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יש שנים עשר חודשים, בשנה הזו יש  רגילהבשנה 
מדי שנה מעוברת. אנו נסביר למה זו י'ג חודשים, 

כשיוצא ומוסיפים חודש. ופעם, עושים שנה מעוברת 
קא ודולמה , נוסף חודששל שנה צריכה להיות ש

הרי  תשרי - ם תשריימה לא עושים פעמיאדר, ל
, למה בחרו ראשון, או כסלו א' וכסלו ב'ה החודש
הטעם הוא פשוט,  אדר א' ואדר ב'.לעשות  דווקא 

 יםב חודש"מוסיפים עוד חודש, סופרים ימכיון ש
שמות חרון לפי ה. החודש האלעבר את השנהך וצרי

ניסן נקרא בחמשה של התורה, הוא חודש אדר. 
כתוב חומשי תורה, החודש הראשון. ביום כיפור 

בעשור לחודש השביעי תענו את 'בתורה, 
מניסן השביעי  שהוא תשרי, זה החודשו, 'נפשותיכם

דשים של התורה שמות החו שהוא החודש הראשון.
החודש שלפניו הוא אדר, לכן א"כ מתחילים מניסן, 

אדר כי אחרת יהיה בלבול את היו מוכרחים לעשות 
וכיון שאייר הוא החודש השני דשים, ובשמות הח

אם יעשו את העיבור בתשרי,  פסח שני()שבו עושים 
אייר שיצא וכו',  אז תשרי ב' יקרא החודש השמיני

 לכן השמות של כל חודשהחודש השלישי, יהיה 
בים תמיד תשרי שביעי חשון ינשארים יצ וחודש

 .שמיני וכו'

 קשורה שניםלא כמו כל ההיא שהשנה  הסיבה
יַע ק  ַויֹּאֶמר ֱאֹל" :בתורה אפסוקב ְרק  ת ב  רֹּ י ְמאֹּ ים ְיה 

ת  תֹּ יּו ְלאֹּ ה ְוהָּׁ ְילָּׁ ין ַהלָּׁ ם ּובֵּ ין ַהיוֹּ יל בֵּ ם ְלַהְבד  ַמי  ַהשָּׁ
ים נ  ים ְושָּׁ ים ּוְליָּׁמ  ֲעד   "ּוְלמוֹּ

מאורות זה פרוז'קטור  הקב"ה אמר שיהיו מאורות,
כדור הארץ למטה בששמביא אור, גדול, גוף גדול 
 ובמאמר זה נהיה ',ויהי'אלקים אמר יהיה לנו אור. 

, 'להבדיל בין היום ובין הלילה'אומרת התורה  .אור
מצוות שזמנן ביום ויש  נןשיהיה יום ולילה כי יש

זה יום  השמש כשהיא מאירה מצוות שזמנן בלילה.
מועדים לוהיו לאותות ו' .שמש זה לילהוכשאין אור 

יהיו  - י"אומר רש 'לאותות' –' ולימים ושנים
סימנים, זה ליקוי חמה ולבנה כדי לעורר את האדם 

  .לדאוג, אז יש לפעמים שינויים

"ש העתיד שישראל י אומר ע"רש - 'ולמועדים'
מתי ופסח  חגי השנה. מתי הםנצטוו על המועדות 

מורה על  איזה מאורו. 'מאורות'ה עניין זהסוכות, 
חודש, בראש  אומריםפסוק שאנחנו ב המועדים?

