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 בורנשטיין י*ה*

 ויובלות שמטיםחשבון
 משבעה נכר שנוי פניו המשנה הורח, מראה חליפות ת. י ל ל כ רה י ק סא.
 את ולעשות ימים, לשבועות העת לחלוקת הראשונה הסבה היו ימים,לשבעה
 האשורים עם בקרב ולדתה שהורתה וו, והלוקה שבתון. ליום השביעייום

 את כמעט כיום והקיפה פשטה כי עד למרחוק, פארותיה שלחהוהעברים,
 ובעולם הגדול "בעוים חברים אחרי-כן לו שבעה-שמצאו ומספר ?לוןהעולם
 ספר-"יצירה", בעל של לשונו סגנון לפי או ומיקר5קוסמיס( )מקר5ק5סמ5סהקטן"

 היה כי עד העמים, בעיני ולנקדש לנערץ 1(-נעשה ובנפש"ובעולם
 )ספר- השמים" כל תחת השביעיות את הקדוש-ברוך-הוא "שחבבלפתגם,
 מימים מעגל5 חוג אחרי-כן הרחיב הזה המהדש והמספר מ"ד(. פ"ד,"יצירה",
 קציר מתחלת מונים היהודים את רואים והננו לימים, ומשבועותלשבועות
 ועושים ומצמצמות, תמימות שבתות בע ש הטים, קציר תהלת עדשעורים

 שבתות למספר שנותיהם חושבים הם וכן הבכורים. ליום החמשים יוםאת
 שני היובל. לשנת החמשים שנת ואת ם, י מ ע פ ע ב ש ם י נ ש ע ב ששנים,

 שהזמן לאדם, הורה הנסיון האמונה. - ואמם הנסיון, - אביהם האלההמנינים
 יותר, הן פחות הן יום, לחמשים בקרוב עולה והחטים השעורים קצירשבין
 לוז לה5 תת יחדל לבלתי אחת, שנה שדהו את להוביר עליו לעת מעתוכי
 שאינם - האלה הזמנים גבולי שני על ותטבע האמונה אחריו באהוהנה

 למעשה- זכר - שבעה שבעה חותמה את - 9חלט בדיוק מטבעםקצובים
 את הקדיש תורת-משה, חקי את המחיה והצדקה, החסד ורגשבראשיתן
 ', ולאלמנה. ליתום ולגר, לעני הארץ שבתתבואת

 אצלם נמצא כי לחשב, היינו ויכולים לבבליים, גם קדוש היה השביעייום
 המנין מן רשם כל אצלם נמצא לא עד-כה אוים שנים. לשבתות המנין אתגם

 המנהג את מצאתי לעמת-זה אבל לישראל. אך היא מוחד שכפי-הנראההזה,
 - שם לבקשו איש לב בו עלה לא אשר במקום שנים, לשבתות למנותהזה,
 המנין אליהם בא מאון 134(. צד ח"ב, גינשל, )עלן באפריקה מד~סקרבאי

 רבים שעמים לקדמונים, ידועים שהיו הלכת, כוכבי שבעת את מן ל 1 ע ב מצאו ככה1(
 את בהם יתרת יסוד כי בלי דטז משפט נמהרי חכמים ומקצת בשפם. השבוע ימות אתקראו
 וסק-פריי( גינצל אידלר, )עין ישבועות הזמן לחיוקתהסרה
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 עלו אשר א-תרים, עמים השפיעו הזה האי יושבי על לדעת. קשההזח,
 ימי- שמות את קבלו האחרונים )מן והערביים ההדיים - בהתפתחותםעליהם
 בהם(. המשמשים המזלות ?ם על שקראום החמה, הדשי שמות ואתהשבוע,
 שנים, לשבתות המנין את הזולה העמים משני אחד אצ5 מצאנוואלו
 הדבר שאין מזוחר אבל מהם. האי יושבי שקבלוהו לחשב, יכוליםהיינו
 מקדם שם נהוגה לשבועות החדשים חלוקת שהיתה שידענו ואחרכן,
 בצורתה אצלם מצאנוה אלא עוד, ולא באפריקה; אחרים עמים אצל)וכן

 ואחד ,ימים שבעה בני שבועים שלשה אצלם מכיל היה החיש כיהעריקה,
 הוציאו מדגסקר שיושבי ההפך, את לשער נקל הנה ימים(, שמונהבן

 לשבועות החיש ימי את חלוקתם מתוך לשבועים השנים מנין אתמעצמם
 במנהג רואה אני זו יהשערה וכסמך היהודים. גם זאת שעשו כדרךימים,

 נקראת ראשונה שנה השבוע: ימי בשם שנותיהם את לכנותהמדגסקריים
 והשביעית וכו', בשבוז שני שנת בשם השנית בשבת, אחד שנת בשםאצלם
 שם( נינצל, )עין השבת שנתבשם

 האשבונון ויובלות, שמטים במנין "חכמים" שיטתנ
 שבע שנים שבתות שבע לך וספרת בתורה: כתוב עולם". "סדרבעל
 שנה וארבעים תשע השנים שבתות שבע ימי לך והיו פעמים, שבעשנים
 דברים של מפשוטם כ"ה(. )ויקרא, וגו' שנה החמשים שנת את וקדשתםוגו',
 ובשנת שנה, מ"ט שהן פעמים, שבע שמטים שבע מונים שהיונראה,

 ובאמת כבתחלה. שמטים למנות שבו שאחריה ומשנה יובל, עשוהחמשים
 ס"א, )נדרים, שבוע למנין עולה אינו יובל שאמרו: "חכמים", דעת היאכך
 מונה אתה ואי מונה, אתה חמשים שנת עוד: ואמרו אחרים( ובמקומותא,

 לאמר מנינים, שני היובל לשנת נותנים אין -כלומר, )שם( ואחת חמשיםשנת
 לשבוע ראשונה שנה שעה באותה ושהיא חמשים, שנת שהיאעליה,

 שמטים בספרו המזכיר עולם" "סדר בעל גם תפס זו בשיטהשאחריה,
 חמשים' לחברו יובל בין שיש מוכיחים, וחשבונותיו מקומות, בכמהויובלות
 שלמות,שנה

 שנה וחמש בעשרים המקרא: על דעתם את מיסדים זו שיטהבעלי
 שנה עשרה בארבע לחרש, בעשור השנה בראש הויכין(, )לגלותלגלותנו
 שראש שנה היא איזו ואמרו: א(] מ, )יחזקאל, העיר דכתה אשראחר
 פי"א(. ס"ע, י"ב; )ערכין, יובל זה אומר הוי לחודש? בעשור שלההשנה
 הבית, שחרבן למפרע, לנו יצא הנה יובל, שנת כ"ה שנת היתהואם
 בשנת היה צדקיהו, של י"א לשנת המכונת - ליהויכין י"א בשנתשהיה
 שביעית במוצאי ביובל,ל"ו

. 

 חמש. ושנת fft~)/ ס"ע, שם] )ערכין/

 של תחלה היתה ליאשיהו י"ח ושנת )פכ"ו(, שלשים בשנת היתהליהויכין
 של שמפלתו להם, יצא לאחור, יותר עוד וכשהלכו )פכ"ד(.יובל

 בשנה. ביובל י"א בשנת היתה לחזקיהו, י=ד בשנת שהיתהסנחריב,
 רביעית בשנה היובל, בחצי היה הבית ושבנין )פי"ג(, בשבועהרביעית
 ארבע-עשרה. לאחר התחיל ויובלות שמטים ושמנין ט"ו(, )פ'בשבוע
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 ויוגלות שמטיםPa~nג~נ

 להוכיח, מספיקים שהבאנו אלה דברים ו(. )פי*א( וחלוק כצוש ש5שנה
 לשום ראוי אבל שנה. לחמשים היובל תקופות מונה עולם" וסדרשבעל
 הבית בנין שנת והן עולם", ב"סדר המובאות השנים מן לשתים ביותר5ב

 חשבונותיו. על יותר לעמוד נוכל שעל-ידיהן מפני ליאשיהו, י"חושנת
 הגר"א יובל". של תחלה היתה היא שנה "אותה נאמר: ליאשיהו nws שנתעל
 עד ליאשיהו מי"ח השנים את חושב שהוא מפני יובל", של *שנהמגיה
 לשנה, יהואחז של חדשים שלשה שנה, י"ד ליאשיהו זה: בדרךהחרבן

 שנת- ליאשיהו י"ח שנת ונמצאה ל"ז, הרי - י"א ולצדקיהו י"אליהויקים
 יהויכין של הדשים שלשה גם לחשב לו היה לפי-זה אבל עצמהןהיובל
 מלבד אולם יובל. בערב ליאשיהו י"ח שנת לו יצאה ואז אחת,לשנה
 רש"י אצל גם כך ומובא הילקוט, גרסת על-פי ומ"ןם מאשר שלנושנוסח
 אחר. ממקום עוד 5נ1 יוצאה ,1 שנה הנה ךטנר, הרד"ב שהעיר כמוורת"ם,
 שנשארו שנה כ"ו וחשב צא יובל. ראש שאמרנו, כמו היתה, לחזקיהו ד'שנת

 שנים מאה כאן הרי יאשיהו, של וי"ז אמון של שתים מנשה/ של נ"הלחזקיהו,
 יובל". *תחלת ס"ע: בעל ובסגנון ביובל, ראשונה שנה י"ה שנת ונמצאהמשנותו
 להוכיח כשבאו אחרת. בברייתא עוד יובל" "תחלת של זה לשון מצאנווהנה
 לשמטים מונים היו לא ושחלקו שכבשו שנה שבי"ד ביחזקאל, המקראעל-פי

 ל ב 1 י ת ל ח ת ב חרב בית נמצא כן, אומר אתה אי שאם אמרו:ויובלות,
 ולפי-פרושו עצמה". היובל בשנת "כלומר רש"י: ופרש ב(, י"ב,)ערכין,

 דברי באמת אבל בס"ע. הנוסחה את לשבש צרך כל להגר"א היהלא
 נאמר שאם מפני בעצמו/ יאמר כאשר כך, לפרש הוא זקוק להלמם. קשיםרש"י

 ושחלקו, שכבשו שנה י"ד אותן ממנה נגרע אם הנה נ-א, לשנתוכהוונה
 של פרושו אולם שביעיתן במוצאי ולא ביובל בל"ז הבית שחרבנמצא
 אלא יאמר לתנא לו היה לא כדבריו נפרש שאם מאד, הוא דחוקרשעי
 בסופה אלא השנה, בתחלת היה לא הבית חרבן שהרי יובל,בסוף
 על אחר. קשי התרת על-ידי לנו תפתר הזאת השאלה אמנם אב.בחדש
 ופה בשבוצ. ברביעית היובל, בחצי שהיתה אמרו הבית בניןשנת
 הארץ, לביאת ת"מ שהיא מצרים, ליציאת ת"פ שנת היתה אם נתפלא:נשוב
 חמש-עשרה לאחר ט"ז/ בשנת ליובל ראשונה שנה היתה הנה ליובל,בכ"ה
 פשוטה, בדרך יסתלק הזה הקשי אבל לארץ! משבאו י"ד, לאחר ולאשנה,

 תחלת מכל-מקום שנה, י"ד אלא נמשכו לא והסלוק שהכבוששאף-על-פי
 באמצע בניסן, היתה הארץ ביאת להתאחר. היה מכרחת לשמטיםהמנין

 הארץ( )לביאת ואחת *לעשרים יותר: הדברים נפרטו בהר( פרשת )ריש כהנים בתורת1(
 )בעל יוסי רבי אמר "הניא ע"ב(: )מ, ובקדושין יובל", עשו וארבע לששים שמיטה,עשו
(ytOוליובלות מצרים( )מיציאת שנה. ס"א לשמיטין שקדם הלימוד גדול .~nffp גגמרא עין 
 דסדף לתנא *לשאריה מ"ת(: סמן הרכני, )הוצאת בתשובתו האיי רג כון זו ולברייתאשם.
 גס"ע( לפניו היה כך )ואולי יוגען עשו ק"ג בשנת שמיטה עשו ס"א בשנת ותאניעולם
 העב(. פ"י, ויובל,  שמטה )הל' הרמב"ם גם שאבוממנה
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 הארץ כבוש מתשריטן נחשבות עולם" "סדר לחשבון השנים )שכל ראשונהשנה
 וליובלות, לשמטים והמנין ט"ו, שנת באמצע שנה, י"ד לאחר נשלמווחלוקתה
 שנת של מתשרי אלא להתחיל יכול היה לא בתשרי, באחד שלהם השנהשראש
 בכ"ט היתה הארו, לביאת ת"מ שנת שהיתה הבית, בה שנבנה ושנהש"ז,

ביובל.
 מן איש עוד עליו התעורר שלא אחד, דבר עוד למדנולפי-דרכנו

 ת"י לא עולם', "סדר בעל לדעת הראשון, הבית שעמד והוא,המחברים,
 )משר חדשים מספר ועוד שנה תי*א אלא 1(, המתפשטת הדעה כפישנה
 מוכיחים, והדברים חרב. בו ובל"ו 1סד ליובל בכ"ה שהרי אב(,ועד

 במספר נחשבה לא האחרונה או הראשונה המחטעות, השנים מותישאחת
 יותמן קרובה האחרונה ההנחה תשרי. ועד מתשרי נמנות שהן עמידתו,שנות
 וכאשר .תכ"א, בשנת וחרב שנה ת"כ שעמד שני, בית בשנות הדבר כךכי

 ב(, ט, זרה, )עבודה רש"י דברי כנגד המאור, ובעל תם רבנו לראותהיטיבו
 מספר על כי-אם המאורעות, שנות על מורים שאינם שבמ"ע, המספרים שכלוכדרך
 ח(. *התקופה" ד, סמן מנין-החרבן, התאריכים, פרק )עלן להם שקדמוהשנים
 והלוקק כבוש של שנה י"ד אותן גרצנו לא שאלו לנו, יצא שאמרנו מהמכל

 הנחנו, אלו אחרות, במלים שנה, ט"ו שיתאחר שמטים למניןהגורמות
 בשנת שהיה הבית, חרבן היה אז הירדן, את כשעברו מיד למנותשהתחילו
 אי שאם שאמרו: וזה ליובלי ראשונה בשנה נופל לארץ, לביאתםתתנ"א
 42 ל ב ד י ת ל ח ת ב חרב בית נמצא כן, אומראתה

 תת מגד ויובלות. שמטים במנין יהודה רב שיטתט
 האומר, יהודה, רב 'קיטת והיא אחרת, דעה עוד יש 'והזכרנווחכמים"

 שבוצ*, למנין עולה ,יובל שם(: )נדרים, בברייתא לשונו סגנוןלפי
 "עולה ב(, יוב, ונרכין, אן ט, )ר"ה, התלמוד מסדרי של סגנונםולפי
 החמשים, שנת היא היובל שנת כלומר, ד(, סמן להלן, עיד )?ין ולכאן"לכאן

 מבית. ראשון בית שנא מה קל"ה(, )סמן *התרומה" ספר בעל בזה נתקשה וכבר1(
 מעקרא. קושיה כל כאן אין שכתבתי מה ולפי הדברים. את לישב וטרחשני,

 היובל שנת במשמעות גם לשמש לו אפשר לעצמו, כשהוא ל, ב 1 י ת ל ח ת הישון2(
 היובי, שנת היא חמשים, ת נ ש שונות: משמעיות שתי לו יש הוא גם יובל ששם מפניעצמו,
 וכמו י, ב 1 י ה ת פ ו ק ת או שגה, חמשים של זמן ך ש מ וגם ובמשגה, במקרא הרגייהוהיא

 בארץ, ישראל עשו יובלות שבעה-עשר וכן ביובל, וכ"ח ביובל י"א הלשון ימעלהשראינו
 אחת על הענין כשידבר ממקומה. היא מכרעת האלה המשמעיות מן כל-אחת אבל בזה,וכיוצא
raישנה היובל תהלת בלשון שהכונה מאליו, מובן הדבר היוגף, בתקופה ומקומה נים הש 

 כשאמרו: וכן שהבאנו. ערכין ובמס' עולם" "סדר בעל בדברי הכונה היא וכן ביובל.ראשונה
 היובל בתקופת שהכונה ברור, הדבי בסופו, או בתחלתו ושאלי בא*, בן-דוד האחרוןוביובל
 של פרק על כשידבר אבי ביובל, האחרונות או הראשונות השנים מן באחת ממנה,ובחיק
 מ"ע בעל כשידבר ולכן ה. נ ש אותה ראשית על היובל תחלת הלשון יורה ה, נ ש ב ומקומוזמן

 יובל בתחלת זהי לו נאמר אימתי ואומר יחזקאל, שבטפר לגלותנו כ"ח שנת על אחרבמקום
 היובל. שנת בכניסת יאמר שרצונו ברורה, כונתו -)פי"א(
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 וייבלות שמכיםהעביןזג-

 שיטות שתי בצד אבל הבא. ביובל לשמטה ראשונה ושנה שעברליובל
 גד ושבט ראובן שבט משגלה כי האומרת, אחת/ מסורה עוד נמצאהאלה
 ע"ב; ל"ב, ערכין, בהר; פ' כהנים, )תורת יובלות בטלו המנשי שבטוחצי

 שבטלו דרכים, בשתי לפרשה אפשר זו מסורה ה"ג(. פ"ר, גטין,ירושלמי,
 לסיבלות למנע פסקו לא אבל בהם, התלויות ומצוות הבלותדיני

 מנה, חמשים כוללת הטבל תקופת והיתה ממטים, לקדש כדיכבראשונה,
 1(ן ה"ג( פ"י, ויובל, שמטה )הלכות הדברים את הרמב"ם הבין וכך חכמים,כדעת

 שמטים אלא מונים היו ולא וכל, מכל היובלות שבטלו לפרש, אפשראבל
 הבין וכך יהודה, רבי כדעת בלבד, שנה מ"ט מכילו; התקופה ונמצאהבלבד,
 הרמב"ם לדברי )בנמוקיו משנה" "כסף ובעל ש"ו( מ"ג, "העבור", )ספרהנשיא
 מיתר; מזמן לידינו באה אחרת קבלה עוד הזאת. הברייתא דברי אתשם(
 ת י ג שמחרבן האומרים הגאונים, דעת והיא מקדם, מוצאותיה כפי-הנראה,אבל

 2(. בלבד לשמטים רק למנות התחילו ואילךראשון
.

