמעט במה שאור הלבנה 

' כי היא גורמת התקרבות אל ד. הינו בהתמעטות וענוה והיא מעלה עליונה. חפץ בקטנות
והתקרבות היא כאשר . פירושו התקרבות' קרבן'כי . ועל זה מורה קרבן ראש חודש
היא , הענווה, תשדווקא ההתמעטו, למדנו איפה. 'האדם מבטל את עצמו לגמרי

    .המקרבת את האדם לבורא יתברך
  
היא מתחדשת כל פעם מחדש ואין לה . אומר שללבנה יש שני מאפיינים' שפת אמת'ה

רק מי שיודע שאין לו משלו כלום רק הוא .  היא רק מקרינה את אור השמש. אור משלה
חדש לא מי שחושב שהוא יודע הכל ויש לו הכל לא ית. יכול ומסוגל תמיד להתחדש

את הציווי לקדש חודשים נצטווינו במצרים כשהיינו בשיא  . יקבל דברים חדשים
עכשיו הזמן לצוות את עם ישראל על חידוש הלבנה על .  בשפל המדרגה, הטומאה

 ביר: ובמדרש רבה. ללמדם כי מתוך החושך הגדול יתחדש האור הגדול. קידוש החודש
 . רואה מתוך הלבן שיש בו אלא מתוך השחור אין אדם, הגלגל הזה של עין:ברכיה אמר

  .ה מתוך חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך"אמר הקב
  

  . ההולכים בחושך יראו אור גדולבל ניבהל מקשיים מניסיונות וממשברים כי 
  

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה

  לעילוי נשמת  
  אליהו ואסתר זר' בן ר רבי יצחק 

  !?'באדר א 'מרבים בשמחה'
משנכנס אדר :) "תענית כט(ל "מאמרם ז' עולם'שגור בפי ה

בשנה מעוברת צריך להתבונן ומעתה , "מרבים בשמחה
 אמור פתגם זההאם , כהאי שעתא שיש בה שני חודשי אדר

  .ר שנידאו רק בא' גם באדר א
שאילת  בספרו רבי יעקב עמדיןלשאלה זו נדרש הגאון 

י שכתב על מאמרם "ודייק מדברי רש) ח" פב סי"ח( ץ"יעב
סים היו ימי נ: ל"וז) ה משנכנס אדר"ד, שם(ל "ל הנ"ז

, י לפרש כן"הוצרך רשומבאר ש. ל"לישראל פורים ופסח עכ
כ לימא נמי "לפי שהוקשה לו דאי משום פורים גרידא א

אלא על כרחך משום שהתחילו ימי ניסים , ניסן וכסלו
  ). כ בחודש כסלו"שאמ(רצופים ותכופים זה לזה 

 שבשנה ,לרמזי "רשרצה שעוד נקודה : ץ"ומוסיף היעב
מעוברת אין שמחה נוהגת אלא באדר שני דימי ניסים 

לענין קריאת המגילה :) ו(וכדאמרינן במגילה , סמוכים הם
  .ש" יעובאדר שני דמסמך גאולה לגאולה עדיף

טוב לב משתה "ראה בקונטרס הנפלא ( האחרוניםאמנם 
שחותם ) כ' מ סי"חו (החתם סופרציינו לתשובת  ")תמיד

ב כאור "נ פ"ואחתום בברכה א: "מכתבו בהאי לישנא
ח אדר ראשון "דר' אשנכפל בו כי טוב ' בוקר ליום ג

הרי להדיא שגם בחודש אדר . ל"עכ..." שמרבין בו שמחה
  .וכן עמא דבר, ראשון שייך לרבות בשמחה

אין בין אדר :) "מגילה ו(וכן משמע מפשטות לשון המשנה 
 ראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים

ה "ד' ש בתוס"יעו(דמשמע הא לענין שמחה שוין " בלבד
  ).'ן על דברי הגמ"ובר, א"ר

גנזי ל מבאר בספרו " זצרבי ישראל מטשארטקובק "הרה
החילוק בין אדר ראשון לאדר ) ה"פורים תרס (ישראל