                                                           
 א, יד בראשית א

ֽאוֹּ " ים ֶשֶמש יַָּׁדע ְמבוֹּ ֲעד  ַח ְלמוֹּ ה יָּׁרֵּ שָּׁ לפי    -, "בעָּׁ
רח קובעים את המועדים כי הירח מה מלמד הי

 בכלל נראה איןסיבוב הירח, כש הוא חודש –אותנו? 
 ומשם ,זה נקרא מולד ,אח"כ מופיעוהוא  ירח

את עד המולד הבא. ו - לספור חודש יםמתחיל
המועדים הרי קובעים לפי כמה ימים בחודש, יום 

כן מהיא"כ , בחודש ו"סוכות ט ,כיפור עשרה בחודש
זה  - ו יודעים מתי לעשות סוכות, מהירחאנ

 . 'למועדים'

לפי השמש,  ?את מספר הימיםאיך סופרים  -'ולימים'
כל מה כל פעם שהשמש שוקעת מתחילים יום חדש, 

לפי  , 'שנים'כ תלוי במאורות, ו"שתלוי בימים זה ג
לפי איזה מאור קובעים את היחידה ששמה שנה. 

משפיעה השמש יש קיץ וחורף. בקיץ  .סיבובי השמש
. והסיבוב של הקיץ והחורף החום, בחורף פחות על

. זה בשנה ימים 365 שי כולם יודעים,זה לפי השמש. 
 . הכתוב בפסוק בבראשית 'שנים'

אם אדם הוא בן שתלויות בשנים,  הלכות נןיש
אז הסכום הוא  של ערך נפשו, נדרונודר עשרים שנה 

עשרים חמישים שקל, ואם הוא פחות מבן עשרים, 
הוא חי כך וכך שנים כבר חי האדם? כמה . שקל

אנחנו סופרים וחודש.  י"בהיא בת שנים שכל שנה 
 אילו היינו קובעים את השנים לפי סיבוב השמש.

הייתה השנה  ,חודש לפי חודשי הלבנה י"ב בת שנה
באמת רוב ושלוש מאות חמישים וארבע ימים. 

 חודשים עם אדר אחד.  י"בהשנים שלנו הם 

מגיעים לדעת מה הסיבה שעושים אדר  כאן אנחנו
את  ,אצל אוה"ע ,ברוב ארצות העולם .ראשון ושני

"י עפקובעים  ,קוראים לזהכפי ש 'השנה האזרחית'
מפה תתחיל השנה. שאומרים שאיזה יום מיוחד 
ה , הסיבקבעו את 'ינואר' באמריקהובארצות אירופה 

את התאריך הזה  קידשו בדת הנוצריתששלהם, 
זה החודש האחרון אצלם.  'דצמו ',והתחילו מינו

נצרות השנה לא התחילה מינואר, התה ילפני שהי
התחילו ממרץ. עד היום השמות של חלק מהחודשים 

והיוונים לפי מה שהיה אצל הרומאים נשארו 
, חודש השביעי. שבע בעצםזה  ספטמבר ;םהקדמוני

השמיני , נובמבר תשיעי, אוקט' שמונה חודש 
, חודש )כמו דצימטר( דצה זה עשר - דצמבר

צריך להיות אחרי זה, אחד עשר ושנים העשירי. 
ינואר זה חודש אחד עשר ופברואר שנים עשר, עשר, 

א שהעמים הקדמונים "מרץ הראשון, זיוצא א"כ ש
התחילו את השנה מניסן מהאביב כמו שכתוב בתורה 

התחילו את  דמוניםהנוצרים הק. 'החודש הראשון'
ומלכי  השנה לפי חגי הדת שלהם, וכך יצא ינואר.

ו לספור לפי הלוח רומא הקדמונים שכבר התחיל
, הוא עשה 'יוליוס קיסר'היה מלך הנוצרי רצו כבוד, 

הוא רצה אז הוא החליט , כך )יולי( חודש על שמו
החליט שיתנו  וסיהיה על שמו. אוגוסט שהחודש הזה

לפי זה . חודשים אחרים )אוגוסט( כבוד על שמולו 
 , מאדים. )מרץ( רסאמ , כגוןשולט הכוכבש

                                                           
 קד, יט )'ברכי נפשי'( הליםת ב

באחד בינואר , אצל אוה"ע תחילת השנה וינו' ז ,א"כ
זה תחילת חודש, האם בטבע רואים משהו של 

האם הירח בא' בינואר הוא מלא או  בינואר? התחלה
פעם ככה ופעם ככה. לא קשור בכלל לא, חסר, 