- 
. 

 : שיטים. לקדש יובלות שצנו דרבנן אליבא ב( ל"ב, )ערכין, הבבלי דעת ובז1(
 רטנך ר"ל חושב ויאשיהו, זזזקיהו בימי ליוביות שענו מהם ש:ראה מ"ע, בעלמדברי

 אולם יובלוה. בטלו גד ובני ראובן בני שמשגלו לברייתא, סתירה ימצא י"ג( הערה)פכ"ד,

 לשיטת הוא זה כל ואולם יובלות. מנין לא אבל יובלות, דיני רק בסיו הבבליידברי
 י"ב, )ערכין, בבבלי אמרו יהורה רבי דעת לפי ורק אחריהמן הויכים ס"ע דברי שילחכמים,

 היו לא יאשיהו בימי שחזרו עד גד( ובני ראובן בני )יא השבטים עשרת שגלו שמזמןב(,
 כלל. ליובלותמונים

 י"ד לבריאה, שנ"ב נ"א שבשנת מפרש, יוצא להלן, שאביא האיי, רב מתשובת2(
 שבע שבע אלא מונים היו לא ואילך ומשם האחרון, היובל נשלם ראשון, ביתלחרבן
 )ליפסיה, לשטרות תפ"ו אלף בשנת שכתב בתשובתו דבריו, את הרמב"ם גם הבין וכןבלבד.
 בלבד". שמיסים אלא בראשונה הבית משחרב ליובלות מנו "ולא בשמו: ואמר קע"ב(,סמן
 חולקים שהכתים במקום יהודה, כרבי הלכה ולקבוע דעתו, לקבל הרמבים בעיני היה קשהאבל
 האיי, רב על השיב ולכן בשיטתם; כהולכים הנראים ערכין, בסוף התלמוד דברי וכנגרעייו,
 כלי, ערכין בגמרת שנתפרשו הדברים אלו עי השגיח *ולא בע"ז, התלמוד מאמר עלשסמך
 דבריו: מסים והוא לגמרי, האיי רב דברי את לדחות יהר לא אבי כתובים". אינםכאלו

 ירושה זה שחשבון שאמר ז"ל, הגאון ידברי אנו וחוששין ספק, אצינו הדבר*ועדיין
 השנה במשך ובאמת הספק". ויסתלק דבריהם, הם היאך יפה, הדבר לנו שיתברר עדבידיהם,
 הדבר על להתחקות שב ב"משנה-תורהי, הלכה שקבע עד זו, תשובתו את כתבי מעתשעברה
 בסגנון הדברים את שונה והוא "חכמים", שיטת עם הגאונים דברי את לכון דרך לוומצא
 אלא שני, בית לבנין ראשון בית חרבן שבין שגה, שבעים באותן מנו "שלא לאומר,אחר,

 שבע שבע אלא ההמשים שנת מנו לא באחרונה הבית משחרב וכן יובל, ולא בלבד,שמיטות
 בית עמידת בזמן אבל נוהג, היובל אין בחרבנה שהארץ בזמן יותר: קצר בלשון אובלבד",
 הראב"ד, עליו השיג וכבר שמטים. לקדש כדי יובלות, מונים שהיו מודים, הגאונים אפילושני,

 משנות מונים שאין שאמרו "הגאונים ואמר: האיי, רב תשובת את ראה יאשכפי-הנראה
 הוא. ודאי סכקו ראינו, וכאשר - החרבן", קודם כן גס אולי שבע שבע אלאהחרבן

 מהלכות פ"י החזקה", *יד מספר מביא שהוא 503(, צד )ח"א, אידלר על להעירויש
 ולא בלבד שמטים איא ראשון בית חרבן מזמן מנו לא הגאונים קבלת שלפי ויובל,שמטה
 להפך. מבאר הדבר ממנו, ששאב במקור, אבל שנה. מ"ט של לתקופה -יובלות

 לכן; קדם אחת שנה בתשובתו  שכתב ממה בהלכותיו הרמב"ם חזר אחד ברברעור
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4. בור:לטיין י.ח.

 לתקופת נותן א.נו שני, בית בזמן שהיה היובליט,4, "ספר בעיגם
 יובל "ומקץ הראשון: אדם על יאמר כן שנה. ותשע ארבעים אלאהיובל
 שבעים וימת האדם,,. מת בו, הששית בשנה השביעי, בשבוע עשר,התשעה
 עויהי אברהם: על יאמר וכן פ"ר(. )סוף שנים" אלף לו מלאת לפנישנה

 שנים" וחמש שנה ושבעים שנה מאה שבועים, וארבעה יובלותשלשה
 ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ימי כל "ויהיו שרה: ועל)פכ"ג(,
 יוצא וכן )פי"ט(, אחת" ושנה שבועים וארבעה יובלות שני המה הלאשנים,
 ט(. "התקופה" ג, סמן בריאת-העולם, בתאריך )עין הזה בספר החשבונותמכל

 מנין לפי שני בית ושנות הגלות שנות חושב "דניאל" ספרבעל
 היובל שנת היתה ולכאן, לכאן עולה החמשים שנת היתה לא, ואלושבועים.
 השמטים. מנין אתמפריעה

 שמטים אלא מונים שאינם הכותים, אצל גם רואים אנו הזהכדבר
 הצרפתי במאסף לאור ניבתר ר"א שהוציא "התולידה" ספר בעלבלבד.
Asiat.Jour. בשם 470 עד 385 מצד 1869 לשנת Samaritaine ehronique יאמר 
 על תוסיף שנה. וארבעים  וששה מאתים יובילים "המשה זה: עניןעל

 ותשעים תשע השני והיוביל שנה, חמשים הראשון היוביל כזאת:החמשה
 מאת הרביעי והיוביל שנה, וארבעים ושמונה שנה מאה השלישי והיובילשנה,
 וארבעים וששה שנה מאתים החמישי והיוביל שנה, ותשעים ושבעשנה
 שתהיה אחר, יובל לפניו שאין ראשון, יובל כלומר, 393(, )צדשנה"

 שני יובל ההמשים, בשנת נופל ולכאן, לכאן עולה משתפת, שנהלשניהם
 לארבעים, לעשרים, לעשרה, השנים מספר מונה הספר ובעל וכו'. צ"טבשנת

 מוזרה בטעות נופל הוא כאן אבל ויותר. יובלות לששים וגםלחמשים
 חשבון על בדברי י(, )סמן הפרק בסוף עליה לדבר אשוב עוד אשרומפליאה,
 בפרוטרוט.השומרונים
 ולכאן, לכאן עולה היובל ששנת יהודה, רבי ששיטת מזה, לנוויצא

 שנה, למ"ט היובל תקופת חושבים היו שני בית שבזמן הגאונים, דעתוכן
 צמדים. עמה ההולכים רבים, חברים לה ויש יחידים, דעתאינה

 הם שהיווצגם קדמונים, סופרים שני לדברי עוד לב לשום ראזיאולם
 האלכסנדרי. ופילון הכהן יוסף והם, הבית,בפני

 תשבא שנים שבע כל "מקץ ג(: י-ב, )ג, בקדמוניותיו אומרהראשון
 היבול, אך השביעי. ביום העם ישבות כאשר סעבד, ולא מסךש לאהארץ,

 שאחי מתשרי- שתחלתה בראשונה, הבית בה שחרב "שזה ושתימו אחת יאמרבתערבתו
 השנה, כי להלמם, קשה אלה ודבריו שביעית*. מוצאי היתה היא חרב, באב כי רבן,הח

 את השמיט ובהלכותיו בשבוע! בשעה ביובל, בל"ו נופלת החרבן, שאחר מתשרישהתחילה
 יפה עולים הדברים ושם שניו בית בחרבן אלא אמרו ולא החרבן" לאחר ושתחיתההלשון
 עם הצדק שם גם אמנם )אם ליצירה תתכ"ט נ"א לבדנו, ת"כ בשנת שחרג שיטתו,עם

 ר, סמן בתאריי-החרבן, עין תת"ל. נ"א לגנינו, תכ"11 בשת שחרב והרזיה, תםרבנו
 ח(.*התקופה"
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 ויובלות יאטיםהיכיןי3-

 כמשפט כולו... הכלל לקנין יהיה מאליה, הזאת בשנה האדמה תוציאאשר
 הזאת החמשים שנת החמשים. בשנת שנים, שבתות שבע מקץ נעשההזה

 ובה 1( יד כל לשה חובות לבעלי יעזבו בה יובל. בשם היהודיםיקראו
 הראשונים". לבעליהם השדות בה ישובו וכן 2(, העבדים את לחפשיישלחו

 ח"ב, כהן, ל. של האשכנזי )בתרגום השבת יום על בדברוופילון
 שש מקץ ובהר בבקעה הארץ "שביתת את זו במצוה כולל 119(טצד
 בעיגי הוא השבעה "מספר יאמר: אחרי-כן החמשים". שנת ודינישנים,

 לו. הוא מכבד בו חלק לו שיש דבר כל כי עד מאד, נערץ דברהמחוקק
 עזר תת למען השביעית, בשנה יד כל משה להשמיט יצוהעל-כן
 "אחרי יאמר: ולהלן 128(. )צד האדם" אהבת את לעשירים ולהזכירלעניים
 למבנה הפנה אבן את )השמטה( הראשון החק על-פי משה הניחאשר
 החמשים שנת את ויעש יחד, שנים שבתות שבע חפר האדם, ואהבתהחסד
 רגשי את ~prn כביד, אומרים שקלם מזחדים, יקים יה ויתז קדש,?יה

 לבעליהן תשובנה ליד, מיד עברו אשר אווזות-שדה, באדם.הקבוץ
 236(. )צד בני-משפחתם" בידי אבות נחלת תשאר למעןהראשונים,

 היובל שתקופת ראשונה, בסקירה נראה האלה הסופרים שנימדברי
 ממה יותר מהם ללמוד נוכל לא באמת אולם שנה. חמשים אצלםכוללת
 בדבריהם וגם לפנינו. אשר התורה מספר ממנו, ששאבו במקורוממצאנו
 המקראות בדברי יהודה רבי הכניס אשר הכינה, את להכניסאפשר

 ולכאן. לכאן עויה היובל ששנת כהנים,שבתורת
 מאד פלא דבר מצאתי שמטים. במנין שלישית שיטהד.
 הממניע שני הזה, הספר בעל לדעת אלבירוף. הערבי התכם 'שלבספרו
 אחיו, עם איש ויחס קשר כל בלי זה, בצד זה הולכים וליובלות,לשמטים
 הפסק, כל בלי שנים, שבע שבע עצמה, בפני נמנית השמטיםשקופת
 שנת חלה אם ולכן שנה. חמשים חמשים לעצמה, נמנית היובלותקופת
 בשנה השני היובל שנת תחול חנה לשבו*, ראשונה בשנה אחדיובל
 כל את היובל יעבור וכן בשבוע, בשלישי - השלישי היובל לשבוע,השנית
 ששני ומפני השמטה. בשנת השביעי היובל יפול אשר עד השבוע,שנות

 התקופות שתי תשובנה לא זה, ביחס זה נפרדים והמשים, שבעהמספרים,
 ואלבירוני המשים. פעמים שבע שהן שנה, ש"ן מקץ כי-אםלקדמתן
 161( צד האנגלי ובתרגום 178 צד הערבי )בגוף מיהד בלוח לפנינועורך

 מקומם. שם ואולי השמטהי שנת על יותר יתכנו איה דברים1(
 על עברם בגלל אשר העבדים, את לחפשי ישלח' "ובה הכהן: יוסף שי ולשוגו2(

 דברים מיתה", תחת עבדות ענש נענשו בני-ברית בהיותם אך מיתה, נתחייבו המצוותאתת
 "ונמכר בן-יוחאי: דר'ש ובמכילתא והתלמוד. המשנה בספרות להם זכר כל מצאנויחלא

 א, י"ח, קדושין, בבלי, ועין 138(. צד היפמן, )הוצאת בכבלו" ולא בזממו ולאגגגבתו
 הגנב אלא בית-דין אוהו שמוכרין בישראל איש לך "אין הרמב"ם: וישון ב. ב,מכות,
 א(. ה' א, פ' עבדים, )הלכותונלבד"
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)5ל בורנשטיין י.ח.

 מספרים, שני השנים מן אחת כל ובצד שנה, ש"ן בן הזה, המחזוראת
 הזה בלוח קל"ב שנת לדוגמה תהיה ככה והיובל. השבוע שנת אתהמראים
 הערבי הסופר לקח מאלן בשבוע. ששית ולשנה ביובל ל"ב לשנתמכננת
 לחשב, היה נקל אישש מפי עד-כה שמענוה לא אשר הזאת, השיטהאת

 ששמע או שם, מגיאם שהוא הכתובים, את הבנתו לפי מדעתו,ושהוציאה
 קדומה שיטה עם עסק פה לנו יש באמת אולם ומוטעית. מוזרהושמועה
 קדושין בירושלמי ארץ-ישראל. בתלמוד עקבותיה עוד לנו שנשארושאד,
 עברי בעבד האמורה השביעית השנה אם בדבר, ונתנו נשאו ה"ב(')פ"א,
 חונה ורבי מכירתו. מזמן נחשבת או שבוע( )של עולם של שביעית:היא
 יובל מה עולם, של שביעית חת אמר "שאם האחרונה: לסברה ראיהמביא
 שמטה, לאחר תכופה מיד תמיד באה היובל שנת שהרי ומוציאו",גא

 זו שראיה בן-מרייה, יוחנן רבי יאמר ועל-זה לחרות. הוציאתםשבבר
 "למאן אבל שבוע, שני ממנין עולה אינו שהיובל דאמר, למאן רקנכונה
 י נ ש ע צ מ א ב א ב ל ג 1 י ה ש פעמים שבוע, שני ממנין עולה היובליאמר

 ובין האחרונה השמטה בין שנמכרו העבדים את להוציא ויכולשבוע",
 שנות כל את לעבור תוכל היובל ששנת מפלש, כאן רואים הננומיובל.
 למנין עולה ,יובל הלשון את הבין שהירושלמי ברור, והדברהשבוע.
 יובל של ראשונה ששנה הבבלי, כדברי לא יהודה רבי שבדבריהטבוע"
 במקום הבבלי סגנון לפי או לשבוע, ראשונה עצמו זמן באותו תמידאיא
 אם, בי 1(, ולכאוע לכאן עולה *יובל ב( י"ב, ערכין, אן ט, )ר"ה,ושחר

 השמטים תקופת את להפריע מבלי עצמה, בפני הולכת היובלוכתקופת
 השבוע, שנות במספר ונחשבת עולה היובל ושנת עצמה, בתני בצדהמהולכת
 ואינה עולה ,השבת אבלות: לענין שאמרו וכדרך מנינן, את מפסקתיאינה

 למנין עולה אינו היובל ששנת אומרים, חכמים אבל א(, י*ט, )מו"ק,שפסקת"
 עולימן ואינן מפסיקין "רגלים שאמרו: וכדרך מנינן, ומפסקת שבוע,שני

 דברי עם מכונים אינם הירושלמי שדברי משה", "פני בעל על-זה עמד)וכבר
 יובל דאמר "ימאן שאמרו: וזה כל-צרכם(ן הדברים את באר לא אבלאבבלי,
 שבוע". שני באמצע שבא פעמים שבוצ, שני ממניןעולה

 יעקב רבי הוא )כפי-הנראה, אלבירוני של דרכו שמורה מזה,ונראה
 צד האנגלי/ בתרגום מספרו אחד במקום מזכירו שהוא אלנקריסי, מוסיבר

