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  וסימניהן העיבור ברייתות3213.
 ואילך: י*-ע"ב דף העיבור, ברייתות 13 סנהדרין,בבלי,--------------------------

 בהן, הדיון לפני המובאים אלו, ברייתות"סימני"
 ווילנא(: )בדפוס רק וכתוב המודפס, בטקסטמסורסים

 )אבל סופרים" "דקדוקי ראה סימן". גדי צריך נשיא"זמן
 ברור(. אינו התיקוןמשם

 ואחרים(: פלורנץ כ"י )לפי הנכון ה"סימן"זה

234ר
 גדי צריך בש)י(אזמן
5678 9

 רעבון יום יהודה ארצותסימנ)י(
213ר 1011

 בטומאה שביעי)ת( אחרמפני

 בתלמוד הנידונות  העיבור ברייתות את מזכירות אלומלים
 הראשונות( המלים לפי )ולא החשובות המלים לפילהלן,
בהן.

 שלושה "על לגרוס יש החמישית שבברייתא רואים, מכאןגם
 ראה מעברים", דברים שלושה "על ולא מעברים"סימנים
 המלה שמשמעות חשבו, המדפיסים לעיל. )ר3(הערה

 הסימן. הן לפניה  שהמלים היאהחמישית

 מבטא ה"סימן" אם  דיון לכהן, השלם" הסימנים ב"ספרראה
 "משוך הידוע; הסימן כמו הזכירה להקלת קטן"סיפור"
 .". . בכספא.תורא,קדש

 בבלי בתלמוד תנאיםפלוגתת33.
 התקופה בגלל העיבור תנאיעל

--------------------------
 מובאה י"ג-ע"א, סנהדרין, בבלי, תנאים: פלוגתתראה

 אלא השנה את מעברין  "אין ב: פרק סנהדרין,מהתוספתא
 חודש", של מיעוטו( )או רובו חסירה תקופה היתה כןאם
 "גומר". או מתחיל" תקופת "יום הפלוגתאוכן

 ובהערה הבבלי, דעת את מנתחים אנו )70(, בהערהלהלן,
  תנאי על  התנאים פלוגתת על  הירושלמי דעת את)72(

 מעניין נוסף, מקור גם לנו יש התקופה.  בגיןהעיבור
 התקופה, בגין העיבור תנאי על תנאים פלוגתת עלביותר,
 דרבי בפרקי בחלקה שנשתמרה מוכרת, בלתי בברייתאוזאת

 )72א(. בהערה להלן ראהאליעזר,
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 התקופה בגלל העיבור תנאיעל בבלי בתלמוד אמוראיםפלוגתת34.
 ן, בסנהדרי שהגרסה כאן, סופרים" ב"דקדוקיראה--------------------------

 משובשת, שמואל" אמר יהודה רב "אמר למטה:י"ב-ע"ב,
 "אמר מובא: לרש"י( )פרט והראשונים כתבי-יד בכלשכן
 וחולק", "תנא לפעמים נחשב רב רב". אמר יהודהרב

 כאן, קורה וזה אחרים, תנאים על שחולק תנאהיינו,
כנראה.

 768, )דף ל"ד-כ"ב שמות תא, רמז שמעוני" ב"ילקוטוראה
 גורסים אלו ספרים שני בפלוגתא. מעורב אמוראעוד כי 21(, שורה שמ"ט, דף פיש, )מהדורת ט"ז-איבמדבר התימני הגדול" וב"מדרש שילוני( במהדורת 55,שורה

 יוחנן רבי "אמר למעלה: י"ג-ע"א, בדףבסוגייתנו
 חסר יוחנו  רבי של שמו דרשו...". אחד מקראושניהם
 שכן יוחנן, רבי- של הוא הסגנון אבל שלפנינו,בתלמוד

 קונקורדנציה. ראה דרשו", "מקרא להתבטא: מרבההוא

 מביא אינו סופרים" "דקדוקי הספר גם הפליאה,למרבה
 כבר שהילקוט )אף הנ"ל האסופה מספרי אלו חשובותגרסות
 לו(. גם מוברהיה

 אבין בר הונארב35.
 מהשליחים היינו מ"הנחותי", יוחנן, רבי מתלמידיהיה---------------

 אצל למשל, האמוראים, תולדות ספרי בכל ראהלגולה.
 בנוגע טען סלונימסקי בערכו. חיים", vy "אטלסהלפרין,

 ל"ת, פרק העיבור", "יסודי בספרו  אבין בר הונא רבלשם
 ר"ה במסכת הנכונה שהגרסה )6(, הערה ראהובמכתביו,

 רב "תקופת השם נובע ומכאן אבין", בר אדא "רבהיא
 מ-14 באחד אף זכר לה ואין שחר, אין זו להשערהאדא".

 של הגרסאות"  ב"ילקוט המסוקרים התלמוד, שלבחבי-יד
 יפה החוקר חוזרים זאת, למרות השלם"1 הישראלי"התלמוד

 "לוח" ערך באנציקלופדיה, פרנקל ופרופ'ב"קורות",
 הבדותה. על ואחרים)ברמז,(

 מאמר בחיבורו, ה"נשיא" של ראייה עדות עלינונאמנה
 נובע אדא" רב "תקופת שהשם בהתחלה, די, שערגי,

 בראש הידועה מהסוגייה ולא לפנינו, שאינהמברייתא
 לשונו: וזו כ"א.השנה

 על הקרואה בברייתא מפורש ראינו)ו( אהבה בר אדא"רב
  היה מי יודעים אנו  ואין לנו, אבדה זאת ברייתאשמו".
 שאין ברור אבל אדא. רב שנת נקראת שמו שעל אדא,רב
 בר-אבין. הונא לרב זהההוא

 צילום על השלם הישראלי התלמוד להנהלת נתונה)תודתי
 הקטע(. על הגרסאות""ילקוט
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 העיבור תנאי על חננאל ותוספות,ורבנו רש"יפלוגתת36.
----------------------------------------------

 )43(. י42(, )ר4(, )38(, )37(, הערות להלןראה

 כ"א-ע"א השנה, ראש בבבלי, שונותגרסאות37.
-------------------------------------

 מזו בתכלית שוכה גרסה השבה בראש גורס חננאלרבנו
 לשונה: וזו בדפוסים,שלפנינו
 )העומר אביב חודשו,של שמור ,האביב, חודש את"שמור

 כלומר, בו, נופלת  י"ל.( )התקופה. שתהאהחדש-,י"י.(
 חדשה." בתקופה אלא קרב אביב יהאלא

 אנטונין, באוסף בגניזה, מצאנו חננאל לרבנו דומהגרסה
 תלמוד "גנזי בספר בפקסימילה כ"ץ ע"י שהודפסלנינגרד,
 אביב, של האביבי חודש את "שמור לשונה: וזובבלי",
 בו". בופלת תקופהשתהא

 2010/36-9, סמינר: יורק, )ניו מהגניזה  בכ"י מצאנוכן.
 הנוסחותי(: "פנקס השלם הישראלי התלמוד מכוןבאדיבות
 שתהא של,אביב, חידושו שמור  האביב, חודש את"שמור
 בו". נופלתתקופה

 דף רמ"ה", ב"יד שמובא כפי בתלמוד, גורסהרמ"ה)14(
 אביב, שמור - האביב חודש את "שמור למעלה:י"א-ע"ד,

 ניסד".שיהא,בתקופת

 של "אביב למושג זכר אין הנ"ל הגרסאות ארבעבכל
 גמור ,בניגרד והן  סנהדרין, כמסכת המופיעתקופה",
 לגרסה ~הזהה השנה, בראש שלפנינו המודפסתלנוסחה

 תקופה, של אביב שמור האביב, חודש את "שמורבסנהדרין:
, , ניסן". בחודששיהא  

 המוזכרות הישנות הגרסאות ארבע . שבכל  לי,נדמה
 "אביב" המלה ומשמעות ה"עומר", זה "אביב"בראש-השנה,

 ~רואים, אנו שכן תקופה", של "אביב להיות יכרלהאינה
 "אביב". המלה אחרי בפירוש נזכרת "תקופה" המלהשבכולן
 תקופה של. אביב "שמור כזה: משפט  ייתכן לאברור,

 אין שכזה למשפט בו". נופלת תקופה שתהא ניסן(,)תקופת
משמעות.

 )"לא עומר זה "אביב" בפירוש: חננאל רבנו כותבלכן
 חדשה". "תקופה משמעו ו"חודש" קרב"( אביב,הא

 = האביב" "חודש האחרות הישנות הגרסאות שלושלפי
 משמע  אין ואופן פנים- בשום אבל החדש", ( עומר )"אביב
גרסת על חולקות הן לפיהן. - תקופה", של "אביב-"אביב"
 לתקופה. לא לעומר, "חדש" המלה בייחוס רק חננאלרבנו

ארבע כל לפי ובכלל חננאל, רבנו שלפי ברור,לכן
היא, בר-אבדן הונא רב מימרת משמעות האלו,הגרסאות
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 לנן חדשה. ניסן בתקופת לחול החדש העומר הקרבתשעל
 עם כ"א, השנה, בראש הונא רב דעת .את חננאל רבנומזהה
 כותב שהוא כפי י"ג-ע"א, בסנהדרין, יוסי רבידעת

 )155(. הערה להלן ראה כאן. בסנהדריןבפירוש

 )42( הערות להלן ראה ) ותוספות רש"י לפי זאת,לעומת
 "תקופה "אביב" המלה משמע , ( )54( )53א(, )53(,)43(,
 כפשוטו ולא - שנה עונת של במובן אביב הוא -  אביב"של
 ולא הלבנה", "חידוש "חדש" המלה ומשמע השעורים,אבי

 שעל פירושם, מובן לכן חדשה". "תקופה או חדש""עומר
 רש"י מזהים זו מסיבה הלבנהו בחידוש לחולהתקופה
 "אחרים" דעת עם השנה בראש הונא רב דעת אתותוספות

 )53(. הערה להלן ראה י"ג-ע"ב.בסנהדרין,

 של חודשו "שמור חננאל: רבנו גרסת דעתי, עניותלפי
 היא מהגניזה, הגרסאות אחת או בו", נופלת שתהאאביב,
 השנה, בראש בסוגייה והעיקרית המקורית הנוסחההיא

 י"ג-ע"ב, מסנהדרין, התלמוד לשון את העתיקווהסופרים
 רש"י פירוש בעקבות זאת עשו הם כ"א-ע"או השנה,לראש
 כאמור, שזיהה, לה"ו תחוש "ולא ד"ה השנה, בראשכאן,
 י"ג. בסנהדרין, "אחרים" של מימרתו עם כאן ההלכהאת

 את "שמור שבידינו: הגרסאות כל לפי כתוב,בסנהדרין
 ניסן". בחודש שיהא תקופה של אביב שמור האביבחודש

 זה, ושם שונה, קצת הגרסה וויביציא ראשון)בדפוס
 בעקבות לכן, כאן(. להאריך ואין בדפוס טעותכנראה,
 מהתקופה בכתבי-יד מוצאים אנו רש"י, של העצומההשפעתו
 הגרסה נקבעה וכך רש"י, פירוש גרסת את רש"ישאחרי

 המדפיסים בידי הטקסט  "תיקון" של זאת תופעהבדפוסים.
 דוגמאות. מהרבה ידועה רש"י פירושבעקבות

 במקום אי"ה, הרעיון, פיתוח וראה מהשתרע המצעקצר
אחר.

 השונים פירושיהם של הגרעין טמון אלו נוסחותבשינוי
 עד )42( הערות להלן ראה התלמוד. בסוגיות הראשוניםשל

.)56(

 הונא רב מימרת מקור גילוי היא להשערתי איתנהראיה
 סוגיית וכן )71(, הערה להלן ראה בירושלמי,בר-אבין
 הערה להלן ראה פ"א-ה"ב, סנהדרין, בירושלמי,העיבור

)72(. 

 לה" תחוש "לא הביטוימשמעות38.
 "חודש" המלים של השונה משמעותן את הסברנו )37(בהערה--------------------------

 משמעות גם שלפניהם. הגרסאות לפי בראשונים,ו"אביב"
 )37(. בהערה לעיל שהבאנו בגרסאות  תלויה תחוש""לא
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 תחוש "לא מקמעו תחוש" "?א וסיעתם ותוספות רש"ילפי
 רב של~מימרת כוותייהו'י; נעקיד ולא היא,  יחידאהלממר
 סנהדרין, במסכת "אחרים'י למימרת לדעתק, -זהה,הונא
 המהרש"א, פירוש את גם ראה רבים. נגד יחיד דעתשדעתו

 בסות. האחרון "שמור" ד"ה י"ג-ע"בסנהדרין,

 זהה הונא רב דעת איה והרמב"ם חבנאל רבנו לפיאבל
 תחוש "לא משמעו תחוש" "לא והביטוי "אחרים",לדעת
 לברייתא בביגוד ניסן"'לבד"ך תקופת סימן עללעבר

 מעברים סימנים שלושת "על האומרת: י"אבע"בבסנהדרין,
 הרמב"ם פלרגתת על . לעיל,( 31( ) הערה ראה ) השנה"את

 המשנה" צ"מרכבת דאה אחד סימך על עיבור בנושאוהרמ"ה
 ואצל פ"ד-ה"ב, החדש, קדוש הלכות חלק,שני, הרמב"ם,על

 על סאלאוויציק הגרי"ז בחידושי כמו אחרונים,הרבה
 = פ"ד-ה"ב.הרמב"מו

ן=;-

.__נ_________________ מהמולד לעת מעת יום3916.
 דף שני, )חיק ב* פרק ד', עולם",,מאמר מ"יסודמתברר
 שלשיטתי במודפס(לד*-ע"א

 משכה "כי המלים פירוש זה
 לכשתדע "...ואתה הוא בניסן" שיחסר עד טבתתקופת
 מעמדה ותדע רב~אדא דעת של האמצעי ניסו תקופתחשבון
 החודש מרגל.קולד מרחקה כפי מהמחזור ושנה שנהככל
 בר הונא רב של זאת הלכה פי שעל תראה בה, נופלתשהיא
 במחזור  העיבודים וסדרו ז"ל קדמונינו לנו יסדואבין

 אדז"ט..." גו"חשל;סדר

 דף שני, חלק )במודפס: בסוף ב*נ פרק ד', ובמאמרן
 טבת שתקופת למחזור י"ו בשנת שיארע "כמוו'-ע"א(:
 ותקופת בניסן י"ו מיום די משעה  חלקים עד בהנמשכת
 לתשרי. כ"א י"ד.מיום משעת חלקים עד בה נמשכתתמוז
 מהעיבור". י"ו שנת נמלטה היום סוף עד נמשכה שלאולפי
 ע"ד, כמודפס ולא חלקים כמה עוד = חלקים")"עד

 האותיות(. ביןבגירשיים

 מרחק את בדיוק התואמים הנ"ל, חישוב ומפרטימהלשון
 ולא זה מרחק רק חשוב שלהישראלי ברור מהמולד,התקופה
 בניסן. ה-16 של קביעתויום

 העיבור חוק על "הנשיא"דעת40.
-----------------------

 העיבור שחוק לכך נוטה דעתו כי נראה, ה"נשיא"מלשון
 מאמר ראה מהמ.לד. למרחקה ולא התקופה, לתאריךמתייחס

 בתקופת נופלת' בניסן י"ף יום שהוא העומר יוםלעולם- שיהיה הראשונים בדברי "כתוב לשובו: וזו ה', שערג',
 מתשרי כ"ב שהוא הסוכות)י( חג שמיני)1('של ויזםניסן
 דבריו. כאן עד תשרי". בתקופםנופל
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 כאן כבר אבל תשרי, תקופת בעית 10 בפרק להלןראה
 רק תיתכן בתשרי בכ"ב אדא לרב תשרי תקופת שחלותנעיך,
 המולד. מן התקופה במרחק ולא הנום, בתאריך בסתכלאם

 לכן פעמים. כמה הנ"ל בפרק הנשיא אצל מופיעה זופסקה
 למכביר יש שאכן כפי העתקה, שגיאת 1TW סביר, זהאין

