
 

 רקע לסיפור על שמואל הקטן: עיבור השנה

 

ַהחֶֹדׁש ַהֶזה ָלֶכם  -ש ניסן ראש חדשים בכל שנה כשִצוְּתה תורה לישראל לקדש חדשים ולעשות חד

רֹאׁש ֳחָדִׁשים )שמות יב, ב(, ִצוְּתה גם לאמר: ָׁשמֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב וְָּעִשיָת ֶפַסח ַלה' ֱאֹלֶהיָך ]ִכי 

ַריִם ָליְָּלה[ )דברים טז, א(: כלומר, בקביעו חֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ִמִמצְּ ת החדשים שאנו בְּ

עושים לפי מולד הלבנה, אנו מצווים גם לשמור, שיהא חדש ניסן יוצא תמיד בתקופת האביב של 

 שנת החמה:

נפגר אחרי  -כיצד יתקיְּמו שני המקראות האלה? אם נעשה את השנה שנים עשר חדשי הלבנה 

ים את שנת נקד -שנת החמה כל שנה באחד עשר יום בקרוב. נעשה אותה שלשה עשר חדשים 

החמה כל שנה בעשרים ושנים יום. בין כך ובין כך אין אנו שומרים על ניסן שיהא בחדש האביב 

 תמיד:

ב חשבונות של עיבור שנים; לעשות שנים פשוטות ושנים  לכך באה הלכה למשה מסיני, שנחׁשֵׁ

ם שלשה עשר חֹדש. לאחר כמה שני -שנים עשר חֹדש, והמעוברת  -מעוברות. השנה הפשוטה 

פשוטות שבהן מצטבר מספר ימים הקרוב לחדש, מוסיפים עוד חדש לפני ניסן, כדי שיהא ניסן בא 

 באביב, ולא יתרחק ממועדו יותר מעשרים וכמה ימים לעולם:

 אליהו כי טוב, ספר התודעה, פרק תשיעי(הרב ) 

 

  

לָׁשה  על הרכב בית הדין: אִ  -"ִעבור ַהָשנָה ִבׁשְּ י ַרִבי מֵׁ רֵׁ ל   יר; ַרָבןִדבְּ ִליאֵׁ עֹון ֶבן ַגמְּ ִׁשמְּ

רו  ָעה; וְִּאם ָגמְּ ִׁשבְּ ִרין בְּ נִין, וְּגֹומְּ ִאין וְּנֹותְּ ִחיִלין, וַבֲחִמָשה נֹושְּ לָׁשה ַמתְּ ר: ִבׁשְּ אֹומֵׁ

ֻעֶבֶרת." )משנה סנהדרין א, ב(. לָׁשה מְּ  ִבׁשְּ

מחלוקת 

 תנאים:

 משנה

 לה" )סנהדרין יא, א(. לא במזומנין"אין מעברין את השנה א הזמנת דיינים מראש:

"אין מעברין את השנה אלא במזומנין לה. כיצד? אומר ראש בית דין הגדול לפלוני 

ופלוני מן הסנהדרין: היו מזומנין למקום פלוני שנחשב ונראה ונדע אם שנה זו 

צריכה עיבור או אינה צריכה עיבור. ואותן שזומנו בלבד, הן שמעברין אותה" 

 ות קידוש החודש, פרק ד, הלכה ט(.)רמב"ם הלכ

 הלכה:

 תלמוד

 ורמב"ם

י קֶֹדׁש  ָראֵׁ י ה' ִמקְּ ֶלה מֹוֲעדֵׁ "אֵׁ

מֹוֲעָדם"  או אָֹתם בְּ רְּ ֲאֶׁשר ִתקְּ

ין  ין ִבזְַּמנָן בֵׁ )ויקרא כג, ד(; בֵׁ

ֶׁשֹּלא ִבזְַּמנָן )משנה ראש השנה 

 ב, ט(.

או  רְּ אמר קרא "ֲאֶׁשר ִתקְּ

ם קרי ביה ַאתֶ   - אָֹתם"

 )ראש השנה כד, א(.

י ה' ֲאֶׁשר  "מֹוֲעדֵׁ

י  ָראֵׁ או אָֹתם ִמקְּ רְּ ִתקְּ

ם  ֶלה הֵׁ קֶֹדׁש אֵׁ

מֹוֲעָדי" )ויקרא כג, 

 ב(.

-סמכות בית

 דין:

 קביעת

 המועדים

 

  