 ממאמר תועלת להוציא וידע תורה, בתדרי ובקי היה גדול אדם270-269(
 גררא. אגב במקומו שלא שבאהירושלמי
 היובל בתקופת תלויה אינה השמטה שתקופת האלה, הדבריםעם

 מסדרי-התלמוד, סגנון הוא אלה, מקומות שבשני ולכאן", לכאן עולה "יובך הישוןנ(
 רבי מפי שיצאו נאמר אם אף אגל דבריו. את הבנתם ויפי ענינם לפי יהודה רבי דבריפושנו
 ומצד ליובל, אחד מצד נחשגת חמשים ששנת הירושלמי, כשיטת לפרשם אפשר עצמו,יהודה
 )ערובין, ולכאן* יכאן עולה אחד "זכרון שאמרו: וכדרך עמו, הנפגשת השבוע משנות לאחתואני
 השגה. ולראש החדש לראש כלומר, ע"א(,15,
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 ויובלות שמטיםחשבון2%

 במקום יהודה רבי דברי מכונים השמטה, בתקופת תלויה אינה היובלותקופת
 שאין אף-על-פי יובל עשה יובל/ שאין אף-על-פי שביעית "עשהאחר:

 שאינן מצוות, שתי הן והיובל השמטה כי בהר(. פ' כהנים, )תורתשביעית"
 תקופה שאין חכמים, לדעת אבל זו. את זו מעכבות ואינן בזו זותלויות
 שנות בתקופת מיחדת כחוליה רק היא החמשים ושנת ליובלות,שחדת
 כדי יובלות )ומונים נוהג יובל )דין( שאין אף-על-פי נוהגת "שביעיתהשבוע,
 כי שם(; )ת"כ, שביעית" שני יש אם-כן אלא נוהג אינו יובל אבל שמטים(,לקדש
 ממנה. יחידה לחוליה מקום עוד בה אין חוליותיה, כל והתפזר השלשלתבהנתק

 משנות שנה לכל למצא הדרך, את )שם( בספרו אותנו מורהואלבירוני
 מתאריך- לגרוע אותנו מצוה והוא וביובל. בשבוע היא שנה איזוהעולם,
 740, עליו להוסיף או שנה, 1010 מזרח( בני של )תאריך-הבריאהאדם
 את היוצאת לשארית ולבקש ש"ן, על הקבוצה את או היתרון אתתסיק

 לדעת קשה והיובל. השיטה לתקופת שערך בלוה לה המכיניםהמספרים
 העוים, בשנות שנה להם למצא שאי-אפשר אלה מספרים של ענינםבבסור
 אותנו,. מורה שהוא החשבון פעלות את ונבצע המחבר דברי אחר נמלאשאם
 אחר מצד ויובלות. שמטים בחשבון לנו הידועות השיטות מן אחת אל מכינתתהיה
 השוה 1750, למספר אחיו את איש משלימים אלה מספרים ששני רואים,אנו

 בהם נפלו שלא להוכיח, מספיק זה ודבר שנה; ש"ן בני מחווריםלחמשה
 פ~לות בשמות אחר, במקום הטעות סבות את לבקש עלינו ולכןטעיות.
 להפכן: אנו וצריכים בזו, זו למעתיק או למחבר שנתחלפוהחשבון,

 והדברים 40נ מהן לגרוע או 1010 המספר את העולם שנות על וסיףלה
 ומתשרי ת"ץ, ב"א בניסן היתה לארץ ישראל כניסת זו. בדרךמתבארים
 על נוסיף ואם וליובלות. לשמטים התקופות, לשתי למנות התחילושלאחריו

 740-ישאר מהן נגרע ואם 3500, בידינו יעלה - 1010 המספר את ת"ץב"א
 עומדים ונמצאנו לחמש; והשני תקופות, לעשר שוה שהראשון 1750,לנו

 וליובל. לשמטה ראשונה בשנה חדשה, תקופהבתחלת
 עוד יצאנו לא תהו, ממולד הבריאה מנין על שיסדתיה זו,בהנחתנו

 ובלי-ספק וי"ד, ממולד המנין את רק יודע אלבירוני כי לגמרי. דחקמכל
 אלה: משתי אחת לאמר אנו וזקוקים דם, בתאריך-א פה גם הכונהאליו
 בארץ- מקורו הירושלמי, שיטת על המיסד לשמטה, זה חשבון שכלאו
 או זה, להבדל לבו ?ם לא ואלבירוני שלהם, מנין-הבריאה לפי ל א ר שי

 שאחר מתשרי מיד והיובלות השמטים תקופת התחילה לא זו שיטהשלפי
 המקרא: מן זה הוציאו ואולי השנית. השנה של מתשרי כי-אם הארץ,ביאת
 שמטה ועשו - וגו' לך וספרת וגו' הארץ ושבתה וגו' הארץ אל תבואוכי
 ומשנת מזרח, בני למנין ת"ץ ב"א שנת של בתשרי לארץ בכניסתםמיד
 התקופות. שתי למנות התחילו שאחריה תצ"אב"א

 השסמר שמת שנק בית בזמן במעשה שנעשו השמטיםה
 הן: אלה הזה הפרק מן לנוהנודעות
 צור. בית על יון היל צר כאוטר כי יספר, ו( )א, בספר-חוטמונאיםא(
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 מהסוי במצודות לעמוד הנצורים יכלו לא וחמשים, מאה בשנת ירושלים,ועל
 השבע" שנת היתה "כי מ"ח(, )שם, לארץ" שבתון שנת היתה "כילחם,
 הסילוקי יתאריך מונה הראשון שהספר ועוד, שגירר איוקר, דעת לפי נ(.)שם,
 שהיתה תקצ"ח, ג"א שנת של לקיץ מכנן הזה הזמן לב"ע, תמ"ס ג"אלניסן
 ה סמן בתאריך-השטרות, אמרתי כבר כאשר אבל שמטה, שנת לפי-החשבוןבאמת

 ח"ן. ג"א מתשרי הזה התאריך את חושב הראיתן הספר גם ח(,)"התקופה"
 מוצאי שהיה תקצ"ט, ג"א שנת בחרף המצור שהיה לאמר, אנווזקוקים
 התבואה לארץ. שבתון שנת היתה שיפני-כן מפני היה והרעבשביעית,
 שאף-על- הדבר, ויתכן באה. לא עוד והחדשה הבית, מן כלתה כברהישנה
 הח.רף, מן סוריה, יושבי שכניהם עם הסילוקי, התאריך את חושבים שהיופי
 מכל-מקום תשרי, עד מתשרי הדין לענין נמנית היתה השמטה שנתוגם
 עבודת-קרקע אסור בתוצאות מרגישים שהיו - בני-אדם בלשון רגיליםהיו

 - החדשה התבואה אסיפת עד הישנה התבואה שפסקה משעה רקבשביעית
 של ניסן עד שביעית של מניסן אשר הזמן את שנת-השמטה בשםלכנות

 נאכל מה במקרא: בתורה, גם כזה סגנון שמצאנו וכדרך שביעית,מוצאי
 בעל עליו עמד שכבר בו, הנכון שהפרוש כ(, כ"ה, )ויקרא, השביעיתבשנה

 סמ17(. להלן, )ועין שמינית של ניסן עד שביעית של מניסן הוא, במקומו,"המבחר"
 תרכ"ו ג"א שנת היא יון, למלכות ושבע ושבעים מאה בשנתב(

 חתנו תלמי בידי הגדול הכהן שמעון נרצח שבט, בחדשלבריאת-עולם,
 בנו  הורקנופ  יוחבך בסופו(. א, )השמונאים, רגון במבצר אוגר נמיטאשר
 המצור, ימי ארכו כאשר אך המבצר. על קצר אביו, דמי את לנקוםאמר

 א; ח, י"ג, )קדמוניות, ממלחמתו לחדול נאלץ השמטה, שנת היתהוהשנה
 ד(. ב, א,מלחמות,
 אגריפה מרקום של ארכנותם בימי ירושלים את כבש הורדוסג(
 המנין לפני ל"ז שנת של בקיץ ד(, ט"ז, י"ד, )קדמוניות, שוסונניניוס
 לבריאת- תשכ"ד ג"א והיא, י"ד(, סמן סוף ח"א, געשיכטע, שירר, )עיןהרגיל
 DW). )קדמוניות, היתה שביעית שנה ואותהעולם,

 לבריאת- תת"ל ג"א שנת שהיא באחרונה, הבית בה שחרב שנהד(
 פ"ל; )ס"ע, בשמטה באחד שביעית במוצאי המסורה, לפי היתה,עולם,
 שם(. ירושלמי, א; כ"ט, תענית, אן י"ב,ערכיו,

 לארבעה אלא מגיע שאינו ב, ובין א שבין הזמן מהבדלוהנה
 אנו רואים תחת-זה אבל מצנמן דרך היה מה להכריע, אי-אפשרשבועים,
 שבין מההבדל וכן שנה, צ"ה עולה שהוא וג/ ב שבין הזמן מהבדלמפלש

 בלבד. שבע שבע איא מונים היו שלא - שנה, לק"ו עולה שהוא וד,.ג
 אחרות, ראיות שתי עוד להוסיף נוכל האלה החותכים המופתיםעל
 הן: ואלה כל-כך, ברורותשאינן

 ארץ לשכני שהיו ריבות דברי על המסמרת קדמונית, אגדה מפי"(
 שנה שאותה שומעים אנו מוקדון, אלכסנדרוס לפני ישראל עם~הודה
 לפני 331 שנת ובאמת צ"א(, סנהדרין, פ"גן תענית, )מגלת היתהשביעית
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 ויובלות שמטיםחשבון44:

 בארץ- אלכסנדרוס בה שהיה לבריאה, ת"ל נ"א שנת שהיא הרגיל,המנין
 בשמטה. שבע שנת זה חשבון לפי היתהישראל,
 לבריאת- שיעז ג"א שנת שהיא לארץ-ישראל, נחמיה בה שעלה שנהה
 ששית שנה שהיתה בעיני, מאד קרוב לארתהשסתא, וכ"א כ ושנתעולם

 יהודה חורי אצו ולכן השמטה, שנת התחילה שאחריה ובתשריבשבוע,
 בם נושים היו אשר הכסף משאת להם להשיב חובותיהם,בבעלי
 שבכתב-האמנה, הדבר, והוא שביעית. תשמטנה שלא מיראתם ה(,)נחמיה,
 מצוות כל את ולעשות "לשמור ובשבועה באלה העם את נחמיה בושהביא
 השנו: את ונטו? ואומר: ביחוד, שמטה מצנת את מזכיר הואד",

 זד שאלה שהיתה מפני ל"בג י, )נחמיה, כל-יד ומחאהשביעית
 ומקח נכרעת נשים נשואי גם ,?ם שפרט וכדרך הפרק; על אזעומדת
 מן ביותר. אותם דורשת השעה שהיתה אחרים, ודברים בשרתוממכר
 לארץו נחמיה ביאת קדם עוד התחיל שמטים שמנין יוצא, הזההמקרא
 של- תורה שתנתן היה שראוי עייו, שאמרו הסופר, עזרא כי לשער,וקרוב
 ז, )עזרא, המצוות קיום על לכוף המלך, דתי על-פי בידו, היה ושכאידו,
 לירושלים בא עזרא לארץ, ביאתו אחר הזה המנין את שהנהיג הואכ"ו(,
 לב"ע. ש"ג ג"א שנת היא לארתחשסתא, שבע שנת החמישי, לחלשבאחד
 בהיי סדרים להביא אלהיו, לתורת מוסד יסוד להניח היתה מלאכתוראשית
 היתת הזאת המלאכה בם. התערבו אשר הארצות גויי מטמאת ולטהרוהעם
 יקז(. ז, )עזרא, ש"ד גיא שנת ניסן חלש עד ונמשכה ליומים, ולא ליוםלא
 לדאג לו היה קשה בכלל, הדת מוסדות שנתאוששו קדם כי מאליו,מובן
 התחילה ולא שמטים, ספירת נתאחרה ועל-כרחו מפרטיה, אהד כללקיום
 נחמיה בימי שי"ח ג=א שנת היתה ולכן ש"ד, גיא שנת של מתשריאלא
 היא. גם שמטהשנת

 של פשוטם כנגד שני, בבית שנעשו השמטים בין שהמרחק זה,דברי
 להקהות שונים חכמים הביא שארית, בלי לשביעיות תמיד נחלקכתובים,
 החמשים ששנת ראובן, ושבט גד שבט ט??י4 היובלות שבטלושונות:
 שתקופת או הבאה, לשמטה ראשונה שנה עצמו זמן באותוהיתה

 הגאונים, ולדעת היובל, בתקופת כלל תלויה היתה לאהשמטה
 שבצ אלא מונים היו ולא יובלות, בטלו שני בית שקימי שבכלן,המחורת
 בלבד.שבע

 טר נשאר שנק בבית נוהג היה אם היובל על חקירהה
 היובל היה אם הפוסקים: בו ונתנו נשאו '?כבר אחד, ספק להתירעוד
 או יהודה, רבי כדעת ולכאן, לכאן עולה שהיה אלא שני, בית בימינוהג
 ? י נש ה הבנת לפי בתורת-כהנים, הברייתא כשיטת כלל, נוהג היהשלא

 משנה". .כסףובעי
 )המוכר שיהא הזקן, הלל שהתקין במשנה, זכרה שנשאר אחת,תקנה

 ב(, ל"א, )ערכין, ביובל ביתו יחלט שלא כדי בלשכה, מעותיו חולשבית(
 ערי- בתי דין אין שלפי-ההלכה ככני הראשונה, לסברה כמסיעהנראה
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 כנגדה, עומדות שונות שקושיות אלא נוהג. שהיובל בזמן אלא נוהגחומה
 המלכים, אצל תמיד השתדלו שחיהודים רואים, אנו הכהן יוסף שלסיפרו

 בהן שאין בשנים ממס אותם שיפטרו ממשלתם, תחת היתהשארץ-ישראל
 אלכסנדרוס פני להקביל העם ונכבדי הגדול הכהן יצאו כאשר וקציר.חריש
 הג ח, י"א, )קדמוניות, שבע שנת בכל ממס לפטרם ממנו בקשומוקדון,
 ת נ ש בכי ממס חפשים שהיהודים אומרת, קיסר יוליוס מפאדותואחת
 יעבדו ולא האילן, פרות בה יאספו לא אשר ה, ט מ ש ה ת נ ש ע ב שה
 בעבודת היא גם אסורה החמשים שנת היתה ואלו ו(. י, )טוו, האדמהאת

 היובל. בשנת גם ממס לפטרם משתדלים שהיו מאליו, מובן הדברהארץ,
 יובל, בשנות ביותר לבוא עלולות היו רעבון ששנות מעצמו, מובן זהוגם
 מהן רשם נשאר לא ובכל-זאת וקציר, חריש בלא רצוניות שנים שתישהיו

 נוסה ולכן שמטה. בשנות רעבון שנות שלש שמצאנו כמו ישראל,בקורות
 בית בזמן ביובל נוהג עבודת-קרקע אסור היה שלא לחשב, יותראני
 לבקש בעיני וקרוב בתקפו. צומד היה ערי-חומה בתי שדין אף-על-פישני,
 קצר ופן אך היתה הארץ הזה. בפרק שוררים שהיו בתנאים הדברספת

 היתה הזה הזמן מן וחוץ חשמונאיו בית מלכי בימי ברשות-עצמה,כעומדת
 על-זה יתאונן כאשר ורומי, יון פרס, מלכי זרים, מושלים ידי תחת תמידנכנעת
 עבדים אנחנו הנה ואת-טובה את-פרש לאכל לאבותינו נתת אשר והארץנחמיה:
 מושלים גויתינו ועל בחטאתינו עלינו אשר-נתחה למלכים סרבה ותבואתהעליה,
 שביתת את עשו הממשלה עליהם שהטילה והארנוניות המסים ל"ו-ל"ז(. ט,)נחמיה,
 בקשו ולכן בוו לעמוד יכול העם היה שלא מאד, קשה לדבר ביובלהארץ

 מעל הזה המשא את להסירתחבולות
 צוארמ~

 בסוף כזאת שמצאנו וכדרך
 משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי, רבי מכריז בשמטה: גם המשנהימי

 - יושביה לכי המקרא: דיוק על בזה וסמכו t(NVU כ"ו, )סנהדרין,ארנונא
 רבוא ארבע כאחד הקהל כל היה עזרא ובימי עליה, יושביה שפלבזמן
 זו שלא וקרקעות, בתים מכירת דיני אבל וששים. מאות ושלשאלפים
 שלא העניים על סגנו עוד כי-אם העם, על קשים היו שלאבלבד

 הלל ראה ולכן 1013 על השאירו - בעלי-ההון, לידי אסזותיהםתעבורנה
 ביתו. יחלט שלא כדי ללשכה מעותיו חולש המוכר שיהא לטוב,הזקן
 הדברים פני שנשתנו חרבן, לאחר כפי-הנראה יותר, מאחר גזמןאבל