 הנס שנעשה בימים ההם רדבאדר ראשון יתעור, השני
תערותא יא'אך צריכים לעשות , ומסוגל לירד השפע

ואז נקבל ההשפעה הטובה אף אם , י מעשינו" ע'דלתתא
וזהו , אנחנו במדרגת עניים ואין אנו ראויים לכך כלל

יתעורר ' שבאדר א', לאדר ב' ההבדל שיש בין אדר א
נקבל גם בלא ' אבל באדר ב, י מעשינו"השפעת הנס רק ע

וזהו , י קריאת המגילה"איתערותא דלתתא כי אם ע
אין בין אדר ראשון לאדר השני אלא ) "שם, מגילה(שאמרו 

שעל ידם נקבל " קריאת המגילה ומתנות לאביונים בלבד
  .ההשפעה

לעשות פעולה צריכים ' שבחודש אדר א' היוצא מדבריו הק
מקבלים את ' כ באדר ב"משא, לעורר הנסמצידינו 

י "מצידינו רק עמרובה ההשפעות אף בלא השתדלות 
  .קריאת המגילה

אפושי 'לומר אי שייך , נתנה ראש ונשובה לריש מאמרינו
לכולי עלמא ש,  ולדבריו יתכן לומר,'באדר אגם ' שמחה

תערותא דלתתא יאאך נצרך לכך ' באדר א שמחה יך עניןשי
ב שהם ימי ניסים סמוכים "כ באד"שאמ, לעורר השמחה

  .תערותא דלתתא כל כךיאין צריך א
ל מגדולי " זצרבי שלום מקמינקאק "על הגה, מסופר

שהיתה , ל" זצמבעלז" שר שלום"הק "חסידיו של הרה
מסמיך היה ראיה או רמז מן , שעל כל אימרה של רבו, דרכו

  . התורה
מים חודש אלול הוא חודש הרח: ל"ש זצ"אמר רבו המהר

אך מי שלא ניצל זמן מסוגל . מסוגל לתשובה. והסליחות
שהרי בחודש העיבור . עדיין לא ננעלו השערים בפניו, זה

  .שערי תשובה פתוחים בו
ענה על ? היכן רמוז הדבר בתורה: באו ושאלו את רבי שלום

כי עתה זה , כי לולא התמהמהנו: "פסוק מפורש הוא, אתר
אם . ל"א אותיות אלו"לול) י, בראשית מג" (שבנו פעמיים

, "כי עתה שבנו "–ולא שבנו כדבעי " התמהמהנו"באלול 
כאשר החודש , בגימטריא שתים עשרה, "זה"כאשר 

  .בחודש העיבור" םיפעמי"השנים עשר הוא 
 שמחה וגורם לאדםוהנה תשובה היא סגולה נפלאה 

מבאר בזה ענין ו(מצורע '  ריש פרבמאור ושמשכדאיתא 
ושמחה , י תשובה הוי בשמחה"שע, ורערפואת נגעי המצ

  .ש" יעו)י הטבע"הוא רפואה לנגעים עפ
' שמחה'גורם לעצמו , כ שהשב בתשובה בחודש זה"נמצא א

 יבואר כמין חומר דבר פלא שאמר ז"יועפ, והשפעות טובות
ד אדר "ל למה נקרא י" זצרבי חיים מקאסובק "הרה

 ' כפוריםיום' הוא כידוע 'פורים'כי , "פורים קטן"ראשון 
תורת חיים (ד "על כן נקרא פורים קטן עכ, "כ קטן"יו"ויש 

יום הפורים הוי ' אדר בחודש ב, ל"ל י"י הנ"ועפ). בהשמטות
'  דלתתאאיתערותא'בלי מאף דהיינו יום כיפור ממש כ

,  כמו ביום הקדושאיתער על האדם רוח מלעילא ומטהרנו
הוי ומעצמו צריך האדם להתעורר ' פורים קטן'כ ב"משא

