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 על קביעת השנים ומחזוריותןעל קביעת השנים ומחזוריותןעל קביעת השנים ומחזוריותןעל קביעת השנים ומחזוריותן

 

 על כך .)טו, כג' שמ" (למועד חֹדש האביבלמועד חֹדש האביבלמועד חֹדש האביבלמועד חֹדש האביב ִצִויִתךכאשר ... את חג המצות תשמֹר": אנו מצוויםבפרשתנו 
מעברין את השנים כדי , יהודה בן בתירא אומר'  מכאן היה ר-' למועד חדש האביבלמועד חדש האביבלמועד חדש האביבלמועד חדש האביב': "נאמר במכילתא

החֹדש הזה ": 'בא'האמור בפרשת האמור בפסוק זה מוסיף נדבך על ". תהא חוגג אלא בחודש האביבשלא 
ואילו בפרשתנו " ראש חודשים"שם הודגש בעיקר עניין קידוש החודש וקביעת ניסן כ). ב, יב' שמ" (לכם

 . למהלכי השנהם הדגש הוא על שילוב ענייני החודש והתאמת
הנאמרת " יקום פורקן"בתפילת : ברצוני להעלות עניין נוסף, אות הבאותם שנדון בהתאמות אלה בפסקקוד

 ומטבע הלשון ,תפילה זו היא תפילה קדומה. . . . ''''חבורתא קדישתאחבורתא קדישתאחבורתא קדישתאחבורתא קדישתא''''את , בין השאר, מדי שבת אנו מברכים
אנסה לענות על ? ולאן היא נעלמה" חבורתא קדישתא"מי היא אותה . אינו מושג רווח' חבורתא קדישתא'

 .שאלה זו בהמשך
אלא שאצלם הירח הוא , הלוח הירחי שהוא הבסיס ללוח העברי הוא גם נחלתם של המוסלמים, כידוע

שנת . ימים 3541/3 -שנה בת כ, אפוא,  ירחי לבנה גוזרת12–הגדרת שנה מוסלמית כ. הגורם הקובע היחיד
 -12וכה מ שנת החמה אר,כלומר, ) ליתר דיוק365.2422( ימים 3651/4–החמה האסטרונומית היא בת כ
אם : לדוגמא. לוח השנה המוסלמי נע לאיטו על פני שנת החמה, אשר על כן. ירחי לבנה בכאחד עשר ימים

 ימים 11–בקצב של כ, ים שנ שבע עשרה–שש עשרה אזי כעבור כ, י לוח זה חל בקיץ"מועד מסוים עפ
 .בחורףמועד  ותויחול א, לשנה

ומה עלינו לשמור גם על יסוד נוסף המתבטא בצווים שכן ש, כזו אינה מותרת בקביעת לוחנו" תזוזה"
יהודה בן ' גם במימרה של רלהתחשב וכמובן     ,,,,""""וחג האסיף תקופת השנהוחג האסיף תקופת השנהוחג האסיף תקופת השנהוחג האסיף תקופת השנה"""" - ו """"שמור את חודש האביבשמור את חודש האביבשמור את חודש האביבשמור את חודש האביב""""

 באמצעות ,עלינו לדאוג לכך כי פסח יחול באביב וכי סוכות יחול בסתיו,  דהיינו.בתירא שהובאה לעיל
 .גזרות עונות השנהממנה נ, התאמת הלוח גם לשנת החמה

 29.5306 - בין אורך החודש הירחי שהוא כ""""מכנה משותףמכנה משותףמכנה משותףמכנה משותף""""באמצעות מציאת , כבמתמטיקה, הדבר נעשה
לבין אורך שנת החמה , ) פרק הזמן הממוצע בין מולד למולד-ג חלקים "כט ימים יב שעות תשצ(ימים 

 נותן בקירוב את אורך 19–ה ל ירחי לבנ235נמצא כי חלוקת ִמשכם של .  ימים365.2422שהיא כאמור בת 
  1.שנת החמה

  ים חודש12 מהן בנות 12אשר ,  שנים19 חודשי לבנה מצטרפים למחזור של מאתיים ושלושים וחמישה
חל  ,  ימים30 בן  שהואחודש העיבור"). מעוברותמעוברותמעוברותמעוברות""""שנים ((((  ים חודש13 מהן בנות -7 ו")")")")פשוטותפשוטותפשוטותפשוטות""""    שנים((((

