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 רפ"י לפי להלכה העיבורתנאי73.
--------------------------

דעת את כ"א, השנה, בראש מפרש שרש"י ראינו, אחדמצד
דעת את י"ג-ע"ב, ובסנהדרין, בר-אבין, הונארב

שעל הוא התקופה" בגלל העיבור "תנאי שמשמע"אחרים",
 לפיו שחל לבנה, של חידושה יום עד לחול ניסןתקופת
 לעילם )42( הערה ראה בניסן.ב-14

 על י"א-ע"ב, סנהדרין, במסגת רש"י כותב אחרמצד
 מעברין ]סימנים[ )דברים( שלושה "על העיבור:ברייתת

 שהוא התקופה", ועל האילן פרות על האביב, על השנהאת
 בתכלית. שונהפירוש

 תקופת התקופה:...על "ועל המתחיל: בדיבור רש"יראה
 דילה העומר)ו( שהבאת בניסן, ט"ז עד זמנה שתמשךטבת,
 המועדות". את לדחות מעברין טבת, תקופת בתוך)שלה(

 העיבור תנאי על להלכה רש"י דעת זאת דעתי, עניותלפי
 ברייתא", ב"סתם מדובר כאן שכן ניסן, תקופתבגלל
 אף מפרשה, שרש"י פלוני של בדעה ולא לפיה,שהלכה
 בר-אבין(. הונא ורב"אחרים" של )כדעתם להלכהשאינה
על פירושו לפי ההלכהרש"י לפי אם לחקור ישאבל

או גדול, בית-דין  שאין בזמן גם תופסת זאתברייתא
כך על ראה גדול. בית-דין יש אבל מקדש, שאיןבזמן
 )76א(. בהערה יהושע" "פני שיטת על בפירושינולהלן,

 פוסק? או פרשן -רש"י73א.
--------------------

פוסק. ולא פרשן להיות רש"י שדרך הראשי, במאמרבכתבי
 למשל, ראה, שראיתי. מצומצמות דוגמאות כמה עלהסתמכתי
 )ד'(, , )ג'( הערות 4, חלק )תשמ"ג( לעת" "מעתקונטרסי

 המושג אם בשאלה ברש"י  סתירות זאת בדרך פתרנושבהן
תשובה סמך על וזאת לאו, או לשעות הוא לעת""מעת

 זו. ברוח סופר"מה"חת"ם

תלמיד יאיר, נרו אביגדור, בכורי בני לי הראהבעת
 קטן סימן ח', סימן הפוסקים" שב"כללי  שעלבים,ישיבת
 דיון מובא מדיני, חזקיה לרבנו חמ"ד" "שדה בספרט',
 כמו  הכללים ספרי שאר גם כותבים זו )ברוח בנידוןנרחב
 אנציקלופדיה וכן ב', אות רש"י ערך מלאכי","יד

 ועוד(. "הלכה", ערךתלמודית,

 קארו,  יוסף רבנו מרן של דעתו שם מצוטטת היתרבין
 סימן חיים, אורח טורים" "ארבע על יוסף" ב"ביתהכותב
 כך:יי,

 כפירוש מפרש דהרא"ש גב על דאף נראה, ההלכה"ולעניין
  ]הווי ה"ל פסקן)!( ולא הוא מפרש דרש"י כיוןרש"י,

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



-

 - ו 25

 כהרמב"ם והלכה חד, לגבי חד ז"ל והרא"ש הרמב"םליה[
 טעמיה." דמסתברז"ל
 דיון, אחרי זאת, ובכל מהמנין", רש"י סברת מרןמפיק היכי תהמו, כן ראו המה רבים "ושרים מוסיף: חמד""שדה
לסמוך יש "יותר בהוסיפו: מרן, של כללו את מקייםהוא
להלכה כיוון לא עצמו שרש"י כיוון הפסק, בעליעל

 הרי"ף אבל לרש"י... כבוד חסרון זה ואיןולמעשה,
 ומסרוס למעשה הלכה ההלכות כתבו מחברים ושארוהרמב"ם

 כתוב". משפט להורות לציבור,יפה

 ולא מפרש הוא שרש"י מקובל, פסיקה כלל זה לכך,אי
 שכתבנו. כפיפוסק,

 הקדום הבושם" "ערוגת מחבר לפי להלכה העיבורתנאי74.
 בן אברהם רבנו בידי חובר הקדום הבושם" "ערוגתספר----------------------------------------------

 האחרונה המאה בסוף שחי התוספות, מבעלי עזריאלרבנו
 ה-13 המאה )אמצע ד'תתקצ"ד לשנת קרוב  החמישילאלף

 שם. 281, דף ראהלמניינם(.

 בהוצאה לאור הספר את הוציא אורבך אי אפריםפרופי
 הספר חשיבות על נרחב מבוא וכתב מכתבי-יד,מדעית
 .ומחברו

 אלא התפילה, מחזור פיוטי על פירוש לכאורה, הוא,הספר
 התלמודיים המקורות את מפרט הוא הפיוטים פירוששאגב
 אחר, מקום בשום לנו שאין התלמוד, לסוגיותהתוספות מבעלי ופירושים גרסאות לפעמים מביא ואף הפייטן,של
 חשיבותו. עיקרוזה
 "יוצר" מסוג פיוט על בפירוש הספר, של השניבחלק
 זרוע "אור במלים הפותח הצעיר, מכיר ברבי מנחםלרבנו
 שקלים, פרשת שאחרי ראשונה" הפסקה ל"שבת ומיועדזורח"
 262 )דף והלוח העיבור לבעיות ממצה הסבר מוצאיםאנו

 "עבודת בסידור למשל, ראה, עצמו הפיוט אתואילך;
 בייחוד ראה 659(. דף דב-בער, יוסף יצחק שלישראל"
 האביב בחדש בשימור "משכילים בפיוט לקטעהפירוש
 הסוגייה בפרוטרוט מוסברות שם 279(, )דףראשונה"

 בראש  אבין בר הונא רב מימרת וגם י"ג,בסנהדרין,
 כ"א.השנה,

 שיהא משכילים, שיהיו "צריכים אברהם: רבנו דבריואלו
 בר הונא רב ליה כדשלח ניסן, בתקופת התבואהבשול)ו(

 המלים על 280 דף ולהלן וגומר", חזיתאבין:...כי
 בפיוט: ולדחות""לקבוע

 לעומר התבואה בשול):( קצת פירוש אביב, שיהיה"צריך
 שמעינן, ל(אביב' פסחו יועשית ומדסמך ניסן...בתקופת

---------------------------------------------------------------------------------- 
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 וע"כ יום_אכילתו, הוא פסח, עשיית ביום אביב שיהיה-
 בניסן". בט"ב שיהיה קאמר, בשול דעל כרחך[]ועל

 העיבור תנאי על אברהם של_רבנו גודעתו מכאן,מתחוור
 לפי - בפסח באי המאוחר לכל לחול התקופה שעלהיא,

 אבל - יעיל י54( בהערה  שפירטנו תם,פירוש.רבנו
 בתוך )תקופה תם רבנו של מנימוקו שונה לכךבימוקו
מקצת עי מחברנו: של נימוקו וזה הלבנה(.חידוש

לחול זה, יום- בתום תיכף הנקצרת התבואה,בישול)ו(
 הנכונה ההבנה שזו במפורש, כותב רבנו חדשה".ב"תקופה

 הונא. רב של במימרתוגם

 פיה: על הקערה את מחברנו הופך ,287 בדף פירושו,בסוף
 שתהא ניסן לתקופת חוששיו היו העומר בזמן"ודווקה
 קיימא ולא חיישינן... לא הגלות משך ימי כל אבלבט"ו,

 = אבין"ו בר הונא כרבלן

 שכן הונא, רב למימרתשלנו הלוח בין סתירה איןלכן,
 בכלל הלוח לעידן-מתייחסת אינה לדעתו, זאת,מימרה
חננאל, ברבנו שכזאת דעה]ראה

 בראש-

 כ"א, השנהי
 )41([. בהערה עליוושאלתנו

 כלל דעת את לשער יכולים אנו רבנו של זו דעהלאור
 של מובהק נציג משמש רבנו שכו בסוגייה, התוספותבעלי

 אורבך(. אצל בפרוטרוט )ראה התוספות בעליאסכולת

 81, בדף בפירוש, בחיבורו מזכיר שרבנו לציין,מעניין
 היתה לא ורעיו סלונימסקי שלדעת אדא", רב "תקופתאת

 והערות  הראשי גמאמר סר פרק ראה התוספות.ידועהיבעלי
שם.

 ל"המאירי" להלכה העיבורתנאי75.

 תנאי על המאירי רבנו דעת את )45( בהערה לעילהסברנו
 שלנו הלוח לעניין שלנו. הלוח את תואמת שאינההעיבור,

 י"ג-ע"א, דף סנהדרין, למסכת הבחירה" ב"ביתראה
 ו-ל"ז: ל"ו דף רלב"ג,מהדורת

 לא התקופה אם בית-דין, פי על ]עיבור אילו"ודברים
 בארץ קבוע בית-דין בשהיה בניסן[, הלבנה בחידושחלה

 האמוראין, בימי ואחריהם המשנה... חכמי בימיישראל,
 וחבריהם. הונא)ו( רבשמהם

 הגדול[ בית-דין בידי העיבור ]זמן זה זמן ולאחר...
 תקופתו)ו(... קודם לפעמים המועד יום שיבואאעפ"י...

 הפרטים)ו(. אחר לחזור לנואין

 דקדקו לא בעיבור גדולים שהיו הונא ורב שמואל...אף
 לנו... ואין הענינים... קרוב על שכיונו אלאדבריהם,
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 חשבון שיהא עד לבנה... שנת עם חמה שנת להשוותאלא
 אחד". לזמן ומשתווה מוכרע...שניהם

 הלכה אין הזה שבזמן בפירוש, פוסק שהמאירירואים,
 הבנת שלפי השנה, בראש אבין בר הונא רב שלנדינו
 רב  מימרת של כוחה שכן שלבו, הלוח את נוגדהמאירי
 סנהדרין. בידי העיבור בעידן רק יפההונא

 ה"תוספות" בעלי לפי להלכה העיבורתנאי76.
 את ו-)54א( )54(, )53א(, )43(, בהערות לעילהסברנו------------------------------------

 השונים. התוספות בעלי לפי העיבורתנאי

 תם רבנו של  פירושו בתוספות מובא כ"א, דף השנה,בראש
 עיון 54(. הערה )ראה אבין בר הונא רב שללריבו
 קושייה הכרעה ללא משאירים שתוספות מראה, שםמדוקדק

 אבין, בר הונא רב מימרת על על-ידם שנשאלהעקרונית,
 במשפט נעשה זה דבר להלכה! הונא רב דחיית מהווהוזה
 מפורט. הסבר לו נדרש ולכן בו,  להבחין שקשהקצר,

 ולא שתא  לההיא "עברה המתחיל: דיבור בתוספות, שםראה
 על חמורה  קושייה שואלים התוספות בעלי לה".תחוש
 על השנה את שמעברין הפוסקת אבין, בר הונא רבמימרת
 מפורשת: ברייתא נוגדת מימרתו הלא לבד, ניסןתקופת
 ועל מעברין מהן שניים על  מעברין, סימנין שלשה"על
 י"א? סנהדרין במסכת מעברין" אין מהןאחד

 כתובה משהיא במקצת שונה באורח תוספות שאלת אתתיארנו
 על קושייה נשארת למה  שואלים הם בפועל )שכןבפועל

 רב של מדינו לתרצה כשאפשר ב"תיקו", בסנהדריןהברייתא
 לזו דומה קושייה סמך על זאת עשינו השנה(. בראשהונא
 בעניין לוניל, לחכמי באגרתו מהרמ"ה, התוספותשל

 של המפורטת האגרת לאור לרמב"ם. החדש" קדוש"הלכות
 קיצור התוספות. שאלת תמצית גם שזו לי, נדמההרמ"ה,
 שואלים שתוספות מה החדש". קדוש מ"הלכות בפ"דהרמב"ם בדפוסי הרמ"ה", "השגת בכותרת מובא הרמ"ה של זאתאגרת
 על הרמ"ה שואל ישירות, אבין בר הונא רב מימרתעל

 שעל החדש", קדוש ב"הלכות בפ"ד-הט"ז, הכותבהרמב"ם
 שלפיו משנה", "כסף את גם )ראה מעברים לבדה)ו(התקופה
 שם פרק, באותו ב' להלכה ולא זו להלכה ההשגהשייכת
 ווילנא(. בדפוס בטעות מודפסתהיא

 עורך אבל )בדוחק(, הנ"ל קושייתם מתרציםהתוספות
 מובאת זו לשון שכן משנץ! מהר"ש עריכה הערת זואורבך, )לפי הקודם תירוצם את המבטל משפט, מוסיףהתוספות
 אגרות עם המודפס לרמ"ה משנע הר"ש בתשובתבמפורש
 מקומות(. מראה ראה ליפשיץ, הוצאתהרמ"ה,

 "וצריך "עברה": התוספות בסוף משנץ הר"ש דבריואלו
 דברי לפי לבדה ניסן תקופת על השנה את ]שמעבריןטעם
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 מאי והכא הכא קא,דרשי, כיוו.דמ"רא בר-אביו[ הונאוב
 בגלל וגם תשרי תקופת בגלל שהעיבור  כיון ]פירוש:שנאו
 את "שמור מהתורה מפסוקים נלמדים שניהם ניסןתקופת
 השנה" תקופת האסיף וייחג טייז-אי( )דברים האביב"חדש

 רב פוסק כן אם למה שווה, מעמדם לכן ל"ד-כ"ב(,)שמות
 מעברים?[ לבדה ניסן תקופת שעל אבין, ברהונא

 משמעה משנע הר"ש של זאת בלתי-מוכרעת ששאלה לי,נראה
 בעלי בידי להלכה אבין בר הונא רב של דינודחיית

 ההלכה, הוא שהוא שלנו, שהלוח מובן, לכןהתוספות.
 ודוקו להלכה, שנדחה אבין, בר הונא רב דברי אתנוגד

 מימרת את מקבל הוא הקושייה. בתירוץ דרך.הרמ"ה כך]לא
 בו-בזמן, בדינו, חבויים לדעתו שכן אבין, בר הונארב
  בסנהדרין הברייתא דרישת כפי בדיוק עיבור, תנאי.שני
 תקופת ואם היות לאן, אחד על מעברים, שני.סימנים)על
 תקופת גם או-אז ניסן,  6ו,ימים'מתחילת עד חלהניסן
 הוא אין אבל הסוכות. חג תום לפני אוטומטית -חלהתשרי
 התקופה שעל tr~U בהלכה הרמב"ם, של דינו אתמקבל

 שיטת אבל להאריך, המקום כאן לא מעברים.לבדה)1(
 להלן, עוד, ראה 10[. בפרק שכתבנו כפי קשה,הרמ"ה
 י )127(.הערה
 כרב פוסקים אינם בראש.השנה שתוספות הוכחנו, כאןעד

 כתבנו כבר )53א((ו בהערה לעיל, אבין. ברהונא
  "אחרים" דברי את המזהים י"ג-ע"ב, בסנהדרין,שתוספות

 דוחים  בוודאי השנה, בראש אבין בר הונא רב דברי עםשם
 להלכה. הונא ורב "אחרים" של דינםאת

 של העיבור תנאי "שמור", המתחיל בדיבור שם, הסברםלפי
 נדחה שבוודאי גומר", תקופת "יום דין על בנוייםאלו

 יוסי[. כרבי הלכה יהודה ורבי יוסי רבי ]שכןלהלכה
 את נוגד ההלכה(, לפי )שהוא שבידינו שהלוח מובן,לכן

 אותה פירשו שהם כפי ו"אחרים" אבין בר הונא רבמימרת
 - נדחו.להלכה(.)ששתיהן

 'ישנים" ב"תוספות במפורש כתוב מוצאים אנו זהכממצאנו
 לא "והאידנא משכה"ר "כי ד"ה כ"א, דף השנהבלראש

 מעברינן ולא י"ל[ הונא. רב ששלח ]להלכה להכיחיישינן
 חשבוננו". לפיאלא.

 מבעלי הבושם", "ערוגות,. בעל גם בפירוש כותבוכך
 )74(. בהערה לעיל שהבאנו כפיהתוספות,

 שיטת והבנת יהושע" ב"פני להלכה העיבורתנאי76א.
 פירושיו פי על העיבור בתנאי ותוספותרש"ו

------------------------------------------
 של עמדתם את ביותר הטובה בצורה להבין שאפשר לי,נדמה
 התקופה בגין העיבור ,תנאי על וסיעתם 'ותוספותרש"י
 פאלק, יושע יעקב רבנו פירושיו.של לפי למעשה,הלכה
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 על יהושע" "פני בחיבורו שנה כ-250 לפני שכתבםכפי
 "בתוספת". המתחיל דיבור כ"א, דף השנה, ראשמסכת

 התוספות קושיית על בעצם, בחידושיו, עונה  יהושע""פבי
 המתחיל: בדיבור המובאת אבין, בר הונא רב עלכאן

 )76( הקודמת בהערה תיארנו הקושייה ]את"עברה"
 ב"פני הרמב"ם. על הרמ"ה קושיית גם שזווציינו,
 "השגת שזו לשון, שגרת מתוך בטעות, מובאיהושע"
 הרמב"ם[. על הרמ"ה( השגת )במקוםהראב"ד"

 בר הונא רב לפי מעברים  איך היא: התוספות שלהקושייה
 הוא זה כשדין התקופה, הוא אחד, סימן פי עלאבין

 שלושה(? )מתוך בו-בזמןסימנים שני על רק מעברים שלפיה מפורשת, לברייתאבניגוד

 הערה לעיל ]ראה מענה בלא הקושייה את משאיריםהתוספות
 כפי אבין, בר הונא רב מימרת את בכך ודוחים)76([
 . ושהסברנ
 שלושה יש היא: התוספות קושיית על יהושע" "פניתשובת
 להלכה. העיבור לתנאי באשר זמןפרקי

 הראשון: הזמןפרק
---------------

 מעברים היו קיים, היה המקדש כשבית היינו, הבית,בזמן
 האילו פירות אביב, הסימנים: שלושת מתוך שנייםעל

 מובא אבל  יהושע", ב"פני כתוב לא נוזה וכנראהותקופה,
 באשר העיבור תנאי י"א-ע"ב[ סנהדרין, ברש"י,בפירוש
 תחול שהתקופה עלמא, לכולי זה זמן בפרק היהלתקופה

 ז השנה. אתמעברים - ולא הינף",  ב"יום העומר, הבאת ביום המאוחרלכל

 השני: הזמןפרק
 של סנהדרין היה כשעדיין הבית, חורבן אחרי הזמןהוא-------------

 סימן סמך על ברירה בלית עיברו אלו בישראל.סמוכים
 התקופה. הוא בלבד,אחד

 התקופה על היה: הזה השני הזמן בפרק העיבורתנאי
 השנה. אתמעברים - ולא לבנה, של בחידושה לחול האסטרונומית[]האמיתית

 מפירושי ברור אבל יהושע", ב"פני כתוב לא זה דבר]גם
 לא שעליהם אבין, בר הונא רב מימרת על ותוספותרש"י
 יהושע"[. ה"פניחולק

 בין העיבור תנאי של השינוי להצדקת יהושע" "פניסברת
הנסיבות. שינוי בגלל בא השינוי הוא: לשני הראשון הזמןפרק

.---------------------------------------------------------------------------. 
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 קרבן להבאת זה שני בעידן התקופה את לקשור אפשרותאין

 זו סברה ]ראה מקדש בית כשאין יותר קיים שאינוהעומרי
 הונא רב מימרת על השנה, בראש חננאל, רבנו בפירושגם
 לעומת התקופה חלות לפי לעבר התעקשנו לו אבין[.בר
 שנה עיבור )קורה( משכחת "לא אז העומר, הבאתזמן

 גם לעבר צריכים זאת בכל שכן ,יתכן, לא זה מצבבכלל".
 הקיץ. באמצע יחול לא שפסח כדי זה, זמןבפרק

 הפסוק את ליישם אפשרות ואין היות ברירה, בליתלכן,
 אביב, של חודשו "שמור במשמע  האביב" חדש את"שמור
 כורחנו על בו", נרפלת ]תקופה[ שתהא העומר[,]הוא
 האפשרי: השני  פירושו לפי הפסוק אתניישם

 לבנה[" ]של בחידושה שיהא תקופה[ ]של אביב"שמור
 של זה שינוי ובשפתנו: אפשר", משאי אפשר דניןאין "כי יהושע": "פני כותב זה על ותוספות. רש"יכפירוש
 בל הכרח הם אחד  סימן לפי העיבור  העיבור~ועצםתנאי
 ורבא. אבין בר הונא רב בזמן הבית, חורבן אחרייגונה

 השלישי: הזמןפרק
---------------

 סמוכים, של בית-דין גם ואין מקדש בית שאיןזמננו,
 בלית כעת, ורבא. אבין בר הונא רב בימי שהיהכמו

 למרות שבידינו, הקבוע . הלוח לפי מעברים אנוברירה,
 האסטרונומית. מהתקופהסטיותיו

 הלוח מייסדי חכמים יהושע"[, ב"פני כתוב לא שוב]וזה
 באופן העיבור, תנאי את זה שלישי זמן פרק עבורקבעו

 בראשונה, בתוקף שהיה העיבור לתנאי בדומהפורמלי,
 רב של שהתקופה נך  היינו, הבית, בימי כתיקונםבזמנים

 ניסן. ממולד לעת מעת יום 16  אחרי תחול לאאדא

 שום שכן עיקר, הוא לא זה פורמלי עיבור תנאיאבל
 האסטרונומית המציאות את תואמת אינה חישוביתתקופה

 לאזן - בלבד אחד עיקרי תפקיד אפוא נשאר ללוחהמשתנה.
 על מתעכבים ואין סבירה, בצורה והלבנה החמה שנותאת

פרטים.

 מותאם אינו באמת כעת שלנו שהלוח מדגיש, יהושע""פני
 כל לעין בולט זה ודבר האסטרונומית[, ]האמיתיתלתקופה
 שמואל שתקופת בכך לדבר, במומחיות צורך בלאמייד,

 בניגוד - וסוכות פסח אחרי לפעמים חלה)המקורבת(
 בר-אבין. הונא רב של  העיבור מחוקלמתחייב

 בקורת מותחי עליו עוררה יהושע" "פני של זאתקביעה
 מסכת על דוד" ב"יד בדבריו זינצהיים דודכרבנו

 תואמת אינה בימינו שמואל שתקופת - שואל הוא -יהושע" "פני של קביעתו משמעות מה י"ג-ע"א. דףסנהדרין,
 זאת ותקופה אדא רב תקופת על בנוי שלוחנויהושע", "פני השכח אבין? בר הונא רב של העיבור חוקאת

 אבין?! בר הונא רב לדין היטבנשמעת
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 רבנו ספק, אין יהושע". "פני את תקפו שלשווא לי,נדמה
 הרמב"ם של החדש קדוש מהלכות אדא רב תקופת עלידע
 כ-250 לפני בזמנו, ידועים שהיו המעברים, ספריומכל
 הראשונים שכתבו מה על חזר רק יהושע" "פני אבלשנה.

 רב תקופת של חלותה באופן בקיאים הם גם שהיולפביו,
 דף סנהדרין, במסכת הכותב  ה"מאירי", כמו למשל,אדא,

 ]של תקופתו קודם לפעמים ]יחול[ המועד "יוםי"ג-ע"א:
 ציטוט ]ראה הפרטים" אחר לחזור לנו ואיןשמואלו[...