 )ור(. הערה ראה זאת.במהדורה

 חלות בתאריך )שמסתכלים ספק בלא הרמ"ה, שיטת גםזו
 )25(. בהערה לעיל שהסברנו כפי ניסן(,תקופת

 העיבור תנאי על חושיאל בן חננאל רבנופירושי41.
 )4815; ד'תתט"ו לפני אפריקה, בצפון בקירואן,נכתבו------------------------------------------

 דברי דבריו כל הראשונים דעת ולפי למביינם(,1055
 בנידון לפניבו שיש להבין, קשה לכן מהגאונים.קבלה
 זו. את זו כסותרות ראשון במבט הנראות ממנו, דעותכמה
 שעל כותב הוא כ"א-ע"א, השנה, ראש למסכת בפירושוכאן,
 חדשה, בתקופה להיות בניסן ב-16 העומרהבאת

 של מקביל במאמר מפרש הוא י"ג-ע"ב,ובסנהדרין,
 לפני יום בניסן)ו( בי"ג להיות התקופה שעלהתלמוד,
 אם או ביום, אדר את לעבר יש - ולא פסח, קורבןהבאת
של העיבור חוק את נוגד וזה בחודש; השנה אתצריך,
 השנה. בראש האמור את וגםהלוח

 סתירה כאן אין לעיל, )38( בהערה שהסברתי כפיאבל
 רק רבנו מתייחס סנהדרין במסכת בפירושו כיבכלל,
 ואומר כמותם, הלכה שאין בסנהדרין, "אחרים" שללדעתם
 לדעת אלא לדעתם זהה אינה השנה בראש הונא רב דעתכי
 שם. יוסירבי

 גם מרובעים בסוגריים מובאת בסנהדרין, חננאל,ברבנו
 העומר קציר על שלפיה בר"י(, יי )או בר"י ר' בשםדעה

 זו, דעה חדשה. בתקופה כבר להיות  בניסן י"ובליל)!(
 לפי נמצאת,  היא חננאל; רבנו משל אינהכנראה,

 מרומא,אנגליקה" ב"כתב-יד הדף בגליוןבדיקותי,
 המעתיק. הסופר משל היא בגליון התוספת הבנתי,ולמיטב
 וההערה היד שכתב סבורים, הלאומית הספרייהמומחי
 או מאיטליה למניינם, ה-15 המאה מן הםבגליון

 חננאל, רבנו )בשגיאות( הועתק זה מכתב-ידמביזנטיון.
 בש"ס דבר" "אחרית )ראה בסנהדרין לפנינו שהואכפי

 חננאל מרבנו קטע אותו של אחר בבתב-יד בסוף(.ווילנא
 רי בשם להוספה זכר אין מוזיאום(, בריטיש)לונדון,
 הלוח של העיבור חוק את הן נוגדת בר"י ר' דעתבר"י.
  היא שאותה )י"ג-ע"ב(, בסנהדרין "אחרים" דעת אתוהן
 בתחתית שם, ווילנא ש"ס מהדיר שאלת ראה להסבירובאה
 מיהו ביותר קל מושג לי אין עיון"ו ב"צריך הנשארהדף,
 בהערות להלן כך על דיון ראה המעתיק?(. )אולי בר"יר'
(.)55(-)51 
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 על אחד שמצד כאן, השנה בראש חננאל רבנו קביעת ליקשה
 עכשיו "אבל הערתו: שני ומצד ניסו,  בי"ו לחולהתקופה
 המנאיי. רב דשדח להא  חיישינן לא )צומך( אביבשאין

 הונא", רב דשלח "הא את בהחלט תואם דורהא הלוחהלא
 וד* לעיי? שהבאנו המעברים פירוש ולפי תירושו,לפי
 בהערה שכתבת? במה טמרנה שהתשובה ]אפשר עיני.יאיר
 להלן[.)76א(

 רש"י לפי בניסן העיבור תנאיפירוש42.
--------------------------------

 השנה, ובראש "שמור", ד"ה י"ג-ע"ב רש"י.בסנהדרין,ראה
 העיבור חוק מפורט כאן לה". תחוש "ולא ד"הכ"א-ע"א
 לחול התקרפה שעל מסביר, רש"י בלוח. למצויבניגוד
 ביום אדר חודש את לעבר יש - ולא בכלל, ועדבניסן, י"ד עד שהוא מילואהי לפני היינו, הלבנה,בחידוש
 בחודש. השנה כל את לעבר יש די'בכך, אין אם אואחד,
 )53(. הערה להלן עודראה

 "ועל ד"ה י"א-ע"ב, בסנהדרין, פירושו גם ראהאבל
 חדשה, בתקופה לחול העומר הבאת עלהתקופה";.שלפיו

 מדומה סתירה על לראה הלוח, את תואמים אלוופירושים
 )76א(. ,73א(,. )73(, בהערות להלןזאת

 התוספות לפי בניסן העיבור תנאיפירושי43.
-------------------------------------

 העיבור תנאי דעות.על שתי מקומות, בשני בתוספות,ראה
 את סותרות  ושתיהן זול את זו סותרות הנראותבניסן,

 מתוספות לשאול שאין הכלל, )ידוע הלוח( של העיבורחוק
 שתי קיום את להדגיש רק באתי לחברתה; אחתממסכת

השיטות(.

 "כי ד"ה כ"א-ע"א דף השנה, ראש תוספות, מובא אחד,מצד
 ולא_יש בכיסן, בט"ו ניסן'לחול תקופת על ולפיוחזית",
 כדי בכ5 די אין אם או אחד, ביום אדר חודש אתלעבר

  מוסיפים - לפניו או - בניסן בט"ו התקופה,להחילאח
 שלם. עיבורחודש

 ד"ה י"ג-ע"ב, דת סנהדרין, בתוספותי מובא אחר,מצד
 כל את  אם_צריך, 4ר ביום_אחד, אדר חודש את לעבריש - גלא בניסן, לחול.בי"ד תקופת-ניפן על ולפיו"שמוריי

 )53א(. הערה להלן )ראה בחודשהשנה

 תם, הבנו מדברי ' והן קדומות, השנה בראשהתוספות
 הר"ן)46( הרשב"א)44(, של המפורשתכעדותם

 כבר "ם רבנו להלן.  המוזכרים בחידושיהםוהריטב"א)47(
 )אורבך(. למניינם( )1171 ד*תתקל"א בשנתנפטר

 משנץ שמשון( )רבנה "ר"ש כנראה, היה, אלו תוספותעורך
 התוספות זאת, לעומת יטב(. פרק התוספות, בעלי)אורבך,
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 פרץ הבנו תלמידי הם  שעורכיה מאוחרות, בסנהדריןשלנו
 aw). )אורבך, למניינם( )1298 נ"ח לה' קרובשנפטר
 השנה, מראש שלנו תוספות את ראו כבר שאלו להניח,סביר
 שכתבו. מה כתבו זאתובכל

)54א(. )54(י )53א(, בהערות להלן, הנ"ל בדעות נוסף דיוןראה

 בניסן  העיבור לתנאי הרשב"אפירוש44.
 ראש על הרשב"א, הוא אדרת, בן שלמה רבנו חידושיראה-------------------------------

  קי"ג-קט"ו. דפים דימיטרובסקי, מהדורת כ"א-ע"א,השנה,
 )43ן. ראה השנה, ראש בתוספא תם כרבנו לומדהרשב"א

 שם. הלבנה", "חידוש המושג על המהדיר הערות גםראה

 ההולכים והריטב"א)47( )46( הר"ן דעות להלןראה
בעקבותיו.

 בניסן העיבור לתנאי "המאירי"פירושי45.
----------------------------------

 מהעיר המאירי שלמה ב"ר מנחם רבנו פירושיהבנת
 בספרו צרפת, בדרום בפרובאנס, )פרפיניאן(,פרפיגנין

 ובסנהדרין, השנה בראש בסוגיותינו הבחירה" "ביתהגדול
 קטועים סופר, מהדורת בסנהדרין, דבריו זהירות.טעונה
 אבל רלב"ג, מהדורת ראה לכן בסוגייתנו. מובניםואינם

 פה ותיקון ביקורתי לימוד טעונות זה מהדיר הערותגם
ושם.

 רב של  מימרתו ואת הסוגייה את  המאירי מפרש השנהבראש
 )42(, הערה לעיל ראה רש"י, לפי בדיוק אבין ברהונא

 הלוח. של העיבור לתנאי בניגודהיינו,

 וגם עצמו-הוא את גם סותר המאירי נראה סנהדריןבמסכת
 ל"א-ע"ב, בדף )ובמודפס י"א-ע"ב לסנהדרין, הלוח.את

 ב-15 המאוחר, לכל לחול, התקופה שעל כותב, הוארלב"ג(
 את בכלל מזכיר הוא  אין השנה. את מעברים - ולאבניסן,
 כאן פירושו לעיל. )43( )42(, הערות ראהותוספות, רש"י כדברי אחד, ביום אדר חודש את לעברהאפשרות
 לפירושו גם אלא ולתוספות, רש"י לפירושי רק לאמנוגד
להלן.

 סופר המהדירים, כאן סימנו בטעות דעתי,])לעניות
 ל"ב-ע"א, בדף רלב"ג א', הערה 36 דף )סופרורלב"ג
 החדש, קדוש הלכות כרמב"ם כאן פסק ש"רבנו 339(,הערה

 [ במאמר. 6 בפרקשנסביר כפי אחר, פירוש ברמב"ם זאת להלכה שכןפ"ד-ה"ב",

 י"ג-ע"א דף לסנהדרין, בפירושו המאירי מפרשלהלן
 ואומר העיבור, חוק את למעלה( ל"ה-ע"א, בדף)במאירי
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 ב-15 חלה היא ואם בניסן, , ב-4ר לחול התקופהשעל
 פירוש יפי בדיוק אחד, ביום אדר את לעבר ישבניסן,
 הלוח של העיבור.' לחוק ' בניגוד ושוב כאך,-ךרש"י

 ן,, . = " לעיל.ולפירושו-הוא

 בפירוש לכאורה הסתירות את לפתור לנסות המקום כאןלא
 המאירי.רבנו

 בנילן העיבור לתנאי הר"ןפירושי46.
 העיבור לסנהדרין"לתנאי י,'בחידושירל 1ביהו1%,פידוש----------------------------

 בעקבות הולך "השנה,הוא, לראש בחידושיו בירור.,טעון)
 בניגוד 'כאמורי- תם; רבנו לשיטת שם,1,היינוהתוספות
 הלוח, של ,העיבור לתנאי  ובניגוד רש"י'לפירוש

 את מפרש הוא י"ג-ע"ב, דף לסנהדרין,ובחידושיו
 ושוב השנה, בראש לפירושו-הוא בניגוד כרש"י,הסוגייה
 ,.~ י הלוח. של העיבור לחוקבניגוד

' העיבור בתנאי הריטב"אשיטת47.
:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,'

 סבייה(-,בחידושיו )מהעיר טוב,יאלאישבילי יוםגם'רבנו
 בראש .והתוספות ל44( הרשב"א' ,בעקבות השנה-הולךלראש
 של העיבור לחוק בניגוד וכאמנה, תם(, קרבנךהשנה
 .,הלוח.

,  

= 

 העיבור בתנאי יזנה רבנושיטת48.
---------------------------

 לחול התקופה על למסכת-סנהדריך, בחידושיו פירושולפי
 חלה היא אם וגם 'השנה, את מעברים - ולא בכיסןב-14
 אחד כיום "דר בעיבור להיעזר אין בניסןב-5ר

 הלוח של העיבור חוק את נוגד פירושו עמו(.)ונימוקיו
 הסוגייהל, על רש"י'ותוספות מפירושי תונהוגם

;

 ראה רשב"א, י יונה, הבנו של שלתלמידו לצייןענייןן
 קונטרסי בהשפעת כנראה בסוגייה, אחרת שיטה )44(,לעיל

 . לספרד. להגיע שהחלוהתוספות,

 נתלמרד? בסוגיות'העיבור שמואל תקופת על דיברוהאם49.
----------------------------------------------

 "ט"ז המתחיל: דיבור י"ג-ע"א, דף בסנהדרין,מהתוספות=
" ,

 דף שם, סנהדריןי מהתוספות וכן ,מעבריןף הפסחלפני
 שהכוונה , בעליל יוצא הסוף, לקראת "שמור",'ע"ב-ד"ה

 ניסן שתקופת כאן, כתוב שמואל. לזו,של "תקופה"במלה
 מה והלילה, היום בחצות או והלילה היום בתחילת אוחלה

 האסטרונומית בתקופה ולא אדא רב בתקופת לא כךשאינו
 שמואל. בתקופת רק אלאהאמתית,

 אדא. רב בתקופת בתלמוד מדובר אתר, על הרמ"הלפי
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 )ראה סלונימסקי לומד אדא רב תקופח על התוספותמשתיקת
 כביכול, הכירו, לא בצרפת התוספות שבעלי )6(,הערה
 דף קידושין, בתוספות מוצאים אנו אך זאת.תקופה

 עמד תם שרבנו הפסח", "ממחרת המתחיל: דיבורל"ז-ע"ב
 בדרכו אולי אבן-עזרא, אברהם רבנו עם הלכתיבמשא-ומתן

 מהתוספות לאנגליה. צרפת דרך מאיטליה האחרון זהשל
 לכן לשלנו. מאוד קרוב בנושא דווקא עסק שדיונםמתברר,

 "המצאת על ממנו שמע לא תם שרבנו הדעת, על להעלותקשה
 הרבה שאבן-עזרא סלונימסקי, לפי הספרדים"המעברים
 העבור". "ספר בספרו עליהלכתוב

 שתוספות אורבך, בשם )48( בהערה לעיל הבאנו לכךבנוסף
 פרץ(, רבנו )מתלמידי הן מאוחרות בסנהדרין,באך,

 מצאנו כבר מאידך, החמישי. לאלף הראשונה מהמאההיינו,
 דף ב', כרך אורבך, )הוצאת הקדום הבושם" "ערוגתבספר
 תוספות עורכי לפני חי שמחברו 22(, שורה281,

 מפורש אזכור התוספות, בעלי לחוג שייך והיהבסנהדרין
 אדא. רב תקופתשל

 את משנץ הר"ש מדור החל התוספות, בעלי כל הכירוכן
 פ"י( החדש, קדוש )הלכות מוזכר שבהם הרמב"ם,ספרי
 עליה(. אדא" "רב הכינוי בלא )אבל זאת תקופה שלהמושג

 הרמ"ה(, אגרות בספר )המובאת משנץ הר"ש באגרת גםראה
 מפורש אזכור )אורבך( השנה לראש תוספות של עורכושהוא

 הר"ש לרמב"ם. החדש קדוש הלכות של אגרתו()בתחילת
 בצרפת ופעל למניינם 1150 = ד*תתק"י בשנת נולדמשנץ
 עמד כנראה, כאן, ישראל. לארץ עלה ואז ה-ו6 שנתועד

 )אורבך, הרמב"ם בן אברהם רבנו עם הלכתיבמשא-ומתן
 התוספות"(."בעלי

 על ידעו בסנהדרין, כאן, התוספות בעלי שגם ברור,לכן
 את רק הזכירו החישוב פשטות ולמען אדא, רבתקופת
 סלונימסקי תיאורית לכן הנ"ל. בתוספות שמואל""תקופת
 הראשי. במאמר 11 פרק עוד ראה פרח. עורבא היאהנ"ל

 מהמולד? מרחקים על או תאריכים על מדבר התלמודהאם50.

 בהערות הנזכרים התלמוד, מפרשי שרוב נראה, ראשוןבמבט
 את הבינו ובסנהדרין, השנה בראש בסוגיות )47( עד)42(

 בסוגייה, המובאים בניסן, ט"ו או י"דהמושגים
 בראש רש"י פירוש אמנם, מהמולד. כמרחקים ולאכתאריכים

 דו-משמעי, הוא לה" תחוש "ולא  המתחיל: דיבורהשנה,
 של )התקופה חמה של ניסן שיהא קרא "ואשמעינןבכותבו:
  צריך זה ביטוי הלבנה". למולד)ו( יום י"ד בתוךניסן(
 הרואה שם, רש"י שיטת כל אח נוגד נראה הוא כיעיון,
 כאמור. כתאריכים, בניסן הימיםאת
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 כפי לרמב"ם, ופרק יונה, .לרבנו ,)פרט כולם לכךבנוסף
 _התלמוד שמציע לפתרון מסכימים להלן(,שנסביר

 אם ב7וסלאחד, אדר חודש את לעבר י"ג-ע"ב,בסנהדרין,
 של,התקופה. התקינה לחלותה' חסר זה יוםרק.

