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 לשנה מעוברתשאלות  – ?האם ניתן לעצור את הזמן

 אורן דובדבני
 

ו מנגנונים המסנכרנים את שנת החמה עם שנת בו 1,הקלנדריות המורכבותלוח השנה היהודי הוא מן המערכות 
 צב זה של שנהמ 2.אדר בסוף החורףאיזון הוא הוספת חודש בעזרתם משיג הלוח את השמהכלים הלבנה. אחד 

גיון המשותף לכל יוננסה למצוא את הה נסקור כמה מהןהדורשות דיון.  חודש יוצר שאלות הלכתיות 31בעלת 
 . היחס בין שני חודשי אדרהתחומים שמנחה את ההלכה בקביעת 

 
  קריאת המגילה, שמחה והספד

לחגוג את פורים ולקיים את  לשאלה באיזה חודש ישנוגעת  31-ספת החודש השל הועיקרית המשמעות ה
קובעת שאם קראו את המגילה באדר ראשון ונתעברה השנה קורין אותה שוב  )מגילה א:ד( . המשנהמצוותיו
 לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים". "שאין בין אדר הראשון  ',באדר ב

הדין בה העיבור היה על פי החלטת בית שמן התקופה ותנו כי משנה זו עיון בלשון המשנה מלמד א
ה . במצב כזה נוצר ספק אם יצאו ידי חובבאדר הראשון לאחר שחגגו את פוריםוההחלטה על העיבור נפלה 

האם אפשר  :קבוע זו בזמננו כאשר הלוחהשאלה כיצד יש ליישם משנה בקריאת המגילה באדר ראשון. נשאלת 
 מההלכות הנ"ל?  ישתנו כמההלוח נקבע מראש שלומר כי היות 

 ,משלוח מנות ומתנות לאביונים מחד ,מגילה :רא מחלקת בין מצוות הפוריםהגמעוד יש לתת את הדעת ש
יונים מגילה למשלוח מנות ומתנות לאבלהפריד בין  קשהשחזקה היא  המאידך. סבר שמחהאיסור הספד וחיוב ו

שלוש  בזה . מצאנויוב שמחה ואיסור הספדאולם כלל לא ברור שהוא הדין ליחס שבין ח ,יסודיניהן ישהקשר ב
שאיסור הספד ותענית  סבורהרא"ש ', חל גם באדר א כי איסור הספדסוברים  3פותהתוס ישיטות בראשונים: בעל

ית בין איסור שישנה זיקה חיוב סבור 4הר"ןו ,חל רק בחודש שבו קוראים את המגילה או קראו אותה בפועל
 חיוב שמחה.  איסור הספד נוהגהיכן שנוהג  :שמחהבין חיוב והספד 

 
 הלכות נדרים 

משך שנה שלמה מה בלא יעשה דבר שלפרש דבריו של אדם שנדר דנה בשאלה כיצד  נדרים ח:ה(המשנה )
חודש או מא'  31האם שנה היא  כגון שעמד בתחילת השנה ונדר "קונם יין שאיני טועם השנה". ,ונתעברה השנה

                                                           
 אב ביה"ד לגיור דמקסיקוו מרצה בבית הספר ללימודי יסוד ביהדות ,רב ד"ר אורן דובדבניה. 
1

–31תשנ"ה, עמ'  ירושלים, המשנה והתלמוד מועדי ישראל בתקופתלסיכום תולדותיו של לוח השנה העברי עיין יוסף תבורי,  
13 . 

2
צאצא למשפחתו של ) כבר מתקופתו של הלל נשיאה כיאציין גיון הפנימי של מערכת העיבור ויסודותיה. יבהבמסגרת זו לא אדון  

על פי המפתח  מעוברות שבעשנים יהיו  31הקובע כי בכל  עיבור קבועון נקיים בעם היהודי מנג ה(פירלס רביעיתמאה הרבי, חי ב
 מעוברות. שנה יהיו  31שנים במחזור של מכלל ה 13%-שכ של גו"ח אדז"ט. נמצא אפוא

 ".ורבי"מגילה ו:ד"ה  3
 ."אלא"ד"ה  מדפי הרי"ף ר"ן, מגילה, ג: 4
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ושואלת מה דינו של מי שנדר "עד מרחיבה את הדיון  ע"א( ,)נדרים סג ראית הגמיסוג ?אלול סוףתשרי עד ב
 מלבדכאן יני פורים, כד שלא שני?הראשון או בנדר מסתיים באדר האם ה :ונתעברה השנה םחודש אדר" סת

 דיון סובייקטיבי בכוונת האדם.  מישור נוסף: קייםמישור האובייקטיבי איזה חודש הוא "אדר האמיתי" ה
 

 דיני שכירות, מקח וממכר 
  5:דיני ממונותדיון דומה שתלוי במתח שבין הגדרות סובייקטיביות לאובייקטיביות קיים גם בתחום הנוגע ל

 –נתעברה לשוכר. השכיר לו לחדשים, נתעברה השנה  –המשכיר בית לחבירו לשנה, נתעברה השנה 
נתעברה למשכיר. מעשה בציפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה, מדינר זהב לחדש, 

 .ובא מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל ולפני רבי יוסי, ואמרו: יחלוקו את חדש העיבור
לומר שלפנינו מקרה קלאסי של ספק ממון שאותו יש להכריע על פי כללי אפשר  ,אים את המשנהכאשר קור