 בעל גם כתב זו ברוח )75([. בהערה לעיל, מהמאירינרחב
 הערה גם ראה 281, ]בדף התוספות מבעלי הבושם","ערוגת
 משכה שנים בכמה )בזמננו( "האידנא לשונו: וזו)74([,
 ובר נגר לית מעברים, ולא החג אחר שמואל[ של]התקופה

 מומחה אין היינו, נגר, ובן נגר )ואין דיפרקיביהנגר
 לתקופת כי כתוב, ש[ראיתי ]אף זאת(. קושיה שיפרקלדבר
 החג". אחר עד תימשך לא לעולם אדארב

 יהושע" ו"פני המצוטטים הראשונים בוונת דעתי,לעניות
 נהוג שהיה המקורי, העיבור לתנאי הלוח שהתאמתהיא,
 המושג באמצעות לתקופה(, יום 6ר )גבול הביתבזמן

 רבנן פורמלית. התאמה אלא אינה אדא", רב"תקופת
 בית  ייבנה במהרה שאם כך, לדורות תקנותיהם כלקובעים
 היה לא כשעדיין "אשתקד, באומרם: העם יטעה לאהמקדש,
בזמן נהוג שהיה העיבור, תנאי כעין לדורותהעיבור תנאי את קבעו לכן אחרת". נהגנו מחדש, בנויהמקדש
 לתקופה(. יום 16 )גבולהבית

 חורבן אחרי הסנהדרין של קיומו  בימי העיבור תנאיאבל
 מקרה הוא ורבא, אבין בר הונא רב של זמנם שזההבית,
בידי ולא  סנהדרין בידי העיבור היה אז שכןשונה,  לכן "אשתקד". בגלל מטעות לחשוש אין ובסנהדרין"העם",
 לטעות חשש בו שאין זה, זמן בפרק העיבור תנאישונה

בעתיד.

 היתר בין מקומות, בכמה בתלמוד מובאת "אשתקד"טענת
 "חדש" אכילת איסור על זכאי בן יוחנן רבן לתקנותבקשר

 בניסן ה-16 הוא  הינף, ביום הזה בזמן חדשה()תבואה
 וכן מ"א-ע"א, סוכה, וכן ל'-ע"א, השנה ראש בבלי,]ראה
 ]של טעמה מאי שפי התלמוד לשון וזו ס"ת-ע"ב[,מנחות
 ויאמרו המקדש בית ייבנה במהרה הינף[ ביום חדשאיסור
 ניכול. נמי השתא מזרח, בהאיר אכלנו לא מיאשתקד
 האיר המקדש, בית היה דלא דאשתקד ידעי, לאואינהו
 מתיר". עומר מקדש בין דאיכא השתא היתיר,מזרח

 התקנות בין הי-ע"ב, ביצה, במסכת ומבדיל משווההתלמוד
 הבית, חורבן בעקבות זכאי בן יוחנן רבן שהתקיןהשונות
 לבית-דין, המסורות למצוות באשר שונה דין שישומוצא,
 איסור בין ההשוואה נערכת )שם לכל המסורות אילולבין
 טוב ביום השנה, ראש של ראשון טוב ביום שנולדהביצה
 סנהדרין לפני החודש עדות קבלת לבין לארץ בחוץשני
 הבית(. חורבן אחרי ולמעלה, המנחה מן באלולב-30
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 כמו ל"עם" המסורים שבדברים במפורש, יוצא שםמהגמרא
 טוב", ביום שנולדה "ביצה או  הינף ביום "חדש"אכילת
 כמו לבית-דין, המסורים בדברים "אשתקד". לטענתחוששים
 "אשתקד". לטענת חוששים אנו אין החודש, עדותקבלת

 ההלכות שינוי בין הקבלות עוד שיש ביותר,מעניין
 העיבור תנאי שינוי לבין  הינף ביום "חדש" איסורבענין
 הלוח. לזמן אבין בר הונא רב של זמנובין

 באשר הדין שינוי  ייתכן  איך השאלה מתעוררתבתלמוד
 בבלי, ראה לאחריו? המקדש זמן בין "חדש"לאיסור
 מתיר, עומר קיים, המקדש שבית "בזמן ע"א: ס"ת-מנחות,
 טעמא? מאי מתיר. מזרח האיר קיים מקדש בית שאיןבזמן
 כ"ג-י"ד( )ויקרא הביאכם' 'עד כתוב כתיבי.  קראיתרי

 בזמן כאן כיצד? הא )שם(. הזהי היום עצם 'עדוכתוב
 קיים". המקדש בית שאין בזמן כאן  קיים, המקדששבית

 וביו זה פסוק של כפול פירוש בין הקבלה שובלפכינו
 בזמן  האביב" חדש את "ושמור הפסוק של הכפולהפירוש
 לעיל. שהסברנו כפי ואחריו,הבית

 הלוח בעידן בזמננו, העיבור תנאי לנושא נחזורכעת
 תקופת על הנשען הלוח של העיבור שתנאי ראינו,הקבוע.

 הימים של העיבור יתאים.לתנאי שזה כדי רק נקבע אדארב
 המטרה אבל ובעתיד. בעבר, קיים היה כשהמקדשכתיקונם,
 אורכי של התאמה רק היא בימינו הקבוע הלוח שלהמעשית

 שגם ידוע, דבר של לאמיתו כי הלבנה. וחודשי החמהשנת
 מהתקופה סוטות שמואל תקופת וגם אדא רבתקופת

 לך "אין )שם(: המאירי כדברי  האמיתית,האסטרונומית
 זה". כחשבון שניהם בה שיישתוו בעולם,חשבון

 לעיל, הובאו  שדבריהם לראשונים היה נוח זאת סיבהבשל
 של העקרונות אי-התאמת את להראות יהושע",ול"פני
 זאת ולהדגים האסטרונומית למציאות אפשרי חשבוןכל)!(
 שזו להניח יש אבל לחישוב, הפשוטה שמואל, תקופתעל

 והמסובכת המדויקת אדא, רב לתקופת באשר גםעמדתם
יותר.
 בזמנבו:  העיבור לתבאי באשר יהושע" ה"פני דבריואילו
 כל פעמים כמה עושין שאנו ורגלינו, ידינו מצאנו"היאך
 דרבא להא חיישינן ולא ישנה בתקופה וסוכות פסחימי
 התקופות דבאמת לרבא[, ששלח אבין בר הונא רב של]דין
 רבא ובימי בעלמא)!(, למצווה אלא כלל)ו( מעכביןאינן
 לעבר וראויין סמוכין היו דעדיין כיוון מההכרח,היה
 על בבזמנבו[ סומכין ואנו  עכשיו... כן  משאיןשנה,
 אפשר". משאי אפשר, דנין דאין לנו... המסורהחשבון

 בלתי מטבעך אבל הכרחי, כדבר הלוח של זאתהערכה
 שונה מדויק, להיות יומרה אפילו לו שאיןמושלם,
 הלוח שלפיהם וממשיכיו, סלונימסקי מביקורתבתכלית
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 שלאחר המצאה היא אדא רב ותקופת "מקולקל"שבידינו
 הלקוי. הלוח להצדקתמעשה,

 ואת אדא רב תקופת קיום את מכחיש יהושע" "פניאין
 חוק את מבתיש הוא ואין עליו, בנוי שהלוחהעובדה,
 שאיז הוא אומר שהוא כל זו. תקופה על הבנויהעיבור

 אדא רב תקופת של לא באי-דיוקה, או בדיוקה ענייןלנו
 תקופה חלות בדיוק עניין לנו אין שמואל. תקופת שלולא

 הנסיבות, מכורח זה, של תפקידו נשכל הלוח,  לפיכלשהי
 עד זמני, באופן הלבנה לחודשי החמה שנות בין לאזןרק

 סמוכים. של  בית-דין שוב לנושיהיה

 משום - לקבוע אפשרות בזמננו אין יהושע" "פנילפי
 התקופה סמך על  השנים עיבור את - נוהגת סנהדריןשאין

 על המבוסס העיבור, חוק ולכן האסטרונומית,האמיתית
 בנוי זאת למרות כלל. אותנו מעניין איבוהתקופות,

 בזמן ששרר העיבור, תנאי פי על פורמלי באופולוחנו
 "אשתקד". לטענת חשש בגלל לתקופה(, יום 6ר )גבולהבית

 לכאורה שכן ראשון, במבט מאוד קשה יהושע" "פנישיטת
 שלפיהם לפרטיה, התורה נצחיות על כללינו את נוגדתהיא
 במציאות שינוי בגלל התורה בחוקי שינוי ייתכןלא

 "אין בפשטות: יהושע" "פני עונה זה עלההיסטורית.
 זה "אין אולי היינו, ודוק", אפשר, משאי אפשרדנין
 התקופה, חלות על המבוסס העיבור תנאי את לשנותיפה"
 כשלא הונא, רב  בימי יגונה בל הכרח היה זה דבראבל
 ההסתפקות סמוכים. של בית-דין היה אבל מקדש, ביתהיה
 כשאין בימינו, יגונה בל הכרח שוב היא מדויק לאבלוח
 סמוכים. של בית-דין אפילולנו

 לחכמים, כוח יש אם זאת, עקרונית שבעיה לי,נדמה
 אופן את לשנות דינו ולבית זכאי בן יוחנן לרבןאפילו
 "אשתקד", בסוגיית התעוררה כבר התורה, מצוות שלקיומם

 שורש זה דעתי, לעניות וע"ב. ס"ת-ע"א במנחות,שתיארנו
 בר נחמן ורב לקיש וריש יוחנן רבי עם שמואל רבפלוגתת
 האלו האחרונים  האמוראים שלושת זאת. בסוגייהיצחק
 החורבן לפני "חדש" איסור זמן שינוי עם להשליםהתקשו

 שני באמצעות המצווה  בקיום השינוי נימוק ועםואחריו,
 ו"עד הביאכם" "עד בתורה: פסוק אותו של לימודאופני
  היסטורייפיו זמן פרקי בשני הזה", היוםעצם
יצחק בר נחמן ולרב לקיש לריש יוחנן, שלרבי לי,נדמה

 בלא שהיא התורה, נצחיות רעיון את נוגד שזההפריע,
 לאמיתן לשיטתם, לכן, ההיסטוריות. הנסיבות בכלשינוי

שבית בזמן אפילו  תרוייהו דאמרי לקיש ורישיוחנן "רבי זמן: פרקי בשני דינים שני כאן אין דבר,של
 מתיר". מזרח האיר קייםהמקדש

 בעקרון, לפיו, שגם יצחק, בר נחמן רב שיטת גסוכך
 תמיד אסור וחדש הזמנים, בכל ל"חדש" באשר הדיןשווה
 וריש יוחנן  לרבי )בניגוד בניסן ה-16 יום תוםעד
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 זאת מצווה קיום דוחה עומר, קרבן שיש במקרה רקלקיש(.
 שבעצם המקורי, "חדש" איסור את העומר הקרבתמרגע
 יוחנן לרבי הן לכן, בניסן. ה-16 יום סוף עדבתוקף
 על "חדש" התרת יצחק, בר נחמן לרבי והן לקישוריש
 נוספת, מצווה זו היינ,ו באה. "למצווה" רק העומרידי
 בתוקף נשאר אפשר,  אי ואם אותה, מקיימים אפשרשאם
 העומר. מצוות בלעדי  קיים שהיההדין

 הביטוי בדיוק הוא באה" "למצווה שהביטוי לב,גש-ם
 התקופה. בגין השנה לעיבור באשר יהושע" "פנישנוקט
 בעלמא". למצווה אלא כלל, מעכבין אינן התקופות"דבאמת

אולי אפשר שהבאנו, הדינים שבין מהדמיוןבסיכום,
לזה, ומעבר יהושע", "פני של העיבור שתיאורייתלהניח

 כך: היא שבעקבותיהם, והראשונים ותוספות רש"ישל

לחול התקופה שעל הוא העיבור תנאי תורה, שללאמיתה
 את מתיר" מזרח "האיר לדין בבאנלוגיה לבנה שלבחידושה
 את הדוחה נוספת מצווה יש קיים, המקדש כשביתההדש[.
 להיות העומר קרבן שעל והוא המקורי,  העיבורתנאי

 המקורי, העיבור תנאי את מבטלת זו מצווה חדשה.בתקופה
 קיימת. זו נוספת שמצווה זמןכל

 חדש היתר את דוחה העומר הבאת שמצוות בפיבבדיוק
 הבאת שעת עד מזרח", "האיר משעת הוא ה"אמיתי"שזמנו
 מקדש שיש בזמן וזאת  לקיש, וריש יוחנן רבי לפיהעומר

 בפועל[. העומר אתומביאים

 בית-דין יש כשעדיין השני, הזמן בפרק הבית חורבןאחרי
 בחידושה )תקופה המקורי העיבור חוק חוזר  סמוכים,של
 איסור עם הלקי דמיון רק יש נכעת לקדמותו לבבה(של

 בגלל גזירה גוזרים אבל מתיר", מזרח "האיר שםה"חדש".
 "אשתקד", חשש אין לבנה[, של בחידושה ]תקופההעיבור לתנאי אשר ל"עם"[. מסור "חדש" שכן "אשתקד", טענתחשש
 שכן היום", כל החודש "עדות בקבלת זה חשש שאיןכפי

 בר הונא רב ימי של זה זמן בפרק לבית-דין מסורהעיבור
אבין.
 ואין מקדש בית כשאין בזמננו, השלישי, הזמןבפרק

 גם "אשתקד" גזירת גוזרים אנו סמוכים, שלבית-דין
 [, החורבן אחרי "חדש" באיסור ]כמו העיבור לתנאיבאשר
 של העיבור תנאי לכן "חדש"[, בכמו לבל מסור הלוחשכן
 המקדש שבית בזמן העיבור, לתנאי בדומה יהיההלוח
  יום 16 תחול אדא רב תקופת אם רק  מעברים היינו,קיים,
 ניסן. ממולד לעת מעת יותראו

  "פני של העיבור לתנאי באשר הזמן פרקי שלושתבשיטת
 על ותוספות רש"י שיטת את לעומקה מבינים אנויהושע",
 שתנאי  דפליג, מאן שלית חשוב, לענייננו העיבור.תנאי

 ממולד  יום 6ר תחול שהתקופה הוא, הלוח שלהעיבור
 שהסברנו. כפיניסן,
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 הומב"ם, של לשיטתו ביופיה ראויה מתחרה  והיאהעיבור, תנאי של זו תלת-שלבית בשיטה רב פנימי והגיון יופייש
 לי, נדמה הזמנים. בכל בה שלטת העיבור תנאישאחדות

 של ההלכתית התפיסה שבין השוני להדגמת טובה דוגמהשזו
 הרמב"ם לבין אחד, מצד וממשיכיהם התוספות ובעלירש"י.
 כל. החובקת האחדות וכאן שבשוני, התחכום כאן אחר.מצד
 זאת. מעניינת בסוגייה להאריך המקום כאןולא

  המשולבים השברים בשיטת שנה 19 של המחזורמציאת77.
 )ראה שהראה ראשון היה פרנקל א"ה שפרופסור לי,נדמה--------------------------------------------

 הזכרון בספר וכו'" אד"ו דחיות של נימוקיהם "עלמאמרו
 שיש "לוח"(, ערך העברית", וב"אנציקלופדיה קוקלראי"ה
 המכיל חמה, שנות 19 של המחזור לבחירת מתימטיתסיבה
 חודשי ד עם יתאזנו חמה שנות ש-א כדי לבנה. חודשי235

 שיחול: צריךלבנה,
 א . 5 = ץ .א

 יום 29,5305941 = חז"ל לפי הסינודי החודש הואכש-א
4 שמואל שנת = הטרופית השנה אורךו-5  יום 365,25 

 למולד(. ממולד הנמשך חודש = סינודי)חודש

5ץ
- = - להיותי שצריךמכאן אא

 טבעיים. מספרים הם ו-ץ א,בו

 שברים של טור למצוא אפשר המשולבים" ה"שבריםבשיטת
 טבעיים, מספרים הם והמונה המכנה שבהם iY/Xכאילו
 של ויותר יותר טוב קירוב בהדרגה נותנים הטורואיברי
.S/M

 הלוח "חשבון יהודה, בן ברוך ד"ר אצל ממצה  פירושראה
 פרנקל. של הנ"ל במאמריו וכן וד', ג' פרקיםהעברי",
 א,5 עם הקירוב שברי את מחשב פרנקל)זהירות:

 שונים קירוב  שברי קיבל ולכן ה"אמיתיים"האסטרונומיים
 א/ץ הקירוב שברי הל"י(. של ב-א,5 המשתמש  יהודה,מבן
 משמאל עולה בדיוק ום-45( יהודה, בן שיטת )לפייהיו
 : ןלימי

~-----ן
-- ~ -' 5974 12351993725

----
 ,-- ,--,-- ן י---,

483)19 1 832 ,-----ן
 במחזור, החמה שנותמספר את מראה הטור אברי שלהמכנה
 שבהם במחזור, הלבנה חודשי מספר את מראההמונה

 ערך הלבנה. חודשי עם החמה שנות בקירובמתאזנים
 ככל א/5 האמיתית המנה אל אסימפטוטית מתקרבהשברים
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 משני מיטלטלים הקירוב שברי בטור. ימינהשמתקדמים
 אחריו והבא קטן, בטור אחד ששבר כך האמיתי, הערךעברי
 האמיתית. מהמנה במקצתגדול

 חמה, שנות מ-19 הקטן מחזור, קיים שלא להוכיח,אפשר
 פשוטים(, 19(ש1 .* מעוברים )7 .לבנה חודשי 235שבהן
 של מהמחזור ללבנה החמה שנות בין יותר קטן הפרשהנותן

 רק הוא השנים סוגי  שבי בין ההפרש שבו שנבחר, שנה19
 "הלכות למשל,. )ראה,  כידוע חלקים, 485 ועוד אחתשעה
 אחר(. עיבור ספר ובכל לרמב"ם, פ"ט-ה"ב החדש"קדוש

 הטור, של הבא באיבר הלוח מייסדי בחרו אילו אחרןמצד
 מעוברים )178 חודש ו-5974 שנה 483 של במחזורהיינו,

 חלקים, ל-502 מצטמק זה הפרש היה פשוטים(, 483א12*
 רב "שנת )היא ממנו הנובע הממוצעת, השנה אורךאבל
 בעוד יום, מ-365,25 ארוך היה בזה( מחזור שלאדא"
 מ-365,25 קטן השנה של האמיתי שהאורך ידעו,שחז"ל
 מדי ארוך היה גם והמחזור הראשי(, במאמר 9 פרק)ראה

 מעשי.לשימוש

 מתימטית, דרך על שמוכח ברור, הנ"ל השיקוליםמתוך
 ביותר, הטובה האפשרית הבחירה הוא שנה 19 שלשהמחזור
 אופטימלית. בצורה החמה שנות עם הלבנה חודש אתהמאזנת

 S/M, לשבר הקירוב שברי את מחפשים הייבו אילוהערה:
 )ראה היום באסטרונומיה ידועים שהם כפי 5,א ערכיעם

 אלו: קירוב  שברי סדרת מקבלים היינופרנקל(,

---,
 25 37 99 136, 235ן ן 84974131

 ,-- ,-- ,-- ,--- "---ן י--------
,----ן 2 3 8 11 ן 19 ן 687334
 האופטימלית, הבחירה הוא שלנו שהמחזור שוב,מתחוור
 במאמר עוד ראה בשנים. מאות נמשך המחזורולא-היה
 מראה )ראה הזכרון" ב"ספר קפ"ג, דף בפרוטרוט,~רנקל

 ,מקומות(.

 ערכי עם הקירוב שברי  מפיתוח מתקבלת היתה דומהתוצאה
 "מדויקים": כערכים הקדמונים שהכירו5,ו-א,
 א~ןן4'ף5505:ף1 = .ותלמי חז"ל לפי כנ"ל החודשאורך

י  5 = 365,25 - --- תלמי: לפי השנהאורר
300
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 הבאים: הקירוב שברי את נותנים אלו5,א

:----ן
3725 99 736 235ןן723511

 י-- ,-- ,-- י---;,---ן------
832 ור ן 19ן9986 :----ן

 השנים. 19של במחזור הלוח מייסדי בחרו נכון, אללכן,

 והאחרונים הראשונים רבותינו בידי הנוצרים לוחבדיקת78.
 הנוצרים. של לוחם את מלחקור נמנעו לא ז"לחכמינו-------------------------------------------------

 למשל:ראה,

 למטה, ו-ע"ב דף אבך-עזרא; רבנו של העבור"ב"ספר
 הגויים". "חשבוך המתחילדיבור

 השעו השלישי, במאמר "הנשיא": של העבור"ב"ספר
 הרשעה". אדום מלכות עליו חושבים אשה "בחשבוןהעשירי:

 י"ז: פרק  רביעי, מאמר הישראלי: רבנו של עולם"ב"יסוד
 וגומר. והישמעאלים"... הנוצרים חשבון"סדר

 דרקיע" "שבילי בספר למשל, כמו,  האחרונים, שלהעיבור  ספרי ברוב ובן מרקריאה יעקב רי של העברונות"ב"ספר
 בכל מועד, סדר בתחילת המודפס ישראל", "תפארתלבעל

 זה. פירוש המביאותהמשניות

 להאריך. ואין מפורסמיםוהדברים

 העמים של המטוני-כליפיהלוח79.
----------------------------

 אוקטמון ועמיתו (METON) מטון האתונאיהתוכן
(eucTEMONIשל במחזור שהשתמשו הראשונים, היוונים היו 

 סדר אבל האזרחית, הספירה לפני 430 בשנת בערך שנה9ר
 נראה, עיבורנו. מסדר שונה היה זה במחזורהעיבורים

 מהבבלים. הלבנה שנות עיבור של המחזור את קיבלושהם

 365 השנה ואורך יום, ו-30 29 של אצלו היההחודשים
 חסרים מהם 110 חודש, 235 אצלו היו אחד במחזוריום.
  היו שלו במחזור יום. 30 של מלאים ו-125 יום, 29של

 אלו חודשים יום. 6940 = )29א0רר( * )30ח125(אפוא:
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 ובכל יום, 365 בת השנה משך על הנחתו את תאמולא
 לשנות  היות שנות ' עיף ימים . 5 של הפרש התקבלמחזור
  יום(. 935'6 רק = 19 א 365 )שנןהחמה

 הקדמונים המעברים בספרי גם ' מוזכרים אלו תונניםשני
 מאמר הישראלי, לרבנו עולם" "יסוד למשל, ראה,שלנו.
 "אפטימן - י"ב-ע"ב דף שני, )חלק זי פרקדי,

 בדפוס(. משובשים השמותואקטימאן".

