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חיבורו של יעקב בר שמשון

על הלוח העברי
והשוואתו לחיבורו הלוחי של אברהם בר חייא

ר אילנה ורטנברג "ד

אוניברסיטת ברן

סמינר הלוח העברי וזמני היום בהלכה

ח"תשע'ט בסיון ה"כ, שלישייום
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תוכן עניינים: חיבור הלוח של בר שמשון

© Oxford, Bodleian Library

Opp. 317, fol. 99r

© Oxford, Bodleian Library

Opp. 317, fol. 99v



SUMMARY OF THE BIGGER PICTURE
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I. [MISSING] The Creation of the seven days
מעשה שבעת הימים

*(Opp. 317) reference to the fourth day of Creation
*(Opp. 614) citation from the part on the fifth day of Creation

II. [FRAGMENTARY] The calculation of calendars [lit. the secret of intercalation]
סוד העיבור

*(Opp. 317) Ch. 24 - Ch. 39
*(Opp. 614) additional material reg. tequfot

III. [MISSING] The order of the three types of galgalim (spheres) belonging to 
planets, the zodiacal signs and Draco
וסדר שלשת מיני הגלגלים של כוכבים ומזלות
ותלי



אברהם גרוסמן על יעקב בר שמשון

(419' עמ', חכמי צרפת הראשונים')

בחשבונותרבבפירוטעסק[שמשוןבר]=הואבחיבורו...

התלמודמןבמקורותמשתמששהואתוך,העיבור

גםוכנראה,העיבורעלגאוןסעדיהרבשלובספרו

...מספרד'הנשיא'חייאבראברהם'רשלבספרו

שלמפורשתעדותאיןהאלקושימספרששרדובמקורות

בראברהם'רשלהעיבורבספרשימושועליעקב'ר

החיבוריםשניביןההשוואהמןעולהכך,ואולם.חייא

*.הללו
(הירש)צבישללמהדורהמקוםמראה]+בלשוןולאבתוכןהיאההשוואה*

[1851משנתפיליפובסקי
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The calendrical common denominator 

• Calculation of the molad

• Calculation of tequfot

• Rules of postponements דחיות ( מולד זקן, ראש' ו'ד'לא א)

• The four part table לוח ארבעה שערים

• …
[+intersection in astrological materials]

Conspicuously absent elements in 

Bar Samson’s calendrical text

• Tequfat Rav Ada (solar year=365d 5h 997p 48m)
lack of knowledge or not accepting it, absent from the Talmud

• Any explicit reference to Bar Hiyya (but frequent mention of other sources, 

mainly Saadia)
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Bar Ḥiyya’s calendrical monograph

Discourse 1: geography, cosmology, astronomy and some 
astrology 

Discourse 2: months, years, cycles, molad, categories קביעות, 
the four part table שערים' לוח ד

Discourse 3: polemics regarding length of year, the four  
tequfot, tequfat Shemuel, tequfat Rav Ada bar Ahava, 
sabbaticals, Jubilees, polemics regarding the time of creation, 
non-Jewish calendars 



7

The roots of the moladot

presented in modern mathematical notation:

• 1 lunar month=29d 12h 793p≡1d 12h 793p(mod 7)

'ג'צ'ש'ת' ב'י' א: סימן

• 1 plain year=12 lunar months=354d 8h 876p≡ 

4d 8h 876p(mod 7)

'ו'ע'ת'ת' ח' ד:סימן

• sign for half a plain year=2d 4h 438p

'ח'ל'ת' ד' ב:סימן

• 1 intercalated year=13 lunar months=383d 21h 589p≡ 

5d 21h 589p(mod 7)

'ט'פ'ק'ת' א'כ' ה: סימן
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שרשי המולדות אצל בר חייא

ממנוהראשוןהחלק.חלקיםלשלשהנחלקוהוא.המולדותבחשבוןהששיהשער
בהםאשרהמולדותשרשיבתחלהמקדיםאני.אדםכלבפיהסדורהמולדותבחשבון

מוניןאנואשרהלבנהחדשמדתואומר.החשבוןדרךאבארכןואחרי.החשבוןיהיה
'ז'זהאלההימיםמשליךאתהואם.חלקים'ג'צ'ש'תשעות'ב'ייום'ט'כהיאלה