  נראה מדעתם של רשב"ג ורבי יוסי הטוענים יחלוקו.כך  .הספיקות בדיני ממונות
 ,א על אתררמת הגיכך ניתן להבין בסוגיוקים. בו אנו עוסשלנושא  ותישיר נוגעתנראה שאין סוגיה זו  ן,אם כ

בירור כוונתו  –אשון או תפוס לשון אחרון" טוען רב כי השאלה העומדת לפתחנו היא "תפוס לשון רבה ש
  6.הסובייקטיבית של האדם

 
 בר מצווה 

 31ל לגי שנולד באדר בשנה פשוטה והוא מגיעשל ילד  בר המצווהבפסיקה היא מתי חל  השאלה מעניינת הנדונ
ורכבת מי"ב יחידה עצמאית או יחידה המ "שנה" היא האםבדיון שלנו:  ויתל בשנה מעוברת. לכאורה הדבר

מקורה של קביעה זו  מדוע?ה של הילד יחול באדר שני! וכי בר המצו פוסק )או"ח נה:י( הרמ"א ?חודשים
 כשהייתהנבעלה ו קטנה שנולדה בסוף אדר בשנה פשוטהכי  הקובע 8,ירושלמילוא מציין ה 7.בדברי המרדכי

ל גומר -להים עליון לא-אקרא לא (ג:נז 'תה)"אמר רבי אבין  עד סוף אדר שני: יה חוזריםולפחותה מג' שנים בת
 עלי בת שלש שנים ויום אחד ונמלכין ב"ד לעוברו הבתולין חוזרין ואם לאו אין הבתולין חוזרין". 

כאשר חכמים מעברים את השנה! תשתנה של האדם  האובייקטיביתהירושלמי קובע שהמציאות הביולוגית 
לוגי של האדם אינו מתקדם בעת הזו, וכדברי הפני אפילו שעונו הביו .הוא "זמן שלא קיים" 'סבר זה אדר אלפי ה
 משה:

שהקב"ה מסכים עם בית דין של מטה שאם היא כבר בת ג' ונמלכין הב"ד לעבר השנה הבתולין חוזרין 
 ע"י גזירתו יתעלה ב"ה. אצלה לאחר שנבעלה שאף הטבע מסכמת עליהן

וחברו נולד  'חודש אדר א שילד שנולד בסוף )שם( מובא בדברי השו"עפרדוקס הקביעה הלכתית כזו יוצרת את ה
 .חברו המבוגר ממנולפני ה ובר מצו ה בשנה פשוטה הילד הצעיר יחגוג, הרי שכעבור י"ג שנ'בתחילת אדר ב

 
 לות וקביעת "יארצייט"אב
לות רק י"ב חודש ונוהגים אב יםודשחב ברומד חודשהרי באבלות י"ב  ,יחידות של שניםבבר ומדבר מצווה ב אם

כאן מדובר על "תאריך" ולא על יחידות של  .קביעת היארצייטבמורכבת  נעשיתהשאלה  ם השנה מעוברת.אף א
 :ז(או"ח תקסח:) בדין זה מצאנו מחלוקת בין השו"ע לרמ"א. י"ב חודש

: ויש אומרים דיתענה הגהשמת אביו או אמו באדר, והשנה מעוברת, יתענה באדר ב'.  כשאירע יום
וכן המנהג  (בראשון )מהרי"ל(, אם לא שמת בשנת העיבור באדר שני דאז נוהגים להתענות בשני )ת"ה

  יש מחמירין להתענות בשניהם )פסקי מהר"י(....להתענות בראשון
על פי הירושלמי , שהרי 'ותאריך הפטירה חל באדר ב ,תאריך הפטירהנקבע על פי  שיטת השו"ע היא שהיארצייט

 ,יארצייט יחול בסוף י"ב חודשי האבלותלדעתו ה .הרמ"א חולקן". הוא מציאות וירטואלית של "אין זמ 'אדר א
כחודשים בפני  ,ליחידת זמן של "שנה" אלא ליחידת זמן של י"ב חודשים הנספרים במנותקופים אין אנו כפו

 עצמם.
הן באדר והיא ציון יום היארצייט  ,ההשיטה שלישית שממבט ראשון נראית תמו מצויהדברי הרמ"א  בסוף

 נשמת לעילוי הוא יום שבו עושים מעשים יארצייטשיטה זו היא ש שביסודהתפיסה ראשון והן באדר שני. 
כרחי להכריע בספק הולכן גם אין זה  ,אין זה הכרחי ולםא ,הבתאריך הפטיר זאתלציין  הנפטר. אמנם טבעי

  .העיבורשנוצר בגלל 

                                                           
 .משנה בבא מציעא ח:ח 5
 בסוגיה בערכין לא. שאלה זו הוכרעה  6
7
 במות, סי' קטז. י 
8
 כתובות פ"א, סוף ה"ב.  
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נמצא כי הניתוח של תחומי ההלכה השונים כפי שנעשה לעיל מגלה לנו כי ההלכה איננה מאמצת קריטריון אחד 
את הדרישות ההלכתיות  רד ולהחליט איזה פרמטר תואםנפון כל תחום הלכתי באלא יש לבח העיבור,בשאלת 

 הספציפיות. 
 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עריכה לשונית: ד"ר יצחק הילמן