 . למחזור19–ו, 17, 14, 11, 8, 6, 3בחודש אדר ראשון בשנים 
דבר ,  שנה-216שכן הוא גורם להיווצרות פער של יום אחד בכל כ, מכנה משותף זה אינו מדויק דיו, ואולם

). מהאביב אל תוך הקיץ" מתרחק"בשנים מסוימות , פסח: לדוגמא(הגורם להזחת הלוח העברי קדימה 
 .עניין זה לא יידון במסגרת זואולם , זוהי אפוא התאמה מקורבת שאינה מספקת ויש לחפש לה תיקון

ואת אורך השנה  , בפועל את היום בשבוע בו יחול חג זה או אחראמורה לקבוע ה,התאמה נוספת של הלוח
מתחייבת מכוח כללי קביעת ראש , ) ימים בשנה מעוברת385-383 ; בשנה פשוטהמים י355-353( בפועל
 : מןקכדל. השנה

                                                           
 .ר בעז שפיגל "יעקב שפיגל וד' פרופ, גרינר יעקב לוינ'י אינג" ערות האילןרות האילןרות האילןרות האילןבֵפבֵפבֵפבֵפמאמרים בעניין הלוח העברי התפרסמו   ****
 . דקות63/4 –הפער בינה לבין אורך השנה האסטרונומי כ .  ימים365.2468 ואורכה תקופת רב אדאתקופת רב אדאתקופת רב אדאתקופת רב אדאמכונה  מנה זו 1
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 .ה יחול ביום מולד חודש תשרי" ר. . . . אאאא
 .  והוא יידחה ביום-' או ו', ד', לא יחול ראש השנה בימים א,  על אף הכלל הקודם- """"ו ראשו ראשו ראשו ראש""""לא אדלא אדלא אדלא אד.  ".  ".  ".  "בבבב
כשהמולד חל , )ז, ה, ג, ב( ראש השנה לא יחול ביום המולד אף בימים המותרים – """"מולד זקן גרושמולד זקן גרושמולד זקן גרושמולד זקן גרוש""""  ....גגגג

 .והוא ידחה ביום או יומיים, )2"מולד זקן"דהיינו  (18:00לאחר השעה 
 הינם כללים נוספים שאין זה המקום """"ט עקור מלשרושט עקור מלשרושט עקור מלשרושט עקור מלשרוש""""ו תקפו תקפו תקפו תקפ""""בטבטבטבט"""" –ו , "ד בל תדרושד בל תדרושד בל תדרושד בל תדרוש""""ט רט רט רט ר""""גגגג"""" . ה ה ה ה–ד ד ד ד 

 3.בהתקיימם יידחה ראש השנה ביום או יומיים. להסבירם כאן
 

". שנה" יוצרת 13 – או ב 12 –שהכפלתו ב , חודש הלבנה, כאמור, יחידת הבסיס של הלוח העברי ִהנה
שכן שנה פשוטה היא (ת עודף של מספר שעות מעבר לימים השלמים ואולם הגדרת שנה באופן כזה יוצר

 שנה - י ההגדרה"שעפמאחר ).  שעות21– ימים וכ384 ושנה מעוברת היא בת , שעות8– וכמים י354בת 
לימים , אחת לכמה שנים, יש לצבור את השעות העודפות הללו ולחלקן, היא לעולם בת ימים שלמים
 .שלמים שיתווספו לימי השנה

ומאחר ואנו מאמינים כי אלה , הואיל ואורכי החודש והשנה שפורטו לעיל ִהנם נתונים אסטרונומים
אזי מכל נקודת ראשית מוסכמת ניתן לגזור מולדו של כל , קבועים ובלתי משתנים מקדמת דנא ולעולם ועד

 . מאז ועד עולםחודש וחודש
י המסורת חל אז מולד תשרי "עות שעפ ש14–ו'  לאמור יום ו,,,,""""דדדד""""ויויויוי""""נקודת ההתחלה המוסכמת היא 