 בשנת בערך שפעל CALLIPUS) קCYZICUS) 0 כלדפוסהתוכן
 4 בקובעו מטון, לוח את שיפר ספירתם, לפני350

 76=4%19 במשך אחד כל חודש, 235 של מטונייםמחזורים
 שבמחזור כך מלאים, -ז-499 חסרים חודשים 441 עםשנה
 * )499%30( היו: הכליפי", ה"מחזור הנקראשלו,

 יום. 759'27 =ל%29ו44(

 יום 365,25 של ממוצע באורך שהן שנה 76 במשךבמקביל,
 יום. 76 % 365,25 = יום 27,759 בדיוק: עברו אחד,כל

 (SOSIGENES) סוסיגנס התוכן בעזרת קיסריוליוס. שייסד השמשי, הלוח את עצמה על  קיבלה הנוצריתהננסייה
 הרגילה השנה לספירתם)"אורר :- 45*.. בשנתמאלכסנדריה

 כבושה" "בשנה רביעית, שנה וכל יום, 365 הוא זהבלוח
 הלוח על בנוסף פברואר.' בסוף. אחד, עיבור יוםמוסיפים
  לקביעת המטוני-כליפי הלוח את הכנסייה קיבלההיוליאני
 שנסביר באופן הפסחא, לקביעת נזקקים שלהם הירח,חודשי
 הבאה. )80(בהערה

 זה ירחי בלוח נעשתה והחסרים המלאים הירח  חודשיחלוקת
 מ"ניסן" החל לסירוגין חלים וחסרים מלאים  החודשיםכך:
 30 )של מלאים הם הירחיים העיבור חודשי מלא.שהוא
 ממלא העודף יום יום( 29 )בפברואר כבושה בשנהיום(.
 מלא חודש במחזור, אחרונה שנה ובכל ., -1 חסרחודש
 = LUNAE) SALTUS לחסר הופך "ניסן" אחרי _.,'אחד

 ירחית(.קפיצה

 הלוח הוא הנוצרי, הירחי שבלוח לב, לשיםראוי
 העברי בלוח כמו בדיוק מעוברות יש,שניםהמטוני-כליפי,

 השנים ו"חסרות". כ"סדרן" "שלמות" שניט ונךופשוטות,
 אחד יום( 29 )של "חסר" חודש בהפיכת מתהוותהשלמות
 השנה לא שהך כבושות בשנים  יום; 30 )של "מלא"לחודש
חודש בהפיכת מתהוות חסרות שנים עקדי(. במחזור,ה-19
 שנה שאינה הלבנה, למחזור ה-19 )בשנה ל"חסר""מלא"
 ,(. --כבושה,

שנים 19 ובו שנה, 76 של כליפי" ש"במחזורקבענו,
 יהיה: הכליפי במחזור הלבנה חודשי כל סך לבן,עיבור. חודשי שבה'ע78 19 של מטוניים מחזורים 4 ישבבושות,
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 19שנה
 כבושיםמעובריםבמחזור

+ - )1 . 4מלאים: 6 א 1 9  )7 +19 * = 499 
 441 = - 19* 19א6*0( )1* . 4חסרים:

 החודשים:940מספר שנה 76במשך -----------------------

 )80(. הבאה ההערה ראה המעוברים סדרלגבי

 עיבורם וחוק לוחם חישוב הנוצרים, של הפסחא""חוק80.
 ניקאה בעיר הנוצרית הכנסייה של )הוועידה(הקונקיליום----------------------------------------------

(NICAEA)להמשיך לנוצרים שאין למניינם, 325 בשנת קבע 
 אוחו עד אז. עד שנהגו כפי היהודים, עם הפסחא אתלחוג
 הכנסיות אחיד. באופן הפסחא את הנוצרים חגגו לאמועד

 הסדר ליל של מהערב החל חגגו  התיבון במזרחהמזרחית
 ה-4ר" "שומרי כת אצלם ובקראוהיהודי,

tIQUARTODECIMAN)כת גם שהיתה הטועבים,חוקרים יש 
 ונקראו שאחריו, ובלילההיהודים פסח של א' ביוםשחגגה
 השולליםחוקרים יש (QUINTODECIMAN). ה-15""שומרי
 כת, זאת בתקופה כבר  מציגים הם ובמקומם כזאת, כתקיום
 של א' יום אחרי או ביום שחל בשבוע, א' ביוםשחגגה
 היהודי.פסח
 שבוועידת עד בפסחנו, תלוי היה הפסחא מועד מקרה,בכל

 וקבעו היהודי לפסח מהזדקקות עצמם ניתקו הנ"להכנסייה
 היום עד אצלם בתוקף שהוא הכנסייה, של הפסחא" "חוקאת

 נוצרים, אותם הורמה עד רדפו תקופה מאותההזה.
 הפסחא" "חוק לפי היהודים. עם הפסחא את לחוגשהמשיכו

 פסחא: חל בניקאה, הקונקיליוםשל

 מילוא יום אותו אחרי)ו( החל בשבוע, ראשון"ביום
 היום שיווי יום אחרי בראשונה או ביום בו שחלהירח,
 האביבי".והלילה

 ' ו הבועו עד מהבוקר נמשך הנוצרים שלה"יום"
.1. 

 למחרמו4. .=

 הלוח לפי בחודש 4ר ליום אפוא נקבע הירח" מילוא"יום
 ובלועזית: - הפסחא" "גבול ונקרא המטוני-כליפי,הירחי
XIV]גאט = PASCHALIS .TERMINUS 

 הלוח לפי במרס ל-21 נקבע האביבי" והלילה היוםו'שיווי
 הלוח לפי גם למניינם 1582 )ומשנתהיוליאני

הגריגוריאני(.
 הירח מילוא יום חל אם דלעיל, הכלל שלפי לב,נשים
 הבא. אי ליום הפסחא נדחה עצמו, בשבוע א'ביום
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 את  ומחייב אחיד באופן קבעו למניינם 532 שנת סביברק
 ההתחלה מועד את  היינו, לוחם, של (EPOCH)ה"עיקר"
 והמטוני- אחד מצד היוליאני-השמשי הלוחות שלהמשותפת

 אז נקבע לוחם של ה"עיקר" אחר. מצדהכליפי-הירחי
 היא למניינם, 0 בשנת במרס, 23 ליום לאחור,בחישוב
 בשבוע. גי ביום אז שחל ספירתם, לפני ו שנההנקראת
 שבהם ספרים יש לשיטתם. ב"ניסן" כ-ו נבחר זהיום

זהה. בתוצאה אבל אחר, באופן לוחם של ה"עיקר"מוגדר
  להאריך. ואין העיקר, זה שכתבנוה"עיקר"

 532 שנת תחילת עד 0 שנת מתחילת שעברו שנה532
 שנה. 532 = 76 א 7  כליפיים: מחזורים 7 הםלמניינם,

 שוב הפסחא חל שנה, 532 של זה פסחא" "מחזורבתום
 קביעת סדר היה המתוארת הדרך יוליאני. תאריךבאותו
 למניינם. 7582 שנת לפניהפסחא

 אם הנוצרים". של העיבור "חוק את בדייקנות לבדוקכדאי
 היינו, בשבוע, א( ליום הפסחא של ה"דתיות" אתמנטרלים
 בלי בניסן( )15 לפסחא" "הראוי היום בקביעתמתבוננים
 העיבור "חוק קובע אזי בשבוע, ליום,א' בדחייההתחשבות
  )המטוני-כליפי( חישובם לפי ב"ניסן" 14 שעלהנוצרי",

 או )היוליאני( חישובם לפי ניסן" "תקופת ביוםלחול
  עיבור", "חודש מוסיפים קורה, זה אין ואםאחריו,
 הבא. בחודש הירח מילוא אחרי הפסחא את קובעיםהיינו,

 שהועלובדעות שבחרו הנוצרים, לחוקי הואאופייני
 את תואםשלהם העיבור חוק להלכה! נדחו אבלבתלמוד,

 י"ג-ע"ב, בסנהדרין, העיבור בסוגיית "אחרים"דעת
 כפי הפוסקים, רוב לפי לוחנו לפי להלכהשנדחתה
 .שהוכחנו

 שקבעו החדשים, שהחרקרים אומר, הייתי דמסתפינאלולא
 ניסן תקופת על העברי הלוח של העיבור" "חוק לפיכי

 את מעברים - ולא אחריו, או בניסן ב-4ר כביכול,לחול,
 להלן, )ראה שפנו בלוח דופי מצאו זה סמך ועלהשנה,
 של העיבור מ"חוק ביודעין, שלא אולי הושפעו, 11(,פרק

 שלנו, הקדמונים המעברים מקביעות והתעלמוהנוצרים"
 שהסברנו כפי העברי", הלוח של העיבור "חוק אתשקבעו
 16 בתוך לחול התקופה שעל היינו, הראשי, במאמר 3בפרק
 ג ניסן. ממולד לעת מעתיום

 בייחוד שלנו, המעברים בספרי הנוצרים ללוח מקורותראה
 בכל וכן ה"נשיא" של והמעולה הבהירפירושו

 ב"אנציקלופדיה למשל, רבים, ובספריםאנציקלופדיה
 ואילך, 460 דף 5ך כרך CALENDAR, ערך החדשה"בריטניקה

 ראה "האלמנך". של SUPPLEMENT EKPLANATORY בכרךוכן
 מקומות.מראה

  העיבורים סדר את שהוכחנו בדרך בקלות, להוכיחאפשר
 קובעים שאם 9ר(, )הערה שלנו העיבור מחוקגו"ח-אדז"ט

 הנוצרי", הפסחא "חוק לפי לפסחא" הראוי "היוםאת
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 השנה, 19 בני מחזוריהם)!( לפי אצלם, גםמתקבל
 של עיבורים סדר למביינם, 0 בשנה בינוארהמתחילים
 מספר את מונים )אס אדז"טו גו"ח הסימן לפי הירחחודשי
 העיבורים סדר אז יהיה 0, בשנה מ"ניסן"השנים

 השנים את כשמונים העברי, בלוח כמו שובבהז"י-גו"ח,
 במחזור(. ו בשנהמניסן

 0 בשנה ביבואר המתחיל זה=[, מחזורם בתוך השנהמספר
 הזהב" "מספר לכן הזהב". "מספר בספרותם נקראלמניינם

 למניינם: השנים הם ץ אם יהיה, 1986 שנתשל

)11אא( [ = FRA . 19 ----- =ר1 י +1
9ר

 הזהב"(. "מספר לקבלת 19 להוסיף יש 0, התוצאה)אם
 )הכליפי(. למחזורם ה-11 השבה היא 7986 שנתהיינו,

 מה"עיקר" הנוצריות המעוברות השנים את מונים אנואם
 ללבנה, מניננו של כלשהו מחזור מהתחלת או מחזורנו,של

 הסדר לפי מעוברות שנותיהם כאילו רושם, מתקבלאו-אז
 הוא עיבוריהם שסדר מחברים, כמה כתבו לכןגה"ח-אדו"ט.

 .כזה
 למנייננו, 3760 השנה היתה למניינם ה-0 והשנההיות
 אנו אם לכן, ה-198, למחזורנו ה-17 השנה היתהוזו

 בכוכב ומסמנים לזו, מתחת זו אחד, מחזור שנותרושמים
 ההשוואה טבלת את נקבל המעוברות, השנים את המספראחרי
 :הבאה

,-ן
 *17 8ר *19 ו 2 *3 4,5 *6ןמניננו:
,--ן 1 2 *3 4 *956ן*7,8 :מנינם

1---ן
 7 *8 9 סר *11 12 3ר *14 16ן15ןמניננו:
 10 *וו 12 13 *4ר 5ר 16 *17 ,*8,19ך :מניבם

1---ן
 פרט כשנותינו, מעוברות ששנותיהם מתברר, זאתמטבלה
 אינו שנותינו שבהן במחזורנו)ו( ו-6ר 5,לשנים

 מחזורנו!( לפי )בהסתכלות שנותיהם אבלמעוברות,
 )"ספר אבך-עזרא רבנו נתן זאת לעובדהמעוברות.
 היו". נלא "והט"ו סימן: ע"ב( ו*- דףהעבור",

 הלוח בעידן רק נכוך היה זה עיבורים סדר,הירות:
 1582 בשנת הגריגוריאני התיקון אחרי אבלהיוליאני,

 )81(. בהערה ראה זה ועל פעם, מדי עיבורם סדרמשתנה
 הזה היום עד הנוהגות כנסיות כידוע, יש, זאתלעומת
 , 1 הפסחא. בקבועת היוליאני הלוחלפי

---------------------------------------------------------------
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 היא 00, בשנת במרס 23י היינו, ה"עיקר", מועד סמךעל
 .לחודשיהם  "בכיסן" ר יום שהוא למחזורם, הראשונההשנה

 חודשיהם ואורך גו"ח-אדז"ט, העיבורים וסדרללבנה,
 "יום לקביעת נוסחות בקלות אפשה.לבנות לעיל,כמוסבה
 למניינם. ב"ניסןף ה-15 הוא לפסחא",הראוי

 שבו העבור", נ"ספר פרק באותו .ה"נשיא" חישובי סמךעל
 פשוטה נוסחה להרכיב אפשר הנוצרים, בלוח דןהוא

 לקיטתם(: ב"ניסן" )5ך לפסחא, הראוי  ה"יוםלמציאת

 ור . [ *3
----------FRA . 30 - 51. = [MA] )111אא(

30

(MA)  לפסחא". הראוי ה"יום של היוליאני במרס התאריה =
 ,, למחזורם. השנה =[

 הפסחא בענין רק נכונה זאת נוסחה .aA.זהירות:
 בהערה ראה הגריגוריאני הפסחא לחישובהיוליאני.~באשר

~.)81(- 

 של העבור""ספר של שלפנינו הלקויה הגרסהןמתוך
 דעתי, לעניותאבל חישוביו. לפענח במקצת קשהה"נשיא",
 בלא נכונה שהיא הנ"ל, לנוסחה בהכרח מביאיםחישוביו

ספק

 ואפשר פשוט, )111אא( הנוסחה באמצעות המתוארהחישוב
 בראש:לבצעו

 שנה בכל במרס. ב-37 ב"ניסן" ה-15 יחול במחזור ובשנה
 הבא הפסחא לקביעת זה מתאריך יום 11 מפחיתיםאחר-כך
 אם .החמה(. משנת  יום ב-ור קצרה הירחית השנה)שכן

 ל-5ך במרס מה-22 מוקדם לתאריך כלשהי בשנהמגיעים
חודש ימי הם  לתאריך, יום 30 מוסיפיםב"ניסן",
  מתאריך יום 2ך  מפחיתים שנה 9ר של מחזור בתוםהעיבור.
 ה-20 בשנה הפסחא לקביעת כרגיל( יום 11 )במקוםהפסחא
 הירחית(. )הקפיצה הלבנהבמחזור

 נוסחה 1800 בשנת מצא גאוס, הדגול הגרמניהמתימטיקאי
 זהות, שתוצאותיה לפסחא", הראוי ל"יום לכאורהשונה

 שנה. בכ-700 לו שקדם  ה"נשיא", נוסחת של לאלוכמובן,

 היא למניינם, 986ך השנה  היא תשמ"ו, בשנתנודוגמה:
 הראוי ה"יום יהיה 0, בשנת שהתחיל למחזורם,ה-11

 היוליאני:לפסחא"

 י9.4ן' = לנייול' [MA] = במרס 47 = באפריל16
 ראשון ליום בשבוע, 31 ביום שחל זה, מיום נדחההפסחא גדטנ~

 באפריל, ב244 השנה חל היוליאני שהפסחא כך  אחריו,שחל
 *)ךי)ה)ה(לנ* .נגג,4 -בהיאייאכ
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 השנה חל הגריגוריאני הפסחא שלנו.י.גפסח
 )ר8(. בהערה כך על ראה זה. מועד לפני ימיםננ"51

 הגריגוריאני הלוח81.
  החוקרים הצעות להבנת ראשית, לנו, חשובה זה לוחחקירת----------------

 הן, אלו שהצעות נוכיח, לוחנו. של כביכול,ל"שינוי",
 הגריגוריאנים  התיקונים של מוסווית העתקהלמעשה,

 נסיון כדי תוך "מקוריות", של באיצטלא הבאיםהידועים,
 של המקוריות הכוונות כביכול, היו, שאלושכנוע,
 במרוצת חלילה נשכחו אלו וכוונות הלוח, מייסדיחכמינו
 הראשי(. במאמר רר פרק )ראההזמן

 חישוב שדרך להראות, כדי זאת חקירה לנו חשובהשנית,
 יפה, כוחה ה"נשיא", רבנו שתיארה כפי הנוצרים,לוח
 דרך הגריגוריאני. ללוח גם זעירה, השלמה כדיתוך

 שנה כ-700 לעיל, שאמרנו כפי הומצאה, זו פשוטהחישוב
 את המציא גאוס הדגול הגרמני שהמתימטיקאיקודם

 שונה. בדרך התוצאה אותה הנותנות המהוללות,נוסחותיו

 ה-111א גריגוריוס האפיפיור החליט למניינם 1582בשנת
 שה-21 לדעת, נובחו יועציו  הנוצרים. לוח אתלשנות
 הניגוד מימי לו, המקביל הירחי הלוח לפי הלבנה,מילוא ימי מתרחקים אחר ומצד אחד, מצד האסטרונומיהאביבי" ה"שיווי מרגע מאוד מתרחק היוליאני הלוח לפיבמרס

(OPPOSITION).האמיתי 

 שני של הממוצע האורך היה הישנה, חישובם שיטתלפי
 כפי בממוצע,  יום ורבע 365 והירחי, השמשי השנים,סוגי

 לעיל. בהערותשהסברנו

 (CHRISTOPHER קלביוס התוכן בעצת הנ"ל, החליטכעת
,(CLAVIUSשל יותר הקודמות הצעותיו סמך על שפעל 

 חדש אורך לקבוע LILIUS) ,(ALOYSIUS ליליוסהתוכן
 הירחית. ~לשנה השמשית לשנהושונה)ו(

 נקבע: השמשית השנה של החדשהאורך

11
 365,25 - --- + --- = יום365,2425

400100 

 נקראים: המשוואה של .ב~גרשמאל האחרונים האיבריםשני
 המשוואה = SOLARIS) AEQUATIO השמשי"ה"תיקון
 .השמשית(

 מושג הגריגוריאנית השמשית השבה של זה ממוצעאורך
 בכל בפברואר( 29 )ימי היוליאני מהלוח  ימים 3בהפחתת

 מתחלקות ואינן במאה המתחלקות השנים )בכל קגה400
 00 משנת נעשו לא אלו הפחתות אבל,ב-400(.
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ימיםסורקלהפחיתקבעו1582בשנתאלא,רטרואקטיבית
נעשותואילךזומשבהורק,הישןמהלוח(יום2ךבמקום)

.ל"הנהנוסחהלפיההפחתות
:נקבעהמקבילההירחיתהשנהשלהחדשהאורך

8

25,365-----=יום2468,365

2500

התיקון":נקראהמשוואהשלשמאלבצדהימכיהאיבר
AEQUATIO("הירחי LUNARIS=הירחיתהמשוואה).
מושגהגריגוריאניתהירחיתהשנהשלזהממוצעאורך

שנה2500במשך,היוליאנימהלוחימים8החסרתבאמצעות
שנה400אחרירקאחתופעםשבה300בלפעם7)

.(נוספות

שלאדארבלשבתכמעטזהההגריגוריאניתהירחיתהשנה
שניות2-מבפחותרקממנהקצרההיא)העבריהלוה
:כידוע,הואאדארבשנתאורךכי,(כשנהו

235.א

-----=יום2468222,365

19

אורךיהיההגריגוריאביתהירחיתהשנהאורךסמךעל
אצלםך(שנה9ו-בחודש235)הממוצעהירחיהחודש

9ר.2468,365
--------------יום53059234,29

235

793לעומת)חלקים95,792,שעות12,יום29שהוא

.(אצלנוחלקים
שנהשבקביעת,הראשיבמאמרנושהדגשנומהמתחוורשוב

קובעים,כלשהי("אדארבשנת")ממוצעתירחית
או,(הנוצריהלוחכשיטת)ירחחודשאורךוביה-מניה

קובעיםהירהלחודשכלשהואורךבקביעת,לחילופין
הלוחשיטת)התואמת"אדארבשנת"אתוביה-מניה

.(העברי

למניינם00בשנתשובחלהגריגוריאניהלוהשל"עיקר"ה
עייםהיהזהלוחכאילר)(1)הגריגוריאניבמרס23-ב

.(ודוקו,היוליאניבמרס23-לזההלאזהיום.00בשנת
לפי"ניסן"בועםמתלכדזהגריגוריאניבמרס23

התיקוןממועדאחורניתלחשבויששכןחישובבי .הגריגוריאניהשמשיהתיקוןנוסחתעם,הגריגוריאני
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-המטוניהלוהשוביהיה_זהעיקרוי"בהמתחילהירחיהלוח
וחסריםמלאיםהחודשיםיהיושוב.לעילשתיארנו,,כליפי ,לסירוגין

יתוסףושוב,יום30שליהיוהעיבורוחודשי
שנהשחלהפעםכל.(יום29של)חסרלחודשאחדיום

בכליחסריוהפרמלא.אחד-ותודש,גריגוריאביתכבושה
בלוחהעיבוריםסדר.("ירחיתהקפיצהלמחזור19שנה
.להלךשנסגירהדרךכפיייקבעזה

בו-החלהיוליאנונלוח

-

בכלבמרס23-בפעםכל"ניסו
ההפרשבגלל.הגריגוריאניבלוחבולא.במחזורםושנה
ובשנה"ניסן"בהיו'חלוהלבנההחמה-שנותאורךבין

.במרס23-האחריהזמןבמרוצת.,במחזור
הגריגוריאניהשמשיבלוחבמרס23-הבין(אאטם)ההפרש
בקראהגריגוריאניהירחיבלוםניסהן"ב,1-ה-יבין

הנוסתה?לפנקבןזהתיקון.)CORR(,"הפסחא-חקקון" 2399ןשנתעדשבתוקף)
-איבריםמתוספים-זהתאריךאחרי

:.(לפרטהמקוםכאןולא,הבאהלנוסחה

xxlv)(ןCORRךזאן----זאב----זא2----ן ,-300-400100-,-.

.---.למניינםהשבה=ץ

השלילי"השמשיהתיקון"הם-הראשוביםהאיבריםשני [
'משנחליוליאניתהגריגוריאניתהשנהימי.ביןהפרש

חיקוו"ה2399שנתעדהוא-השלישיוהאיבר.[ו(סס)
.לעילהוסברוהתיקונים"סוגשני',[00משנת]"הירחי
:ברורה)CORR("הפסחאתיקון"למציאתהנוסתההוכחת

הערךאתמוסיפיםהגריגוריאניתהשמשיתהשנהלתום.א
ימיאורךומקבלים"השמשיהתיקון"ימישלהמוחלט
,_השמשיתיוליאנית?ההשנה

שלהמוחלטהערךאתמנכיםהיוליאניתהשבהמאורך.ב
הירחשנתאורךהיאוהתוצאה"הירחיתיקון"הימי

שלאדארבשנתלאורךלהפליאהדומה)הגריגוריאני
אתתואםשבהשלכזהאורךרקשכן,(העבריהלוח
.שאריתבלאשלהםהירחחודשיאורך

אלותיקוביםשנימחושביםהפסחאלקביעתאשר
ביחדונקראים,(,)למניינם00משנתרטרואקטיבית

.כאמור,"הפסתאתיקון"
השנהשבהם,הימיםאתמבטא"הפסחאתיקון"ערך:בסיכום
השנהשלבמרס23-האחרימתחילההגריגוריאניתהירחית
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 19 של המחזורים כל של ר בשנה  הגריגוריאניתהשמשית
 00. בשנת התחילה שבהן_ שהראשונההשנים,

דנים אין הגריגוריאני הלוח על הספרים ברובהערה:
 הירח חודש בתאריך אלא ב"ניסן", ב-ו החמה שנתבתאריך

 =  "עיבור נקרא זה )נתון כלשהי. בשנה בינוארב-1
.('SPACTבלוח השמשי" ה"תיקון בגלל ה"אפקט" שינוי 

גורם וזה דחייה, משמע METEMPTOSE, בשפתם נקראהירח
בגלל ב"אפקט" ושינוי מה-~EPACT, אחד ייםלהפחתת
 הקדמה, משמע PROEMPTOSE, אצלם  הירחי".נקראה"תיקון

 התיאור אופני שני ל-~EPACT. אחד יום תוספת גורםוזה
 זה לוח להשוואת יותר מתאימה שיטתנו אבל למעשה,זהים,

 להאריך. ואיןללוחנו,

שהיה למה הגריגוריאני בלוח זהה נשאר שלהם הפסחאחוק
ה-21 ביום לחול ב"ניסן" ה-14 על היוליאני:בלוח
ה-5ך שעל מכאן אחריו. או התקופה יום הואבמרס,
לחול הדחיות(, )לולא לפסחא" הראוי "היום הואבניסן,
 באפריל(. )20 למרס לנ51 ה-22בין

 יחול ב"ניסן", ה-5ר הוא לפסחא", הראוי ש"היוםכדי
 )20 במרס ה-ו5  לבין במרס ה-22 בין שלהם הפסחא"כ"חוק

 משנים הם לשיטתם, ,.האביב" "חודש הואבאפריל(,
 ערך שינוי עם בו-בזמן העיבורים סדר אתלפעמים)ו(
 (CORR). הפסחא""תיקון

- נראה: הבאהבטבלה

 הנ"ל. הנוסחה לפי (CORR) הפסחא" "תיקון ערך אתא.

