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 אותו פי על השנה מועדי ולקבוע, בארץ סמוך בחכמה גדול דין בבית שנים ולעבר חדשים לקדש
 לבנה של חדושה כשתראו, כלומר, חדשים ראש לכם הזה החדש'[ ב, ב"י שמות] שנאמר, קידוש
 . המקובל החשבון פי על להראות ראויה שהיא מכיון תראוה אל אפילו או, חדש ראש לכם תקבעו

 
 מועדי ישראל שיעשו כדי החדש קידוש מצות שיסוד לפי. השנה עיבור מצות זו מצוה תכלול וכן

   .....היא היסוד מזה השנה עיבור מצות כן וכמו, במועדם השם
 הלבנה שראו בפניהם ומעידין דין הבית לפני כשרים ישראלים שני שבאים, כן המצוה וענין

 אלא זו מצוה שאין וטעם. מקודש היום, שאומרים פיהם על חדש ראש וקובעים, בחדושה
. נאמר ואהרן למשה כי, כמותכם וסמוכים גדולים, לכם הזה החדש בפירוש שבא לפי, בסמוכין

 להם שיהא כלומר [,מכילתא] ישראל עדת כל אל דברו'[ ג, ב"י שמות] לו מדסמך הדבר דרשו ועוד
 וכן. הגדול דין בית כגון, שבישראל גדולים חכמים כלומר, ישראל כל רשות החדש שיקדשו לאותן

 לו יש, אותו עושין איך ידוע והסמיכות, ישראל בארץ ונסמך בישראל גדול חכם שהוא מי כל
 דף בברכות] מצינו וכן. כארץ כמותו הניח שלא והוא, לארץ בחוצה אפילו זו מצוה לעשות רשות

 תנאים בלתי אבל. זה בענין שהיו יוסף בן ועקיבה יהושע רבי אחי בן חנניה כן שעשו[ א"ע ג"ס
 . שנים ולעבר חדשים לקבוע מישראל אדם לשום רשות אין אלו

 
 הלל שרבי קבלנו שכך דע. סמוכים חכמים לנו שאין היום עושים אנו היאך כן אם, תשאל ואם

 חשבון לנו שתיקן החכם והוא, בארץ ונסמך בדורו לגדו שהיה הנשיא יהודה רבי של בנו הנשיא
 סומכים אנו זה ועל, אליהו שיבוא עד לבוא העתידים שנים ועיבר חדשים קידש הוא, העיבור

 ......היום
 בזמן פסח לעשות צוה יתברך שהשם, בזמנן השם מועדי ישראל שיעשו כדי, זו מצוה משרשי

, האסיף בזמן הסוכות וחג, פסח ועשית האביב שחד את שמור[ שם] שכתוב כמו, באביב שהתבואה
 שלא המועדים יבואו השנים עיבור ואלולי. השנה תקופת האסיף וחג[ ב"כ, ד"ל שמות] שכתוב כמו

 כי יאמרו גם, גדולה חכמה ענין שהוא לפי, הדור בגדולי להעשות הדבר ונתקן. ....אלו בזמנים
 ..... .וחסידים לגדולים אלא רולמוס ראוי ואין, בתבואות השנה מקרה יוודע ממנו

 
, עשאה ולא עליה ועובר. שכתבנו בתנאים סמוכים חכמים לנו שיהיו זמן ובכל. מקום בכל ונוהגת

 בעונותינו ועכשיו. המועדות קלקול שגורם מאד גדול וענשו, עשה ביטל לה שראוי חכם הוא אם
 כמו הלל מרבי המקובל החשבון על בחשבוננו סומכים אנו, סמוכים פי על שנים מעברין אנו שאין

 . שאמרנו
 
  קנג עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר. 2
 

. החדש קדוש מצות היא וזו. ושנים חדשים ולחשב חדשים לקדש' ית שצונו היא ג"הקנ והמצוה
 תהא זו עדות( א כב ה"ר) הפירוש ובא. חדשים ראש לכם הזה החדש( יב בא) יתעלה אמרו והוא

 זו מצוה אבל  .....בראשית שבת כמו ואיש איש לכל מסורה אינה זו צוהשמ כלומר. לכם מסורה
 אצלנו הראייה בטלה ולכן. לבד ישראל ובארץ. לבד הגדול דין בית זולת לעולם אותה יעשה לא

 הזה שהחשבון ודע ....המקדש בהעדר הקרבנות הקרבת שבטלה כמו הגדול דין בית בהעדר היום
. לבד ישראל בארץ אלא לעשותו אפשר אי והמועדים החדשים ראשי בו ונדע היום אותו שנמנה

 שיעבר ישראל בארץ הסמוך דין לבית אפשר אז ישראל מארץ החכמים ובהעדר הצורך בעת אלא
 א סג ברכות) בתלמוד שהתבאר כמו עקיבא רבי שעשה כמו לארץ בחוצה חדשים ויקבע השנים

 והם ישראל בארץ היה אמנם הגדול דין ביתש תמיד והידוע. חזק גדול קושי ובזה(. א קכב' יבמו
 מאד גדול שורש ובכאן. כן גם ובקבוצם אצלם המקובלים בפנים שנים ויעברו חדשים יקבעו

 בחוצה היום שהיותנו וזה .עמוקה שדעתו מי אלא במקומו יתבונן ולא ידעהו לא האמונה משרשי
 מפני לא טוב יום היום וזה חדש ראש היום שזה ואומרים שבידינו העבור במלאכת מונים לארץ