אחריוהבאחדשומולדחדשמולדביןאשרהמותרבידךישארהשבועימיכמספר
ואם.'ג'צ'ש'ת'ב'י'אוסימנו.חלקים'ג'צ'ש'תשעות'ב'יאחדיוםוהואהשבועמימי
מדתבידךיעלההפשוטההשנהחדשיכמספרפעמים'ב'יהחדשמדתכופלאתה
ישאר'ז'זהזאתהמדהתשליךואם.חלקים'ו'ע'ת'תשעות'חיום'ד'נ'שפשוטהשנה
פשוטהשנהמולדביןאשרהמותרוהוא.חלקים'ו'ע'ת'תשעות'חימים'דבידך

ימים'בהזאתהמדהומחצית'ו'ע'ת'ת'ח'דוסימנה.השבועמימיאחרתשנהלמולד
מדתכופלוכשאתה.חדשים'וסימןוהוא.'ח'ל'ת'ד'בוסימן.חלקים'ח'ל'תשעות'ד

'ט'פ'ק'תשעות'א'כיום'ג'פ'שמעוברתשנהמדתבידךיעלהפעמים'ג'יהחדש
ויהיה.חלקים'ט'פ'ק'תשעות'א'כימים'הבידךישאר'ז'זמשליכןוכשאתה.חלקים

.'ט'פ'ק'ת'א'כ'המעוברתשנהסימן



לוחות שרשי מולדות וכפולותיהם אצל בר חייא

המולדותבהוצאתהשניהחלק

.לחשבונןהעשויותהלוחותמן

קשהדורינומבנישרביםומפני

צורתעשיתיהחשבוןעליהם

מולדילדעתיכולשתהיהלוחות

השניםומולדיהמחזורותראשי

ההםהלוחותמןוהחדשים

ששתעדעולםבריאתמתחלת

הוספתיולאלעולםשנהאלפים

מהאלאהאלוהשניםעל

הלוחותתיקוןאליושהצריך

אלאלהוסיףיכולוהייתי

שאמרו'ל'ז'רדבריעלשסמכתי
.עלמאהוי'שניאלפישיתא
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© Biblioteca Apostolica Vaticana
MS Neofiti 30 fol. 42v

TABLE OF CALCULATION 

OF THE MOLADOT 

OF THE LUNAR MONTHS

# d h p

1 1 12 793

2 3 1 506

3 4 14 219

4 6 2 1012

5 0/7 15 725

6 2 4 438

7 3 17 151

8 5 5 944

9 6 18 657

10 1 7 370

11 2 20 83

12 4 8 876

13 5 21 589
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סימני המולד אצל בר שמשון

והא לך הסימנין  

מצויינין  אחור וקדם

'  ג'צ'ש'ת' ב'י'א

לכל חדש וחדש הוצג

'  ח'ל'ת' ד'ב

נשלח' לחצי שנה פשוט

' א'נ'ק' ז'י'ג

[סימן לשבעה חדשים]=שנה מעוברת נבנהלחצי

' ו'ע'ת'ת' ח'ד

קבעו' לשנה פשוט

'  ט'פ'ק'ת' א'כ'ה

לשנה מעוברת חק ומשפט



'א, ו"נ' מסכת עירובין עמ, התלמוד הבבלי, תקופת שמואל
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בתחלתאוהיוםרבעיבארבעהאלאנופלתניסןתקופתאיןשמואלאמר

תמוזתקופתואיןהלילהבחציאוהיוםבחציאוהלילהבתחלתאוהיום

ואיןבלילהוביןביוםביןומחצהבשבעאוומחצהבאחתאואלאנופלת

וביןביוםביןשעותבתשעאושעותבשלשאואלאנופלתתשריתקופת

ביןומחצהבעשראוומחצהבארבעאואלאנופלתטבתתקופתואיןבלילה

שעותושבעיוםואחדתשעיםאלאלתקופהתקופהביןואיןבלילהוביןביום

לךאיןשמואלואמרשעהחציאלאמחברתהמושכתתקופהואיןומחצה

תקופתלךואיןהאילנותאתמשברתשאינהבצדקשנופלתניסןתקופת

אולבנהדאיתלידוהואהזרעיםאתמייבשתשאינהבצדקשנופלתטבת

.בצדקאובלבנה



תקופת שמואל בחיבורו הלוחי של בר חייא
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שמואללדעתהתקופהומנהבואבלבךונצוריןבידךמסוריןהאלההמסורותכלוכשיהיו