 ודברים שדה-אחזה, ערי-חומה, בתי שדיני הלכה, בידם העלולגמרי,
 בזמן אלא נוהגים אינם היובל, עם כל-שהוא יחס להם שישאחרים
 הגאונים, קבלת עם מכונים אלה דברים א(. כ"ט, )ערכיי, נוהגשהיובל
 וגטין, התלמוד מדברי עולה וכן נואג, היובל היה לא שני בית בזמןשאף
 אלא שני בית בזמן נוהגת היתה לא שמטה שאף שם(, וירושלמי,ל"ו,

 ה(. ה' פ"י, ויובל, שמטה )הל' משנה" "כסף בעל דברי מטים וכךמדבריהם,
 אחת. לדעה תקופת-היובל בדבר עוד באו לא העמים חכמיגם
 - יוב בסמן יופר האחרונים החכמים על-אודות - הי*ח המאה מןהחוקרים
 השסטה וששנת שנה, מ"ט בת היא היובל שתקופת הגאונים, בדעתתפסו
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 המקרא: מן לדבריהם ראיה להביא ואמרו כאחת, ויובל שמטה היתההשביעית
 בוא עד התשיעית השנה עד וגו' הששית בשנה לכם ברכתי אתוצויתי
 אחת השמטה שנת היתה לא ואלו כ(. כ"ה, )ויקרא, ישן תאכלותבואתה

 חריש בלא רצופות שנים שתי אז היו הנה - גקרר יאמר - היובל שנתעם
 )בניטל(, השביעית השנה בראשית הנאספת הששית, השנה ותבואתוקציר,
 התשיעית. השנה עד ולא העשירית, השנה קציר עד להספיק היתהצריכה
 היה כי להשיב, היינו יכולים ואומר: בצדק איוקר מעיר אלה דבריועל
 יו היה לא צרך וכל הפשוטה, השמטה משפט את רק להגיד משהבלב

 אמנם הכלל. מן כיוצאת לפרקים, רק הבאה היובל, שנת את בחשבוןלהב.א
 שהיתה מפרש, נראה השנים" ש לשל התבואה את "ועשת המקראמלשון
 505(. צד )ח"א, היובל לשנתללנתו

 על שאמרו הקדמונים, רבותינו מפי אלה סברות שתי שמענוובאמת
 לשלש התבואה את "ועשת ד(: פרק )בהר, בתורת-כהנים הזההמקרא
 יובל". ולמוצאי ליובללשביעית, - השנים לשלש אחר דבר שביעיתו ולמוצאי לשביעית לששית, -השנים

 על יהעיר אני רואה איה, במקראות שנאמרו השונים, הפרושיםמכל
 הראשון. אהרן רבי לקראי "המבחר" בספר שמצאתי שבהם, המ~חדאחד,

 או )מניסן(, הבריאה" שנות "בתקון השנים את מונה הכתובלפי-דעתו,
 שמטה לענין וסופה השנה שהתחלת בזמן התורה, מנין לפי אחרבסגנון
 במספר לה המכונת השנה להתחלת תמיד קודמת מתשרי, נמנים שהםויובל,
 יובל. שאחריה בשמטה מדבר והכתוב שנה. בחצי - התורה מנין לפיהשנים
 התורה מנין לפי הזאת השנה בראשית הנאספת הששית, השנה תבואתולכן
 להפקיע צריכה שהיא בלבד זו לא השמטים, למנין השנית במחציתהאו

 למנין מחציתה עד או התורה למנין השביעית השנה ראשית עדאת-עצמה
 בהן היה שלא האחרות, השנים לשתי גם מזון להספיק כי-אםשמטים,
 מחציתה עד או התורה מנין לפי התשיעית השנה ראשית עד וקציר,חריש
 )במרחשון השמינית השנה את וזרעתם הכתוב: שאמר וזה שמטים, מניןלפי
 התבואה מן ואכלתם התורה( .למנין שמינית עוין שהיא לשמטים, תשיעיתשל
 של מחציתה שהיא התורה, )למנין התשיעית השנה )ראשית( עדישן,

 הם הנזכרות "והשנים "המבחר": ספר לשון וזה שמטים(. למניןשמינית
 השמטה; שנת תכנס הששית, השנה חצי עבר אם כי הבריאה. שנותבתיקון

 תכנס היובל, שנת תשלם ואם היובל. שנת - שנה חצי 1( כאלוובהשלמתה
 תבוא והתבואה השמינית, בחצי הזריעה ותהיה השמינית, השנהחצי

 תשיעית, שנהבתהלת
 הכתובים את המשנה, חכמי רבותינו, גם להם פרשו שכך מאד,ואפשר

 אתר של שמינית זו השמינית, את =וזרעתם אומרת: אחת ברייתאהאלה.
 השקטה... אחר ושל היובל אחר של תשיעית זו ה, נ ש אומר כשהואשמטה,

 כמה מלת במשמעות כאלו במלת המחבר שהשתמש או כמי, נ"ל אוליח
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 אומר כשהוא השמטה, שאחר השמינית, שאחר תשיעית, זו התשיעית,עד
 )תורת- השמטה" ושאחר היובל, ושאחרי תשיעית, שאחר עשירית, זו ה, נש

 הייתי סתם, השמינית את וזרעתם נאמר אלו כלומר, 1(. בהר פ'כהנים,
 לשנת שקראו וכדרך שביעית, מוצאי שמטים, למנין שמינית שהיאאומר,
 ושנים השמינית, ה נ ש ה את שנאמר עכשו סתמו שביעית בשםהשמטה
 לשמטה, תשיעית שהיא למדים, אנו ניסן, ועד מניסן הן בתורההאמורות

 והוא תורה. של למנין מונה שהוא מפני היא, שמינית, הכתוב שקראתוזה
 מנין של לתשיעית בו שהשינה התשיעית, השנה עד במקרא גםהדבר
 את רבותינו הוציאו ולפי-דברינו, השמטים. מנין של ולעשיריתהתורה
 שאינו לדבר וחשבוה ושנה" מלת יתור מתוך בדרך-דרש, לאפרושם
 תורה של ששנתה מקרא, של פשוטו לפי הזאת, המלה ר ד מג אלאצריך,
 שנה. בחצי לבוא מקדים שמטה ואסור מניסן,לתחלת

 יצת הנה - מחור נראה הזה והפרוש - הכתובים פרוש הוא כךואם
 השמטה שנת לאחר החמשים, בשנת היובל היה דין-תורה שלפילנו,

 שאמרנו. וכמו היובל, בטל כבר שני בית שבימי אלאהשביעית,
 אחריק שמטה שונים. תאריכים לפי שמטים לשוב דרכיג
 לחרבנם אחת שנה ראעה כאשר קדמה, שנק בית בפני בארץ ישראלשעשו
 משלשת באחד לנו, נתונה שנה לכל למצא נקל זו, ידיעתנועל-פי

 השבוע. בתקופת לה המכנן השנה מסקר את בישראי, נהוגים שהיוהמנינים,
 מספרה להוציא לנו די חרבן-הבית, מנין לפי השנה לנו נודעהאם
 השבוע. שנת היא לשבעה, מגיעה שאינה והשארית, שבעה,שבעה

 שנים שתי ממנו לגרוע עלינו במנין-שטרות, נתון השנה מסערואם
 לשבעה, בהתחלקך ההרבן, עד זה מתאריך שעברו שנה ש"פ שמספר)מפני
 בשביעיות, היתרון את ולהוציא שנים(, שתי של שארית אחריומניח

 בשבוע. השנה מספר הוא החלוקה אחר הנשארוהמספר
 צריכים בני-מזרח, לחשבון העילם, שנות במנין לנו נתונה השנהואם

 החרבן, עד שעברו שנה, תתכ"ח שג"א )מפני אחת שנה עליו להוסיףאנו
 על-ידי - היוצא המספר את ולחלק השבוע(, לתשלום אחת שנהחסרות

 תשרי. בחדש היובל שנת תכנס חצי-שנה בסמו הששית השנה השלמת שאתרוהכונה,
 יזיח". עשרה אחת שהיא ישן, תאכ15 תבואתה בוא "עד מוסיף; שם ובתורת-כהניםו(

 לשמטה, תשיעית שנה ש5 וסיון ניסן בחדשי היובל, שאחר גשנה הנקצרות השדה, תבואותכי

 השנה תחלת עד הששית תבואת שתספיק 5הן ודי עשירית, שנה ש5 בתשרי אסיפתןזמן
 י מ"א(, פ"ח, )פאה, שניה רביעה משהרד הזרע, זמן לאחר נלקט סריי הזית, אבלהעשיריתן
 להוציא אפשר מועטת במדה אמנם ואם ודצמבר. נובמבר בחדשי וגהר אוקטובר, בחדשבשפעה

 חדשים, כמה של ומן דורשת מרבה במדה ההכנה הנה בכל-זאת, מיד, הראשון השמןאת
  במאפר הזית על-דבר )ענן העשירית השנה מן גד51 לחלק להספיק צריך הששית השנהו??ז
 ג1לדמאן, החכם ובנאמר והלאה, 71 מצד האשכנזי בחלק תרמ"ט, ירושלים, ב5דנש"רגר,החכם

 השנה ראשית עד השמן שיספיק ברכתו, את ה' יצוה ולכן והלאה(. 707 מצד 1906,מ"נשטסשריפט,
הי"א.

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



 ויובלות שמטיסחשבון244

 שבני- מאליו, מובן )והדבר השבוע לשנת מכננת תהיה והשאריתשבעה,
 כלום(י  להוסיף צריכים אינם בהר"ר,  ממולד  לבריאה המוניםמערב,

 ע"ב(, ט, )ע"ז, בתלמוד הידועה בשמועה  נתפרשו  בבר  אלהחשבונות
 והפוסקים, המפרשים בין לסלע-המחלקות היתה להלן, נראה אשרשכפי
 השמועה: לשון וזה מאד. בהשנבוכו

 שני בכמה ידע דלא מאן האי יהושע, דרב בריא הונא רב*אמר
 בשבועי, ופרטי ביובלי כללי ונחשוב שתא, חד ניטפי עומד, הואבשבוע
 כמה וידע בשבועי, לפרטי ונחשובינהו אפרטי ונשדי תרי, ממאהונשקל
 הארץ*. בקרב הרעב שנתים זה כי וסימנך, בשבוע,שבי

 עוד זו שמועה נמצאה בסמוך, שאביא גאון, י( האיי רבובתשובות
 "לישייליה והוא: לפניו, שהיה הנוסח את ממנה מוציא ואני אחרות.בפנים
 מכל תרתי ולישקול בשבועי, ופרטי ביובלי כללי וליפוק עולם, דסדרלתנא
 2(, נמי אי בשבוע. כמה וידע בשבועי,  וליפוונין אפרטא, ולישדימאה,

 שני, חמש עליה לוסיף או שנק תרתי מיניה וליבצר 3(, לספראלישיילה
 בשבועי, וליפקינון 5(, שנים חמש ועוד 4(, הרעב שנתים זה כיוסימנך,
 בשבוע*. במהוידע

 יחד קלם כי אחד, ממאמר שנויי-נוסחאות אינם אלה לשונותכל
 וכלם בעצמו, יהושע דרב בריה הונא רב השמועה, בעל מפי כצורתםיצאו
 אחד מאמר המעתיקים השמיטו שאחר-כך אלא בתלמוד, בתחלה כתוביםהיו

 )שחרז והחרוז המשקל ומן 102(; וצד 46 צד הרכבי, הוצאת הנגיד", שמואל רב הקשיריידין גשתי הזה השם את גאון, האיי רב של יירי בן הנגיד, שמיאי יב ימתוג 113(
 ילקוטי הקראי ויפת בצירי. מבטאת והיוד תנועות שתי בן שהוא יוצא, תהיה( מיה עםיחו

 144(. צד רס"ג-, הכמחלקת העירותי כאשר יא?י, )וצ"י: האלי ומנקד כותב 149( %דקדפוניות'/

 דוקם, הוצאת שלמה-, )-שירי כתוב רה"ג של דורו בן הוא גם בן-גבירול *למה רביובשירי
 ונראה, תנועות, לשתי נחשבת זו שמלה יוצא, השיר ממשקל אבל אחת, ביוד האי" -ורב 71(צד
 בצירי. והאלף בקמץ ההא את לנקד על-כל-פניפ או יודין ביתי האיי לתקןשיש

 האיי רב כתב הכילים, שני יקשר כדי מדעתי, שהוספתי נמי, "אי תמורת2(
 rnlb קצר ררך _ויש "תיש(: עייהם ומוסיף העקריים הדברים את רק השמועה מן)המעתיק
 מפני הראשון, מן הוא ונקל קצר בו, רגילים שהיו מנין-שטרות, עי-ידי שהחשובכלומר
 להלן )עלן ראשון. בית תרכן יאחר ל"ד בשנת היובלות יהפסקת אחר, למנין צריךשאינו
 וכו'. שהוכיח לאחר המתחלת: , י נ ש ה ל ל כ ה ל עבהערה

 נסים רבנו עדות לפי3(
 )גירונד"

 שנת בירושלים שנדפסו זרה, לעבורה בחדושיו
 בשבועק ופרטי ביובלי כייי ולחשוב חננאל(: רבנו נשל זו בגירסא שמוסיפין "ישתרמ"ח,
 אלא אחד, למנין עולה והכל שנק תרי מיניה ונבצר אסרטק ונשדי תרתי מאה מכלונשקול
 שנת ואמר עבדינן, יהודה דכרבי לימד ועוד החשבון סדר ללמד יותר, זו גגירסאשהאריכו
 חננאל רגנו בפרוש וכן שלפננו, האיי רב כנוסח אכל לשונו. כאן עד ולכאן'. לכאן עולהחמשים

 בגמרא, בתחלה כתובים היו האלה הכללים שלשת שכל מוכיחה, ועזיבתו הזה, הלשון נמצאלא
 והשני. הראשון בכלי וגשנה נאמר שכבר החשבון, סדר את כאן ולשנות לחזור צריכים היוולא

 "לפחות". פרוש: כעין כאן מוסיף האיי רב4(
 *יהוסיף'. מוסיף: האיי רב6(
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 בעיני. ברור הנאת השמועה ופרוש להם, מובן היה שלא שני,.שוו
 עולם"ן מ"סדר האחת ברייתות: שתי לפני-כן היבזו שםבתלמוד

 ואחת שני", בית לחרבן וחשוב צא חרבן( )לאחר ואילך "מכאן)הממימת:
 יצאו שרפו "ובעוונותינו המסימת: העולם, שנות מנין על אליהו", דבי'ס"תנא
 האיי רב ומפי שיצאו". מה המשיח( ימות שהן החמישי, האלף )משנותשהן
 שבישיבה )"תנאים"( הברייתות שוני מנהג שהיה שמענו, בתשובתו.גאון
 פפא ורב 1(. זמנם עד אלה מבנינים שעברו השנים, מספר את בהןימרוט
 אל בבבל, בו רגייים שהיו ממנין-שטרות, לעבור איך סמנים, שם.נותן
 בן- יהושע, דרב בריה הונא רב אחריו בא והנה האחרים. המניניםשני
 השמטה, שנות את צל-פיהם לקצוב כללים, שלשה לנו ונותן וחברו,דורו
 האלה. התאריכים משלשת כל-אחדלפי

 שפרשוהו שלפנינו, התלמוד בנוסחאות הכתוב הראשון,הכלל
 מכין הסמוך(, בסמן )עין לחנם בו ונתלבטו תאריך-החרבן על.;;מפרשים
 שנה להוסיף צוה ויכן אנשי-מזרחו חשבון לפי לתאריך-הבריאה,באמת
 יצחק רבי התוספות, מבעלי אחד הזה הנכון הפרוש על עמד וכבראחת.
 והרז"ה קל"ה4 )סמן קהתרומה* בספר המובא הזקן(, הר"י )הוא שמואלב"ר
 42 במקומו *המאור*בספר

. 

 והלגלר, שנה, באותה היה כמה מוצא את הישנים קובססרים להעיר: מוסיף האי* רב1(
 רואים אנו וכן שנתו'. ימגין ומוסיף "שנה ואין רואה, שהוא כמה )מעתיק( ניסח מבין,-שאין
 וכ"י הילקוט גרסת לפי כתוב )פיל( עולם" שב"סדו גמקורן, אלה ברייתות בשתיבאמת
 בהערות )עין שנה* תשפ'ב או תש"ע שגה, תשס"ב הבית להרבן וחשוג צא וחייך .מכאן.שונים:
 שנה*, מאות משבע יותר מהן ויצאו שרצו.., *ובע11נותינ1 )ם'ב(: אליהו' דבי וב*תנא'רטנר(,

 בהערה(. ב, סמן תאריך-החרבן, )עזן וארבע' וששים מאות ,שש המכירי: הילקוט גרסת לפיזע
 זוטא*. עולם ובנסדר רנתי" ב,פסיקחא גם מצאנו כאלהדוגמאות

 איש עליו העיר שלא בתלמוד, קדום בנוסח הזה חמגהג רשם את עוד מצאתיואנכי
 ן ו י ג י "פ בספרו מעתיק י*ח, היא בונת דבריו שכתב מרטיני, ךימונד הכמרעד-כה.