ואז ישפיעו עליו רוח טהרה " יום כיפור קטן"בבחינת 
  .ר"ממרום ויזכה לכל ההשפעות טובות אכי

  

 הרב  יעקב שלמה שיינברגר

        בית הללבית הללבית הללבית הלל ראש ישיבת  ראש ישיבת  ראש ישיבת  ראש ישיבת ----מרדכי לייב מן מרדכי לייב מן מרדכי לייב מן מרדכי לייב מן רבי רבי רבי רבי 
  ז "אדר תשנ' נ ביום פטירתו ה"לע מכתביו  ]  ז" תשנ- ז"עתר[
  

אמירת ולכפרת פשע דוקא 
  בשנה מעוברת

        
ידוע הוא שבתפילת המוסף בראשי חדשים אומרים אנו דוקא 

,  ולכפרת פשע-  ניסן בין יתר הבקשות ח"ועד ר, בשנה מעוברת
מדוע דוקא בשנה מעוברת הצריכו לומר , והדבר אומר דרשיני

וכי צריכים אנו לכפרה ', ודוקא עד חודש אדר ב, ולכפרת פשע
  . מיוחדת דוקא בשנה מעוברת

שהרי אומרים קודם לכן ולמחילת חטא ולסליחת , ב"וביותר צ
ומה הוצרכו , ו כברהרי שעל החטאים והעוונות ביקש, עוון

להוסיף ולכפרת פשע אחר שכבר הזכיר המחילה וסליחה בחטא 
  . ועוון
, שהרי פשע בדרגתו הוא החמור ביותר שנראה כמזיד, ועוד

וכי בשנה מעוברת נצרך האדם לכפרה , חמור יותר מחטא ועוון
  . על עוונות כה חמורים בדוקא

 ימי שני כמה, דהנה ידוע שימיו של האדם נקצבים, ויש לבאר
ולכאורה יש לדון האם בכלל שנות השנים , חייו בעולמו

שנקבעו לו לאדם בימי חלקו אף החודשים המעוברים שהיו 
ובתוך שנותיו , שהרי אם נגזר לו לאדם שבעים שנה, בשנות חייו

הרי נוספו חודשים למנין , אלו היו כמה וכמה שנים מעוברות
קצבו לו ומורידים האם הם נלקחים בחשבון השנים שנ, שנותיו

  . זאת בהתייחס לכלל השנים שקצבו לו
ד "שהרי נאמר בכ, אלא שבפשטות נראה שאין כך הוא הדבר

, ה מונה ימיהם ושנותיהם מיום ליום ומחודש לחודש"שהקב
אדר הרי שהחשיבו ' אדר ונפטר בז' ואם משה רבינו נולד בז

ודשי ואם נאמר שלקחו ח, מילוי שנותיו לפי אותו יום בו נולד
העיבור בכלל חשבון השנים היה צריך להיות חשבון אחר ביום 

  . הפטירה מחמת הורדת חודשי העיבור
, שחודשי העיבור אינם בכלל חשבון השנים, בהכרח נראה

ה נותן לו לאדם את החודשים הללו כמתנה שלא מן "והקב
  . החשבון של שנות החיים שנקבעו לו לימי חייו

זה , ש זה חוטא האדם כלפי בוראושאם בחוד, ומעתה יש לומר
ועל כך נצרך האדם כפרה , ולא רק חטא ועוון, פשע מיוחד

ח "ולכן דוקא בשנה מעוברת מוסיפין אמירה זו עד ר, מיוחדת
  . לבקש על הפשעים שנעשו בזמן העיבור עצמו', אדר ב

  הרב הלל מןעורך  

 עורך הרב הלל מן

  הכל תלוי באנשי המקום 
  ולא בחכמת העיבור

  
 בכפר בין כפרים  היה יושב,בן מוכסןאחד שהיה כסן ומ
 לא קרא הוא, הדיוט בין הדיוטות עם הארץ בין עמי הארצותכ