בדיוק , אפוא, האדם נברא).  בבוקר8:00דהיינו  (14:00 בשעה – יום בריאת האדם –' הראשון שהיה ביום ו
,  עד למולד מבוקש כלשהו""""מולד אדםמולד אדםמולד אדםמולד אדם""""הוספה של מספר המולדות מאז . במולד תשרי של שנת היצירה
 .ותו מולד מבוקשגוזרת את עיתויו של א,  תוך הכפלה באורך החודש

 אך. הסובר שהעולם נברא בתשרי  4,אליעזר' נקודת התחלה זו היא לשיטת החכמים שאימצו את דעת ר
קובעים ,  כחצי שנה קודם לכן-הסובר כי העולם נברא בניסן , אותם חכמים שקיבלו את דעת רבי יהושע

שאז , שעות' ט–ו'  ביום ד)י המסורת"עפ(שחל , את נקודת המוצא במועד תלייתם של המאורות בשמים
 .התרחש לראשונה מולד ניסן

י חכם "על מדידות אסטרונומיות שלוקטו בשטח ע, י הסברות נסמכות כתנא דמסייעתיש לציין כי ש
 שישב באלכסנדריה ,)קלאודיוס פתולומאוסקלאודיוס פתולומאוסקלאודיוס פתולומאוסקלאודיוס פתולומאוסהוא (התוכן המכונה במקורותינו תלמי  - מחכמי יוון
,  נתונים קדומים יותר שליקט ותוך התאמות נדרשותסים עלהמבוס, י חישוביו של חכם זה"עפ. שבמצרים

 .ד" דקות לפני השעה י35 -אולם כ', ביום ו, אכן, נקבע כי מולד אדם בתשרי חל
מסיבות שונות . ' דקות אחר שעה ט9–אולם כ' באותו אופן נקבע כי מולד ניסן הראשון חל ביום ד

לעגל נתונים אלה , כל אחד בפני עצמו, השיטותהחליטו קובעי שתי , ומסברות שאין זה המקום לפרטן
בניסן ' א-ואת מולד ניסן ל, "ד"וי) "14:00שעה ' יום ו(בתשרי ' א-ל"  מולד אדם"את , כאמור, ולקבוע

 דקות 35– שהם  כ5, חלקים642קביעות אלה גורמות לפער של , דא עקאאך ". ט"ד) "9:00שעה ' יום ד(
 ממנו אורכם של ששה מולדות וינכה ,ד"וי' אדם'מי שלוקח כנתון את מולד . בין שתי השיטות,  שניות40–ו

מאידך . ט" חלקים ולא ד-642 שעות ו9' יקבל כמולד ניסן את יום ד, למולד ניסן, חישובית, על מנת להגיע
למולד , חישובית, די להגיעויוסיף לו אורכם של ששה מולדות כ, ט"גיסא מי שייקח כנתון את מולד ניסן ד

 6.ד" חלקים לפני השעה י642 -  חלקים-438 שעות ו13'  יקבל את מולד תשרי ביום ו,תשרי
 

שנות , אורך השנה, ימי החגים בו, על מולדותיו, כי הלוח העברי, לסיכום האמור עד כה עולה אפוא
 :לליםכמועט של הוא פועל יוצא של מספר , "הלוח הקבוע "- ב"העיבור וכיוצ

 

 . שנות העיבור–השוואת מחזור הלבנה למחזור החמה  .1
 .קביעת הדחיות והנגזר מהן, כללי ראש השנה .2
 .נקודת ההתחלה לחישובים .3

 

                                                           
 . בצהרים12:00 היא 18:00 בערב ועל כן השעה 6:00מתחיל בשעה " יום", בלוח העברי 2
 .ב חלקים"עוד תרמ, ה, ד, וסיף לזמנים הנקובים בדחיות דלעיל גיש לה, כפי שיפורט להלן, י"יש לציין שבא 3
 ".".".".שמותי הואשמותי הואשמותי הואשמותי הוא""""יש לעיין מדוע נקבעה הלכה לפיו שהרי  4
 . שניות31/3שהוא ,  של שעה1080 חלקי 1חלק הוא  5
. ים החלקים נובע מהבדלי הזמן בין אופק בבל לבין אופק ירושל642ההסבר לפער , יש לציין כי לשיטת מספר חוקרים 6

