
 קרם מניפליטה
ש

 ונחמיה. עזרא מרור שנים קביעתשרירי-
 )תקישי. בארנשטיין יחיאל חייםמ"ת

 ופלאות, להראותנו הים נם תחדל לא ומקדם מאז המלאוח אוץטצרש
 ובחקרי עולם ימות כקורות תעלוטות המון לנו נלו אשר פפייוט'ה טטונ'ושפונ'

 ושנים חדשש וקביעת הומנש חשבון סדר על נם אור היום לנו הפיצוקדסונית'הם,
 ונהם'ה. עזראב'ם'

 שטרות קב,צח כדפוס עתה זה לאור הושאו אנגליה כארץ 'דוע'ם הכמיםשנ'
 שנמצאו Ostraka) חרס עלי ולתובות חרסיות וכתובות פמירוט עלי על כתוכיםשונים
 אשר צר מכל קרמוניות לחוקרי הן יקרתן האלה הטצהאות בטצרימן(. אשרבסתה
 והכתובש השטרות נכתבו )שגה ארמית לשון חנונת על אור 'ם'או ג' עליהן,נשקץ
 באת' לא אג' אבל כאלהי(. וכיוצא ההם כימים ההשכלה טעמד על דקיוקהיועל
 האלח הצפונות את המוציאים החכמים בהם הארינו שכבד אלה בענינים לרכרכוה
 האלה החכמים שני חשבו אשר אחר דבר על פה לרבר חפצי כל אך יוטם,לאור
 על'! 'רענו לא אשר ההם כשים היהודים אצל העתים וקביעת הומנים חשבוןברבר - עיקר גל ט עצמם את להנגש שלא בהקרמתם( מפויש אסרו )נאשרלנכון
 סאוטה. כל כהעד

  ajBeOYerea Papyii  Aramaic י2lssuan, 8 וו .1 .וו and Sayce .ן, .]י(
1906London .Cowley. מגל היוסוגרפוות התטונות נל גם נספחו הוה היפה הספי אל 

 נספר. הנמצאותהכועבות
 1( )שטי אלהא" יהר ,י "אגרא אחי יבמקוב ]( ושטי אלה" 'הה ו' "אעיא אחדגמקום נאמי גשסוות אוייתם על שיד,גד הנתצם מ?ד' נ'ן אחר. ו2ד על יק ואיוו'(

 איץ בתוך לא' מונח 'היה ההסו ניב הנגיאח דגר' ג' h~b הניאה אלהים. ר סיגת :בליטי
 בגטהו יוניו עליה סמך ע.ב( קרם )מהח"ז גתלמ,ר המיבא שלעי י.ט( י.ט מששהמצרים
 געצמ הנביא *ל גוייד עוד ואולי לפניו, דנית שנים נתקיפו בט?ויס,טקרשו

---
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 כארנשט('ן יחיאלמ"מ54

4י.ן
,)dVהכלית. בכרונולוגיה  וערכם חשבונמלסלכים סדר השמרותו 
 ט טס 'הודי אחד לבית וכולם דורות שלשה 'מ' 'כילו אשר האלה השטרות כלןן

 . השטיוח וטנ' ולכן פרס, טלכי מטשלת תחת הנאת הארץ שהיתה בפרקהרג'., המנין לפנ' החט'שית גטאה גטצרים כולם כתוביפ שטותם, עליהם 'וכיחו כאשרהם,ן, 'הורים ככולם רובם עדיהם וגם וסופריהם ינריהם שכעל. שרשיו(, ידניים כר)לטחסיה
 : שונים מיסודות וסורכבש שונים טיטנים עליהם נושאים בראשם תמיר כתוביםשהם

 השמות כפ' היהודים של הלבנה חרשי לפי והחדש היום טספי יוברבראשונה
 במצרימי( נהוג(ם שהת ההטה, הישי לפ. הוטו 'בוא אתריו טכבל; עטהםשהללו

 השטרות וסני את פרס. למלכי חסיד נמנית שהיא השנה טספר -ובאחרונה
 צ.וני את שהחלפתי וולת' רבר, בהם שנית' לא כהויהם, פה נותנ,ס הננוהאלה
', שלנון(. המספר באותית שלהםהטרשי

 לטניס מחלקה vta1) הוספת )בלי יום שסיה בת היתה הורסתיס הכצוים שנת י(ן, בכרסאה. יתכמלכא-, ארתחשסש כו' מלוכתא ראש כיא שנת לחחות '.ו יום הו לכסלו ב'.ח 13(,ן מלבא. "WIN'W איו שנת לפהנם כיח יום הו לאלול ב"מ 1,(
 בשם הנקראים ים'ם תטשה עוד ג115 האחרון החרש ואל 'וט, שלשים שלש'ם בני _הרשעשר
 חתות א( נרוטיוח. עבריות באותיית כמדרם החדשים שמות בזה גוחן והנני התשלום.'ס'

,(Ttoth)" 'פאופ .(Pbaophi) )חרחור ג 
_(Ath7r) 

 (Choiak). יוחק או חו'ק ד(
 שמת 0 )ש1מ160נ(. מכיר 0 )7%1?(. טונית(

_fPhamenoth) 
 ~15עענזב5ע(. פיסותי ח(

 (SKesori). טסויע יג( (Epiphi). אשפי יא( מ75"?(. פאני י( (lPaehon. פינספ(
 כהן י10( )צד חע,גור נספר הנשיא בהט. נחיבחס פיך נפי נתת' שבשסיית דחרשיפ שמזהאח
 כותבם הנני בדפוס טעיות בהס שנפלו ומפגי בערבית. כת'בתם דרך כפי החדשים שמותאת
 )גיחם,הן אטשיד, טונה, )ב,האדן. )ביתך( ההיי, )גאנה[, )ג'נה( חיה, תקומהס. V?"ה

 חדש שראש  שד אוסיף ואם זמרורן. סגודי אכ,נ, לבעז,, )פונה( בשגם, ברסורא,]גרסאאה[,
 החרש וום עם ולכוונם השטרות זמני את ולחשוב לחוור משכיל קורא כל יוכל הנהליצירה( יעי )גיא הדגיל סמן לפגז  47י פגרואר כ"1 בעם חל לנבונאסר חדאשתה גשנה ןןתהות

 הננענים גם נהם שנהע כדרך למספדים, סקחייס גמומם משתמשים השטדזת טפר, 2(; הרגל., הסנין לפימחשנל
 יותר רחב  טייוין אלא נטלנו עד לאות אצים רומת עשרה המסמר בכתובותיהם.)פעניציער(

 שלשה. על והעודף שלשה שלשה וסצודייפ עומדים קו'ם ע.י יצוינו וחאחוים שלעםשיטא, בנחג י או לדלת דוטה ישיים סיפי יומי(, ענה שגגה "ut~y משיפא גגתב ריש ל11תלאו
 לצד ביאשו נפוי לשאע האהרון הקו את הסופיים עשו ונעטים לנדו. יבחב שניס, "1אחד

 פיס מלני שנות עם הטספיים בעיננו אולם לא, אפ לישנו יש אפ נסח"קי והטו.לשמאץ,,
 . המנ.ן. מן הוא הוה ני,הקו פקפוק בל גל'נטצא
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0 קרם ט:'סך'טה

(C.Dמלבא. ארתהשסש וי שנת לססורע ]כ[יא יום הו לכסלו ככ"א 
 מלכא. ארחדשסש י'ט שנת מצורע לירח י' ;זפ הו לכסלו בג.ש(
 מלכא. ארתחשפש כ'ה שנח לפחזם "ט יום הו לאב בי.ד~](
 מלגא[. ארתתשסש כיה שנת נשפלי לירח כ-ט מלא ]ון' ל[ת]ש[ר' בכן'דום(

 מלכא. רר'והוש ד' ש[נת פא]ני הו אלול בירח 11(י
 מלכא. רריוהוש ]ט'[ )ח'( שנת לתהות י.כ 'זפ הו ח, שנח לכסלו בג' 1( ."

 מלכא. רריוחוש י"ר שנת להתחור ט' יום הו י.נ שנת לשבט בכ.ר(1(
 ביאור שצרינים אחדיפ דברים על מעטות במלין לחכר עלינו הלאה נלךבטרם

 השטרות. פן בטקצת שעשינו התיקונים דברועל
 בשם היונים סופר' כפי הנקרא הפרם' המלך שם הוא חשיארש המלך,!(
 או אהשורוש השפ את סיר תובירנו כשטי הזאת המלה כתינת ודרךקמרקמם,
 בו הכרו כבר אשר נוספת(, )באלף שבמקיא הכתיב( לפ' א' " )אסתראחשרש
 וכאמת ב.ניהט. רמיון לטצוא להם שהוקשה אף קסרקכס את היסים דבר'דוקי'
 ארתחשסש השם וכן 1ש1שא, בפרסית הזה השפ להכרת יותר קרוב חשיארשהשם

 טן חלסוש"רא הפרס' השם אל 'ותר ?n~al1 שנטקיא וארתחשסתאשבשטרות
 ארטקסערקסעס. היונ'השם

 האורווח הסרו ית' 'ופ .הו המלים ומן קרוע מקום פה 'ש השטר בנוף11(
 שלא 1' המספר של הראשונים הקוים שלשת וגם עשרה על הטורה המספר פ,1

 בלל  בחשבון א.ע הכניסו שלא והטו'ל האחרונים. הארבעה אם כי 13ooנשארו
 לתשת; ו'. יום הו בידם: ועלה קוים, שלשה דומפת ע"' דמנו' הריוח למלאותאשרו
 הפנו' הטקום את למלאות 'ספ'קו לא הנוספים הקוים שלשת כי יראה א"ש כלאבל
 עשרה על המורה ציון עוד להוסיף אנו צייכים ובאסת הצ'נקוגרפית. כתטונהאשר
 בו אין חלון ע" לנו ש'יא אף הוה השמר נטן לתחח. י,ו יום בירינו:ויעלה
 שנה היא לחש.ארש כ"א שהיא בה שנכתב השנה כ' עיקר, כל טיחוש ביתלרעת'
n~wwעליה 'וכידו וגן לגטר' ברור שומע הקודם [) השטר בה שננתב לשנה 
 י1 השטר ששנת ואחר' איחחשכש; של בוטנו שנכתבו ,0, ,)1 ,מ1 ,] השטיותשנות
 היטב כאר בו כתובים הודש של טזטנו האחיונ'ם האחרים וארבעת בבירור'רועה

