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  פתח דבר
םימִ ּדָ ל הַ ג עַאַ דְ ה תִּמָ ם לָ דָ אָ  ןּבֶ

יםמִ ּיָ ל הַ ג עַאַ דְ א תִֹלוְ
ָ ים אֵ מִ ּדָ י הַ ּכִ  ְ ם עֹוינ יםִרז

ָ ים אֵ מִ ּיָהַ וְ ְ ם חֹוינ יםִרז
תוֹוצְּמִ הַ ה וְָרֹוּתר הַ חַ ף אַ דְֹר

יםמִ ּיָד קַ עַ לָ םר הֵ ׁשֶאֲ 
 )פיוט סליחות(

   
, יתגל נפשי באלוהי ,זמניםביאור ספר עם סיומו של  'שוש אשיש בה

 ,אשר הביאני וזיכני לעסוק בתורת משה, חסד צדקה ומשפט, אלוהי אמת
 להביא לבית ישראל מכוחי ,עם וכל נתיבותיה שלוםואשר דרכיה דרכי נ

 בלשון קצרה לום ולהציעם לפני הכ"ללקט ולערוך את דברי הרמב, הדל
 ישראל השלמה ל את החזון העצום של תורתולמען יכירו הכ, ופשוטה

אמירת ולא כ, יודע אני בנפשי.  ובימיהםולמען ישאפו לממשה בחייהם
על ידי גדולים מלאכה זו יעשה תוראוי היה הדבר ש, כי כוחי כוח דל, סרק
,  לא אוכל כלכל,כאש בוערת בעצמותיוהדבר , נחלצתי אניאבל . ממני

 אז , לולי תורתך שעשועי. ידיעלא תקלה בושלא ת' תפילה להאני ו
בטלים הרבה שיש מ ודברים שהשעה צריכה להםמפני , אבדתי בעוניי

מגיני וקרן ' ה. 'מכולחשוב אני 'בנו כזועק מתעתע כל אחד מהם ש ,בעולם
 וזמנם יהמכלים את זמנ, ישעי ממלתעותיהם של אנשי ריב ומשפט שווא

גול אל .  מלחמוק מהםיואין לאל יד, בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל
  .  והוא יעשה,וב דרכך ובטח 'ה

***

הימים הנקראים בלשון פותח בהלכותיהם של חלק זה של ספר זמנים 
כלשון הכתוב ', ימים טובים'ובלשון חכמים ', מקראי קודש'התורה 

ַאּתָה וְַהּלֵוִי וְַהּגֵר ֲאׁשֶר  ,ֱאֹלֶהי ּולְבֵיתֶ'  ֲאׁשֶר נָתַן לְ הוְׂשַָמְחּתָ ְבכָל ַהּטֹוב"
הספר . ללמדנו על מטרתם וצביונם של ימים אלו, )יא,דברים כו ("ִקְרֶּבּבְ

שכל משפטי התורה ", עניין שפתח בוכמעט ב, בשלום הביתמסתיים 
  .)ג,שבת ב(" רחמים חסד ושלום בעולם

 ןם מצרפ"שהרמב, הלכות קידוש החודש השני של ןחלק, סוד העיבור
ישעיה ( 'ַאַחת ֵמֵהּנָה ֹלא נֶעְָּדָרה, י ּוְקָראּוִּדְרׁשּו ֵמעַל ֵספֶר י'"כדבריו , לכאן

לעסוק באופן " משנה תורה"מדגיש את מטרתו של , )טז,קידוש החודש יט(" )טז,לד
לעשות ואף במה שראוי שיצטרך  בכל מה שיהודי צריך, כולל ושלם

הוא " משנה תורה"עיקרו של . ולא רק בענייני הכאן והעכשיו, לעשות

ז פתח דבר
אנו . הכרת שאיפתה של התורה כבסיס אמתי ללהכל התורה כוהכרת 

  .את המשימהעליכם למלא בביאורנו אנו מקלים וים כי ומק

  

 בסוד דובייחו, השקענו מאמץ מיוחד בביאור הלכות קידוש החודש
 דלג עליהןנוהגים לבעיקר משום שלומדים רבים , )פרק יאמהחל (העיבור 

להציג , נו בכל מפעלנוכדרכ, קבענו לעצמנו. בגלל הקושי להבין אותן
קשה היה . חפץ לדעתןמי שבפני הלומד את ההלכות כשהן נהירות לכל 

, לא רק מפני שהחומר רב, לנו לצמצם את עצמנו במסגרת צרה של ביאור
אלא בעיקר עקב התפעלות הנפש בעקבות הבנת מהלכי השמים תוך 

רך וגם מן הד, צפייה בגרמי השמים והסקת מסקנות ממהלכיהם ויחסיהם
, שהיא מרשימה עד היום, שהגיעו חכמים אל הבנת המערכת כפי כוחם

מאפשרת לחזות תופעות שמימיות חודשים ואף שנים לפני שהם ו
התפעלות זו אינה מתמצית רק בחישובים .  ביותר בדיוק רב,מתרחשים

אלא יש בה כדי להכיר את מעמדו של האדם בעולמו של , גאומטרייםה
להתמלא אהבה לדעת את ,  אל הנצח האינסופילשאוף, דוש ברוך הואהק
כשיראה מפעמת באדם לנוכח גילויים , להכיר אותו ולדבוק בו', ה

   .)יב,ד; ב,ראה יסודי התורה ב(מסעירים אלו 

 יצא מה :שאמרתם ומה: " משיבם"הרמב, "?מה יצא לי מזה"על השאלה 
 אתה שמתוך כך, הסתכל במעשיו: מאיר בברייתא ואמר' כבר באר ר ?מזה