חודש, חודש זה סיבוב שקיים בטבע  למציאות של
זה סיבוב  לו, י מונה"שעמ החודשבעולם. ובבריאה 

הספירה שסופרים הגויים, חודש  לפישלם של הירח. 
רק חלוקה שרירותית של שנה. השנה היא נכונה  וז

אבל החודש זה רק להקל לציון תאריכים, זה שנים 
 לכמות ש חודש כלל וקבעו של שנה עשר חלקים

ימים. אבל אין שום מציאות אמיתית בתאריך של 
 בטבע אין שום דבר.  .תחילת החודש

ש הוא חודש אמיתי זה סיבוב החוד אבל אצל ישראל
ים" – שנאמר ,מדוייק של הירח ֲעד  ַח ְלמוֹּ ה יָּׁרֵּ שָּׁ  "עָּׁ

על עם  ירח אבל כשעוברים שנים עשר חודשי
י של השמש. שנתה, עדיין לא נגמר הסיבוב ישראל

השנה של השמש שסופרים חכמי אומות העולם היא 
 כן נכונה, שלוש מאות ששים וחמשה ורבע ימים

בדיוק בשנה מתאים , מזג האוויר ועוד משהו
 יום ארוך ויום קצר.  ,הקיץ והחורף ,האזרחית

הדת המוסלמית, הם  עמי יש לוח שנוהגים בו
סופרים שנים עשר חודש ומתחילים שנה חדשה. 

הם היא שנים עשר חודשים קצרים של השנה של
האיש הזה שהם אומרים דוגמא ימים.  354הירח. 

המוסלמי הוא בן שבעים, לפי הלוח שלהם עברו 
עליו שבעים שנה, אבל אם יראו את תאריך הלידה 

כי  ,הוא רחוק מבן שבעים ,ויסתכלו בלוח האזרחי
אחד עשר יום. כי  יםכל שנה חסרבהשנים קצרות. 

לוש מאות חמישים וארבע זה שנים עשר חודשים ש
שעמ"י סופר. אבל השנה של סיבוב כמו  ,באמת

עוד אחד עשר יום, שלוש מאות יתרה על זה השמש 
מוסלמים לא אכפת ל. בסה"כ ששים וחמשה

פעם בקיץ ופעם בחורף כי  יםשהמועדים שלהם יוצא
 אינם קובעים לעניין מועדיהם,הקיץ והחורף אצלם 

ֶדש "במתן תורה נאמר עמ"י לאבל  ר ֶאת חֹּ מוֹּ שָּׁ
יתָּׁ ֶפַסח  ש  יב ְועָּׁ ָאב  כל השנים  תשמור -" גיָךקֶ ֱאֹל לה'הָּׁ

 ואחד עשר יום. דוקא בחודש האביב פסח יצאש
מתוך שלוש שנים זה  ]שבו יתרה שנת חמה מלבנה[

שנים  הרבה אם יצאוולכן חודש. לכבר מצטבר 
, על זה קיבלו פסח באמצע החורףשהקצרות, יצא 

בעם ישראל מפי משה רבנו שקיבל תורה מסיני 
שלשם זה יש לעשות מדי פעם שנה מעוברת, לעשות 

רפים לעוד שהצטברו מצשנה ארוכה יותר. את הימים 
חודש ועושים אדר שני. זה הטעם שיש היום שנה 

 .מעוברת

, והיה להם דהיה מסודר כשעם ישראל בארץ ישראל
ד הגדול שקיבלו סמיכה והוסמכו "סנהדרין, ביה

היו קובעים איזו  ,ממשה רבנו ואח"כ יהושע בן נון
ד הגדול "על סמך מה קובעים? ביה .שנה מעוברת

ם בהל' קידוש "הרמבכתב היו בודקים את זה. 