אםכילעולםנופלתניסןתקופתשאיןמכאןלךברורויהיהרוצהשאתהעתבכל

שנהביןשאיןמפני.היוםבחציאוהיוםבתחלתאוהלילהבחציאוהלילהבתחלת

בתחלתהיתההראשונהניסןתקופתואם.ורביעיוםאםכיהשבועמימילחמהלשנה

ולשנהורביעיוםאחרהשניתהלילהבחציהיתההשניתבשנהכיבידועהלילה

לתחלתהחמישיתבשנהותחזור.היוםבחציולרביעיתהיוםבתחלתהיתההשלישית

בתחלתהיתהאשרניסןתקופתמנהגהואזה.הראשונהבשנההיתהכאשרהלילה

ותהיה.'דמלילומחצהשעות'בזהיתהאחריההבאהתמוזשתקופתובידוע.'דליל

ביןביוםביןומחצהאחתבשעהאוומחצהשעות'בזאונופלתתמוזתקופתזהמפני

תשריתקופתזהמפניותהיה'דמיוםשעות'בגהיתההראשונהתשריותקופת.בלילה

הראשונהטבתותקופת.בלילהוביןביוםביןשעות'בטאושעות'בגאולעולםנופלת

שעות'ביאולעולםנופלתטבתתקופתזהמפניותהיה'דמיוםומחצהשעות'ביהיתה

שלםיהיהוההקפההזההגלגולוכל.בלילהביןביוםביןומחצהשעות'בדאוומחצה

שהיוםמפנילחמהגדולמחזורשנה'ח'לכקראוזהועללראשויחזורשנה'ח'כבכל

.שנה'ח'כבכל'ז'זויצאכלור\יספההחמהבשנתהשבועמימיעודףהואאשרורביע



תקופת שמואל בחיבורו הלוחי של בר שמשון
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ראשונהשנה:כךהתקופותסדרותמצאומחצהשעות'זלתקופהתקופהביןתןועתה

.בלילהומחצה'בזתמוזתקופת.בלילהראשונהבשעהרביעיליליבתחלתניסןתקופת

ראשונהשבשנה.'י'ג'ז'א'וסימ.ביוםומחצה'ביטבתתקופת.ביום'בגתשריתקופת

.ביוםומחצהבשעהתמוזושל.בלילהשעות'בוניסןתקופתשנייהשנה.'י'ג'ז'אנוהג

תקופת'שלישישנה.'ד'ט'א'ו'וסימ.בלילהומחצה'בדטבתושל.ביום'בטתשריושל

תקופתרביעיתשנה.'סימ'י'ג'ז'א.'ביטבת.'בגתשרי.'בזתמוז.ביום'אבשעתניסן

השניםכלסדרוכן.'סימנ'ד'ט'א'ו.'בדטבת.'בטתשרי.'באתמוז.ביוםשעות'בוניסן

.בלילה'י'ג'ז'אמתחיללמחזורהראשונהשבשנהאלא'ד'ט'א'ושנייה'י'ג'ז'אראשונה

'י'ג'ז'א'סיממתחילהשלישיתבשנהואילו.השנייהבשנהביוםמתחיל'ד'ט'א'ווסימן

ישואם.חלילהחוזריןהשנימחזורובתחלת'הרביעיבשנהבלילה'ד'ט'א'ווסימן.ביום

בשנהנוהגהאל'סימנימהשניאיזהלדעתלטעתקובעתמסמרלעשותנפשךאת

שמתחיל'י'ג'ז'א'סימ.הסימןתחילתשלבאותעיניךתן.השנייהבשנהואיזההראשונה

'בושמתחיל'ד'ט'א'ו'סימ.זוגבנותשאינן'גובשנת'אבשנתמשמשזוגבתשאינה'בא

'שהאכשםאחר'סימועוד.זוגבנותשהן'דובשנת'בבשנת.זוגובתתמהשהיא

.'באהמתחילקודם'י'ג'ז'א'סימכךראשנית

© Oxford, Bodleian Library, Opp. 317, fol. 93r



מונחים מתמטיים אצל בר שמשון
(מתוך טיוטת מאמר שלי לאקדמיה ללשון העברית)

בניספרדיםמלומדיםכמוערביבמדערקעבעלהיהולאמתמטיקאיהיהלאשמשוןבר...