 פלח - טיר. ידובר הכפולים השנים טספרי על - טאליו. בו 'וצא החרש יוםא"כ-
 המאוחית בארמית כד לפלח או ט"ו( ו' )דניאל שנטקרא בארפית כד' למלת שוהגו'

 נטצא ד' מלת שבטקרא כארמית לבוא שראו' מקום בגל וכן ובתרגמיםשנתלמוד
 ו'. המלה בשטרותחמורתה

 לא הטצר"ם, השבון לפ' בין ה'דודים חשבון לפי נין שכשטר, הומן מן0(
 וגן השטר עפן תוכן מתוך הטו.ל הכירו כבר אבל אחדות, אוזיות אם כ'נשארו
 השטר על שדתטו בעצטם אותם שהם עליו החתומים והעדים והסופרים .הבעליםמצד
 אין ולעניננו אחד. נזום נכתבו האלה השטרות ששני לי,ב( עולה הערים לנספר)1,
 אחר. הודש קביעת אם כי טחם לטד'ם אנו אין סוף כל סי כ' כדבר, מינה (NpDכל
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הים88
 באונשמ"1 'ח'א"

 'ום כ' אפשר א' הוה הדבר אבל למסורית, א' 'ו" .הו הדפיסו הסו.ל)1(
 הל כן ואם היגיל, המנין לפני 459 נוכטבר 11 ביום ההיא בשנה חל לטסורעא'
 התיקון כ'א. 'ום תקנתי ולכן המוער, אחר 'מים כעשרה אקמבר 22 ביום כסלוריח
 להניה 4' הקף קשה כ' בתחלה, בו מפקפק ה"תי ואו( ובכף וברור, פשוט הואהוה

 הפקסימיל'ס, התטונה טתוך הדבר להכריע נחנני לא ע.ני אור ורפיון לגו,טסכרא
 יברק וכשחקר הואת, השנואה על הוא נם ועמר 'פה רציה החכם 'דיר' שבאער
 המפפר על המורה הצ.ון של הננ עקבות את 1 הציון לפנ' הכיר התטונה אתהיטב

 .עשדיסן(.

 )פ'כ(. להלן עור יסוכר הוה השטר נטן עלמ(
 כמקוטו שנשאר הטלך שנת את לנטרי. כמוה אינו הוה השטר וטן,((

~voקטנים קטעים עפ" שהדפ.סו השפר במסח המויל הוסיפו בפקס'ם'לה חלק 
 לא העברי והחדש היום מן צינקוננרפית; בחסונה לתחפ להם היה אפשרשאי
 אות עד קרוע מקום אחריו , כ' הטספר וציון ב האות אם כי השפר בעצפנשאר
 לגטר', ברורות שאינן מלא וי המלין אחריו השק(, מטנה )שהסרה תשר' שלת

 1D'Dln המויל שלשה. שלשה כתובם קוים ששה יאדרט קרוע מקום עוראחם

 ציון אחר'בדפוס
~DDDn 

 הפנו' המקום עפ" קו'פ ששה תשר' ממלת ת אות ובין כ'
.1NYDWלמד עם האלה השטרות בגל 'בוא החרש שם ג' לבם אל שמו לא אנן 
 הטספר ציון אחרי הוססת' ולנן קוים. שלשה או לשנים הצריך טקום הדורשתהיחס
 מן שהיא אחת נקווה אך טחם נשאגה הפקסישל'ת )כחטונה קוים ארבעה רקכ'

 הטצר' ה.ום טספר ובדבר לתשיי. ככ'ד ל' ויצא הרביע'( הקו של התחתוןההלק
 המצרי היום שיהיה וכרי קרוע, טקום ולפניהם קוים nww ממנו שנשארו אמרת'גבר
 ע" אלה בשטרות 'כתב אשר כ.נ עוד להוסף אנו ציידם דינכר' ה'וס Dpמכוון
 )אנן אפים' לירח כ.מ הו לנו יצא אחייו. קוים ושלשה עשרים, על המורהציון

 השפר שומן נראה האלה הדברים פכל ביותר(. צר נראה הסקופ 'וט, .הולהוסיף
 שלפניו אב ריח קכ'עת כי כאן גם טינה גפקא אין לעניננו אנן מאד, מסופקהוה
 משטי לנונתונה

 D'~DynD התנו ולא אחד. סם בקירוב תשר' קביעת לדעת ונוכל ()

 ואינה* סעצמח סובנת להשערה סטך בו שמצאנו לולא ובתיקונו הוה בשמר כךכל
 נרנוד כל ינרופ לא הוה בשטר לעשות שאסרנו התיקון 'SID אם ונם לראיה,זקוקה

 ב'(. )פרק להלן עליה ידובר ואשר חדשים קביעת בענין ששערנולהשערה
 א"סר שאטרד הדרך ועל לתשר', שקדם אלול על טוסבות מלא' .זיהטלים

 שענר החדש היה אם שפירושו ע'ב( כיב )ר'ה עגרען לא אסלא )משואות(עבד'נן

.
 בזמנו שנראה החדש את בחשבונותיהם הכדילו הלרמונים הבבליים ;ם מלא. או חסר

 האסתיפ הפולרית את בשגיל' וחשב עין פוגת עפי עוד נהג דיה הננגד ההנםי(
 עימ. אוי י".ון מ"מ לישותו מפני דיה נטנע כמעת אשי וגי נות, העיוטפ היאוה וקש.
 'גניך. הוא ;'ן סוג שנתוב: מקיא גו וקוי" נקהל תוותי בזה לו נוחן הנני.
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61 קום . טספליטה

 החדש היה אם 1 ציון החדש שם אצל מציבים והז בנמנו, נואה שלא החדשפן
 30 טספר החדש אצל טצ'ג'ם היו ולהפך, ; ל-א ביום נקבע הנדנם ור"ח טלאשעבר
 )ע"ן ה'זצא לחדש שלש"פ בים נקבע הנכנס ור"ח חסר שלפנ.ו החוש היהאם

 שכשמרות החרשים טשאר נאחד מצאנו שלא מפגי אזלם se). צדבערעכנונג מאנדס- באכילאנ'שע וקונלער 15, צר באב'לאן או"ם אסטראנאטישעםעפפיננ,
 חרשים שכ' שהיו בנמן אם כי 41 כתבו לא כי לשער יש אול' מלא' תזיההוספה
 ע.א( כ.א )ר.ה בבבלי שאסרו כסו הרגיל, טן היוצא שבר שהיה זה אחר 3הטלאים
 להשערתנו סמך כעין מנה גם ויהיה לחו; אית קלא חמיר' 'רחי חרי מזה ההפך%

 מלאים. שניהם היו שנה אותה של ואלול שאב להלןשכתננו
 נמצא. שבר היום. מספר ולא לכד החיש שם אך כתוב הוה נשטו11(

 ואדוארד 144 צר נ:א חלק .2 .)1 .1] .ן( לדוגמא )עיין והמצרים הבבלים אצלכאלה
 כאלה במקריפ טשפמ חרצו והחוקרים 3( כהערה 55 צו גרונולוג'ע עג'פט'שעטא'ר,

 השלישי נחדש א'( "ט )שטות בהקרא נם שמצאנו )וכמו החדש ליאששהכונה
 ראיית עת היתה בלוח רואים אנו כאשר ובאמת השלישך. לחדש באחדתטורת
 שליהודים. אלול ר"ח נקבע שבו מוכיחים והדברים בפאני אחר ליום קרובההירח

 לפנינו. מעפ עור ידובר לתשע טשטנה השניה בפעם המלך שנת תיקון בדבר1(

 החושים קביעת וסרר' השטרות נטני את ולטצא ולבוי לגשת נוכלעתה
 זה. שאדר בצד פה נו"ניפ שאנו הלוח פ' על טחםהיוצאים

 מטפר הומן, כאותו שמלך הסלה שנות השמרות, וטנ' : נשא הוהבלוח
 המנין לפי השטרות ומגי תלט', התוכן של הקנון פי על נבונאסר לתאריךהשנה
 המנין( לפני היו שנים כטה ולמפרע המנין טהתחלת נחשוב השנים )מפפרהרגיל
 חשבון ולפי בארופה שניל הסנין לכ' שבשטר החרש ראש נ, שהל הומןואחריו
שלנו.

~lpD 

 שחשבון - מראש פללנו כבר אשר את לנו להוכיח יספיק קל עין
 ראש' ולכן החטה, שנות עם הלבנה חרש' הרכבת על או נם מיוסר היההיהודים
 ההדשים וכן 'ום'ם, או סם בקרוב חרשינו ראש' עם מכוונ.ס שבשטרותהחדשים
 היה לא עבורם שסדר ספני אחר, בחדש לפעטים אם כ' מחדשינו )כדליםא.נם
 לנו, להספיק יכול היה הזה הדבר שנה. י"ס בן טטחוור עתה לנו היוצא apטכוון
 היתה כהה ער להבחין נוכל שטחם אחרים טורים עור הוספנו החקירה לשלטות.אבל

 שבו השבוע יום את קרנו הטווים מן באחר המאורות. מעמר עם ממוזנתקביעתם
 ישאיגו שלנו העיטר השכון לפי האמצעי הסולר 'וו על שכשטרות, דוודיה ראשחל

 טצרים, של אלכסנדריא באפק התבזנה חשבונות לם' היוצא האמצע' מסולרנבדל
 אצל התוננים(, סולד gp עורף העבור שסולר לערך מנוטין ג'ו בשיעור אםכ'

 התוכנים כמנהנ היום מחצות בו נחשב השעות שזמן האמתי הסולר ימצא הזההטור
 1nyw הנטן שיעור יבא כן אחיי העטר(, לחשבון היום התחלת אחר שעזת 1418
 וקצ' העוסק קשת המרחק, קשת ואצלם הלבנה, ראיית עת עד האמת' המוערטן
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59 קרם טנ'פלטה

