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 ונספחים,נסעזמנים

 ייזירה וסיוןן ידם ומושדפטמן
 מתולדות שנשמטה שנה1.

ישראל
 מספרי רשומים הספרבנוף

 השנים .
 כל אצל מדורות זה מקבלים שהםכפי

 מה )מלבד המסרת לפי הזמניםמסדרי
 המקורות 5פי שגיאותיהם מקנו ושםשפה

 שנת עד האלה המספריםהראשונים(.
 בתורהז מפורשים למצרים יעקבירידת
 הראינו הספר בראש ואילך-במסרת,בכאן

 ההבדל על והעירונו מיוחדיםבערכים
 הנהוג היצירה פנין בין שיש אחתבשנה
 הנהוג לאדם המנין ובין כיוםאצלנו

 עד רבים דורות במשך ואולםבתלמוד.
 עד ידועים ובחוגים האחרונים,הדורות
 כי ישראל, בספרות מקבל היההיום,

 השנים מטפרי הם הם האלההמספרים
 ואיש כיום אצלנו המקבל היצירהלמנין
 שכבר ואעפ"י הנ"ל. בהבדל השגיחל*

 ויובל" שמיטה ב,,הלכות החזקה" ב"יר"רמב"ם
 פרק ליצירה( ד'זל*ו בשנת)שנכתבו

 כשנה ההבדל את יפה הדגיש ה"ני
 אדם, למנין יצירה מנין שביןאחת
 קורות סופרי הבחינו לא זאתבכל

 חשבוננו. לפי ליצירה המספרים עםההם .י המספרים את זהו וכלם ביניהם,הדורות
 ספרו את שחבר למשל, הדורות", "סדרבעל
 מספרים הרבה ולקט שנה כמאתיםלפני
 אלא והמדרשים התלמוד מן לבדלא
 ועוד, הקבלה" מ,,שלשלת מ"יוחסין", מ,יוסיפון",גם

 בודאות האחרוניט אלה כמןהושב
 למספרי האלה המספרים אתגמורה
 כדי עד השבוננו, לפי ליצירההשנים
 באחד במצאו רבות, שפעמיםכך,

 מעברת, היתה פלונית ששנההמקורות
 והלא ? הכיצד : בתמימות מקשההוא
 זו שנה שבידינו העבור השלוןלפי

 עברה האלא הספרים ומן - זפשוטה
 כל אל הזאת המשבשההכרונולוגיה

 העבר, הדור עד כמעט ההיסטוריהספרי
 ימינו. עד גם ידועהובמדה
 על פה מדבר אני אין מדגיש:אני
 מאה עד פעמים שמגיע הגדוע,ההבדל
 המסרתית הכרונולוגיה משבין שנה,ושלנים
 הזה ההבדל המדעית. החקירה שלפילביןזו
 ופה הספר, של השני בחלק מאליויתגלה
 עליו. לדון צורך שום אין וגם מקוםאין
 קטן הבדל על אלא מדבר איניפה

 העובר שנים שתי שהיא אחתבשנה
 הכרונולוגיה בכל קבועה וניטהלפי

 שנת ועד אדם תולדות למןהמסרתית
 שבין הגדול ההבדל שני. ביתחרבן

 המדעית לבין המסרתיתהכרונולוגיה
 ועוד החרבן, שנת עם כמעטמתבטל
 מנין תהות עם לכן, קודם שנהש"פ

 קטן הבדל נשתנר זאת ובכלשטרות,
 שבתקופה מחיב, השכל שנים.בשתי
 התלמוד בעלי פעלו כבר שבהההיא,
 על לא ימיהם קורות זמני אתורשמו
 בכתובים דיוק בעזרת שהוציאו דרשיסוד

 מוצאים אנו זד דרך )שעלשבמקרא
 מיסי כרונולוגיות רשימות הרבהבתלמוד
 דעות חלוקי מרובים זה שמשוםקדם(,
 טעיות, גם ויתכנו התלמוד בעליבין
 גופם, החיים מתוך אותם רשמואלא

 רק ופעמים המאורעות בשעתפעמים
 אני זו, בתקופה - לאחריהם, קצרזמן

 בלבד( האמונה רק )ולא השכראומר,
 על נאמנים התצמוד שבעצימחייב,
 המאוחרים מהכרונולוגים יותרדבריהם
 הזמנים את שקבעו לאחריהם, דורותכמה
 ישנים, ותעודות טפרים לפיההם

 כל בהם לשער אפשר טעמיםשמכמה

 --י
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סדר302 1נספחים,

 אחד מצד והנה זיוף. ואפילו טעותמיני
 באותות המדעית החקירה ידי עלהתברר

 שנת כמשל כי מכריעים,ובמופתים
 ליצירה ג'ת"נ היא שטרות מניןתחלת
 ג'ף"ל היא השני הבית חרבןושנת

 המסרתית הכרונולוגיה לפי ותלוליצירה,
 ושנת ג'תמ"ח היא שטרות למניןא'

 . המקרים בשני - ג'ףכ"ח, היאהחרבן

 שטרות למנין ביחס שנים. בשתיהבדל
 דעת את ד( י' )שם הרמב"םמאשר

 להלן שנוכיח )וכפי המדעיתהכרונולוגיה
 ימים אבל החרבן(, לשנת ביחסגם

 לבסוף לדבריו. לב הושם לארבים
 מן כלם( לא )%בל כמה גםעמדו

 בשנה הטעות על המסרתייםהכרונולוגים
 אדם מנין שבין בהבדל שמקורהאחת,
 מתבררת זו טעות )שהרי יצירהלמנין
 ששנת והודו בדבר(, מעין לכלבנקר
 הבדל עוד נשתייר ג'ףכ"ט, היאהחרבן
 יודע %יש שתין ומשום אחת,בשנה
 מקורו, ומה זה הבדל נתהוה כיצרלבאר,
 לשער בוחרים במסרת המחזיקיםלכן
 בכרונולוגיה אלא במסרת לאטעות

המדעית.
 את לגלות היא זה מאמרמטרת

 וביחד ולסלקה, זו טעות שלסקורה
 חכמינו שלא להוכיח, גם זאתעם

 הם והמסרת התלמוד בעליהקדמונים,
 בדורית נתהותה %1ת שטעות אלאשטעו,

 יחס מתוך מאליה, כאלו בערך,מאוחרים
 המפורשה למלה גמורה הערצהש5

 דיוק חוסר מתוך זאת בכל אב5בתורה,
בתורה.
 הקטעה החשבוןב.

 התורה פתיחת עם מיד נפתרתהחידה
 גרמנו ג ה' בבראשית הראוי. בעיוןוקריאתה
 ויולד שנה ומאת שלשים %דם.ויחי

 שת". שמו את ויקרא כצלמובדמותו

 כל של הרשימה נמשכת ואילךומכאן
 באותו דורות כמה גמשך אדםתולדות

 הכתובים ולפי מפורשים, ובמספריםהדרך
 לספרי את הזמנים מסדרי רשמוהאץ
 אבני כעין המשמשים העקריים,השנים
 ועד אדם למן ישראל, בתוידותציון
 ומכאן התורה, 5פי מצרימה יעקבירידת
 והננו הממרת. לפי שני בית חרבןועד

 . נ אחת בשנה טעות נתינותהכיצד בעליי להראות כדי זו, טבלה כאןנותנים

 לאששנה
 שתו את והוליד שנה ק"5 חיאדם

ק"ל נולדשת
 אנוש. את והועיד ש' ק"ה חישת

ר5"ה נוידאנוש
 שכ"ה קינן נויד שנה צ'לאחר

 שצ"המהללאל
ת"סירד
מכ"בחנוך

םפ"זמתושלח
ףע*ד5מך
אינ"ונח
afאירנ"ח

אימנ"חארפכשד
אימצ*בש5ה
איןנ"ג?בר
איןנ"זפ5ג

א'ןפ"זרעו.
איףי"טשרוג
אוףם"טנחור
איףע*ח ,תרח

 n~Dri אברםן
בימ"חיצחק
 ביק"חיעקב

 ב'ר5"ח למצריםוירד
 ישיבת 5אהר מצריםיציאת

 ב'תמ"ח שנה ר"י שםישרך
 מ' לאחר יארץ ישראלכניסת

 ב'תפ"ח במדבר נדודיםשנות
 שישבו יאחר ראשון ביתחרבן

 ג'שי"ח שנה ף"נ בארץישראל
 בבלג'ת"ח גיות שנוי ע' לאחל שניבנילבית

ע,
.ס"ה
קס"ב
ס"ה
t~Dp
קפ"ב
ך"ב
ק,

י,5"ה
*

י"ד
,5

ן

יקב
*'5

 .כ"ס
ע,
ק,

ס'
 שנה ק"ל חייעקב
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 1 נספחים,-163,זמנים

 ג'ףכ*ח ש' ת"כ לאחר השני הביתחרבן
 'לקצירה. ג'ףכ"ט 'היא לאדםוג'ףכ"ח

 בתורה שמפורש כמו הכללכאורה
 שסרסה גטה, שגיאה זאת ובכלובמסרוז,

 ד ננו וב העברית, הכרונולוגיה כלאת
 אדם כל ובמסרת. בתורה שמפורשלמה
 את מיד יכיר בחשבון לדיקהרג;

 נערכה לא מלכתחלה וגםהשגיאה,
 משבשה בצורה קדמונינו ידי עלהטבלה

 אחרי ורק המתקנה, בצורתה אלאזו,
 נשתבשה.כן

 הנכון החשבוןג.
 בחשבונות רגילים שאינם לאותםואולם
 כאן יש היכן לבאר, קרך ישובדיוקים
 הכתוב לאותו חוזרים אנו ובכןשגיאה.
 שלשים אדם "ויחי גי ה' בראשיתשבתורה
 ויקרא כצלמו בדמותו ויולד שנהומאת
 נכר כבר האמת פי על שת". וצמואת
 שחי שלאחר זה, כתוב של מפשוטוגם
 נולד ובכן בנו, שת נולד שנה ק"לחרם
 חייו שנת עכ"פ לאדם, קל"א בשנתשת

 קל"א למנות יש שת שלהראשונה
 דין לבעל מקום יש עדין אבללאדם.
 ד מ ע שאדם בעת נולד ששתלטעון,
 שהתורה אלא זאת אין לחייה הק"לבשנת
 הוסיפה ולכן כזה, לפרוש חששהנופה
 אדם ימי "ויהיו )ד( : כתובים שניעוד

 מאות 'שמנה שת את הולדואחרי
 כל ויהיו )ה( ובנות. בנים ויולד,חנה
 שנה מאות תשע חי אשר אדםימי

 הדגשה לאחר וילת". שנהושלשים
 של צל אף עוד ישאר לא כזומשלשת
 ששת להשמיענו, מתכונת שהתורהספק,
 לאדם. קל"א אלא ק"ל בשנת לאנולד

 וחוזרת הולכת כזאת משולשתוהדגשה
 נח עד אדם תולדות בכל פעמיםעשר
 פעמים תשע עוד ואח-כ כס(, כח ט' ה';)בר'

 י"ג )שם תרח עד משם כפולההדנשה
 וביצחק באברהם נם ואח"כי-5ב(,
 כח(. ע"ה מ, ו, ס"ה ה, כ"א)שם

 דעת 'על יעלה שלא מאליומוגן
 לאמר, מתכונת התורה כי לשער,איש
 כל האלה האבות ושנים עשריםשכל
 השנה סוף עד בדיוק חכה מהםאחד

 בדיוק ?ולד שבנו כדי אצלו,המסמנה
 ברור אבל שלאחריהז השנהבתהלת
 את להשמיענו מתכונת שהתורההוא,
 כלומר: שלמות, שנים רק למנותדרכה
 למאורע או לאב ברבה המנויהשנה
 למאורע או לבנו אותה מונים איןאחד

 המאורע או נולד הבן אם* אפילוהסמוך,
 השנהו אותה של במעוטה התחילהסמוך
 מסים למאורע רק מנויה שנהולהפך,
 נמשך שהקודם אפעלפי לו, לקודםולא
 מקרים, )ויש זו שנה של במעוטהעוד

 המאורע אם שאפילו להלן, נככחכאשר
 השנה אין שנה של ברבה נמשךהקדם
 אחריו, הבא למאורע אלא לו,נמנית
 הראשון של העגלה שתקופתומשום
 וכדרך הקודמת(. השנה טוף עםנסתימה
 להגביל : המסרת דרך גם כןהתורה
 למאורע, מאורע בין השנים אתולס~ם
 לא כמובן גופם שהמאורעותאפעלפי
 החתלתם את בדיוק לשמורהקפידו
 השנה. בסוף וסיומם השנהמראשית
 אומרת, המסית( גם )וכן כשהתורהנמצא,
 כשארע שנים וכך כך בן היה פלוניכי

 חוז כלל, )בדרך הכונה מסים,מלרע
 היא, להפך( כונה שנכרת המקריםמן

 כך, ואחר שנים, וכך כך מלאושלפלוני
 ארע לפלוני ת ח א ד ו ע ו וכך כךבשנה
 מן לבך אחת דוגמה עוד הם~~ע.אותו

 בשמנים "דיהי א(: ו' א' )מלכיםהמקרא
 בני לצאת שנה מאות וארבעשנה

 הרביעית- בשנה מצרים 'מארץישראל
 למלוך - השני החדש הוא זובחדש
 לה'*. הבית ויבן ישראל עלשלמה

 שנה אותה בניסן כי תמצא,כשתבדוק
 ובשר, מצרים, ליציאת שנה ת"פמלאו
 מצרים, ליציאת תפ"א שנת החלהכשכבר

---
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סדרי304 1נספחים,

 הכלל מן יוצאים הבית.-על בניןהתחיל
 ד. סמן כהלן עיןהזה

 נעשתה המשבשת הראשונהבטבלה
 בזה בתחלתה, מיד אחת, שגיאהרק

 המדגש כנגד שת, לדת שנת אתשרשמה
 .ך

 אלא קל"א שנת לא בתורה, פעמיםג'
 שבשה וו יחידה ושגיאה לאדם,ק"ל
 שכן המסרתית, הכרונולוגיה כלאת

 ימי דברי מאורעות כל אתהקרימה
 את והעתיקה אחת בשנהישראל
 לתוז תולדותינו תקופות כל שלהנבולות
לזמנן.

 טבלה אותה ונערוך נשובועתה
 .המבואר הכלל לפי המתוקנה,בצורתה
 בתורה המפורשים הכתובים ולפןלעיל

לאדם

א'-ק"ל
קל"א-רל"ה
כל"ו-שכ"ט
שכ"ו-שצ"ה
שצ"ו-ת.ס
הס"א-מכ"ב
מכ"ג-מפ"ז

א'מנ"ס-א'טצ"ג

 נ"ח-א'ןפ"זאץ

 -ב'רל"חב'ק"ט
ב'רל"ט-ב'תמ"ח
ב'תמ"ט-ב'תפ"ח
בזתמ"ט-ב'ץכ"ח;

ב'תפ"ט-ג'של"ח

ג'של"ט-ג'ת"ת

 לאדםג'רכ"ט

 :ובמסרת
 שת את שהוליד ד ע שנהק"ל
 ד ע"ק"ה
 ד ע.צי

 עד"ס"ה
 ד ע "קם"ב
 . ד ע"ס"ה
 ד ע "קפ"ז
 ד ע "קפ"ב
 * ד ע"ך"ב
ק,

 ד ע"
 ד ע *ל"ה
ל,

 ד ע"
 ד ע"ל"ד
 ד ע .ל,

 . ד ע "ל"ב
 ד ע.כ"ט
ע,

 ד ע"
ק,

 ד ע"
 ד ע"סי

 שירד עד"ק"ל
 שנה רפי במצרים ישראלישיבת

אדם
שת

אנוש
.קינן

מה55אל
ירד
חנוך

מתושלח
למך
נם
שם

ארפכשד
שלח
?4ר
פלג
רעו
ערוג
נחור
תרח

אברהם
יצחק
יעקב

אנוש.
קינן

מהללאל
ירד

חנוך.
מתושלח

למך
נוו%י
שם

ארפכשד
שלח
עבר
פלג

רעו.
שרוגן

נחור
תרח. אברם.
.pns~

יעקב
מצרימה

 משם שיצאו השנה דע
 לארץ כניסתם ד ע שנה מ' במדבר ישראל ונדידת מצריםיציאת
 ראשון בית בנין שנת ד ע מצרים מיציאת שנה)ת"פ
 חרבנו שנת ד ע הראשון הבית שנותת"י

 שגלו שנה ד ע ש' ף"נ שם ושבתם הארץ ישראלכניסת
 בבל גלות שנות וע' הראשון הביתחרבן
 השני הבית שנבנה שנה דעי,
 בה שחרב שנה ד ע קיומו שנות ות"כ השני הביתבנין
 השני הביתחרבן
 חשבוננו. 5פי ליצירה לאדם=ג'ף"ל ג'ףכ"טשנת
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. 305''זמנים
 וגספהים,

 )שעפ"י זה תקון של ואמתותוערכו
 ההזרת אלא הדש תקון אינוהאמת
 עוד יתבלטו מלכתחלה( לתקונםהדברים
 האחרון החלק את קצת נשנה אם,יותר,
 ונערוך מצרים, יציאת למן הטבלה,של
 שהרי שלו, המדיקים הזמנים לפיאותו
 אתה ואי בניסן. הלה מצריםיציאת
 יצאו ב'תמ"ח שבניסן לאמריכול

 כפי ב'תמ"ה, שנת שהריממצרים,
 לר"י שיכת ודאי הטבלה, מןשמוכה
 וכפי במצרים, ישראל ישיבתשנות

 והמסורת התורה של דרכן איןשבארנו

 ר"1 היו ולו שלמות, שנים למנותאלא
 מקטעות במצרים ישראל ישיבתשנות
 המסורת היתה והצי( שנים רי"ט)כקומר
 תעיה שנות שכ' ועוד זאת.מפרשת
 שגה מניסן שלמות, שהן ודאיבמדבר

 לאחר ניסן ועד מצרים ליציאתא'
 כמפורש מצרים, ליציאת שנה מ'שכלו
 שלמות, אלה שנים מ' ואםבתורה,
 ישיבת של השנים ר"י שגםבהכרה
 אתה כרחך בעל שלמות. הןמצרים
 בניסן היתה מצרים שיציאתאומר

 ובפן ו לאדםב*תמ"ט

ב'תפ"ט ניסן עד ב'תם"ט מניסן במדבר בנ"י תעו שנהמ'
 שההלו עד ב'תמ"ט בניסן מצרים מיציאת עברו שנה)ת"פ

 וב'ץכ"ס בהר ראשון ביתלבנות

ג'של"ט( באב שהרב עד ב'ץכ"ט מאיר הראשון הבית עמד שנהה=י
 תפ"ס ב' בניסן לארץ ישראל משנכנסו עברו שנהף'נ

 ג'של*ט באב ממנה שיצאועד
 בית לבנות שההלו עד ג'של"ט מאב בבל גלות שנותע'.

 ג'ת"ס בסוף או באמצעשני
 לאדם ג'ףכ'ס באב שהרב עד ג'ת"ט סוף או מאמצע השני הבית עמר שנהת"כ

 ליצירה ג'ף"לשהיא

 שמשנת בהחלט, 5נו נתבררוככה
 ג'ף"ל שהיא לאדם, ג'ףכ"טההרבן,
 ההרבן קודם שנים ש"פ ועודליצירה,

 לאדם, ג'תמ"ט שטרות, מנין תהלתעם
 הכרונולוגיה משתוה ליצירה, ג'ת"נשהיא

 המדעית הכרונולוגיה עםהמסרתית
 שום ביניהן נשתקר ולא גמור,בדיוק
הבדל.
 שבספרי זה בהוק השארתי זאתובכל י המעות את נתקן כיצדד:
 נהוגים שהיו כפי השנים מספריאת
 לפי הזמנים מסדרי ספרי בכל עכשועד

 ראשית, טעמים: משני מדועןהמסרת.
 מקובלים האלה שהמספריםמשום

 שנכתבה הספרות בכל מאדומפורסמים

 הראשון החרבן ששנת למשל,סימנים,
 מעל ה ל "ש : וסימנך ג'של"ה,היתה
 סימן, נתנו יעוד א(. ס"1 )'ימ' ויצאו"פני
 ביותר ההשובים המגרעותשבל

 שמספריהם' בשנים ארעובתולדותינו

 תמ"ה לירידה, )רל"ה ה' במספרמסתימים
 מובא להריסהי של"ה לכניסה, תפ"הלפקידי,
 נתקן ואת "הצרפתי"(, בשם י"ה עולם"ב"יסוד

 במספר כלם יסתימו כראוי אלהמספרים
 בסימנים הטבלות בשתי )ועיןט'

 הסוף(. וער ה ר ת לדת משנתהקודמים
 האלה המספרים את נשנה אם-ושנית:
 לאדם ק5"א גולד שת כי למשל,ונכתוב
 יהיה זה האמת פי על כי אםוכו',
 למראית אבל בהורה/ שמפורש כמובדיוק

 למש בנגוד כאלו נראה זה ראשונה עיז ו בהם נקבעו וכבר המסרת,. פיעל

--
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סדר'586 1נספחים,

 יש זה שבכנון ובודאי בתורה.שכתוב
 שמטעם לודאי, הדבר וקרוב מאד.להזהר

 אלה, במספרים גם,הקדמונים נאחזוזה
 זכרו להלן( שנוכיח )כפי שהםאפעלפי
 את לא מצינים האלה שהמספריםהיטב,
 המאורעות ארעו ן ה ב ש לאדםהשנים

 שעברו לאדם השנים אלאהרשומים,
 עצם אגב, המאורעות. אותם שנת דע

 הרשומות לשנים ביחס הזההרעיון
 בורנשטין, לח"י נתברר כברבסיע
 "התקופה" ישראל", "תאריכי מאמרועין

 היא כן כי 2, הערה שם ועין 380, עמ'ח
 הוכיחו לא שניהם אבל הרשב"ץ; דעתגם
 גלו ולא מספיקות בראיות הדבראת
 הטעות. מקוראת

 הזפ המעות את לתקן כדיועתה,
 לקבוע עלינו בהכרח, תקוןהדורש
 אחד: שהם האלה ב'.הכללים אתולהדגיש
 בכרונולוגיה השנים מספריא(כל

 של ,א' בחלק זה )ובכללהמסרתית
 למנין השנים את מסמנים זה(ספר
 המא:דעות שנת עד שעברואדם

 בכלל(.- עד )ולא לצדםהרשומים
 שת נולד לאדם. "ק"ל הרשימהדוגמות:

 ק"ל שעברו לאחר אדם"-משמעה:בן
 לאדם. קל"א בשנת שת נולד לאדםשנה
 מצרים" יציאת בניסן. ט"ו יב'תט"ח.או:
 שנה ב'תמ"ח שעברו לאחר : משמע-

 בשנת מצרים יציאת היתהלאדם
 בניסן. בט"ו לאדםב'תמ"ט

 למנין השנה את למצוא כדיב(
 ידע שבה אצלנו, המקבליצירה
 לפי ישראל ת בתולדי מארעאיזה

 המספרים על להוסיף ישהממרת,
 שנה )יא המסרתיתשבכרונולוגיה

 מנין בין האמתי ההבדל שהואאחת,
 שנים. שתי אלא( יצירה, למניןאדם

 נולד לאדם "ק"ל : בספר רשום :-דוגמות
 שנה באיזו לדעת, רוצה ואתה ,שת",
 קל"ב ותקבל .ב' תוסיף נולד,ליצירה
 יציאת בניסן. ט"ו "ב'תמ"ח. או:ליצירה.
 ליצירה. ב'ת"נ ותקבל ב' תוסיףמצרים",
 יוצאים .מועטים מקרים ישאבל
 ומפורשים מאליהם מוכחים והם זה,מכלל

 שאי באפן ובמסרת בתורהומודגשים
 שנת היא לכך דוגמה בו. לטעותאפשר
 מאות שש בן "דנח : ו( י' )בר'המבול
 הארז". על מים היה והמבולשנה
 בעת היה שהמבול לפרש, אתהיכול
 או לחייו מאות השש בשנת עמדשלח
 לו שמלאו לאחר שלנו( הכלל)לפי
 11 טעות להוציא כדי שנה. מאותשש
 ומפרש: יא( )שם שני נתוב באמלבך

 מ לחיי שנה מאף שש"בשנת
 לחדש סם עשר בשבעה השףבחדש
 רבה תהום מעינות כל נבקעו הזהביום

 על הגשם ויהי נפתחו, השמיםוארבות
 התחיל שהמבול ללמדך וכו',הארץ",
 עמד שנח בעת השני( )בחדש השנהבתחלת
 תוקף וליתר לחייו'(. מאות הששבשנת

 השנה כשמספר 1 :ה הגיוני רעיון על מיוסד האלה הדיוקים מן ראית- עקר'(
 לצאת שנה מאות וארבע שנה "בשמונים : או שנה', וכך כך )"כן יסורי כמפפרבא
 בשנה שעומרים או כלומר: ולכאן, לכאן לפרשו אפשר א( ו' מ-א מצרים-. מארץבפי
 אלא מתפרשת הנכונה המשמעית ואין זה, מאורע עד עברו שנה וכך שכך אוזו

 :הפך וממילא "בשנת', אומר: כשהכתוב אבל ; מדוקדק חשבון מתוך או אחרממקום
 נחי, לחיי שנה מאות שש ת נ ש "ב פה כמו מרורי, למספר כך ידי על השנהממפר
 הרי שם(, שלמה., למלוך וכו' הרביעית "בשנה )כמו: סרורי נופו כשהמספראו

 זה ומשום ; השנה אותה בתוך ארע שהמאורע. הינו עתד, פרוש אלא לו איןכהכרח
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 .נספחים,507זמנים

 "ויהי ךאומך: יג( ח' )שם שלישי כתובבא
 באחד בראשון שנה מאות וששבאחת
 נתברר מעתה וכו/ המים" חרבולחדש
 להבין, יש הראשון הכתוב את כילך,
 שנה מאות שש בן היה שנה בעתכי

 הארץו 'על מים המבול היהכבר
 הזאת, השנה לתחית חוזר הכתובואח"כ
 השנה אותה מאורעות כל את לפרטכדי
 המבול ששנת ברור, זה ולפי סדרם.על
 תרנ"ו א' שהיא נח, להיי ת"רהיא

 עוד )ועין ליצירה א'תרנ"ז שהיאלאדם,
 וכן 15(. עמ' א'מנ"ו לערךבהערה
 להוכח שאפשר )כפי המסרת גםנוהגת
 בעת כי הספר(, בגוף מקומותמכמה
 גבול שאין כלומר שלמות, השניםשאין
 או לאב המנויה השנה ביןמסוים
 או לבן המנויה השנה ובין אחדלמאורע
 משתפת אחת שנה אלא אחר,למאורע
 כאחד, מאורעות לשני או יחד ולבןלאב

 ב'תמ"ז בערך ועין זאת. מפרשתהמסרת
 )עמ' הכתוב כי מתברר, ששם 48,עמ'

 בן ואהרן שנה שמנים בן "ומשה ז(,'
 פרעה" אל בדברם שנה ושמניםשלש

 בתחלת אז עמד שמשה משמעובהכרח
 ב'תפ"ח-ב'תצ"ה בערך וכן לחייוי פ'שנת
 י"ד )יהו' כלב דברי כי מתברר, 99עמ'

 משה" בשלוח אנכי שנה ארבעיט "בן :0
 מ' שנת בתחלת אז שעמד משסעווכו'
 וכד/לחייו,
 ויובלות שמיטין השבוןה.

 לפי בכרונויוגיה אחת בשנה ויטעית
 דעות ולחלוקי לבלבול גם גרמההמסרת
 ענין לברר וכדי השמיטה. שנתבחשבון

 את כאן להרצות עלינו צרכו כלזה
 מספרן בדבר יב-יג עיכין הגמראסוגית
 בשבוע הראשון-והשני החרבן שנותשל

 להאריך כרחנו ובעל וביובל,השמיטה
 בבאורה.קצת

 יוסי "רבי הברייתא: מובאה יאבערכיו
 וחובה זכאי ליום זכות מגלגיין :אומר
 בראשונה הבית כשחרב אמרו: חיב.ליום
 כס.: התענית היה באב תשעה היוםאותו
 הכונה הנראה כפי פה גם אבל ת"ב,ערב
 ומוצאי הערב( למן המתחיל ט'ליום
 וכו' היתה שביעית ומוצאי היהשבת
 חרבו ב' א'וכן בית בשניה".'פרוש:וכן
 בשבת א' יום שהיה באב ט'ביום

 השבת(, מוצאי למן שהתחיל)כלומרו
 א' שנת היתה חרבו שבה השנהואותה
 שמיטה(. שלאחר )השנה השמיטהבשבוע

 "ושניה : שואלת יב בערכיוהגמרא
 מכדי לה? משכחת מי שביעיתבמוצאי
 ועשרים... מאה ארבע קמו כמה שניבית
 איך פרוש: בשבוע!" בשיתא פיההוה

 השני הבית חרב שבה שהשנהאפשר
 השני הבית והלא שביעית, מיצאיהיתה
 היו רבנן דברי ולפי שנה, ת"כהתקים
 שמיטות ז' שנה חמשים בכלעושים

 החלשים ושנת מ"ט( הרי ז' פעמים)ז'
 השני שהבית ומכיון היובל. שנתהיתה
 יובלות בח' כלות ת' הרי שנה, ת"כעמד

 בשני י"ד יוצאות הנשארות ומכ'שלמים,
 היתה ת"כ שנת כן ואם שלמים,שבועות
 מפרש: רש"י ואולם בשבוס. ו'שנה
 לבד שלמות הבית( )שעמד ש'ת"כ
 שת"כ יוצא, זה ולפי בה; שחרבשנה

 שנה ת.פ שעברו ר ח א ל לבנות התחילו א' בית כי א, ו' מ"א הפסוק אותופרשתי
 שלמה.- למלכות ד' שנה כתיך אבל ה"דוקדק, החשבון לפי יוצא שכן מצרים,ליציאת
 "בשנת : אומר שהכתוב במקום אפילו כי 157, עמ' לקנ"ד לערך בהערתנו עיןאבל
 לפלוני שמלאו לאחר : היא הכונה כי לבאר, לפעמים הוא הכרח לפלוני=, וכךכך
 הכונה את לבקש אלא כלל, שום לקבוע אין זה במקרה גם כן ואם שנה. וכךכך

 לכך. אפשרות יש אם מדוקדק, השבון 'מתוך או אחר ממקוםהאמתית

www.daat.ac.il                      דעת * אתר לימודי ידוהת ורוח



סדרי308 1נספחים,

 "ובשביעית בשבוע, ו' בשנה כלושנה
 רש"י שלפי אפוא, נראה חרב".עצמה
 לקיומו, תכ"א בשנת השני הביתחרב
 ולהלן 1 בפרוש להלן אומר הואוכך

 כך. לפרש רש"י הכרח מדוענראה,
 הגמרא: סוגית להרצאת עתהלנחזורולעת
 הגמרא: עונה הניל הקושיהעל
 חמשים שנת דאמר: היא יהודה ר'"מני?
 דבמוצאי אישתכח וכו' ולכאן לכאןעולה

 יוסי ר' דברי כל פרוש: חרוב".שביעית
 בענין רבנן דעת לפי לאמתפרשים

 דעת לפי אלא והיובל, השמיטהסדר
 שהיו וסובר, להם המתנגד יהודהרבי
 וכל רצופות, שנים ז' שנים ז'מונים
 שמיטה. שנת היתה הפסק בלי ז'שנה
 וגם יובל גם היתה נ' שנה שכלאלא
 ומכיון הבא. השמיטה לשבוע א'שנה

 כלות והן שנה ת"כ עמד השניבוהבית
 היתה ת"כ ששנת הרי שלמים,בשבועות

 במוצאי חרב שהבית נמצא שמיטה,שנת
 מה משום לנו, מתברךשביעית.-מכאן

 בשנת חרב שהבית יפרש, רש"יהכרח
 עכשו גם הרי כן לא שאם כקיומו,חכ"א
 שביעית במוצאי לא חרב שהואיוצא
 לפרטזה. נחזור עוד ולהלן בשביעית.אלא

 להקשות: מוסיפה הגמראואולם
 דעת על נאמרו יוסי ר' דבריאם
 שהבית אפשר איך כן אם יהודה,ר'

 שהרי ? שביעית במוצאי הרבהראשון
 )ף"נ יובלות "י"ז למדנו: אחרתבבריתא
 )באחר לארץ משנכנסו ישראל מנושנה(
 שנה( מ' במדבר ושהו ממצריםשיצאו
 הראשון(ז הבית הרבן )עם שיצאויעד
 )מיד שנכנסו משעה לאמר יכול אחהואי
 אתה שאם מנו, הראשונה( השנהמן

 יובל בתחלת חרב בית נמצא כןאומר
 א' בשנה לפרשו: אפשר פשוטו)לפי
 רש"י אבל היובל, שנות חמשיםשל

 עצמה, היובל בשנת כלומר :מפרש

 יובלות בי"ז כלות שנה ף"נשהרי

 אי מדוע ומבאר, מוסיף ורשיישלטיסו
 ביהם שפירש כמו לפרש, לואפשר
 בשנת חרב הראשון שהבית השני,לבית
 היובל בתחלת וממילא ואחת,חמשים

 היובל, שנות לנ' א' בוכנהכמשמעו,
 דברי היטב יתישבו לא זה לפישכן

 שכבשו ז' מהם צא אלא להלן(,הגמרא
'rg"למנות התחילו לא )כלומר: שחלקו 

 שעברו לאחר אלא ויובלותשמיטין
 שנים ז' והן שנה, י"ד בארץעדיהם
 שחלקוה שנים וז' הארץ אתשכבשו
 שמיטין שמנו נמצא השבטים(.בין

 ף' לרבנן והנה שנה. ףל.ו רקויובלות
 הן ש' ול"ו שעמים ביובלות כלותשנה
 הבית חרב הרי אחת, ושנה שבועותה'

 ששנת יהודה לר' אבל שביעיתיבמוצאי
 השמיטות, מנין את מפסיקה אינההיובל
 שארית תקבל ז' ע5 ףל"ו תחלקאם
 ישראל ששהו האחרונה שהשנה נמצאג',

 שהטלו משנה תתל"ו החרבן, שנתבארץ,
 ולא בשבוע, ג' היא שמיטות,למנות
 ? שביעיתמוצאי
 תשובות: שתי הגמרא נותנת זהעל

 את סנחריב שהגלה השנים אותןא(
 המצור תחלת למן רש"י: )וכפרושישראל
 היה "ולא לחזקיהו, ד' בשנת שמרוןעל
 מנו ולא ולזרוע לחרוש פנאילהם

 עברו החשבון ולפי ויובלות.ישמיטין
 שנה מאות שבע בדיוק ההיא השנהעד

 ירמיהו שהחזירם עד שמיטין(למנין
 לפני ל"ו שנה ליאשיהו, י"ח)לשנת
 שמיטין למנות שוב החלו שאזהחרבן,
 השנים ק' - שנה( ק' בדיוק ווטויובלות,
 לדעת בחשבון נכנסות אינןהאדה
 ויובלות שמיטין מנו כן ואם יהודה,רבי
 י"ד, פחות ן"נ אלא יעד פחות ף"נלא
 על זה מספר תחלק ואם ן'ל"ו,הינו
 הראשון הבית חרבן ששנת תמצאז'

 "אבעית שביעית,-ב( במוצאי בדיוקהיתה
 ,וכן קתני, וכי רבנן, לעולםאימא
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 1נספחים,309זמנים

 תרצה אם : פרוש אשארא". -בשניה'י
 דברי נאמרו- האמת פי שעל לך,אגיד
 כמו יהודה, ר' דעת על לא יוסיר,

 רבנן, דעת על אלא לעיל,שתרצתי
 הבית חרב לא רבנן דעת לפיואמנם
 בשביעית, אלא שביעית במוצאיהשני
 לא בשניה" ויוכן יוסי ר' שאמרומה
 חרב השני הבית שגם לומה,נתכון
 לשאר נתכון אלא שביעית,במוצאי
 באב בט' הרבו הבתים ששניהדברים:
 ועוד. שבתובמוצאי
 הגמרא סוגית את שנמשיךבטרם
 אורחא אגב נעיר סופה עד זהבענין
 המאמר לענין מאד שיך שזה)משום
 מנין בין עושה שרש"י ההבדל עלהזה(
 עד בארץ ישראל שישבו השניםף9נ
 ממילא הדין )והוא הראשון הביתחרבן
 שהבית הראשון(, הבית שנות לת"יביחס
 כאלו )וממילא ליובל נ' בשנתחרב
 ת"כ מגין ובין הביתנן לשנות ת"יבשנת
 .בשנת חרב שהבית השני, הביתשנות
 מוכרח גופו רשת דברי לפ4חכ"א.
 גופה הגמרא דברי מתוך הזהההבדל
 לומר אי-אפשר הראשון בבית)שכן
 אם שהרי ואחת, חמשים בשנתשחרב
 ונמצא ל"ז, הרי שנים, י"ר מזהתגרע

 אלא שביעית במוצאי לא חרבשלרבנן
 ידוע, אחר שממקום ועוד בשבוע/בב'
 חרבן שאחר השנה למן הי"ד השנהכי

 הלא הניל ולפי היובל, שנת היתההבית
 החמשים(. שנת היתה י"ג ששגהיוצא
 שםהחוס'

 )ערכיי
 את כוטעימין "הוה"( יב

 בפרוש )ואומרין רש"י בשם הזהההבדל
 חרב שנים ת"י שעמד ראשון "ביתכי

 לא שברש:'י אעפ"י עצמו", עשרבשנת
 כל מוכח ש"הני משום כך(,כתוב

 כלום זה על מקשין ואינןהסוגיא*,
 )ועין ההבדל טעם את מסביריןואינן
 פי 'על ואולם ז(. בסמן להלןעוד

 איזה על קושיה: כאן יש הלאהאמת

 את לעשות לעצמו רש"י מרשהיסוד
 מן מוכח שכך משום אי ז הזהההבדל
 עינין עמוד באותו : ראיה איןהגמרא

 בפרט אלא הענין, באותו מוצאים אנויב
 גמרא היתה ורבותיו רש"י שכפניאחר,

 את לישב התאמצו ורבותיומשבשה,
 או4 קבל והש"י שהוא, כמוהשבוש
 לא אבל כותנה, וגם בתחלהדעתם
 נח ולא דבריהם, על מהקשותנמנע
 השגיאה על מעצמו שעמד עד שקטולא
 אבל בעיני, וישרה מלבי הבנתי),,כך
 ספר מצאתי כן ואחרי ו שמעתיהלא
 לרבותי והודעתי כן בו שכתוב מוגהישן

 של הקדוש לשונו בעיניהם"-כךוישרה
 שאלולא אפוא, להניח עלינורש"י(.
 המקרא מן לכך נכון יסוד לרש"י לוהיה
 שבוש לשער בוחר היה המסרת מןאו

 כזה קשה הבדל לעשות מאשרבגמרא
 הלא האמת פי ועל הבתים. שני ביןש

 כי פה, גם הגמרא את מגיהרש"י
 שנה" "ת"כ אומרת שהגמראבמקום
 לבד שלמות שנה "ת"כ : רש"יגורס
 אומרת: וכשהגמרא בה", שהרבשנה

 "ובשביעית מפרש: רש"י בשבוע"רשיתו,
 ; אומרת כשהגמרא ולבסוף חרב",עצמה

 "בשנת י מתקן רש"י היובל""בתחלת
 הוזקק, ודאי זה כגון ועל עצמה",היובל

 חזק. ליסודרש"י
 המתוקנה בטבלה תעין אםוהנה
 שנות ף"נ כי תמצא, ג בסימןשלנו
 מנין )לפי נחשבות בארץ ישראלישיבת
 ג'של"ט, סוף עד ב'ת"צ מתשרייצירה(
 ג'ש"מ אב עד ב'ת"צ מניסןולמעשה

 ב'ץ"ל מתשרי הראשון הבית שנות)ות-'י
 ב'ץ"ל מאיר ולמעשה ג'של"ט, סוףעד
 השני הבית ימי ות"כ ג'ש"מ(, אבעד

 ג'ףכ"ט, סוף עד ג'ת"י מתשרינחשבות
 אב עד ג'ת"י מסוף או מאמצעולמעשה
 הבדל שום פה אין לכאורהג'ף"ל.
 כשם כי ישני, ראשון בית ביןלעניננו
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סדרי10ל 1נספחים,

 לישיבת ףנ"א בשנת חרב ראשוןשבית
 הבית(, לבנין תי"א )ובשנת בארץישראל
 השנים מספר שכלה לאחר כשנהכלומר
 חרב השני הבית גם כן שלו,הרשמי
 רש"י ואולם כנ"ל. לבנינו, חכ"אבשנת
 פרטיה לכל למסרת נאמן רק לאהיה
 יסוד מצא והוא גדול, דיקן גםאלא
 מנין וזהו: אלה, שני '-בין להבדילנכון
 הוא בארץ ישראל שישבו השניםף"נ
 ואלו מניסן, מצרים יציאת חשבוןלפי

 מתשרי. הוא ויובלות שמיטיןחשבון
 הראשונה הגמרא סברת לפיובין

 מיד למנות שהחלו מיד,המוכחשת
 הבריתא, וביןלפי לארץ, ישראלכשנכנסו
 בהכרח שנה, י"ד לאחר למנותשהחלו
 בניסן כניסתם משעת שנה חצישחכו
 ב'ך"ג, בערך שהוכחתי )כמו תשריעד

 למנות החלו ואז ב'ך"ה(, ליצירהשהוא
 מתשרי הראשון: ויובלות-במקרהשמיטין
 ב'ך"ה. מתשרי השני ובמקרהב'תצ"א,
 הבית חרבן שנת ג'ש"מ, שנת זה,ולפי

 ףנ"א שנת שהיא אפעלפיהראשון,
 הבית, לבנין ותי"א בארץ ישראללכניסת
 שמיטין מנין מתחלת ף"נ רקאבל

 לפי ביובל, נ' שנת וממילאויובלות,
 וכשהגמרא הראשונה, הגמראסברת
 רש"י מדיק היובל" "בתחלתאומרת
 1 עצמה" היובל בשנת "כלומר :ואומר

 למנות שהחלו מוכיחה, שהגמראולאחר
 ב'ך"ה, מתשרי הינו שנה, י"דלאחר
 שנת היא ג'ש"מ החרבן ששנתנמצא
 ולרבנן ויוביות, שמיטין למניןףל"ו
 יהודה ולר' בשבוע, וא' ביובל ל"והיא
 אומרת שהגמרא ומכיון בשבוע, ג'היא
 "בתחלת שבמלים ראיה, הרי כך, כןגם

 - רש"י. כפרוש הכונה היתההיובל"
 בשנת התהילה שבניתו השני, הביתואלו
 מתשרי נמנות ושנותיו לדריוש,שתים
 שנה, ת"כ עמד והבית לשמיטין,כמו
 ג'ת"י-ג'ףכ"ט, הנ"ל הטבלה לפישהן

 אב עד ג'ת"י מסוף או מאמצעולמעשה
 הראשונה, הגמרא סברת לפי הנהג'ף"ל,
 ששנת נמצא בנינו, משנת למנותשהחלו
 וגם לבנינו חכ"א היא ג'ף"להחרבן
 כלות ת' וירבנן שמיטין, ימניןתכ"א

 שלמים, בשבועות וכ"א שלמיםביובלות
 כשהגמרא ולכן שמיטה, שנת שזוהרי

 מפרש בשבוע" בשיתא ליה יהוהאומרת
 )כלומר בשבוע "בשיתא נכון: אלרש"י
 ובשביעית שנים ת"כ כלו ג'ףכ"ט(בשנת
 מישבת שהגמרא ולאחר חרב".עצמה
 משנת נמצא יהודה, ר' לדברי .שזה

 ותכלא שמיטין למנין תכ"אג'ף"ל,
 בשבוע. א' היא הביתלבנין
 ארכו כי אם האלה, הדבריםכל
 בפרטיות לבאר ינהוז מצאנומאד,
 להלן. לנו שיתבאר חשוב מטעםיתירה
 בה.שהתחלנו ..- הגמרא סוגית את ונסים נשובועתה

 הנ"ל וטריא השקלא כללאחר
 הנך אטר: אשי "רב הגמרא:מסימת
 לח ומקדיש עזרא דסליק עד שנישית
 באים )פה וכו' דכתיב" להו, חשיבקא

 שכעזרא הכתובים מתוך מקומותמראי
 בא שעזרא המוכיחים ח, ז' סו, ו' כד,ד,

 השביעית בשנה אב בחדשלארץ
 בשנה הינו דריוש[, יהואלארתחשסתא

 בשנת שנגמר הבית, בנין גמרשלאחר
 חוזרת הגמרא : פרוש לדריוש(.שש

 שהבית אפשר איך : הראשונהלקושיה
 הבית והלא שביעית, במוצאי חרבהשני
 ה' רבנן לדברי והן שנה ת"כעמד

 נמצא שנים, ושש שמיטות ב'יובלות,
 ? בשביעית רש"י( )כפירוש חרבשהבית
 אפשר שזה השיבו, שבתחלה תחתאבל
 "וכן שהמלים או יהודה, ר' כדברירק

 בא שביעית, למוצאי כונתן איןבשניה"
 את ממשיך אני )ומכאן ואומר אשירב

 השני הבית לא, ; רש"י( לפיהפרוש
 שביעית. במוצאי כן גם חרבאמנם
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 ונספחים,111זמנים

 השנים ששש אלא רבנן, לדבריוגם
 )ג'ת"י-ג,תט"ו(, הבית מבניןהראשונות

 ישראל, ארץ וקדש עזרא שעלהעד
 כפי ועזרא, ויובלות. שמיטין . מנולא

 ז' בשנה עלה הכתובים,שמוכיחים
 לבנין ו' שנה שהיא )ג'תט"ו(,לדריוש
 לדריוש, ב' בשנה התחילה שבניתוהבית,
 והתחיל אב בחדש עלה והואג'ת"י,
 הבא, מתשרי רק ויובלות שמיטיןלמנות
 הבית. לבנין שביעית שהיאג'תט"ז,
 )חכ"א ג'ף"ל בשנת חרב שהביתומכיון
 למנין תט"ו שנת זו הרי הבית(,לבנין
 בח' כלות ת' ולרבנן ויובלות,שמיטין
 ושנה שבועות שני הן וט"ויובלות
 במוצאי חרב שהבית נמצאאחת,

 "ובשנת ואומר: מדיק ורש"ישביעית.
 חרב", שביעית מוצאי שהיהתכ"א

 שתא" חדא "ונטפי ט ע"ז רש"י גםוכן
 אתחלתא דחרבן שחח "אלמא 1אומר

 תחלת היא החרבן )שנתדשמיטה"
 י השמיטה(.שבוע

 שספרי מפורשים אינם וברש"יבגמרא
 יצירה, למנין ולא אדם למנין 5אהשנים
 שנות מנין לפי נעשה החשבוןכי

 שני שנות ומספר בארץ ישראלישיבת
 נוחה הסברה לשם שאנחנו אלאהבתים,
 לפי כיצירה השנים מספרי אתתפסנו

 החשבון שעקר מאליו מובןחשבוננו.
 מספרי מכל תגרע אם כלום, ישתנהלא

 מספרי את ותקבל 1 הנזכריםהשנים
 מספרי את 2-ותקבל או לאדם,השנים
 ספרנו. בגוף הרשומיםהשנים
 שלא רק לא רשיי כי נוכיח,להלן
 למספרי נתכנן גם אלא בחשבון,טעה

 שכח לא הינו האמתיים, ליצירההשנים
 אנו שעליה השנה, אותה בחשבוןלהכניס
 את השב וממילא זה, במאמרמדברים
 כנ"ל. לחרבן, וא' החרבן לשנת ג'ף"לשנת
 רלשמיטה לחרבן הרמב"ם השברן1.

 לענין הרמב"ם חשבון הוא לגמרישונה

 והוא השמיטה, שנות ולמנין החרבןשנת
 הלכה למן י' פרק ויובל" שמיטה 5,,הלכותמפורש

 השנים, מספרי גם מפורשים ושםב,
 למנין וגם במלים, אם כי באותיות,ולא
 שאי עד שלנו, יצירה למנין וגםאדם

 : וז"ל בדבריו.. לטעות לךאפשר
 מאחר ? למנות התחילו "ימאימתי)ב(

 וכו' לארץ משנכנסו שנה עשרהארבע
 ושבע הארץ בכבוש עשו שניםושבע
 שלש בשנת אומר: נמצאת בחלוק.שנים
 מראש ליצירה ואלפים מאותוהמש
 שהיא הראשון, אדם מולד מאחרהשנה
 ועשו למנות. התחללו ליצירה, שניהשנה
 שהיא ליצירה, מאות וחמש עשרשנת
 שמטה. לארץ משנכנסו ועשרים אחתשנת
 ההמשים שנת וקדשו שמטות שבעומנו
 משנכנסו וששים ארבע שנתשהיא
 הרמב"ם לפי : החשבון וזהו -לארץ".
 ב'תפ"ה בניסן לארץ ישראלנכנסו
 לאחר ליצירה. ב'תפ"ט שהיא'לאדם,
 ב'ך"ב ניסן עד שנה י"ד בארץשעשו
 תשרי עד חכו ליצירה( )ב'ך"גלאדם
 והחלו ליצירה( )בך"ד לאדםב'ך"ג
 השביעית, השנה ויובלות. שמיטיןלמנות
 לאדם'ב'ך"ט

 שמיטה עשו ליצירה( )ב'ך"י
 משנכנסו כ"א שנת היתה וזוראשונה
 וכ"א ב'תפ"ח, בניסן נכנסו שהריכארץ,
 לאחר ב'ך"ט. בניסן כלות לכניסתםשנה
 והוא נ' שנת קדשו שמיטות ז'שעשו
 לאדם, ב'ךנ"ב בשנת הראשון,היובל
 ס"ד שנת היתה והיא ליצירה,ב'ךנ"ג

 עד ב'תפ"ח מניסן שכן בארץ,לכניסתם
 שנה. -ס"ד ב'ךנ"בניסן

 המספר כי סובר, שהרמב"םנמצא
 לאדם השנים את לא מסמןב'תפ"ח
 לארץ ישראל כניסת שנת עדשעברו
 כניסתם. שנת את אלא שהוכחנו(,)כפי
 את מסדר הרמב"ם איך נראהועתה
 : ואילך מכאןהשנים
 ישראל מנו יובלים עשר נשבעהזג(
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סדרי312 1נספחים,

 שיצאו ושנה שיצאו, ועד לארץמשנכנסו
 מוצאי בראשונה,' הבית שחרבבה,

 ביובל ושש שלשים ושנת היתה,שביעית
 בית עמד שנים וי' מאות שד'היתה,
 חרב ראשון שבית נמצא זה )לפי_ראשון
 ג'של"ט שהיא לאדם, של"ח ג'בשנת

 מנין בטל הבית שחרב כיוןליצירה(.
 שבעים חרבה הארץ נשארה משבטלזה.
 ג'של"ט- לאדם, )ג'של*ח-ג'ת"חשגה

 )בשנת שני בית ונבנה ליצירה(ג'ת"ט
 יוצא כך , ליצירה ג'ת"ט לאדם,ג'ת"ח
 גם מוכח וכך עתה, עד האמורמן

 שנה וכ' מאות וד' הדברים(,מהמשך
 ובשנה ליצירה(. )ג'ת"ט-ג'ףכ*טעמד

 )כדברי עזרא עלה מבנינוהשביעית
 מנו(, לא הראשונות השנים שו' אשי,רב
 ו ז ה נ ש מ ו השניה, הביאהוהיא

 לבנין י"נ שנת ועשו אחר, מניןהתחילו
 שמיטות ז' ומנו שמיטה, שניבית

 אעפ"י רבנן(; שיטת )לפי נ' שנתוקדשו
 מונין שני, בבית יובל שם היהשלא
 שמיטות". לקדש כדי אותוהיו

 הרבה, נתקשיתי הזה הסעיףבבאור
 נתכון שאליהן השנים בברורלא

 בנקל מתבררות הן שהריהרמב"ם,
 והבא לו הקודם הסעיפים מןובהכרח
 יש שכאלו הרמב"ם בדברי אלאאחריו,
 הכתובים מן שמוכח למה סתירהבהם
 שעזרא לעיל, שראינו כפי הגמרא,ומן
 לארתחשסתא השביעית בשנהעלה

 הבית לבנין ששית שנה שהיא)דריוש(,
 א' שנה היא לדריוש בי ששגה)מכיון
 בפרוש, רש"י אומר גם וכןלבנין(,
 והתחיל לבנין ששית בשנה עלהשעזרא
 לדברי ואלו שלאחריה, משנהלמנות

 השביעית יבשנה עזרא עלההרמב"ם
 לארתחשסתא, ח' בשנה כן )ואםמבנינו
 בעזרא( למפורש בנגוד כאלושזה

 עמכיון אמר" מנין התחילו זו ה נ ש מ1
 החלו כאלו יוצא באב עלהשעזרא

 עזרא(, שעלה קודם מתשרילמנות
 מצאתי לא הרמב"ם מפרשיבדברי
 החכם אשר עד זו, פליאה עלתשובה
 ברשימה עין )ביו ביאלובלוצקי ש.ד"ר
 בחריפותו העמידני ההקדמה( בסוףעליו

 הזה, הסעיף שבדברי האמתית השקהעי
 מקום בכל )כדרכו הרמב"ם היא:וזו

 הגמרא דברי את בהלכותיולסכם
 מראה שאינו אפעלפי שונים,במקומות

 את אלה בדבריו כלל מקומותיהם(את
 מסקנה, לידי הבאה ג-ד ד"ה הגמראסוגית

 מניסן, לדריוש בתחלה מנהשהכתוב
 שבינתים אלא היה, כשר שמלךמפני

 לו מונה הכתוב עזרא וכשעלההחמיץ,
 ספרנו בגוף )ועין מתשרי שנותיואת

 הזמנים "לסדר בהערה ג'ת"ח,בערך
 בי ששנה נמצא, זה לפי הגי"(.בספר
 אדר סוף עד ג'ת"ת מניסן היאלדריוש
 ו' שנה עד הלאה וכן לאדם,ג'ת"ט

 ומכיון ג'תי"ב, מניסן שהתחייהלדריוש,
 ג'תי"ג מניסן לו ענו לא בינתיםשהחמיץ

 ואם ג'תי"ד, מתשרי אלא חדשה,שנה
 ג'תי"ב מניסן נחשבת לדריוש ו' שנהכן
 מתשרי - לדריוש ז' שנה ג'תי"ג, אלולעד
 הבית ואלי לאדם. ג'תי"ד אלולעד

 שנותיו לדריוש ב' בשנה התחילשבנינו
 א' שגה זה ולפי הפסק, ביי מניסןנמנות
 ג'ת~ט אדר עד ג'ת"ח מניסן היאלבנין
 ג'תי"ב מניסן - לבנינו ה' שנהלאדם,
 נגמר ג'תי"ג ובאדר גיתי"ג, אדרעד

 כמפורש לדריוש ו' שנה והיאהבנין,
 ג'תי"ד' בניסן הינו שנה, לאחרבעזרא.

 אבל בעזרא, , כמפורש לארתחשסתא1'
 מבבל עזרא יצא ז', שנה הבית לבניןגם

 ג'תט"ו ומתשרי באב, לירושליםוהגיע
 הרי הבית ולבנין למנות, החלושלאחריו

 מניסן הנחשבת ז' שנה אותה עודזו
 מתפרשים ככה ג'תט"ו. אדר עדג'תי"ד
 בין אין כאן ועד הרמב"ם, דברייפה

 )ששניהם רש"י של פרושו לביןדבריו
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 1נספחים,נצעזמנים

 זה, הבדל אלא אשי( רב לדגריהם
 מנין ותחלא עזרא עלית הרמב"םשלפי

 לבנין ז' בשנה שתיהן היוהשמיטות
 : אומר יג.( )עימיז רש"י ואלוהבית,

 שנה שהיא הבאה לשנה זמן,ובאותו
 לירושלים ובא עזרא עלה לבנין ת י שש

 לבנין שבע שהוא תשרי ועד אבבחלש
 מונה שרש"י משום למנות", התחיללא
 עד מתשרי הבית. בנין שנות אתגם

 שהתחילו שניהם מדברי יוצא עכ"פאלול.
 משנת אשי( רב )לפי לשמיטיןלמנות
 ליצירה, ג'תט"ז שהיא לאדם,ג'תט"ו
 בין מתגלה החשבון, בסוף זאת,ובכל
 שנוכח כפי אחת, בשנה הבדלשניהם
 הרמב"ם: דברי מהמשךמיד

 בה שחרב שהשנה למד, "נמצאת)ד(
 שאחר מתשרי שתחלתה באחרונה,הבית

 חדשים-שהרימתשף כשניהחרבן
 ולהבלש-אותה לשמיכתן המקהמ
 ט"ו ושנת היתה, שביעית מוצאי ה נ שה
 לפי : ם )פרו היתה התשיעי היובלמן

 ג'ףכ"ט בשנת הבית חרב ואחמב"םחשבון
 הרי באב, שחרב כיון אבלליצירה,
 שנת של אב עד נחשבת ההרבןשנת
 שלאחר שמתשרי השנה ואותהג'ף"ל,
 כיצירה, ג'ף"ל מתשרי הינוהחרבן,
 ג'תט"ז- שכן שביעית, מוצאיהיתה
 ביובלות כלות ות' שנה, תי"ד הןג'ףכ"ט
 שלמים, שלועות ב' הן וי"דשלמים,
 והשנה בשביעית, חרב שהביתנמצא
 שביעית(. מוצאי היתה ה י ר ח א לש

 כותב )שבה זו שנה זה השבוןולפי
 לחרבן, א'ק"ז שנת שהיאהרמב"ם(
 שהיא שטרות, למנין א'תפ"ז שנתשהיא
 שמיטה, שנת היא ליצירה, ד'זל"ושנת
 : פרוש היובל". מן כ"א שנהוהיא

 כותב, הוא שבה השנה את תופסהרמב"ם
 החשבון לפי ליצירה ד'זל"ו שנוןוהיא
 הוא בה יטעו שלא וכדי אצלנו,הנהוג
 שנה : אחרים סמנים כב' אותהמגדיר

 למדים, אנו ומזה לחרבן, א'ק"ז היאזו
 שנת היא לחרבן א' שנה הרמב"םשלפי
 t~p'a תוסיף אם שכן ליצירה,ג'ף"ל
 גם נכון וזה ד'זל"ו, תקבל ג'ףכ"טעל

 הכרונולוגיה לפי ונם רש"ילדעת
 לא הבית י חרב שלפיהם אלאהמדעית,
 לחרבן א' ושנה בג'ף"ל, אם כיבג'ףכ"ט
 החרבה שלפני מתשרי למנחהחלו
 ליצירה ד'זל"ו ח, 'גנה אחד: סמןועיד
 א'תפ"זהיא

 לשטרותי
 למדים, אנו ומזה

 היא' הרמב"ם לפי לשטרות א' שנהכי

 מוכח גם )וכן ליציעה ג'ת"נשנת
 שכן סו(, י"א החדש" קדושמ,,הלכות
 תקבל D~Dn'A על א'תפ"ז תוסיףאם

 אחת תשובה לפי נכון זה וגםד,זל"וו
 הכרונולוגיה לפי וגם גאון סעדיה רבשל

 ג'תמ"ס. בערך שכתבנו כמוהמדעית,
 שלפי הרמב"ם, אומר זו שנהועל

 והיא שמיטה, שנת היא שלוהחשבון
 ג'תט'ו תגרע אם כי היובל, מן כ"אשנה

 כלות א'ך א'ךכ"אי עודף תקבלמד'זל"ו
 הן שנה וכ"א שלמים, יובלותבל'

 ראיה ומכאן שלמים. שבועותשלשה
 נתכון שאליהן השנים את קבענושיפה

 אחרת. בדרך לקבען ואי-אפשרהרמב"ם,
 אומר ה', בסמן שראינו כפיוהנה
 יג.(, )עיכין אשי רב לדברי גםרש"י
 שביעית, מוצאי היתה גופה החרבןששנת
 למנות התחילו רש"י לפי גם כיאם

 שרש"י משמע ליצירהן ג'תט"זמשנת
 חט-ר לשנת החרבן שנת אתחושב

 הרמב"ם לפי ואלו החדש,למנין-השמיטה
 הי"ד. שנתהיא

 עקרי הבדל כאן שיש אפואברור
 מנין של השנים בהשואת שניהםבין
 הרמב"ם, הוא? וזה יצירה, למניןאדם
 את סדר לעיל, הוכחנו שכברכפי

 1 והוסיף אדם, מולד למניןהזמנים
 מספרי את לקבל כדי השנים, מספריעל

 שיש בדיוק הרגיש ולא ליצירה,השנים
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סדרי~314 1נספחים,

 שביארנו כמו שת, לדת בשנתלקיק
 השני שהבית מצא, ולפי"ז ג',בסמן
 ג'ףכ"ט שהיא לאדם, ג'ףכ"ח בשנתחרב

 ידע השני הצד מן ואולםליצירה.
 שלנו מאותם הנראה כפיהרמב"ם,
 הנאונים, מתשובות וגם למעשהלחרבן
 ג'ף"ל שנת כי להלן, המתבארכפי

 לבאר, הכרח לכן לחרבן, א' שנהנחשבת
 אלא ג'ףכ"טי באב חרב אמנםשהבית
 מתשרי למנות החלו לחרבן אןששנה

 גם לדיק ידע רש"י ואלושלאחריו.
 זה. מאמר בסוף נוכיח כאשר זה,בפרט
 לחרבן האמתי החשבוןי.

וישמיטה
 הרמב"ם גם הכרה סוף כל סוףואולם
 החרבן שנת השבון בדבר מדעתולחזור
 שהכיר משום ולא השמיטה, שנותומנין

 מכניס היה לא כך שאלמליבטעותו,
 לסתור כדי בספרו, המטעה חשבונואת
 השמיטו שלא וממה ומיד, תיכףאותו
 בו יש אולי זאת, בכל שחשבמשמע
 מי מפני שנכנע משום אלא -'ממש,
 לאתר מיד דברו כה הלא ממנו,שתקיף
 : חשבונוהרצאת
 שמסרת אמרו, הגאונים כל "אבל)ה(
 מנו שלא איש, מפי איש בידיהםהיא

 בית חרבן שבין שנה השבעיםבאותן
 שמיטות אלא שני בית ובניןראשון
 באחרונה משחרב וכן יובלו בלאבלבד
 בלבד ז' ז' אלא החמשים שנת מנולא

 ששנת ההרבן)כלומרז שנתמתחלת
 היתה החרבן י נ פ ל ש מתשריהחרבן
 ששנת בהכרח והרי שביעית,מוצאי
 שהרמב"ם משמע ; ג'ף"ל היאהחרבן
 גם הראשונות, הנחותיו כל אתמבטל
 ביחס וגם השמיטות "נין לסדרביחס

 בגמרא עולה וכן החרבן(, שנתלקביעת
 בסמוך( ידבר זה )על זרהעבודה
 קבלה". שהוא זהחשבון
 היא ידועה השמיטה "ושנת)1(

 ארו ואנשי הגאונים אצלומפורסמת
 הובן, לשני אלא מנו לא וכלןישראל,
 ולפי להלן(. )עין ז' ז' אותןמשליכין
 שנת שהיא זו, שנה תהי זהחשבון
 ד',ל"ו שנה אותה )כלומר: לחרבןא'ק"ז

 שאמר כמו )ולא שביעית מוצאיליצירה(
 סומכין. אנו זה ועל שמיטה(. שנת :קידם
 לענין מורין אנו החשבון זהוכפי

 כספים, והשמטת ושביעיתמעשרות
 עמודים והמעשהשהקבלה
 ראוי ובהן בהוראהגדולים

 ת". 1 ל ת הל
'

 שנה ע' באותן מנו "שלא בדברים
 שני בית ובנין ראשון בית חרבןשבין
 "מתחלת עד וכו' בלבד" שמיטותאלא
 להשמיענו הרמב"ם נתכון ההרבן"שנת
 שנת שלמן א( : אחת בבת דבריםכמה

 היא המקבל )שלפי הראשוןהחרבן
 אלא עוד מנו לא לאדם(ג'של"ח
 לא כן ואם יובל, בלא בלבדשמיטות
 שמאותה ב( יהודהז כר' אלאכרבנן,
 השמיטות, מנין עוד נפסק לאהשנה
 בשנה בא שעזרא אשי כרב לא כןואם

 אלא למנות, החלו ומאזהשביעית
 הבה שעד השמיטות מנין אתהמשיכו

 ומזה ג( הבית. לבנין א' שנה מתחיתגם
 החרבן ושנת שהואיל ממילא,יוצא

 ושנת שביעית מוצאי היתההראשון
 שביעית, מוצאי היתה השניהחרבן
 שנה ת"צ של הבדל יש שביניהןמשום
 הבית שנות ות"כ בבל גלות שנות)ע'

 וכן שלמים, בשבועות כלות שהןהשני(,
 שביעית, מוצאי היא ד',ל"ו שנתגם

 השני החרבן שנת ובין שבינהמשום
 א'ק"ו של הבדל יש ליצירה()ג'ף"ל
 שלמים,- בשבועות כלות הן שאףשנה,
 כרחך, בעל תמצא לאחור כשתחשובלכן

 המשבל )שלפי הראשון החרבןששנת
 ליצירה, ג'ש"מ היא לאדם( ג'של"חהיא

 השנים מספרי את להעתיק שכדיונמצא
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 ליצירה לשנים אדם למניןהמקובלים
 ההוסיף ערינו כיום, הנהוג החשבוןלפי

 פרשנו. כאשר 1, ולא 2עליהם
 לא "וכלן נותן: שהרמב"םהסמן

 אותן משליכין חרבן, לשני אלאמנו
 השנה מספר מתוך כך1 משמעו ז'"ז'

 השנה מספר את למצוא יכול אתהלחרבן
 מספר את שתחלק ידי עללשמיטה
 השארית. את ותתפוס ז' על לחרבןהשנה
 מספר הוא מז'( )פחות השאריתמספר
 השנה שארית אין וא9 לשמיטה,השנה
 ביחס גם יפה סמן ואותו שמיטה.היא

 את תחלק שלנו. היצירה שנותלמספר
 שארית תקבל ז' על ד'זל"ו השנהמספר

 מוצאי או לשמיטה א' היא והרי1,
שביעית.
 שבעבדה לגמרא מגיעים אנוובזה

 הזה. הסמן לקח לכאורה שמשם : טזכה
 הונא רב "אמר : שם הגמרא לשוןוזה
 ידע דלא מאן האי : יהושע דרבבריה
 שאינו )מי עומד הוא בשבוע שניכמה
 הוא השבוע משנות שנה באיזויודע

 כללי ונחשוכ שתא חדא ניטפיעומד(,
 ממאה ונשקל בשבוע, ופרטיביובלי
 לפרטי ונחשובנהו אפרטי ונשדיתרי

 )יוסיף בשבועי שני כמה וידעבשבועי
 העגולים, המספרים את ריחשוב אחתשנה

 המספרים ואת ביובלים, המאות,כלומר
 בשבועות, ממאה, פחות שהםהפרטים,
 שתים ויקח ז', על אותם יחלקכלומר
 הפרטים, על אותם ויוסיף מאהמכל
 כמה וידע ז', על הפרטים אתויחלק
 בשבוע(. השנה מספרהוא

 של החשבון אותו זהולכאורה
 להקל דרך נותנת שהגמרא אלאהרמב"ם,
 מספר כל את לחלק תחת אותוןולקצר
 מאה, מכל שתים לקחת די ז' עלהשנה
 על מאה מחרקת השארית אתכלומר