 התקופה מרחק את משנה אינו ביום חודש עיבורברור,
 שמדובר אלו, מפרשים, .שכוונת נראה ולכןמהמולד,

 מהמולד. במרחקם לאנתאריכי.ימים,

 ותוספות, רש"י פירושי לפי - להבין קשה עדייןאמנם,
 רש"י )ראה לבנה" של ב"חידושה התקופה חלותהמצריכים
 באשר בלוח יום עיבור עוזר מה - הנזכרים(ותוספגת
 מישהו או .- הרמ"ה ענה כבר זאת שאלה על הלבנה.לחידוש
 ראה נאה. תשובה - הרמ"ה של ספרו גליון עלשכתב

 )וכי "וכ"ת בגליון הוספה וורשא, הרמ"ה,,דפוסבחידושי
 שאז הלבנה, מילוי , ( החודש )את נעבר אפילותימא(
  כיוון לממר: איכא מזמנו.., תזוז לא ישנהי(ונקראת
 ואפילו מוטעים ואפילו "אתם" לן( )דקיימאדקי"ל

 כמו דין( )הבית הב"ר מעשה אחרי הולך הכלמזידים,
 ה"ב(".  ,)ירושלמי חוזרין בתוליה ג' בת  בענייןשקדם

 והרחבת ממצה ראה_הסבר מפורט. טעונה'הסבר זאתתשובה
 בנושא הראשי, המאמר של 9 בפרק אחר לנושאהרעיון
 האסטרונומית". התקופה מד אדא רב תקופת"סטיית

 בתלמוד והסתווי האביבי העיבורתנאי50א.
---------------------------------

 עיבור בתנאי מדרבר בתלמוד סנהדרין מסבתבסוגיות
 ובסוגייה רביסןי תשרי בתקופת היינו ואביבי,סתווי
 כעת. דנים אנו בו ורק האביבי, בתנאי רק השנהבראש
 מה ועל תשרי תקופת בעית 10 פרק הראשי במאמר ראהאבל
 ובפסיקת השנה. בראש הונא רב במימרת מוזכרת היאאין

ךהרמב"ם.

 בניסן ב-י"ג לחול התקופה שעלדעה,51.
--------------------------------

 חננאל, ברבנו מוצאים אנו זאת דעה הבנת?,לפי
 )הלשון "אחרים" התנא, של כדעתו י"זיע"ב,סנהדרין,
 תקופה "בעינן שרניםז: פירושים ,לפרשה ואפשרמגומגמת

 שתבא לאדר וליעבריה ואקשינן הפסח, בעשיית בי"דחדשה
 חסירה...  הייתה אם ושנינן... בניסן. בי"ג)ו(התקופה
 שעל מכאן, לאדר". למילוי דאפשר מעברים, איןי"ר

 בניסן. ב-י"ג לחול ביום( החודש עיבור לאחריהתקופה

 דברי את כאן יפרש השתדל חננאל שרבנו  לי,נדמה
 ,)38(, לעיל ראה על-פיהם. תקבע שהלכהילא כך"אחרים",

 )53א(. ולהלן)ו4(
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 ב-י"ד לחול התקופה שעלדעה,52.
 הפסח קורבן חבאת לפניבניסן

 שלנו, לסוגייה מהגאונים בפירוש  מוצאים אנו זהפירוש--------------------------
 ב"אוצר ראה "אחרים". התנא של כדעתו י"ג,בסנהדרין
 )רבה ז"ל טויבש הרב הוצאת סנהדרין, למסכתהגאונים"

 היא לשם קי"ח-קי"ט. בדף רל"ג, בעבר(, ציריךשל
 מהדורת קדמונים", גאונים "תשובות מהספרמועתקת

 וכ"ה-ע"א. כ"ד, דפים ע"ט,קאססעל,סימן

 לסוגייה, ביותר החשוב הפירוש שזה נאמר, אם נפריזלא
 למרות אליו מתייחסים מעטים שכה היא, גדולהופליאה
הרי"ן לפי שבידינו. האחרים הפירושים מכלסטיותיו
 החברה של השנה ב"ספר  טויבש( הרב  הפניית )ראהאפשטיין
 תשובה 225-6, עמוד טי, שנה בפרבקפורט",הספרותית

 ידם כתב מעצם היא הסוגייה, של זה פירוש היינו,זאת,
 כאן לא גאון! האי רבנו ובנו גאון שרירא רבנושל

 לעומקו. זה יקר אוצר לנתחהמקום

לשאלת הגאונים אחרוני שכתבו זאת, תשובה שבשלייתכן,
להבין יש ממצרים, הראש" שמריה רבנו בן אלחנן"רבנו

לעיל, שהבאתיו מכפי שונה הבנה חננאל רבנו  פירושאח
 רבנו של בנו כנראה, היה, התשובה מקבל )51(.בהערה
 של אביו חושיאל, רבנו של חברו  שהיה אלחנן, בזשמריה
 מ"ארבעת היו חושיאל ורבנו שמריה רבבו חננאל.רבנו

 הראשון. לראב"ד הקבלה" "ספר ראה הידועים.השבויים"

 שרירא רב לפירוש פירושו זהה המקומות וברובהגאונים, מידי קבלה הם חננאל רבנו דברי שכל ידוע, כך עלבנוסף
 גאון. האי ורבגאון

 )27( י"ד-ע"ב דף רמ"ה", ב"יד מביא הרמ"ה רבנוגם
 כנראה זה, פירוש "אחרים", ד"ה י"ג-ע"בלסנהדרין,
 דרישת סיבת לפיהם, מהגאונים. זו תשובהבהשפעת
 שהבאת היא, בניסן בי"ד תחול שהתקופה בתלמוד,"אחרים"

 זה נימוק מביא הרמ"ה חדשה. בתקופה תחול פסחקרבן
 היא המטרה לפיו רש"י, לפירוש מקביל שני,כפירוש
 חדשה... שתקופה אומרים, "יש לשונו: וזהמילואה. לפני היינו, הלבנה, בחידוש תחול החדשהשהתקופה
 בניסן, בי"ד פסחי... ו~עשית )אחר-כך( והדרנופלת,
 בתוך שיהא ניסן(, )=תקופת חמה של ניסן אומרים:ויש

 לבנה". שלחידושה

 בסנהדרין, הסוגייה את הבינו הגאונים כימתברר,
 זכר אין הפסח". קרבן את ועשית תקופה... של אביבשמור - לי"י פסח ועשית האביב חודש את "שמור כך:י"ג-ע"ב
 ראה הלבנה. חידוש = "חודש" לדרשה: הגאוניםבפירוש
 )53(. הבאהההערה
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 ביום לחול התקופה שעלדעה,53.
 בניסן ב-14 שחל הלבנה,מילוא

---------------------------
 דף סנהדרין, במסכת "אחרים" דעת את רש"י מפרשכך

 את  מעברים "אין "אחרים" לפי "שמור". בד"הי"ג-ע"ב,
 חודש" של מיעוטו חסירה תקופה היתה כן אם אלאהשנה
  מתבטאים: הם שבה הקצרה, המלה את להבין יש)כך

 ,(,י'מיעוטו"

 הערה לעיל ראה רש"י, לפרשנות ובהתאם זאת, דעהלפי
 את לעבר יש בניסן, ה-14 אחרי חלה התקופה אם)42(,
 שהתקופה נדי בכך די אין אם או אחד, ביום אדרחודש
 בחודש. השנה את לעבר יש בניסן, ב-14תחול

 וראשוניים: עצומים חידושים שלושה כאן חידשרש"י

 זהים. "אחרים" ושל הונא רבדיניא.

 האביב" חודש את "שמור הפסוק את הבינו אלושניב.
 )קרי: בחודש שיהא תקופה, של  אביב שמור-

 מילואה עד הלבנה בחידוש היינו, ניסו,בחידושו(
 דינם את ללמוד בכלל נזקקים הם ואיןבניסן,
 הגאונים שלמדו כפי פסח", "ועשית הפסוק:מהמשך
 לעיל. )ר5( הערה ראה מקרא. של פשוטולפי

 בכלל. ועד בחודש יום 14 נמשך הלבנהחידושג.

  לסוגיית ביותר מחודשים  פירושים הם החידושיםשלושת
 להלכה רש"י דעת שזו מהם להסיק אין אבלהגמרא,
 7 פרק וכן שנייה, פסקה )42( הערה לעיל ראהבנידון.
 הראשי.במאמר

 בעיקר התלמוד, ממפרשי רבים הלכו רש"יבעקבות
 כדי תוך כתבו וכך )29(, בהערה שהסברנו כפיהאחרונים,

 יונה,)48( ורבנו המאירי,)45( גם מרש"י קטנותסטיות
 בסנהדרין "אחרים" דעת מפרש )14( הרמ"ה גםמהראשונים.

 "אחרים" דעת לפיו, אבל  פירושיו, משני באחד רש"ילפי
 השנה. בראש אבין בר הונא רב לדעת זהה אינהבסנהדרין

 רמ"ה", "יד ראה מאיר. רבי זה ש"אחרים" נהיר,לרמ"ה
 דמקשו". "ואיכא ד"ה  י"ד-ע"בדף

 לא מאיר רבי עם כאן "אחרים" את זיהה שהרמ"ה לי,בדמה
 אחר במקום ל"אחרים" המקובל הזיהוי שזה מהסיבהרק

כדי גם אלא נ"ד-ע"ב(, דף וסוכה, י"ג הוריות,)בבלי,
רבי הוא "כאחרים", בסנהדרין הלכה לפסוק יצטרךשלא

 מפני מאיר, כרבי פסקו לא שבהלכות הכלל מכוחמאיר,
 וכן י"ג-ע"א( )עירובין, דעתו סוף על עמדו לאשחכמים

 לא לן, "וקיימא שפי בסוכה חננאל רבנו של פסקו פיעל
 העיבור". בסוד מאיר  רבי בקיהוי

 "אחרים" שדעת הוא, זה לזיהוי הרמ"ה של המניעאולי
 בדינים לחלק לרמ"ה נוח ולא שלנו, הלוח אתנוגדת
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 הזה. הזמן ובין מוסמך דין בית שיש הזמן ביןעקרוניים
 7. ופרק )53אי( הערה להלןראה

 בניסן ב-14 לחול התקופה שעלדעה,53א.
 בניסן ב-15 שחל הלבנה, מילואלפני

 "אחרים" התנא דעת את "שמור" בד"ה התוספות מפרשיםכך--------------------------------
 י"ג-ע"ב. סנהדרין,במסכת

 לעבר יש בניסן, 4ר אחרי חלה התקופה אם זה, חבאלפי
 שהתקופה כדי בכך די אין אם או אחד,  ביום אדר חודשאת

 בחודש. השנה את לעבר יש בניסן, ב-14תחול

 עד נמשך הלבנה וחידוש גומר" תקופה "יום זה פירושלפי
 ציווי את מפרשות אלו תוספות גם בכלל. ועד בניסןט"ו

 האביב" חודש את "שמור : )53(( הערה )ראה כרש"יהתורה
 הלבנה. בחידוש  יהיה תקופה של שאביב שמור,=

 שבפלוגתא אחד, כאיש מעידים רבים ראשוניםפוסקים
 יוסי כרבי מתחיל" תקופה "יום אם י"ג-ע"א,בסנהדרין,

 התקופה חלות יממת אם היינו, יהודה, כרבי "גומר"או
 תקופת ש"יום הלכה לישנה, או החדשה לתקופהשייכת

שהלכה הכלל, מכוח מאליה מובנת זאת פסיקהמתחיל".
סברתו )היינו, עמו נימוקו שכן מקום, בכל יוסיכרבי

 "פירושו'נמו שם: רש"י, ס"ז-ע"א גיטין, תמיד(1מבוססת
 דבריו". את מיישב שהיה דבריו, לכל טעםלתת

 מתחיל" תקופה ש"יום יוסי, כרבי בנידון פסיקהראה
 בחידושי ב"אגודה", בריטב"א)47(, השנה בראשבסוגייתנו

 ד(-ב'  לישראלי ערלם" ב"יסוד וכן מן-ההר אברהםרבנו
 ובאחרונים. בראשונים ועוד הי-ע"ד(,)דף

שגם כך, הכותבים אחרונים ראיתי שלא אף לי, נראהלכן
ד"ה הנידונות, תוספות וגם בסנהדרין חננאלרבנו

אלו כאילו "אחרים" דעת את המפרשות בסנהדרין,"שמור"
שלא לגרום כדי כך, עושות גומר", תקופת ש"יוםלמדים,
כאן התוספות בעלי אומרת, זאת כ"אחרים"ו הלכהתהיה
 אינו  בניסן, ב-4ר לחול התקופה שעל שפירושם,בדעה,
 ! בתלמוד! שנדחה דעה, להבנת הפירוש זה אלאלהלכה,

 במסכת גם אחד, מצד לפיה, שכן ביותר, נועזת זוהשערה
 הלכת את משרוים "שמור" בד"ה תוספות שהריהתוספות, לפי אבין בר הונא כרב הלכה אין כ"א-ע"א, השנה,ראש

 השנה. בראש  בר-אבין הונא רב למימרת בסנהדרין"אחרים"
 את למימרתו השנה ראש במסבת הונא רב מוסיף אחר,מצד

 תחשוש אל תוספות: לפי שמשמען, לה", תתוש "ולאהמלים
 שהוא בסנהדרין, "אחרים" דעת שזו אף להלכה, כךלפסוק
 רבים. בגדיחיד

----------------------------------------------------------------------------
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 הונא רב של זו אזהרתו שחרף לקבוע, עלינו כורחנועל
 תוספות לפי כשיטתו, הלכה לקבוע נחשוש שלאבר-אבין,

 הלכה, אין היינו, אבין, בר הונא כרב לדורות הלכהאין
 להלן ראה בר-אבין. הונא רב את הבינו שתוספותכפי

 ובייחוד במאמר, 7 פרק וכל )74( )73(, )57(1הערות
)76א(.