                                                           
 טז, א' דברים ג
 ב', ע"א ורש"י שם מגילה ד
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 ד". ביה'על ג' סימנים מעברים את השנה' :ההחודש

יושבים בתחילת השנה ומתחילים לבדוק את 
ד "אלה החודשים שביה ,הסימנים. מתשרי עד אדר

 איןשנה מעוברת. לפני תשרי על יכולים להחליט 
לפני ד לקבוע שהשנה הזאת תהיה מעוברת. "לבי
שנים כבר ידעו כולם ששנת תשע'ד  וגם אלף מאה

 תהיה מעוברת, כי לנו יש לוח לפי החשבון, וזה
תה י, אבל כשהימהלל אחרון הסנהדרין מסודר מראש

ידעו את גם הם היו קובעים, רק הם דרין הסנ
החשבון, אבל הייתה מצווה שתהיה סמכות וכוח 
בידי סנהדרין. ובכל שנה ושנה הם רואים את המצב 

)והכל לקוח קובעים שנה מעוברת. אומר הרמב'ם ו
, 'על התקופה ועל האביב ועל פירות מהגמרא(
שנקרא תקופה, זה רבע ש חשבון קופה, יהאילן.' ת

. כל רבע שנה יש התחלת של שנת החמה שנה
תקופה. תקופת ניסן, תקופת תמוז, ותקופת תשרי 
ותקופת טבת. בין תקופה לתקופה זה מספר הימים 

רבע שנה לרבע התחלת יש בין כמה השעות והדקות, 
 - "ניסןתקופת "התקופה שנקראת את שנה, אז רואים 

ד תמוז, אם זה מתאחר כ"כ עד עומניסן שמסגרת  זו
 שהוא ט"ו ניסן אחרי ששה עשר בניסן, ואז הפסח

תקופת ניסן יכולה להתחיל גם מהאביב מוקדם מדי, 
ז "מראש חודש ניסן או י' בניסן, אבל אם זה ט

והלאה אז זה סימן שצריך שנה מעוברת, להוסיף עוד 
דגן התפתחות צמיחת היינו  –"ועל האביב"  אדר.

בשעורה והחיטה. "ועל פירות האילן", התפתחות 
 חנטת פירות שבעת המינים לביכורים.

 לא הגיע יבראו בי'ד שעדיין האב 'אביב',הסימן שני 
החיטה והשעורה עוד לא צמחו( בודקים  ,ןג)הד

אדר, ורואים שלא יהיו  ,שבט ,בשדות בחודש טבת
הקציר הראשון של משעורים להקריב קרבן העומר, 

הייתה שנה קרה מדי, אז עושים שנה . השעורים
 מעוברת.

עוד  והוסיף הרמב"םכו' וו מפני הפירות סימן שלישי,
הדרכים  -' מפני הדרכים'; דברים אחרים של צורך

משובשות העם לא יכול לעלות לרגל, אז מעברים את 
הדרכים. בימינו  את השנה שיפסקו הגשמים ויתקנו

גם אם היה היום סנהדרין לי וא מסודרים יש כבישים
שלא היה  פתוח. בזמנם היה נשאר בגשם הכביש

כביש סלול, היו דרכים של כורכר או של חול, אז 
בימות הגשמים הבוץ מכסה את כל הדרכים ושוקעים 

 רגל.ללעלות כדי בבוץ, אי אפשר לקיים תחבורה 

 ,ירקוןהים. יש בארץ ישראל נחל -' ומפני הגשרים'
בהם עוברים שיש גשרים  ,נחל אלכסנדר ,ירדןה

הגשרים נחרבו מצוי שמעבר הירדן ומהגליל, 
התמוטטו, ומעברים את השנה עד ו מהשיטפונות

 הגשרים.שיתקנו 

ים" ח  י ְפסָּׁ ְפנֵּי ַתּנּורֵּ ֶהם ֶשָאְבדּו ַבְגשָּׁ  ּומ  ין לָּׁ ים ְואֵּ מ 
נָּׁה ַעד  ין ֶאת ַהשָּׁ יֶהם ְמַעְבר  ְסחֵּ ת ֶאת פ  ְצלוֹּ ם ל  קוֹּ מָּׁ