 המטוך. כפרק יוובר ועליהם לא, אם להואות לירח היה אפשר אם המראיםהראיה,
 לשנות וסנים שנ' טהם אחד בכל שנוכרו שטרות לשלשה לב לשים וראוי-

 שנת לתהות י-ו עם הי לכסלו .כ'.ה : 1% נאות המסומן כשטי נאסר ננההטלכיס.
  ויזת כי הדור ברור והנה בכרסאה'. יתב מלבא ארתחשסש כוי טלוכתא ראשכ.א
 טפנ' בשטו נוכר לא אול' לאשר חשיארש למלך נחשנה סתם כשטר שנוכיתינ"א
 השנה טמן נונו לטה אן תלמ'. של הקננן לפי נ'א.שנד שסלך חק שלגחדו

 בסקירה להתפרש 'וכל הוה הדבר הח'? איתחשמש בנו עם המתלחשיארש
 באור טת ג'( וף )שם גכבל' הסובאה פ"א( )ר.ה החוספחא דברי ע"פהראשונה
 ולוה, לוה שנה מונין בניסן תחתיו אדר יעמי גניסו טת באדר, תהתך אחרועמד
 הח'; לארתחשסש גם המח, לחש'ארש נם השנה את חשבו הסמוך ניסן עדולכן
 ומנים שני נזכרו, (1 באות המסומן בשטר שה-י מאליו, מופרך הוא הוה הטעםאולם
 אולפ דריוהוש"; '.ר שנת לחירחור ט' יום הוא י'נ שנת לשכם ,בכ'ד אחד:למלך
 טנין לפי : טנינים שני לפ' נחשביפ שבשטרות הומניפ אחרת. סנה בזה ישבאסת
 הטצרים טנין ולפ' וגו', p'D אייר, ניסן, - לבנה לחדש. 'D'JID שהיו והככלייםה'הוד'פ
 שהע הושוו אדו בדבר אך וגו'; תתחור DISe', תחוח. - חטה לחרש' D'l1Dשהיו
- מלנותם כסא על nm~y שאחר השנה מיאש למלכיםמוניפ  טניסן מונת היחורים 

 המצריים של חחות חדש שב.ן בפרק השטר שנכתב וטן בכל ולכן טתחוח.והטצר"ס
 בשנה הטלך. שנוח בטנ.ן היהורים על עודפיפ הטצר'ים היהורים, של ניסןוחרש
 השנה נתחרשה לא וליהודים טתהות, חדשה שנה התחילה כבר לטצר'ם כ'אמת,
 הרגיל( טנין לפני )465 רציו גיא שנת בקיץ נרצח קסיקכם שאחרט. ניסןער

 שנת ניסן עד היהודים מנין לפי - למלכותו כ"א לשנת עור נחשכת השנהותשלום
 רצ'", גיא לגמלו ב' נ'ום או מקהל תחות חדש ראש עד הטצר'ש ולטנין רציונ.א
 לחש'ארש כ"א שנת ליהור.ם היה לחדות י'ו הוא לכסלו בי.ח שנכתב השטרולכן

 לשבט ככ'ד שנכהכ (1 אות נשטר הדגר זנן לאדתהשסש. ראשונה שנהולמצריים
 י.ג שנת ה'הוד'פ חשבון לפ' היתה הוה השטר שנת שנ.א(. )נ"א להתחור ט' יוםהוא

 '.ד שנת היתה המצרים לחשבון אבל הבא, ניסן ער שנה לו נתחרשה שלאלדריוש
 ~כןהוא כשבע.ם'ום; למצר"פ השל'ש' ההדש לחתהור יופט' ער מתחוח עכרו שנברמפנ'
 למנין השטר שנכתב אחר כי פעמים, הטלך שנות בו lan~Jul ו אות כשטרהדגר

 כלתה שלא לררטש ח' בשנת עיר חשבונפ לפי הדבר היה הנה כסלו בחרשהיהוד'פ
 בו נתחדשה ונגר תחות בחדש הדבר היה המצייים השגון לפ' אבל שאחרת, rD1על

 שנת - בשניה גפ כראשונה נפ הטלך שנות ננתבו בגוףהשטר והנה ט'. שנתלדרגש
 גם נמצאה הזאת )הטיות היא סופר טעות כ' הדבר ברור שביררתי טה לפ' אבלח',

 טתוכה. טובחת והטעות ; ט' שנת השנית בפעפ להכתב וצריך הפוטינרפית( התמונהנעצם
 העירונו כאשר בי שנית, ונאת פעמים, אחד ממסר וכתב הסופר שנה למה כ'האחת,
 שאגנה והשארית שלשה שבהשכונותיהםשלשה האחדים את דרדהסופיימלכחוכלמעלה
 )הלקשית האלה שכשטרות השו)'פ הטססר'ס בכל ואין באחרונה, נכתבו לשלשהטנעת
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 בארנשטין וחזאלחים70

 בפעם בשטר דריוש שנות נכתבו וכן (. הוה1 הכלל מן יוצא אחר שנה(.נם ששיםומן
 שנים שלשה שנותש נכתבו השנית בפעם אבל ושנ.ם, שלשה שלשההראשונה
 שלשה שלשה לכתוב רצה הסופר tlD~lpn: אשנרת אם כ' ~את איןושלשה,
 כירו יש וגבה נהמן כתב נ'  ובחשבו קיום, שני רק השניח, פעם ובחב וטעהושלשה
 המצריים. טמן לפי לדריוש שהיו שנים תשע לתשלום שלשה וכתב הוסיףששה
 * . ברור.וזה

 שנפלה גדולה טחלוקת בפ להכריע צרק מאוני בידינו יתנו האלההשטרות
 תלמי היונ' התוכן כי הרכר נורע למלכים. השנה ראשי התחלת בענין החכט'פבין
 נכינא~ר מימי המלכים גל  שנות את שלו בקנון ערך קשר אדריא1וס בימ'שח'
 של תחוח סר.ח טתחילות האלה השניפ כל נטנו. עד לג.ע( י'ד )נ.א אשורמלך

 'תחיל תחות מאיזה אולם יום(; שם.ה בת שהיא הנעתקת השנה "rt~w )לפיהמצריים
 , כן אחר' שבא טאוחו או כסאו, על החדש הטלך לעלית שקדם מאותו אם ,החשבון
 קיסר יולאם אחרי שהיו רוסי קטרי של ה'ם'ם דבר' עם חלטי של לוהות'1מהשנאת

 לחחות ;חשבות שהשנים מצא וקבוע( ביוי ומום חשבון לרומיש היו לא לפניו)כי
 אחרים? כטלכים תלמ' של משפטו ה"ה מה אטים הטלךו(, המשח לעסשקרם
  השנה מראש מלכיהם שנות חושבים היו שהפוטים החליט reret?[ הצרפת'החכם
 חשבו הם O)w ולחוכיה ראיותיו לסתור התאטץ וא,דעלער נסאם, על עלותםשאחר
 השטרות והנה ,1(; 117 א.דעלער, )עיין כראם על לעלותם שקדם השנהמראש
 נכתב ~1 השטר שהר' כמשפטו, צדק l~reret החכם כ' בכ'רור טוכיח'םשלפנינו
 ואת ובכל בשטר( הכתוב כסלו וצלפני r'P3 )שנהרג חשיארש המלך טותאחר'
 הראשונה ישנה המת, המלך של כ"א לשנת המטוך ניסן עד הזאת השנהנחשכת

 שחשכו )יהטצר"ם השפר כתיבת ומן שאחר טניסן אלא מתחלת א.נהלארתחשסש
 מתהות, מנינם שתחלת מפני רק הש ארחחשסש של מלכותו לראש השפר שנחאת
 פורפיריוס, הסופר 'חשוב ובן מת(,(, שנבר אף לחשיארש עור טנו תחות עראכל

 ששה המספי את שקלך .נטף דבלין אצל דסךל היפיסו 24 שייה י( אות בשטרי(
 להעיף לנו וי אולר נפנהנ. שלא ניאית האת והחלוקה ואחר. שניס לשלשה הקויםגחליקת

 והריוח האחרון הקו לפני קיוע ופקוס נקב ,ש גי סיר ולראות הווטוגיפית החטופה עיעין
 ואמו. שלשה שלשד קוים שם נתינים יזו ני בגירור פראהשניניהן

 טיבי.וס מימות אס כי יאיות לו אין שבאמת יראה אידעלעי שהביא גראיוח הסכרין,(
 קיסריהם שנות את בעצמם , היומיים חשנו וכן Freret. הדנם גגי ההליט ונאשיוהלאה,
 היו טייאנוס )לוני כיאם ע. עלוהס ליום שקוס דצסנר 10 ט.וס ~הלאה טריאנוסטיסות
 בספר טאיר. וגן וסיג "טחל~קת גטאמוי שנחגתי מה עיין ליום(. טיוס קיסויהס שנותהנשבים
 מנו מאיי ארואיד ההבג דעת לוי 170-1(. סיוחרת )וגהוצאח 184-5 צר סוקולוב לי-נהיונע
 את הימל( חמסין לקני הי-ט בטאה מלבותה )שהתהילה הי,ב הרינספיה בימי הסכרייםגס

 187(. וצו 5" צד גיינולומע עג.יטישן בסערו )עיין תלמיי'ת טטשלת ב,מי הכ.1 הוינספ,ה ביסי גס ועתו לפי דיגו גנן תלמי, שיטת ל"י טלכיהסשוות
 מאר קייב גה שמת השנח הים עד הטת למלך ~nuq 8 פשטי היוצא הינהג,(
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71) קרם מניפליטה

 שאחר' השגה מראש המלכים שנוח את הרגיל, לסגין השלישית במאה ח'אשר
 שנחשבה קיסר נייוו ביטי שכנתבו הטטשלה מבחבי באחר נראה וגן נמאס, עלעלותם

 נחשבה אחר )ובכתב כסאו על עלותו שאחר' השנה טראש נירון טלכות תחלתבו
 2 בהערה שרשמתי כסקופ 131" .טחלוקת בטאטר' עחן שמלך. סיום מלכותותחלת
 י י(. הק4-ם(מעטור

-
 מאג האיץ הוקי לפי שגרת היתה והמליבה גת.קי1ן שהשביס בימן אס ב. ניהג היהשיא .

