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׳לס921/2שנת –המחלוקת על לוח השנה 

ומשימותיוהפרויוקט

לאחר זיהוי ואיתור של כל הקטעים שכבר יצאו לאור, הגניזהחדשה של כל קטעי מהדורה •
מתי ואיפה נכתבו, מה הכילו, איך הם נבנו–שיחזור של כתבי היד •

:שאלות המחקר
?המחלוקתבעלי המחלוקת במאות שלאחר כתביהם של נמסרו ונשמרו איך ולמה •
?(האם באמת נצחו הבבליים, למשל)מה זה מגלה באשר לתוצאות המחלוקת •

Funded by the European Union



הכותרת  –של הספר המוכר בשם ״ספר המועדים״ , לדוגמא)קטעים חדשים של כתבי יד ידועים מכבר 1.
(מחלוקת״ההנכונה היא ״ספר זיכרון 

(תיאור המחלוקת על ידי קראי אחד ששמו עלום, לדוגמא)קטעים של חיבורים חדשים שלא נודעו עד כה 2.

(מכתביו של רס״ג לשלושת תלמידיו במצרים, לדוגמא)ושיחזור חלקי של כתבי היד , צירוף של הקטעים3.

פיענוחים חדשים, קריאות נכונות4.

החובה לבאר כל משפט ומילה–תרגום לאנגלית 5.

ועל משמעותה וחשיבותה ליהודי מצרים במאות של אחריה, הביטים חדשים על קורות המחלוקת ותוצאותיה6.

(מקורו ופיתוחו של הכלל הידוע בשם ״מולד זקן״, לדוגמא)קווים חדשים להבנת תולדות הלוח 7.
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לס׳921/2שנת –המחלוקת על לוח השנה 

והשיגיוהפרויוקט



להערכה מחודשת של המחלוקת

המחלוקתזכרוןרס״ג וספר 

המחלוקת לא נוהלה על ידי חכמים  . כן משתמע ממכתביו עצמם–מעמדו של רס״ג בפרשת המחלוקת היה אך שולי •

ראשי הגולה והישיבות, אלא על ידי מנהיגי הדור של אז, משכילים כמותו

.ריש הגולה חיברו(. ״הנכונה היא ״ספר זיכרון המחלוקתהכותרת )המועדים״ רס״ג לא חיבר את ספר המוכר בשם ״ספר •

.זה מגלה על חשיבותו–חמישה עותקים של ספר זה שרדו לנו •

הבבלייםבנצחוןהמחלוקת לא הסתיימה 

אבל בורנשטיין ובני דורו נשמרו מזה( 1921)מלטרהמצאתו בעיקר של הנרי היתהזו . אין לזה שום רמז או ראיה•

ספר  )אגרותיו בתוך העם״ ננסחולבער את כל הנסחים אשר כתב בן מאיר על זאת אל המקומות ועוד אפשר כי נוכל ״לא •

(קרוב לסוף, המחלוקתזיכרון 

,  יתכן ששוב נחלקו על הלוח, לדברי רב האי גאון. לס׳927ישראלי אירע שוב בשנת -אותו פילוג בלוח הבבלי והארץ•

.שוב את המחלוקת הפומביתעיררואלא שלא 

במרת עוד נכתבו והיו בשימוש במצריים לפחות עד סוף המאה  -עזר על לוח השנה בהתאם למסורת אמרת-חיבורים וספרי•

(.JTS ENA 3235.1-2לדוגמא)11ה

.כל צד התייאש מלנצח את הצד השני, אלא. הבבלייםבנצחוןהמחלוקת לא הסתיימה •

הניצחון הבבלי היה תוצאה של תהליך  . 921/2וסד באופן סופי בעקבות המחלוקת של שנת נהלוח היהודי הרבני לא •

.12עד תקופת מחברי ספרי העיבור במאה ה, היסטורי ארוך מאד שנמשך כמה מאות שנה לאחר המחלוקת



?במרת-ישראלית של אמרת-מה מקורה ונימוקה של המסורת הארץ–על מה נחלקו 

דוחים את ראש חודש ליום הקרוב, אם מולד תשרי חל לאחר חצות היום•

(.12של לפני המאה ה)אבל שם זה אינו מופיע בכתבים שלנו , כלל זה נקרא בספרי העיבור ״מולד זקן״•