יְבשּו ים ְוי  נּו ַהַתּנּור  בָּׁ הפסח צולים בתנור של  , את"ֶשי 
 חרס, התנורים הם לא בבית, הם בחצר תחת כיפת

לא ושמים, היה הרבה גשם שקלקל את התנורים ה
 פסח.  לצלות קרבן יוכלו

ין" ין ְמַעְבר  ל אֵּ ְפנֵּי ַהֶשֶלג ְוֹלא  ֲאבָּׁ נָּׁה ֹלא מ  ֶאת ַהשָּׁ
ּנָּׁה ְפנֵּי ַהצ  שלגים אבל  וקר והי מזג אויר. אם יש "מ 

לא סיבה לעבר השנה, אע"פ שקר  והדרכים בסדר, ז
. ויעלו לרגל אפשר להתחמם בבגדיםמאוד, 

                                                           
 , הל' קידוש החודש, פ"ז ה"ברמב"ם ה
 , ה"השם ו

המקומות במדורות, זו לא חממו את לירושלים וי
 סיבה לעבר השנה. 

ין" יב  ין מוֹּש  ל אֵּ דוֹּ ן גָּׁ הֵּ נָּׁה ֹלא ֶמֶלְך ְוֹלא כֹּ בּור ַהשָּׁ , ז"ְלע 
המלך  לעבר השנה, ולפעמים גם ד יושבים"כשבי
ח גם הוא רוצה לשבת להשתתף בדיון, צריך "הוא ת
ת להיות חכמים גם בהלכות וגם בהבנת הטבע, אהרי 

המלך לא מושיבים כי המלך הוא פסול, הוא נוגע 
מה זה נוגע ובדבר, דיין שהדבר נוגע לו אישית פסול, 

א ַדְעתוֹּ  ,ֶמֶלְך"לו?  יו ֶשמָּׁ תָּׁ ְלֲחמוֹּ יו ּומ  תָּׁ ילוֹּ ְפנֵּי חֵּ מ 
ר ר אוֹּ ֶשֹּלא ְלַעבֵּ ן ְלַעבֵּ ילָּׁ ְשב  ה ב  טָּׁ הוא  לעתים ,"נוֹּ
גרום יבים ולרוצה להתגרות עם השכנים האו

עדיף שוב לו מאוד מזג האוויר, לפעמים למלחמה, ח
לו שיהיה עיבור השנה ואז אחרי פסח יהיה חם ויותר 

מלחמה יותר שאת ה. לפעמים לא לעבר להלחם קל
להגיב.  כ לא יכול"נח לנצח כשחורף ואז האויב ג

מלך יש ללחם. מדינה הוא רוצה להתלוי באיזו 
שיקול של  זה רקבסנהדרין שיקול צדדי, אבל כאן 

 הלכה.

 - הלכה לזה שתנור פסח לבין  וההבדל בין מלך
הלכה, מצווה גם מצוות קרבן פסח, עלייה לרגל זאת 

מצוות הקרבת נצרך ל שעוריםועניין הלעלות לרגל, 
, ושיקולי הלכות ןפעם אחת בשנה אלה ההעומר 

  .הלכות אינןהמלך דלעיל 

ְפנֵּי ]אין מושיבים לעיבור השנה[ וְ " ל מ  דוֹּ ן גָּׁ הֵּ כֹּ
י ֶשֹּלא  ר ְכדֵּ ה ְלַעבֵּ טָּׁ ְהֶיה ַדְעתוֹּ נוֹּ א ֹלא ת  ּנָּׁה ֶשמָּׁ ַהצ 
ים  פּור  ם ַהכ  ל ְביוֹּ בֵּ ר ְוהּוא טוֹּ י ַהקֹּ ימֵּ י ב  ְשרֵּ א ת  יָּׁבֹּ

ת ילוֹּ ש ְטב  מֵּ  "חָּׁ

תמיד הוא מעוניין  ,דעתו נוטה לעבר הכהן הגדול
ם כ הוא טובל ה' פעמיתהיה שנה מעוברת. ביו"ש

חם  מזג אוירבמקווה והמים קרים, אז אם ביו"כ יש 
הוא הולך יחף והרצפה קרה  ,א קר"אם מז זה נח לו.