' עוד על מחלוקת ר"ל "וכן מאמרם של הנ, צג-צ' ג עמ" קיסיניסיניסיניסיני" ב חלקים"עוד על תרמ", לסקר. אברהם ודניאל י: ראה
 ובטעות ,לעניות דעתי הסברם שגוי ומוקשה. 128-119' עמ'  א חוברת א"תשנ'  שנה סתרביץתרביץתרביץתרביץ, "סעדיה גאון ובן מאיר

 .   יסודו
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") לוחות ארבעה שעריםלוחות ארבעה שעריםלוחות ארבעה שעריםלוחות ארבעה שערים""""בעיקר (הצליחו כבר בימים קדומים לחבר לוחות קבועים , על בסיס כללים אלה
 7).בעצם ללא הגבלהו(שבאמצעותם ניתן היה לחשב נתונים לשנים רבות קדימה 

 359(ט  "א קי"י הלל השני בשנת ד"חלק מן המלומדים סבור כי הלוח הקבוע גובש סופית ונקבע ע
 המשיך הלוח , נוספותים שנ480–כי גם במשך כ, כמעט בוודאות, ואולם מחקרים מוכיחים, )למניינם
 . נקודות הראשית השונותשלבעיקר ב,  בו שינוייםוחלו, להתפתח

 וממנו נגזרו """"עיקר למולדותעיקר למולדותעיקר למולדותעיקר למולדות"ד כ"בבבל נקבע מולד תשרי וי: וח הקבוע נערכו בשני אופניםחישובי הל
ענייני , כאמור במקורות, אולם. ט" ואילו בארץ ישראל נקבעה נקודת המוצא במולד ניסן ד,החישובים

 כך היה המנהג גם בשעה שרוב הישוב כבר עבראכן  ו, בארץ ישראלוקידוש החודש ועיבור השנה נקבע
ראש השנה המועד של  חלקים לא גרם לשינוי 642של פער ה,  למרות נקודות המוצא השונות,לכן .לבבל
 8.י בלבד" נקבע חשבון השנים באכל עוד, י"בין בבל לא, ופסח

י נטלו לעצמם "בפגישה בין חכמי בבל לחכמי א,  למניינם850כפי הנראה סביב שנת , אולם בשלב כלשהו
החלטתם יצרה מצב בו נקבע חשבון השנים בשני . בוע בעצמם חשבון זהחכמי בבל את הסמכות לק

 .באופן בלתי תלוי, י ובבל"א, המקומות
אך כשנוצרה נפקות כזו הביא הדבר ,  מעשיתמשמעותאומנם במשך שנים רבות לא הייתה לעניין זה כל 

 : וזה סיפור המעשה. למחלוקת הרסנית
י כלל הדחייה  "עפ. א חלקים"תמ-שעות ו' ט' חל ביום ג) ינם למני923(ג  "תרפ' מולדו של תשרי שנת ד

מולד , ) לעיל3ראה הערה (י "י כללי א"אולם עפ. 'ה צריך היה להידחות ליום ה" ר,,,,""""בל תדרושבל תדרושבל תדרושבל תדרוש דדדד""""ט רט רט רט ר""""גגגג""""
אליבא , ועל כן, )ו"ט תתמ"ג=  חלקים 642+ ד "ט ר"ג(זה חל עדיין קודם נקודת הזמן המחייבת דחייה 

 . יום המולד', ג צריך היה לחול ביום ג"תרפ'  שנת דה של"ר, י"דחכמי א
ולכאורה אמורים , ד"תרפ' ב עד ד"תרפ' מחלוקת בסיסית זו גזרה הבדלים בימי תחולת המועדים בשנים ד

 !בפער של מספר ימים מזמני חגים אלה בבבל' יום כיפור וכד, ה"ר, י לחגוג פסח"היו יהודי א
בראש חכמי ארץ ישראל . מנהיג תקיף ובעל השפעה רבה, דיה גאוןסע' בראש חכמי בבל עמד באותה עת ר