-54
 ביום לחול התקופה שעלדעה,
 בניסן ב-5ר שחל הלבנה,מילוא

 "כי המתחיל בדיבור התופפות, מבעלי תם, רבנו מפרשבך---------------------------
 בר הונא רב מימרת את כ"א-ע"א, דף השנה, בראשחזית"
 "אחרים" דעת עם זאת דעה מזהה רש"י ובעקבותאבין,

 לעיל, כאמור הולכים, בעקבותיו י"ג-ע"ב.בסנהדרין,
 רהריטב"א,)147 השנה)46( בראש והר"ז )144הרשב"א

 הערה להלן ראה הבושם". "ערוגת בעל קלים,ובשינויים
.)74(

 את מצריך זה פירוש מתחיל". תקופה "יום זה פירושלפי
 חידוש שלפיו אלא )כרש"י(, בחידוש-הלבנה התקופהחלות
 לרש"י(, )לניגוד בכלל ועד בניסן ט"ו עד נמשךהלבנה
 מדיני מ"א-ע"ב, מסנהדרין, תם רבנו זאת  שמוכיחכפי'

 "נהרדעי"(. )דעת הלבנהקידוש

 בלי בניסן, ב-6ר לחול לתקופה מותר אלו, תוספותלפי
 יש זה במקרה אבל עיבור, חודש בהופפת ~ השנהשתתעבר
 שהתקופה כדי אחד, יום הוספת באמצעות אדר אתלעבר
 לו שאין זהיפתרון, בניסן. ב-15 דבר של בסופותחול
 שבידינו. בלוחזכר

 בתוספות מדוקדק 'שעיון ו)76-א(, )76( בהערה להלןראה
 להלכה נדחית כאן המתוארת  השיטה שכל מראה, השנהבראש
 הונא רב למרות,אזהרת וזאת עצמם, התוספות על-ידיגם

 הקודמת. ההערה סוף זה, בהקשר ראה, לה". תחוש"ולא

 שהבינו אחרונים שהיו בפרוטרוט, )58( בהערה להלןראה
 רבנו דעת את כתואמת העיבור תנאי על הרמב"ם דעתאת
 לי מובנת אינה ודעתם 7, ~פרק  להסברינו בניגודתם,
 הראשי. במאמר הרמב"ם של הנידונה בהלכה הבנתילאור

 חצות עד לחול התקופה שעלדעה,54א.
___________________נ__._____ בכלל ועד בניסן ה-16ליל
 "ט"ז ד"ה י"ג-ע"א, בסנהדרין, בתוספות מובאת זו.דעה
 או "רובו בסוגיית יוסי רבי כדעת מעברין" 'ניסןלפני

 חודש שלמיעוטו

 בניסן חלה התקופה שאם היא לכך שהסברה מתברר,מהתלמוד
 המועד חול בתוך תשרי תקופת חלה עדיין זה,באופן
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 בנושא איו תוספות על במהרש"א דיוך ראה כדיך.סוכות,
 כאן. יוסי רביסברת

 של שלאמיתו 10, בפרק שלנו, הראשי במאמר שראינוכפי
 אחרי דקות כמה עד לחול אדא לרב ניסן תקופת יכולהדבר
 מכאן סוכות. המועד חול של אחרון הוא הערבה",ב"יום תשרי תקופת תהיה ועדיין מהערב, ביממה  התשיעיתהשעה

 בתקופת ורק אך דנות שתוספות )49(, בהערה לעילהוכחנו
 בתחילת רק לחול יכולה לשמואל ניסן תקופת שכןשמואל,
  והלילה. היום בחצות או והלילההיום

 עירובין, בבבלי, לשמואל ניסן תקופת על זה דיןראה
 אלא... נופלת ניסו תקופת אין שמואל "אמרנ"ו-ע"א
 .וגומר"

 בניסן ה-16 בליל העומרקצירת לפני עד לחול התקופה שעלדעה,55.
----------------------------

 ר' בשם ווילנא בש"ס המודפס חננאל ברבנו מובאת זודעה.
 שם. בסוגייה "אחרים" כדעת י"ג-ע"ב, בסנהדרין,בר"י
 להבין ואין חננאל, מרבנו לא בוודאי היא השיטהטועה.. תלמיד הוספת זו לי הנראה שלפי )41(, בהערה לעילראה
 בסנהדרין "אחרים" שיטת את לא וגם לוחנו את לאלפיה
 דיבור שם, הדף בתחתית ווילנא, בש"ס המגיהכהערת
 עיול[. וצריך צ"ע"  שפרברהמתחיל

זאת, משיטה נזהר הרמב"ם איך לב לשים הראויימן
  העיבור שסיבת החדש, קדוש בהלכות די-ה"ג בפרקבהדגישו

 ממנו להקריב)!(  מצוי )השעורה( האביב שיהיה "כדיהיא
 עומר", ממנו "להקריב - בניסן" עשר בשישה התנופהעומר
 לעיל הוכחנו עומר". ממנו "לקצור לא הרמב"ם,כותב
לפני תמיד חלה לוחנו לפי אדא רב שתקופת )24(,בהערה  את אחריה להקריב שאפשר בך בניסן, ב-16 היוםחצות
 חלה היא זאת, לעומת כדין. היום, חצות עדהעומר
 ה-6ו בליל שהוא העומר, קצירת מועד אחרילפעמים
בניסן.

 אחד  ביום אדר חודשעיבור56.
 על עדיף פתרון הוא אחד ביום אדר חודש עיבורלכאורה,-----------------------

 סנהדרין, רש"י, שכותב כפי שלם, בחודש השנה כלעיבור
 לאדר". "וליעבריה ד"הי"ג-ע"ב

 לכולהו למידחינהו לשתא, ניעברוה לא ש[..."ועדיף
 אחד, ביום אדר את לעבר עדיף היינו, שלם" חודשמועדות

 שלם. בחודש השבה מועדי כל את שאפשר, ככל לדחות,ולא

 מובנת החודש את לעבר שההצעה לעיל, )50( בהערההבאבו
 על שלפיהם ותוספות, רש"י פירושי לפי גדול בדוחקרק
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 יום תוספת אין שכן לבנה", של "בחידושה לחולהתקופה
 לעומת התקופה חלות את משנה לחודש, דין ביתעל-ידי
 במולד(. רק תלוי הדבר )שכן הלבנהמילתא

 על "אחרים", דעת לפי תלמוד, של פשוטו לפילכן,
 אכילתו, או פסח קרבך הבאת לפני לחול בוודאיהתקופה
 בסוגייה. הגאונים פירוש וזה )52(1 בהערה שהסברנוכפי

 דעת את לפרש כורחם, על נאלצים, ותוספותרש"י
 רק שכן לבנה", של ב"חידושה לחול התקופה שעל"אחרים",
  מצליחים הם לאדר" "וליעבריה בהצעה ובשימוש זהבפירוש
 הונא רב לדעת סנהדרין במסכת "אחרים" דעת אתלהשוות

 שם. ותוספות, רש"י ראה כ"א. השנה ראש במסכת אביןבר
 יהושע", "פני שיטת בפירוט, )76א(, בהערה להלןראה
 דעת את לפרש ותוספות רש"י את המאלצות הסיבותמהן

 תלמוד. של פשוטו נגד בסנהדרין"אחרים"

 העיבור תנאי על להלכה הראשוניםדעת57.
 )74(, )73(, בהערות להלכה ותוספות רש"י דעתראה---------------------------------

 "פני שיטת מובאת שבה )76א(, בהערה ובעיקר )76()75(,
 ובעלי רש"י אסכולת דעות את המסכמת השיטה היאיהושע",
 שבעקבותיהם. והראשוניםהתוספות

 האחרונים מפרשיו על-ידי הרמב"ם של העיבור חוקהבנת58.
------------------------------------------------

 העיבור בחוק הרמב"ם שיטת על בפירושי התורפהנקודת
 הרמב"ם את שפירש מהאחרונים, איש ראיתי שלאהיא,
 עד לחול התקופה שעל היא הרמב"ם שכוונת  )היינו,כדברי
 ראיתי לא גם אחר, מצד מהמולד(. לעת מעת יום עשרששה

 בין קוראים אם אבל פירושי, את הנוגדת דעהבאחרונים
"אם ברמב"ם שהמלים פשוט, שלאחרונים לי, נראההשיטין
 זה זמן אחר או בניסן עשר בששה ניסן תקופתתהיה

 התקופה אם השנה את שמעברים משמען השנה", אתמעברין
 היא תורה אעשה, מה אבל הינף. ביום בניסן ב-16חלה

 הלומדים. אתי שיסכימוייתן ומי לשיטתי, חזקות ראיות והבאתי צריך, אניולימוד

 וחישובו השנה עיבור פרסוםמועד59.
-----------------------------

 ראש לפני השנה את מעברים "אין י"ב-ע"א: סנהדרין,ראה
 מעברין הדחק מפני אבל מעוברת. אינה עיברוה ואםהשנה
 אלא מעברין אין כן פי על ואף מיד השנה ראש אחראותה
אדר."

 הדחק" מפני "אבל שהפיסקה ב-פ"ד-הי"ג, מפרשהרמב"ם
 העיבור של החישוב אבל העיבור, על להודעה רקמתייחסת
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 שיירצו, ככל מוקדם הדחק בשעת שלא גם להיעשותיכול
 שם. הרמב"םכדברי

בוטל.60.

 אדר חודש עיבור על הרמב"םדעת61.
 התקופה בגלל אחדביום

 לכך, נוספת סיבה )פ"ד-ה"ב( כאן מביא המשנה""מרכבת----------------------------
 בגלל אחד ביום אדר חודש את לעבר ברמב"ם הוראהשאין

 פ"ג-הי"ח החדש קדוש מהלכות לן "דקיימא מהטעםהתקופה
 התקופה[ בגלל ]היינו, לצורך מעברין  אין ותשרידבניסן
 שלא ד"אחרים", אליבא רק הש"ס וקושיית עדים,כשבאו
 הי"ד." ]פ"ד[ בפרקין שכתב כמו דהלכתא)ו(אליבא

 לרמב"ם כמקורה"נשיא"62.
--------------------

 ספר את הכיר שהרמב"ם בוודאות, כמעט להניחאפשר
 מאת במבוא בנידון נרחב דיון ראה ל"נשיא".העיבור
 לרמב"ם, החדש קדוש הלכות של האנגלי בתרגוםאוברמן,

 הרמב"ם, לפני דורות כשני חי הנשיא והלאה. עזראדף
 בהחלט. סביר הדברולכן

 מרבנו ה"פירוש"  מביא פ"י-ה"א, החדש, קדושבהלכות
 ז"ל ר"מ הגאון  יד בכתב כתוב "נמצאעובדיה:

 סופר טעות הוא ז"ל ר"מ התקופה". זו בעניןבקונדריסין
 ז"ל, ר"א להיות וצריך ה"פירוש", של רבותבמהדורות
 כמה הטעתה זו טעות הנשיא. אברהם רבנוהיינו,

 היא. ולא הרמב"ם, בשם שם המובא את שכתבואחרונים,

 בלי הרמב"ם דברי את להבין שאין דוגמה, עודנביא
 ברמב"ם, קשה הלכה ראה המקבילים. הנשיא דברילימוד
 זה למנין השעה חלקו "ולמה פ"ו-ה"ב: החדש קדושהלכות
  ושליש ושמין)ו( ורביע חצי בו יש זה  שמנין לפי]1080[
 אלו לכל יש חלקים והרבה ועישור וחומש ותשיע)1(ושתות

 במהדורתו(. קאפח הרב גורס )כךהשמות."

 "הרבה משמע מה סביר. פירוש אין לכאורה, זה,למשפט
 השמות"? אלו לכל ישחלקים

יתחלקש-080ך לנורצויסיבהמאיזו
 בכל מתחלק 360 גם הלאב-)8,4,2(,)9,6,3(,)10,5(?

 האלו?המספרים

 כותב הנשיא זאת. הלכה להבין אפשר "הנשיא"מדברי
 החודש אורך שאת שני, שער שני, מאמר העבור",ב"ספר
 88, הערה )ראה ותלמי היפרכוס וגם חכמינו מצאוהממוצע

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ו00

 את מתאר להנשיא לצורה: לצמצמו שאפשו בשבר,להלן(
 כך(:  בדיוק במלים,השברים

1 311ו
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-----------
 א = 29 *- ---,* * ----- +
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 1080, היא המכנים של המשותפות הכפולות וקטנתוהיות
 ניסוחי. )זה חלקים ל-1080 השעה את חכמיםחילקו

 כך: הוא הנשיא בידי זה משפטניסוח

 עד קוטנן, אל גודלן האלה החלקים את מתיר"וכשאתה
 אין השברים.האלה, כל בו מוצא שאתה מנין בידךשיעלה
 בו .מוצא מפני.שאתה ושמונים, אלף אם כי מוצאאתה

 ...ואין וחצי ושליש ורביע וחומש נו[)ל(שתותתשיעית
 האלה השבלים כל בו למגוא יכול שאתה מנין מוצאאתה
 ושמונים, 'מאלף פחות ויהיה אליהן, צריך אתהאשר

 השעה את רבותינר'-ז"ל יחלקו זה מפני לי,וכמדומה
 בה". מצואין האלה השברין שיהיו כדי אילו...לחלקים

 היא, סופר טעות ברמב"ם "שמות" שהמלה משער, אנילכן
 היא: ברמב"ם הנכונהוהגרסה

 אלו לכל יש משותפים[ מחלקים ]הרבה חלקים"והרבה
 המחלקים גדול בלשוננו! בהם[". הגדול ]וזההשברים)ו(
 א של השעות חלקי את המבטא באבר השברים_ שלהמשותפים

 חלקים. השעה"ל-1080 את חכמים חילקו לכן )1/1080(הוא
 בשבר רק לבטא אפשר א של השעות את.חלקי אחרות,במלים
 1080. לפחותשמכגהו

 שנמצא עד ערכה מפוקפק ולכן מסברה, הגהה היאהשערתנו
 הרבה מסירה זאת אבל,השערתנו בכתבי-יד. לכךעדות

 הרמב"סה של זאת הלכה על שנשאלוקושיות

 ו"שברים" "שמות" המלים של הכתיב בצורתהתבוננות
 בהחלט. סבירה אלו  מלים שהחלפת מראה, הספרדיבכתיב

 לרמב"ם המשניות בפירוש ה"נשיא"אזכור63.

-----------------------------------
 ב', פרק ערכין, למסכת המשניות בפירוש הרמב"ם כותבכר

 בספרד זולתנו חיבר '"וכבר המקובל(: ,בתרגום בומשנה
 יש מאוד". נאה חיבוק הזה, מהמון וזולתו העניןבזה
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 יוסף )הרב ה"נשיא" על כאן רומז שהוא לסברה,רגליים
 לי אמר לרמב"ם, המשניות פירוש של מחדש מתרגמוקאפח,
 זאת(. לקבל לי וקשה באסטרונומיה, הרמב"םשל מוסלמי למורה אלא ל"נשיא", כוונה כאן אין דעתושלפי

 שאלתיאל דפוסגרסת64.
 שאלתיאל בן משה רי מדפוס לרמב"ם תורה" "משנהמהדורת-----------------

 הי או הירנ"ב שנת קודם הודפסה פורטוגל, אומספרד
 לרבנים המדרש בית בספריית נמצא ממנה עותקרנ"ז.

 תשל"ה בשנת הדפיסה בירושלים "מקור" הוצאתבאמריקה.
 ש"ז הרב מאת מבוא דברי עם ממנה, פקסימיליהמהדורת
 בר-אילן. מאוניברסיטתהבלין

 י', פרק החודש, קידוש בהלכות זה קדום דפוס גרסתנביא
 )מספור המקובל וורשא-ווילנא דפוס גרסת מול וי,הלכה

 י"ל.(. שלי. - והפיסוק הקריאה סימניהשורות,

 )גרסתנו(וורשא-ווילנאשאלתיאל
-----------------------------  שעל הדברים, ליונראין שעל  הדברים, לי)1(נראין

 היו)!( זו תקופה חשבון היום)!( זו תקופה)2(חשבון
 השנה עבור לעניןסומכין השבה עבור לענין)3(סומכין

 הגדול דין שבין)!(בעת הגדול)4(בשעת...שבית...)!(
 מעברין שהיומצוי, מעברין  שייוונן)5(מצוי,
 זה שחשבון לפיהצורך, זה חשבון לפי)7(הצורך; מפני או הזמןמפני מפני או הזמן)6(מפני
 מן יותר האמתהוא מן יותר האמת)8(הוא

הראשון)9(הראשון

 שאלתיאל גרסתסמך על ברמב"ם מתוקנת גרסההרכבת65.
--------------------------------------------

 ששתיהן )64(, הקודמת בהערה שהבאנו הגרסאותמשתי
 אפשר ראשון, במבט כבר שרואים כפי ספק, בלאמשובשות,

 המקורית. הגרסה נראתה איך לשעראולי

 המשוערת: המקורית הגרסהוזו

 שעל הדברים, לי נראין)1(
 היום זו תקופה חשבון)2(
 השנה עיבור לעניין סומכין)3(
 הגדול דין בית שאין בשעה)4(
 מעברין שאקד מצוי,)5(
 מפני או הזמך מפני)6(
 י זה שחשבון לפי הצורך,)7(
 מך יותר האמת הוא)8(
 הראשון)9(

-------
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 זו: גרסה לבחירת נימוקינוואלו

 )היום( "היו' כתוב: היה )2( שבשורה להניח,סבירא.
  הקיצור. סימן את החסיר והמעתיקסומכין,

 דין בית "שאין שהמקור להניח, סביר )4(בשורהב.
 ופעם הגדול" דין  "שבין)!( פעם הועתקהגדול",

"...שבית...הגדול".