 עיל טעליו להסויי העם התקוש אס נוה. למנהג מקוס היה לא ומין י'יום גשעת אבללנן,
 למלך למנות מוסיהם ה'1 לא כ' נוהגת הרעת או אח'הס, סקיי מיך עליהם ולהטליךוייס
 באשי ולהפך בירו, הטטשלה ימן את אהד אשי לאיש למנות ההיא בשנה תיר והבהילושעני
 אס נו שטרות הנווג לימידיס מצאנו לא ולנן שטו. על למנות סיר הדלו טנסאו המורןהויי

 של השניח המחצה טן אס גי השני לננונדנאצי נמצא לא ובן הואשוניס, הירשיםטשנעת
 וגן לשטו, לטנות עוד השייו לא סמידיס נמות טיר בו בהעיה(, להלן שהובא )נטוהשנה
 הילו בחייו( עור אול' או סטידיס טוה )אייי נירי המלונה את השני נבונרנאציבשה"ש
 להלנות קץ חושם אשי אדי נפלו. היאשונים המלגיס שנות גי השנה באטצע סיר לולמנות
- המקובל והמנהג החוק כפי בשטרות למנות הורו השני, ונבונרנאצר גדייה המתקוממ,ס,שני  

 להלנותי, שמונח שנת נשבס ב"ז שוטנו שטי לקמביז מצאנו אשר הרבי והוא המת,לקמגיו
 .2 .11 .[1 .0 ,1[ )664 קאסני~עם דעי נרונולוגיע צוי : במאמיר ווייסבאך בו התקשהאשר
 כי ולומי חייפא בסנינא לקיא למפסקיה אם כי אחית עצה מצא ולא "י,1(, 210 נמאמיוובן
 : הן נך לקטביו השטיית ה"נ" של מאויעית ירננו ול"י הזה. לשפי לב לשים נוגללא

 בינייה ניסן; כ.ג ~מנו שטו על נחוב הנמצא האחרון והשטי קמביו, טת 11 שנה שלבניסן
 היאשון השטי ב,דו. הממשלה יסן את טיי een שלפניו אדי יעד גיוס עור התקומםאשר

 גו שנחוב אייי e~nD שני ושטר למלכו, אחת שנה בו שנתוב ניסן בי.ט הוא 1Dff עלהנתוב
fiStהתיימם חוה הפוק יסוף למלני. א' )שנה השרי א' ליים יהאחרין גיא,, ע. עליתו 

 נטלו נבא והאדיון למלכו( יאשונה אל,ל.)שנה י"ר הוא שסו על הואשון השטינגוגרנאצי;
 יונה נאשי השנה, תום עד המת לקמביו לטנות שבו מותו אחיי נסאו(. על. עלותו)שנת

 לא לייעד) אבל שגס. נ"1 גרב שמי על הנהוםהשטי
 התחיי

 שאחריה, משוה אס בי למסה

 מכ', חייסבאך )הניאו לסלנו( יאשונה (nse סיון טחרש הוא שטו על הנהוג היאשוןוהשפי
 בשנת שנס נ' הוא שוסנו כבל באוץ נתוב לדריוש אחי שטר עוד ונמצא ,ץ[(. כ21חנ.ל
 יאשייה לשוה מוקימח היא נמכו על המלך עלות ששנת שחשג הייסנאך והחנם נסאו ;לעיירם
 18" )שם טאד בו נתקשהלמלגז

 ששם נאסר אס אולם הסאויעות. סדי עם מסנים היה לא בי ,1[(,
 מ;,;ס. ;ל 'גשו הרגי'ס 1;ל הראשון, מן מאוחר הוה השסר נסבא אחה שנה ע. מוריסהמגנונים

t~eyהמיאה את לבאר ,כולים היינו השנה, תום ער המת למלך מונים שהיו הזה הררך 
 אם נורש, הטלך אותו הגות אחי גבוניי הסלך שס עליהם הנושאים גתגים שלשהשטצאנו

 שטר ממאנו מזה ויותר ספק(. בהם סט,ל "ין 210 )ווייסבאך לנמי, ברייס האלה הלוחותהיו
 הקויות חוקיי טקוטשת. שניס תשע יק שסלך לכויש עש,י.ת שנת אדי כבא הוא 1s~lrאחו

 כתב .אס שאמיו מצאנו פרו( )ג.טין גחוספתא אולם שם(, ווייסבאך )ע"ן הזה נשטיהתקנטי"
 עור כי אפשר ולנן דוהן גרבי טקפירות המלנינת חיו שלא מזה וניאה נסי., אנידלאגן
 שטרות אחר בפיק שסבאנו היבר גם אני. נגיש ע"ש שמיות לפעמים נחגו קטביוביס.

 כשר. מחס אחר לשם ונתב עומרים מלניס היו אס שס: בתויפתא דוגמא לו יששלישי, לנבוברנאצי אותם ליחס נוטים החבמיס מקצת אשו באלול( )שזמנס ולננוכונאצרלססרריס
 )ר4 נחג. בסי' ג; האלה. השונות השיתות לסתי 1;ר נסבא בתלטורנו גםי(

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

.מתוך: "זיכרון לאברהם אליהו - קבוצת מאמרים בחכמת ישראל", פטרבורג תרס"ט



 באונשטי'ן יחיאלחייפ.72
.

 עליהם שיתבוננו היאוים דברים שני עור ללטור נוכל האלה השטרות ,מג. מחוך
 לטעלה( העירונו ככר )נאשר א השפר שבהם. הומנים וסררי הימים ובר'חוקר'
 ובכל תחתיו, מלך ארפקפרקסס ובנו מת כנר שקפרק"ם בזמן כסלו בחדשנכחכ
 הטצרים לו טנו )וכן המת לקסיקסס מאת השנה את העברים עוי טנוואת
 ~שטיות לכתנב הסנהנ אן שהיה נראה מזה שלאם(; תחוח לחדש היאשון 'וטעד
 שישיטנ ראוי הוה הדבר בה.. שטת השנה חום ער 1fi1D אחר' נם הטלך שםאת
 על שנגתכו השטיות DY.~ המלכיס שנות טמפר את הקוצרים החבפים לבאליו
 בזמן ח' שהיה מוכידה ראיה מוה עוד אין סלך שם בו שנוכר שטר ימצא ואםשטם,
 שטות כלל נמנע הדבר ואין בה, שנכתב גשנה בחיים שהיה אפ כ' השטר,כתיבת
 י.ו ב'וס שננתב שטר לדונטא טצאנו אס השטי. גת'בת נטן לפנ' השנהבאמצע
 שנת שענר - זאת אם כ' מטנו ללמוד נוכל לא לארתחשפתא ט'א שנתלשבט

 יחליט כאשי כשבט, "1 לאחר טת כ' לא אכל מ"א, לשנת ונכנס לטלכותוהארכע'ם
 ברא.ות נוכיח וטושלא כל .3(.1ב.)ן.ן(, "ן,1 )ה20 הדכסווישבאך פקפוק כלכל'

 סניפן למלכיפ טונ'ן והת והעכריפ. המער"פ מהשבון טשונה היה הכבלפםשטנהנ
 בתלטורנו. דנוכר כררך הכפא. על לעלותםשקדם

 הטלך שבת ,בשנת בשטיות היגיל הסגנון כ' עוד לנו יצא ינ השטרטן
 נכתב השטר שונות. כמל'מ אחר טושג אך הם למלכו. אחת .נשנת וסגנין כסא,.על

 קשה )כ' תחות חדש 1DS' כסאו על שעלה לותר אנו וצרינ'ם חדות הדשבמחצית
 רואת השנה תכונה ואת ובכל למצריפ( טפש כוה קצר בזמן השסועה שתגיעלהאטין
 השנה בסוף היתה כסאו על שעלותו אף בכרסאה' יתב ארתחשטש ,כו' טלוכתא'.ראש
 ו' בשנות שנכתבו ,ס ,)ן ,]1 ,"1 ,,( השטרות מתוך לנו יצא 1ג1 לה.שקדמה

 לפ. שהיא רצ.: נ'א שנח כי למפרע, טהפ נחשוב אם הוה, לארתחשסתא ונ.הי,ט
 למלכי. הראשונה השנה עם טנוונת בנרכאה' יתב נוי טל,כתא .ראש 8השטו
 המגנון לפעמים נמצא פרס, פלכ' של בוטנפ שנכתבו הבבלייפ בשטרות גםוהנה
 שלאנטצא וטטנ' לטלכו, אחת כשנת ולפעמים בטאו על פלוני עלותבשנת

 למנות טקר,מ'ס ה'1 שנמק.קי מוה ונראה ; שלש לו מוניו שת,ס שחס. לו סונין סנהמלך מקושי גם שתים, לו מומס שתים מלך שנד, לו מונ.ס שנה מלך משוס גפ אמיו: ע.ב()קמר
 דטוגאת ד:1',הא זה ולא' אנא. התנד טראש למנות ctln~a היו 5:1שוס שיגר, דשנהכורש
 עלהה טיסן אהד שהטע ב'ון נארר נ:.פ שעבר .מלך פ-א: שם 1בת1פ1תא ר.ה מס'בתחלת

 שנה מוריס גניסן תחתיו איי ועכו גרסן סלך באור חחת,1 אחר ועמר באדי פלך שנה,לו
 שמצאנו נתנהג גן, שאחיי מי"ה לפנות מאהריס ה'1 פשום ננס אגל גמש, היובייסונמנהג שעגי השנה מיאש "at~v נו למנות נ~דגין שהיו מקושר נ" על אלא וכמוו לא ~לוה.לוה
 לגמר ניסיך פתי ועוד גן. לרני הרומיים גמנהג ל'ום ~alf השנים סונים או פוי"יר,,ס,אצל

 דוב בטקושי 8קי ד'ד שלא רני ולנן נישי. נה"וט "שוס ג"כ ;דוג והיהוהטנדג
 .,בך ואחיו שנובנו הרוסיים בנהג על אוהו שדותיו ער מאויר לשמי לפנס שבא השמיאת

 וער"ן שס, גמאמיי ~ה גל על דע,יותי ונבר a'hli". לו סונין שנח סלך ע אומה שלמנהגה
 והלוייה, שון ?ייבוסהדנתם
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73 קרם מנ'פל.טה