לס׳923ו922וזה גרם לפילוג ומחלוקת בשנים –בן מאיר הוסיף על גבול זה מספר חלקים •

:מלאה יותרבגירסאאו , במרת״-כללו של בן מאיר הוא ״אמרת•

אותודוחין( 642)̇ ̇ת̇ר̇מבואם חסר ביומואתועושים חלק ( 641)̇  ̇ת̇ר̇מאנשתייר רביע יום חסר אם 

,  סיני תשנ״ג, ״מאירג ובן "רס״מחלוקת , שלום-ראו את מאמרו המקיף של רחמים שר. לסביר את נימוקוהנסיונותרבו •
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/mahloket1-4.htm

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/mahloket1-4.htm


?במרת-ישראלית של אמרת-מה מקורה ונימוקה של המסורת הארץ–על מה נחלקו 

זה  –חלקים ותרמ״במולד ניסן הקודם לו חל בשעה י״ג , (שעה י״ח)אם מולד תשרי חל בחצות היום :1902אפשטיין •
.בן מאיר טעה וחשב שצריך להוסיף תרמ״ב חלקים גם על מולד תשרי. גבולו של מולד ניסן

(.וכיוון אפשטיין לדברי רב האי גאון)

נאלץ לחזור ולומר שבן מאיר הוסיף  אפשטיין , אבל. בן מאיר ביקש להמעיט את הדחיות של תשרי: 1905אפשטיין •
.בדומה לגבול ניסןחלקים תרמ״ב דוקא

(  2. )ישראל-חלקים היא כדי לתקן את הבדל הזמן בין בבל לארץהתרמ״בהוספת ( 1: )שני הסברים: 1904בורנשטיין •
יום שישי בו )ועיגלו אותו למולד וי״ד , הבבליים נקטו כעיקר את מולד תשרי של שנת היצירה, כשנוסד חשבון המולד

,  ואילו בני א״י נקטו את מולד ניסן כעיקר ועיגלו אותו למולד ד׳ שעה ט׳( שעה י״ד או שעה ב׳ ביום, נוצר אדם הראשון
.ומזה נוצר הבדל ביניהם של תרמ״ב חלקים

על  . אז כמעט ולא עיגלו הבבליים כלום, לפי נתוניו של תלמי, אם נתחשב במשוואת הזמן(: 2015הרצאה )יעקב לוינגר •
.בתאני-החדשים של אלנתוניו לאחר זמן הוסיף בן מאיר תרמ״ב חלקים על פי . פי זה קבעו הבבליים את מולד וי״ד

.שלום-וכן צ״ה יפה ור׳ שר, (2)אבל הנכון גדעתי הוא הסברו ה, (לסקר)וכן כמה אחריו , (1)בורנשטיין נוטה להסברו ה•

.חלקים על מולד זקן642רוב ההסברים הנ״ל מניחים כיסוד שבן מאיר או קודמיו הוסיפו •



(641)בן מאיר וקודמיו לא הוסיפו אלא תרמ״א חלקים 

(ספר זיכרון המחלוקת)

 :חכמיונביאיו ולא עלו על לבדברוםולא אלהינוהיו בין ישראל לא צום ויעש ארבעה שערים אשר לא
̇   ז̇וקגם שעה ̇ ̇ונ̇ורשעה ̇ ה̇צ̇̇רתותחת̇ב̇ונשעה ̇ א̇צ̇̇וימר את ת̇ף̇̇̇רט̇מ̇ ̇חתוישם את ה̇̇̇מ̇תת̇ ד̇ראת החליף
חלקים̇ת̇̇̇ר̇מאלהוסיף על כל גבול הדברסבב את פני לבעבור̇ט̇̇פק̇תתחת 

(מכתב רס״ג)

מקדארכל עלי אמרֿתבזיאדהשערים ֿד בן מחשיך מן בדעה צנע מאפי 

?במרת-ישראלית של אמרת-מה מקורה ונימוקה של המסורת הארץ–על מה נחלקו 



(641)בן מאיר וקודמיו לא הוסיפו אלא תרמ״א חלקים 

:ביאור הדבר

:הגדרת הכלל של מולד זקן היא, לפי כל כתבי המחלוקת

ואם נולד אחר שש שעות חלק אחד נדחה  מיומו נדחהתשרי עד שש שעות ביום שיני אין נולד 
לשלישי