 רגל אם "שהיו", לקרוא קל "שאין" מלת )5(בשורהג.
 האות של השמאלית הרגל ואם הרגיל מן קצרההבון
 מתקצרת. הספרדית( )בכתיבהאלף

 במאמר שכתבתי מה על בנוסף באים האלו הנימוקיםכל
 מובנת. אינה לפנינו, שהיא כפי שגרסתנו,הראשי,

 אמינים, תימניים כתבי-יד כמה לבקשתי בדק קאפח י'הרב
 אסמכתא לצערי, בהם, מצא ולא במיוחד, עתיקים לאאך

 מאמציו(. על קאפח לרב בזה נתונה )תודתילהשערתי

~66
 הרמב"ם של התקופה בחישובי קשיים

------------------------------
 )מהדורה ברמב"מ7" התקופה חישובי "הנכוניםבקונטרסי
 על להצביע ניסיתי תשמ"ד( ומשוכפלת, מוגבלתניסיונית
 ט' בפרקים החדש קדוש בהלכות הלבות כמה בהבנתקשיים
 הבעיות. של חלקי לפתרון דרכים ולהציעו-י',

 ופשרך. הבעיות תקציר )69( עד )67( בהערות להלןראה

 לרמב"ם החדש קדוש בהלכות בפ"ט-ה"ד הקשייםתקציר67.
----------------------------------------------

 ניסן תקופת למציאת דרר הרמב"ם מביא הנ"לבהלכה
 חלקים: ב-4לשמואל

 במחזור, ראשונה בשנה ניסן ממולד התקופה מרחקא.
 19א[. בהערה כנ"ל]=ם

 כנ"ל[. ]=ם במחזור כלשהי בשנה כנ"ל,ב.

 בהערה [=FRA(TSN) התקופה חלה שבו היום,שעותג.
לעיל[.)9וא(

 בהערה נ=)א5ז(זא2 הונקת חללך שבו בשבוע,היוםד.
לקיא([.
 מרחק במציאת היינו, החישוב, של א"ב בחלקיםהואהקושי
 הדרך  לפי מחשבים אם מהמולד. התקופהזמן()משך

 את )היינו, אותו "תוסיף 1מהמלים: יוצא, שם,המוכתבת
 ניסן תקופת כאילו ניסן"[, מולד על החישוב(תוצאות
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 בזמננו שכן נכון, אינו זה דבר בניסן. תמידחלה
 )במחזור הרמב"ם ובזמן 8 שנה בכל ה-303()במחזור
 חלה הלבנה, למחזור ו-וו 19, 8, שנה בכלה-260(,
 שני, באדר לשמואל ניסןתקופת

 החישוב מן המתקבלת התוצאה האלו, הבעיתיות בשניםלכן,
 לאבחנה ברור קריטריון שהציג ובלי זאת צייןשהרמב"ם בלי שני, אדר ממולד ניסן תקופת מרחק את נותנתהמתואר
 הדבר. קורהמתי

 נך: את_הבעיה לבטא אפשר מתימטיתבדרך

 בוחן )19א(, בהערה לעיל שהבאנו )א(, מספרנוסחה לפי ניסן ממולד לשמואל ניסן תקופת של ס מרחקחישוב
 )התקופה שליליים או בניסן( )התקופה חיובייםערכים
 ם את הרמב"ם מחשב שלנו,  השיטה לעומת שני(.באדר

 לנוסחה: שוות-ערך שתוצאותיה נוסחה,באמצעות

-----------------------------

111י
)(ה"( ן ס = M.FRq~a.s - נ)8*7(1ן-
 ן א1

----------------------------

- 
 פעם ניסן, )פעם שלפניה מהמולד ניסן תקופת מרחק =ם

 שני(,4ל(ץי*ן.אדר
 בניסן. לספירה השנה היא א )ו-א(; =0
 יום לשמואל.365,25 החמה שנת אורר =5
 יום 29,5305941 בימים החודש אורר =א
 יום 0,3997685 = חלקים 942 שעות 9 =8

 ונכונה)!( חיובית)+( תוצאה תמיד נותנת זו )אא(נוסחה
 היא התוצאה שנה באיזו מציינת היא אין אבלכשלעצמה,

 ממולד המרחק היא שנה ובאיזו ניסן ממולד התקופהמרחק
 שני.אדר
 בכך "בטוה" שהרמב"ם להניח, עלינו כורחנו עללכן,
 זו,  לפני-הלכה שבחב מה לאחר היטב, מבחינים כברשאנו
 הדבר כאן. זאת שציין  בלי התקופה, חלה חודשבאיזה
 על העברי" הלוח של היסוד "חוק לנו מוכר אם רקאפשרי
 החדש. קדוש מהלכות ב' הלכה ד*, בפרק הלכתוסמך

 התקופה, לחול צריכה חודש באיזה  להבחין  יודעיםאם
 לאין ואלגנטית פשוטה ס למציאת )אא(]ואת נוסחהאו-אז
 )19א(. בהערה שהבאנו פ, ימציאת ~Kx הנוסחה מןערוך
 בהערה')ק6(. להלן עודראה

 לנוסחה "שוות-ערר" ל-ס הרמב"ם שנוסחת כתבנו,הערה:
 במקצת, שונה נוסחה מביא הרמב"ם למעשה, שלעיל.)אא(
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 בכך צורך אין לנר קטנים. במספרים הכפלות לאפשרכדי
' שבידינרן למחשבוןהודות  ' -" י י 

 0; =5725 אג' = 5746 בשנתלמשל,

 1ל ם י27,15332376

 בימים, שני אדו ממולד לשמואל ביסן תקופת מרחקהוא
 יש,להוסיף,לתוצאה - ניסן ממולד מרחקה לקבלוכדי

 א__
1 

 ' ס = ב'577270375,ובג"ע;4ס

 ספרות ל4 של במחשבון' יחושבה לעיל שהתוצאה לבלנשים
 גם שונות מהפסיק, החמישי במקום בתוצאה, הספרות,בצג.
 הבדל אבל שלעיל, )9וא(. בהערה שקיבלנו התוצאות מןכך
 -באמצעות ולחלקים, לשעות  לימים,- המרת מתבטליבשעתזה

 ,עיגול.-

,  ) 
- 

 מתעוותת התוצאה בצג, ספרות 8 של במחשבוןזהירות:
לגמרי!

 לרמב"ם החדש קדוש בהלכות בפ"ט-ה"ו הקשייםתקציר67א.
------------------------------------------------

" שם: החך לשורזה
.'

 שנה של ניסן תקופת בתושל~היה יום בכמה לידע תרצה"אם
 זה ובאי תהיה השבוע מימי יום זה באי תחילה תדעזו,
 מן עברו גמורות שנים וכמה זו שנה של ניסן יקבעהיום

 סכום על  ותוסיף יום , עשר אחד ,שנה לבל ותקחהמחזור.
 שלושים הכל והשלך !ז. ) אלו בזמבים ימים שב,ה'הימים

 מראש למנותו תתחיל יום משלושים פחות והנשארשלושים,
הוסף לאו ואם מוטב התקופה ליום יגיע ואם ניסן.חדש
 שיגיע עד המניז על )מים שלושה או ימים שבי אויום
 מראש למנות תתחיל מעוברת השנה תהיה ואם התקופה.ליום
 החדש מז היום באותו החשבון שיגיע וליום שני אדרחדש
 התקופה".תהיה

 שם: ח'ובהלכה
 התקופה, ליום שתגיע עד יום תוסיף שאמרנו"זה

  שניים או יום,אחד אלא להוסיף צריך תהיה לאלעולם)!(
 ארבעה צריך'להוסיףך שתהיה הוא גלול)!( ופלא שלושהאו

 תדע זה, על יום להוסיף צריך שאתה מצאת ואםימים.
 -. בדקדוק". ותחשוב ותחזור בחשבוןשטעית

  בעיתית, אבל' יפהפייה, ' דרך הרמב"ם  מביא הנ"לבהלכה
 ניסז~לשמואל. תקופת תאריךלחישוב

 שני באדר זאת תקופה תחול שם, המובא שלפי היא,הבעיה
 מעוברת השנה תהיה תאם ' ]מהמלים: המעוברות השניםבכל

 מ-30( קטן תמיד שהוא  שקיבלת, המספר )את למנותתתחיל
 שני". אדר חודשמראש
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 בשנה רק 303( )מחזור בימינו שכו נכון, אינו זהדבר
 )מחזור הרמב"ם ובימי במחזור, ה-19 בשנה ולפעמיםה-8
 תקופת חלה במחזור וה-ר1 ה-19, ה-8, בשנים רק260(
 זאת מביא הרמב"ם בעוד שני, באדר מעוברת בשנהניסו
 כלשהיו הערה בלי המעוברות, השבים לכלככלל

 הרמב"ם נוהג זו שבהלכתו הקודמת, )67( להערההשווה
 שכל ומניח, פרק, באותו ד' בהלכה משנהג להיפךבדיוק
 השנים מן שונה  טיפול לקבל  צריכות המעוברותהשנים

 שכתבנו. כפי - היא ולאהאחרות,

 שאנו "בטוח", שהרמב"ם להניח, עלינו כורחנו עלשוב
 התקופה תחול מעוברת שנה באיזו להבחין יודעיםכבר
 בהלכתו הכלול העיבור" "חוק ידיעת סמך על שני,באדר
 החדש. קדוש בהלכות ב* הלכה ד',בפרק

 )69(. בהערה בפרוטרוט כך עלראה

 שהרמב"ם בכך הנדונה, וי בהלכה טמונה נוספתבעוה
 במשך משתנה ב"מספר לחישוביו עזר( )מספר כפרמטרמשתמש

 אלו בזמנים  ימים שבעה "תוסיף דבריו: ואלוהדורות",
)ו("

 זה. משתנה" "מספר לשנות יש ומתי איך מפרט הרמב"םאין

 המקום כאן ולא מיוחד, בקונטרס זאת הלכהניתחתי
הולם. מתימטי בלבוש השיטה כל בהסבר כאן נסתפקלהאריך.

 בפ"ט-ה"נ הנדונה ההלכה של מתימטיתיאור
 שהגדרנום כפי )א5ז( t(PE) 0, יהיו  לספירה אבשנה-------------------------------------

 )19א(. בהערהלעיל
 לספירה השנה א אם 1-א;=0

(PE)=הזהה פסח, של א* חל שבו בשבוע, היום 
 ניסן. חודש ראש של בשבועליומו

 לשמואל ניסן תקופת חלה שבו בשבוע, יום =)א5ז(זאז
 לעיל(. (XIV) נוסח באמצעות)לחשב

 הערכים: את בגדיר חישובינולצורך

 ד היה הרמב"ם שבזמן הדורות", עם משתנה "מספר =ק
 ובזמננו שנה, 315 מדי בערך ב"ו" להגדילוויש

 10.הוא
 4 עד 0 בין נע שגודלו ראשון, איזון""מספר =א

 5(. גם)בעתיד
 4 עד 0 בין נע שגודלו שני, איזון""מספר =נ
 בשנה ניסן עד במחזור, 1 בשנה מניסן השניםמספר =ן

 המחזור"(. מן שחלפו גמורות )"שניםהנבדקת
[DATS]= ניסן. בחודש לשמואל ניסן תקופת תאריך 

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



-

 ר 06

 החישוב: דרררזו

' נובע:מההגדרה

- א 19 " "אא- )2אא( [ 
19

 האיזם: משוואותשתי

------------------------------------------------

- 
ש )ק+[.11([%חק.30 *פ-- ""נ 4 עד[)0  [DATS] 2אב(ן( 
 1 30 *ן

 .-----ןן )2אג(ן [DATS] )א5ז(זא2= - (PE) + 1 "ןא.7* 5 עד[)0

 )א20זגא5ז2(: חזרור בתהליך נעשההחישוב

 את ו-לחאג( )2אב( המשוואות בשתי קובעיםבתחילהא.
 בכל האחרונים.באאטימין לאיברים פרט האיברים,כל

 )אמת.

 ו-נ א בבחירת המשוואות שתי את משוויםאחר-כךב.
 הנתובים.בגבולות

 תאריך  היא המאוזנות המשוואות שתי של הזהההתוצאה
 בביסו. חלה באמת שהתקופה  בתנאי בניסן,התקופה

 התאריך: יהיה שני, באדר חלה התקופהאם
1* [DATS] = אוסג[ [DATS = שני. באדר התקופה תאריך  

 המעוברות, השנים במקצת ורק אך קורה זהדבר
 [DATS]. ) קכש-

 (PE) במקום לקחת הרמב"ם הכתיב המעוברות בשנים]הערה:
 זה ערך ולהציב שני, באדר אי של הקביעה יום אתתמיד

 אחרת שכן באמת, נחוצה זו דרך לפעמים )2אב(.במשוואה
 עם 5803, בשנת כלמשל, שלילי נ איזון מספרמקבלים
 שתיארנו הדרך אלו,  נדירים-  ממקרים חוץ10=ק(,

 הרמב"ם.[ חישוב לדרךשוות-ערך

 הפשטות, בתכלית פשוטה השיטה המסובך, התיאורלמרות
 בפועל! בה להשתמשוכדאי

 טבעיים. מספרים הם זאת משוואות במערכת הנעלמיםכל
 גבולות בהגדרת אבל פתרונות, סוף אין המשוואותלמערכת
 משמעות בעל אחד רק.פתרון מקבלים אנו האיזון,למספרי
עבורנו.
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5745=0 45746א בשנתדוגמה:
 הדורות":410ק; עם המשתנה"המספר
 )2אא(. נוסחה לפי 7=[ מהמחזור: בתשרי שנסתיימההשנה
 נוסחה  )5(=)5ק(=לפי פסח: של א, חל שבו בשבוע,היום

 והדחיות;)221ש(
 לפי )3(4)א5ז(זא2; התקופה: חלה שבו בשבוע,היום
 (XIV).נוסחה
 תהיינה: האיזוןנוסחות

4 27 *נ  :[DATS]2אב( נוסחה לפי( 
 (AKI) נוסחה לפי[DATS]: = 1- +א.7

 האיזון: מספרי את נבחר אם רק יתאזנו, המשוואותשתי

 א =4; 3 =0

 מתקבל; ו-)42פ4 )2אא( המשוואות שתימאיזון

]27[= [DATS1 

 אבל בניסן1 באמת חלה שהיא בתנאי התקופה, תאריךוזה
 [OATS], ) ]10=ק[ כך: על ובנוסף מעוברת,אפ,תשנה

 באדר תחול שהתקופה כדי להתקיים צריכים האלוהתנאים ששני לב, )נשים בניסן. תחול שהתקופה אי-אפשר,או-אז
 ותאריכה: שני, באדר חלה התקופה לכןשני(.

 DATS]]28[=ו+נ27[=נ"גסג

  יכול אינו נ האיזון שמספר בפ"ט-ה"ח, כותבהרמב"ם
 "פלא יהיה זה 4, שיתקבל ובמקרה מ-4, גדוללהיות
 נדיר(. )דברגדול"

 יש אימתי וכן 4=3, איזון מספר הופעת אפשרות אתחקרנו
 האלה: העובדות את מצאנו ובתמצית ק, המספר אתלשנות

 של נאותה בקביעה קשורה 4=3 איזון" "מספרהופעת-
 הדורות". עם המשתנה "המספר הואק,

 הבנה באפשרויות תלויה ק של זו נאותה""קביעה-
 המקום כאן ולא הרמב"ם, חישוב דרך שלשונות
 .לפרט

 לא קהחדש עם גם כאשר ב-ר, ק את להעלותיש-
 זה דבר )שכן  שלילי 3 איזון" "מספר הופעתתיתכן

 הרמב"ם(. לפי ייתכן,לא

 שנים, טווח יש כלשהו, ב-ק השימוש תקופחבמשך-
 ויש 0(=נ, עד )3 איזון" "מספרי רק ייתכנושבהן
 הופעת תיתכן שבהן ביותר, מועטות שנים שלטווח
 בפרק ו' בהלכה הרמב"ם מזכיר מדוע מסביר זה4=נ.
 הוא ח' בהלבה ורק 3, עד 0 איזון מספרי רקטי

 4=נ איזון מספר אפשרותמזכיר
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 הדורות" עם המשתנה ב"מספר בדורנו להשתמשיעצנו-
 ק מספר )69(, בהערה להלן שנסביר כפי0ו=ק.