 1 שנה בכל ב"ניסן" ו של במרס התאריך את ~ב.
 ימי בהוספת במרס, ב-23 יחול זה יוםבמחזורם.
 )40099. הפסחא""תיקון

 )0099(. הפסחא" "תיקון ערך לכל העיבורים סדראתג.
 יחול בניסן ש-15 מהדרישה, מתקבל זה עיבוריםסדר
 אח שוב נוקב זה עיבורים סדר הנ"ל. המועדיםבין
  עיבור חודש מתוסף שבה יב?נואר,, המתחילההשנה
 העיבורים סדרי את לאמת )אפשר "ניסן". לפביירחי

 ,. י להלך( הנוסחהבאמצעות
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תיקון
סדר בניסן1הפסחא השנים.

העיבורים במחזורם 1בשנת )=חח0ם(.למניינם
-------------- ---------------------

גו"ח-אדז"ט במרס023 1582עד

אדוייט-בדייז- במרס99730שר-58%ר

אדוייט-בהייז במרסר00-189983י1

אדוייט-בה"ז במרס1900-2199932
 באפריל()=1

אדזייט-בהייז במרס2200-22991033
 באפריל()=2

,. .. 

 הירחי הלוח של העיבור ששנות עולה, לעילמהטבלה
 ו, בשנים למניינם 700ר-2199  בשכים חלותהגריגוריאני

 נדגיש )אדו"ט-בה"ז(. למחזורם זך 15, 12, 9, 4,6,
 ולא למחזורם מתייחסות אלו ששנים היטב,הדגש

 .למחזורנו

 )המתחילים למחזוריהם ה-ור השנה היא 1986, שנתלכן,
 כחודש זה, לוח לפי הפסחא, חל 1986 בשנת 00(..בשנת
הפעם, מעוברת איבה 7986 שנתם שכן היהודים, פסחלפני

 תשמ"ו.כשנתנו

נמצא, העברי הלוח של לזה זה עיבורים סדר נשווהאם
 שלנו, המעוברות בשנים -למניינם, 700~-2199 השניםשבין
 י"ט י"א, חי, לשנים פרט מעוברות שנותיהםגם

 פשוטות, ושנותיהן מעוברות שנותינו שבהןלמחזורנו)ו(,
 "לא וסימנן: למחזורנו. השמינית תשמ"ו, שנתכדוגמת
 כ"ג-כ"ג(  )דברים, א" ט ח בךיהיה

%1 4  

 הירח במילוא הפסח את חוגגים אנו שבהן שנים, אותןאלו
 ב-20/21 האסטרונומי האביבי השיווי יום אחריהשני),(,

 .במרס

 הפסחא נוסחת את להרחיב אפשר שתיארנו, הנתוניםלאור
 הגריגוריאני: הפסחא לחישוב ה"נשיא" רבינושל

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



CORRI . ] * 3 -  1 וו 
 (xxv) =נ%0חפ, FRA . 30 - 51------ ------ן
 1 30ן
)--------------------------------

- 

 לפי החישוב 00(. בשנת )מינואר למחזורם השנה=[
 לפסחא הראוי "יום של במרוך התאריר=rMAGI - הקודמת. שבהערה )11אא(נוסחה

 ב"ניסן" 15 =הגריגוריאני"
CORR=לעיל(. הנוסחא )לפי הפסחא" "תיקון 

 הבא בשבוע, ר ליום לו הראוי מיום נדחה עצמוהפסחא
 1  ביום הפסחא חל  נדירות לעתים כלל. בדרךאחריו,
 ה-15 אם רק קורה זה נדיר דבר בניסן. ה-5ר לפניבשבוע

 באפריל, ב-19 בשבוע' 2 ביום חל לחישובםב"ניסן"
 תנאי ללא באפריל, ב-20 חל שהוא או לכרן*ק[ובנוסף
 [ביום_בך.נוסף,

 981ך, 1609, בשנים רק עכשיו עד קרו אלו מהכלליוצאים
 ו-2076. 2049 השבים עד שוב יקרו ולא1954,

י.דוגמאות: -------
 כש"תיקון במחזורם, 11=[ השנה היא 1986,בשנהא.

 ב"ניסן" 1 במחזור, 1 בשנת ]שכן .9=אא0םהפסחא":
 לכן! במרס[. ב-)23+9(חל

 MAG. = 25-ו5 = במרס 26 לפסחא: הראוי יוםתאריך
---  הלוח של תשמ"ו שני)1( באדר ב-15 חל זהיתם

 1 ליום נדחה עכן'פסחא בשבוע, דיהעברי,,ביום
 ~ במרס. ה-30 הוא אחריו, הבאבשבוע

 הפסחא: תיקון במחזורסי 6=[ השנה היא 1981,בשנתב.
 51 = באפריל 20 יחול: לפסחא הראוי יום9=אא0ס.

 %0א. =במרס

 2 ביום העברי, הלוח של בניסן ב-16 חל זהיום
 לפניו שחל אי ליום הפסחא יוקדם ולכןבשבוע,
 באפריל.ב-19

 סדר את פעם  מדי לשנות שההצעה בעליל, רואיםאנו
 הגריגוריאניו הלוח משיטת נלקחה העברי בלוחהעיבורים

 שבמאמר 11 בפרק שפורטו לסיבות בנוסף פסולה, זאתהצעה
 של היסוד "חוק את משנה היה שיישומה מפני גםהראשי,
 חלה כן אם אלא השנה את לעבר אין שלפיו העברי",הלוח
 ניסן. ממולד לעת מעת מ-16 יותר אדא לרב ניסןתקופת
 הראשי, שבמאמרנו 11 בפרק להלן, בפרוטרוט כך עלראה
 )33(. בהערהוגם
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 "חוק את מתארים אינם הנוצריים הפרסומיםתיאורינו. לפי הגריגוריאני הלוח בהבנת מסוים חידושיש
 מקבילים, לוחות שני של יוצא כפועל הנוצריהפסחאי'
 טועה, איני אם עיבור". ב"חוק הקשורים וירחי,שמשי
הפסחא "חוק שמאחורי שהראה, ראשון פרנקל פרופיהיה

מאמרו ראה מקבילים. לוחות שני מסתתריםהנוצרי"
 אין אבל BERECHNUNG .DIE 5[פ OSTERFESTESהגרמני:

 החישוב שיטות שהן נוסחותינו, את זה במאמר מביאהוא
 כנראה טוען, והוא בנידון, הקדמונים מעברינושל

אחיד, "עיקר" אין הגריגוריאני הירחי שללוחבטעות,
 ועוד זה, בלוח העיבורים סדר שינויי את מתארואינו

 בהם. לעסוק המקום כאן שלאליקויים

 ה"אמצעי" החודש אורך על חז"למסורת82.
---------------------------------

 רבנן, "תנו כסה-ע"א: השנה, ראש בבלי, בתלמודמובא
 בעשרים לבנה דמות _וניאה בעבים שמים נתקשרו אחתפעם

 בית-דין ובקשו חדש ראש לומר העם כסבורים לחדש,ותשעה
 אבי מבית מקובלני כך גמליאל: רבן להם אמרלקדשו.
 יום ותשעה מעשרים פחותה לבנה של חידושה איןאבא,
 חלקים". וע"ג שעה שלישי ושניומחצה

הלבנה, דמות הופעת כי בכך, להודיע רצה גמליאלרבן
 חישוביו. לפי חודש ראש חלות את סותרתכביכול,

 העדות את לסתור גמליאל רבן יכול איך רבים הקשובבר
 הממוצע החודש של אורכו סמך על הלבנה דמות ראייתעל

 יום, וכך מכך פחותה לבנה של חידושה שאיןולקבוע,
  גמליאל רבן להם אמר "תניא, שם: אמר בעצמוכשהוא

בארוכה שבא פעמים אבא, אבי מבית מקובלני כךלחכמים,
 של אמיתי( )מולד  הקיבוץ היינו, בקצרה". שבאופעמים
 החודש ואורך קבועים, זמן בפרקי חל לאהלבנה

 ממוצע, היינו, "אמצעי", ערך רק הואכ"ט-י"ב-תשצ"ג
 מהממוצע הסוטה האמיתי, החודש אורך על מלמדואינו
 יכול אמיתיים קיבוצים שני בין הזמן ולכאן.לכאן
 רבן הכריז שעיין הממוצע, מהערךפחות להיותבהחלט
 .גמליאל

 האמיתי, הקיבוץ את חישב גמליאלשרבן מתחוור,לכן
 האמצעי, המולד ידיעת היתה זה לחישוב המוצאכשנקודת

 אז היתה "הלבנה" שדמות קבע, המדויק חישובו סמךועל
 הרמב"ם שכותב מה את תואמת זו הנחהמראה-תעתועים.

 הראיה, על שעושין "זמן פ"ו-ה"א: החדש, קדושבהלכות
 החמה עם הירח בו שיתקבץ שעה ויודעין  מחשביןהיו

 אם לידע בדי עושין, שהאיצטגנינין כדרך הרבה,בדקדוק
 הוא החשבון)ו(, אותו ותחילת יראה. לא או הירחיראה

 בלא קיבוצן שעת ויודעין בקירוב אותו שמחשביןהחשבון
 מולד". הנקרא הוא האמצעי, במהלכה אלאדקדוק,
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 של וגם הרמב"ם בשיטת האמיתי הקיבוץ למציאתהיינו,
 התודש אורך את קודם לדעת צריך היה גמליאל,רבן

 80, דף  שלישי, חלק הרמב"ם על בנט בפירוש ראההממוצע.
 ברמב"ם המובא הירח" אמצע "מהלך שידיעת 1,הערה

 )דקות(חלקים עשרה מעלות, "י"ג שהואב-פי"ד-ה"א,
 נובעהאמיתי, הקיבוץ לקביעת הנחוץ שניות",ול"ה

 )"הסינודי"(. האמצעי החודש ערךמידיעת

  פרטיואלו
 הירח "מהלך את למצוא אפשר שבהם החישובן-

 של א הגודל את כשיודעים הירח", אמצע "מהלך =האמצעי"
 הממוצע.החודש

 360 היא: לשמש ביחס בשמים, הירח של התנועהמהירות
 הוא אחד ביום לכן, לקיבוץ(. )מקיבוץ  ימים ב-אמעלות
נע:

360
 מעלות ...12,19074693 =---
א

 אחדן יום של זמןבאותו
 פי"ב-ה"א( )רמב"ם נעההשמש
' שם( "פירוש")ראה  מעלות22'672*0,987 

-------------
 מעלות 5וי394*13,176' אחד: ביום הירח מהלךס"ה

 "חלק"(, ברמב"ם )נקרא מעלה של דקות סר מעלות, 13שהם
 שניות.35

 הירח", אמצע "מהלך פי"ד-ה"א, ברמב"ם, נקרא זהגודל
 האמיתי. הקיבוץ לקביעת היסוד גודלוזה

 על האמיתי הקיבוץ זמן את גמליאל רבן קבע בצדקלכן,
 מאבותיו. קיבל אורכו שאת הממוצע, החודש אורךסמך

 ותלמי היפרכוסהתוכנים83.
---------------------

 הגדולים היוונים התוכנים על פרטים 23 בהערה לעילראה
 פעולתם. ומקום זמן על וכן העתיק הזמןשל

 'נקרא ותלמי אברכם, הראשונים אצל מכונההיפרכוס
 פרק רביעי, מאמר עולם", "יסוד למשל, דאה,בטלמיוס.

 ועוד.ז'
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 אדא רב ושנת תלמישנת84.
 הוא: תלמי שנתאורך--------------------

1
 YPTOL = 365,25 - --- = יום365,246666

300

 הוא: אדא רב שנתאורך
235~

 YADA ט ---- = יום365,2468222
19

 יום. 29,5305941 א א הממוצע. החודש אורר הואכש-א
 הוא: אדא רב ושנת תלמי שנת בין ההפרשלכן

 YADA - YPTOL = יום0,0001555

 תלמי. משנת ארוכה אדא רב שנת שבהן שניות, כ-13,4שהם

 תלמי שנת עלהראשונים85.
 קדוש "הלכות על עובדיה לרבנו "פירוש"  היתר, ביןראה,--------------------

 פן"א-ה"א.החדש",

 אדא רב תעופת "המצאת" עלסלונימסקי86.
 הספרדים המעבריםבידי

-------------------------------
 ל"א מפרק בי, מאמר העיבור" "יסודי סלונימסקיראה

 רב "תקופת השם שגם ל"א(, )שם, מפרש סלונימסקיוהלאה.
 מתייחסת אליה "התקופה, ומשמעה: שיבוש, הואאדא"
 גרסה סמך על אבין", בר הונא[ ]במקום: אדא רבמימרת
 כ"א. השנה, ראש במסכת כביכול, המקורית שהיאכזאת,
 אבל בכתבי-יד. כזאת לגרסה זכר שאין 35, הערהראה

 החדש, קדוש להלכות ה"פירוש" על מסתמךסלונימקי
 קדומות במהדורות כבר המופיע קס"ב-ע"ב, דףפ"י-ה"א,

 הרמב"ם על ישראל" "ישועות בספר למשל, הרמב"ם,של
 "משנה במהדורת וגם ה"פירוש" גם מודפס שבו ת"פ,משנת

 העליונה, בשורה שנייה בעמודה וורשא-ווילבא,תורה",
 חזית". כד אדא):(, רב דאמר "והיינו מודפס:שבה

 רביעי, מאמר עולם",  ב"יסוד מופיעה דפוס טעותאותה
 רב בשם האמורה "ההלכה ב*: עמודה כ"ח, דף י"ד,פרק

 נובעות הדפוס טעויות ששתי לי, נדמה אבין". בראדא)ו(
 טעון הדבר אבל הידוע, אבין" בר מ"אידי הלשוןמשגרת
  בירור.עוד
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 סלונימסקי על אי"שהחזון87.
-----------------------

,

 דף השנה, ראש בבבלי, הסוגייה את מפרשסלונימקי
 במאמר חצות", אחרי או חצות קודם "נולדכי-ע"ב:
 המאמר העיבור". דיסוד ברייתא על נכון "ביאורשכותרתו
 השנייה בהוצאה העיבור" "יסודי ספרו בסוףמודפס

 אלו: במלים ופותח 55, דף תרכ"ג(ו)זיטאמיר,

 ההלכות בהבנת ונבוכו נתקשו הקדמונים הגאונים"כל
 "נולד העיבור", ד"סוד הברייתא בעניין בתלמודהאמורות

 פירוש שום שם'אקן'לה הסוגייה וכל וכן(... חצות"קודם
 הר"י הדיין, חסאן רבי ז"ל... גאון האי רבמובוד..

 ובעל הראב"ע הכוזרי, ה"נשיא", חננאל, רבנו ברוך,,ב"ר
 ההן ההלכות בביאור דבר פשר למצוא חתרו כולםהמאור
  דורשי כל לפני דעתי את לחוות אמרתי כן על יכלו.ולא

אמת".

 הרמב"ם, למהדורות הנ"ל מהספר מועתק שבהמשךהפירוש
 דף זמבים, ספר בסוף וורשא-ווילבא, דפוס תורה","משנה

 איש" ה"חזון החדש. קדוש הלכות אחרי אורי"א-ע"א,
 כדבריו בשמו, לנקוב בלי סיונימקי של לפירושומתייחס

 ראש למסכת פירושיו ראה אותם) ודוחה אחד", "מתחכםשל
 קמ"א, בסימן שנייה(, מהדוהה תשי"ז, ברען )בנימועד" - חיים אורח - איש "חזון בספר מובאים שאלו כפיהשנה,
 . רל"ח. דף ט',סעיף

 שנה 19 של המחזור על האומות חכמיידיעת88.
 למולד( ממולד )הממוצע הסינודי החודש אורךועל

--------------------------------------------
 .'שמו על הלוח'המטוני-כליפי. על לעיל )79( בהערהראה
 שנה: 9ר של המחזור בעמים נקרא זה מחזור מייסדשל

 המטוני".ה"מחזור

 עדויות לנו יש בעמים הסינודי החודש אורך ידיעתעל
 העבור" ב"ספר _,מביא ה"נשיא" הבבליים. מהתוכניםכבר

 מתוך הכירו היוונים שחכמי שני(, שני,ע,שער)מאמר
 "אלמגסט" בספר מובא וזה החומש, אורה אתתצפיותיהם

 כך: תלמי, היווני התוכןמאת

208503129.

ן --- +, --- *--- + --- +----  אבימים 
 .0. ל321 .-4

-6060606060'. 
 בקלות. לאמת שאפשר כפי ל-נ"ט-י"ב-תשצ"ג, זהה זהערך
'יפנסו, היפרכוס של וחישוביו תצפיותיו על בקביעתו התבססתלמי  . - 
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 גם ידיעותיהם שאבו האומות חכמי כי מוסיף,ה"נשיא"
 הרמב"ם כתב זה על מתצפיות(. )וגם חכמינוממעיינות
 פי"ז-הכ"ד: החדש קדושבהלכות

 יון חכמי בה שחברו והגימטריות התקופות"...חכמת
 אבל החכמים. ביד עכשיו הנמצאים והם הרבהספרים
 ומאחר אלינו. הגיעו לא ישראל...  חכמי שחברוהספרים

 ואי דופי בהם שאין הם, ברורות בראיות הדברים אלושכל
 שחברו בין למחבר חוששין אין אחריהם, להרהר לאדםאפשר
 שנתגלה דבר שכל האומות, אותם שחברו בין בביאיםאותם
 אנו דופי, בהם שאין בראיות אמיתתו, ונודעהטעמו

 שאמרו..."  האיש זה עלסומכיו

 בספרי העתקה בטעויות לדון החוקרים הרבוכבר
 בטעויות וכן השונים, בתרגומיו מתלמי,"האלמגסט"

 העבור" ב"ספר א. את בנוקבם העבור", ב"ספרהעתקה
 4( בחזקת 60, חלקי )20 האחרון האיבר במקוםמודפס
 בחזקת 60 חלקי )20 מוטעים: איברים שני לעיל,שרשמנו

 ששני מראה, פשוט חישוב 4(. בחזקת 60, חלקי )9 *5(
 ב"חשבון  בורנשטיין, ראה הם. מוטעים אילואיברים

 רבים. ועוד וסידרסקי 18, דףהתקופות"

 הנוצרי הירחי בלוח אדא" רב "שנת למושגההקבלה89.
-------------------------------------------

 הירחי)1( ללוח שגם )81(, )80(, בהערותהוכחנו
 והיא משלהם, אדא" רב "שנת יש והגהיגוריאניהיוליאני

 עם המתאזנים ירח חודשי 235 של אורכם את החזאמתהשנה,
 שם. ראה לשיטתם. שנה,19

  בצינעה אדא רבשנת90.
 שלישי, מאמר ל"נשיא", העיבור בספר מובאת זומימרה-----------------

 אהבה בר אדא רב תקופת הן, תקופות "שתי חמישי:שער
 בפרהסיא." שמואל ותקופתבצנעה,

 ו'-ע"ב( )דף שלו העבור" ב"ספר אבן-עזרא גם כותבוכך
 בצנעא". אדא רב שתקופת ז"ל קדמונינו שאמרו"ובעבור

 היהודים""פסה91.
 התיכון במזרח הקדמונים שהנוצרים )80(, בהערהראה-------------

 בשנת הדבר עליהם שנאסר עד שלנו, בפסח הפסחא אתחגגו
 למניינם.325
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  בימינו הטרופית השנהאורר92.
 אדא רב שנת אורךלעומת

 שהזכרנו הנוסחה לפי מחשבים הטרופית השנה אורךאת------------------------
 1986. לשנת ב"אלמנך" וראה שם, ראה לעיל, )23(בהערה
 הוא: השנה אורך 1986 בשנת זה,לפי

 YTROP = יום365,24219

 שנוות. 45,2 דקות, 48 שעות, 5 יום, 365שהם

 הוא: אדא רב שנתאורך
א.235

 YADA = ----- = יום365,2468222
19

 הטרופית מהשנה כעת)ו( אנוכה אדא רב שנתלכן,
 שביות. 40,2 דקות, 6 שהם יום,ב-0,0046322

 רגע אחרי מפגרת אדא לרב ניסן שתקופת גורם, זההפרש
 הזה בזמן בערך, שנה 216 במשך יום ב-ו האמיתיהשיווי

 131, הערה עוד ראה השנים. במשך קטן זה מספר)זהירות,

 שנה(. 219 מדי רק קרה זה שנה כ-1000שלפני

 אדא לרב ניסן תקופתפיגור93.
 האמיתי השיווי רגעאחרי

 שתקופת לעיל, )9וא( בהערה החישוביות בדוגמאותמצאנו------------------------
 המקומי הממוצע הזמן לפי תשמ"ו בשנת חלה אדארב

 ושבריו(. בחודש היום = מרובעים )סוגרייםבירושלים:

א 8'808'571*993,]16[: ביבאדר  בירושלים מקומי זמן 
  בירושלים מקומי *=זמן 8(808'571(993,]27[ 86:במרס
 מהערב שעות בגלל - 0 25, :פחות
 זמנים הפרש - 0 6(666(916(097,:פחות
ירושלים-גריניץי 21:א2 ,אנא

-------------------
תקופת

 גריניץ* שעוןלפי46(645,]27[ במרס: אדארב

 לפיבגריניץי, השיווירגע 75(918,]20[ במרס: השיווירגע
"אלמנך"-------------------

פיגור
 ופתחק
 ימים91(6,726 אדא:רב

==================
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 תשמ"ו. בשנת דקות, )26,8( שעות, 17 ימים, 6שהם
 דקות. בכ-6,5 שנה בכל בזמננו גדל זהפיגור

 בהערה התקבלה שהיא כפי אדא, רב תקופת את רשמנוהערה:
 החמישית מהספרה החל מעוות כאמור, וזה, במחשבון)9וא(
 במעט. רק בתוצאה שפוגם דבר הפסיק,אחרי

 דף וכן טי-ע"ב דף אבן-עזרא, של העבור" ב"ספרראה
 ארבעה אדא רב תקופת ובין האמת תקופת בין "ישיי-ע"א:
 רב תקופת פיגור את זיהה אבן-עזרא כבר היינו,ימים".
 הקדמת ראה תתק"ו, )בשנת שנה כ-840 לפני במהותואדא

 היה הוא שכן הפיגור, בשיעור קצת טעה אבלהמהדיר(,
 ימים. כ-2,9 רקבימיו

 תשמ"ו שני אדרמולד94.
------------------

 )9וא(, שבהערה )111ע( נוסתהלפי
 תשמ"ו ביטן מולדיחול

 חל שני אדרומולד
 28-א )או ימיםא

 - וי530,594,)ר( ...... לפניו:ימים(
-------------

 (MADARB) =8'680'296,)3( בשבוע(:)יום שני אדרמולד

 אדר בחודש 8*680'296,]30[=יום חל: זה שני אדרמולד
ראשון

 = מרובעים]סוגריים
 ושבריו[ בחודשהיום

 )93( הקודמתמההערה
 שתקופתראינו,

 שני באדר 8'571*993,]16[ ....... חלה: אדארב
--------------

 א' באדר 8'571*993,]46[=התקופה ........... לשזהה
 או באדר 8*680'296,ן30[-המולד ..............פחות

--------------
 ביסן תקופת =מרחק 6ר0*891'696,

 ב' אדרממולד
 תשמ"ובשנת
בימים

 שמינית שנה בכל )95(, הבאה בהערה נגיע התוצאהלאותה
 יום 16 מעל הוא מהמולד התקופה ומרחק היותבמחזור.

 שנה כל שמעברים כמו תשמ"ו, שנת את עיברנו לעת,מעת
 במחזור.שמינית
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 מהמולד אדא רב תקופתמרחק95.
 בפרט ובתשמ"ו בכלל 8.במחזורבשנה

-------------------------------
 )דוגמה יעיל )19א( בהערה החישוביות בדוגמאותראה
 במחזור: שמרבית שנה בכל חלה 'אדא רב 'שתקופתחי(,

8
 [' = -- . א - 8 = -...)12,83

19(. 