כל היום וטובל במים קרים, אם זו שנה מעוברת אז 
 לעבר הקיץ נכנס לתוך תשרי וכדאי לו -החורף ארוך 

 והוא נוגע בדבר. 

ֶלֶטת ַעל " ית ֶשַיד ַהכל שוֹּ יע  ְשב  ין ב  ין ְמַעְבר  ְואֵּ
י ַהֶלֶחם ֶמר ּוְשתֵּ עֹּ ב הָּׁ ְמְצאּו ְלַקרֵּ ין ְוֹלא י  יח   "ַהְספ 

אפשר היה  .בשנה השביעית עברין את השנהאין מ
קשה לסבול עוד פשוט שטעמו  לחשוב שדין זה

לא לחרוש ולא לזרוע ו בשנת השביעית חודש
טעם של  הרמב"ם אומראבל הפקר,  הם והפירות
הפקר, יד הכל פירות הבשביעית ש שמכיון -הלכה 

לא ימצא שדה החשש הוא שו שולטת על השדות, 
צריך גם חטים מן כמו"כ  .מן השעורים עומרלקרבן ה

, מאיפה לשתי הלחם מהספיחיןהיבול החדש, 
מה שצמח  ,מספיחיןרק לוקחים אם לא זורעים, 

 מאליו. לכן שנת הז' משתדלים שתהיה רגילה
 יותר. האריך אותהא ללא לעבר אותה ול פשוטה,

את ההלכות של קידוש החודש,  גם אנחנו לומדים
 אנחנו למדנוח. "רמתי זה נושא נפרד איך לקבוע ש

. שנה מעוברת אפשר איך לקבוע שנה מעוברת עכשיו
לעשות לכתחילה עד פורים, אחרי פורים כבר 

. למה, כי בני ישראל בכל את השנה קצרה משאירים
המקומות רגילים שאחרי פורים מכינים הכנות לפסח 

אלה שגרים במקומות רחוקים סופרים שלושים יום ו
ועושים פסח א"כ זה יבלבל אותם, לכן צריך להשאיר 

אחרי  גםזה לכתחילה. אבל בדיעבד כך אחרי פורים, 
עד אחרי ר'ח ניסן. אבל מה  - אפשר לעברפורים 

הדין אם באותו יום של ר'ח ניסן, רוצים סנהדרין 

                                                           
 , הי"א שם ז

עכשיו זה לא ניסן זה אדר שני, שלהכריז ווע לקב
 השנה ,אחרי שהתחיל ניסן כבר, כבר אי אפשר לעבר

בזה יש פלוגתא ונגמרה. אבל השאלה הייתה,  כבר
ט "אדר אפשר לעשות ל' יום או כאת  הריבגמרא, 

ל' של אדר שעדיין זה ספק אם -ה אםימים, איך זה 
נעשה את  - החליטו סנהדרין הוא יהיה ניסן או אדר. 

 ,לאשמא זה ל' באדר, ממילא אפשר כבר לעבר, או 
שהיום הל' זה כבר ראוי להיות ניסן ואי אפשר  מכיוון

כבר לעבר. אומרת הגמרא שזו הייתה פלוגתא בין 
, הוא פסק לסנהדרין שבאותה תקופה לךהמחזקיהו 

שאפשר לקבוע אדר שני בל' לאדר ראשון. כי עדיין 
לא התחיל ניסן, אז אמר היום ל' אדר ראשון והוסיף 

אדר. הסנהדרין אמרו שהואיל ול' כבר ראוי עוד 
נגמר ואי אפשר לעבר. זה אחד  כבר אדר ,להיות ניסן

ו המלך עשה על דעת עצמו פסק המג' דברים שחזקי
 . חוהלכה ורוב הסנהדרין לא הודו ל

 .שלא הודו לו לעשות כן לכתחילה ,הרד"ק אומר
ו ישראל אחר געשה את זה, נהכבר אחרי שאבל 
אבל לא הודו לו  ,שלו, כי בדיעבד זה מעוברהפסק 

לעבר את השנה בל' לחודש  ,לעשות כן לכתחילה
 אדר ראשון.