 בעלי כל כדבלה בו דשו שכבר חלק*, פרק סנהדרין ,במסכת הידוע המאמר את ה* ג סו אה
 אלפים שגי תמו, אלפים שני העויה, הוי שנה אלפים "ששת והוא בדורות-הבינים,ווכוחים
 צ*ז(, )סנהדרין, ויצאו" מה מהן יצאו שרבו וגעוונותינו המשיח; ימות אלפים שני"ורה,
 אחד הוספת כי-אם הברייתא, מדברי אינו וכו'" שרבו "ובעוונותינו שהיוון: מחליט,,והוא

 שמתוג אידיהן", יפני בפרק זרה *בעבודה הזאת הברייתא מדברי ראיה יו ומגיאהרבנים;
i~ffשנה* עשרה וארבע מאות שבע מחן יצאו שרבו "וגעוונותינו Ed. Hdet. (Pugto 

- ,LIpsiae ה)595  אמנם לפניו. שהיה הקדום בנוסח היה וכן במצא שכן גרבר, ספק כי ואין 
 שרבו  אובעוונותינו המאמר הוא. גדף הבל זו, מנוסחה להוציא הקנאי הכמר שאמרהתולדה,
 המסכת את שהעתיק הסופר מיד יצא תשאר ומספר איא הברייתא, מדברי באמת הואוכו'"
 האיי. רגנו בדברי שנה, גאותהשזאת

 שמצא רבו, בשם מביא ע"ב( ט, דף הוסיטין, )רפוס בתוספותיו אלחנן ורבנו2(
 העולם, משנגרא שני בלהו לחשיב בשבוע, שגי כמה יזע דשא מאן ,האי אחרת: ~אסא,בספרים

 קל העקרית הנוסחה היתה שכך הדגרים, ונראים וכו'*. גיוביי כלזי ונחשב שהא, חדאונטמי

 הראשון.שיכלל
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 )ספר אחרים ובספרים האיי רב בתשובת שמצאנוהו השני/ הכללעל
 דסדר לתנא "לישייליה להלן(: המובא בנבנשתי יהודה דון ובכ"י*המאור",
 מתחיל שמנינו האיי, רב אמר בשבועי", ופרטי ביובלי כללי וליפוקעולם,
 גיא שהיא לחרבנו, י"ד בשנת ראשון, בבית ליובלות למנות שפסקומשעה
 ומדברי בגמרא, שם זכר כל לו אין זה מנין אבל 1(. ליצירהשנ"ב

 הכתה אשר אחר שנה עשרה "בארבע הפסוק על ב( )י"ב, בערכיןהברייתא
 לשיטת רק הולכת שהיא נראה, יובל, לשנת זו שנה החושבתהעיר",
 עליה מיסדים זרה בעבודה החשבונות שכל יהודה, רבי לשיטת ויאחכמים,
 סמן תאריך-4חרבן, עין התוספות. ובעלי רש"י על-זה העירו כברוכאשר
 =העבור", )ספר חייא בר אברהם רבי של פרושו הוא יותר עוד רחוקו(.

 בני מגלות היא המנין שהתחלת שתא, חדא ניטפי גרסתו לפי ש"ו(,מ"ג,
 נזכר שלא מסשר ליצירה, ~tff ג"א בשנת ידבריו שהיתה ראובן, ובניגד

 אומר והרז"ה על-פיוס חשבונותיהם שיקצבו יתכן ואיך מקום, בשוםבתימוד
 לחשבוך בריאת-עולם, למנין שהצננה ניטפי(, מית בו )שאין הזה הכילעל

 מכרע והדבר כלל. התלמוד בעלי ידעו לא כזה חשבון אבלבני-מערב,
 וכדרך גרעון, וכל הוספה כל דורש שאינו לתאריך-החרבן, שהוזנהמאליו,
 היתה לפניהם,  שהיתה וביספו,  שמלת אף-על-פי  המפרשים, כל כמעטשהבינו
 היה שכך ידענו, ה"ו( פ"י, ויובל, )שמטה הרמב"ם ומדברי כנגדם.עומדת
 אנשימנהג

. 
 חרבן, לשנות א5א מונין היו לא "וכולן והגאונים: ארץ-ישראל

 שבע". שבע אותןמשליכין
 והות לפנים, צריך אינו שני" תרתי מיניה "ליבצר האחרוןהכלל

 למנין-שטרות.מכון
 למנות רגילים היו ששם בבבל, כי היא, האלה ההשמטות כלסבת
 חשבונותיהם בתלמוד שיחשבו והחכמים, הסופרים לב על עלה לאלשטרות,
 מוזר, בדרך ראינו, כאשר השני, הכלל את 5הם פרשו ולכן אחר,למנין
 בקיאים היו לא ששם בארצות-המערב, לגמרי. השמיטו הראשון הכללואת

 תרתי "ייבצר השלישי: הכלל את שהשמיטו להפך, הדבר היהבמנין-שטרות,

 האהרון, שהיובל התימוד, ומדברי עולם" ,סדר מדברי גאון, האיי רב ששכיה יאחר1(
 הוא שנ"ב, ג"א בשנת חרבני, יאחר שנה י"ד נשים ראשון, בית בזמן בארץ ישראלוגעשו
 ברייה, משגי שנה( ושנ"ב אלפים )שלשת אותם "יפיל ואומר: בע"ז הגמרא דברי אתמבאר
 עולות שאין והשנים שלמות, שנה מאה מכל שנים שתי יאחז תכץ, שהוא :rlaln עד בידווהנותר
 הוא שנוהר ומה בשבועים ויוציא מגה,  בלבל השנתים מן שבידו מה עליהן יוסףלמאה,
 ולפיק עולם  דסדר  לתנא לישייליה שאמש הוא הה השש מן גה המאר
 אפרטא, ולישדי מאה מכל תרתי בשבועיוייתי ופראטי ביובי5יב55י

 מזקלישי5יה קרע חשן דרך בשבועא.הש כמה ויארע גשבועיו5יפקונין
 ד5וסיף או שני, תרתי מיניהי 51יבצר ופח( בעש עו קטרג י5:ההגא
 חמש קוד פח", וגף, הרעב שנתים זה כי וסימנין שני חמשעלוהי

 סמן הרכבק הוצאת הגאונים, )תשובות בשבועא"  כמה וירע בשבועק וליפקוגין להוסיף. ים, נש
 שם4 )עלן זרה לעבודה ר"ח בפרוש קלים גשנויים הובאו ופרושה הזאת הגרסה וכ5גו"ה(.
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 ולא האחרים, הכללים משני באחד ותפסו טיבם, מה ידעו שלאשני",
 שהוא שחשבו הרעב", שנתים זה "כי המלים: את אלא השלישי מןוכמשייו

 ב"ספר- תם רבנו העיר )וכבר תרתי" מאה מכל "נישקול שאמרו: למהסמן
 שוניהם בדרכים הדביי את להם ופרשו הזה( הלליש זרות עלהישר"
 1(, ראינוכאשר

 ראער כאשר השמטה. שנת על-דבר הפוסקים דעותש
 ;. לפי והטבלות השמטים חשבונות ליסד בתחלה הרמב"ם השתדל למעלה,כבר
 בית בזמן שגם שבוע, שני ממנין עולה אינה חמשים ששנת "הנמים/ועת
 שנק בית לאחר גם למנות יש ושפך שמטים, לקדש כדי יובלות מנושני
 בבית התחיל וליובלות לשמטים החדש שהמנין בחשבונו, ליסוד לווהניח
 שעלה משעה אשי, רב על-ידי א(, )י"ג, בערכין השמועה העמדת לפייעני,
 ששה. קדשה הארץ את וקדש הבית, לבנין שנים שש בסוףעזרא

 על להוסיף זה, להשבון כלל נותן הוא שהבאנו קע"ב( )סמןיבתשובתו
 עזראג שעלה עד שני בית בנין מתחלת )שעברו שנה ל"דעונין-שטרות

 הרמב"ם התאמץ אשר בכל אבל ולשבועים; ליובלות הקבוצה אתולהלק
 לקבלת פנים הסביר הנה עיון, ב ולהעמידה חכמים בשיטתשהחזיק
 בית חרבן שאחר כדבריהם, ופסק למעשה, היכה לקבוע בבואוהגאומם,
 שהעלו וכמו יהודה, רבי כשיטת בלבד, שבע טבע אלא מומם אין,עי

 זרה.בעבודה
 אחת, לדעה עמו בזה שנתפונו האחרים, הפוסקים גם אחזו זובשיטה

 שנה כשלשים יהלכה, כך העלה תם )רבנו דבריו את ראו שלא אותםאף
 שהתלמוד מאתר כי ואמרו, תורה"(/ "משנה ספרו הרמב"ם שכתבקרם

 שהלכה מכלל יהודה, רבי שיטת לפי חשבונותיו חושב זרהבעבודה
במותו.

 על מןסדים במנין-שמטים התלמוד חשבונות כל ראינו, כאשרוהנה

ן שהסופרית אלא בתלמוד, גתח5ה כתובים היו הכלסים שלשת שכ5 זו, השערתי1(
 אחד נוסח ע5-ידי מכל-ספק, נעלה גמור, לודאי עתה 5י נעשתה קצתט, ושמו קצתם"שמיסו
 5ו שהיתה בנבגדותי, אברהם דון הנשיא בן יהודה דון הנשיא ש5 בבית-גנזיו שהיהכ"י,

 ע1 יד ח"א, ויללה, דפוס יעקב", -עיז לספר בן-חביב ר"י הקדמת )עלן כ"י ש5 נכבדהקבוצה
 הרמב"ם, שיכת על בדברי ג( )שרש שלו בקונטרס-השמטה הרלב"ח 37(. צד חים,גרץ,
 שופ אינה שגירסתו ,ואפשר דבריו: יתר בתוך יאמר החרבן, שנות על-מי השמטה ענותהקוצב
 הגזכריט השנים עם מצאתיה ק5ישית, גירסא מא אב5 הנזמות, מן"חת
 הנעלק הנשיא בספרי ע"ה במסכת =ק תמי תבצר שת4 יא"טן

 עצמה רש"י גירסת והיא ידה באנב:שתי יהודה דט הש45החכם
ס חוך ע"מ העב" שתא". חדא וניטפי שם כתוב שאינוזולתי מ  וששש 

 ונמצאה חרשה, 11 גרסה אין אחד מצד היא. ימרה חששה אבל גרסאות, להרגות'שלא
 )אלא "המאור" בספר הובאה וכן הרלב"ח( ימני היו )שלא האיי רב ובתסוגת ר"חשל בפרותי

 פן שפי-אחד עצמם, על מוכיחים הדברים שנק ומצד אחריטג בררנים אלה חכמיםעמרסוה
 אחר. ותנוריך מגנןגכייים
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 ויובלות שמטיםחשבון בה-

 ואחוי. היתה; מוצאי-שביעית שני בית בה שחרב ששנה העתיקה,~המס4רה

 בין. ושנוי חלוף כי יהיה שלא לחשב, היה אפשר זו, בקביה מודיםשהכל
 שמצד- מפני כן, הדבר אין באמת אבל השמטה. שנות במניןהפוסקים
 החלוף גרם שני ומצד במחלקת, תלויה עצמה שנת-החרבןאהד,
 המחברים כל היו שלא ובני-מערב, בני-מזרח בין היצירהבמנין
 לשלשה.. הפוסקים נפלגו ובכן השמטה. שנת בקציבת לחלופים בו,בקיאים
ראשים.
 ג"8 שנת והיא לבתנו, ת"כ בשנת שני בית חרב רש"י, לדעתא
 מצד לו, יצא זה דבר היתה. מוצאי-שביעית שנה ואותה לב"ע,תתכ=ח
 השביעית. השנה מן התחיל שמטים שמנין )שם(, בערכין שאמרו סמהאחד,
 תי"ד- את נוציא ואם הארזן את וקדש עזרא שעלה משעה הבית,לבנין
 מצד מוצאי-שביעית. ת"כ שנת שהיתה נמצא שבע, שבע הנותרותשנה
 זרה: בעבודה שלפנינו הגמרא נוסח על-ידי כך לקרש רש"י לזקקאחר,
 בשבוע, שניה היתה לחרבן ראשונה ששנה למד, שממנו שתא", חדא"ניטפי
 הרא"ש, גם אחז זו בשיטה מוצאי-שביעית. היתה ת"כ ששנתובהכרח,
 אעיר ואשר רש"י, בדברי הנמצאות הקושיות את להסיר בכל-כהושטרח
 מיד.עליהן

 שמטיפ שמנין אשי, רב דברי מכל-צד. קשים רש"י דבריאבל
 דעת לישב אלא נאמרו לא לבחנו, שביעית משנה מתחיל שני ביתבזמן

 יהודה, רבי לשיטת אבל שנה, לחמשים עולה היובל שתקופתחכמים,
 משנה. מתחיל שהמנין ב(, )י"ב, שם אמרו בלבד, שמטים רקהמונה
 שנה נמצאה בשביעיית, כל4ת שנה שת"כ ומפני הבית; לבניןראשונה
 גם, הבית. חרב בשנה ובה חכ"א, בשנת .אלא נופלת אינה לשמטהראשונה

 שחרב. יוצא, רב-אשי של מלרוצו וגם בערכין המשא-והמתן כלממהלך
 לבנינו. תכ"א בשנתהבית

 ולאמר, זקנו שיטת מעט לשנות הרשב"ם אמר האלה הקושיות כל לרגליב(
 רב שאמר וזה מוצאי-שביעית; היתה והיא לבנינן, תכ=א בשנת חרבשהבית
 מתחיל לחרבן שהמנין מפני  היא  שתא",  מרא  "וניטפי  יהושע דרב בריההונא
 לידינו הגיעו לא הרשב"ם דברי תת"ל. ד"א שנת היא לבחנו, תכ"בבשנת

 שידע נניח, אם מפיו. בדיוק יצאו איך לדעת קשה ולכן הראשון,ממקורם
 ושהביא בחשבון-הבריאה, ובני-מערב בני-מזרח שבין ההבדל אתהרשב"ם

 משנת. השבוננו לפי מתתיל שטרות שמנין וידע במשפט, הזה ההבדלאת
 היה. אפשר אז - תמ"ס, ג"א משנת מנוהו ארצו בני אשר בעת ת"ן,ג"א

 החרבו. שנות ושמלן לבתנו, תכ"א בשנת שחרב הבית על שבאמרולאמרן
 בני-- אנו למניננו ותת=ל תתכ"ט גיא לשנת כבנתו תכעב, משנתמתחיל
 שאביאנה: הרמב"ם, שיטת עם לגמרי מסכימים דבריו זו הנהה ולפימערב,
 שנים. בשתי רש"י של מאותה מתאחרת שלו ושנת-השמטהבסמוך,
 לא, ידענו כאשר שבאמת - דבריו המביאים המחברים דברי מסתימתאבל
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 בענין ונתנו שנשאו בשעה לבם על עלה לא או הזה, בהבדלידעו
 ספר-"התרומה", בעל עליו לקשה בצדק ולכן כן. הדבר שאין נראה -שמטה
 ושטרות: מנין-חרבן שבין להבדל בתלמוד שנתנו הסמן את סותריםשדבריו

 גיא בשנת חשבון-שטרות תהית נניח אס )כי בביתך שנה עשרים ליזה
 .. ג"א לבנןנו, תכ"ב שחיא לחרבן, ראשונה שנה תהיה הנה לב"ע,תמ"ס
 הנח כדבריהם, שנתו היתה ואם לשטרות(. שפ"ב בשנת לבריאה,תת"ל
 רש"י, של מאותה אחת בשנה רק מ-חרת שלו שנת-השמטהההיה
 דבריו. את שתקן קרם תם רבנו של לשנת-השמטה בדיוקומכונת

 זח לענין שהקדיש אחיו, תם רבנו דברי הם יותר וברוריםמלרשים
 שני בית שחרבן מחליט, הוא גם תצ"ב(. )סמן ב"ספר-הישר" מןחדסמן
 תמיד מאחר חשבונו ולכן לבנןנו, תכ"א בשנת כי-אם ת"כ, בשנת לאהיה
 היא רש"י, לדעת לשמטה רביעית שהיא תתק"ט, ד"א שנת אחת.בשנה
 חננאל: רבנו גרסת על-ידי בא הוא זו להחלטתו בשבוע. שלישיתאצלו
 מן שצברו תמ"ח, ג"א זו משנה נגרע אם כי שני. תרתי מיניהנבצר

 איף שנת היא לב"ע תתק"ט ד"א ששנת נמצא, מנין-שטרות, עד;;בריאה
 בשביעיות, השארית את ונוציא שנים שתי ממנה נפחות ואם לשטרות,ותס"א