 א מהסיפים אם ניסן(. מולד לפכי ='ימים שלילית)תוצאה
 ממולד ניסן תקופת מרחק מתקבל זה, לערך שנו אדרימי
 שני:אדר

.. *76,69. = EADAR

 לעת מעת שלמים ימים 6ר אחרי)ו( חלה שהתקופהעולה,
 העיבור, לולא ניסן מולד להיות אמור שהיהמהמולד,

 השנה. את עיברנוולכן

עבוטל.96.

בוטל.97.

בוטל.98.

בוטל.99.

 הלוח' "שיעורי" דוגמת - התורה  שיעורי שלדרכם700.
------------------------------------------

 כל אצלי נתבררה לא התורה שיעורי נצחיות שלהסוגייה
 דבר לפעמים הן להלן שאפרט והדעות העמדות לכן,צורכה.

 ,נוסף. לבירור בנייה כאבני רק מובאות זהןוהיפוכו,

 הלכה ומחיציו חציצין "שיעוריו חז"ל, קביעתידועה
 הסבר ראה ד'-ע"א(. עירובין, )בבלי, ' מסיני"למשה
 כל סיווג וכן מסיני" למשה "הלבה המושג מהות עלמפורט
 זרעים" מסדר לרמב"ם ב"הקדמה קבוצות חמש לפיהמצוות
 המודפס חריזי, בן שלמה ב"ר יהודה ר! בתרגום)למשל,

 ע"א(. נ"ד-107, דף ברכות, מסכת בסוף ווילנא, בש"סגם

  מסיני", למשה "הלכה שהוא דין, של ההיכר סימןלדבריו,
 חולק אין כן, ,כמו וזה עליהם... ראיות "שאיןהוא

עליו".

 ד"ט-תרמ"ב( וי"ד, )בהר"ד, הלוח ש"עיקרי" נראה,לכן
 )גבול העיבור" "חוק אבל מסיני". למשה "הלכה בגדרהם
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 "הלכה במסגרת שאינו נראה, מהמולד( לתקופה יום16
 "פירושים הרגילות המצוות במסגרת אלא מסיני",למשה

 להוציאם ואפשר בכתוב רמז להם ויש משה, מפימקובלים
 סברהי'.בדרך

 הם ממנו, הנובע אדא, רב תקופת ומושג השנה 19מחזור
 יכול הסברא..." דרך על שהוצאוהו  "הדיניך במסגרתאולי

 הלוח של ה"עיקרים" לעיל, שכתבתי למה שבניגודלהיות,
 מבוססים בהיותם המצוות, של זאת לקבוצה גםשייכים
 תצפיות. עלאולי

 באשר מסיבי" למשה "הלכה גדרי את בירר איש"ה"חזון
 שלנו חשבון  "ובעיקר בסוף: ק"מ סימן השנה, ראש -מועד - חיים אורח איש", "חזון ראה שבידינו. הלוחליסודות

 הלכה שהוא )פ"ה-ה"ב(1 החדש קדוש בהלכות הר"משכתב
 אלא הלכה, פרטותיו שנמסרו הכוונה אין מסיני.למשה
 פיו שעל קבוע, חשבון לעשות לחכמים שרשותנמסר,
 את דינו ובית הילל קבע זה פי ועל שנים,יסודרו

 דבריו. כאן עדחשבונותיו".

 הלוח  קביעת שאחרי היא, אי"ש החזון שכוונת לי,נדמה
  קביעת פרטי להיות חוזרים שוב דינו ובית הללבידי
 ככל מסיני, למשה כהלכה משתנים ובלתי  נצחייםהלוח

 חכמים. בידי שתוקנוהשיעורים

 הקבועים התורה שיעורי אל התלמוד יחס מוסבריפה
 "כך הספר של רביעי בפרק הנסיבות בכל משתניםוהבלחי
  מסביר הנ"ל זילברג. מ' פרופ, 1נלת,ישאת שלדרכו

 מצוות "כל י"ג-ע"א(: השנה, )ראש חז"ל מאמר אתבהרחבה
 סאה בארבעים טובל, הוא סאה בארבעים הוא: כךחכמים
 טומאת מטמא כביצה בהן, לטבול יכול אינו קורטובחסר

 אוכלין. טומאת מטמא אינו שומשום חסר כביצהאוכלין
 נימה חסר שלשה על שלשה מדרס, מטמא שלושה עלשלושה
 עתיקים. והדברים מדרס", מטמא אינואחת

 השיעורים נצחיות בענין שהדברים לי, הראה אביגדורבני
 ראשון. במבט נראים שהם כפי חד-משמעיים, כך כלאינם

 בדיבור ס"ט-ע"א דף סנהדרין, במסכת תוספת למשל,ראה,
 שבדורות  פי על "אף גואלים": לו שאין "בידועהמתחיל:
 י"ב בת לקטנה שערות, להבאת סימן חכמים נתנוהאחרונים

 בדורות אחד, ויום שנה י"ג בן ולקטן אחד, ויוםשנה
 גדלות זמן היה שערות להביא ממהרים שהיוהראשונים

 )701(. הבאה בהערה ערד כך על ראה הרבה")ו(.מקודם

 גודלן לפי הם תורה שיעורי אם לחקור, הרבוהאחרונים
 הביצה, הזית, )של השיעורים קביעת בזמן היחידותשל

 למשל, ראה, זמן. בכל המשתנה גודלן לפי אוהאצבע(
 ומונחים הגדרות בירור המכיל צפונות", "מפענחבספר

 מביא מרוגציוב(  ראזין יוסף )רבנו פענח"שה"צפנת
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 התורה "נצחיות י"ז, ס-מן גי, פרק ראהבספריו.
 הזמן נפי שיעורים, "לעניין משנה: בכותרתושיעורים"

 נוספת לחקירה המקום כאן ולא סנהדרין". או משהבימי
 מקיף. בירור עוד טעונים הדברים אבלבנידון,

 נערים של הבגרותגיל101.

 שלוש "בן ב"א, משנה חמישי, פרק בסוף אבות, משנה,ראה
 למצוות".עשרה

 ראה בר-המצווה. גיל מהות את לפרט המקום כאןלא
 תשמ"ג. משנת לעת" "מעת קונטרסיבצנ-ון

 חזקה רק מהווה שהגיל לכך חשיבות אין דידן,לנידון
 להוכיחה יש שלפעמים הנחה, זו היינו, לגדלות,וסימן

 הגדלות ועצם וחליצה(, גיטין כגון חמורים)באיסורים
 שערות. בהבאתתלויה

היינו, הזה, החזקה שגיל רק, חשוב שלנו בנושאלכן,
בדיקה, אחרי יתברר אם גם משתנה אינו בר-המצווה,גיל
שהביאו אך זה, בגיל סימנים הביאו לא הנעריםשרוב_
 יותר. מוקדם בגילסימנים

 נצחיות בנושא אביגדור בני השגת לעיל )700( בהערהראה
 ד"ה ס"ט-ע"א דף בסנהדרין, מהתוספותהשיעורים,
"בישוע".

.,. 
 בזמן היינו, ראשונית", ש"בדורות מובא שם,ב"תוספות",

 סימני הבאת זמן היינו, בפועל, הגדלות זמן היההמקרא,
 שנה. עשרה שלוש גיל לפניבגרות,

 בדורות מוקדמת התבגרות של זאת שונה מציאותדווקא
 גם שכן לטענותינו. הראיה את הנותנת היאראשונים,
 גיל  )היינו, בר-המצווה גיל נשאר אלו, ראשוניםבדורות
 השונה המציאות למרות עכשיו, שהוא כפי הגדלות(חזקת
 גיל על המובא, בתוספות הסיפא את )ראה ודוק:אז,

 אורי(. בן בצלאל שלבר-המצווה

 לביאה ראמה שנים שלושבת102.
--------------------------

 ומקבילות. מ"ד-ע"ב  נידה, בבלי,ראה

 לוח שנות הן גדלותשנות103.
----------------------

 האמורה" "שנה ע"ב, מ"ז נידה, בבלי, ברייתא,ראה
 'פ"ב-הכ"א. אישות, נשימו ספר. ברמב"ם, וכןומקבילות

 ובבת בבן מאמורות  השנים "כל הרמב"ם: לשוןוזה
 שני ולא לבנה שני לא אינן מקום)ו( ובכלובערכין
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 ומעוברות פשוטות שהן העיבור, סדר של שנים אלאהחמה,
 קדוש בהלכות שביארנו נמו אותן, קובעין שבית-דיןכמו

 גם ראה הדת". דברי לכל מובים השנים ובאותןהחדש,
 בנידון. לעת" "מעתקונטרסי

 חוזרים בתוליה שנים, שלוש מבתפחותה104.
 וכן פ"א-ה"ב, כתובות, בירושלמי, מובאתהמימרה----------------------------------

 ווילנא(, וי-ע"א )דף פ"א-ה"א  סנהדרין,בירושלמי,
 בת עלי. גומר עליון,לא-ל לאלוקים אקרא אבין:"א"ר
 הבתולין לעברו בית-דין נמלכו אחד, ויום שניםשלוש

 חוזרין". הבתולין אין לאו ואםחוזרין,

 חוזרין" "בתוליה רביאבין של מימרתופשר105.
-------------------------------------

 אבין רב של הנ"ל מימרתו את מפרשים האחרוניםרוב
 בסנהדרין הירושלמי, על משה" ב"פני למשל, ראה,דין. ביח- דברי את לקיים כדי הקב"ה, של נסיתכהתערבות

 גי בת היא שאם מטה, של הב"ד עם מסכים "הקב"השם:
 ואם חוזרין, הבתולין אין נבעלת כשהיא אחד,ויום
 הבתולין .. כדלעיל, החודש או השנה לעבר הבית-דיןנמלכו
 הויא לא ]דעדיין[ דאכתי שנבעלה, לאחר אצלהחוזרין
הטבע שאף הכתוב, ולמדך אחד, ויום שנים גי בת]היתה[
עושה הקב"ה משמע, ב"ה". יתעלה גזרתו לפי עמהןמסכם
 חוזרים. הנבעלת של והבתוליםנס

 המימרה, את המאירי פירש כך שלא אביגדור, בני ליהראה
 בעקבותיו. במאמר הלכנוואנו

 י"א-ע"א: לדף לכתובות, הבחירה" ב"בית המאירי כותבבך
 נשלמה לא הרי החודש, את לעבר בית-דין נמלכו"אם

 בתוליה י"ל[ כאילו. בדיןן)!( אותה ודניןשנתה,
 עלי", גומר י"ל[ ]השופט. "א-לוהים וזהחוזרין...

 עבוריהם". סדר לפי בבית-דין, אלא תלוי הגמרשאין
 מתייחסות אינן אבין רב בדרשת "א-לוהים", "אל",המלים
 שהחלטתו לשופט, אלא הוא, ברוך לקדוש המאירילפי

 אינה  )הבתולין(  המציאות אם גם המציאות, עלמתגברת
 שהיתה. כפי בפועלחוזרת

רביאבין106.
 יוחנן רבי מתלמידי היה בון, רב או רבין, או אביןרב-------
 )שליחים מ"הנחותי" אסי, ורבי זירא רבי עםביחד

 בחרא, בבא )ראה הלכה בענייני לבבל אגרות שלחלבבל(.
 העיד רבא אביי. של חברו מ"ט-ע"ב(. וחולין,קל"ט-ע"א,

 דימי, רב ספרא, רב היו חבריו ס"ד-ע"ב(.  )יבמות,עליו
 יהודה. בר שמואל רי יוסף, בר יצחקר'
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 והלפרין, קס"ה, ,דף צ, כרך אהרון",, ב"בית , הכלראה
 האמוראים. אולדזת ובספרן בערכו,  חיים", vy"שעלס

 לשטרות תר"ע בשנת הלוחייסוד107.
---------------------------  ב"ספר בראשונה מובאת גאון, האי רב מפי זאתמסורתך

 מתברר, שביעי. שער  שלישי, במאמר ה"נשיא" שלהעבור"
 הקבוע הלוח לפו השנה את לקבוע שהתחילו היאשנוונתן
 ההערה ראה לשטרות. תר"ע שנת היא 4119, שנתמתום)!(
הבאה.

 בניסן האמיתית האסטרונומיתהתקופה108.
 הלוח הנהגת אחרי תיכף 4120,בשנת

 )ולא 4120 בשנת האמיתית התקופה חלות אתנבדוק--------------------------------
 זו, שנה מניסן החל לתוקפו נכנס שהלוח מתברר,)4119(.

 מצב ולפי במחזור, הקריטית ה-16 השנה היתה זושבן
 נשווה אדא. רב תקופת נקבעה זו בשנה האמיתיתהתקופה

 ניסן תקופת חלות על שערכנו חישובים, 4 תוצאותכאן
 4120. בשנת אדא, רב לתקופת בייחסהאמיתית,

 שפירטנו החישובים לפי אדא, לרב ניסן תקופתזמןא.
 (XVI). משוואה לפי )9וא(,בהערה

  שמביא החישוב לפי המחושב האמיתית, התקופהזמןב.
 י"א, הלכה )ראה פי"ג החדש, קדוש בהלכות.הרמב"ם
 -שם(.

 תוכן עורך שהיה חישוב לפי האמיתית התקופהזמןג.
 של תצפיתו לו שידועה למנייננו, 4120בשנת

 במרס ב-24 הספירה. לפני 128 משנתהיפרכוס
 רגע את  היפרכוס  זיהה זז, בשנה)היוליאני(

 ה-23 יום )בסוף החמה  שקיעת לרגע האמיתיהשיווי
במרס(.

 זמני ב"רשימת היפרכוס של זו תצפית עלראה
 דף יפה, לחקורות", ]בהערות לעקביאהתקופות"

 שרשמן כפי היפרכוס, תצפיות מובאות שםר"ח[,
 אי. פרק ג(, ספר ב"אלמגסט",תלמי

 התקופה את  חישבתי היפרכוס של זאתמתצפית
 שנת שאורך בהנחה, למניינם, 360 בשנתהאמיתזת

 החדש, קדוש בהלכות הרמב"ם שמוסרו כפי הואהחמה
 המרתי ברודוס, היפרכוס תצפית זמני אתפי"ב-ה"א.

 שעה(. כחצי זמן: )הפרש בירושלים המקומילזמן

 טבלאות לפי האסטרונומי,  השיווי זמןאתד.
 מומר השיווי כשזמן MEEUS, של חדשותאסטרונומיות

 חז"ל ולשעות ירושלים לזמן  גריניץ'מזמן
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 )ראה זט לזמן בטבלאות, ET זמן הומר כן)מהעהב(.
 להלנך )131(, בהערה אלו מושגיםפירוש

 היינו, לעיל, )19א( בהערה המובא לפיהסימון:
 היממה  בשליש בחודש, 20 משמעו: 33,ן20[,למשל
 .מהערב
 למניינם, 360 = למנייננו 4120 בשנת ניסןתקופת
חלה:

--------------)-----------------------------

 )יוליאני(ן 14,20מרס  ניסןןן
ןןן

~GOce 
1 

 66066,נ19[ ן 66066,]6ר[ן אדא רבןא.
111

 75232,נ9ר[ ן 75232,נ16[ן הרמב"םןב.
 ןןן

0,]20[ ן0,]17[ן היפרכוסןג.
 ןןן
 פ49"2זנ20[ ן 24493'נ7י[ן הזדןביגמיה(י-

 )התחלת חז"ל שעות לפי נקובים הזמנים כלהערה:
 כל הלועזי. הלוח של בזמנים גם מהערב(היממה
 )2 בירושלים מקומי ממוצע זמן לפי הםהומנים
 גריניץ'(. זמן לפני דקות ו-21שעות

 מזעריים. התקופות בין הזמן שהפרשי מהטבלה, למדיםאנו
 חישוב לפי  יש,  האמיתית לתקופה אדא רב תקופתבין

 דקות ו-2ר שעות 2 שהוא יום, 0,09 של הפרשהרמב"ם,
 במפורש כותב הרמב"ם זניח. הפרש וזה הכל,בסך

 מקורבים. שחישוביוב-פי"א-ה"ה,

 נקבעה אדא רב שתקופת בעליל, יוצא הנ"ל ההשוואהמטבלת
 האסטרונומית התקופה לזמן מאוד קרוב 4120בשנת

 שכתבנו. כפיהאמיתית,

 צפו הלוח, קובעי שחז"ל, יתרה, בסבירות להניחאפשר
 השמש השקיעה. בשעת 4120, בשנת בניסן ב-16 בשמיםבשמש
 מכאן באופק. המערב בנקודת בדיוק כמעט זה ביוםשקעה
 מאוד קרוב זה ביום חלה האמיתית שהתקופה בצדק,הסיקו
 תקופת נקבעה זאת פשוטה תצפית סמך על החמה.לשקיעת
 האמיתית, לתקופה מאוד קרוב יום, לאותו אדא לרבניסן
 ה-16 יום צהרי לפני כשעה לפחות תמיד שתחול באופןאבל

 לעיל[. )24(, בהערה לכך  הסיבה את ]ראהבניסן

 החישובים כל תוצאות לפי האמיתית התקופה את עתהנשווה
 חל ניסן מולד שנה. באותה ניסן למולד שלעיל,בטבלה
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 ב-5180168,]ר[ השבת, ביום 4120 בשנת לוחנולפי
 ]הסוגריים עצמו ניסן חודש בראש  היינו,בניסן,

 בחודש[.  היום =המרובעים

 האמיתית, התקופה את נחשב באשר נחשב כי בעליל,נראה
 יום מ-16 פחות הוא ניסן ממולד האמיתית התקופהמרחק
 מהתקופה יום 75,72 הוא היותר )לכל זאת בשנה לעתמעת

 לעיל(. די חישוב  לפיהאסטרונומית

 מצטמצם האמיתית ניסן לתקופת המולד שבין זהמרחק
 העיבור חוק מתקיים וכך 4120, אחרי השנה בנלבהדרגה
 הראשי. במאמר שכתבנו כפילנצח,

 ב-5ר ניסן, במולד 4119 שבשנת "קורות", יפה, אצל ראה.
 חמה ליקוי היה למניינם, 359 שנת של היוליאבי במרס-

 חל  החישובי המולד בי. יום של החמה בשקיעתבירושלים
 בשבוע( היום = העגולים )הסוגריים ב-15,)3(, זאתבשנה
 עם בו-בזמן כמעט היינו, גי, ליל מתחילת מאודקרוב
 האמיתי המולד זמן ג חמה ליקוי )זמן  האמיתיהמולד

 נאותות הזדמנות היו המתוארות השמים תופעותבקירוב(.
 מולד נכונות את הן לקבוע?( )או לאמת הלוחלמייסדי
 לרב ניסן תקופת נכונות את והן 4719 בשנת האמצעיניסן
 4120. בשנת.אדא

 ניסן תקופת התלנדות על אחרוניםמעברים109.
 אדא לרב ניסן תקופת עםהאמיתית

------------------------------------
 הוא הנ"ל ההתלכדות בחקירת נתקלתי שבכתביוהראשון
 את חוקר הרא חודש". "מחר בעל רימיני, חיים משהרבנו
 רב תקופת עם נתוניו, לפי השיווי, רגע התלכד שבההשנה
 הרמב"ם חישובי שלפי בכך, מרגיש הוא אין אבלאדא,

 כבר - )108( בהערה שהוכחנו כפי - קרה זההמקורבים
 הלוח. ייסוד שנת היא 4120)ו(,בשנת

 במפתחות גם )ראה הכותב ל"ה-ע"א, דף חודש", "מחרראה
 משם(: והמובאההספר,

 העולם לבריאת ד'רס"ו שנת של אדא רב תקופת"חשבון
 האמתית התקופה עם מכוונת למניינם( 506 =)=4266
 היה הדבר כי מצאנו שאנו הבאה, בהערה )ראהבדקדוק"
 זניח(. קביעותינו שבין השנים והפרשב-4249

 ד"ה ,254 דף תורה", של "דרכה בספר מצא פינילישהרב
 השיווי רגע עם אדא לרב ניסן תקופת שהתלנדות"ואמנם",

 מקביעתנו(. זעיר בהפרש )שוב, לספירה ב-4257חלה

 התלכדות על שיעיר ראיתי, לא פיניליש הרב אצלגם
 לפי 4120 בשנת האמיתית התקופה עם אדא רבתקופת

 להבנת ביותר חשובה עובדה שזו אף הרמב"ם,חשבונות
 אדא. רב תקופת במהות הרמב"םהסתכלות
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 אחרת בדרך חיפש  שסלונימסקי )147(, בהערה הסברנוכבר
 . מתקופה 'עי אדא רב ~קופת התלכדותאת

 גשנים. הלוח'במאזת ייסוד לדחיית אותו ההליבהוטעותו האסטרהגומיא"
 בדף "שערים" בספרו שר-שלום אצל גם דומה טעותראה
 להלן. )160( ובהערתנו149,

 להקיש שאיז )110(, הבאה בהערה להלן ראה כך עלבנוסף
 שנת על השיווי רקע עם אדא רב תקופת התלכדותמשנת
 שם. נימוקי וראי הלוח,ייסוד

 האביבי השיווי מרגע אדא לרב ניסן תקופתמרחק110.
 4120בשנת

-------------------------------------------
 התקופות לחלות באשר )108( בהערהמצאנו

 הלוח, הנהגת שנת 4120, שבשנת חז"ל, בשעותבירושלים
 בניסן 66066,]16[ ........ אדא: רב תקופתהחלה
 בניסן 24493,]17[ .......... חל: האביבי השיווירגע

----------
 יום 0,58427 ב-4120: התקופות בין בימיםההפרש
 רב תקופת התלכדה שבה השנה, את לחשב אפשר זהממספר
 האסטרונומי.  השיווי רגע עםאדא

 היינו, אלו, בזמנים הטרופית השנה אורך את נחשבאם
 נמצא לעיל, )23( שבהערה מהנוסחה  לספירתנו, ה-42במאה
 היה: הממוצעת הטרופית השנהשאורך

 יום 406'289'365,242.......................
 בשנה יום 799'532(0,004 הוא אדא רב משנתשהפרשו

 מדי: אלו בשנים אדא רב תקופת התאחרהלכן
.-ו

 שנה 220,614 =--------------
799י532(0,004

 האמיתי. השיווי רגע אחרי נוסף, אחדביום
 רגע עם  בקירוב, אדא, רב תקופת התלכדה הנ"ל,לאור

 129 = 220,614[ א ימים ]0,58427 האסטרונומיהשיווי
 שהיא לספירה, 4249 בשנת היינו, 4120, שנת אחרישנה
 למניינם. 489שנת

 והרב חודש" "מחר שבעל )709(, בהערה לעילהסברנו
 ללמוד אין לחישובנו. דומות תוצאות קיבלופיניליש

 שנת על השיווי רגע עם אדא רב תקופת התלכדותמשנת
 היא 4120, בשנת הקדימו הלוח מייסדי חז"ל הלוח.ייסוד
 שתחול כך אדא, רב תקופת רגע את הלוח, הנהגתשנת

 גבול לקצה השיווי רגע את והרחיקו השיווי רגעלפני)ו(
 התקדמות בגלל האמצעי, ניסן ממולד יום ל-16 קרובשל
 אדא רב שתקופת כדי וגם השנים, במרוצת השיווירגע
 הקרבת בגלל בניסן, ה-16 יום צהרי לפני תמידתחול
 24(. )הערההעומר
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 רגע כי ידעו שחז"ל הראשי, שבמאמר 9 בפרקהסברנו
  ניסן למולד השנים במשך יתקרב האסטרונומיהשיווי
 הימים 16 לגבול מעבר יתרחק לא לעולם אבלהאמצעי,
 שם. ראה ממנו.הקריטיים

בוטל111.