 שבו בניסן, היום אותו, לתאריה זהה  תמידהנכון
 הראשונה בשנה המוקדם)ו( לכל ניסן תקופחחלה

 נדחה במחזור הראשונה בשנה אם קורה זהבמחזור.
 ימים. שני של המרבי בשיעור מיומו ניסן חודשראש

 5739, בשנה זה, 303 במחזור הראשונה בשנהלמשל,
 זה יום אבל ב-וו.בניסן. לשמואל ניסן תקופתחלה
 לדחות נאלצנו אילו בניסן ה-10 להיות יכווהיה
 לא מיום.המולד, ימים בשני ניסן חודש ראשאת

 ביום 5739 בשנה חל ניסן מולד בלבד. אחדביום
 "לא בגלל אחד  ביום רק נדחה ניסן חודש וראשד*,
 במחזורנו בחרנו בצדק, לכן, הי; ליום פסח"בד"ו
0ו=ק.

 עדיין אחריו ובבאים זה במחזור הש"טשנואילו
במספר

Kr אבל נכונות, תוצאות מקבלים היינו 
 בשנים למשל, 4=נ, האיזון מספר את מוצאיםהיינו
 4=נ של שבזאת תדירה והופעה 5773, 5753,5769,
 הרמב"ם. כדברי גדול", "פלא אינהבוודאי

 בראש פעם כל התקופה חלות את לבדוק רוצים איןאם
 לבצע שיש כנראה, היתה, הרמב"ם )וכוונת 'המחזור,

 כדלהלן בערך ק את לבחור סביר זאת!(,בדיקה
 המקום כאך שלא .הנחות, בכמה תלויים)הגבולות
לפרטן(.

------------------------

 ןק ן לספידה א בשניםן

------------------------

 ן7ן4830- 5043ן
 ן8ן5044- 5366ן

 ן9ן5367-ן5670
 ןסרן 5671- 5993ן
,-----ןן

 אז!( )ורק 5337 בשנת קרה אז כך, ק את בוחריםאם
 ה"פלא )הוא 4=נ האיזון מספר היה 8=ק,שעם

 לפי ק בחירת שיטת שעם לב, )נשיםהגדולה(.
 לא המחזור, בראש התקופה של ביותר המוקדםהתאריר
 המקום כאן ולא 5337, בשנת גם קורה הדברהיה

 .להאריך(

 )בשינויים המתוארת החישוב שיטת את מביא כבראבך-עזרא
 מי לי ידוע ולא ע"א(, ג' )דף שלו העבור" ב"ספרקלים(

 פרנקל  הפרופסורים בידי שטעות לי, נדמההמציאה.
 להולדת שנה ל-700 היובל במוסף ב"הארע")במאמרו
 ל"הלכות האנגלי בתרגום 122 )בדף ונויגבאוארהרמב"ם(

 נויגבאואר לרמב"ם. השקטה את בייחסם החדש"(,קדוש
 [%' THE HERE HAVE ז05א CONCLUSION ELEGANT אוכותב:

 CALENDARIC WHOLE THE א10זס[MAIMONIDESt OF 5".אא0א
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שתי של מערכת לפתרון השיטה דומה מתימטיתמבחינה
ב-EQUATIONS) (DIOPHANTIAN 3 דיופנטיותמשוואות
חקר המתימטית. חשיבותה ובזה [DATS], 3, א,בעלמים
 המתימטיקאים על חביב עיסוק היה דיופנטיותמשוואות
 מהדדה. זאת מסורת שקיבלו המזרחית,  בח'ליפותהערביים

 כי שאפשר בבל, חכמי בין השיטה שמקור להניח, ישלכן
 גרידא(. השערה )זו סביבתם ממלומדיהושפעו

 קירוב". כ"שיטת שיטתנו את המתארים מחברים אותםטועים
 נותנת ברמב"ם, ו' בהלכה המתוארת החישוב,שיטת

 לא מספר ונוקטים טועים אם גם נכון, פתרוןתמיד)!(
 תקלה הדורות". עם המשתנה "המספר הוא י-ק,נכון

 איזון מספר קבלת היא זה, במקרה לקרות שעלולהיחידה,
 שפירושה אזהרה וזו לו, המוקצבים הגבולות מן החורגנ,
 שכותב כפי חדש, ק . עם אולי החישוב, על לחזור ישכי

 : פ"א-ה"ח. בסוף במפורשהרמב"ם

 לרמב"ם החדש קדוש בהלכות בפ"י-ה"ההקושי68.
---------------------------------------

 מרחק  למציאת חישובית דרך הרמב"ם מראה זאתבהלכה
 שלכאורה, הוא, בהלכה הקושי מהמולד. אדא רבתקופת
 בניסן! תמיד חישוביו, לפי אדא, לרב ניסן תקופתתחול
 החישוב( תוצאות )את אותו "תוסיף מהמלים נובע]זה

 ניסן"[.למולד

  בפיתוח )9רא( בהערה לעיל קראה יודעים אנו זאת,לעומת
 וכן המעוברות השנים בכל כי 5[, למציאת (xv)הנוסחה
 ובזמן בזמבנו הזמבים, בכל נבון הדבר ניסן.מולד  לפני אדא רב תקופת תחול מחזור, בכל וה-9 ה-רבשנה

 .הרמב"ם

 מרחק את אלו בשנים נקבל הרמב"ם, שהתווה בדרך נחשבאם
 להבחין כלים בידנו שנתן ובלי אותנו הזהירשהרמב"ם בלי ניסן, ממולד ולא שני אדר ממולד אדא רבתקופת
בכך1

 )67( בהערה לעיל שפירטנו לקושי ומקביל דומה זהקושי
 ט'. בפרק די, הלכהעל

 "בטוח", שוב הרמב"ם לקושי: אחד פתרון רק שוב לינראה
 כבר אנו בפ"ד-ה"ב, העיבור" "חוק את ידיעתנושמתןך
 אדא. רב תקופת הלה חודש באיזה היטב להבחיןיודעים

 )69(. הבאה בהערה להלן עודראה

 כך: הרמב"ם שיטת את לתאר אפשר מתימטיתבצורה

 = המולד מן אדא לרב ניסן תקופת מרחק את חישבנואנו
 היתה והתוצאה )עא(, הנוסחה בעזרת )19א(, בהערה[,
 שלילית ופעם ביסן( מולד אחרי )התקופה חיוביתפעם

 שני(. באדר ניסן, מולד לפני)התקופה
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 אדא רב ,תקופת את,מרחק הרמבייםמחשב שןטתנו,,לעומת
 תמיד החישדב תוצאת )לכן )!( שלפניה. המולד מןתמיד

 שוות-ערך תוצארת נותנך חישובו דרה שני. אדר אוניסן - הכוונה ! מולד יאיזה מהחישוב שנדע מבליחיובית(,
 , ) זאת:לנוסחה

- - - - - - - - - - -

י7.0ן  )עאב( ן. א = א . FRA ( )---- - 8ן,-
ן.,19ן

 שלפניה. מהמולד אדא לרב ניסן תקופת מרחק =א
מ ,=לספירה.ל ,א=השנה א; - 01
מ8  יום. 0,3997685 = חלקים 642 שעות, 9 

 או-אז התקופה, נמצאת חודש באיזה להחליט, יודעיםאם
 )עא(! מנוסחתנו ערוך לאין פשוטה זאתנוסחה

 ערר" "שוות היא הרמב"ם,ל-א שנוסחת כתבנו,הערה:
 שונה בוסתה הרמב"ם מביא, למעשה4 )שאב(.לנוסחתנו
 איך לנו קטניסד, ,במספררם הכפלות .לאפשר כדיבמקצת,
 שביקינוו המחשבון .בגלל בכר,צורך

 התקופות בחישובי הקשייםפתרון69.
י, ופ"י פ"ט ירמבים, החדש קדושבהלכות -----------------------------------,, , 
 הקשיים מקצת )68ג )67א(, )67(, בהערותפירטנו
 למציאת הדרכה בהם שאין הרמב"ם, של התקרפותבחישובי
 לפתררן אחתן דרך רק מצאנו התקופה. חלה שבוהחודש,
 ברור כבר הקודמים הסבריו שלאחר מבית, הרמב"םכוללני:
 ללמדן )תודתי,נתונה ניסן תקופת חלה חודש באיזהללומד
 וייס משה, ויד"ד, מבני-ברק, נדל שמואל הרב,הדגרל
 בר-אילן, באוניברסיטת לתלמוד מרצה שלאחות,מקיבוץ
 כללי את המונים הספרים גם זהו. בניוון הנתוניששניהם
 כתב שכבר מה את שידוע מניח שהרמב"ם  מציינים,הרמב"ם
 . אביגדור(. בבי לי שהראה)נפי

 הגרסה את לשבש עלינו יהיה זאת, בדרך נלך לאאם
 אסמכתא שום איו ולכך ברמב"ם, הנדונות בהלכותשלפנ)בו

 אפשרות , יזרדת ,לפיכך, קדום. בדפוס או בתב-ידבשום
 הרמב"ם שהלכת גדולה, ראיה מכאר מהפרק. זהפתרון

 או עשר.בניסן בששהי ניסן תקופת תהיה "אםבפ"ד-ה"ב:
 ללוח גם מתייחסת השנה", אותה מעברין זה זמןאחר

 מהמולד לעת זמן,מעת הם יזם" עשר ה"ששה זמשמעותשלנו,
 שהסברנו. כפי התקופה,עד

 תקופת מולד,תחול איזה אחרי להחליט קל ביד, זהכשכלל
 אדא רב תקופת או,ניסן. ב' אדר זה אם אדא, לרבניסן
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 עד לניסן, הסמוך אדר מולד אחרי יום 16 בין  תמידתחול
 ניסן. מולד אחרי יום16

 לחודש ,הקריטריון. ברור שמואל תקופת של במקרהגם
 לשמואל ניסן תקופת חלות רגע את יודעים אםחלותה.
 שנות בכל תחול שהתקופה ברור או-אז המחזור,בראש

 6ר עד זה מועד מלפני לעת מעת יום מ-14 החלהמחזור
 אחריו. לעת מעתיום

 את קודם הרמב"ם מחשב שבפ"ט-ה"ד שבהלכה הסיבה,זאת
 המחזור(. )ראש למחזור ראשונה בשנה שמואל תקופתחלות
 פרטי מקרה רק שהוא זה, חישוב להדגיש טעם אין -ולא

 השניסו יתד בכל התקופהלחישוב

 )את אותו "תוסיף הרמב"ם דברי את להבין יש כך,אם
 חלה שהתקופה בסימן לא ניסן" מולד על החישוב(תוצאות
 חלה נשבו מולד על אותו "תוסיף כהוראה אלאבניסן,
 ניסן"ותקופת[

 תקופת תאריך את הרמב"ם מחשב שבה ו', הלכה בפ"ט,גם
 יש פרק, באותו ד' כבהלכה מהמולד מרחקה את ולאניסן
 מעוברת השנה תהיה לאם כך: הרמב"ם דברי אתלקרוא

 למנות  תתחיל אז שני[ באדר לכך נוסף תחול]והתקופה
 ]ואם שני, אדר חודש מראש חישוביך( תוצאות את)להוסיף

 )את למנותו תתחיל אז[ בניסן, חלה שהתקופהתדע,
 הדברים ברוח ניסן". חודש מראש חישוביך(תוצאות
 לעיל.שכתבתי

 7 שהיה ק, הדורות" עם המשתנה "המספר גודל יהיהכאן
 תחול חודש . באיזה לקביעה אבן-הבוחן הרמב"ם,בימי

 מרחק בחישובי המחזור שבראש לתקופה בדומההתקופה
 למעשה, זה, מספר שכן שלעיל, בהסברינו מהמולד,התקופה

 התקופה יכולה שבו בניסן, ביותר)ו( המוקדם התאריךהוא
 המעוברות, השנים בכל לכן, במחזור. ראשונה בשבהלחול
 ]אבל זה תאריך לפני בוודאות שמואל תקופתתחול

 ק לפני גם לחול יכולה היא הפשוטות בשניםזהירות:
 כאן ולא ודוק![, ק, אחרי וגם למחזור( 9 בשנה)כמו
 נפתרו. והקשיים יותר, לפרטהמקום

 י"ג-ע"א סנהדרין, התקופה: בגין העיבורסוגיית
 ב'(. פרק סנהדרין, מהתוספתא,)מובאה------------------------------------------

 כן אם אלא השנה את מעברין "אין הברייתא: לשוןוזו
 חודש? של רובו וכמה חודש. של רובו חסירה תקופההייתה
 רבי יום. עשרים אומר... יהודה רבי יום. עשרשישה
 אחרים מעברין.. החג לפני עשר שישה אף אומרשמעון רבי מעברין"~ הפסח לפני עשר  שישה מחשבין אומריוסי

 מיעוטו."אומרים
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 מתייחסות ו"אחרים" יוסי רבי דעת רק הגמרא, פשטותלפי
 הקדפונים, המעברים וכל חננאל רבנו לפי ניסן.לתקופת
 יוסי רבי דעת והרמב"ם, הרמ"ה לפי גם דעתיגולעניות
 כ"א, השנה בראש )אבין בר הונא רב למימרת זההבסנהדרין

 לפיהם ותוספות; רש"י לפי כך אינו הדבר לפיה.והלכה
 הונא, רב לדעת זהה יוסי, רבי דעת לא "אחרים",דעת
 )57( בהערות נוכיח אבל שלעיל. בהערות שהסברנובפי

 של זו כדעה הלכה ותוספות רש"י לפי שגםו-)73(-)76(,
 העיבור תנאי על העיקרית הדעה כן על שהיא יוסי,רבי

 בניסן.האביבי
 שיטת את הן משכתבתי שונה בצורה הסבירו רבים]אחרונים
 י"ג, בסנהדריז התלמוד סוגיית מסקנת את והןהרמב"ם

 ראה, להאריך. המקום כאן ולא הסבריהם, הבנתיולא
 "אור בספר - מהסברי השובה - ומעמיק מקיף בירורלמשל,
 זלזניע יעקב אברהם לרבי סנהדרין מסכת עליעקב"

 ואילך[. ט"ודף - ה* סימן בירושלים, חיים" "עץ ישיבת מראשישליט"א,

 העיבור "תנאי בעניין יוסי רבי של נימוקו גםלכאורה,
 המועד חול בתוך תחול תשרי שתקופת הוא,האביבי"
 לכן העיקר. היא תשרי תקופת חלות ולכאורה,סוכות,
 קטע זו'נאמר עיקרית חשרי תקופת שעל היא, התלמודהנחת
 כן אם אלא השנה, .את מעברין "איז בברייתא:המבוא
 קובע זה מבוא ועל חודש", של רובו חסירה תקופההייתה

 השנה תקופת האסיף חג דרשו! אחד מקרא "ושניהםהתלמוד:
 ל"ד(.)שמות,

 ג'-ה'( העבור", )"ספר ה"נשיא" מדבריאבל'
 קמא תנא דעת וגם זאת ברייתא של זה מבוא שקטעבפירוש, משתמי

 לסוגייתנו בניגוד לכאורה, זה, ניסן. לתקופתמתייחסים
 בפירוש ' בברייתא המבוא קטע את המייחסתבסנהדרין,
 האנשיא": כותב וכך תשרי.לתקופת

 תקופה הייתה אם אלא השנה את מעברין אין אמרואסם
 ... יום י"ו חודש של רובו וכמה חודש של רובוחסרה
 ז"ל רבותינו מפי" שמענו אשר זה מכל בידינוועלה

 העומר, יום לעולם שיהיה הראשונים, בדברי נתובוראיבו
 ניסן". בתקופת נופלת בניסן י"ו יוםשהוא

 פסיקת שבעקבות היא ה"נשיא" שיטת דעתי, לעניותלכן,
 קטע אח לתשרי מלייחס התימוד בו חוזר אבין בר הונארב

 של רובה חסירה תקופה הייתה כן אם "אלאהברייתא
 רבי לדעת פרט הברייתא, את מייחס הוא ובמסקנתוחודש",
 הרי כך, אם ניסןו  לתקופת שמעון, ורבייהודה