 נסתפק שאפ וטסים שני בהם שנמצאו שלנו בשטרות שהיא )נמו אחר וחןגצרס
 להכריע החכטיס 'כלו לא רעו.( עליו .יניד השני על בצדק לקרוא נוכל מהפנאחד
 ברוייה הפרס' הטלך של סוטנו מצאנו כנה הן. שניפ שת' או אחת שנה.אם
 נשנת כהפ שכתוב שטרות שלשה הכוזב( סטרריס בשם יותר לנו הנורע)הוא
 עד'וח את לאל ישים שונים, טושגיפ כאטת הם הפגנונים שני כי החושבטאיר,. אדוארד החכפ להלכו. ראשונה בש41 בהם שכתוב עשר ושנים כסאו ע4עלותו
 סופר.כל

 מלך סטרר.ט כ' טס"עס( חלטי של הקנון גם )ואשי הקדמונ.מ היוניי
 שנת טספי עליהם הנושא.פ השטיות כל כי וויסבאך החכם זה על יעירבצרק. דעתי לפ' אולם חדשים. "ט או '.ת מלך נ' טשפט ויחרץ חדשים, שנעהאך
 עלותו שנת עליהפ הנושאיב השט-ות וכן וחשרי, ro'1 שכין בחדשים ננתכוא'
 בסקרה אך הדבר לתלות וקשה ואלול, סטן א"ר בחדשי נכתבו מלכותו כפאעל
 ושסכל שוים, בחרשים שנכחכו השטרות אם כי השנים משת' נשאנו שלאלגד

 אהד. גס אלינו המע לא 1NDQ על עלותו לשנת השניה בטהצ'ת שנכחנוהשטרות
 כסטרריכ הוא )שנם השני נבונרנאצר ב'מ' שנגחבו נשטרות מראה הואוגן
 עלותו .בשנת נסחב: מחס שבארבעה בבל( טטלכת אליו לקרוע וישב בדריושסרר
 השניפ בו הדבר נפלא פה ונפ לטלכו', אחת ,בשנת מהפ ובשנים כסאו',על

האתרונ'ם
~lciw) 

 החרשים Cfi1N1 ננתבו למלכותו( הראשונה השנה של ותשרי אלול
 כסאו(; על עלותו שנת של ונטלו טיפשון לחשרי, הראשונ'ם השטיות כחםשנכתבו
 כעס כרשנשלשניע צור טאטרו )עתן הן אחת שנה אך השנים שת' פה שגם טוהונראה

 ווחסנאך ירהיב לא בכ.ו אכל .,(.31.)5.1:(. ,ועז 512 וו. 1. א. סטערדיספאלשען
 לאפשר ויחשוב תמיד, להפ אחד Jwla הסננוממשזכרנו שני כי להחליט עזובנפשו
 המוכיחים, שלפנינו השטיות אולם י(. שם דבריו עי' שונות, שנים שת' על 'ורושפעמיב

 דעת' לפ' כסאו, sy עלותו שאחר השנה מראש חסיד נחשבחבם המלך שנתכי
 בבולפ. נוהג הזה שהכלל לומר'וקיקונו

 של מלנותו זמן בק?ינח :י אמנם אס אשעיט אחד' נזה שהלך ווייסנאך היכהי(
 יחשוב לא אהת שנה אלא אינן למלנו אהת ושנת נסאו ;ל ומלוהו שנת :י יחליטסמעיייס

 דאחת לשנת שקרס הסיק על בסאו, על בשוהו הסייס: nlf~Tn אכייס גמלנ'ס כ, y)Q1iגכ.ו
 שצגי, המלך של דאחיונה השנה עם יחי נופלת :באו על ;ליהו שנת וה ל"י ונמצאלמלנו.
 בעיך טת הראשון דייוש בי משגט יוציא ולבן לסלנו, אחת שנת עס אהד ענ.ןואיננה
 למלכותו, ל.1 שנת אקל :,כ הוא לרשוש דנמצא דאחיון השטי כימיישון,

 ה,והר והשסי
 מתוך שיאינו מה לפ' אג1 גטגח. שגיה ט'ום הוא כסאו ;1 קסיקסס ע11ת :שנתמזקים
 האחרונה השנה עס ולא למלבו, אדח שנת ay מגוונת נסאו ע. המלך עלות ששנת שלנו.השטיות

 שוסנו הוה השסי ב' לד:.'ו, יא'ה גל וו"ס:אך שהג"א השטיות מן אין המת, הסלךשל
 לסלך אהת שנת שאהי'ה, השנה מן אס נ' ידרש :ה שמת השנה כן א"נ* נכפתגשנעה
 השטיות נגל ומצא שלא סמה ובן מנת. הרש אחי רי'וש שסח :"כ אפשר בן ואםקסיקסס,
 כ. כבאו, על עלותו נשנת :1 בהו: שיהיה איד שסך גס אימקסיקסס של שמו עלשנכתגו
 הסנהן. את גימל קסיקסס גי גיאשו,ה ווייסגאך ח-ב לסלק, הראיינה השנח מן הסיתהיליס
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 בארנשטי יחיאלחים74

 היסים וכרי לחקר האלה כשטרות חפץ לטצוא נובל לא אם עתה נאנחקרה
 כסא על עלותם שנות פרס. למלכ' ה'טיכ דגרי זכרונות בפרם. פים ולטלכיבכלל

 היונים סופרי של ספוריהם מתוך אם כ' לנו 'דועך היו לא מותם, ושנותמלכותם
 אכל מפיהם(. רק היים הפנו ומצרים נכל אשור לטלכ' הפטים דכר' ביריעת שגם)כסו
 לט1'הם D'l1D היו הם ונם ההם, כ'טים יוע תאייך היה לא ליונ'פ שגםפפנ'
 לכונן קשה - )פייעסטער'ננען(1( לכטרותיהם מונ.ם שהיו ויש לארגוניהם, כןנאחר'

 היונים שסופר' אחיים עטים בקורות )ונפרט הוטנ'ם חשבון את היטב פ'הפעל -
 ספוריהם, טתוך ה'וצא'ס a~JDin חשבונות ולכן השסועה(, מפ' אך לרוב ירעוםבעצטם
 . טצוטצם, מריוק עוד רחוקים הטהוררות, והזכרותיהם ה'טים רכרי יודע' עטל כללטיוח
 גם ומה הימים, דברי בחשבונות הנטנעות מן כלל איננו D'ntW או שנהוהבדל
 כדביי כולו הפורש אחר טאויע אין רבותשפעטיפ

~QID 
 זקוקים והחוקרים אחד,

 א.נם מהם שהרבה ורטיוות אותיות ולצרף D'1IW מסופרים שונות ידיעותלהשוות
 הכל את להביא צריך וההיקי וה, את זה סותרים ודבריהם אחר בקנה כללעילים
 שהוא הדברים את ולקיב טסופק'ם לו שנראים הדברים את להרחיק הבקרת,בכור
 ה.וצאה שהתולרה שונים וווונים שונות הרכבות מהם ולהרכ'ג יותר לנאטניסחושב
 החדשות הסצ'אות באו וכאטת צרכה. כל וטחוורת טלובנת אינה היא נםטחם

 כ' והוכיחו ופרם בבל אשור של היתדות וטכתכי מצרים טפפ'רוטי לנושנהגלו
 הרנר הוא זנן תיקון. צויהם לבד היומם סומר' פ' על החוקיים שהוצהאוהתולדות

 וה.קן נסאו, ;ל בעלותו הנויח היאשונה לשנהו הקורם בפרק ההדש למלך לנהם לפניושהיה
 השנה עם יחד נופלת ההיש למלך היאשונה שהשנה באופן לסלנו, אחה n~ra תהתךלכתג

 )מףל הילפיענט DD' לו בשנור; גן ואחר, ,(.31.)ן.ש(. :,LV )206 המת הסלך שלהאחרונה
 שלנו( שגשמיות רריוש )הוא השני רריוש של גוסן שכנחבר בשסיתה גס גי דגנליס( שלשפיית
 א, נסאו, על עלוהו בשנת בהם שנהוג יש לאוי ע"ד הומאסשלא

 שקסרקסס ושיעי נו דוי
 ממנו נט?או שלא אף החושה, השנה כתחלת lwet ע. עלה גט וארסקסיקסס השף בסוףמת

 כ' סוגיח ע השסי אך 220(. )צד האהרוניס ההוש'ס משגעת אס נ' ההיא, משנהשמרות
 ול האחרונה משנה ה'א שונה איתהשסש למלך היאשונה ושנה נבונו, לא ההשערותשת'

 עור בסלו שנחרש השמי ננהי ולבן ניסן, לאחר מת קסיקסס או חשיאיש וכי אבס.השיארש
 של השמרות זמני מתוך להונ.ח איש יונל איך אב.ן לא בבלל העביים. דשבון לפי שסועל

 בצרם שאין במוהבבלים
~ur 

 לשנה מנוונת כסאו על המלך עלות שנת אס פיו, על לבחון איי.
 יק לטיוא נוכל בזה רבי ההתיו. העומר של הראשונת לשנה או הפת המלך שלהאיכונה

 המוניח'ם זמנ'ם שנ' בו ש"ש מ השטי משל דרך על'ה. למסוך אחית נקייה בסרינו תהיהאם
 אס כ' טסך שלא היונ'ם סוסי, סב. לנו שנוע אחי סכיייס, של השטיות או וה. ע.זה

 על המלך עלגת הסמונים שש:' המוניהיס מקר'ס שנ' עתה לנו ש"ש ואחי o'rlfi.נשבעה
 בהפך אותם לפרש שלא לדוהי אנחת ?ר'כ'פ אדו, ;נין אלא א'נס לפלגו ראשונה ושנהכסאו
 * זה. על ביניה ראיה ביתנו א'ןאם

 הימל( הסנין לפני 776 בשות עוד )שנתקנו האלימויות tpn~o לפי השנים השנוןי(
 סופרי tranrn~ 13 הרג,ל( דמנ,ן לשי השלישיה )גמאה מאודרים :atD~1 הסופיים הסקתהיא

 ,ק. 879 אידעל;י )י בן אהר' לא גס לנג'ס לא ?יש, גל יקולל הנה לא העם יחייהקויות,
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75- קרם טנ'פליטה