לוח מלוחות השנה היה בידו אך , ולא שנה לא ימים ולא שנה
 ,שיש בו סדר זמנים מגדול שבגדולים עד קטן שבקטנים

 שנה , וראשי חדשים מלאים וחסרים,שבתות וימים טובים
פרשיות השבוע , וסודות העיבור, פשוטה ושנה מעוברת

ופרקי אבות ומולדות ותקופות ומזלות ואידיהם להבדיל אלף 
 ,מי דפגרא ותעניתות יום הארוך ויום הקצרו וי,אלפי הבדלות

ת הגשמים ו וימ,וליקוי לבנה וליקוי חמה וימי השוק וירידים
 ,ת תמוז וחמה בתקופ,פת טבתווימות השלגים וצינה בתק

   .תיהםוובני הכפר באים אצלו ושואלים שאל
 וזה בא ושואל אימתי ,זה בא ושואל אימתי ראש חודש חל

 וזה בא ושואל אימתי , אימתי יריד בין ירידים,יום השוק
 וזה בא ושואל אימתי , אימתי שלגים יורדים,גשמים יורדים

  והמוכסן מעיין בלוח ומשיב לכל, הקצרםך אימתי יוויום האר
מכל  על בני הכפר םבליו ודבריו מק,אחד ואחד כהלכה

וסומכים הם עליו ונאמן הוא עליהם ואין מהרהרים , הסוגים
   .ואחרי

 למדן בין ,אף הם מתייקרים בו ורואים אותו ידען בין ידענים
 זה את זה םיחלמדנים ובשעה שהם מדיינים זה עם זה ומנצ

 בישיבת בתי , בשיחה בטלה של יושבי קרנות,םבהוויות העול
 זה אומר כך וזה אומר כך סופם ,כנסיות של עמי הארץ

 ,משווים דעתם ואומרים נלך ונשאל לו להמוכסן היהודי
 שבגוף ובדברים שבין אדם ם בדברי,ואפילו בדברים שבממון

כסן והריהו ולחבירו ובדברים שבינו לבינה באים אצל המ
  .שומע טענותיהם ודן דינם
כסן והריהו רואה עצמו למדן בין וזחה עליו דעתו על המ

   .למדנים
 לא ידעתי ולא העליתי על דעתי ,ד אמר לה לאשתוחיום א

ומניין אתה אומר שלמדן  -אמרה לו . כה גדולשלמדן אני 
 אמר לה צאי וראי כל בני הכפר כולם באים אצלי ,אתה

 אימתי יריד בין ,ושואלים שאלותיהם אימתי איד ביך אידים
אף הם באים ומתדיינים לפני ו ,מים יורדיםירידים אימתי גש

 ואני דן דינם מזכה את ,בדברים שבממון ובדברים שבגוף
  .הזכאי ומחייב את החייב כרב היושב על כסא הרבנות

 והריהי מתייקרת בבעלה ,מחה האשה שמחה גדולה ויתירהש
  .שלמדן הוא

כסן לעיר הסמוכה ונראית ובפרוס ראש השנה יצא המאך 
 ,ור ביום דין כמנהג אבותיו ואבות אבותיולהתפלל בציב

ונכנס לבית המדרש וראה תלמידי חכמים מיושבי בית 
 זה ,המדרש מנצחים זה את זה בהלכה ובפילפולא דאורייתא

 , זה מקשה וזה מתרץ זה מתקיף וזה מפריך,שואל וזה משיב
 זה דבריו בנחת נשמעים וזה אורייתא קא ,זה בונה וזה סותר

   .א עומד ולא יודע מאי דקאמרי רבנן והו,מרתחא ביה
ת ו טע,מודה ומתוודה אני -ונדקו ואמר לה לאשתו פחזר ל

 בכפר בין בני הכפר , לא הרי הכפר כהרי העיר,היתה בידי
 בור  ואילו בעיר בין למדנים הרי אני,הבורים הרי אני למדן

  . גמור
  


