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  בשנה מעוברת" ולכפרת פשע"הטע� לאמירת 
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בקשת , "ולכפרת פשע: "ח"זהו המקור למנהגנו לומר בשנה מעוברת בתפלת מוס� של ר. הטוב יכפר בעד' ה

ח "ויעוי� בצל, ה בשלשה מתחילי�"ד, חדשי� סנהדרי� מב' תוס' ע, רחמי� שיכפר בעד הוצאת השנה מהרגלה

שא� עיברו , אבל לא בעיבור השנה, היינו דוקא בעיבור חודש" את� אפילו שוגגי�"כי אמר� , שכתב, ברכות סג

והנה במנחת חינו� מצוה ד אות ו השיג , ויונח אשר הוצר� לבקש רחמי� על עצמו, שנה שלא כדי� אינה מעוברת

לא היתה : 'אשר תקראו אות� כו' די המוע' פס, א, ובאמת מבואר בתורת כהני� אמור כג, ח אלה"על דברי הצל

ל אשר תקראו אות� במועד� "השנה צריכה לעבר ועברוה אנוסי� או שוגגי� או מוטעי� מני� שהיא מעוברת ת

י מרוגטשוב "וראה בצפנת פענח להגר, ל בית הבחירה אות ז"� רה"מעשי למל� על הרמב' וע', שוגגי� כו' את� אפי

ויתכ� שאחרי שלא הודו לו , ט זעהמ� מדוקלא לחינו� ש� מצוה ד אות ט"מהגרד ובמנחת סולת) ג"סע, טו(סוגיות 

�א , ה כא"ר' תוס' ע, חכמי� שה� המה המיוחדי� השלשה חמשה ושבעה חשש שאי� זה בכלל אשר תקראו אות

  .שיג#שיב' ח סי"א מסוכטשוב או"ת אבני נזר מהגר"ה לוי ובשו"סוד
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  , רק במש� חצי שנה" ולכפרת פשע"מדוע מוסיפי� . פ.א

  ?מראש השנה ועד לאחר אדר ב
  

, כי בניס� כבר אי אפשר לעבר את השנה, ואמר לי, רב דבית וג�, ההר�שלמה מ�' שאלתי את הרב ר:  – תשובה

  ".ולכפרת פשע"ולכ� מפסיקי� בניס� לומר 

תל ( ברו� שאמרבספרו  תורה תמימהברו� עפשטיי� בעל ' כתב ר? לשנת עיבור" ולכפרת פשע"מה עני�  ,אגב   

כנגד שני� , כי בחתימת תפלת מוס� לראש חודש מחשבי� שני� עשר פרטי בקשות, ידוע"בעמוד שלה ) ל"אביב תש

י הגמרא בראש השנה "רש עפואפשר לפ. ובשנת עיבור מוסיפי� עוד בקשה זו לחודש העיבור... עשר חדשי השנה

י כ� הוא "אעפ... שג� א� שגו בית די� לעבר את החודש בעת שלא היה צרי  לזה, בעניי� עיבור החדש) 'ה א"כ(

כמו לעני� חמ" , י טעות� אפשר לבוא לכמה מכשולי� במש  השנה"ויע� כי ע, וסמכו זה על לשו� התורה, מעובר

דחו חדשי ניס� ותשרי עוד לשלושי� יו� וא� יטעו במעשיה� העיבור יו י"בפסח ולעני� תענית ביו� הכיפורי� שעפ

ולכ�  –והתוצאות מזה גדולות מאוד הנוגעות בעיקרי מצות התורה , פ שלא בזמנ� הנכו�"הלא יבואו פסח ויהכ, אלה

  . *"תמבקשי� שתג� תפלתנו לכפרת פשע זא

  

) א"פסחי� נו ע(ולא הודו לו חכמי� , שעיבר ניס� בניס�). לב, בדברי הימי� " (לעשות הפסח בחדש השני. . . ע" המל  ווי* "

  ).ל יח, דברי הימי� ב" (הטוב יכפר בעד' ה: "וכתוב ש�


