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לשכת רב                                                    הפקולטה למדעי היהדות
 הקמפוס

 ד ף  ש ב ו ע י   
  ,החודש-תזריע פרשת                                                         ללימודי יסוד ביהדות   בית הספר

 ע"ותש
 1165  מספר                                                   ע"ש הלנה ופאול שולמן                                    

 
 בם לועדו"  –"פרח ואביב תקופה  

 עקב לוינגר י
 נאמר:    1בבלי בבתוספתא ו ברייתאב 

: על האביב ועל פירות (י''ל  –בהיעדרן  )  מעברין את השנה  (דברים:  בבבלי)  סימניןתנו רבנן: על שלשה  
את השנים לא מפני הגדיים    אין מעברין...  אין מעברין  -  מעברין, ועל אחד  -האילן ועל התקופה. על שנים  

 . ..וכולן עושין אותן סעד לשנה ,ולא מפני הטלאים ולא מפני גוזלות שלא הגיעו

אתר  רש"י   האילן"  מפרש:בבבלי  על  פירות  העצרת  -  ועל  מזמן  יותר  בישולם  מתאחר  השבועות(  אם    –  )=חג 
הראשונים  ."מעברין השנה    רוב  עיבור  סימני  שלושת  את  כמוהו  האביב  הרגלים  לשלושת משייכים  איחור  את   :
 ואת איחור התקופה לחג הסוכות.   את איחור פירות האילן לשבועותלפסח, 

של        הייחודית  פירות רמב"ם  ה   שיטתו  איחור  את  גם  ביניהם  העיבור,  סימני  שלושת  כל  בחינת  את  משייכת 
ידי הסנהדרין עד סוף חודש  מתקבלת על  ההחלטה על העיבור    2! בפסח   אלה  מצבם ומוכנותם שללהאילן, אך ורק  

לניסן הסמוך  זמינים  ,אדר  להיות  אמורים  העיבור  סימני  שלושת  כל  להשערות  לפסח ואז  להזדקק  בלי  באשר , 
בעתידמול וסיעתו( כנותם  רבים  ,)כרש"י  חודשים  המצב    ,אחרי  מביא  שכגון  וכך  בעצרת.  האילן  פירות  יהיו  בו 

   :, ג(ב ותלכ, הפרק ד, הלכות קידוש החודש)משנה תורה,  להלכה רמב"ם

   ?, כיצדועל פירות האילןמעברין את השנה, על התקופה ועל האביב  שלשה סימניןעל 

)ואין שום התייחסות או דרישה לחלות    בניסןבששה עשר    תקופת ניסןבית דין מחשבין ויודעין אם תהיה  
  אלא עדיין אֵפל הוא ,  )השעורה, י"ל( האביב  וכן אם ראו בית דין שעדיין לא הגיע ...  י"ל(  3תקופת תשרי,

הפסח, סומכין על שני סימנין בזמן    שדרכן לצמוח  פירות האילן   ולא צמחו  ,(י"ל   ,לקראת יום ההינף בפסח)
   (.י''ל ,בהיעדרן) אלו ומעברין את השנה

למצב   פירות האילןאת איחור    ים לשיטתו זו של רמב"ם וכן מקור והוכחה לה, המייחס  ע  נלאו למצוא רֵ המפרשים  
  .פרחוהם עדיין במצב של  ,הפירות בימי ניסן והפסח, כשהפירות עדיין לא הבשילו

 
בתלמודים,    יעקבאינג'   *  העיבור  סוגיות  העברי,  הלוח  בענייני  שונים  בפורומים  ומרצה  כותב  מבנים,  מהנדס    ם זמניה לוינגר, 

 .בהלכה ובנושאי אסטרונומיה מעשית הקשורים באלה
   .בע" מסכת סנהדרין, יא וב ד.-, סנהדרין ב, ב(צוקרמנדל )  תוספתאב   1
 .  "(והנראה לומר" ד"ה: )על הלכות קידוש החודש, פסקה שנייה  ק  חידושי רי"ז סאלאווייצי אבחנה זו בפרוטרוט ב  ורא  2