 תקופה "יום על נסבה יוסי לרבי קמא תנא ביןשהפלוגתא
 גומר". או.מתחיל

 )ראה תשרי תקופת דין על הרמב"ם משתיקת מתברר גםכך
 של המבוא קטע מזיהוי נראה גם וכן במאמרי(, 10פרק
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 הלכות הרמב"ם הלכת עם י"ב-ע"ב,  בסנהדרין, זאתברייתא
 הדף. על מצווה" ה"נר על-ידי פ"ד-ה"ב, החדשקדוש

 הלוח של  היסוד חוק את ביטאנו שבה לעיל, )19(בהערה
 הברייתא של המבוא קטע שמשמעות ראינו,  מתימטי,בלבוש
 רב מימרת של  המתימטית למשמעותה שוות-ערך כאןהנדונה
 בר-אבין.הונא

 בר-אבין הונא רב למימרת הירושלמי בתלמודמקורות
 כ"א-ע"א השנה, ראשבבבלי,

---------------------------------------------
 רב משל מימרה ירושלמי בתלמוד מקומות בכמה מוצאיםאנו
 כידוע, )כולם, אבון ר* או בון רב או  רבין אואבין
 עי-ע"ב(, דף פסחים, בבלי, למשל, וראה, אמורא,אותו
 בבבלי. הונא רב בנו למימרת המקור הוא תחושתישלפי

 זו מימרה של השונות בגרסאות כי בדבר,המעניין
 של הגרסאות  חילופי זרע את מוצאים אנו כברבירושלמי,

 בהערה שפירטנום השנה, בראש אבין בר הונא רבמימרת
 לעילו)37(

 מסכת ווילנא, דפוס הירושלמי, בתלמוד גורסים אנווכך
 הלכה אי, פרק שקלים, ובמסכת אי, הלכה ה', פרקפאה,
 האביבי חודש את *שמור אבון( )בשקלים:  אבין "א"רב(:

 בחידושו". שיבואשמרהו

 רבנו לגרסת כאב-טיפוס אחד מצד לפרש אפשר זאתגרסה
 כ"א, השנה בראש הונא רב במימרת וסיעתם והרמ"החננאל
 העומר[ הוא ]לאביב "שומרהו )37(: בהערה שהבאנוםכפי

 צריך שהיה לטעון, )אין תקופה[". [vw בחידושושיבוא
 מקפיד הירושלמי אין כידוע, שכן, "בחידושה",לכתוב
 למשל, כך, על ראה לנקבה. זכר לשון בין באבחנהתמיד
 הירושלמי(. בללי רושמיאצל

 כאב-טיפוס  בירושלמי הדרשה את להבין אפשר אחרמצד
 כ"א, השנה בראש הונא רב במימרת ולסיעתו רש"ילגרסת

 בחידושו שיבוא [ ניסן תקופה=תקופת של ]לאביב"שומרהו
 על חדתין" ה"תקלין פירוש למשל, ראה, לבנה[".]של
 זו. ברוח ווילנא, דפוס הבבלי, במסגרת שקליםמסכת

 זכר אין שכן מאוד, דחוקה זאת דרך דעתי, עניותלפי
 חידושו שהוא תקופה", של "אביב למושג בירושלמי,כאן,
 סנהדרין, במסכת בבבלי, יצחק רב בר שמואל רבשל

 אבין . רב לדרשת נוספים פירושים למצוא הרבוהאחרונים
 נפסח[ שיבוא ניסן[ ]לחודש "שומרהו כמו:בירושלמי,
 זו, ברוח פירוש ראה העומר[". הוא אביב ]שלבחידושו
 זה פירוש לפי עדה". וה"קרבן סיריליאו הר"ש אצללמשל,
 בר-אבין. הונא רב למימרת בתוכנה זהה זאת דרשהאין
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ראשון דפוס מאז מודפסת  מהירושלמי שקלים מסכתכידוע,
תלמוד במסגרת ושוב בבלי, תלמוד~ במסגרת גםווניציאה
 אנו בבבלי, המודפס מהירושלמי, שקלים במסכתירושלמי.
 כך: גי-ע"א( )דף ווילנא בדפוסגורסים

העומר נאת שיביאו)ו( העומר[ הוא ]לאביב,"שומרהו
 גרסת את בדיוק תואם זה תקופה[. ]של בחידושו"במקדש[
 ראה השנה. בראש בר-אבין הונא רב בדבר חננאלרבנו

 לעיל. )41(הערתנו

 אבין בר הונא רב של מימרתו מקור שזה ברור, זאתמגרסה
 שכן )37(, בהערה אותה שניתחנו כפי המקורית,בצורתה
 זו אכן, העומר. להבאת רק להתייחס יכולה "יביאו"המלה
 המוזכר למקום פרט בדיקה. טעונה שעדיין גרידא,השערה

 אחר מקום בשום "שיביאו"(  )היינו, זאת גרסה ראיתילא
 שהופיעו ושקלים, פאה ליידן" "בכתב-יד לא-

 שהודפס לשקלים, סיריליאו הר"ש בגרסת לאבפקסימיליה,
 סיריליאו ר' בגרסת לא מוזיאום", "בריטישמכתב-יד

 )שקלים(, הירושלמי, ב"שרידי לא להמן, בהוצאתלפאה
 וויניציאה ראשון בדפוס לא גינזבורג, ללוימהגניזה"
 בדפוס ולא ופאה( וירושלמי בבלי במסגרת)שקלים

 ווילנא ראם בדפוס ורק אך אלא )פאה(,קונשטנדינא
 בבבלי(. המובאת מהירושלמי, שקלים)במסכת

 רוב ביותר. משובשים הירושלמי שדפוסי ידוע, זאתלעומת
 .tOD' .[504 3 ליידן "כתב-יד על מתבססיםהדפוסים

 כתב-יד איזה לפי מושג, לי אין בעצמו. משובששהוא
 אבל בבבלי, ווילנא בדפוס שקלים מסכת והוגהההודפסה
 מעולה. לי נראית משםהגרסה

 אבין רב במימרת שבירושלמי, לסברה, רגליים ישבסיכום:
 רב של מימרתו מקור את מצאנו ושקלים, פאהבמסכתות

 רבנו גרסת את התואם השנה, בראש בבבלי, בר-אביןהונא
 "חוק את והתואם זאת, במימרה והגניזה הרמ"החננאל,
 על הקדמונים המעברים שהבינוהו כפי הלוח", שלהיסוד
 אבין. בר הונא רב מימרתסמך

 הבבלי של  העיבור לסוגיות ירושלמי בתלמודמקבילות72.
 )דף א( הלכה ראשון, פרק סנהדרין, מסכתבירושלמי,------------------------------------------------

 המקבילות את מוצאים אנו ווילנא(, דפוס לפיהי-ע"א,
 בבבלי. י"ג, בסנהדרין העיבורלסוגיות

 החודש רוב חסירה הייתה כן אם אלא לשנה מעברין"אין
 הברייתא כאן עד יום". ועשרים אחד החודשידות  שתי אומר יהודה רבי  יום. עשר ששה החודש: רובוכמה
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 מסבירים ]אנו האמוראים: פלוגתת באה זו ועלמהתוספתא,
 אבל משה", "פני פירוש לפי בעקרון להלן, הפלוגתאאת

 פרטים[. בכמה מפירושיוסוטים

 בברייתא[ קמא תנא לדברי ]הסבר נחמן בר שמואל"א"ר
 תחילת ]אחרי תקופה' של 'ניסן סוף העומר שיקרבוהוא
 ניסן[.תקופת

 הפסח". עד בברייתא[: קמאתנא  לדברי יוסי, רי ושמו מאמורא)!( אחר ]הסבר  יוסי"א"ר

 והוא בברייתא[ רבי~יהודה לדברי ]הסבר מתניה רב"אמר
 תקופת תחילת ]אחרי תקופות" של תשרי בסוף לולבשיטלו
תשרי[.

 ניסו התוספתא מפרשי וגם האחרונים  הירושלמימפרשי
  יש למה הבנתי ולא בבבלי, הדעות עם כאן האמור אתלתאם
 כן.לעשות

 שונות דעות בירושלמי, כאן, מובעות דעתי,לעניות
 היות בתוספתא. הברייתא מהות על בבבלימשמובאות
 המעברים למדו בסנהדרין, בבבלי הוכרעה לאוהסוגייה
 קמא תנא דברי משמעות את מכאן והרמב"םהקדמונים
 מעברים"... "אין מהתוספתאבברייתא

 תנא שדעת השנה, בראש בבבלי אבין בר הונא רבהכרעת כפי בדיוק כאן מכריע נחמן בר שמואל שרבי לי,נדמה
 )בניגוד לתשרי ולא לניסן מתייחסת דלעיל בברייתאקמא
 בהערה לעיל שהבאנו מה ]ראה בסנהדרין(. הבבלילדעת

 יום" עשר "שישה לדין אותו המנחה הסברה )70([.הקודמת
 של )ניסן ניסן תקופת חלות אחרי  יקרב שהעומרהיא,

 והבאים חננאל רבנו שהבין כפי בדיוקתקופות(,
 השנהו ראש במסכת אבין בר הונא רב  מימרת אתבעקבותיו
 חידושו אינה זו שסברה מבאן, למדים אנו אחרות,במלים

 בתלמוד אמורא מפי הובאה כבר שהרי חננאל, רבנושל
 נותן והדבר בניסן, ה-6ר לדין העיקרי כנימוקירושלמי

 תוקף. משנהלה

 "האשכול" בספר המובאת גאון, האי רבנו שלהדרבתו לפי זאת בסוגייה בפסיקתם נהגו הקדמוניםהמעברים
 מ"ט: עמוד ב', חלק מנרבובי, יצחק ב"ר אברהםלרבנו
 עליו חולק ואין ישראל ארץ בתלמוד שמצינו מהאכל

 כמו ]אולי לדבריו יפה טעם שניתן או ]הבבלי[בתלמודנו
 עשר ב"שישה העומר הבאת בטעם נחמן, בר שמואל ריכאן
 דלא עליו, ונסמוך נאחזנו י"ל[, חדשה. בתקופהיום"
 גינצבורג מלוי )מובאה הראשונים)!(" מפירושיגרע

 מהגניזה"(. הירושלמיב"שרידי

 כמה אצל כאן הירושלמי להבנת אחרות דרכים וראיתיהיות
 התנא הוא  בירושלמי  יוסי ר* למשל, שלפיהם,אחרונים,
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 על הקטע כי את.הבנת_ זה זיהוי ,הופר - יוסי)1(רבי
 הפנים" ב"מראה וגם - העדה" ב"קרבן למשל, תאהיראשון
 אני מתחיל ותלמיד היות- להאריך. המקום, כאן ולאכאן,
 מרבית בהסתייגות דברי את לקבל יש הירושלמי,בהבנת
 נוספת. לבדיקה מוצאכנקודת

 פסולה ומדוע אליעזר"  דרבי מ"פרקי עיבורברייתת72א.
 העיבור  סדרי את פעם מדי לשנותההצעה

----------
 ב', פרק ד', )מאמר הישראלי רבנו של עולם"ב"יסוד
 אבד, שמקורה קדומה, ברייתא עקבות מובאים'בהתהלהז
 שבידינו,  אליעזר" דרבי ב"פרקל גם מובאת היאובמשובש

 של העבור" ב"ספר מובאת היא וכן שמיני, פרקבסוף
 "דברי בורנשטיין, )ראה בכתב-יד עדיין הנמצאהרשב"ם
 עוסקת, זו ברייתא 18(. דף האחרונים", העיבורימי

 ניתוח אבל העיבור, שנות סדר של בפלוגתא רקלכאורה,
 של היסוד "חוק על בעצם, נסבה, שהפלוגתא מראהמדויק
 העיבור". "חוק על -  ובקיצורהלוח",

 שם, בורנשטיין, בקדי גם ומנותחת מובאת הברייתההערה:
 ומסקנות פ"1 דף י"ג, פהק ב"קררות", יפה ובידי 18,דף

 - להלן.  מדברי עונותשניהם

 הברייתא: לשוןוזו
, העיבורי שנת"תניא,
 שלוש נ שתיים - שלוש - שלוש - שלוש - שתיים -שלוש
 אדו"ט( )גה"ח אלעזר ר*דברי
 אדו"ט(. )גו"ח -.שלוששתיים - שלוש - שלוש - שתיים - שלוש - שלוש אומריפיחנמים
 שתיים - שיגש - שלוש אומק: גמליאלרבן

- 
 שלוש - שלוש

 אדז"ט(. )גו"ח שתיים" - שלוש-

 השנה שבהן השנים, קבוצות את מבטאים בברייתאהמספרים
 הוא  בסוגריים הכתוב העיבורים סדר מעוברת.האחרונה
 "הלכה  יברייתא: מוסיפים הישראלי ורבנו הרשב"םמשלי.
 גמליאל".כרבן

 שהיה גמליאל, כרבן שהלכה קבעו הראשונים ברור,]הערה:
 הנהוג העיבורים סדר סמך על רבים, נגד יחיד=

 באמצעות גם זאת פסיקה לבסס אפשר אבלגו"ח-אדז"טי
 להניח, אפשר אולי אחר. ממקום הידועים הפסיקהכללי
 הוא גמליאל, רבן של לבנר באשר הנאמר הפסיקה,שכלל
 הפלוגתא אם אליוי גם מתייחס גמליאל, בן שמעוןרבן
 מובא שנה. עיבור כמו דין" בית "נוהג בנושאהיא

 רבן ששנה מקום "כל ה"ח: י', פרק בחרא, בבאבירושלמי,
 קצובות שהלכות כמותו, הלכה במשנתו, גמליאל בןשמעון
 דינו"[. בית מפי אומרהיה

 של במימרתו הכלול העיבור" שמ"חוק הוכחנו, )19(בהערה
 רבותינו שהבינוה כפי כ"א, השנה בראש אבין בר הונארב
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 השנים של אדז"ט גו"ח סדר בהכרח נובעהספרדים,
 זאת חוקיות להפוך שאפשר קבענו, שלנו. בלוחהמעוברות
 סדר על אחרת דעה מכל מקבילה: בצורהשהיגדרנוהו. כפי העיבור" "חוק נובע אדז"ט גו"ח שמסדרולומר,

 היינו, משהגדרנוהו, שונה עיבור" "חוק נובעהמעוברים
 אבין. בר הונא רב של ממימרתו שונה עיבורחוק

 מולד  שבין והמזערי,  המרבי המרחק את נציג הבהרה,לשם
 על שהבאנו  השיטות שלוש לפי אדא, רי תקופת לביןניסן
 אליעזר. דרבי מפרקי המעוברות השניםסדר

 נובעים שמהן הנוסחות ואת הערכים הגדרת את להלןראה
 אלו.ערכים

ן - -ון

-

--------------------------- 

- 

 ן בימים מהמולד ניסו תקופתןמרחק סדרן המספרןן
 השניםןהאופייניןן

-------------------------------

 )א2א([ן)א2א(אן MAXII)E(MAX) INןהמעוברותן לסדרןן
  ןהקריטיןןהקריטי(נוסחה נוסחהן נוסחה  שלןהעיבוריסןןדעתו

 ן ןנוסחה XXXIIIןנוסחה 2אאא ן שאאאן אןן
 ן1IKXXIIIIXXXIVIג11
ן

-------------------------------------------------

 ןןןןןןןן
 ןןןןן גה"ח-ןן רבין

 ן 5ן5,94ו-ן 13ן..12,03*ן אדף'טן 10ןאל)י(עזרן

----------------------------------------------------------

 ןןןןן ג"ח-ןןן
 ן 16ן14139-ן 5ן..13,59*ן אד4"ט.ן . 9ן חכמיםן
ן

------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- -

------ 

- 

------ 

- 

 ןיןןן ע"ח-ןן רבןן
 ן 8ן12,83-ן 16ן..4ר,15*ו אדז"טן 8ן גמליאלן
 ןן .ןןןןן הלכהן

-

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

-------- 

- 

------ 

- 

------ 

- 

------ 

- 
 הקיצוניים אדא רי תקופת מרחקי את מבהירההטבלה
 של הופעתם שנות ואת השונים, העיבור סדרי לפימהמולד
 אדז"ט גו"ח למעוברות שלנו הסדר אלו. קיצובייםמרחקים

 בשנה גם להלכה, שנקבע העיבור תוק בתנאי עומדאכן
 לערכו מגיע מהמולד התקופה מרחק שבה הקריטית,ה-16
 16 של מהמספר קטו זה מרחק יום. כ-54*15 שלהמרבי
 הגבוליים.הימים

 עיבור" "חוקי תואמים האחרים העיבור שסדרי רואים,אנו
 אחרת, קריטית" "שנה ולו עיבור סדר בל משנקבנו.שונים
 לסדר ייחודי מרבי לערך מהמולד התקופה מרחק מגיעשבה

 סדר לכל א האופייני מהמספר נגזרים אלו וכל זה,עיבור
עיבור.
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 העיבורים סדר ייעל פרנקל, אצל )למשל, להראותאפשר
 מניחים: שאםגו"ח-אדז"ט"(,

 מחוק ]כנובע עיבורים 7 יהיו שנה 19 שלשבמחזורא.
 )77([. הערה ראה המשולבים",ה"שברים

 )מסברה(. זו אחר זו מעוברות שנים 2 יהיושלאב.