 תלמ', של הקנון פי על נקצב מלכותו שנות משך איטקסרקסס. של נטנובענין
 נקצבה טוחו ושנת מ"ב(, וקטיויאס מ' אך לו חושב )ד'ורור שנה ט'א ביותר,הנטוח
 פוליפונויה, מלחמת של השביעית השנה סקרי על שביכרו תוקירירם, היונ' הסופר פ'על
 מת כ' שמעו לאפווס בבואם וכ' ארטקסיקסס אל טלאכיפ ה'ונ'ם ששלחויספר
 טת הפרק באותו כי תשפט, הקורות חוקוי הוצ.או ספוריו סדר מתוך לאיצם.וישובו

 425/4 לשנת מנוונת שהיא בבירור לנו 'רועה הזאת שהשנה וטפנ'ארטקסרקסס,

 שנת גתהלת טח שארטקסרקסם להפ 'צא הנה הינילן( ההשבון לפנ' ret1) ועדלהניסן
.- לפנ' 485/4 הראשונה שנתו נטצאה למלכותו ט'א שנח היתה הזאת שהשנה ולם'424.
 פרערע קבלו 424 לשנת הראשוניכ בירחים ארטקסרקסס למות הוה הנטן את הוה.הטנין

 .ן1(.31.).%( ,LV 11"טכאך)205 הח' ובן ,ו(, 120 האחרון של בספרו )ע"ואיועלער

 220( )צד למאסרו בהוספה אולם איטקסרקסס. טות לשנת הואת השנה אתהחזיק
 מת שארסקסרקסס יראה תוק'רירס דברי טסרר הנראה לפי אטש אם כ' נצדקהעיר
 שלאחריה. בשנה שמת רברס לפרש נוכל ואת בכל 'רובר, שגה השביעיתבשנה
 גטוד. בודא' כה להתלות נאטן נמקות תקועה יתד NYD1 שלפנ.נו בשטרותאגל

 המג'ל לפנ' 455/4 כשנת טת חשיאיש נ' ptepn גל בל' לנו מראה ,1השטר
 485(, דצמבר snw) 17 שלאחריו סחות ובין רצ,ו מא ניסן שמן בפיקהרגול,

 התחילו לטלכו הראשונה השנה את אבל כסאו, על בנו ארתחשסש עלה הוהבפרק
 דריא, השנה של טפסן והעברים דציו גיא שנת של טתחות המצרים nt)o'Sלו

 הרגיל. הטנין לפס 484,3 והעבריפ הנבלים, חשבון לפי היאשמה שנתונטצאה
 שומנו אחד שטר גטצא ארחחששתא שם על שננתבו הבבליים של השטיותבתוך

 עור אץ אטנם ואם 205(, צד ,1,1 כרך לי'יסבאך ~מיכותו מ"א שנת בשבםי.ו

 פנים כל על ברור זה הנה לטעלה, העירונו כאשר בחיים, או עוד שהיה טוההוכית
 ואם שלמות( שניפ ט'א תלם' :sw הקנון לו יטנה )ולכן למלכותו ט,א לשנתשנצנם

 שלאהרת('(. ותחוח של.1 ג.א נימן נצן קאו 424/3 בשנת מתכן
 לו יחשבו וכן למלכותו. כ"א בשנת מת השיארש כי עור נראה ,1 השטרמן

 nDlpn הגוללת הכבלים ורשיטת תלם. של הקנון לו 'סנה וכן אחר, פה היונים טופר'כל
 . לקסרקסט הטונה טאיר אדוארד הח' כרבדי )שלא ליםטע. .סאראם בשפ וה'רועההלק'ות
 כאשר נו שפר לפ' שמת .ואחר 207(, צר שם וויסבאך ע', טקוטעות, שנה עשריםאך

 הראשון. יריוש סת שלפאה נשנה 485/4. הראשונה שנתו נמצאה 1;465 בשנתאמינו
 שנה, ל"ו היו הלקיות וטתקופת תלמי של טק)ון הניאה לפי מלנוחו ששנותואחוי

 נחילת "מ"ר כי )פחד( בספרו הוקיויוס דניי פ, על היסב נקיבה nwrn השנהי(
 טומן המיר au~n את חויג שהיא המליפה, של השמיניה השנה )גדאשית ודאיייההקיץ

 היגיל. הכנין לפני 424 פיס 21 ג'ום היהה הזאת הלקוח קמנה.. חסה לקות ניאתההאניב(
 424, כיס 21 מיום הלקות לזמן ימוך נסן בגיסת אמי יד פ מת שארתחשסתא ויחנו'(

 וסוגריאן ,השני( קסוקסס אחיו קומוהו כי אניס, מות אחוי חינף רייוש מלך לא ננועט
 קח. חטת. קוי ויאו.סמוך על דרוש שלה ואופן דדק~ס. נשפנה קכיזיאס לדביישפלכו
 424, ושבד 7או
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TGבאינשט"ן יה'אלה,פ 

 שהגיע טחם שהאחרו, שמו, על הכתוכים הבכלייפ השט.ות זה על יעירו כןוכאשר
 הראשון לרריוש ראשונה שנה :מצא לטלכותו, ל.1 שנת אלול נ.ב הוא וטסול.ר.נו
 היתה השנ' לרר'וש הואשונה השנה כ' .11 .ו. .(1 השטיות טתוך )לטד וכן621/0.
 ע~וא כסו פרם טלכ' של שנותפ תחלת לנו לסרר זה פ' על ונוכל 423,2.כשנת
 לפנינפה

 הרגיל הסנין לפני 521 לב"ע ר'ט גיא נען הראשון לרריוש ראשונהשנה
 485 .רע-ו,.לחשיארש

 464 'יצ.ו..לארתחשסש
 י(.. 423 .שליח'' השנ'לרר'וש

 השנה כסוף נכללת כסאו על הטלך עליית ומן )שנבולפ האלה המטפריםכל
 פאהלער ארוארר ההכפ לוחות עם כולפ מסכ'מיפ ל0 שקרם המלך שלהאחרונה
 לראות בזה שהטיב 1895( )וזיען באבילשניער וער נר~:~ליניע צור בשפהמכוניפ
 כהררים הפ הבבלש של עכוריהב ושנות ירש'הם ראש' נקניעת לוחותי אמנפלאם

 195 טצד נ'ה כרך הנ.ל, במאסרו ווייפבאך החכפ שהראה וכסו כשערה.התלוים
 טטרוצת עיניפ למראה ה'וצא על טראי 'ותר שגטך 11"סבאך ברברי ושלאוהלאה(,

 יפה בזאת אך אחת. בשנה פרס טלכ' כל שנוח את והקרים חוקירידם שלספורי
 בדרך להתפרש 'כולים תוקיר'דס דבר' כ' והכיר ש.דע אחר ג' וויסבאך,עשה
 ואטר דבריו( את השיב לא כ. )אף מרא. 'ותר טסטיות בהחלטותיו קבע לאאחרת
 הנה ועתה יותר. הדברים את יצררו להגלות עוד העיסד'ם הגבלייפ שטרות אוליכ'
 הכף. את ויגריעו אחר מטקום שטרותבאו

 היו בטציים אשר היהורים כי משפט להוצ.א נוכל האלה השטרותעפ"
 עם לוטן מומן אותם טשו'ם שהיו תלכנה כהרשי ;מניהם השבון בסררמשתמשים

 בענין שוניפ לספקות טק,פ נוחן היה כוה שחשבון ספני אולפ בקירוב. ההטהשנת
- שתזמרנו. חלקיות מחזורי רשימת מחוך גם בברור יוצאים האלה הזמניםו(  כי ירוע 

 מקן הארץ( בשור שוטם לכ' תפיר לא אמנם )אס זמ:ס ל"י לבוא הוצרות המאויותלקיוט
 בשם השיכניס גסי :קראה שאת דתקוסה ושד. יכיס ועשרה חסה שוח י-ם שהם 'nlaS, מדשירג,ג

 ).כאלדא,שע הנלוי,ס..תקיפת
 ;ער,אוע-

 בנתני בתוגה כתת רש'כה מצאו ותה "סאיאס.(. או
 ולסי דמעכם שנות ל"י a'JI1y שנה ל,.ה מ,.ה האלה הסיוור,ס ~fWN נרשמו וגההיהדות
 ו' שנת הוה: נסרי המהווייס רפשי את פונה ביאשה החביה דואת הישיפה הסילוק'.התאריך
 )היאשון(, לארכקסיקסס וג.ד ו, לקסרקסס. מ, )הואשוןן, לדרוש ונ.1 ס' לבויש, ה,ל:נוניד,

 ג' )השלישי(, לדייוש ג' לאנוס. ח' )העי(. לארכקכיקסס ול"ו י-ה )השני(. לדדיוש וי"םא'
 לסיליקוס, וייצג קשה, קע.1, ק:,ס, קכ'א, קנ.:, ק.ה. ;.1, 0'פ, נ"א, ל.ג, מ'ו,לא:פ.ג:ם,
D1YDbN)%.עו השני לרייוש א' שמשנת :ראה הזאה כרש,מה 18,(. צו נ.א חלק .1.9ג.ע 

 י,ה של משורים שבעה עביו חס.ד, ג.א בנבן התחילה מהן שמאיכונה לסיליקוס, 15שנת
 הטין לטי "42 שליח נ"א מסבן מתחלת לדרוש יאשיה שנה ומצאה שנה, קב.1 אושנה
 קסיקסס היאשון. וריוש של מלנוחם יאשי שנות האת הישמה ע,ס :קצוב אס רנןהיגיל.