להשפיל את רגילים אנו היום . )ת קנ"שו(" מכיר את מי שאמר והיה העולם
נהגו  אבותינו אילוו, על פיומעשינו את לכלכל מבטנו לעבר השעון ו
 , בהפניה זו.שמים הלא ,מעלהכלפי עיניהם את  לזקוף מבטם ולשאת

פעמים רבות בהלכות  . על מקומו הזדמנות למבט עמוק יותרניתנת לאדם
ם מביא את דרך החישוב אלא את "אין הרמב, )מפרק ו והלאה(קידוש החודש 

העדפנו להסביר את הרעיון ואת , במסגרת ביאור זה.  בלבדותוצאותי
מניסיוננו אנו . מגמת החישוב על פני הצגת הדרך המתמטית המלאה

כלל  הביאור מבטיחה בדרך יתשקריאה איטית ומדוקדקת בלווי למדים
ואילו ההבנה המלאה מגיעה לאחר , את ההבנה הראשונית הראויהלפחות 

 להתאים את התופעות הנראות לעין להסברים יםרצון עז ומאמץ הבא
ר תיאייצוג תיאורי המספרים שלעתים הביאור אינו אלא . שבהלכות הללו

;  ושמוניםארבע מאות וחמישה(ם מילולית או בסימון באותיות "הרמב
הבנה מלאה של התהליכים . )485(ון בספרות כמקובל היום לסימ) ה"תפ

בכל עונה מעונות השנה או באופק  זריחת השמש םכגון מקו, השמימיים
יוכל , האלהמעוניין ב. אף בכל יום בשנה אינם מעניינו של ביאור זה

. למצאם בספרים רבים הנמצאים לכל דורש ואף במקצת מלוחות השנה
ביאורים בללוות את הקורא בהמחשות ומטרתו של הביאור שלפנינו 
ראיית הירח בלילה הראשון של הופעתו : לעניין המצומצם של הלכות אלו



ח פתח דבר
 מתוך רצון ,הוספנו איורים לביאור. לאחר היעלמותו בסוף החודש

: ם בהסבריו על תנועות גרמי השמים"להתקרב במעט להנחייתו של הרמב
אלא בשיחה ,  בשלמותוזה לא יתברר במלואו עד שאפשר יהיה לדמותו"

עד אשר יתבאר , את זה על גבי כדור ויסובבנו] המבאר[שיצייר , על פה
   .)ת קלג"שו(" זה

  *שלמי תודה * 

מקום להודות המרחיב ' חלק זה ממשיך את שלמי התודה שבכרך א
 הרב:  הלכות רבותבהגהתי נסייעושתלמידים רבים לתלמידי חכמים ול

הרב עזריה , הרב יואל קטן, רב אוהד נפשה, הרב אריה כהן, חננאל זייני
אף  .אריאל הורביץ, איתמר כהן, משה ארנד, הרב חננאל סרי, אריאל

תקצר היריעה ש, מקוראינוהערותיהם של רבים וטובים ראוי לציין את 
 ירחב לב.  בכל אשר יעשו וייטיב להםםישמרם צור, ם את שמותיהמלפרט

 רב נחום אליעזר רבינוביץהא ושל "שליטהרב שמואל טל מעידודם של 
שבח מיוחד . "יד פשוטה"שחלק מדרך הביאור נסמכת על ספרו , א"שליט

בדיבוק חברים  עמנואל מזרחי'  ורדביר טל'  את הביאור רוהשביח
. יעקב שהם ואילן פפיני, יונתן עזרןי סייעו ל ,באיורים. ובהגהת הדברים
ותו הרבה ובדבקותו  בסבלנ עציוןיעקב עזר עמי ,סידורובבעריכת הספר ו

העיר הערות רבות ומועילות לטובת א אף וה . זומלאכהבהגדולה 
  . להביא את הספר לידי גמרץנתאמו, הקוראים

 .ישראל והב' רשנעשה בידי ספר זה של הניקוד הראשוני ציין גם את א
שסייעו " אור וישועה"ישיבת אנשי עוד אודה לכל . בוא יבוא על הברכה

ברק , יונה קוסקס, חן כמיסה ,נתן לייטר :ים אחרים בספר זה ובספרלנו
למחצה לנו  ו מי שעזרכליבורכו  עוד .צבי פופוביץ, אפרים עגמי, בן צבי

.  על סיועם הטכנידוד פלג ועידו אריכא כוכן יבור. שליש ולרביעל
 המומחה בלוח שמחה ולנרר "דעל הברכה  יבוא ,בהלכות קידוש החודש

  . דוש החודשי קהלכות לעל הערותיו העברי

ברכת התורה שלוחה . תהא משכורת כולם שלמה מעם השם אלוהי ישראל
   .וזכות הנשר הגדול תהא חופפת עליהם ועל בתיהם, להם בכל נתיבותיהם

חוד יובי, וליי פילשותתן יישאשא תפילה לאל עולם , ובצאתי מן הקודש
שאר את אר בלח להמשיך וכ,  העוסק בביאור הספר הבא,הלל גרשוני' לר

עוסק והספר הבא ,  ספר זה מסתיים בשלום הבית ובדאגה לו.הספרים
אשר  כמין מחרוזת רצופים בזה אחר זהוהנה הספרים  .נשיםבבאופן טבעי 

  .לא תינתק

  
 ט" התשסאלול, חיפה

   
 מ"י

  