 )מסברה(. זו אחר זו פשוטות שנים 3 יהיושלאג"

 פשוטה משנה המורכבים שנים, זוגות 2 יהיושלאד.
 )מסברה(. זו אחר זו מעוברת,ומשנה

 עיבור, סדרי של אפשרויות.שונות 19 רק אפואייתכנו
 ל"חוק יתאים אדז"ט גו"ח אלו: עיבור משיטות אחתורק

 16 )גבול שלנו הלוח של היסוד כחוק שהגדרנוהעיבור",
 מהמולד(. לתקופהיום

 שלהלן: הנוסחות בעזרת חישבנו הנ"ל הטבלה נתוניאת
 )19([ הערה גם ]ראה נסמן,אם

 תשצ"ג שעות, י"ב יום, )כ"ט יום 29,5305941 =א
 הממוצע. החודש אורך =חלקים(

 בין זמן = חלקים( תרמ"ב שעות, )טי יום 0,3997685 =8
 לספירה. 1 בשנה ניסן מולד עד אדא לרב ניסןתקופת

 את הקובע השונים, העיבור לסדרי האופייני המספר =א
 8יז0 להלןן )אאא( בנוסחה הגדרה ראה העיבורים.סדר

 7.....,1,2. אחד: במחזור עיבור שנת מספר =ם

 א, בשנה ניסן עד לספירה ר שנה מניסן ק החודשיםמספר
 הכלליחי הנוסחה לפי נקבע ]ו+ם=א[, אחריו שניםף

 +Z35.Qא

(xxx) ק = זא2----------
19

 המובאת ק, למציאת . (aaI נוסחה של הכללית הצורהזו
 א. את מגדירה גם זאת משוואה לעיל. )19(בהערה

 אדא לרב ניסן תקופת של E(MAX) הקריטי המרביהמרחק
 הנוסחה: לפי נקבע  ניסןממולד

 8ר"-
)2אאא( E(MAX) = ------ . א -8

19
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 אדא לרב ניסן תקופת של E(MIN) הקריטי המזעריהמרחק
 הנוסחה: לפי נקבע ניסן,ממולד

א
E(MIN) (xxxr1) = - -- . א -8

19

 (XXXI);(XXXII) הנוסחות,בשתי
 התקופה לפני הל ניסן מולד =*
 התקופה אחרי חל ניסן מולד =-

 השנה אותה תהיה E(MAK), חלה בה N(MAX) הקריטיתהשנה
 בה:במחזור,

MAX= FRA(F) (KXKIII)

 השנה תהיה )א2א(8, חלה שבה )א2א(א, הקריטיתהשנה
 שבה:במחזור,

FRA(F) (XXXIV) = א2א =0

 מתקבל השונים העיבור חוקי לפי עצמו העיבוריםסדר
מהנוסחה:

(xxxv) א = זא2___________4 קער + 13 -א
7

 בהערה לעיל המובאת )2ע(, הנוסחה של הכללית הצורהזו
.)19(

 העיבור חודשי מספר את זאת (xxxv) בנוסחה  מציביםאם
  שיטה. כל לפי העיבורים סדר מתקבל 6, =7...2,3,ך

 האפשריים, העיבורים מסדרי אחד לכל א האופייניהמספר
 אחר, עיבור" "חוק מתאים א לכל 0. ( א ( 8ך ביןנע

כאמור.

 הקובע גמליאל(, רבן דעת את )התואם שלנו העיבורלחוק
 מהמולד, לעת מעת יום 6ר היותר לכל לחול התקופהשעל

 )8=א(. באמצעות הנקבע העיבורים סדרמתאים

 ביום לחול התקופה על שלפיו "חכמים", של  העיבורלחוק
 סדר מתאים החודש, חצי תום לפני או מהמולדה-4ך

 )9=א(. באמצעות הנקבעעיבורים

 לחול התקופה על שלפיו אל)י(עזר, רבי של העיבורלחוק
 מעת ה-14 יום תחילת לפני או מהמולד יום 13  היותרלכל
 באמצעות הנקבע עיבורים סדר מתאים מהמולד,לעת

)0ך=א(.
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 הנובעות המספריות התוצאות סיכום את לעיל בטבלהראה
 סדרי משלושת אחד כל לגבי t(xxxv) עד )אאא(מנוסחות
 אליעזר. דרבי בפרקי בברייתא הנקוביםהעיבור

 רצו רק שאילו הוא, מהטבלה העולה ביותר החשובהממצא
 עיבורים סדר למצוא יכולים היו הלוח, קובעיהחכמים

 לא אדא לרב ניסן תקופת שמרחק חכמים(, )שיטתכזה
 ביודעין, הם, ואילו )=2/א(, חודש לחצי מעבר בויתרחק
 חלה התקופה אין שבו מזה, שונה עיבורים סדרבחרו

 ודוקו לבנה, שלבחידושה

 חוק קיים גם שפורמלית הראשי, במאמר סו בפרק להלןראה
 האסיף", חג "חוק הוא האביבי", העיבור ל"חוקמקביל
 ואלו הסוכות. חג בתוך תשרי תקופת חלות אתהמכתיב
 לפי תשרי, ממולד אדא לרב תשרי תקופת חלותגבולות
 הנדונה: בברייתא השונותהדעות

--------------------------------------------------------

 1ן בין המרבי המרחקן סדרן המספרןן
 ן השנהן לתקופת תשרי מולדן השניםןהאופייניןן

 ןהקריטיתן הקריטית בשנה אדאןהמעוברותןרב א ן שלקעתו

ןןןן  11 2 ר , 5 *ןוןן
 ן =IE(MAX) ]8-א.------[ןןןן
 911וןןןן

----------------------------

-

---------

 ןןןןןן
 11ןמנה"ח-ןן רבין

 ן 14ן יום *...17,47ןאדף'טן 0וןאל)י(עזרן

---------------------------

-------- ןןןן
 11ןגנח-ןןן
 ן 6ן יום * ...19,03ןאדף'טן 9ן אנמיםן
 ןן:-ןןןן
 רבון

-------------------

1
 11ןגה"חן גמליאל=ןן
 171ן יום *...20,58ןאדז"טן8ן הלכהן

------------------------------------------------
 תשרי. מולד אחרי חלה התקופה = חיובי[

 המעוברות השנים סדר על ההצעות שלוש מאחוריבסיכום:
 את "שמור הפסוקים הבנת על דעות שלוש מסתתרותבברייתא

 על דעות ושלוש השנה", תקופת האסיף ו"חג האביב"חודש
 העיבור". "חוק הוא העברי", הלוח של היסוד"חוק

 דרבי בפרקי בברייתא התנאים דעת את להשוותאפשר
 על התנאים לדעות ותשרי ביסן תקופת חלות עלאליעזר
 ובפירושי בסנהדרין בתוספתא בברייתא העיבורתנאי

  נימוקי )72(. )70(, הערות ראה בתלמודים. זאתברייתא
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 על והראשונים האמוראים לפירושי מקבילים יהיוהדעות
 בפרק לעיל שהבאנום כפי העיבור, בברייתות התנאיםדעת
 והסברות השיטות לפי )55א(. עד )51( ובהערותז(

 שעל היא, גמליאל רבן שדעת להניח: אפשר שם,המתוארות
 )הלכה(. הינף" ב"יום לחולהתקופה

 לחול התקופה שעל היא: חכמים שדעת להניח, אפשר כןכמו
 )התיאורטי )ה(יום הוא מהמולד, ה-14 יום תוםלפני

 מתחיל". תקופה ו"יום הפסח, קרבןל(הבאת

 של בחידושה לחזל התקופה שעל היא, חכמים שדעתאו
 היא, חכמים שדעת או - )2/א( החודש חצי לפנילבנה,
 הוא מהמולד, ה-5ך יום תחילת לפני לחול התקופהשעל

 תקופה ו"יום הפסח, קרבן ל-(אכילת )התיאורטי)ה(יום
גומר".

 שעל היא: אל)י(עזר רבי שדעת להביח, אפשר כןכמו
 הוא מהמולד, ה-4ר יום תחילת יום לפני לחולהתקופה
 גומר". תקופה ו"יום הפסח קרבן להבאת התיאורטיהיום

 לדעות מקבילות אליעזר דרבי בפרקי הדעות מקרה,בכל
 שבתלמודים. העיבור בברייתותשמצאנו

 אליעזר דרבי בפרקי בפלוגתא שההלכה חשוב,לענייננו
 הן אחד: שהם הדברים בשני גמליאל, רבן דעת לפיהיא
 לחוק באשר והן גו"ח-אדז"ט, המעוברות  השנים לסדרבאשר
 שהגדרנוהו. כפי העיבור" "חוק שהוא הלוח, שלהיסוד

 בר הונא ר' של מימרתו גם מבטאת בפלוגתא ההלכהאת
 והוא וכוי", חזית "כד כ"א, השנה, ראש במסכתאבין
 שהסברנו. הסיבה בשל גמליאל, כרבןפוסק

 שבהצעה הפסול מתברר האפשריים העיבורים סדרמחקירת
 כך  על-ידי לאזן כדי פעם, מדי העיבורים סדר אתלשנות

 האמיתי. השיווי מרגע אדא לרב ניסן תקופת התרחקותאת
 שינינו או-אז העיבורים, סדר את משנים אנואם

 תקופת על שלפיו שלנו, העיבור" "חוק אתמניה-וביה)ו(
 זה ודבר ניסן, ממולד יום 16 בתוך לחול אדא לרבניסן
 המעברים שהבינוה כפי בנידון, התלמוד פסיקת אתנוגד

הראשונים.

 על אליעזר" דרבי ב"פרקי הפלוגתא עצם כי לזכור,צריך
 כביכול, "לגיטימיזציה", לחוקרים נתנה העיבור,סדרי

 סדר לשינוי הצעות להעלאת הלכתית גושפנקאהיינו,
 . נריםהעיב
 מבוא "קורות", יפה, למשל, )ראה, ההצעה בעלי טענווכך

 העיבורים סדר על נחלקו חז"ל אם 20(: דףמעקביא",
 למשה "הלכה אינו זה שסדר סימן, זה. הריהרצוי,
 לשנותו סמוכים של דין בית בידי כוח וישמסיני",
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 לפירוש בהקדמה הרמב"ם שכתב מה )ראה ירצו אם -בעתיד
 סימן הוא ,בדין הפלוגתא שהעדר זרעזם, סדרהמשניות,
 מסינ)"(. למשה "הלכה של המובהקההיכר

 העיבורים" ש"חוק וגרוסי העיבורים סדר שינויאמת,
 לרגע באשר תקף  יהיה לתקופה( בניסן יום 16)גבול
 במקום תבוא זו אסטרונומית ותקופה האמיתי,השיווי
לכאורה. רצויי זה ומצב העיבור, בחוק אדא לרב ניסןתקופת

 נצחיות על הראשי, במאמר 9, בפרק שכתבנו מה ראהאבל
 פעם. שנקבעו כפי התורהשיעורי

 לחקור מעניין המשיח, לימות כתורה תיאורטי,כתרגיל
 להשיג, רצינו לו בוחרים היינו עיבורים סדראיזה
 יתייחס לתקופה( בניסן ימים 16 )גבול העיבורים"ש"חוק
 הזה, בזמן לגרמו צורך שאין דבר - האמיתי השיורילרגע
 לעיל. שהסברתיכפי

 מערכי הנרבעים שונים, עיבור סדרי נבדוק החקירהלמטרת
 ההשוואה בטבלת שעשינו כפי בדיוק שובים, אופיינייםא

אליעזר. דרבי שבפרקי מהברייתא ההצעות שלוש לגבישלעיל

 בהערה חישוב פרטי בראה מצאנו הראשי שבמאמר 4בפרק
 אחרי ימים כ-6,72 בימינו חלה אדא רב שתקופת)93([,
 תקופת ממרחקי זה ערך נפחית לכן) האמיתי. השיווירגע
המרבי המרחק את ונקבל עיבור, סדר בכל אדא לרבניסן

 האמיתית התקופה של E(MAX)TRU EtMIN)TRU,והמזערי
 עיבור סדר כל לפד הנוכחית, תשמ"ו בשנההאסטרונומית

מוצע.
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 ןן מרחקיםןןן 1ו - - ו -- - ו-1
 ן בימים קריטיים בימימןמרחקיםןקריטייםןן
 ן התקופהשלן תקופת שלןןן
 ן מהמולד האסטרונומית מהמולדן אדאןרב מספרן סדרן

 ן EIMINYTRUI ןןאגא(אא([ןטאזלאגא(5 ןאופאיניןמוצער
 ןןןןןןן
 ןןן רפין ופיןן לפין

 ןןןןנוסחהןנוסחהןןנוסחה
xxxv~  ןןן XXXIII(2אאא ן

----------------------------------------------------

 ןןןןןןאגו"ט-ן
 ן - 4,9רן + 13,1ן -ן8,2ן19,8* 5 ןןבד"ז

-----------------------------------------

------ן
 ןןןןןןאדו"ט-ן
 ן - 13,3ן + 14,7ן -ן6,6ן4,ר2+ 4 ןןבד"ז

----------------------------------------------------

 ןןןןןןאדו"ט-ן
 ן - 8,ררן + 16,2ן -ןו,5ן22,9+ 3 ןןבה"ז

-----------------------------------------

י
 ניסן. מולד אחרי חלה התקופה =[*

 העיבור" ש"חוק )19(, ובהערה הראשי במאמרהסברנו
 המולד לאחר יום 6ר אחרי תחול לא ניסן שתקופתמחייב
 לפניו. ימים )א-16( לפני לאוגם

 )א-16( 4 ן 164

 סדר רק תשמ"ו( )שנת אלו  שבימים מבהירה, הנ"להטבלה
 בקנה עולה ש-4=א, בעת המתקבל אדו"ט-בד"ז,העיבורים

 לתקופה  מתייחס זה חוק כאשר העיבור" "חוק עםאחד
 האסטרונומית.האמיתית

 - גו"ח וסדר אד"ו דחיות "על במאמרו כתב פרנקלפרופ'
 סדר יתאם 5719, משנת היינו, 302, שבמחזוראדז"ט",
 רגע את 5=א(, כאשר )המתקבל אגו"ט-בד"זהעיבורים
 האסטרונומי.השיווי

 שמראה כפי ידו, מתחת כאן יצאה שגגה דעתי,לעניות
 תקופת איחרה 5719 שבשנת לעובדה, משמעות )איןהטבלה

 האמיתי, השיווי רגע אחרי פחות יום כ-0,1 אדארב
 בכך, נעוצה פרנקל פרופ' של טעותו היום(. מאחרתמשהיא
 ובטעות חז"ל של העיבור" ב"חוק נכון, אל  הבחין,שלא
 נלא ~א-להק 4. [ ז 14 הוא: העיבור שחוק כנראה,חשב,
 העיבורים סדר בעניין שכתבתי מה גם ראה כמוסבר.היא,
 כי להלן, )81( בהערה הפסחא, לקביעת הגריגוריאניבלוח
 זה. לוח של העיבור חוק הטעהואולי
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