 שוגגין, אפילו "אתם לומדיםהאם112.
 השנה? בעיבור מזידין"אפילו

-----------------------------
 כתוב ב"ה-ע"א. דף ראש'השנה, במסכת מובאת זאתדרשה

 אתם ללמד: פעמים, שלוש אתם" אתם, "אתם, כ"ג:בויקרא,
 וקיימת.  שרירה החודש עיבור על הדין בית החלטת אזגם - מזידין אפילו אתם מוטעין, אפילו אתם שוגגין,אפילו

 "אלה הפסוק על . תמימה" ב"תורה אביגדור בני ליהראה
 זאת בדרשה הנכונה שהגרסה כ"ג-ד'(, )ויקרא,מועדי"
 זה על ראה "אנוסין". אלא "מזידין" לא כנראה,היא,
 החדש, קדוש הלכות על מיימוניות" ב"הגהותכבר

 כאן. הרמב"ם גרסת וכךפ"ב-ה"י,

 שמובא מתל-אביב, בשר ציון בן הרב ורבי מורי ליהעיר
 דף ברכות, מסכת על ביהודה" "נודע בעל מאת צל"חבספר

 שבאשר תרל"ו(, לעמבערג, במהדורת ע"ו )דףס"ג-ע"ב
 זה שכן  אפילוישוגגין", "אתם אומרים. אין שנהלעיבור
 משתמע, זה כך אחד. ביום החודש לעיבור באשר רקנאמר
 החדש, קדוש הלכות מהרמב"ם, גם במפורש הצל"ח,לפי

 מתייחסת זאת דרשה שאין הצל"ח, מביא נוספתהוכחה
 "אתם" דרשת שאין במפורש, כאן כותבים תוספותאיקלע". "לוי ד"ה כ"א-ע"א, בראש-השנה, מתוספות השנה,לעיבור
 סנהדרין, מהבבלי, ראיה  מביאים הם שנימו_בעיבור

 ביום השנה את שעיבר המלך, חזקיה ממעשהי"ב-ע"ב,
 באותה ישראל בני אכלו ולכן  כדין, שלא אדר שלשלושים

 מעקהו אחר גם בתוקף, היה לא חזקיה שלהעיבור  כי מהתוספות משמע לכאורה, כנתוב". "בלא הפסח אתשנה

 בפ"ד-הי"ד, כאן, הכותב הרמב"ם, של דינו קשה זהלאור
 בדין, שלא באדר שלושים ביום השנה את עיברושאפילו
 לך, יתבאר "ומזה אתר: על מעיר ה"פירוש" מעוברת.השנה
 עשוי שעשה מה אבל בדיעבד,  יהודה מלך חזקיה שעשהשזה

 "אתם דין קיים הרמב"ם שלפי לכאורה, מונח, מכאןהוא".
 להנחת בניגוד השנה, בעיבור וכו'" שוגגיואפילו...
 מדינו לעיל שהבאנו להוכחה ובניגוד והצל"ח,התוספות

 בפ"ב-ה"י. עצמו הרמב"םשל

 )דף ט' פרשתא ט', פרק ז', אמור כהנים, תורת -בספרא
 משנץ הר"ש פירושי עם רב" דבי ב"ספראק"ד-ע"ב
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 סתם מובאת תשי"ט(, ירושלים, צילום, דפוסוהראב"ד,
 לעבר צריכה השנה הייתה "לא הלשון: בזוברייתא
 שהיא מניין מוטעים, או שוגגים, או אנוסים,ועיברוה
 אפילו ]אתם מועדי אותם תקראו אשר שנאמר:מעוברת,
 קריתם אם אנוסים[ אפילו אתם מוטעין אפילו אתםשוגגים
 מועדי". אינן לאו ואם מועדי, אתם,]קראתם[

 וותיקן בכתב-יד ]לא בכתבי-יד נמצא לא שבסוגרייםהקטע
 רומי בכתב-יד ולא "מקור", פקסימיליה הוצאת31,

 פינקלשטיין[. הוצאת 66, אססמאניהמנוקד,

 כך: הבעיה פתרון לי נראה הנ"ל, הנתונים כללאור

 הלימוד את ללמוד אין תוספות לפי והן רמב"ם לפיהן
 הוא זה קטע שנה. עיבור בעניין שוגגין" אפילו"אתם
 בספרא. היא ומוטעת מאוחרתתוספת

  הייתה "לא הדין להלכה  קיים לתוספות והן לרמב"םהן
 מוטעים, או שוגגים אנוסים ועברוה להתעבר צריכההשנה
 מעוברת".שהיא

  אפילו אתם אתם, "אתם, הדרשה על מתבססת אינה זאתהלכה
 אם - אותם תקראו "אשר הדרשה על אלא וכו'"שוגגים
 בין חילוקים למצוא אפשר מועדי". הם[ ]אז אתםקריתם
 הדרשות.שתי

נוסח )לפי מדגישה השנה עיבור על זאת שדרשה לב,נשים
המלה את ולא )הכרזתם(, "קריתם" המלה .אתכתב-היד(
 עיבור על הכרזתם כבר אם אומרת: הדרשה היינו,"אתם".
 אם גם מקרה, בשום הנעשה את להשיב אין אזיהשנה,
 הערה להלן ראה הדין, שבסדרי לפגם )פרט וכו'טעיתם
 113(.הבאה

 עיבור בנושא שוגגים" אפילו "אתם הדרשה זאת,לעומת
 אופנים: בשני "אתם" המלה על מתבססת אחד, ביוםהחודש

 ואפשר ו"ו, בלא חסר, כתובה זו שמלה העובדהעלא.
 "אתם". אותהלקרוא

 כך על )ראה בתורה פעמים שלוש זאת מלה הזכרתעלב.
 aw). חמימה","תורה

החודש הוא: אחד ביום החודש עיבור על הדרשהתוכן
"אתם" אם יום, שלושים של ונעשה אחד, ביוםמעובר

מעשה, לאחר עדים באים אם תנאיו בכל לא אבלהחלטתם.
 בעדותם ועומדים שעבר, בחודש ה-30  בליל הלבנה אתשראו

 או-אז עדותם(, שישנו עליהם, ל"איים" אי-אפשר)היינו,
 החודש עיבור על בית-דין של הקודמת ההחלטה אתמבטלים
 שלושים" מיום החדש לחודש ומונים ו"חוזרים אחדביום

  רטרואקטיבית)ו( מכריזים היינו, פ"ג-הט"ז(,)רמב"ם,
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 של חודש ראש כעל הקודם החודש של השלושים יוםעל
 ' הבא!החודש

 שבין ההבדל את יי-ה"הז פרק )שם, עוד מדגיש"ספרא"
 אחד: ביום החודש ובעיבור שנה בעיבור ביתנדיוכוח

 מפני ]פירוש: הצורך מפני השנה את שמעברים כשם"יכול,
 משנץ[ ור"ש ראב"ד וכוי, פסחים ותנורי והגשריםהדרכים

 אותו יחסרו ]פירוש: הצורך מפני החודש אתכך~יקדשו
 הראב"ד - לכתחלה הראייה פי על שלא אפילו יוםלכ"ט
 החודש  ]ראיית[ אחר "החודש", לנמר: תלמוד משנץ[והר"ש

 הולבים.הם

 חזקה בית-דין לידי ההחלטה 4מסירת דברים: שלעיקרם
 עיבור של במקרה יותר וחלשה שנים עיבור של במקרהיותר
 נ13רד. הבאה ההערה ראה ביום.החודש

 השנה את עיברו אם תוספות, לפי והן רמב"ם ל לפיהן
 מעוברונבדיעבד. היא לדין, בניגוד לאדר,בשלושים

 רבנו הוא השנה, בראש התוספות שעורך לזכור,צריך
שמשון

 משני
 המפרש הוא הוא התוספות"(, "בעלי )אורבך,

 כאן, ה"ספרא", על שבפירושו ייתכן, ולא ה"ספרא",של
 מסיבה ב"ספרא", להלכה,מהמובא שרנה שדעתו מעיר היהלא

כלשהי.

 השכה כך: להבין יש חזקיה ממעשה התוספות הוכחתאת
 נענש המלך חזקיה לישראל,~אבל באשר בדיעבד אזעוברה
 לכך. שגרםעל

 החלטת רק מכרעת השנה, את לעבר  יש אם בשאלהבסיכום:
 או שגויה אר מוטעית או מאונס ההחלטה אפילובית-דין,
 הבאה, בהערה זאת הלכה גדרי את ראה שרירותית!אפילו
 קדוש בהלכות הרמב"ם על פענח" ב"צפנת עוד בנידוךוראה
 30. עמוד שם, ובהשלמות פ"ד-הי"גהחדש,

 נשיא" ירצה כן אם אלא מעברין..."אין113.
-----------------------------------

 י"א-ע"א, סנהדרין, בבבלי, זו בלשון הברייתא אתראה
 פ"ד-י"ב. החדש, קדוש הלכות ברמב"םוכן

 נשיא, בידי ההחלטה שמסירת )112(, בהערה לעילהסברנו
 חזקה מסירה היא לאו, אם השנה את מעברים אםבשאלה
 מכוח אחד, ביום החודש שבעיבור מזו בית-דין לידייותר
 שוגגין". אפילו"אתם

 של במקרה אחד" ביום החודש "עיבור על ההחלטהבקיום
 סוף עד פ"ג-הט"ו שם, רמב"ם, ראה סייגים, קיימיםטעות
 בית-דין על שומה שלפעמים מתחוור, אלו מהלכותהפרק.
 מה ביום. חודש של בעיבור טעה אם מהחלטתו בולחזור
 אחד, לאדם מסורה עליה שההחלטה השנה, בעיבור כןשאין
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 השנה שעיבור מכאן, לטעות. עלול שבוודאי הנשיא,הוא
 או מוטעה הוא אפילו דעת, בשיקול כל-כולותלוי

 על בית-דין החלטת המבטלים היחידים הדבריםשרירותי.
 ו( הצורה) על אי-שמירה הם: מעשה לאחר גם השנהעיבור
 בלילה" עברוה "אם כמו העיבור, החלטת שלהתקנית
 השנה: ראש לפני )פרסמו( אמרו או פ"ד-הי"ב(,)רמב"ם,

 במקרים פ"ד-הי"ג(. )רמב"ם, מעוברת" שתכנס זו"שנה
 הדין סדרי על אי-שמירה .בגלל העיבור החלטת בטלהאלו

 מעיבור בו חוזר שבית-דין שמענו, לא אבל)פרוצדורה(ו
 שרירות-לב)ו( או שגגה אונס, טעות, היו אם גםהשנה
 ההחלטה.במהות

 סוכות המועד בחול תשרי תקופת לחלותדרישה114.
 )כך יוחנן[, רבי "באמר י"ג-ע"א סנהדרין, בבלי,ראה---------------------------------------

 הערה ראה הגדול", וב"מדרש  שמעוני"  ב"ילקוטהגרסה
 השנהי, תקופת האסיף יחג דרשו: אחד מקרא "ושניהם34(,
 החג מקצת סבר ומר חדשה בתקופה  בעינן חג כוליה סברמר

 חדשה". בתקופהבעינן

 השנה" תקופת האסיף"חג115.
 האסיף ו"חג כתוב שניה ופעם ל"ב-ב"ב, בשמות, כתובכך---------------------

 מה"מכילתא למשל, אלו. פסוקים על השוניםהתנאים במדרשי הדרשות את ראה כ"ד-ט"ז(. )שמות, השנה"בצאת
 משמעות מקרא של פשוטו שלפי מתברר, משפטיםדרשב"י"

 פסיקת בעקבות רק תמוז. תקופת צאת היא "תקופה"המלה
 סתם נעשית כ"א, השנה, ראש במסכת אבין בר הונארב

 מתייחסת זאת מימרה בעקבות רק ניסן. תקופת"תקופה"
 )סנהדרין, השנה" את  מעברים סימנים שלושה "עלהברייתא
 הגרי"ז מרן חידושי וראה )31( הערה ראההרמ"ה(. לפי לא אבל הרמב"ם, לפי זה )כך ניסן לתקופתי"א-ע"ב(

 שיטת על פירושים וראה כאן, הרמב"ם עלסאלאוויצ'יק
 שלהלן. )127( בהערה בנידוןהרמ"ה

 המועד בחול מותרת שעבודתו האגיד,דבר116.
 י"ג-ע"א. סנהדרין, בבלי, ורש"י, חננאל רבנוראה-----------------------------------

 גומר או מתחיל תקופהיום117.
 תקופה ש"יום יוסי,  כרכי שהלכה )53א(, בהערה לעילראה-----------------------

 .מתחיל"
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 תשרי תקופת בענין הרמב"ם שתיקת על האחרונים8ור.
-----------------------------------------

 תורהיי יימשנה במהדורת י הרמביים על המפתחיי בייספרראה
 בנושא: היתר,  בין דנים, הבאים שהאחרוניםלפרנקל,
 "מעברין"; ד"ה ז'-ע"א;' השנה, ראש לנר",י'ערוך
 יוסי"; ד"ה'"רבי י"ג-ע"א, סנהדרין, לנר","ערוך
 ייוחגותמיי; דייה אמור, פרשת חכמהיי,"משך

 הרמב"ם, על שמחיי יאור שכתב מה בייחוד להבין ליקשה
 'יולהראשונים לשונו: וזה פייד-הרב, החדש, קדוש'הלכות
 אינה אם תקרי, תקופת דעל רבנו, -בדברי הגרסאהיתה
 הגרסא דלפי האמת)1( וכן מעברין, כן גם בחגנרפלת
לאביב אותה מצרפין  תשרי תקופת אם הדין חסרשלפננו
 אלא מעברין. כן גם לבד תשרי תקופת עללעבר...
 רבנו". בדברי היגיהוהסופרים

במאמר הוכחתנו לאור ביותר קשים והם דבריו, כאןעד
 הרמב"ם. לפי תשרי תקופת חוק להיות יכול שלאהראשי,

 אדא לרב ותשרי ניסן תקופת ביןהזמן119.
---------------------------------

 לרב תשרי ותקופת ניסן תקופת.  בין הזמן[ ]משךהמרחק
 הוא:אדא

 1א.235
 = יום182,6234-

- - * - - - - - - -

192

 המקבילות האמיתיות התקופות שבין מהמרחק קצר זהמרחק
 , יום.בערך[.]=186,5

 ן

 תשרי ממולד יזם ל-ך2 ניסן ממולד יום בין=16הזמן120.
----------------------------------------------

 או-אז המולד, מרגע ימים הוא ו-"21" "16" משמעותאם
 יום. 182,7835 = 5+א6 הוא זה זמןמשך

 הקביעה יום זד בניסך ה-16 של הקביעה מיום זאת,לעומת
 כדלהלן: ימים 182 חלים בכלל( )ולא בתשרי ה-21של

 תשריאלול אב תמוז  סיון איירניסן
 יום 182 ט 20 * 29 * 30 * 29 * 30 + 29 *15

בוטל121.

 בוטל122.

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



-

 - ר 69

 בוטל123.

בוטל724.

 אדא לרב תשרי תקופתחלות125.
 למחזור ה-17 בשנה עצרתבשמיני

 של המרבי שהמרחק יוצא, לעיל )9רא( בהערהמהנוסחות---------------------------
 במחזור ה-17 בשנה חל תשרי, ממולד אדא לרב תשריתקופת

 הוא: זה מרחק שבו)15=0(,

13,5
 נוסחה לפי יו0=8-א.----=)א2א(2ז[;7(495'20,582

 19)זאא(.

 בגלל אחר ליום יידחה השנה שראש בלי בתשרי,ב-אי תשרי מולד לחול יכול שבו האחרון שהרגע ידוע, אחרמצד
 )סוגריים בתשרי 419ור96'749,בו[ הוא זקן","מולד

 17 בתשרי, 1 ביום היינו, בחודש(, היום =מרובעים
 בערב. היממה מתחילת חלקים 1079שעות,

 הוא: אדא רב תקופת לחול יכולה שבו האחרון המועדלכן,

בתשרי [4יו96'749,]ו
 מולד-תקופהמרחק7'495'20,582

--------------
בתשרי1'332,457,]22[

 ל-058ר קרוב ועוד שעות 7 בתשרי, ב-22 חל זהמועד
 בליל חל זה רגע כאמור, בערב. היממה מתחילתחלקים,
 הסוכות! חג תום אחרי עצרתשמיני

 חודש" "מח"רהספר126.
 חיים משה לרבנו השנה, ראש מסכת על חודש" "מח"רהספר----------------

 בעיות על ביותר חשוב פירוש הוא מפירנצה,רימיני
 יותר רבים ופרסום לתפוצה היה וראוי והלוחהעיבור
 )147(. הערה עוד ראה נפועל. בחלקומשנפלו

 הרמ"ה לפי תשרי תקופתדין727.
 בתקופה האסיף חג חלות מצריך שהוא במפורש, כותבהרמזיה------------------------

 מובא שקיצורו  לוניל, לחכמי הרמ"ה אגרת ראהחדשה.
 אביב "דבעינן החדש קדוש מהלכות בפ"ד הרמב"ם עלבהשגה
 חג)!( כוליה דבעינן )ועוד(, ותו חדשה...בתקופה
 וליבא". חדשהבתקופה
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 שכן להלכה, הרמ"ה דעת אינה שזו גם, מתחוור זאתמאגרת
 הוא וליכה" חדשה בתקופה חג)ו( כולה "דבעינוהביטוי
 נגד לפיו הלכה שאין י"ג, בסנהדרין, יהודה רבילפי
 ב"מרכבת הרמ"ה שיטת על תהיות גם ראה יוסי.רבי

 פ"ד-ה"ב. החדש, קדוש הרמב"ם עלהמשנה"

 בנושא להלכה הרמ"ה שיטת לי מובנת אינה הנ"ל כללאור
 יהודה,  רבי לפי היא שאגרתו מפני הן תשריתקופת
 את התואם לוחנו שלפי מפני והן להלכה, לאהיינו,
 תשרי תקופת חלה הרמ"ה, לפי אבין בר הונא רבמימרת
 על רק הרמ"ה מקפיד ולכאורה עצרת, בשמינילפעמים
 מהמולד. מרחקה על ולא התקופה,תאריך

 במאמר שכתבנו מה הוא דעתי על העולה היחידהתירוץ
 ולתקופת ניסן לתקופת שונה דין הרמ"ה שלפיהראשי,
 וד' ביותר דחוק  תירוץ וזה מהמולד, התקופה מרחק עלרק - בשני התקופה; חלות תאריך על מקפידים בראשוןתשרי.
 עיני.יאיר

 אוטומטי, באופן מתקיים  תשרי תקופתחוק128.
 תקופת תנאי קויםאם

----------------------------------- מס'
 על הרמב"ם על הקושייה את בזה תירצו אחרוניםכמה

 הסיבה זו כי ומצאו תשרי, תקופת חוק את מזכירשאינו
 על המשנה" ב"מרכבת למשל, ראה, זה. חוקלאי-הבאת
 תשרי, תקופת השמיט הכי "ומשום פ"ד-ה"ב:הרמב"ם,
 גרידא". אתקופה ומעברין בי"ו ניסן ממילא בכ"א,דכשחל
 על הדין להשמטת אחרת סיבה הראשי במאמר מצאנואנו

 . - השרי .תקופת

 האמיתיים ותשרי ניסן תקופת ביןמרחק129.
---------------------------------

 4121 בשנת היה אדא לרב לתשרי ניסן תקופת ביןהמרחק
  שבין מהמרחק  ימים בכ-3,9 קצר לעיל[ )119( הערה]ראה

 המקבילות. האמיתיותהתקופות

 בטבלאותיו MEEUS לפי הוא התקופות בין האמיתיהמרחק
 כך: ו-3(, )דףהאסטרונומיות

משךמשך
תקופתתקופת
האביבהקיץ
----------

 יום 186,42 =93,97 * 92,45למניינם:כ- 0בשנת
 יום 186,59 =93,44 * 93,15למניינם:כ- 1000בשנת
 יום 186,41 =92,76 + 93,65למניינם:כ- 2000בשנת

 תקופת עם בערך התלכדה אדא לרב ניסן תקופת אםלכן,
 בשנת לפניה( יום כ-0,6 חלה )היינו, האסטרונומיתניסן
 108 בהערה שהוכחנו כפי הלוח, ייסוד אחרי תיכף4120,
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 האמיתית האסטרונומית תשרי תקופת חלה או-אזלעיל,
 4,5 = 0,6( * )3,9 בערך במחזור( )ה-17 4121בשנת
 אדא. לרב תשרי תקופת אחריימים

 ימים 0,33 עד לפעמים חלה אדא לרב תשרי ותקופתהיות
 התקופה היתה לעיל[, )125( הערה ]ראה סוכות תוםאחרי

 = )0,3*4,5( עד 4121 בשנת לחול יכולההאסטרונומית
 על )ו3ר( הערה עוד ראה הסוכות. חג תום אחרי ימים4,8
 4121. בשנת החג, אחרי ימים 4,77 בפועל התקופהחלות

 תשמ"ו-1986, בסוף הסתווי השיוויחלות130.
 אחריו אדא לרב תשרי תקופתופיגור

-------------------------------
 מצאנו: לעיל )9וא( שבהערה החישוביותבדוגמאות

 ושבריו[ בחודש היום = מרובעים]סוגריים

 תשמ"ו 8'896'616,982,]22[=אלול אדא: לרב תשריתקופת
 86 8(896(982י616,]26[=ספטמבר אדא: לרב תשריתקופת

 חז"לבשעות
בירושלים

--------------------------------------------------
 "אלמאנאך" לפי SEPT אזא59:א23:07 הסתווי:  השיווירגע

 גריניץ(שעון

888,8'231,332,638[=בספטמבר בגריניץ(השיווי
 מצהר =תוספת 0 6(666'916'097, שעות 2,35ובתוספת

ירושלים
 = 250, חז"ל שעות 6תוספת

--------------------------------------------------
 5'555(555'680,ן23[=בספטמבר הסתווי: השיווירגע

בירושלים,
 חז"לבשעות

 תשרי תקופתפיגור
 רגע לעומת אדאלרב

 הסתוויהשיווי
 ימים 42יך34'936,427,האמיתי:

 דקות. 28,5 שעות, 22 ימים, 2=

 תקופת של הסתווי הפיגור כי המבהירה 93(, )הערהראה
 זה פיגור גם יום(. )6,73 האביב מהפיגור שונה אדארב
 שנה. מדי דקות בכ-6גדל
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 4121 בשנת האמיתית האסטרונומית תשרי תקופתחלות131.
 אחר-כך שנים כ-1000 ועוד הלוח הנהגת אחריתיכף

---------------------------------------------
 שתי לפי 4121, שנת  בתחילת תשרי תקופת חלות אתנבדוק
 ניסן, מולד חלות לבדיקת בדומה שונות, חישובדרכי

 שנערוך: החישובים ואלה )108(. בהערהשערכנו

 לפי נקבעה שזו בהנחה אדא, לרב תשרי תקופתחישובא.
 ניסן(. תקופת )כמו בירושלים המקומי הממוצעהזמן
 לעיל. )9רא( בהערה לחישוב נוסחותינוראה

 נוסחה ניפי 4121 שנת בראשית חל תשרימולד
 ביום 4119=0[, כש-4120=א, )9וא( בהערה)111עא(

 =)זא( 4(7011581,)2( ................ בשבוע:2
 מיומו נדחה לא השנהוראש
 [= 701,581,4,]1 ............. בתשריויחול

 היום = מרובעים)סוגריים
 ושבריו(.בחודש

 חלה אדא לרב תשריתקופת
 17 שנה כבכל זאת,בשנה

 ממולד הבא במרחקלמחזור,
 נוסחה לפי ]חישובתשרי

--------------
 אדא לרב תשרי תקופתלכן
 ו'077'284,ן22[ ......... 4121 בתשרי,חלה

 תקופה יכולה שבו האחרון, למועד מאוד קרובוזה
 )120( הערה ראה עצרת. שמיני ביום לחולזאת

לעיל.