אנו,זאתעםיחד.נמוכהמתמטיתתחכוםרמתעלרובפיעלמצביעאכןהלוחיספרו.תקופתו

בתכמו,הספרדיתבמסורתהמוכריםמאילוהשונים,מענייניםמתמטייםמונחיםכמהמוצאים

תמה,אחרומונח('זוגיאימספר')זוגבתשאינהו('זוגימספר':המודרניתבשפה)זוג

הטבעייםהמחלקיםכללסכוםהשווהטבעימספרכלומר',משוכללמספר'או'מושלםמספר')

שגורואינוהמספריםבתורתמתקדםמונחשהינומכיוון,קמעאהמתמיה(עצמומלבדשלו

השנהתקופותתבניתאתהמסביר,ה"כבפרקמופיעיםהמונחיםשלושת.בימינוגם,כלבפי

תחילתשלבאותעיניךתן':נופלותהןביוםשעותבאילוהזכירהעלשיקלוסימניםבעזרת

.זוגבנותאינןש'גובשנת'אבשנתמשמשזוגבתאינהש'באשמתחיל'י'ג'ז'א'סימ.הסימן

בבחירת'.זוגבנותשהן'דובשנת'בבשנת.זוגובתתמהשהיא'בושמתחיל'ד'ט'א'ו'סימ

par/(im)pair(im)העתיקההצרפתיתמןשאילהבתרגוםאוליהשתמששמשוןברהמונחים

בבראשית.האגדהממדרשלשוניתהשראהקיבלשמשוןשברלהיותיכול,לחילופין.parfait-ו

ה"הקבל"א,"זוגבןאיןולי,זוגבןישלכולןע"רבש":ה"הקבלפנישבתאמרה':כתוברבה

הדברזכרוה"הקבלהםאמרסיניהרלפניישראלשעמדווכיון,"זוגךבןהיאישראלכנסת"

בחיבורו'."לקדשוהשבתיוםאתזכור"דבורהיינוזוגךבןהיאישראלכנסתלשבתשאמרתי

עלוהמבוססהספרדיםמהמחבריםהמוכרמזהבתכליתשונהמינוחהשמשוןברשל

פונטידמיוןהכוללשאילהבתרגוםזוגיונפרדהמונחיםאתטבעחייאבראברהם.הערבית

.בהתאמה,زوج-וمفردהערבייםלמונחים
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תיאור הסכנה שבתקופה בחיבורו של בר שמשון

ראהלבדהתהלוךאצלכברכתובההיאהלאישסכנהומהזומההתקופהמעשה

מצריםמימישכללפילמהניסןתקופת.המקראעלשסומכיןשישמצאתיזה

לפילדםמתהפכותהןפרקבאותוועדיין.שבעולםמימותכלכןכמוולקולדםנהפכו

אלודברתםולאהרןלמשהה"הקב'שאמשבשעהלפילמהתמוז[*ת]תקופ.רגע

ואין.מיםויזובוצורהכההן'שנדםממנווזבמשההכהו.מימיוונתןלעיניהםהסלע

מימותכלשעהבאותהולקורביםימיםדמהזוביזובכיואשה'שנדםאלאזיבה

בנואתלשחוטאברהםבאהפרקשבאותו.תשריתקופת.בדםשבעולם

שבאותו.יפתחבתשלשחיטתהמפניטבתתקופת.דםהמאכלתוטיפטפה

דםציחצוחבלאלעולםאפשראיועדיין.לדםשבעולםמימותכלנהפכוהואגםהפרק

לשוןאלאהתקופהנפילתלשוןשאיןאני'אומכיואולם.מלקהוהוא.הפרקיםבאותן

...'התקופמאורע

'תקופה'מוצאיםאנוי"בכה*



בר חייא על המנהג של אי שתיית מים בשעת התקופה

התקופהבשעתמיםלשתותשלאמשתמרשאדםהאלהבארצותהנוהגהמנהגוכן

יודעיהיהלאאםבמקומוהתקופהשעתלדעתיכולאדםאיןכיבעיניהםהבאידברי

מוצאיםהיינוואילו.אדםלכלזהיתכןולא.המזרחמקצהבאורךמקומומרחקכמה

שאינוכיוןעתהאבל.טעםלוולתתבולעייןלנוהיהראשוניםבדבריזכרוןהזהלענין

.עליולחושלנואיןבדבריהםנמצא

16
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A non-calendrical comparison between the two authors

Bar Hiyya Bar Samson

•Rigid textual structure

•Tables

•Diagrams 

•Didactic

•Provides mathematical 

explanations

•Linguistic awareness and coining

•Etymological analyses 

•Biblical verses often used to 

demonstrate scientific veracity

•Often polemic 

•Weaker textual structure 

•No surviving tables or diagrams 

•Lower level of didacticism

•No scientific explanations 

provided

•Elevated prose

•Poetic tone

•Biblical verses serve for exegesis 

and enhance literary style

•No underlying polemical tone



: שוון וסליו אצל בר שמשון

?האם הקיצור המנמוני הזה מופיע גם במקורות אחרים

18

© Oxford, Bodleian Library, Opp. 317, fol. 91r