( T-S 13 K2 fol.2vמכתב בבלי )

:בתשובה הנ״ל, בניגוד לרב האי גאון

.״דוחיןבמולד תשרי היום הוא מגיע לחצות... אםמגיע לחצות במולד תשרי אבל כי אינו ... ״ 

םכי הוא משנה לגמרי את מבנה ארבעת השערי, ההבדל בין חצות לחצות וחלק משמעותי

?במרת-ישראלית של אמרת-מה מקורה ונימוקה של המסורת הארץ–על מה נחלקו 



ד׳ השערים בנוסח המאוחר

י, ספר העיבור ב, חייאאברהם בר 

.Opp 183כ״י אוקספורד



ד׳ השערים בנוסח המאוחר

,ח״י בורנשטיין

המחלוקת



ד׳ השערים בנוסח דור המחלוקת

T-S 13K2 fol.2v 

Ante quem v. post quem



(641)בן מאיר וקודמיו לא הוסיפו אלא תרמ״א חלקים 

:ביאור הדבר

:הגדרת הכלל של מולד זקן היא, לפי כל כתבי המחלוקת

ואם נולד אחר שש שעות חלק אחד נדחה  מיומו נדחהתשרי עד שש שעות ביום שיני אין נולד 
לשלישי

( T-S 13 K2 fol.2vמכתב בבלי )

:בתשובה הנ״ל, בניגוד לרב האי גאון

.״דוחיןבמולד תשרי היום הוא מגיע לחצות... אםמגיע לחצות במולד תשרי אבל כי אינו ... ״ 

,כיון שאין דחייה אלא בחצות וחלק אחד

במרת-מקבלים את הגבול אמרת, חלקים לגבול זה641בהוספת 

?במרת-ישראלית של אמרת-מה מקורה ונימוקה של המסורת הארץ–על מה נחלקו 



.חלקים על מולד זקן642קודמיו הוסיפו ( יותר נכון)הצד השווה של כל ההסברים הנ״ל הוא שבן מאיר או , כאמור•

.חלקים641לא הוסיף אלא , אבל לפי האמת•

.בהערה176עמ׳ , 1931, קורות חשבון העיבור: כבר הרגיש צ״ה יפה בבעיה•

בבלית  גירסאמשקפים , חלקים641והן התפיסה שבן מאיר הוסיף , כי הן הכלל של ״חצות ועוד חלק״, הוא מציע

.דוקא

אלא שטעו וחשבו שהגבול הבבלי הוא  , חלקים על הגבול הבבלי642ואילו בארץ ישראל התכוונו באמת להוסיף 

(.דוחים את החודש, שאם חל המולד בו)״חצות״ 

?האם נייחס טעות כזאת לחכמי העיבור בא״י

?במרת-ישראלית של אמרת-מה מקורה ונימוקה של המסורת הארץ–על מה נחלקו 



ראיית הירח אצל הרבניים  : פרק ב׳

לס׳835שנת , מכתב ראש הגולה



ראיית הירח אצל הרבניים : פרק ב׳

לס׳922ראש השנה , בפוסטאטראיית הירח 

מכתבו של רס״ג

אנמאאנכם 

תחירתםחיןדלךפעלתם 

ענדאלעאמההאגתוחין

•אלהללרויא
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מכתב בבלי

T-S AS 83.258

חוששיןוהטעות השישית 

של שנה האומר  [ ון]קודם יום הקידוש ביום אחראנו פן תיראה הלבנה

כן

כֿול לא היה  ם[עבי]שמים בנתקשרופעם אחת הדתנןמנשמתן ישמע

לכךחושש 

:̇ ̇זלכוהוא חשש פן תיראה ̇ ̇זלכלראותה ]...........[ ש

ראיית הירח אצל הרבניים : פרק ב׳
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ישראלי-פולמוס ארץ

T-S 12.725

...לדברי הקובע חדשים חוששיןלדבריהן ואין גיחין[אין מש]

//בלא ראיה //ומארבעה שערים ומי שעיבר [ נה]לדות לב[פי מועל [

ראיית הירח אצל הרבניים : פרק ב׳