כמו שאמר שאנחנו מאמינים  את ההלכות, בלומדנו
ה "ישעיהו הנביא  יבָּׁ ש  ְךְואָּׁ ְך  שְֹּפַטי  ֲעַצי  אשֹּנָּׁה ְויֹּ ר  ְכבָּׁ

ה לָּׁ זה הסנהדרין שפוסקים  'שופטיך'', ט"ְכַבְתח 
זה הסנהדרין שבקיאים במולד הירח  'יועציך'הלכות, 
זה נקרא היועצים שיש להם את וחמה, ה פתובתקו

הזאת וידעו. ומעניין שמה  החכמה של האסטרונומיה
אצל עמ"י הרבה יותר מאוחר, שחכמי אוה"ע גילו 

 שנת תקופת איזון וגם היה הכל ידוע מאז מתן תורה
יק, אצל אוה"ע זה תמיד מדו עם חדשי הירח השמש

נהגו לפי הלוח של שלוש מאות חמישים ימים בשנה 
, ועבדו לפי הלוח של יוליוס של יממה רבעועוד 
כי  אחרי הרבה שנים ראו שיש פיגור גדול רקקיסר, 

שנקרא  חדש לוח ועשו. רבע יממהמזה משהו פחות 
 שהצטברראה שגרגוריאני, ע'ש האפיפיור גרגוריוס 

בהתחלה היו  .יום, ומאז עשו שינוי 13להם פיגור של 
, 28במקום  ימים 29פברו'  -עושים כל ארבע שנים 

כל  שהם יממה אחת, ולכן  ה רבעי יממהרבעאכי זה 
שמונה רק עשרים ותשע, רים וד' שנים לא עושים עש

בסוף מאה אלא בדיוק. היה ממש אח"כ קבעו, שלא 
אלף  במשךשנה, לא עושים עשרים ותשע, אז באמת 

 .לשלוש עשרה יוםהגיע שלוש מאות שנה 

למה באמת כל פעם עושים שינוי. ו הם אז שוב
הגויים עושים את השינוי בפבר' ולא בחודש אחר. 

 עשיריהוא החודש הדצ' שלפי  -פשוט מאוד, הדבר 
ינו' אחד עשר פברו' שנים עשר, מרץ התחלת השנה, ו

 כבר התחלתזו אז פברו' כבר סוף השנה כי במרץ 
לפני שהנוצרים השתלטו על  אצלם, השנה החדשה

 למה שאצלנומקביל זה . זאת כךלכן עשו הלוח 
שאדר מעובר כי זה סוף השנה. כך את היום  קבעו

, זה החסר הנוסף השאירו ליום האחרון של השנה
חודש הניסן הוא לפי מה שכתוב בתורה שופברו', 

 . אצלם הראשון זה מקביל לחודש מרץ

ועיבור לפי החשבון שהיה ידוע כבר  עושים ר'חאנו 
חנו נאין סנהדרין, ואבזמן הזה מימי משה רבנו, כי 

חיים כאילו שזה זמני, לכן לומדים הל' קידוש 
רק תקופת ביניים בין  וינים שזמאמאנחנו החודש כי 

שוב  ויהיהשיבנה בהמ"ק השלישי כו .חורבן לבניין
הלוח,  שיפסיקו לקבוע לפיהרמב"ם  אומר ,סנהדרין

מראש על כל השנה. יחכו כל  קבוע לוח יעשולא 
מתי  - מה השידור מירושליםלשמוע חודש וכל שנה 

במהרה יה"ר שנזכה לכך ר'ח ומתי שנה מעוברת 
  בימינו אמן ואמן.

                                                           
 י', ע"ב ברכות ח
 א, כו ישעיהו ט