 טבלאות )לפי האמיתית האסטרונומית התקופהחישובב.
.(MEEUSבהערה ראינו ,)האמיתית שהתקופה )108 
 מעטות בשעות רק סוטה הרמב"ם שיטת לפיהמחושבת
 משקף, זה חישוב ולכן המודרני, האסטרונומימהערך

 לפי הרמב"ם שערך החישוב את גם נכון,אל
 . ושיטותי

 למניינם 360 בשנת חל הסתווי השיווי אלו, טבלאותלפי
 שעון לפי 22[ ס 11: א 47: א1א SEC] :19בספטמבר
  אסטרונומי שעוז לפי בטבלאות נקוב זה רגעגריניץ'.
 חישבנו זה מנתון ET TIME) .(EPHEMERIS זמןהנקרא
 השעון לפי  המקביל הזמן את 31( דף MEEUS, נוסחות)לפי

 שעות 6 הוספנו TIME) ,(UNIVERSAL זט בגריניץ'האזרחי
 היממה )מתחילת חז"ל שעות את לקבל כדי גריניץ'לזמן
 לקבל כדי גריניץ1, לזמן א1א34:21 עוד והוספנובערב(

 בירושלים. המקומי הממוצע הזמןאת

 )9111א( נוסחה לפי 4121 בשנת תשרי מולדחישובג.
 )9וא(.מהערה
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 תשרי: ולמולד תשרי לתקופת באשר חישובינו תוצאותואלו

 )היוליאני( ןבספטמבר 4121בתשרי
  למניינם ן360לספירתנו

ן
ן

 וי284,077,]22[ן1*077'284,]18[ אדא: לרב תשריא.תקופת
 498,6*769,]26[ן6*498*769,]22[ האסטרונומית:ב.התקופה
 [ן4יו58יו70,נ3-[ 4יו58יו70,]ו: תשריג.מולד

 באוגוסטי 28=
 הבאות: המסקנות בובעות הנ"למהחישובים

 4,77 - 4121 בשנת חלה  האמיתית  האסטרונומיתהתקופה
 הסוכות. חג תום אחריימים)ו(

 חלה האמיתית האסטרונומיתהתקופה
 ימים 5יר42'4,485 ....... אדא: רב תקופת אחריב-4121
 שתקופת ראינו, )725(מההערה

 תום אחרי לאחר יכולה אדארב
 ימים רי457*0,332 ...................... הסוכות:חג

-----------
 לחול וכול האמיתי השיווי רגעלכן
 ימים 0'878'4,817 ................... עד: 4121בשנת
 בפועל חלה )והיא סוכות תוםאחרי

 אחריו(. יוםכ-4,77

 האמתית מהתקופה אלו בשנים התרחקה אדא לרב ניסןתקופת
 השנים אורך נוסחת ]ראה שנה 219 מדי יום כ-1בממוצע

 שם הנוסחה סמך על לעיל; )23( בהערה בעבר,הטרופיות
 השנה מאורך אדא רב שנת אורך של הממוצעת הסטייהחושבה

 עד לספירה 4121  בין היינו, אלו, בשניםהטרופית
 כך[. אחר שנהכ-1000

 בממוצע, 4121, מאז אדא לרב תשרי תקופת התקרבהבמקביל
 חלפו האמיתית. תשרי לתקופת שנה, 219 מדי יוםב-ו

 4121+981=02ר5 שנת עד שנה, 981 =כ-219א...4,48
 התלכדה אדא לרב תשרי שתקופת למביינם(, )=7342לספירה

 שנה, כ-72 = 219א0,33 ועוד האמיתית, תשרי תקופתעם
 השיווי שרגע למניינם(, )1414 לספירה 5174 שנתעד

 כ-1054 חלה זאת שנה הסוכות. בחג לחול יכולהסתווי
 השיווי רגע כך, על בנוסף הלוחו ייסוד אחרישנה

 תשרי( ממולד יום )21 התיאורטי הסוכות בחג חלהסתווי
 שנים )חישוב למניינם 1250 - לספירה 5010 משנת החלרק
 בקירוב(. אלא מדויק אינואלו

 במשך הסוכות חג אחרי הסתווי השיווי רגע פיגורעובדת
 האסיף", חג "חוק להלכה קיים לא הלוח  מייסדירבותינו שלפי ניצחת, הוכחה היא הלוח,  מייסוד שנהב-1000
 "חוק המתין. בתקופת הלוח בעידן לחול סוכות עלשלפיו
 שתקופת באופן פורמלית, בצורה רק מתקיים האסיף"חג
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 תשרי, ממולד לעת מעת יום 21 בתוך חלה אדא לרבתשרי
 שהסברנו.כפי

 התקופה עם התלבדה אדא לרב תשרי שתקופת לעיל,כתבנו
 ב"ספר ראה 5102. לשנת קרוב האמיתיתהאסטרונומית

  מבחינה אלו עובדות היטב שידע לאבן-עזרא,העבור"
 י,-ע"א, דף ראה כמותית. מבחינה קצת טעה אבלאיכותית,

 אדא רב תקופת עם הסתווי השיווי רגע התלכד שלפיושם,
 בקביעת יום בכחצי טעות זו ספרו. כתיבת שנתב-4906,

 סדר גם זה סבירה. טעות שהיא האמיתי, השיווירגע
  החישוב ובין הרמב"ם ערך שבין הסטייה שלהגודל

 נדמה לעיל. 108 בהערה שראינו כפי לתקופה,המודרני
 הקדמונים. חישובי בכל סיסטמטית סטייה שזולי,

 סוכות אחרי חלה תשרי תקופת אם קפידה, שאיןדעה132.
--------------------------------------------

 ד"ה י"ג-ע"ב, סנהדרין, בתוספות, גם כזאת דעהראה
  תשרי לתקופת חי)שינן דלא כאחרים, לן "דקיימה"שמור":

 ראיה מכאן להביא אין אולי אבל  האסיף". חג דרישדלא
 הדעות כי ז-)76א( )76(, בהערות הסברנו שכןלהלכה,
 להלכה התוספות לדעת זהות אינן זאת בתוספתהמובאות
 להלן. )734( הערה עוד ראה הלוח.בעידן

 האסיף חג חוק גם שקיים הקדמונים, המעבריםדעת133.
-------------------------------------------

 חמישי: שער שלישי, מאמר העבור", ב"ספר ה"נשיא"ראה
 חג של שמיני)!( יום לעולם שיהיה רבותינו, מפי"שמענו

 קשה  תשרי". בתקופת נופל מתשרי כ"ב שהואהסוכות)!(,
 שמותר כזה, האסיף" חג "חוק ה"נשיא" לקח מהיכןמאוד,
 חג תום אחרי שהוא עצרת, שמיני עד לחוללתקופה
הסוכות.

 ד"ה בסוף, בי, פרק ד', מאמר עולם" "יסוד עודראה
 נלתוך להם ימשכו לא "אם לשונוו וזה ראה""ועתה
 לעבר". אין אז תשרי[ ממולד לעת מעת ]ימים כ"בתחילת[

  ציווין הוא האביב" חודש את "שמור הפסוקרק134.
 סימן רק הוא השנה" תקופת האסיףו"חג

----------------------------------------
 ראש על ישנים" ב"תוספות  בראשונים, כבר זאת דעהראה
 דגבי נתנאל: רבנו "אמר משכה": "כי ד"ה כ"א,השנה
 השנה דרוב כיוון השנה" תקופת האסיף "חג כתובתקופה

 לא דהשתא ונהי אסיפה, בזמן לבא רגילה  היא]השנים[
 האביב", חודש "שמור אבל מעברינן, לא האסיף בזמןאקלע
 דבריו. כאן עד שיהא...". השמר llnwy), מצותשזהו
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 לפי ייומיהו ד"ה י"ג-ע"ב,בסבהדרין, במהרש"א,וראה
 דרשי דלא משום לה, תחוש דלא "אלא, .בסוף:הקונטרס",

 תחוש "לא הביטוי משמעות היינו, ודוק", כלל, האסיףחג
 חג חוק קיים שלא היא, אבין בר הונא רב במימרתלה"

 דעת על לעיל )127( הערה עוד ראה לשיטתו.האסיף
 בנדון.התוספות

 עולם""חמורי135.

 איש", ל"חזון שעות" עשרה שמונה ה"קונטרס בסוףראה
 נרך ד', פועל לאוסף הועתק ומשם חש"ג, בשנתשהודפס

 סימן שבת, למסכת בפירושים שנייה( מהדורה תשי"ז,ברק )בני מועד" - חיים "אורח איש", "חזון לספר וכןב',
 שכותרתו: איש", מ"חזון מכתב מובא המאמר בסוףס"ד.

 לשונו: וזה הארץ", כדור פני על היום התחלת"במקום
 ]הסוגריים עולם: חמורי תשעה דברי בזה לידינו"הגיע
 י"ל[שלי.

 ה"נשיא"[. חייא ב"ר אברהם ניבנוהראב"ח
 הדפוס )טעות הדיין. חסאן[ ]קרי: חסדןהרב

 החדשות(. למהדורות גםמועתקת
 אלבאליה[. ברוך ב"ר יצחק ]רבנו בר"ב ר"יהרב

 בעל הלוי, יצחק ב"ר זרחיה ]רבנוהרז"ה,
ה"מאור"[.
 הלוי[. יהודה ]רבנו"הכוזרי"
 ההשגות[. בעל דוד, ב"ר אברהם ]רבנוהראב"ד
 אישבילי[. אברהם ב"ר טוב יום ]רבנוהריטב"א

 הרי"ף[. מפרש ראובן, ב"ר נסים ]רבנוהר"ן
 הישראלי[". יצחק רבנו עולם", ]ה"יסודוהיסו"ע

 "קצה על העולם" "חמורי דעת כאן מובאת איש"ב"חזון
 מקור העברי". הלוח של  היסוד "חוק על ולאהמזרח"
 השנה, ראש בתוספתא, חז"ל בדרשת עולם" "חמוריהביטוי
 כ"ה-ע"ב: השבה, ראש בבבלי, גם המובאת בסוף,פ"א

 )תהלים שמו" בקוראי ושמואל בכהניו ואהרון"משה
 חמורי כשלושה עולם קלי שלושה הכתוב "שקלצ"ט-ו'(.
 משה, לעומת ויפתח בדן=שמשון, )ירהבעל=גדעון,עולם"
 ושמואל(.אהרן

 המיוחס ב"פירוש העיבורתנאי136.
 ראש-השנה" מסכת עללרמב"ם

 ראש-השנה, על פ"ד, דף ניו-יורק, שולמן, הוצאתראה--------------------------
 לשונו: וזו איבו)1(", בר הונא רב לי "שלח ד"הכ"א,
 הקרבת יום בניסן עשר ששה  הגיע אם לי, שלח קא"והכי
 לההוא עברה טלה... למזל השמש הגיע לא ועדיןהעומר
 ז"ל". חננאל רבנו פרשה נכך[שתא...
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 העיבור, בתנאי הרמב"ם  שיטת להוכחת זה קטע הבאנולא
 כידוע. ביותר, מפוקפק )רמב"ם החיבור של ייחוסושכן

 הדרשן משה )רבי של מחוגו אגדה" ב"מדרש העיבורחוק137.
----------------------------------------------

 משה  רבי של מחוגו באבער, הוצאת אגדה", "מדרש ספרראה
 כנראה. רפ"י, לפני אחד דור צרפת בדרום שחיהדרשן,

 על הנזכרת, בהוצאה קצ"ד דף ראה, פרשת דברים,ראה
 "שתקופת לשונו: וזו האביב", חודש את "שמורפסוק:
 העומר". הקרבת קודם נופלת ההאניסן

 השני כוזרי - ד"ן מטה בספר העיבורחוק138.
 מוסד במהדורת רי"ד, דף י"ד, סעיף  חמישי, ויכוחעייז--------------------------

 יום עד המצות חג את לחוג רשאים אנו "שאין קוק:הרב
 שחלה בה(תמ"ב "אבל שם: ר"ו, ובסעיףהתקופה",
 לעבר". הוצרכנו י"ו שהוא פסח, של שני ביום]התקופה[

 דן", "מטה הספר מחבר להלן. )140( הערתנו בנידוןראה
 הקהילה אב"ד היה )1570א( ניטו דודרב

 בקירוב. היתק"ן, בשנת בלונדון"ספרדית-הפורטוגזית
 הלוי יהודה לרי "הכנזר," במתכונת בנוי דן" "מטההספר
 ה"וויכוח ה"חבר". ומתשובות ה"כוזרי" משאלות-

 והלוח. המועדים קביעת לבעיות מוקדש בספרהחמישי"
 ובעל המורות, עקרוניות טעויות זרועות ה"חבר"דעות
 ומהעמקה. בחריפות ומתקנן עליהן משיג חודש""מח"ר

 ד"ן מטה ספר על תורהגדולי139.
-------------------------

 סנהדרין, מסכת על זינצהיים דוד לרבנו דוד" ב"ידראה
 מוסד של דן" "מטה במהדורת מיימון הרב של במבואועיין בערכוי החיד"א, לרב הגדולים" ב"שם  ועיין י"ג-ע"א,דף
 קוק.הרב

 ד"ן" "מטה על חודש" "מח"ה בעלהגהות140.
ספרו בסוף חמישי, ויכוח דן", "מטה על השגותיוראה----------------------------------

קוק. הרב מוסד של דן" "מטה במהדורת וגם חודש","מחר
 רנ"ז. דף ר"ו, סימן השגתו, במיוחדעיין

הספר על ההסכמות וגם אלו תשובות השגותלצערנו,
 שהופיעה חודש", "מחר הספר של הצילום .ממהדורתהושמטו
 על מפרשים קובץ זקנים, אסופת "ספר במסגרתבאחרונה

, השנה". ראשמסכת  

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



-

77 1 - 

 רימיני חיים משה רבנו של בשבחו תורהגדולי141.
 שמשון יעקב רבנו דורו, מבן רמח"ר על שבח דבריראה----------------------------------------

 הנפוץ בספרו שבאיטליה, אנקונא תושב מסיניגאליה,שבתי
 ד*, עמודה מ"ג, דף תקס"ז(, )ליוורנו, מי" של"שבת
 רמח"ר. אצל ביקורו את מתאר הואשבו

 עשיר" "הוןפירושי142.
------------------

 ומצפת, מאיטליה ז"ל, ריקי חי עמנואל רבנו פירושראה
 א*. משנה בי, פרק ערכין, מסכת המשניות,על

 כך: בקיצור  היאשיטתו

 לפניו, או בפסח)1( א' לחול התקופה על העיבור חוקלפי
 השנה. את מעברים -ולא

 "שמור בציווי מוזכרת "תקופה" המלה שאין ניסן,בתקופת
 תחול אדא רב שתקופת רבנן, חשו לא האביב", חדשאת

 שתגיע להם די אלא פסח, של א' אחרי למחזור ה-16בשנה
 האמצעית" אדא רב תקופת על המיוסדת האמיתית"התקופה
 כיומיים החלה זאת "אמיתית" תקופה כי פסח. של אילפני
 עם המון מעיני נסתרת חישובה דרך אדא, רב תקופתלפני

 על לעז יוציאו שלא בבינה", לו שחלק "למי רקוידועה
 חז"ל.תקנות

 בפסוק במפורש בה כתובה "תקופה" שהמלה  תשרי,בתקופת
 הלוח, מייסדי חכמים הקפידו השנה", תקופת האסיף"חג

 זה חשבון שכן הסוכות, חג בתוך תחול אדא רבשתקופת
 חכמים על לעז להוציא עלולים ואלה עם, המון לפכיגלוי
 בחג. תחול לא התקופהאם

 להלן ראה ענינים. בכמה זה מחבר טעה דעתי,לעניות
 האמיתית ה"תקופה חלות לרגע משמעות שאין )143(,בהערה

 לאורכה. רק אלא אדא", רב של האמצעית עלהמיוסדת

 הערה ]ראה העיקר היא האביב שתקופת מעידים,הראשונים
 תשרי. תקופת לא ו-)134([,)127(
 תקופת חלה במחזור ה-17 שבשנה מזכיר, אינו זהמחבר
 זה מחבר  אין ]שכן האסיף חג אחרי לפעמים אדא לרבתשרי

 מ-ו2 פחות שהוא תשרי, ממולד תשרי תקופת למרחקמתייחס
 לרב תשרי תקופת חלות על רק מקפיד אלא לעת, מעתיום
 למחזור ה-17 ובשנה הסוכות, כחג שנקבעו  בימיםאדא,
 לעיל כמוסבר עצרת, בשמיני לחול אדא רב תקופתעלולה
 )125([.בהערה

 "כן בכותבו: הראשונים דברי את לבטל חושש אינומחברנו
 עולם', ייסוד מבעל לאפוקי העניין, אמיתות לינראה

 נופלת התקופה שתהיה האביבי, חדש את ישמורדאמר...
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 כוונת ז'ו אין דעתי דלעניות העומר, הקרבת ביוםלפחות
 ליפול, לה מבעי הראשון ביום לפחות אלא וודאיו"פסוק
 אתם 'היום דכתוב מפורש מקרא ותוספות... רש"יוכסברת
 עד פסח". של הראשון ביום היה וזה האביבי בחדשיוצאים

 לשונו.כאן

 להלכה וסיעתם ותוספות רש"י דעת על שכתבנו מהראה
 לסמוך אין דעתי, לענוות לכן, )76א(. עד )73(בהערות

 זה. מחברעל

 רב ותקופת שמואל תקופות בין שיש ימים,שני143.
 האמצעית" המבוססת,על האמיתית, ה"תקופה וביןאדא

---------------------------------------------
שתי "וחשבון פ"י-ה"ז: החדש, קדוש, הלכות רמב"ם,ראה

אבל הוא... בקירוב הכל דרכם  שביארנו, האלוהתקופות
 בכמו בזמנים'אלו ניסן תקופת תהיה האמיתי, השמשבמקום
 זה" בחשבון שיוצאין התקופות שתי קודם ימיםשני

 יחדו[. .גם אדא ורב שמואל תקופת קודםבהיינו,

 ניסן רגעלתקופת .בין השנה רבע הוא האביב תקופתמשך
 של הכפולה למשמעות לב לשים (יש לכן תמוז. תקופתלרגע
 , "תקופה":המלה

 SOLSTICE) .(EQUINOX;AND וההיפוך השיווי רגעא.
 הסמוכים. וההיפוך השיווי רגעי בין הזמן משךב,

 רגעי שבין הזמן במשך בעליל הנ"ל בהלכתו מדברהרמב"ם
 התקופות. חלות רגע על לא הסמוכים,התקופה

 עובדיה רבנו של. הסברו בעיני גדולה פליאהלכן,
 שמואל תקופת "אבל בהוסיפו: זאת, הלנה עלב"פירוש"

 מהערתו ימים.1.". עשרה בנמו האמתיח התקופה מןרחוקה
 התקופהו  רגעי חלות על כאן כותב הרמב"ם כאילונראה,
 שכותב את ידע.היטב הרמב"ם גם שבן לא~ייתכן, 'זהדבר

 תקופת שרגע לעיל[, )131( הערה ]ראה בפירושאבן-עזרא
 שונה בשיעור סוטה אדא רב  ,ולפי שמואל  לפיניסן

 - האמיתית.מהתקופה
 האלו התקופות שבין הסטייה שיעורי את )145( בהערהראה
 י הרמב"ם.בזמן
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 ניסן תקופתמשך144.
 היא: אדא לרב ניסן תקופתמשך--------------

 235א.
 ----- = יום...91,311705

19

 היא: לשמואל ניסן תקופתמשך

 365,25 = יום97,3125

 ]לפי היה הרמב"ם בזמן  האסטרונומית ניסן תקופתמשך
[MEEUS93,5-שנת היא למניינם, 1778 ]בשנת  ימים כ 
 הנתונים לפי מחושב החדש;קדוש הלכות~כתיבת

ביון תוך לעיל, )729( בהערההאסטרונומיים
(INTERPOLATIONIו-2000 1000 השנים של הערכים בין 

למניינם[.

אביב תקופת של הזמן שמשך הרמב"ם, כתב בצדקלכן,
 שתי קודם ימים שני בכמו אלו "בזמנים הואהאמיתית
 קרוב = 91,3+2 כי זה", בחשבון היוצאיםהתקופות
ל-93,5.

 של החישוב שיטת לפי האמיתית התקופה משך את מחשביםאם
 ימים 2 בדיוק כמעט יוצאים בהלכותיו, בפי"בהרמב"ם
 תקופת למשך אדא ורב שמואל של התקופות משך)ו(בין
 לשיטתו. האמיתיתניסן

 השונים  החישובים לפי הרמב"ם בימי האביב תקופותחלות145.
 חלות את נתאר טעותו, ולהבנת עשיר" "הון שיטתלהבנת-------------------------------------------------

 הרמב"ם.  בימי השונות ניסןתקופות

 השנה לספירה, 4938 בשנת השונות ניסן תקופות חלוכך
 פי"א-הט"ז(: )ראה החדש קדוש הלכות בתיבת שלהמשוערת
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 ןןן
 ן 4938 בשנת ב' באדר תאריךן ניסן תקופתסוגן

-

 -ר-------------------------- ----------------------------

- 

 1 25,]6[=(25,]35[ )בניסןן לשמואל ניסן תקופתןא.
 1ן בשבוע( א' )ביוםן

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

 ןן
 1 561,]26[4'230(ן אדא לרב ניסך תקופתןב.
 1ן בשבוע( ו' )ביוםן

-

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

- 

-----------

- 

 ןןן
 ן332,8'830,]22[ן הרמב"ם לפי האמיתית התקופהןג.
 ןןן

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

- 

 ן4'230יו56,]24[ן המיוסדת ה"אמיתית" התקופהןד.
 ןן אדא דרב האמצעית עלן
 1ן לפניה( )כיומייםן

-

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

- 

-----
 ן

ןן
 ן 25,]4[=(25,]33[ )בניסךן המיוסדת ה"אמיתית" התקופהןה.
 ן.ן שמואל של האמצעית עלן
 ן.ן לפניה( כיומיים )וחלהן

-

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

- 
  ושבריו( בחודש היום = מרובעים)סוגריים

 התקופות חלות לרגע)!( משמעות שום שאין מתברר,מהטבלה
 שאם בכך, אלו ערכים משמעות כל ו-ה*. ד* חישובלפי

 ערר  מקבלים תמוז, תקופת עד מהם, הימים אתמודדים
 האביב. תקופת למשך)!(נבון

 שיטת על זינצהייםרבנו-סוד146.
 העיבור חוק לגבי  עשיר""הון

--------------------------
 את המחבר דוחה כאן י"ג-ע"א.  סנהדרין, דוד", ב"ידראה
 ד"ן" "מטה לפירושי אותנו ומפנה יהושע" "פנישיטת
 בסוגיא שנזכר מה דכל "דע, לשונו: וזה עשיר".ו"הון

 רב תקופת  היינו התקופה,  מעניין י"ג( )סנהדרין,זו
 ברמב"ם כמבואר שלנו, בעברונות סומכין אנו שעליהאדא,
 בתקופת וגם ההמון, בפי המורגלת שמואל תקופת עלולא
 בזה חילוק ויש לאמצעית, האמתית בין חילוק יש אדארב
 ב"הון בזה שהאריך במו תשרי, לתקופת ניסן תקופתבין

 איך תמה, כ"א דף בר"ה, יהושע" "פני והרבעשיר".
 הפסח כל פעמים כמה  עושים שאנו ורגלינו, ידינומצאנו

 למצוה דוקא דסוגיה כתב, ולפיכך ישנה; בתקופהוהסוכות
 עושין דאנו ליתא, רבה המחילה ואחר שם. עייןהיא,
 עושין אנו תשרי בתקופת ורק אדא. רב תקופת על-פיכדין
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 פי על עושיו לפעמים בפסח אמנם האמצעית. התקופה פיעל
 לזה והטעם אחד. יום רק ביניהם יש ולא אמתית,תקופה
 דן ב"מטה כן גם ועיין בערכיןי שם עשיר" ב"הוןעיין
 לשונו. כאן עד שני". כוזריהנקרא

 )76א( בהערה יהושע" "פני שיטת על שכתבתי אתראה
 שיטת ועל )142( בהערה עשיר" "הון שיטת ועללעיל,
 "יד שיטת אין לכן ו-)140(. )138( בהערות דן""מטה
 לי. מובנתדוד"
 דורו בן היה תקע"ב( - )תק"ה זינצהיים דודרבבו

 ההספד את )ראה במותו שהספידו סופר", "חת"מ שלהמבוגר
 סופר(. חת"מבשו"ת

 ה"סנהדרין" בראש לעמוד המלכות, בגזירת נבחר,רבנו
 מהם ודרש שאלות להם מסר והלה נפוליאון,שהקים

 מיצרי" לי אוי מיוצרי לי "אוי בבחינת שהיותשובות,
 בתבונה באתגר עמד רבנו ס"א-ע"א(. ברכות,)בבלי,
 דוד".  ל"יד בהקדמה פרטים ראהובכבוד.