 זה קבעוהו כבר ישראל שבארץ הגדול דין שבית מפני אלא פנים בשום טוב יום נקבעהו חשבוננו
 או חדש ראש יהיה טוב יום או חדש ראש היום שזה אמרם ומפני. טוב יום או חודש ראש היום
 אלה( י"פ אמור' ספר) בפירוש שבא כמו. בראיה או בחשבון זאת פעולתם שהיתה בין, טוב יום

 אפילו מועדות שהם הם שיאמרו כלומר, אלו אלא מועדות לי אין אותם תקראו אשר י"י מועדי
 שנדע כדי היום נחשב אמנם ואנחנו. הקבלה שבאתנו כמו מוטעין אפילו אנוסין אפילו שוגגין
 לא, םהיו וקובעין מונין בעצמה הזאת במלאכה כי ח"ר בו ישראל ארץ בני ל"ר הם שקבעו היום

. מאד זה והבין. מילתא לגלויי הוא חשבוננו אבל. חשבוננו על לא. נסמוך קביעתם ועל. בראיה



 לאל חלילה, ישראל מארץ יעדרו ישראל ארץ שבני משל דרך איפשר אילו. באור לך אוסיף ואני
 יהיה ולא דין בית שם יהיה ולא, וכל מכל האומה אותות ימחה שלא הבטיח הוא כי זאת מעשות

 שאין לפי. פנים בשום כלום אז יועילנו לא זה חשבוננו הנה, בארץ שנסמך דין בית לארץ וצהבח
 כי. שבארנו כמו הנזכרים בתנאים אלא חדשים ונקבע שנים ונעבר לארץ בחוצה שנחשב רשות לנו

  מירושלים י"י ודבר תורה תצא מציון
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 סמוך שהיה בין, ישראל בארץ סמוך אלא בסתם דין בית נקרא שאין סנהדרין בתחלת יארנוב וכבר
 אשר הם ישראל ארץ שבני לפי ,ישיבה ראש למנותו ישראל ארץ בני בהסכמת או סמוך מפי

 בחוצה שזולתם למי חוששין ואין, אחדים עשרה היו ואפילו הקהל כל קראם' וה, קהל נקראין
  יותבהור שבארנו כמו לארץ
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 ודבר תורה תצא מציון כי שנאמר ישראל בארץ אלא שנים ומעברין חדשים וקובעין מחשבין אין
 בארץ הניח ולא לארץ לחוצה ויצא ישראל בארץ ונסמך בחכמה גדול אדם היה ואם, מירושלם' ה

 לארץ בחוצה יםשנ ומעבר חדשים וקובע מחשב זה הרי כמותו ישראל
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 א הלכה
 עושין אין ,הצורך מפני או הזמן מפני השנה ועיבור הראייה על החדש ראש מקביעות שאמרנו כל

 הסנהדרין להן שנתנו ישראל בארץ הסמוכים דין בית או ישראל שבארץ סנהדרין אלא אותו
 מאיש איש למדו השמועה ומפי חדשים ראש םלכ הזה החדש ולאהרן למשה נאמר שכך, רשות

, במקומם אחריהם העומד ולכל לכם מסורה תהיה זו עדות הדבר פירוש הוא שכך רבינו ממשה
 זה בחשבון אלא שנים מעברין ואין חדשים קובעין אין ישראל בארץ סנהדרין שם שאין בזמן אבל

 . היום בו מחשבין שאנו
 ב הלכה
 שם שאין ובזמן הראייה על קובעין סנהדרין שיש שבזמן, אהו מסיני למשה הלכה זה ודבר

 יום שיהיה פעמים אלא, לראייה נזקקין ואין היום בו מחשבין שאנו זה חשבון על קובעין סנהדרין
 אחר שיהיה וזה, ביום אחריו או ביום לו קודם או הראייה יום הוא זה בחשבון בו שקובעין
 . ישראל ארץ בלמער שהן ובארצות הוא פלא ביום הראייה

 ג הלכה
 ולא ישראל ארץ שחרבה בעת תלמוד חכמי מסוף, זה בחשבון לחשב ישראל כל התחילו ומאימתי

 על ורבא אביי ימי עד תלמוד חכמי בימי וכן משנה חכמי בימי אבל, קבוע דין בית שם נשאר
 . סומכין היו ישראל ארץ קביעת
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 וזהו ישראל רוב מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות היא מקום בכל האמורה אלישר ארץ
  רבים כיבוש הנקרא
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 ישראל כארץ היא והרי רבים כבוש זה הרי, דין בית פי על במלך ישראל שכובשין הארצות כל
  דבר לכל יהושע שכבש
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 משה שהיה מלמד, ישראל בני אל' ה מועדי את משה וידבר( יב יז פרק כ"ת) בו דרשו ורבותינו
 שהוא בלשון, בחג החג והלכות בעצרת עצרת והלכות בפסח פסח הלכות לישראל להם אומר
 משה ומליל שאמר, לזה נתכוין הוא גם ואונקלוס. הפרשיות כל להם אומר ההוא בלשון בו שומע

 העבור בתקוני המועדות סדר שלמדם לרמוז דעתו כי והנראה. ואלפינון' דה מועדיא סדר ית
 הסדר כל פה על למדם והוא", קודש מקראי אותם תקראו באשר" ונרמז ,בסיני פה על לו הנמסר

 :העבור בסוד המקובל
 
 
 