  ולהוסיף  בשבועות( כלות צ"ח )שהריז'

 ולחלק ממאה, פחות הנשארהממפר
 השארית את ולתפוס ז' על הזה הפרטאת

 מסמנת זו ושארית מז', פחותהשהיא
 בגמרא ואולם בשבוע. השנה מספראת
 .ההשבון לעשית קודם : גדול הבדליש
 לולא השנה. מספר על 1 להוסיףיש

 כך: מפרש הייתי שלפגינו רש"ימרוש
 בעלי אצל עולם( )בריאת היצירהמנין

 שהוא לאדם, הנכון המנין הואהתלמוד
 זה לפי בג. שלנו היצירה ממביןפחות
 לפי היא הראשונה החרבן ששנתנמצא,
 זה מספר ,- לאדם ג'ףכ"ט התלמודמנין
 שארית, נותן אינו ז' על תחלקאם
 לא .היא לעיל, כמבואר השנה,אבל

 לכן שביעית, מוצאי אם כישביעית,
 השנה, מספר על 1 תחלה להוסיףיש
 פרושו ואולם מדיק. החשבון יצאואז
 דברי את עשה שכן מזה, טוב רש"ישל

 את בעזרתו לבדוק קבוע לכללהגמרא
 לאיזה קשר בלי השמיטות מניןחשבון
 החרבן. שנות למנין אלא שהוא,מנין
 - שתא" חדא "ונטפי רש"י: מפרשוכך
 שמחרבן השנים על אחת שנהיוסיף
 הוא, והטעם בה, עומד שהוא השנהועד
 הכית חרב יוסי ר' ש5 הבריתאשלפי
 שביעית, במוצאי הראשון, כמוהשני,
 דשמיטה אתמלתא ויחרבן שתא"אלמא
 החרבן ששנת הרי : פרוש הוות",למהדר
 לאדם( ג'ףכ"ט או ליצירה ג'ף"ל)נניח:

 וחוזר ההולך השמיטה שבועהיא.התחלת
 אותם אבל , הפסק בלי והלאהמכאן

 את מונים אינם חרבן לשנותשמונים
 שנות במנין החרבן, שנת ההיא,השנה
 השנה בלב עמד הבית שהלאהחרבן,
 טועים הם אלא באב, ט' עדההיא
 הבית קיום שנות ת"כ במנין אותהומונים

 הראשונה שנת-החרבן אתוחושבים
 לאדם מג'ף"5 או ליצירהמג'ףל"א
 שהוכה בפי בי מטעה, הזה)והחשבון

 ג'ת"י- הן השני הבית שנות ת=כ לעיף הוא הפרט, על האלה  השאריותאת
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 לאדם, ג'תיס-ג'ףכ"ח ליצירת,ג'ףכ"ט
 ונמצא לבית(, חכ"א היא החרבןושנת
 פחות הוא שלהם החרבן שנותשמנין
 להוסיף צריך ולכן הראוי, מן אחתבשנה
 שלאחר השנים מנין על החרבן שנתאת

 המונים מוסיפים זו טעות )אגב:החרבן
 אלה ואף ; ימינו עד לעשותההרבן

 ג'ףכ"ח היתה החרבן שנת כיהסוברים,
 מופלאה בדרך מונים ליצירה ג'ףכ"טאו
 - ליצירה(. מג'ףל"א לחרבן א'שנה

 ממש בלשונו לא רש"י דברי אתמסרתי
 אם ותמהני בדיוק, אבל בהסברתיאלא
 דברי את לישב שיוכל אדםימצא
 .בדרך שלפנינו, הגמרא נוסח לפירש"י,
אחרת.

 דברי על מקשין שם המספותואולם
 אמר נישבו יב, בערכיו מדבריו אלהרש"

 לבנינו חכ"א בשנה חרב השנישהבית
 חזר בערכיו שכש"י מסקנה, לידיובאין
 מתעוררות זה ומשום פה, מדעתובו

 עד ופליאות, קושיות כמהאצלן
 את לשבש לנכון מוצאיןשהתוספות

 אחר נוסח בה ולקבוע הגמראדברי
 בבקשת אבל, שלפנינו. מזה לגמרישונה
 התוספות, של הגדול מכבודןמחילה
 בכונת טעו שהן לאמר מוכרחאני

 אין שפרשנו וכמו האמת פי ועלרש"י,
 יס- בערכין כש"י דברי בין סתירהשום
 חזר לא ורש"י ס, בע-ז דבריו וביןיג

 בד עולים ושם פה ודבריו מדעתו,בו
 הקושיות וכל להפליא, עד ומדויקיםבבד

 יפה מתישבות התוספות שלוהפליאות
 של מטעותו הוז רש"י, שיטת פיעל

 הזכרון מן הנראה כפי שכתברש"י,
 הגמרא של אחת קושיה בטעותויחס
 לדברי במקום יהודה ר' לדבריבערכין
 כמו לשנם יש הגמרא נוסח וגםרבנן'(י
 שנתים' זה ,כי )והסימן לפנינו'שהוא
 מכל לתפוס שיש השנים ב' עלמוסב
 המנין כי היטב, לזכור שיש אלאמאה(,
 המנין הוא הגמרא של עולםלבריאת
 שלנר היצירה ממנין פחות שהואלאדם,
 דברי כל יובנו זה פי ועל אחת.בשנה
 אחרים במקומות דנם וע"ב ע"א ס בע"זהגמרא

 פרוש עם )כמובן זה בעניןהמדברים
 התלמוד(. כים חיים אנו שמפיורש"י,
 שנים קע"ב שאחר המאמר, :דוגמה
 שנה אלפים ארבעת נשלמולחרבן
 פעמים ג' מביאו שרש"י עולם,לבריאת

 בס"ק )1איב1 עולם" "סדר בשם טבע"ז

 "מה אותו מסמנין והתוספכםשלפנינו(,
 באמתותו, ומתקשין העולם" בפישנהוג
 עברו השני הבית חרבן ד ע : כךנתבאר
 קע"ב  עליהן הוסף לאדם, שנהג'ףכ"ה
 ולחשבוננר אלפימ; ד' הרי לחרבןסנים
 ואחת. אלפים ד'ליצירה
 סדורנר ידי על כי להעיר, עלילסוף
 הרבה מתישבות זה שבמאמרובאורנו

 לפיה כי רשיי, כדברי לטעות מקום לתת יכלה 11 טעות כי להודות, וישי(
 ואולם לכנינו; ת.כ בשנת חרב הבית כ. ההשבון, את עשתה כאלו שהגמראיוצא,
 הרכרימ את רש"י פרש עופה בערכי, ושם מוכהה, טעות זהיא מאד, ניכרת זופעות
 בשנ" ההרבן שנת תשכון לפי ה, כמימן לעיל אותם שהרצינו כפיכראוי,

 לכנינו; חכ"א
 בטעות דוקא ולהדבק הנכונים רשיי דברי שאר מכל הדעת את להםיח אפשרואיך
 געלי השתתפו שכהם וכוחים,' של שלמה לכפרות נרמה זו בה!-טעות שנכשלאחת

 מהם אשר אחריהם, שסאו מפרשים וכמה והרשב.ם תם רבע נם וכיסיהםהתימניות,
 ואחריהם לו, התנגדו ומהם כדבריו, טעותם לפ- דוקא רשיי צדקת את להוכיחנסו
 זה וכל יא~. ).התקופה' ה סימן ויובלות' שמטים ב"חשבון בורנשטין רח"י גםננהר

 נכוחים. רשם דברי כל המל הטעות מן חוץ כי לשוא,היה
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 ונספחים,317זמנים

 הענינים בכל שונים מפרשים שלקושיות
 גם זה ובכלל אלה, בפרקיםהנדונים
 בוינשטין ש"י של ותמיהותיופליאותיו
 בהערה. לעיל הנזכרבמאמרו

 "4 יני,גי7%בימ%7גמ1
 בסוגיות להתעמק עצמם אתיטריחו
 אליהן, רשיי ובפרושי המראותהגמרא
 כל את לבדוק כדי ביד, בעפרוןודוקא

 נכוחים, דברי כמה עד ולהוכחהחשבונות
 שהשתדלתי חשד לבם ע5 יעלהואולי
 כונות רש"י דברי לתוך בדוחקלהכניס
 מפורשת ראיה לבסוף אביא -משעי,

 אותו על עמד אמנם שרש"יומכריעה,
 שאי-הדיוק שת, לדת שבשנתהדיוק
 ולבלבול לטעות דעתי, לפי גרם,בה

 במנין וגם המסרת של השניםבמנין
 הארוד ברשיי ט. בע"י שם השמיטה.גננות

 ת ו נ ש וחשוב נצא : אמור מעיינת".נכי
 קודם אהד כל שחי ודורדור

 אתה כן שאחרי דשנים בנו,וכנולד
 שנולד ד ע מאדם ותמצא ן, ב ל ן ת 1נ
 שנים תק"ב חי ונח שנים, תתרנ"ונח
 הולך הוא וכן ובו/ שם* שנולד ם ד דק

 ומוסיף הדורות כל שנות אתובונה
 קודם, או עד פעמם כמהלהדוש

 בהחלט, לו יתברר בעוגן הקוראוכל

 במספרים להחזק מוסף שרש"י אעפ"יכי
 במסרת, כך ואחר בתורה,המפורשים

 זאת בכל הספר, בגוף אנו שעשינוכמו
 כל ימי סוף ד ע למנותן מתכוןהוא
 השנים ואת מדבר, מאורע אואיש

 למאורע או לבן נו, הוא כןשאחרי
 נעשים החשבונות שכל ומובןהסמוך.
 היצירה ממנין הפחות אדם למניןשם
 מוצא הוא ולפי"ז אחת. בשנהשלנו
 שנת שהיא תורה, מתן שנת ד ע ששם,
 לאדם, שנה ב'תמ"ח עברו מצרים,יציאת
 שלמות אלפים ד' עד תורה מתןומשנת
 הגמרא שאומרת כמו עולם, שללבריאתו
 שנה, א'דנ"ב עברו לאדם( :)והמובן

 מתן ששנת נאמר, אם רק אפשרוזה
 היתה מצרים, ליציאת א' שהיאתורה,
 תוסיף אם )שכן לאדם ב'תמ"טשנת

 אלפים(, ד' תקבל ב'תמ"ח עלא'ךנ"ב
 שלנו. יצירה למנין ב'ת"נ שנתשהיא

 שהכרחנו דברינו, מכל לנוהיוצא
 * טעות לעולם לעקור כדי בהם,להאריך

 וגרמה ובעם מפרותנו בכלשגשתרשה
 השנים בסדרי רב ולבלבוללשבושים

 לה אין זו שטעות : הוא המסרת,לפי
 ולא בתלמוד ולא במקרא לא יסודשום
 לתשובות עד המקורית ספרותובקל

 גדולי של בדבריהם לא וגםהגאונים"(,

 מארם, ליצירה המנין את )שמנה נאין סעדיה רג. שגם ברורה, ראיה לגו יש*(
 לאברהם העביר, כ"ספר שהובאו בדבריו הנכון. בחשבון החזיק וייד( ממולדכלומר
 שנת היא היום בה עומדים שאנו "השנה : אמור 1, שעי נ, מאמר הנשיא, חייאבר
 לבריאת ד'תרפ,ו שנת והיא שפרות(, למנין ? )כלומר אלכסנדרום למלכות רל'חאלף
 נותן הוא דבריו בהמשך כי פנים, בשום לשנות אין אלה ממפרים )לאדם(,. לחשבוננועולם
 לבריאת המנין : )כלומר עולם סדר בין שיש בתלמוד, מסורת לנו נתנו "קרמונינוסימן:
4 שבמנין האחדים את תגרע אם : כלומר שנים; ~חי באחרים אלכסנדרום מלכות וביןעולם(