 גפנים. ?נהגיו פח עם מטפות אגחן :מצאואדטקסיקסס,
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,'ו קרפ טנ'פלשה
 חרשי עפ.' כת.בתם וסני את כשפרותיהם D't'DID היו לכן ~השנ'ס ההרשיםהתחלת
 כל פקפוק אף אחריה השאירה ולא 'פה מסודרת שהיתה הטצרים של החמהשנח
 מחדש הטלכיפ שנות את חושכיפ היו שהטצריפ אף כ' נראה :ה מלבדשהוא.
 לנו יבן האטור עם" סנ'סן. אותם חושגש כתובם אשר היהוינה הי שלהםתהות
 ממנד. צוארו להם'ש 'כול לא אשר במבונה ובא א'דעלער בו שנתחבטדבר
 נ'ה .בשנת נואת: כתבת חרותה ק'רינ' בארץ כביר'נ'ק' שנטמאה אחת אבןעל

 הנאת הכתבת את הטב'א א'דעלער החכפ הס~כות'ן(. דג עצרת לעת לפאופיבכ'ה
 הוא האלכסנדי', לתאריך כאן טנופת שהשנים סיד שער 523/4( צד )ח"אגפפרו
 לפאופ' כיה לטנ'ננו(. תשם"ו )נ"א הרג.ל למנין 25 לשנת כן אם טכוונתהכתובת. ישנת הדנ'ל, סנ'ן לפני 80 שנת אציכם 29 ג'ופ המתחיל קיסר אקומט שלתאריך
 אקט,בר 19 'ןם עם או טתא'פ היה השטש מעטר שלפ' אוקטובר, 22 שום אוהל

 של הראשון כ'ופ שהיתה לאם'פה פה שדכוונה שחשב וטכני ההדש,למנין
nl1TDאו( היה אלו הקרש סנ'ן )לפ' אקפ~בר 5 ביום או הל שריה אירעלער טצא 
 וחזר שטעה א'רעלער )זבח אח'ב אגל עהה. נם שהם חל שהוא העוליםבתוך
 שהיא לאשורה הטלה טשטעות על עטר פה 615(. )צד שנ' בחלק זה עללדבר
 כדגר לחקור 'ותר שהרבה טתוך אגל עצרת. שמיג. או האחרון ט~כ יום עלטורה
 והסולר הישח )לטנין אקפובר 1 כיום לפח חל השנה ראש אחר. קושי לוכנלה
 מונה שהכתנת לנטר הוצרך נך ומתוך שלפנס, ספטטבר 10 כ'ופ היההלא

 יר על ריבו איש אנט:נ'ום את נצח אוגוסט הטצר. טן לצאת סלולה דרך לנו.ש שנתבנו טה לפ' אבל בבירא. פותא SDJI דבר סטנו ידענו שלא טק~מי אחרלתאריך
 תשל'א נ"א שנת שהיא הרגיל טנין DS(' 50 שנת "ee1JI 1 כיוםאלכסנדריא

 של חשת חרש ראש לפנ' ימים נחרש היה הוה הדבר טצריס. ארען על ו'טלוךלב"ע
 ק, אנטונים אהובת הטלנה לקליאופטיא המצדים חשבו הוה החרש אחהמצרים.
 לתשיארש קומנו )כררך לקליאופפרא נטן חדש עד השנה כל את חשנווהיהוד'פ
 שאהר' ניסן עד כ"אשנת

 טות"
 לאנוסטוס ראשונה שנה לטסת והתחילו

 בניסן לם'.ז היתה הזה, לתאריך נ"ה שנת והתחלת תשל.כ ג.א שנת שלטניסן
 לפי חשפ.1 ג.א שנת התחילה )שנו שלאהר'1 ובתשרי תשם'1, גיא שנתשל

 ראו' היה עתה קביעתנו חשככן )שלפ. חשר' טןלד הכתנת. גטן הואחשבוננו(
  ו" xst tQa(bF 1"נ AAdrou~ ;1ז ;י,ץי"""ז"י(

 אירעליר: יבתרג:ס ר""זפנ.
 לויכהיטםענפערזאממלונג. דער צייטצור

 את הסצרים שסגו מסגירהרבר לשירתו סתירה שה המוצא ,1( )150 א,דעלער החכםנ(
  המיתה שיא  יאפשי  בח"ם עוד היתה  אוגוסן חרש  שבחחלח  מפגי לקל'אופטרא הזאתהשנה
 ההוא כשבזמן תהות מחדש חרשה ישנה גתחדוה שכנר לאמר אח"כ ימים כקדש אם כ'א"ע

 אוגוסט(, לחדש 29 ביום תסיד שהתחילת ורב!ומ  יזם שם,ה כת קבועה, שגה במצריםהנהיגו
 שקדם השבה משש למלכים שמנו הוכחה כל כלל לנו שא'ן למעלה שהעירונו מה לפיאכל

 התלים וכאשר הזח, הדוחק לכל צריכים אנו אין ואילך טיבריו6 סימי אלא כסאם עללעלותם
 כסאו. על עלותו שאתרי h1Wn מראש סגו לאוגוסטיס שגם Freretכנר
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 באר1שט'ין 'ריאלהיפ18

 וטיסנו ספפטנד 30 ביום או חל שלנו העיבור חשבונות לפ' השון( סולדלהרות
 ומטנו א', יום חצות אחר כשעה באלנסנדריה או היה האמת' והמולד שעיה. ח'ב,
 ,ן14 5 הטרחק וקשת שעה שליש' ושנ' כ'מ עברו ג' ליל בתחלת הראיה עתעד

 . היאוץ. לחלוש' נס הלבנה או ונראתה מ2י " הראיה וקצ' 11 " העומקוקשת

ב.
 קדם, בימי היהודים אצל חרשים וקביעות שמם עכורסדר

 בסקירה סיד נראה הנה עתה. קביעותינו חשבון עט האלה הששות וסנינעתן
 היוצא עם מכוונים מהם ארבעה אך - בהם שניכרו החדשים תשעת סטנין לראשונה,
 שכ"כ, תשרי ש:.א, אב רצ.ו, נ"א שגת )כסלו הנותרים והחמשה שלנו, העבורטסדר
 ע"פ היוצא מגפ' אחר דדש  בשיעור מאוחרים היו שט.ן( וכסלו שם.אאלול

~lap 
 נו.ח

 החרשים סדר שאין האלה השטרות מתוך W-1DD נראה טוה 'ותר עור אבלאדו'פ;
 נ"א שנת טכסלו שהר' וכלל. כלל שנה י,פ במשך החטה שנות עם nlnWD1חוור
 שחל שט.ו, נ.א nluf כסלו עד שלנו, מכת עפ ומכוון דצטבר D1'a 16 שחלרצ'ז,
 רל'הן תחת חדשים רל.ר כ"א גסצא לא שלנו, כסלו עם וטכוון נובטכר 16ביום
 מכתן אוגוסט 18 בוס חל שכ"א נ.א שנת אנ חודש ראש את רואים אנוולהפך
Dpר"ה ונמצא חסר( ואהד מלא ואחר "ושים איבעה עליו נוסיף שלנו, אלול 
 כסלו והנה שלנו. טבת Qy טכוון לדצמבר 9 ביום חל שכ.ב גיא שנת שלכסלו
 מכוון נוכסבר 11 ביום. היה כן לפנ' שנה "ט שהיה ש.ג נ.א שנתשל
 תחת חרש.ם יל.ו אלו שנה עשרה Vwn בוטן שהיה נמצא שלנו, כסלועפ

 את כ' החושבים, אלה כיד היא שננה כ' בעליל, מרא'פ האלה הדבריםרל'הן(.
 'חשוב )כאשר טנבל גלוחם טארץ ה'הור'פ עטם העלו שנר, י.פ בןהטחוור
 ח"ה בהגין הלעם עור ועתה 14 צד היהודים מקדמונות בספרו עפשש"ן הר-אכואת
 ברכי על מנעוריהם האסונים העס'ם ככל הקדמונים, ברורות היהורים 123(.צר

 שמו אך בשמים, סועדיהם חפשו לא רבים, חשבונות להם בקשו לאהתולאה,
 עור כזאת עשו וכאשר כאיץ, אשר העת.פ חלשות אל הטבע, טראות אלפניהם
 ופירות אביב טהפ, ששמם הסימנ.ס, שלשת עפ" מעגרים שהיו והתלמוד, המשנהבימי
 חדש הוספת הבבל"ט. אצל גס רואים אנו הוה כובר האויר, במוג אך תלויםהאילן,
 חטורבי, הקדמון הטלך בכחכ' וכדו ונטצא ובבל, באשור לימים מאד עתיקההעבור
 וסאת וכהוספה אולם הרעלי(. הפסן לפני 2162 עד 2194 משנת מלךאשר

 יט.ג, ;י יכ"ה גדא שטן השגיס ביט חדשי יל.1 הגגליים איל גס כצאנו ונאתי(
 להלן. שיובאו עג1ייחס שנוה ישית טהרך ניאהנאשי

 הסודרי: אטד "נח לאפי: לסשסעוע סדים היו אשי המלכיס לאיר כתג הזה הסלך,(
 שני, לאלול עתה הנכנס החיש את avnnI לכן )אב,יייבונ0 הליסה" לח יש הנאה השנה גייען
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19 קדם טנ'פליטה

 שטיות הטון מתוך העפ. מנהל' ע'נ' ראות 1ל6, השעה לצורך וק נעשיתהיתה
 לחס היה לא כ' מפורש ניאה הקרטונים ופרם בכל טלג' של מוטכם לירינושבאו
 טמשלת ב"מ. כ.א מסוימת צורה אצלם מקבלת אינה השנים וקכ'עח לעבור, סדרכל

 שאף היונים, עם גם הדבר כן ששי לשטינתי(, השנו, הוקנע שאוהס.לוק"מ
 טיטון, התוכן ע" הרגיל הטנ'ן לפנ' 432 כשנת עוד להפ נגלה שנה י,ט בןשמחוור

 נראה זה סכל הם.לוקייסו(. ממשלת מם' כ"א במעשה אצלם נתקבל לאט"מ
 טופרכת הוא טככל שנה :'ט של העבור טהזור עסהפ העלו שהיהודיםשההשערה
מעיקרה.
 האלח. השטיות יראונו אשי גפ' הישים, יאשי קנ'עת לענין עתה נאנפן
 הראוי בפרק חלו כולפ האלו שבשטרות החדש.ם ראשי כ' נסה בררך רא.נולטעלה
 בדבר להתכונן עתה נום'פה האמתיים; הסולדות מן הרבה התרחקו ולא כקירוב,להם