 הספרים גרסת לפי שאף ואומר: מוסיף תם ורבנו שנים. שלש לנוהשארנה
 )כדעת לאמר אנו שצריכים אלא זה, חשבון בידינו יעלה שתא" חדא=וניטפי

 כי-אם תכ"א, שהיא החרבן, משנת מתחיל אינו לחרבן שהמניןהרשב"ם(,
 גרסה שלפי על-זה, מעיר תם ורבנו לבנןנו.. תכ"ב משנת שלאחריה/משנה
 הכמי כל הלכו ר"ת בשיטת לפרטיהם. מציעם שהוא סובא, פירכי איכאזו

 ב, ט, )בע"ז, התוספות ובעלי "התרומה" בעל בתוספותיו, אלחנן רביצרפת,

 היתרון את ונתנו 1(, בחדושיהם( והר"ן והריטב"א והרמב"ן מאן, האיד"ה
 אהר"י שלנו. שבספרים שתא" חדא "וניטפי גרסת על חננאל רבנויגרסת
 שהשנה ואמר זו, שיטה עם שתסכים הספרים, נוסחת את גם לפרשהשכיל
 "התרומה"(, ספר ע5ן ת"ח. ג"א שני, בית לבנין )או לתאריך-הבריאהבה
 יצא בשביעיות, הכל ונוציא אחת, שנה נוסיף תתק"ט ד"א שנת עלואם
 ר"ת, כדברי בשבוע שלישית היא זו ששנהלנו,

 תקון. עוד' צריכים שדבריו אחר-בך, הכיר בעצמו תם רבנו אבל.ס
 רק נכונה לשטרות, ותס=א אלף היא תתק"ט ד"א ששנת הנחתו, עקרבי
 ששנה במנין-הבריאה, הראשונים" "לשיטת או אנשי-מזרח, חשבון'יפי

 שינוו להשבון-הבריאה אבל המ"טו ג"א לשנת מכונת לשטרותואשונה

 מכף זה חיצון הגאונים. לדעת שמטה שנת שהיא תתקפ"ג, ד"א שנת על אומר הכמב-ן!(
 ד"4 ושנת - דבריו את ר"ת הון מיד, נראה כאשר אבל, תקונה. לפגי הר"ת שיטתעם

 בשבוע. ששית אלא אינה הגאינים, של תתקפ"ב ד"א ישנת המכונת שינו, למניןתתקפ"ג
 כזהשבוש

 נזדקר.
 על שכתב תרמ"חג לירושלים, זרה יעבודה בחדושיו הר"ן לפגי גם

 מגצן-הברותח לפי דק נכונה זו והחלטתו הגאונימ1 לדעת שמטה שנת שהיא ttffp ה"אשנת

 ששכיחי ערב חיט ש"ט ה"א שנת אייו, מוגה הרת שגם מניננו, לפי אבל הגאונים,נשי
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 לחשבוננו תתק"ט ד"א ששנת -נמצא, ת"ן, נ"א משנת מתחילמנין-השטרות
 לאלף כי-אם תם"א, אלף לשנת לא משנת הראשונים( לשיטת תתק"ח)ד"א
 שנית שהיא לנו, יצא שני" תרתי מיניה "נבצר הכלל ועל-פי לשטרות;ות=ס

 סבוראי", דרבנז עולם "סדר בדברי לדבריו סיוע מצא תם ורבנו 1(,בשבוע
 בעל גם הגיע כזו למסקנה שמטה. היתה תקס"ד ד"א ששנת בו/שמצא

 על שפרשה שתא", חדא *וניטפי הגרסה על-פי אחרת, בדרך*המאור",
 דרכי תקונה, אחרי ר"ת שיטת אנשי-מזרח. חשבון לפיתאריך-היצירה

 תוצאות עם בדיוק מכננים והשמטה החרבן שנת וקציבתחשבונותיו
 )תאריך-החרבך. הבית בה שחרב השנה את קציבתנו ועם ז( )סמןדברינו
 ד(.סמן

 בתוצאותיה מכננת תורה*, ב"משנה להלכה שקבעה הרמב"ם,שיטת
 אשר שהיסודות אחר מראש, לראות היה אפשר זה דבר תם. רבנולשיטת
 שסליהם בעצמם, אותם הם ולשטרות, לחרבן המנין חשבונותיו: עליהם44ה
 הרז"ה. שיטת עם בתוצאותיו דבריו משנים וכן הר"ת;סמך

 הדבר כן לא הנה לשלשתם, אחד דרך שנת-השמטה במנין אםאבל
 רש"י, בשיטת הרמב"ם הלך שני בית שעמד השנים במספר שנת-החרבן.בקציבת
 ג"א או אנשי-מזרח, לחשבון תתכ"ח ג"א בשנת לבסנו, ת"כ בשנתשחרב
 ת"כ שנת בתכונת ממנו הוא נבדל אבל אנשי-מערב; לחשבוןתתכ"ט
 מוצאי- שנה אותה היתה רש"י 17ת שלפי בזמן השקטה, בתקופתומקומה
 החרבן שלפני מתשרי השמטה בה שהתחילה הפשוט, במשמעהשביעית
 את לפרש אנו צריכים לפי-דעתו הנה שאחריו, אלול חדש עםוגמרה
 ומפליאה מוזרה בדרך במוצאי-שביעית, הבית שחרב האומרת,המסורה
 אב מהרש ליום מיום נמנית שהיא לחרבן, הראשונה השנה שבמשךמאד.
 לשונו סגנון לפי או שאחריו/ מתשרי לשבוע, ראשונה שנה נכנסה אב,עד

 מתשרי שתחלתה באחרונה, הבית בה שחרב "שנה למעלה: הבאנושבבר
 - וליובלות לשמיטים המנין הוא מתשרי שהרי - חדשים כשני החרבןשאחר
 בתאריך-החרבן העירותי כבר וכאשר היתה", מוצאי-שביעית שנהאותה
 ד(.)סמן

 ונכון שלם משג מבין קורא לכל לתת לדעתי, יכולה, זו קצרההצעה
 לא אם וסבותיה, מחלקתם טעמי על הפוסקים, של השונות השיטותעל-דבר
 שהתמלט והגה הגה בל על ולהרחקות יתרים בדקדוקים עצמו להכניסיחפוץ
 כל להצדיק ולהשתדל בכונה/ שלא או בכונה המהברים מן כל-אחדמפי
 בסוף הנמצא השמטה", ב"קונטרס הרלב"ח כזאת עשה כאשר ושיטה,שיטה

-- . .

 בהערה(: ג"ח, )תאריך-השטרות, יבשיה דבריו שתקנתי מה כפי ר"ת, לשון וזה1(
 ישוב של תשוי על שמנין הראשונים, שיטת לפי לשמיטה, ג' שנת שקבעתי לפרט ט'שמשגת
 מונים אנו בוהו של שלתשרי גב על ואף לשמיטה. נ' שנת הוי יפרט ט' ששנתזיקר

 תחל- מונים דביריה מניסן מכל-מקום שנה, חשוב בשנה אחד יום שאפילולשטרות,
 השנה,

 עיקר*. וכן יצירה, של ניסן שלאחר תשרי והוא לשמיטין, השנה ראשי21שרי
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 1(. משם יקחם דבריו, פרטי כל על לעמוד והרוצהובשובותיו.
 שני. בית חרבן לאחר במעשה שמטה שנדת קציבתט.
 ארצות- חכמי בין רק ראינו, כאשר נפלו, בשנת-השמטה הדעותחלופי

 שהעלו מה לפי העיון, מצד רק בדבר ונותנים נושאים שהיוהמערב,
 בארצות- הדבר היה כן לא דרכו. על-פי כל-אחד שהבינם התלמוד,בדברי
 היתה ששם ובמצרים, בבבל סביבותיה, אשר ובארצות בארץ-ישראלהמזרח:

 וידועה איש, מפי איש ,בידיהם "מסורת הרמב"ם, כדברישבת-השמטה,

 לדעת הבית חרבן משנות. צורית הדברים כל קבלו נ"א פרק ופרח* "כפתור בעל אצלנ(
 בשנת המנין ותחית תתכ"ה נ"א בשנת הזה הספר בעל אצל היה"רמב'ם

~ff1 
re~lnn תחת 

 הספר לבעל ובאה ותת-ל, תתכ"ט ג"א לשנת מכונות האלה השנים שתי הרמב"ם אצלאשר
 בשביל-זה שנסתבך )וכמו ובהר"ד וי"ד למולד מנין-הבריאה בין הבדיל שלא מפני זוטעות
 מתוך לדעתו צריך שהיה אף-ע5-פי ז-ח(, סמן תאריך-השטרות, ע?1 בחשבון-שטרות, גםומם
 שנת- את גם שנת-החרבן בצד מוסיף שהרמב"ם מפני ורק בעצמו. שהביא -המאור" בעלדברי

 השמטה את בקציבתו מטעות נמלט - מוצאי-שביעית שהיא עליה ואומר תתקלש, ד"אהבריאה,
 ושהיתה לבנינו, ת"כ בשנת לפי-דעתו היתה ששנת-החרבן אומר, הוא תם רבנו עלגמעשה.
 שנת- בקציבת מטעות נמלט כאן וגם מוצאי-שביעית, ושהיתה רש"", עם מחלקתי עקר היא.)וזו לברני תכ"א בשנת היתה ששנת-החרבן פעמים, כמה אומר תם שרבנו בזמן שנת-שמטה, שנהאותה

 העיר שכבר אף-על-פי - יודע הספר בעל אין וגם זו. את זו מבטלות טעיותיו ששתי מתוך רקהשמטה
 תם לרבנו לו שהיו - עליו משיג וגם וקצרות ארכות עמו מטיל שהוא "התרומה", בעל זהעל
 אב5 אחת. בשנה ממנה נכדות והשנית הרמב"ם, לשיטת מכונת מהן שאחת בהשבון, שיטותנטתי
 רש-י, לדעת שנת-השמטה מבקשים אנו אם לפי-דעתו, רש"י. שיטת אצלו נשתבשה יוהר .עוד
 תוספת, כל בלי שבע שבע ולהוציאן תתכ"ח נ"א שנת מסוף השנים מספר את לחשב צריכיםאגו
 ומאשר ברש"י מפרש נמצא זה שנוסח בזמן שתא, חדא וניטפי גריס יא פירש"י מחליט,והוא

 אחין להבין שקשה הזה, והשבוש זוז לתוספת טעם נותן בעצמו ורשויי הקדמונים כלעל-ידי
 שהיא בזמן בשבוע, ראשונה שהיא אומר שהוא פ"ב, ה"א שות בקציבת לטעות לו גרם לו,בא

 ד"א שנת על האימר "התרומה", בעל על חולק והוא בשבוע. שתים שנת רש"י לדעת.באמת
 "כפתור ובעל לרש"י, שנת-השמטה שהיתהתתקס-א

 ופרח-
 ולא בשבוע, לששית בטעות חושבה

 ראשונה היתה תתכ"ח, ג"א שהיא הביה, לבנין ת"כ שנת רש"י שלדעת עצמו, לדברי לבשם
 שתית - פ"ב ה"א ושנת שנת-השמטה היתה תתקס"א ששנת קשי, כל בלי יוצא שמזהבשבוע,
 חמישית ט"ו היא שגת היתה רש"י שלדעת ב, ט, בע"ז התוספות מדברי יוצא )וכןבשמטה
 שבברייתא ת י ע י ב י-ש א צ ו מ בפרוש תמוה דבר עוד ופרח" "כפתור לבעל וראיתיבשבוע(.
 לשנה פרשה תם ורגנו השביעית, צאת אחר הראשונה השנה רש"י "פרשה דבריו כפיבערכין.
 האחרונה בדעה מחזיק והוא השביעית", יוצאה שכשנגמרה השנה כלומר, שביעית, שלעצמה
 וכמו מהשמטה, ראשוגה השנה שביעית מוצאי קורין ז"ל שרבותינו הוא מקומות "ובכמהואומר:
 תמורת )כצ"ל דהכא שביעית מוצאי אבל רש"י, כפירוש ספ"ב, מבשירין מסכתשתמצא
 וראיתו הוא". תם רבנו כפירוק לונק( בהוצאת המעיר החכם בזה ההקשה ולחנםזהיא,
 פרושו אבל חריב*. שביעית דבמוצאי אשתכח ארביסר ל"ו "הוו ב(: י"ב, )ערכין, הגמראמלשון
 שהיתה לבאנו, תכ"א בשנת הבית שתרע מכאן, להוציא המפרשים היטיבו וכבר מכרע,אינו

 בשגילו שהוציא עד כל-כך, ברור פרושו היה ופרח" ,כפתור בעל בעיני ואםמוצאי-שביעית.
 לדוגמה עוד עין מקומות", שבכמה רק )5א ם 1 ק מ ל כ ב ממשמעותו ת י יע ב י-ש א צ 1 ממשג

 י"ב, סנהדרין, מ"טן פ"ה, אבות, ג-דן ו, א, ה, בן ד, חן ג, ה, ב, די א, שביעית,במשנה,
 תם, ברבנו גדול, באילן לתלותו ולא עצמו בשם לאמרו לו היה לרב(, אחרים ובמקומותע"א

 אחריו, המחברים כל בשמו הביאו וכן ההפךי את מפרש פעמים כמה הישר" ב.ספיהאומר
 י האחרונים. בעיי-התוספות עד "התרומה", בעל אלחנן,מרבנו
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31 tlawnויצוות שמטים 

 קשה. שהיה אף-על-פי ולכן, - ארץ-ישראל" ואנשי הגאונים אצלומפורסמת

 עליו, חולקים שחכמים במקום יהודה כרבי הלכה לקבוע הרמב"םבעיני
 והמעשה, שהקבלה ומפני המציאות, בפני ראשו להרכין זקוק את-עצמוראה

 אדמת- יושבי היו עד-כמה להתלותי. ראוי ובהן בהוראה, הם גדוליםעמודים
 בשטרות לכתבה ממנהגם רואים אנו שנת-השמטה, במנין זהיריםהקדש

 לשם כדי ואולי בידיהם, המנין ישתבש שלא כדי כפי-הנראה,ובמכתבים,
 ככה לבית-דין. רק מסורה היא הדין שלפי אף-על-פי לך", "וספרתמצות
 ובאגרת בשמיטה". כתוב שזמנו "שטר )פ"א(: מכות בתוסמתא מוצאיםאנו
 הרש"א שפרסם גאון-יעקב, ישיבת ראש ברבי, יאשיהו רבי שכתבאחת,

 .ביום כזה: הזמן כתוב 475(, צד שווארץ, לר"א )פעסטשריפטפוזננסקי
 שנת דהיא ע 1 ב ש ל ה נ 1 ש א ר שנה אייר, בחרש ימים בשבעהששי,
 ללוד". הסמוכה רמלה במדינת וחמש, ושבעים מאות ושבע אלפיםארבעת
 הם. תשפ"ט/ ד"א בשנת צובה חכמי אל צור חכמי ששלחו אחד,ובמכתב
 וברשימה ט"ז(. דף ח"ג, ירושלים", )"גנזי לשבוע" "הראשונה בצדה:מוסיפים
 שהיתה שנה, אותה על נאמר תתכ"א, ד"א בשנת באשקלון שנכתבהאחת,

 חשבון עם מכינים האלה המסקרים כל ,SaadyanRh), .ק )51 לשבוע""חמישית
 השמטים ועם התלמוד, מדברי לנו היוצא עם והרז"ה, תם רבניהרמב"ם,
 שני בית בימי בפעלשנעשו

 רקם מהן ונשאר ההמוראים בימי שהיו משנות-שמטה, אחתעל
 ינאי רבי בה שהתיר השנה 231(. צד )ח"ד, בספרו גרץ יעירבתימוד,
 ג"ש. הרגיל, למנין 216 בשנת ישער, כאשר היתה, בשביעית קרקעעבודת
lwwpnn:הפרחיים,. על למלחמה הרומיים יצאו שנה שבאותה מפני לב"ע 
 למצא אמרתי אני וגם לחילותיהם. מזון להספיק אנוסים היהודיםוהיו

 בר- חייא רבי יוחנן, רבי תלמידי שני בה שיצאו אחרת, שנה עודבתלמוד
 שמטה שנת שהיתה בעסיא, השנה לעבר בן-יהוצדק, יהושע ורביזרנוקי

 על גזרות הרומיים שגזרו מצאנו לא יוחנן רבי בימי א(. כ"ג,)סנהדרין,
 שנזכרו השונים המעשים ומן דתם; על להעבירם שבקשו אוישראל,

 )ר"ה,בירושלמי
~lwS 

 כל. בימיו פוגש היה לא השנה שעבור נראה, ה"ה(

 לעסיא, ולנוע רגליהם לכתת זקוקים היו בכל-זאת ואם דרכו. עלמכשול
 הזה בפרק היה קיסר דוקלוטיאנוס אחרות. בסבות הדבר לתלותנוכל

 קמ"ו, דף להרז"ף, הירושלמי מבוא )ע1ן לב"צ מ"ו ד"א בשנתבטבריה,
 היה רחוק וגרץ, פרנקל החכמים העירו כבר כאשר אמנם, ואםע"א(;

 הוציא לארץ-ישראל ובבואו דתם/ חקי משמירת היהודים אתמהפריע
 בכל- ה"ד(, ס"ה, ע"ז, )ירושלמי, יודאי* מן בר ינסכון אומיא "כלפלדתו:
 )ירושלמי, פנייס לבני והצר עליהם, בלבו טינה בתחלה לו היתהואת

 השבת ביום לפניו לעמוד נשיאה יהודה רבי על ופקד ה"ב(, פ"ט,שביעית,
 הדבר, קרוב להם, ונרצה שפןסוהו ואף-על-פי פ"ט(. סוף תרומות,)ירושלמי,
 העבור שהיה ובפרט ביותר, לבו את עליהם למשך שלא לטוב,ומהשבו
 מעשה. לבצע בחרו ולכן מיהודה. שבט סר לא שעוד סמן, כעיןבציניהם
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2:5 בירנשטייז יח.