 האלה המספרים לפי שנים. ב' עודף תקבל שמרות שבמנין האחדים מן לאדםהבריאה
 המוכרח השנים סדר לפי ואלו לאדם. ותמ"ס שנת היא שמרות למנין אי ששגהנמצא,

 לאדם, נ'תמ"ח משנת שסרות מנין התחיל בספרנו נם הרשום וכפי עולם"ושביסדר
 שנים אלף של הבדל יש שמרות מנ.ן ובין מצרים ליציאת המנין בין כיוהראיה

 למנין א' לשנה לאדם מתמ"ס שנת סעדיה רב חושב זאת ובכל)ביתמ"ח-נ'תמיה(,

---- 
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 סדרי

 רש"י שבהם הגדול עד התלמודמפרשי
 הראשונים היו התוספות בעלי בכלל,ועד

 יכלו ולא החרבן בשנת להסתבךשהחלו
 תם רבנו היה בהם ואפילולבררה,
 אבל החרבן, שנת בקביעת בתחלהשטעה
 שמוכיח )כפי טעותו על עמדבסוף
 817 עמ' ח "התקופה" ישראל". "תאריכי בורנשטין:ח"י

 כמה ועד לר"ת(. הישר" "ספר מתוך 8,הערה
 הראשון הרמב"ם היה מגעתשידיעתי
 : אמרו זה ועל בכתב. זאת טעותשאישר
 יעשו מה שלהבת נפלה בארזים"אם
 חסיד: כל יתפלל זה וע5 ז= קיראזובי

 נקני!" מנסתרות יביז1 מי"שגיאות
 הכיר לא כי אם הרמב"ם, אףואולם
 וצדקתו הגדולה חכמתו זאת בכ5בטעותו,
 להפשל, שלא לעצמו לו עמדוהרבה
 שם בכתב טעותו את שהעלהובמקום
 היה ולמעשה בצדה, שוברה מידנתן

 שהעולם צרה, זו אב5 בידיו. צדקחשבון
 עד ומקימה בה ונאחז הטעות אתצד

 השגיח לא הטעות בתקון ואלווהיום,
 הספר בגוף ב'תמ"ח בערך עוד)ועין

 53(. עמ' מסוףבהערה
 השלישי היצירה מנין סררט.
 שןנת את לפרש 5י נראה אורחאאגב
 נשאר היום שעד ליצירה, השלישיהמנין
 הספר בראש כמבואר סתומה.כחידה
 עמ' לאדם, וב' א' ליצירה, א')ערכים:

 ליצירה, מנינים שלשה יש וב( ו12אוא
 המנין בתלמוד, הנהוג אדם למולדהמנין
 אחת שנה המתחיל אצלנו הנהוגליצירה
 שנה המתחיל ומנין אדם, מולדלפני
  מאוחר  והוא אדם, מועד לאחראחת

 אדם למועד המנין שנים. בשתיממניננו
 וטעמו בתורה הכתובים למספריםנתכון
 מובן, כן גם שענו ליצירה המניןמובן;

 וקודם הואיל כי העצור, חכמי טענושכן
 ימי חמשה עוד היו אדם יצירתיום

 המנין, מן להוציאם יתכן 5איצירה,
 תהו. ממולד המנין את התחילוולכן

 לא השלישי המנין ש5 טעמוואולם.
 ל,,הלכות בפרוש מובא זה מניןנתבאר.

 )מבעלי כנהם "ויש ח: ו' לרמב"ם החדש"קדוש
 יצירה שני שיתחיל מי העבור(חכמת
 הראשון. אדם 'מולד שאחר השנהמן

 לחשוב התחיל לא הראשון שאדםואומר
 ששנה לפי יצירתו, שנת אחראלא

 מובן אותה". לחשוב צריך אינוראשונה
 ספק ואין מאד, קלוש זה שטעםמאליו
 לו היה הזה המנין את שהציעשמי
 להחליף לנחוץ מצא אם לכך, חשובטעם
 במנין בתלמוד הנהוג אדם מניןאת
 "חשבון 96, עמ' "מחלוקת" בורנשטין: )ועיןש5ו.
 אחרים טעמים ועוד, 4, עמ' ומולדות"תקופות
 קלושים(. הם גם אבל זה,למנין

 לנר שנתבאר מה כך אחריוהנה
 היתה כונתו כי לי, נראה זהבמאמר
 שהקדמונים.רשמו הקלקלה, אותהלתקין
 בתורה, המפורשים המספרים אתבהכרה
 המספרים כי שכחו, אחריהםוהבאים
 שנות עד שעברו לשנים מכוניםהאלה

 לחשבם טעו אלא המדברים,המאורעות
 טען וכך גופן. המאורעות שנותלמספרי
 אפשר שאי מכיון ? השלישי המציעאותו
 קל"א בשנת נולד ששת לכתוב,לנו

 אדם "ויחי כתוב בתורה שהרילאדם,
 לכתוב מוכרחים ואנו שנה", ק"יוכו'
 קל"א היא שהכונה אעפ"י לאדם,ק"ל

 כזה מנין נקבע הבה כן אםלאדם,
 את לכתוב האפשרות את לנושיתן

 זאת שבכל בתורה, המפורשיםהמספרים
 של האמתית לכונה מותאמיםיהיו

 בשנת שטרות מנין החל שגה ג'תמ.ח לאדם שעברו לאחר כי הבין, שהוא הרישטרות,
 ב'תמ-פ בשנת ממצרים ישראל יצאי שנה ב'תמ,ח לאדם שעברו לאחר וכןג'תמים,
 והוא ליצירה, חשבוננו לפי ב'ת.נ שהיאלאדם,

 הריי
 דגומפרים. כל בשאר

www.daat.ac.il                      דעת * אתר לימודי ידוהת ורוח



,,,,, , ,(,,, 
,: ,,. (  .ך ). ,, 

 דנספחים,319 י '-זמנים

 היצירה מנין את נקבע אםהתורה.
 טעות אפשרית לאדם, ב' שנהמתחלת

 אבל לאדם, הראשונות השנים בק"לרק
 כלל מנויות אינן האלה השניםק"ל

 לאחר בתורה המנין בתורהולפרטיהן
 לאדם. מק"ל רק מתחיל לאדם א'שנה
 א' היא לאדם ב' ששנה נקבעואם

 היא לאדם קל"א ששנת נמצאליצירה
 נולד ששת נכתוב ואם ליצירותק"ל

 הדורות. בשאר הלאה וכן ליצירה,ק"ל
 המפורשים המספרים את נכתובהרי

 המספרים יהיו זה עם וביחדבתורה,
 שהתורה האמתים למספריםמכונים
 אליהם.מחפונת
 הובנה לא המחסמה הצעתואבל
 ותחתיו בישראל, נתפשטה ולאכראוי
 עו' אצלנו הנהוג היצירה מניןנתקבל
 בהר"ר* ממולד המתחילהיום,
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 נוספותהשמטות
 4. שורה לפני א' טור 185לעמי
 המסעות עשך פך4ט עי"ש לא.:]ר"ה
 חרבן לפני המקדש מבית שכינהשנסעה
 ששה : יוחנן ר' מאמר ובסוף זהבית
 במדבר לישראל שכינה נתעכבהמדשים
 חזרו שלא כיון בתשובה, יחזרושמא
 עצמן[. תיפח :אמרה

 שלשלת ג סמן סוף א' טור 282לעמי
 : הגדולים(הכהנים
 יומא שם התוספות של אחת דעהלפי

 בכית ששמש הראשון הגדול הכהן היהט'
 ממנו שכן לאהרן, ד' רור אבישוע,ראשנן
 כהנים י.ח בכלל, עד ולא שריה,ועד

 נמנים אינם כנו ויהוצדק ושריהגדולים,
 ן יה-כא כיה מ"כ : הנלו ששניהםמשום
 מוח למן כ. נמצא, זה לפי מא. ה'דהי"א

 ואחימלך אחשיב בן "צדוקבגבעון,.
 בש"כ נזכרים כהנים" אביתרבן
 רור המלכת לאחר הראשונה בתקופה יזח'
 צדיק א.תו הוא ואולי ישראל. כלעל

 אבשלום, מרד כמפוי פעמים כמההנזכר

 ולפי ח"ו-כ', ש"ב הכהן, אביתר עםביתי
 אחימעץ. ששמו בן לו ה-ה והלאה כזט"ו
 הוא אחימעץ ואב. אחיטוב כן צדוקלפי"ז
 ל"ו כרוה ברשימתנו הרשום צדוקאיתו
 הוא כי אפשר, ושוב לאהרן. וי.אלארם

 מ"א לפי שלמה, מממליכי שהיה צדוקאותי
 אדוניהוו מממליכי שהיה לאביתר שנורא',
 בנין גמר עד הי הוא כי אפשר . כןואס

 תמנה אם אבל גדול; ככהן בו וכהןשלמה
 בבית האחרון הגדול הכהן שריה ועדממנו
 כהנים י.ח ולא י,ב אלא תמצא לאא'

 גדולים. ן 102( עמ' עין , )כ'ךי"ו אהרן בןאלעזר
 פה הנזכרים ואביתר אביתר בן אחימלך ן הינו ב'ץל.ה, ראשון, בית בנין נמריער

 לפי שהומת :וב כהן אחימלך מזרע הם 1 הגדולה בכהונה שמשו שנה ת.כ שלבתקופה
 אחד כל ואכישוע, פינחס : כהנים ב'רק

 כהן ס'ע לפי אכן, שנה. ריי כינוניבחשבון
 )וכמפיגו גדעון בימי עוד אלעזר בןפינחם

 כימי אחרת-גם אנדה ולפי 107(; עמ'"ךן
 בנין גמר ועד ומאז 108(; עמ' )עיןיפתח
 שנה. כקזנ עידהבית

 מזרע והם כזב, בש"א כמסיפר שאול,פקודת
 איתמר מזיע היה כאמור, האגרה, )שלפיעלי
 משכן חרבן לאחר לנוב ועכרו אהרן(,בן

 : כך היא יחושב מדר הנראה כפישילה.
 המומת, נוב כהן הוא אחיטוב, בןאחימלך
 בנו, אחימלך שנמלט, היחיד בוואכיתף

 ; כז ט"ו )ש"כ בנו יהרתן בנו, אביתר ' כי אומר, יט מ'נ יחזקאל רש.יואולם
 שלמה"; בימי כמקדש ראשון שמש.צדוק
 מצאתי ולא מז. מ' יהז' הרד,ק דעת נםוכן
 אמרו הנראה וכפי במקירות, סמך שוםלכך
 מממליכי היה שצדוק מפני מדעתם שניהםזאת

 ט,ז בדה.'א נזכר סתם הכהןשלמה.-צדוק
 אשר כבמה ה' משכן .לפני שמש והואלם,

 אמור האהרון אביתר זה ועל מב(; א'מ-א
 אביתר את שלמה "וינרש : כז ב'במזא
 ה' דבר את למלא לה' כהן מהיותהכהן

 ותחתיו בשילה", עלי בית על דבראשר
 על עור ועין לה. ב' מ.א צדוק,נתמנה
 א. טור 123 עמ'שניהם
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