   .)לשימוש פרטי( רי''ז  המלא של מאמרהלקבלת הקובץ של    judithl@post.tau.ac.il  :אפשר לפנות למחבר     
מדווינסקבנידון    ורא       3 הכהן  שמחה  מאיר  רבי  הנידונה   אור שמח)   פליאת  ההלכה  על  תרפ''ו,  ריגא  תורה,  משנה  ספר    . (על 

 להשערתו 
 )רמב''ם('' והשמיטו דין תקופת תשרי, לא מצינו סימוכין בכתבי היד. הסופרים הגיהו בדברי רבינו ד''     
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   ט:י  ט הפ  יֵ פ  יש הקבלה לשיטת רמב"ם. וכך מ   4"החודשפרשת שבת "להקליר  של  ט  ו פי נדמה לי שב       

 ואת פסח(,   )= את ניסן במועדו   לשומרו )= מוסיפים חודש עיבור(  מעברים   ִעּבור

ח  ר  ֲעדו  )= באמצעותם(  בם   תקופה  ואביב  5פֶּ ו   )= לקבוע את חלותו של ניסן ושל פסח(,   ל 

רפו לעיבור(,   סימנים העיקרייםל  )=  םשלושת   שענות על(י)=ה  ציון צ  הגדיים והטלאים    היעדר)= גם את    י 
  (.)= את העיבור לסעדו  ועוד, כדי( לקרבנות הגוזלות  "פריחת"-איולקרבן פסח הרכים 

גם    .בזמן הפסח  ,רח פֶּ במצב של    עדיין  "פירות"כשה  ," של הברייתא פירות האילן "מכנה את סימן העיבור    קלירה
הפסח   חג  של  חלותו  בקביעת  הסימנים  שלושת  בתפקיד  דן  יחיד:    גרידאהוא  ,  "לועדו",  "שומרול")בלשון 

וסיעתו היה הפייטן משתמש  ת שלושת הרגלים, כל אחד בזמנו. לשיטת רש"י  רמב"ם )ולא של חלומו ה, כ("לסעדו"
רש''י  שיטת  ן לאקרוסטיכון של הפיוט(! אכן, גם להמילים המתאימות גם    ,במקום 'פרח'  , במילה 'פירות' או 'פרי'

להבש אמורים  כשאלה  בשבועות,  הצפוי  מצבם  על  ללמוד  במטרה  אבל  אדר,  בסוף  הפירות  במצב  ל ימתבוננים 
הקליר  של  פיוט  העליהם. כמובן שאין לטעון שכבר  ( חל  "פרח")ולא    "פירות"כשהשם  ולפירות הראויים לביכורים,  

ספק  ה  לפסיקתמקור  ההוא   הכירו,  אם  וגם  ראה אותו,  הוכח שרמב"ם  לא  כי  למקור הלכתי.   החשיבו  אם  רמב"ם, 
 משותפים בהבנת הברייתא התנאית הנידונה.   ומסורות פרשנותממקורות  , כנראה,אבל מסתבר ששניהם יונקים

 
 

 פץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדעדף מוה
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 

 יש לשמור על קדושת העלון 
 
 

 עורך: פרופ' עמוס פריש 
 עורכת לשון: רחל הכהן שיף 

 
אדון  "ד"ה  )קדושה  הברכת  בפרשת החודש,    -  קרובה לשחרית,  7/6-, פייטן ארץ ישראלי, בן המאה הרבי אלעזר בירבי קליר  4

לפני הסילוק "(מקדם תכנו ראש בסידור  ,  )כמובא  ישראל,  דוב  מאת  ,  עבודת  יוסף  בן אריה  , רעדעלהיים תרכ''ח  [בער] יצחק 
 . וצילומיו(

אולי    5 הייתה  בפיוט  המקורית  שהגרסה  להשערה  טקסטואלי  בסיס  רא "פרח" במקום    "פרי"אין  במילון    ו.  הפיוט  לשון  את 
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