 תקופת סטיית על סלונימסקי  חישובי147.
 האסטרונומית מהתקופה אדארב

 במאסף שהודפסה תקצ"ט, משנת )יש"ר( רגייו עם)חז"ס( סלונימסקי מתנתובת מובאה ובה לעיל, )6( הערהראה------------------------------
 198. דף ז', מכתב הי, כרך חמד","כרם

 בשנת אדא לרב טבת תקופת פיגור את חז"ס מחשב זהבמכתב
 "השמש של טבת תקופת לעומת למניינם[, 839/401וה(ת"ר

 מטבלאות שאב נתוניה שאת האסטרונומית",האמצעית
 הפיגור את מוצא חז"ס ברשותו. שהיואסטרונומיות

 האמצעית ]"השמש דקות 35 שעות, 3  ימים, 3בשיעור:
 אבל בצורה,ברורה, במכתבו מוגדרת אינההאסטרונומית"

 ממוצעת במהירות בשמים הנעה המדומה, השמש כנראה,היא,
 י~,)שןץ ואן115("ן1 ." בנקודת ומתלכדתהבועה

 ל4,י
 שוורץ, של. לסר ראה" האמיתית. השמש עם ,י. -

 זה בחישוב טעה שסלונימסקי 2, הערה ,44 דף"קלנדר",
aA.]לשיטתו 

 האמצעית ה"שמש לסטיית משמעות שום איו דעתי,לעניות
 מעלות 270 במרחק נמצאת שהיא ברגעהאסטרונומית",

 לפיגור רק אדא. רב של טבת מתקופת הטלה",מ"נקודת
 האסטרונומית ניסן תקופת לעומת אדא לרב ניסןתקופת
 הלוח. לחקר משמעותנודעת

בוטל.148.
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 נגד סלונימסקי טיעונידחיית149.
 רג*יו בידי ומייסדיוהלוה

-------------------------
 )יש"ר( רג*ייו של תשובה מכתבי ה*, חמד", "כרםראה

 סלונימסקי. אל י"ב[ יי, חיןןמספרים

 פיניליש הרב בידי סלונימסקי טיעונידחייגנ150.
--------------------------------------

 מנדל( )הירש מנחם צבי הרב של החשוב ספרו אתראה
 1861. וינה, תורה", של "דרנהפיניליש,

 שבעל-פה התורה את "להצדיק היא: הספר שלתת-הכותרת
 זרות, מלים כמה ולבאר בפרט, המשנה על ולהגןבכלל,
 המולדות". חשבוז גם אליוונספח

 על בחפזו שאמר חז"ס, דברי "בטלתי 214: דף שם,ראה
 רעוע,... יסוד על חשבונותיהם את שסמכו העיבור,בעלי
 הנהוג, העיבור סדר ולתקן לשנות העת הגיעה שכברוחשב
 והרכונה, אדא רב של האמצעית התקופה שבין ההבדלמפני
 ימים". לארבעה בימינוהעולה

  פיניליש מסכם שבהם ואילך, 251 עמודים עוד, שם,ראה
 אחת. אחת אותן ומזים סלונימסקי, טיעוני אתבבהירות

 פיניליש לפי בתלמוד אדא רב תקופת50וא.הזכרת
 שמצא, הוא, פיניליש הרב של לכאורה, הגדול,חידושו-------------------------------------

 ובעיניו ירושלמי, בתלמוד אדא רב תקופת אזכרתכביכול,
 בטיעוני אמת אין ולכן קדום זה שמושג ניצחת, הוכחהזו

 המעברים "המצאת" היא אדא רב שתקופתסלונימסקי,
 את הזמנו )אנו החמישי לאלף השמינית מהמאההאחרונים
 אחרות(. בראיות סלונימסקיטיעוני

-
וי.

 העוסק מאמר מובא פ"א-ה"ב, זרה, עבודה מסכתבירושלמין
 לשון וזו אתם. המשא-והמתן אסור שבהם  הגויים,באידי
 ימים, שמונה תקופה לפני קלנדס אמר: "רבהמאמר:

 יוחנן: רבי אמר ימים... ח' תקופה לאחרסטורנלייא
 בלא בבבלי, מובא דומה ]מאמר תקופה" של ראשהפרוקטו,
 המלים מוחלפות ושם :ות, זרה עבודה יוחנן, רבידברי

 שם(, רש"י )ראה קושייה זו אין אבל "ולאחר","לפני"
במבט חל קלנדס היא: בירושלמי אלו מלים משמעותשכן
במבט חל וסטורנלייא התקופה לפני אחורה החודשמסוף
 דרך גם היתה זו התקופה. אחרי אחורה, החודשמסוף

 להאריך[. ואין אידיהם, בציוןהרומאים

 "סטורנלייא" שאיד ואחרים(, גינצל אידלר, )ראהידוע
 ב-ר חל "קלנדא" ואיד היוליאני, בדצמבר ב-לר ברומיחל

 טבת שתקופת ידוע, עוד יום. 15 היו וביניהםבינואר,
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 בדצבבך ב-25 או ב-24 תמיד היוליאני בלוח חלהלשמואל
 באמצע, חלה שמואל של התקופה ברורה: רב  מימרתלכן,
 יוחנן שדבי טוען, פיניליש האידים. משני השמיניביום
 פרוקטו חלה שסטורנלייא ואומר רב, קביעת עלחולק

 פיניליש אדא. לרב טבת תקופת מיום ביוונית()שלשום,
 4009 בשנת יוחנן רבי של בימיו חלה זו שתקופהטוען,
 לייחס רצה יוחנן ורבי בדצמבר, ב-19  למניינם[,]249
 אומר - ראיה מכאן זאת.  מדויקת לתקופה הסטורנלייאאת

יוחנן. רבי  על-ידי בתלמוד אדא רב תקופת אזכרת על -פיניליש

 לתקופת בייחסם הגויים אידי את. ציין הבבלי,רב,
 הסנהדרין חבר הארץ-ישראלי, יוחנן, רבישמואל.
 תקופת באמצעות הגויים אידי את  ציין העיבור,ומקובעי

פיניליש. טיעוני כאן עד בסנהדרין. בשימוש שהיתה אדא,רב
 רב תקופת בעיתית. פיניליש של הוכחתו דעתי,לעניות

 שנת  אחרי שנה כ-120 הלוח בקביעת ולידתה הורתהאדא
  ניסן תקופת  שבין המשכנע מהתיאום שהוכח נפי4009,

 הערה ראה 4120. בשנת אדא רב של ניסן לתקופתהאמיתית
)108(. 
 לשמש כדי ובראשונה, בראש הוגדרה, אדא רבתקופת
 בו-בזמן המתחילה החמה שנת כתחילת ניסן,כתקופת
 אדא לרב .טבת תקופת הגדרת ניסן. מולד עם)כמעט(
 ומשנית.פורמלית

 העם, לכל למעשה הלכה ישנה יוחנן שרבי סביר, זהאין
 )90([. הערה ]ראה בצבעה שנשמר מושג, עלברמזו

 הנוגעת למעשה, הלכה ישנה יוחנן שרבי סביר, זהאין
 כחכמים מומחים, בפי רק אז השגורים במושגים העם,לכל

 העיבור.קובעי
 אדא רב תקופת היא:  פיניליש נגד ביותר המוצקהההוכחה
 המחזור ועם הלוח עם הראשי, במאמר שהסברנו כפינולדה,

 אדא. רב תקופת אין לוח אין ואם שנים, 19של

 בשנת קיימת[ היתה ]לו חלה היתה אדא לרב ניסןתקופת
 4047 = לשטרות דותקצ"ט ]בשנת יוחנן רבי שלמותו

 לוין, הוצאת גאון", שרירא רב "איגרת 9אהלספירתנו;
 התקופה חלות לפני יום ב-0,9 ג*[ הערה~חן84,

 שכזאת גדולה בסטייה אדא לרב ניסן תקופח את קבעוהלוח קובעי שחז"ל להניח, אין בניסן. האמיתיתהאסטרונומית
 שמולד גורמת, היתה זו סטייה האסטרונומית.מהתקופה
  קיים היה זה ]אילו במחזור ה-16 בשנה חל היהביסן
 התקופה לפני לעת מעת ימים מ-16 יותר יוחנן[ רביבימי

 העיבור. חוק את הנוגד דבר - האמיתיתהאסטרונומית
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 סטורנלייא חלות את ייקבע יוחנך שרבי סברה, שוםאיו
 באשר משתנה סטורנלייא כשמרחק אדא, רב תקופתלפי-

 מרחק זאת, לעומת שנה. 314 מדי אחד, ביום זאתלתקופה
 הועיל מה קבוע. נשאר תמיד שמואל מתקופתסטורנלייא

 סטורנלייא חלות על רב עם בפלוגתתו יוחנן רביאפוא
 לתקופה?ביחס

 פיניליש ממצאי את לדחות עלינו הנ"ל הטיענים כללאור
 )כמו רבים שחוקרים אף בתלמוד, אדא רב תקופת אזכורעל

 פלדמן ב"קלנדר", שוורץ "בהנדבוך",מהלר
MATHEMATICS~-ב,RABBINICAL וסומכים אותו מביאים 

 על סלונימסקי התקפות בהדיפת לנו די רעיונו. עלידיהם
 נגדו. פיניייש של החשובות  טיעוניו יתר באמצעותהלוח,

 שוורץ המתימטיקאי בידי סלונימסקי טיעונידחיית151.
 ספרו ספק, בלא הוא, הלוח על  ביותר החשוב הלועזיהספר--------------------------------------------

 משנת קלנדר" יידישע "דער שוורץ; אדולף ד"ר שלהגרמני
  הצטיינות. פרס מחברו קיבל שבזכותו1872,

 של אי-דיוקיו את מוכיח הוא שבו שם, 44, דףראה
 שלוחנו סביר, מדעית מבט מנקודת שגם וקובע,סלונימסקי

 למניינם(. )369 4119 בשנת הגאונים כמסורתנוסד

 באופן שוורץ, אצל העיבור" "חוק הגדרת את ראיתילא
 זה. במאמרשתיארתיו

 מהלר ד"רהתוכן752.
 על בגרמנית מאוד חשוב ספר כתב מהלר אדוארדד"ר--------------
 בראשונה לאור שיצא )"הנדבוך"(, היהודיתהכרונולוגיה

 ( ! בגרמניהן 1967 בשנת שוב והודפסב-6ר9ך

 ביקורתו את מהלר מאמץ שם ואילך, 439 עמודיםראה
 ייסוד שנת את וקובע סלונימסקי, נגד שוורץ שלהנוקבת
4105. שנת  היא 216, המחזור של הראשונה לשנההלוח

הלוח, ייסוד על גאון האי רב מימרת משמעות זולדעתו,
 חלה שבו השוטף המחזור בראש לתוקף נכנס שהלוחכלומר
 אין דעתי, לעניות 4119. שנת היא לשטרות, תר"עשנת
 המקום כאן ולא מדעית, מבחינה גם זאת בהקדמהצורך

להאריך.

 "חוק הגדרת את מהלר אצל גם ראיתי לא הצער,למרבה
 זה. במאמר שתיארנוהו כפיהעיבור"

 מהלר שמביא הלוח, על  הביבליוגרפיה מאוד וממצהחשובה
 ספרו.בסוף
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 וספריו בורנשטיין יחיאל חייםהחוקר153.
---------------------------------

 ומאמריו בורנשטיין ספרי על טובה ביבליוגרפיהראה
 העברי". ללוח "שערים שר-שלום, של ספרובסוף

 "המצאת" על סלונימסקי טיעוני את דוחה בורנשטייןגם
 הלוח. ייסוד אחרי הספרדים המעברים בידי אדא רבתקופת
 המודפס אדא", לרב המיוחסת התקופה דבר "על מאמרוראה

 נספה 129, דף מאיר", ובן רס"ג "מחלוקת לספרבנספח
 ה"נשיא" דברי את בקש לדחות נוכל "לא לשונו: וזה1(.

 על הקרואה מברייתא (ראינו אדא... רב תקופת עלהאומר
 לו, שקדם ברוך ב"ר ר"י דברי יד נלאחר ולבטלשמו',
 מה מפני הקדמונים... מספרי אחד בספר (ראיתיהאומר
 בצינעהי..." אדא רב תקופתאמרו
 הוא, אדא רב תקופת שמקור דעתו, בורנשטיין מביאלכן

 במקוטע. רק בידינו הנמצאת דשמואל" "ברייתאכנראה,

 תקופת כי נשפוט האלה הדברים "מכל ממשיך:בורבשטיין
 העיבור מסדר מדיוקא שלמדוה מדומה תקופה איננה אדארב

  העיון על ובנוייה  במציאות עיקר לה יש אךגו"ח-אדז"ט,
 העיבור". בחשבון למוסדות היתה  והיאוהנסיון,

 אל-בירוני, ידוע, ערבי תוכן בורנשטיין מביאאחר-בך
 של אדא רב תקופת על לספירה 4760 בשנתהמדווח

 חסאן רב פעל שבה4732, לשנת קרוב נבתב זההיהודים.
 אדא, רב תקופת עלידע טרם סלונימסקי שלפיהדיין,
 .כביכול.

 חשבון  מייסדי את נחשוד לא "אם ממשיך:בורנשטיין
 הלבנה במחזור העיבור שנות לסדר בבואם כיהעיבור,

 עם הוא מתאים אם הבחנה, כל בלי בידם, הבא מןלקחו
 כל אין אז כי מועדיהם, קביעת יסדו שעליהםהעיקרים

 תקופת כי בהנחה הזה הסדר את להם יסדו כי בדבר,ספק
 מחזור..." כל בראש למולדו קרובהניסן

 שנת לעומת הלוח  ייסוד שנת את מאחר בורנשטייןגם
 הטוב התיאום כך. על אתו להתפלמס המקום כאן ולא4119,

 הוא האמיתית ניסן תקופת עם אדא לרב ניסן תקופתשל
 את וראה )108(, )הערה  טיעוניו לסתירת מספקתהוכחה
 י"ג. כרך שלמה", ב"תורה כשר הרבהכוחות

 מחברים של ביקורתיותהעדר154.
 סלונימסקי תיאוריות לגבירבים

 יותר ומי פחות מי החוזרים 160( )להלן, שר-שלוםרחמים וספרי יהודה, ובן 157( )להלן פרנקל פרופי מאמריראה----------------------------
 ויפה. סלונימסקי השערותעל
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 יפה צ"ההחוקר155.
-------------

 הביקורת חרף נשאר, העיבור" חשבון "קורות יפה שלספרו
 בזהירות לקראו יש אבל הלוח, חוקר לכל יסוד ספרעליו,

 הזהר המזהיר לספר, עקביא א"א הקדמת ראהובביקורתיות.
 ברצינות-יתר. יפה להשערות להתייחס שלאהיטב

 נשתכחה הנכונה" שה"מסורתטענה,56ך.

 מצווה קיום על הנכונה שהמסורת הטענה דעתי,לעניות
 מצווה שמירת אופן מכך וכתוצאה חלילה, נשתכחה,כלשהי
 כוונת את תואם אינו בידינו, עתה שהיא כפיכלשהי,
 ומקומה ההלכית, החשיבה באושיות פוגעת התורה,מחוקק

 חז"ל. של והדעות האמונות במערך יכירנהלא

 בתלמוד, הרבים המקומות פשר על אביגדור בני אותישאל
 ויסדום". וחזרו "שכחום, מסוימות: מצוות על מובאשבהם
 מצוות על  דיון מ"ד-ע"א, דף סוכה, בבלי, למשל,ראה,

 רבי הסוכות. בחג הלולב( עם מאוגדת )שאינהה"ערבה"
 מסיפי", למשה הלכה ש"ערבה אחד, מצד כאן, לומדיוחנן
 את ייסדו )נביאים הוא" נביאים יסוד ש"ערבה אחר,ומצד

 הלכה היתה ערבה כך: הסתירה את מפרש התלמודהמצווה(.
 הנביאים, ויסדום" וחזרו "שכחום ואחר-כך מסינילמשה
 רבנו פירוש )ראה נביאים" "יסוד נקראת היאולכן

 שם(.חננאל,

 "שבחום" התופעה את הכירו שחז"ל מכאן, יוצאלכאורה
 בתורה. בפירוש כתובות שאינן מסורות,בענין

 מערכת בנושא ג'-ע"א ומגילה, ק"ד-ע"א, שבת, גם]ראה
 רגילות בלשוננו: וסתומות, )פתוחות הכפולותהאותיות
 צופים "מנצפ"ך נאמר: שבענינן - מנצפ"ך -וסופיות(
 הכפולה האותיות שמערכת היינו, אמרו",)נביאים(
 גם תורה. מתן אחרי הנביאים בידי כביכול,הונהגה,
 וחזרו )הסופרים( "שכחום התלמוד: אומר אלובמקומות
יומא, במסכת גם דומים דברים ראה )הנביאים(.ויסדום"

במסכת וכן עונשין", של  "שיעורים בנושא פ'-ע"א,דף
 ט"ז-ע"א[.תמורה,

 להדגיש דווקא  באים בתלמוד אלו מאמרים דעתי,לעניות
 קיימא בת שכחה  ואין חדשות מצוות שאין חז"ל, אמונתאת

 היתה הנזכרים הנושאים בכל המדויקת. ובמסירתהבתורה
 ערבה, )מצוות מסוימות מסורות או מצוות שכאילוסברה,
 במשך נוסדו עונשין( של ושיעורים מנצפ"ךאותיות
 באים אלו סברות על המצוות. גוף מתן אחריהדורות,
 מסורות נוסדו הזמן שבמשך לומר, תטעה אל לומר:חז"ל
 דבר לחדש רשאי הנביא ש"אין כיוון כלשהן,חדשות
 התחדשות מנגנון כעין התורה במצוות קיים אלאמעתה",
 "שוכחים" ישראל אם פסיקה. באמצעות "אוטומטי"ושחזור
 מוסמכים בתי-דין ויוסדים" "חוזרים כלשהי, מצווהפרטי
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 הנשכח, את )בפסיקתם( ב"פלפולם" מחדש, מייד, דורשבכל
 עתיקים. והדברים מתמשך, שכחה מצבואין

 יותר או שנה כ-1000 שבעודטענה,157.
 עיבורנו סדר את לתקן אורךיהיה

 גו"ח של... בימוקיהם "על פרנקל פרופ* מאמרראה------------------------------
 לשונו: וזהאדז"ט",

 שנה אלף במשך ולא היום לא בשינויים צורך כל"אין
 השינוי דרך הרי לשינוי הזמן כשיבוא אך מעכשיו,ויותר
 גו"ח-אדז"ט הסדר את לסדר מספיק ביותר... קלהתהיה
 בהתחשב - יהיה למשל, אנו, זמננו בשביל אחר.בסדר

 ביותר: המתאים הסדר - בלבד האמתיתבתקופה
אגו"ט-בד"ז".

 בסדר טעה פרנקל שפרופ' לעיל, )72א( בהערההוכחתי
 חוק את אי-הבנתו היא טעותו סיבת הזה. המוצעהעיבורים
 העיבור תוק לשיטתו שתיארנוהו. כפי הלוח, שלהעיבור
 חדשה. בתקופה כבר להיות בפסח א' יום שעל כנראה,הוא,

בוטל.158.

בוטל.759.

 לשר-שלום העברי" ללוח"שערים160.
---------------------------

 הלוח, על ביותר החשובים מהספרים הוא זה יפהפהספר
 פרטים שבגלל רושם, מתקבל אבל שבו. הנתונים גודשמפאת
 פרטים נובעים שמהם הגדולים, הכללים מתגמדים מדירבים
 אומר. ללאאלו

 הלוח: של כלב-לבו לי שנראה מה גם זה בספר ליחסר
 זה. במאמר שתיארתיו כפי הנכון, העיבור""חוק

 הסימנים "הגורמים, המתחיל: דיבור 24 ~בערוראה
 השיווי ביום מתחילה ניסן תקופת "התקופה:סימנים[. פי על שנים ]כשעיברו השנה"  לעיבורוהשיקולים
 ותקופת הפסח, לתוך נמשכת טבת שתקופת ראו, אםהאביבי.
 השנה". את מעברים היו בניסן)ו(, ט"ו אחרי תחולניסן
 לשונו. כאןעד

 העמדות את ומבטאת ממצה,  מלהיות רחוקה זאתהגדרה
 מאמרנו. קריאת  אחרי כמתחוור בנידון,העיקריות

 הלוח התפתחות את שר-שלום מתאר ספרו של הראשוןבשער
 מילות לכמה ופרט סלונימסקי-יפה-בורנשטיין,לפי
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 רושם מתקבל מיפה, בייחוד למטה( 26 )דףהסתייגות
 שמדובר שעה ובדוקות, מוצקות עובדותשהשערותיהם

 באוויר. תלויותבהנחות

 בספרו, ,פא1494% שר-שלום  מגיע הביקורתיות חוסרלשיא
 אדא ורב שמואל תקופות סטיית את בדיאגרמהבתארו
 שגויים, התוכנים תקופת על נתוניו "התוכנים".מתקופת
 שבהם רבות!(, שנים )במאות המועדים ששגוייםומכאן

 עם ושמואל אדא לרב ניסן תקופות כביכול,מתלכדות,
 לשיטתו. ה"תוכנים",תקופות

 ד*" "פועלהאוסף161.
 ששה ועוד עשר שנים מכיל כרכיו שני על ד'" "פועלהספר--------------

 שירות לאור המוציא עשה ובההדרתם נדירים,ספרים
 צולמו לא שהספרים חבל אכן, ללומדים.רב-חשיבות
 ענייני על מחז"ל ברייתות "ארבע במדור למשל,בשלמותם.

 גם הדפים. ומספור הספרים שערי צולמו לא החדש"קדוש
 אבן-עזרא של העבור" וב"ספר ה"נשיא" של העבור"ב"ספר

 הדפים. מספור נמחק לרמב"ם המיוחס העבור"וב"מאמר
 ועוד התשרב, הגרמני המבוא הושמט עולם" "יסודבספר

 וכהנה. כהנה ישהשמטות

 ראשונים..." של ציפורנן טובה יוחנן רבי"אמר162.
------------------------------------------

 סי-ע"ב. יומא, בבלי,ראה

 בתוקף עיבורנו סדר יהיה מתיעד163.
 "אבל והטב, פ"ה-ה"א החדש, קדוש הלכות רמב"ם,ראה-----------------------------

 חדשים קובעין אין ישראל, בארע סנהדרין שם שאיןבזמן
 בו מחשבין שאנו זה)!(, בחשבון אלא שנים מעבריןואין
 שיש שבזמן הוא, מסיני למשה הלכה זה ודברהיום.

 סנהדרין שם שאין ובזמן הראיה פי על  קובעיןסנהדרין,
 היום". מחשבין:בו שאנו הזה)!(, החשבון עלקובעין

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