 ולפי- לפי-חשפוננו. שנת-שמטה היתה מ"ו ד"א ושנת לארץ, בחוצההעבור
 *דורות בעל לדעת  שנפטר, יוחנן, רבי מות לפני שנים כשלש הזה המעשה היהזה

 לב"ע. מ"ח ד"א שנת שהיא לשטרות, תקצ"ט אלף בשנת 320(, צד )ח"ב,הראשונים"
 בך דאית גנאה =מלתא האומר: הידוע, המשל דברי לקןם כדיאבל

 בעיני מקקפקת היא זו שהשערתי להעיר, לנכון אני מוצא - אמרה"קדם
 לשבש המרבה הראשונימש, "דורות בעל של הוכחותיו שכל מפנימאד,

 לסמוך שנוכל עד לגמרי, הכף את מכריעות אינן כרצונו, רביםמספרים
 האמוראים דברי-ימי וכן מותו, ושנת יוחנן רבי של חייו וימי בהחלט,עליהן

 צריכים הדברים ועךין כראוי, עוד נתבררו לא בימיו, שהיוהאחרים,
 התלמוד, מאמר את לשבש באנו שאם אעיר, אחת על אך ואניתלמוד.
 נוהות אלה אותיות שתי שנה. נ"ו לתקן בוחר הייתי שנה, מ' הישרבה
 ביהושע, במקרא, שמצאנו כמו בסתומה, )ואפילו פתוחה במם להתחלףמאד
 המספר במקום כתב המעתיקים ואחד עברם(1 והקרי עברנו, הכתיב: א,ה,
 נוחה זו הגהה בגמרא. לרץ הנמצא מ' המספר את לו, מצוי היה שלאנ"ו,

 )דף השנה בראש המאמר בעל ברוה שהיא מפני יותר, להתקבללפי-דעתי
 בגמילת- אף שעסק ואביי שנה, נ"ו חי בתורה רק שעסק שרבה ע"א(,י"ח,

 בו שבחר מאותו נבדל אינו אתר מצד שנה. ששים ממנו, יותר חיווסדים
 יוחנן רבי במות ךבה היה לפי-דעתו אשר ותחת שנים, בארבע כי-אםהרב
 מורידן ולא מעלה שאינו מה שנה, כיד בן לפי-הגהתי יהיה שנה, כ"חכבן
 כאשר לגמרי, לבטוחים אותם ולחשב בדברי להחזיק שץ איני בכל-ואתאבל
 השערה. אלא אינם סוף-סוף כי מדי, יותר בדבריו כדרכו הבוטח הרביעשה

 הכותית אצל ויובלות שמטים חשבוןק
 מתי

 שמת מדף
 עד שמבריאת-עולם הכותים, הוציאו ומבידיהם, הנוסח לפי שבתורה,הדורות
 ב"א עברו 1(, כנען" ארץ ישראל מובא ועד או הארץ, וביאת משהמיתת

 ומפניסתם ט( "התקופה' י*ב, סמן בריאת-העולם, תאריך )עין שנהתשצ"ד
 ארץ-ישראל( והיא המערבי הירדן )בעבר ימה מדבר אל מעכר "ישבולארץ
 מיד אבל בטחי, וישבו מאויביהם להם ה' הניח אשר עד שנים,שבע

 והיובילים השמטים "וחשבון ויובל, שמטה במצות נתסיבו לארץבביאתם
 *כי לארץ, ביאתם שלאחר מתשרי כנען*, ארץ אל באם בעת בו העםהחל
 חדש ראש כי חדשים, ששה )לחשב( יחשבו והחלם הארץ אל באםבין

 לביאתם השביעית בשנה ועשו השמטים", שני השנים חשבון החלהשביעי
 ושנת" החמשים, בשנת יובל ועשו שנים שבתות שבע ומנו שיטהיארץ
 לשמטה הראשונה היתה ולכאן, לכאן עולה לפי-דעתם שגם הזאת,היובל

 ונמצא בלבד. שנה מ"ט חלא ליובל יובל בין היו שלא באפןשאחריה,

 תרין מגען ארו אל בני-ישראל ודמובא הארץ על אדם אלהים דברא יום .סו1(
 ואכתב יומי עד כגען ארץ ישראל בני ב ש 1 מ ומן שניטו ותשעים וארגעה מאות ושבעאלפים
 393(. "התולידה-, ספר )לשון שנהי ושמונים וארבעה מאות ותשע אלפים תרין המשנה זהבה
 השומרונים ישתמשו זו במלה כי לגמרי, מדקדקת ואינה בררך-העברה רק פה משמשת מושבמלח

 בפנים. ראינו כאשר בטח, וישבו מאויביהם להם הונח אשר אחרי בני-ישראל התישבותבהוראת
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 ויובלות שמטיםהשבון4,י

 אותו מוצאים שאנו כפי חשבונם, סדר רמ"ו. בשנת גומר החמישיהיובל
 שנה וארבעים וששה מאתים יובילים "חמשה הוא: כך "התולידה",בספר
 היוביל שנה, חמשים הראשון היוביל הן ודע כזאת/ החמשה עלתוסיף
 שנה וארבעים ושמנה שנה מאה השלישי והיוביל שנה ותשעים תשעהשני

 שנה מאתים החמישי והיוביל שנה ותשעים ושבע שנה מאת הרביעיוהיוביל
 שנה ותשעים ושתים מאות ארבע העשירי והיובל שנה וארבעיםוששה
 אלף יובילים וארבעים שנה ושמנים וארבע מאות תשע העשריםוהיוביל
 אלפים תרי יובילים וחמשים חמשה שנה וששים ושמנה שנה מאותותשע
 פעלת על-ידי לו יצאו האלה המספרים כל שנים". ושש שנה מאותושבע
 מוציא הספר בעל ואילך מכאן שנהו לרמ"ו יובלות חמשה כל בחשבוהכפל
 מוצא הוא כזה ובדרך שנה. מ"ט מ"ט תוספת על-ידי היובלות שנותמספר
 מ"ט מ"ט עוד מוסיף הוא ועליהן תתקנ"א, ב"א עולים יובלותששים
 עי- שנה, קצ"ו ג=א עולות ששנותיהם יובלות, לס"ה מגיע שהוא עדשנה,
 המשנה" "זה בה שכתב השנה את הספר בעל יקצוב הזה החשבוןפי

 ישראל בני ממושב עברו( )צ"ל דברו אשר היובילים על "חקרנווחומר:
 מן י( הראש רביע הדש דפגע תמוז חדש והוא הזה היום עד כנעןארץ
 אותם ומצאנו 2( ישמעאל בני למס-כת מאות ושבע וארבעים שבעשנת
 האחד היובל מן החמשית העלסק מן 3( הרביעית השנה היא יובלששים

 חמשת שנת היא כנען ארץ הקדושה הארץ ישראל בני למושבוהששים
 מאות שבע שנת היא העולם ליצרת ושבעים ושמנה מאות ושבעאלפים
 משנות-היצירה, אם כי שאמרנו. ממה מובן והחשבון ליזדגרד". עשרוארבע
 ביאת עד מבריאת-עולם שעברו שנה תשצ"ד ב"א נגרע תשע"ח, ה"אהנהן

 עד כנען ארץ ישראל בני מושב )"ומן שנה תתקפ"ד ב"א תשארנההארץ,
 שנה ושמנים וארבעה מאות ותשע אלפים תרין המשנה זה בה דאכתביומי
 שהם יובלות, ובשים הזה המספר מן נוציא ואם שמטים"( יעשו החלומעו:

 שעביו ונמצא שנה, ל"ג תשארנה תתקנ"א, ב"א למעלה, האמור לפיעושים,
 בר עומד הספר שבעל והשנה הזה, היובל מן שנים וארבע שסטיםארבע
 לשמטה. חמישיתזבנה

 עם כלל יפה עולה איוו וממוש ברור העק הדקרון היות בכלאבי
 ויחד מ4.ל2 עישים שנה מ-ט בני יובלות ששים עליהם. מןסד שהואהעקרים

 "לחושב 2984 שנת ונמצאה 2941, אל יעלו הראשון ביובל העודפת השנהעם
--

 בטעות, חשב ני13יאר והר"א אל-אואי(. לרביע ראשון רגיע הערגי לחדש כונתוו(
 Thammou. 18 mois~ quatriime Le והעתיק המוז, חדש הוא הרביעי חדש חרושה רביעפומלת

 515*ש aval-81 כהוגן אותה העתיק שנית פעם הזאת המלה את מצא כאשר אמנם אם 25ל,)צד

 426(.)צד

 איר ח4ש עם יחד הנהוג, למנין 1346 לאפריל בב-ד התחילה למחמדים 747 שנת"
 714 ושנת תמוז, חדש עם יחד יוני ב"ר ביום התחיל ראשון רביע וחדש ייצירה, ק-וה-א

 לפני-כן. ימים ששה התחילה הנהוג( למנין  732 ליוני ט"ז מיום הוא מנקו )שתחלתליזדגרד
 וארבע שמטים וארבעה יובילים ששים אתם זמצאנו יאמר: קצת מזה ימטר6(

 החשבון. דברי במרוצת נראה כאשר יותר, מדקדק זה ולשון החמישית". השמטה מןשנים
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Pa~n988 ויובישו שמטים

 לשמטה ראשונה שנה או הס"א, ליובל מ"ג שנת כנען", בארץבני-ישראל
 מוצית שהמחשב שכל-ומן היא, הזאת הטעות סבת הזה! היובל מןהשביעית

 היובלות בחמשת )כמו שנה מ"ט מ"ט הוספת על-ידי היובלות שנותאת
 משעה אבל דרכו; לבטה הולך הוא ס"ה( עד נ"ה מיובל וכןהראשונים

 על-ידי היובל שנות את ולמצא הדרך את עליו לקצר משתדלשהוא
 שהוא )כדרך כפילתם על-ידי או יובלות חמשה של שנים מספרהוספת
 מדחה... עושה הוא יובלות(, ובנ"ה בארבעים בעשרים, בעשרה,עושה
 אחת שנה בתוכו כולל הראשונים היובלות חמשת של שנה רמ"ומסחר
 חמשה בכל טועה הוא לכן שאחריו, ביובלות אשר השנים ממספריותר

 לנ"ה חשב כזה בדרך אחת. בשנה הראשון היובל על מוסיף שהואיובלות
 השנים במספר גם בעינה נשארה הזאת והטעות יתרות, שנים עשריובלות

 שנה, מ"ט מ"ט חשב האחרונים היובלות חמשת את כי יובלות, ששיםשל
 או יובלות, חמשה של שנה רמ"ו יובלות הנ"ה מספר על הוסיףואיו
 השומרונים התאימו דרך באיזה יותר. אחת בשנה עוד טעות לויצאה
 ההשבון עם במעשה, אצלם נוהגים הם אם והיובלות, השמטים חשבוןאת

 להבין. מאד קשה הזה,המוזר
 בידינו, שיש המועט החשר יסוד על משפט להוציא שאפשרעד-כמה

 מכל- מיסודו, משבש הספר בעל השבון שכל שאף-על-פי לשער, אבינוטה
 הכותים, אצל בשמטה חמישית היתה ק"ו ה"א ששנת הדבר, בעקרמקום
 אלא המציאות, מן הזאת שנת-השמטה את שלקח נותנת, והדעת עמו.הדין

 צד )העג, להידנהים .Samarit. Bibliot בספר מוטעה. חשבון עלשלסמיכה
 תתקע"ח, לשנות לשומרונים ראשי-חדשים וקביעות מולדות נמצאו122-120(
 שמ"א ש"ל, ס"א לשנות משנות שהן ישמעאל, לבני ותתקצ"התתקפ"ז
 השניה על בשמטה, ה שנת שהיא הראשונה על נאמר ושם ליצירה,ושמ"ז
 מכובים אלה ומספרים בשמטה, א שנת שהיא השלישית ועף ב, שנתשהיא
 בשמטה. חמישית היתה ק"ו ה"א ששנת ההנחה, לפיהיטב

 ראיננו ט( "התקופה* י"ב, )סמן בריאת-העולם תאריך על בדבריוהנה
 שוים כלם שנות-הבריאה. במנין בעצמם השומרונים בין חלופי-דעותשהיו
 תורתם( מספר השנים את )ששאבו הארץ ביאת עד עולם שמבריאתבדבר,
 שהוא ואילך, הארץ מביאת השנים במנין אבל שנהו תשצ"ד ב"אעברו
 מתחלפות. הדעות במסורה, בידם שהיו הגדולים כהניהם שנות עלמיסד
 אחד מצד יתדותיו שתקע השומרונים/ מכהני שאחד לשער, אפשרומעתה
 עשת בידו, שהיו שנות-הבריאה על אחר ומצד שבזמנו מנין-השמטיםעל
 מיד התחיל שלהם שחשבון-השמטים להראות הזה, המשבש החשבוןאת

 הזה*. היום עד אלעזר בן מפינחס משולשל חשבון ,והוא משהממיתת
 מעפ אחריו או הנ"ו ,היובל בערך עוד נולד הזה המוזר שהחשבוןונראה,
 בשנת בן-עמרם אלעזר על-ידי "התולידה* ספר בו שנכתב הזמן)בערך
 ,.Samarlt ש %5 עין ישכעאל. לממלכתתקמ"ד

~(ehronique הנ"ה היובל מן ולכן 
 מ"ט מ"ט הוספת על-ידי היובלות שנות מספר נקצב ס"ה יובל עדואילך
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 ויובעת "מטיסאשטיןש:,

 בעשרה, רואים שאנו כדרך יובלות, חמשה חמשה הוספת על-ידי ולאשנה,
 במקומה, הטעות שעמדה הדבר והוא שלפני-כן. יובלות ובארבעיםבעשרים

 יותר. להתרבות הוסיפהולא
 אל ישראל בני למובא הארץ ביאת משנת יוצאים אלה חשבונותכל

 שבע היתה ישראל*, בני *מושב בארץ, ולאחזם התישבותם אבל כנען(,ארץ
 היובילים תחשב תדרוש "ואם ויאמר: הספר בעל יוסיף ולכן אחרי-כן.שנים
 שני על תוסיף עתה ועד כנען בארץ ישראל בני ממושב עברואשר

 שבע הארץ( ביאת עד עולם מבריאת השנים מספר )על הגדולהחשבן
 עליהם אבותינו על המסורה( מן קבלנו )כלומר עתקנו אנחנו כי 1(שנים...
 העתקתי כאשר וכו'", שנים שבע ימה מדבר אי מעבר ישבו הם כיהרצון,
 ויובלות שמטים לקביעת משמש היה לא זה השצון דרך אךלמעלה.
 בפרק (I?Y בתאריכים להרבות כדי  בלבד,  סלסול של מנהג כעיןאלא

 י"ב(. סמןהתאריכים,
 פשט דבר חובלות. שמטים בחשבון הקראים שיטתיג

 הזה, בפרק בו עסוקים ,צאנו המין מן וףצאלות מאליה ומובן ברורהוא,

 מטבען, נפתרות אינן בפעל, בעם נוהגים שהיו ויובלות, שמטיםכחשבון

 התורה שנת בקרוש ודרישה חקירה על-ידי בלבד, והסברה העיוןעל-פי
 המנהג המעשה: אלא העקר, הוא המדרש לא כאלה בדברים זו.במצוה
 מאשרות שני, בית בזמן בפעל שנעשו השמטים, בהיים. בזמנו שוררשהיה
 אותה ומוציאות השמטים, בחשפונות הגאונים בידי שהיתה המסורהאת

 למעלה, ראינו כאשר נחמיה, בספר שמצאנו השמטה ועקבות כל-ספק;מידי
 לארץ- עזרא עלית עם התחיל השמטים שמנין להחליט, ידים לנונותנות
 ויובלות שמטים קדש שעזרא הקבלה, דברי מתאשרים פה וגםישראל,
 עולם" "סדר בעל דעת יסוד על שקצבו ממה אחרת בשנה אמנם)אם

 בידם מסירה שהוא אפשר הכותים מנהג גם שני(. בית שנותבחשבון
 שקבין משה תורת על-פי ויובלות, שמטים למנות שהתחילו מזמןמאבותיהם,
 לפי לארץ, ישראל ביאת זמן עד לאחור, חשבונם שהמשיכו אלאעליהם,
 ונפלא זר אך קדמותם. את בזה להראות כדי בידיהם, אשר התורהנוסה

"Raואמרו הרבנים אחיהם ממסורת בחשפון-השמטים שסרו הקראים, דרך 
 שבתורה הכתובים בפרוש הבנתם על-פי הסברה מן הזאת השאלה אתלהתיר

 חתימת שאחר שני בית שנות במספר לדבר. הדרוש אחר ממר כלבלי
 כהויתכן ס"ע בעל דברי לקבל כי-אם אחרת דרך להם מצאו לאהמקרא
 ישיבת בשנות בהם, להתגדר מקומות שני להם מצאו המקרא בתקופתורק

 אל בזה גם חזרו באחרונה אבל הראשון, הבית וימות במצריםישראל

 בהשבון- האחד הדבר ח(. סמן התאריכים, בפרק )עין שבידינוהמנין
 ושבע שכבשו שבע בדבר הוא ס"ע, בעל מדברי בו שסרוהשמטים,
 קלב בדברי רמז להם שיש בלבד, שנים בשבע אלא הודו שלאשהלקו,

 בספר1(
 "התולידה-

 רהב על אבינו פינחס נסחו בשביעית אס סי שגיס, "ששה 394(: )צד
 ששה. תמורת ע ב ש לתקן שיש ונראה,הרגריוים".
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ו'1? גורנקל'ן י.ח.