 .זקן מופלג באותה עת, כפי הנראה, שישב על כיסא אביו שהיה  9בן מאירבן מאירבן מאירבן מאירכיהן הגאון 
ההנמקות , שעה שהמקורות, יש לציין כי המחלוקת סבה סביב מסורות שהיו בידי כל אחד מהצדדים

ות בעניין בין בויהתכתה. לצדדים הִנצים, לפחות בחלקם, והסיבות למסורות אלה לא היו ידועים כנראה
, כל צד דבק בעמדתו ולא היה מוכן להטות אוזן. דו שיח של חרשים, היו למעשה, י לחכמי בבל"חכמי א

 .בעניין כה מהותי, ובוודאי לא לוותר
ומת המצב ג בראש חכמי בבל ובשל חשיבותו וגודלו של הישוב שם לע"בשל תקיפותו ורום עמדתו של רס

המכונה באיגרות חכמי , ידו של בן מאיר. ג להכפיף את כל העם לנהוג כדעתו"הצליח רס, י"הנחות בא
    . . . . הייתה על התחתונה    ----" " " " הממאירהממאירהממאירהממאיר"""" ו """"המחשיךהמחשיךהמחשיךהמחשיך""""בבל מאותם ימים בכינויים 

 

 בארץ """"חבורתא קדישתאחבורתא קדישתאחבורתא קדישתאחבורתא קדישתא""""מאות שנים של קיום ה, למעשה, חתמה,  נסיבותיה ותוצאותיה-מחלוקת זו 
 .ישראל

ולא , הם חדלו להיות גורם משפיע, י בהלכה" תמה ונחתמה השפעתם של חכמי א10,מאז מחלוקת מרה זו
 11".יקום פורקן"למעט אזכורה בתפילת , "חבורתא קדישתא"נותר זכר לאותה 

 
 ישראל אדלר

 כפר סבא  

                                                           
 2264 עד 1295(ד "כ' ה עד ו"נ'  בו התייחס לשנים ה""""בעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטוריםבעל הטורים""""יעקב ' הלוח המחזורי שחבר ר, לדוגמא, ראה 7

 יש ".".".".נחשוןנחשוןנחשוןנחשון' ' ' ' דרדרדרדר עיגולעיגולעיגולעיגול"""" שנה המכונה 247 היינו , שנה19 מחזורים של 13 מחזור הכולל "סּוּפר"תוך התייחסות ל, )למניינם
רגים מההתנהגות המחזורית  ונתוני מספר מחזורים חו, מחזור זה אינו חוזר על עצמו בדייקנות"רּפסּו"שאפילו לציין 

ראה ). ועוד,  למניינם2169, ט"תתקכ' ל בשנת הוג שיח"ומחזור שי,  למניינם1941, א"תש'א החל בה"למשל מחזור ש(
 . המצוי בחלק ממהדורות הטור,,,,נחל עדןנחל עדןנחל עדןנחל עדן בעל מחבר ,,,,רפאל גארדאןרפאל גארדאןרפאל גארדאןרפאל גארדאן של """"ביאור הלוחותביאור הלוחותביאור הלוחותביאור הלוחות""""

שנת (ג "תקמ' י ובבל למשל בשנת ד"שינוי קביעות בין אהיה מתרחש , לו הייתה קביעה עצמאית בבבל, באופן תאורטי  8
 ). למניינם783

.כנראה יהודה או אהרון,    שמו הפרטי לא ברור 9
 

10 
מסמכי ). הטור, ם"הרמב(רבים וגדולים לא היו מודעים למחלוקת זו . מעניין לציין כי דבר המחלוקת לא זכה לפרסום
.זוהגניזה הקהירית שפכו אור על מחלוקת חשובה 

 

, בורנשטיין. ח. י; )1931(א "תרצ, הוצאת הדרום, קורות חשבון העיבורקורות חשבון העיבורקורות חשבון העיבורקורות חשבון העיבור, יפה. ה.צ: ג ובן מאיר ראה"לעניין מחלוקת רס 11
  .ועוד) 1993(ג " תשנ,,,,סיניסיניסיניסיני, "ג ובן מאיר"מחלוקת רס", רחמים שר שלום; דברי ימי העיבורדברי ימי העיבורדברי ימי העיבורדברי ימי העיבור

 
 