 חכמים( שיטת )לפי התלמוד מכמי שהוציאו האחרות, שנים בשבע אבל יהושע;בטפר
 מפרשים שהקראים העיר, הכתה אשר אחר שנה בארבע-עשרה יחזקאל:מדברי
 פ"א, שמטה, ענין עדן", "גן בספר בהר, פרשת ב,מבחר", )עין אחרבענין

 ונמצאה ם, י ט מ ש ממנין אינה אצלם שנת-היובל פ"ג(. אליהו*,וב"אדרת
 מוצא אלה יסודות על-פי האלה(. המקומות בכל )עין שנה חמשיםתקופתו
 יובל של ג לשבוע ה שנת היתה קי"ד ה"א ששנת פ"ג(, )סוף עדן" "גןבעל
 שני לשבוע חמישית שנה היא רנ"ז ה"א ששנת - )פ"ג( ה,אדרת' ובעלניגן
 על חשבונותיהם את יסדו שאיו מאליו, מבאר והדבר 1(. נ"ו יובלשל
 בריאת-העולם במנין הקדמונים לקראים שהיו האחרים התאריכים מןאחד
 אחרות. לתולדות מגיעים היו שם(, התאריכים, בפרק)עין

 ויובלות שמטים בענין בערת-המקרא בעלי דעתע.
 נתחו אוטר ,Wellhaueen Hupfeld, Franh המקרא בבקעת העוסקיםחוקרי-העמים

 - שורות לשורות גם כי מגלות, למגלות רק לא - לנתחיה ?לה התורהכל
 ששמטה ומצאו, בדקו ממנה, מקרא וכל פרשה כל נכתבה מתיהיודעים
 בספר-הברית שנאמרה מאותה משנה בהר( )פ' כהנים בתורתשנאמרה
 שונות. תולדות מזה והוציאו ראה(, )פ' ובמשנה-תורה משפטים()בפרשת

 קרקע לשמטת כל-זכר בספר-הברית אין המבקרים, מקצת דעתלפי
 י"א( כ"ג, )שמות, ונטשתא* "תשמינה בפעלים כנויי-הנקבה כיבשביעית,

 הקדות שבעלי "תבואתה/ מלת על כי-אם והארץ", מלת על מוסביםאינם
 אחרים, מבקרים ולדעת שדותיהם; להוביר לא אבל לעניים, לעזבהמצוים
 שנת-השמטה היתה לא אבל מאד, עתיקה שביתת-הארץ במשמעותהשמטה

 המקרא ובונת אחד, בזמן הארץ רחבי בכל נוהגת היתה ולא ושמת, קבועה.

 ולהובירה, שנים, לשש האדמה עבודת להגעיל אלא היתה לאבספר-הברית.
 בשנה אחר ובמקום זו, בשנה מעבודה שובתים היו אחד במקום אחת:שנה

 כי-אז אחת, בשנה קרקע מעבודת נמנע העם כל היה אלו כיאחרת.
 רפויה שמטה מצנת היתה זאת בצורתה גם אבל הארץ. על רעב קראוהלא
 שמטת- רק נזכרה יאשיהו, המלך בימי שנגלה ובמשנה-תורה,בידמן
 נמצא שבה ליאשיהו, י*ח משנת אלא נוהגת היתה לא היא וגםכספים,
 ופסקה לוב(, י, )נחמיה, בספרו מזכירה שהוא נחמיה, עד ה', בביתהספר
 במשמעה השמטה, ממנה. אחר רקם כל עוד ויצא לא ולכן אחריו,מיד

 ונכנס תורת-כהנים ספר שנחתם קדם נחמיה, שאחר בזמן נתחדשההרחב,
 קרקע עבודת אחרת: צורה השמטה קצלה אז תורה, חמשי חמשהלתוך

 מראשו וקצובה קבועה אחת בשנה כאחד, כלם הארץ חלקי בכלואסורה
 עוד נעשה כספים, ושמטת קרקע שמטת אלה, שמטות שתי מלבדאבל
 בסמכם מסברה, אלה חכמים שהוציאו לחפשי, עבדים שלוח - חדשהקון

 המנינית *ני על ידצר הטאריר allan'- בצל על )וביותר האלה החכמים שני צל לתמוהיש אבי תמיט. ב"א גשנה היתה מצרים שיציאת ההנחה, על מ~סדים אלה חשב1גותיהם1(
 לפי אגל אנשי-מזרח, לחשבון אלא אינו שזה הרגישו *לא ויעד(, ופן מבהרעדלגריאה
 אחת. גשנה פחות *נות-השמטה שספר שבהרעד, חושבים *הפמשגוגפ,
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 יייבלית שמטיםהשחיז256

 לקרא צדקיהו בימי ברית בני-ישראל שכרתו ל=ד(, )סמן ירמיהו דבריעל
 בשנת-השיטה, שהיה שם, שרש לא אמנם )אם דרור ולשפחותיהםלעבדיהם
 בהם השיועבדו שכבר מפני רק אז שהיה אפשר רב בהמון העבדיםושלוח
 כל- שלוח זמן היה שבתחלה והחליטו, מכירתם(, מעת שנים מששיותר
 יאחר אבל למכירתו. השביעית בשנה אחרת, בשנה העבדים מןאחד

 בשנה עבדים שלוח גס נעשה ומחלטת, קבועה שנה לשנת-השמטהשנקבעה
 י"ז(, מ"ו, )יחזקאל, ר 1 ר ד ה ת נ ש בשם לדעתם נקראה ולכן לחובה;זאת

 ?בו אשר הגולה, עולי כי ובכל-המר. בכל-תקף בעם נתקבלה זוושמטה
 בעקב הכרוכה סכנת-הרעב אל לב שמו לא בכל-נפשם, אלהיהםאל

 ארץ- כי כבראשונה, גדולה עוד היתה לא באמת ואשר כזו, מחלטתשמטה
 את לעבוד חדלו לא אשר אחרים, מעמים גם אז נושבת היתהישראל
 היובל, הוא צורותיה שנויי לכל השמטה מן מאחר השמטה. בשנותעבודתם
 פרטיה: לכל מקומה, את ולרשת השמטה את מפניו להשבית התכונןאשר
 יותר, נכבדה במשמעות ושמטת-כספים עבדים שלוח עבודת-קרקע,~סור
 בהיותו השמטה, משא את הרבה הקל היובל לבעליהם. שדות חזרתוהיא
 את הקיפה השמטה אשר תחת חמשים, של ארפה תקופה אחריבא

 בספר מקום להם מצאו והיובל, השמטה אלה, שני שנים. בשבעתקופתה
 במשפט לא התלכדו ושם התוויה, ספר חתימת בעת שנתחברתורת-כהנים,

 נפרדים. דברים שני באמת שהיו בעוד אחת,לחקה
 התוכן בדין/ מתונים מצינים מכמים שני הלכו אלה מבקריםאחרי
 עד 106 )מסמן בספרי-הקדשע התכונה נחכמת בספרו Schiaparelliהאיטלקי

 142(. סמן )ח"ב, בספרו גינצל האשכנזי והתוכן115(
 העמידו אשר הנקדה מן אלה חקירות על להתחקות מעניני פהאין

 והחלטותיהם, סברותיהם את במשפט ולהביא האלה, המבקרים עליהאותן
 נפריז לא ולדעתי בעקרו יכופר חלילה ששב לא בהן המפקפקאשר
 מרבים שענפיו כאילן דומות השערותיהם שרב נאמר, אם המדה, עלהרבה
 - זו, מעבודה את-עצמי לפטור אני שיכול אני, כמדמה מועטים...ושרשיו
- Leviticus בספרו היפמן ר"ד החכם בה קדמני אשר אחריובימוד  וכשם 
 אני רואה אך הפרישה. על שכר אקבל כך הדרישה, על שכרשקבלתי
 שהשמטה ן, י נ ע ה מצד אלה בהשערות מוצא שאני אחת, . זרות עללהעיר
 ??a~ ונתקבלה מהרה בה, לעמוד קשה באמת שהיה אסוריה, אמרבכל
 ביניהם. מסלות לו מצא לא להחמיר, ולא להקל שיצא היובל, אשרבעוד
 ראיות עליהן לי שאין חדשות, בהשערות עצמי להכניס רצוני שאיןולולא

 השמטה, מן לימים הוא עתיק שהיובל להפך, לחשב נוטה הייתימוכיחות,
 טרם ישראל ושבטי היטב, חיי-מדינה רגש עוד נתפתח שלא מזמןומולאו

 לבלתי מקפיד היה ושבט שבט וכל הכלל, קנין עוד היתה האדמההתאחדו,
 מפי כאלה טענות שמענו כאשר אחיהו, נחלת על ונוסף מנחלתו חלקוגרע
 הראשה הסבה בסור ולכן - ל"ו(, )במדבר, הזה הקדום בפרק בני-יוסףמטה
 ואמרו המשנה חכמי רבותינו גם' הבינו זה וכעין מלחו. הרבה ייובלאבד
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 /, צורנשטיין י.ח.

 יהודה שפט מעורבבים, היו אבל עליה, קהלן לכל-יושביה: המקראעל
 יושביה, לופר תלמוד נוהג* היובל יהא יכול ביהודה, בנימין ושבטבבנימין

 אני חושב אמרתי, כאשר אבל, פ"ב(י בהר, כהנים, )תורתיכל-יושביה"
 כלל. מסמרות בה קובע' אני ואין בלבד, להשערה אלהדברי

 העכל בתוקפת עבור. שו מהזור בתור היובל תקופתע.
 סתות להשוות תכליתו שהיתה עבור, של מתחר למצא חכמים מקצתימו

 העמים, מחכמי אחד בראשונה והגה הרה הזה הרעיון את והלבנה.החמה
 גטרר החכם החזיק החרה אחריו זה. בענין שחבר מןחד בספר שמו,פרנק
 מ"ט בת תקופה 1777(. )גאטטינגען, כר5נאליגיע" דער "8בריסבספרו:
 שנה י"מ של מחזורים שני בתוכה כוללת ליסוד, אלה חכמים שלקחושנה,

 והלבנה החמה שנות את לשוה מהם שפל-אחד י"א, של אחדומחזור
 מ"ט כל מקץ עולה, החמה שנת על הלבנה שנת ויתרון מתם,בקרוב
 1( )505, איך?ר עליה שעבר - זו השערה ושליש. אחד ליום רקשנה,

 צוקרמן, החכם על-ידי בלותה אחרי ונתקבלה ?9ה - שפתיובעקימת
 אלופסן של המפקים הלוחות לפי כי בהראותו, לוית-חן, להשהוסיף
 רק שנה מ"ט מקץ עולה והלבנה הסמה ימות בין ההבדלוקנסן,
 אנו 11( )צד מספרו אשר שווארץן והר"א 14. "7 פ58 229"'38

 שואבים.

 יהודה, רבי שיטת על השסדת זו, דעה לקבל ממאן הזאת, הידיעהאת
 איריא, לא הא משום אמנם אם יו, מודים אינם ה.חכמים" שחבריומפני
 חמשים ולא מ"ט, רק במעשה כוילת היובל תקופת היתה ראינו, כאשרכי

 עבור מחזור חכמים שיטת לפי גם למצא היה שאפשר מעיר, והואשנה.
 ושנת ורביע שס"ה החמה שנת מדת נניח אם שנה, חמשים בןכזה,

 שבאחד עבור, חדשי י"ט ייצאו כזה במחזור מכונים. יום שנ"ךהלבנה
 ישתוו כי-אז הסרים. וז' מלאים י"ב - ובשני חסרים, וח' מלאים י"אמהם
 למראה-עינים, רק הוא הזה השווי אולם גמור. בדיוק והלבנה החמהימות

 יום שבעה-עשר בשעור שנה חמשים מקץ להראות הירח יתאחרובאמת
 אולם שעות. בתשע כמעט יום שנ"ד עוברת הלבנה ששנת מפניויותר,
 עצמו, השערת וגם וצוקרמן, פרנק השערת בצדק דוחה שווארץהחכם
 עדות על רק והשנים החדשים את קובעים היו כזה קדום שבזמןמפני
 116( )סמן Schi~parelli התוכנים גם ומחזורים. תקופות על ולא בלבדהחוש
 ידים. בשתי הזאת המוזרה ההשערה את דחו 142( סמן )ח"ב,ובינצל

 של בתקופה ולראות יותר פשוטה אחרת דרך למצא היהאפשר
  שנת  *חיבו נבית,  אם  והלבנה, תחמה  ינות לשוה מחוור שנה"משים
 שנות-חמה חמשים כי משנימו יום לשס"ה הקדמונים המצרים עםהחמה
 וש"ה שצות שתי בשעור כי-אם לבנה חדשי מתרי"ח נבדלות אינןכאלה
 של ונגודים מוידות בספרו תלמי התוכן ערך הזה היסוד על תתר"ף.חלקי
 מחזור בכל שיש יובל, של חצין או חמה, שנות כ"ה של במחזוריםהירח
 של מחזור היובל בתקופת לראות 5ץ לא אשר ואיוקר, לבנה. חדשיש"ט
 הקדמונים, למצרים עוד ידוע שהיה שנה, כ"ה של המחזור על אומרעבור,
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 את להמית היוניהן סופרי שכתבו מה כפי המצרים, במנהג רמז יוותוצא

 המתיור את קרח ולכן שנהו לב*ה הניע אם בציניהם, הנזרז "e~eאשי
 ההשערות ככל זאת, השערתו אבל 182(. צד )ח"א, 98יס תקופת בשםהזה

 מצרים הרסמי מכתבי נבנתה. שעייו כלשוד במוש נפלה ברנזים,שיסודתן
 העמידו אשר המצבות ועל שתר, ימים להאריך לשפים שנתנו לנו,נודצ
 שנה, כ"ח וגם ט"ו מקצתפ שחיו מהם שהיו נראה האלה הקדושים?קרים
 )?2ן האחרונים מיפים מוקש תימי, בו שנטמיע שנה, כ"ה בןומחזור
 למחזור שנעשתה בתקופת-היובי, גם הדבר והוא 181-180(. צד ח"א,נינצל,
 שאין אף מחדדות, השערות אוהבי חכמים מקצת של במוחם רק עבורשל
 שיסמכו. מה עללהם

 המדח, על מאד וצוקרמן, פרנק האלה, החכמים הפריזו אםאולם
 היובי- תקופת על-ידי להשוות מוזרה, מטרה הגדול למחוקק ליחסבאמרם
 עלת לא אשר בזמן והיבנה, החמה שנות את - אחרת תעודה להשהיתה
 לה יש השערתם זקר הנה = כאלה רבים חשבונות לבקש איש לב עלעוד
 מקום יסנות הרעיה על-פי הקדוש החל כאשר המאחרים, ובימיםיסוד.
 להם לבקש זקוקים את-עצמם ישראל חכמי ראו החשפון, על-פילקדוש
 להם, יולדו רבים ומחזורים החשבון, עם הראןה את לכון שוניםדרכים
 מחזור היה ההם המחזורים מן ואחד המחזורים. בפרק בררתי אשרככל
 ועשרים ארבעה על באמרו אבהו, רבי כון ואליו שנה, מוט בןהיובל

 היתה גדולה אומנות באמונתם": הרואה ושמואל דוד יסדו ואשרמשמרות
 פ"ד. תענית, )ירושלמי, אחוזה בשדה ושונה נוטל משמר יהא שלאשם,
 באך3ה* שם נתברר כאשרמ"ב(,

- 
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