 שעשו הימים בערג' להראות לירח היה אפשר הראיה חשבונות פ' על אפ 'ותרהוה
 שראיית היאשיים לשיעורים סקופ הקודפ גלוח קבענו רואת לטסיה לר"ח.אותם
 במסמר הצבנו המרתק' .קשת כשם שננ.נוהו הטורים טן נאחר בהם. תלושהירח

 שאצלו ובטור היא.ה, לעת השטש ממרכו הירח מרכו מרחק את ובעשיריותיהןמעלות
 העוסק. .קשת כשפהנקוב

 אל השמש שירעה ועשיריותיהן הטעלות סססר את -
 שליש' מוי עור 'טצא האלה הטורים שני 'ד' ועל הירח, שקיעת בעת האופקתחת
 ,wp~ הטרחק קשת לקבוצת תמיר D'1W שבו הסחירים אשר הרא'ה' .?s~כשם

 אפשר א' בעקבותם, הולך בהלכותיו שהרמב'ם הקדמונים, דעת .לפי והנההעומק.
 עשרים נבול הראיה. .קצ. שיעברו אחר אפ כ' להראותלירה

-;1SjD 
 הראשון )ואויך

 מראי, 'ותר נרול הזה שהשיעור הוכיחו האחרונים ע'ונ' QSIN טעלות(. מתשעה'ותר

 הדברים פ' על '(. 12 י עד י10 מן שויפ קציו בהיות נם הירח שיראה נטנע הדברואין
 אפשו היה מהם נשלשה אך כשטוות המברים ההרש.ס בכל כי לראות נקלהאלה

 גיא שנת של כסלו ר"ח והוא הימב.ס, נבול' עפ-' החרש יאש גליל להראותלירח

 הזנאיה שקצי א( אות משטר שמיא נ"א שנח של אלול ור.ח )ו(, אות ושטיש"ג
 לא אלה הראיה קצ' )את מעלות משלשים 'ותר הרבה מאד, ניולים היושלהם

 שני" גאליל ג'ו ליום 'ושט השיי לחוש 'וט בנחה הוא בגג. זרנו רסס שלם אשדותהה
 לייפציג לגימל, כיאנאלאגיע טעגוישען אונד מאטהעמאטישען ועי .לעהונוד בספי)הובא
 181(. ?ד היא1905

 הראמי. גיוף א' העיה שו(
 482 בשנת ,ו שנתגלה "ewJ פיסון של הענר מהווי גי בעק דהנס הוגיי בבי,(

 החנם חיבה. ופן לאחי אלא פיו על לחשוב למעשה נתקע לא ~את יבל הדגיל המניןלפמ

 הוגיי הסנין לפמ 812 בשנת למעשה טיטון של המהנוד דנדנת זמן ;ת '1?1באוזענעי
 הרגיל הסנין לפס 826 ובין 46" גין ומנו ישים אעגעי והחכם הסילוק'( התאריך)נדאשיה

 2(. גהעדה 747 ?ד א' ניך 1901 לייפציג ~אלקעס. יורישען דעי געשיגטע שידעו)י'1

 , הסאבי. נסוף ג' העיה ;',(
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 כארנשטיין 'ח.אל""ס0פ

 מקום,לקצ'.הראיה נמנו ותחתיהם לחשבון כלל נצונים שאינם טפת גלוחשסע
 המספרים אצל נרשמו ולכן בהם, להראות לירח היה אפשר אם לראות שלפניהם,לימים
 הנבולים לפ' אילם ן((.. . אות )שטר שגיב נ"א שנת של ובתשרי עיגול(, טיטניהאלה
 וערבי עור החרשה הלבנה את לראות היה אמשר האחרונים טעיוני לנוהיוצאים
 של .החדשים ובראשי ,11, ,]] ,נ ]) בשטרות. אשר חדשם יאש'ארבעה
 האהדו, הסקרה לפיהם. כ'ום.אחו עוד ה'יח אח ליאנה אפשר היה ,)ן 11.דרסטיות

 שבמקרה אפשר כי כלל, בעעינו יפלא לא לצורך, שלא החרש את שעיברוהוה,
 יאועטטע( פאן )א'נשריפט רופטה בכחכח ראינו מוו וניולה כוסנו, הירח את ראולא

 הטנ'ן לפני 196 פ'ליפוס לתאריך 128 שנת אפשנום לתלם' תשע בשנתשנכתבה
 המקדונק לקסנט'קום יופ 4 או הטצר' למכיר תם 18 הוא שוטנו לב.ע, .שס"ה נ"אהרגיל,
 כ' ויען למרס, 24 גיזם החדש ראש הוה וא,כ לטרם, 27 ליום מכוון הוההיום
 בערב השמינית בשעה 20 יום בסוף א'רעלער של חשבונו לם' אן הל האטת'הסולד
 להקבע ראו' החרש היה מ.נוט'ן( וחטש'ם שעות בחמש גינצעל של חשבונו)ולפ,
 אולם ,1(. 398 אירעלער לעיין ים'ם בשני מאוחרת קביעתו ונמצאה מרס 22ביום
 שנקבעו לנו יוצא ,מ1 עג השטרות טשני כי הוא יותי מווי 'ראה.בעינינו אשרהדבר
 היה לא שטי ג.א שגת. כסלו כחרש ההרשה. הלכנה הראות .פנ' ההרשיםראש'
 כשאנו אלא עוד ולא ]1, משטר היוצא ריח בליל להראות אומן בשום לירחאפשר
 להראות לישן אפשר שהיה מוצא'פ אנו ההוא ר.ה לוום . הרא'ה קצ' אחחושבים
 הטרחק )קשת י19 '20 או היו הישנה הלכנה של הראיה קצ' כ' ר'ד, כיוםבשחרית
 הלגוה של היא.ה קצי עוד היו שלישי יום בערב ונט ,8( '15 העוסק וקשת'11.5
 לשני אם כי ר.ח לעיכ מ:וונ'פ שאינם ולפי שבלוח הראיה קצי )והם ,.8 4 רקהחרשה
 או גם הלבנה תראה כי להאמין וקשה כוכבים(, בשם .אמס צ'ננו לנן גן אחד''סים

 קביעת שקדמה ונמצא רב.עי, 'ום בערב אם כי נראתה שלא לשער וקרוב כאלה,בתנאים
 שנקבע בערב ,). אות כשטי נם רואים אנו זה כעין יטיפי(. שלשה ה'רח לראייתריח
 טילה כחצ' ה.א גם העוטק וקשת טעלה. טחצי מעט יותר המרחק קשת היתה ר"חבו

 אם כי נראה ולא החמה, שקיעת לפני מעט וה עשנולר הירח ששקע ונטצאלגרוע,
 )נס כלוח נראה כאשר מעלה ,.19 1 הראיה yp' היו שאו להתש שנ' 'וםנערב
 NYDJI נוגנ( בס.טן נססנ, ולכן הסטנך, יום של .דראמה לקצ' מורים דמספו.םפה

 טשפט להוציא נוכל האלה הדברים מטוצא אחר. ים הראיה ליום הקביעה יוםשקדם
 חדשים ראשי קובעים היו תמיר לא בראיה משתמשים שהיו השטרות גיסן גםמ

 אמנם נאם וששכת. תל ימנו מ אתו יש' שר % בשמר מצע יפה הלצנה ידידיי(
 שבמקום ישער בכ"ז ע"א( קמא )ב"ג כשר בתשרי בעשנה או בשכת כהום שוסנו ששראפרו
 בטוה איננו ככסלו שלישי וגט אחר, .קו- לשיעור ריוח נמצא בפקסימילה כי 11 צ"ל למסורע10

 ולע"ז בכסלו, שני שצ"ל .קמן,ואפשר חלק כ"א . השלישי הקו מן נרעה. לא בפקסימיליה כילגמרי
 תחר, ביום אם בי הירח לראיית החדש קביעות קדמה H~eאפשל
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:91 - קי" 4נ':יטה

 חשבועח פ' ועל הרעת אומד לפי קוותם קובעים "'1 ולפעמים ע'ניהס, ראית פ'ע5
 וטפחה המצואות באה אחת ולא כזתר, נם'ם או ' שהיו בהם מפתי,עיםשהיו
 נגלה לראיה הראר בזמן חרשים מטפר הטתיר.פנ'ו.טהם אשר והירח פנידם,על
 ער האטת, על והעם.דם פניהם על טש,נחפ להם והוכיח הרעת יבהסח פתאופלהם

 ונוכל חסר. אחר חטר או סלא אחר מלא רצום'ם אחד'פ חדשים לעשותשהוזקקו
 שלנה אלול )או אב לריח שגרמו הדברים גלנול' את השעתה בדרךלתאר.לעצטנו

 )כפי בשבת ר' יום תחת ג' בטום ומנו, לפני אחה עם שיקבע שב-א נ'א שנתשל
 שלהם ראשון אדר או שלנו אדר של האטתי החולד ,1(; תשפוויוצא

 )לפ-

 שהשנה
 בלי מעוכרת אצלם היתההזאת

 ספי
  שנית כהא בשבת חל חדשים בתושה לו וסקרם

 להם ונראה 8,.5(י(, העומק .וקשת '6 הנרחק )קשת 8,.9 היו ראיתו וקציגלילה
 שעשוע )כירך חסר ואחר מלא אחר D'JID היו 1JDDI ריח, וקכעוהו א' כלילהורח
m'~aשאין ובמקום 

 מכיריי
 ג' ביום אב ר-ח להם ויצא להלן( עיין חרש, של ומנו

 צרן היה חרש.אכ שלאתריו. בים אם כי להראות לו היה אפשר איבומן.שבאטת
 להקבע ראוי ה.ה תשדי ותה חסר, שלאחר.1 אלול ור'ח טלא, להיות הוה הסדרלפי
 nluf, ליל ער להראות 'כול היה לא הראיה חשבונות לפי אבל ו', נים זהלפי
 ה'1 התשנה מדברי יודעים אנו כאשר השנה. לראש באסת קבעו הנראה כפיואותו

 ב! שנכתבו בוטן גם כי לשער רחוק ולא שלשים, 'זפ כל העדים ביאת עלממתינים
 עדים: פ' על אלא קבעוהו ולא החושים סכשאר יותר כתשרי טוקרקיס הוהשפיות

 מן קצת סמך לה יש .ואת אבל.בכל בלבד, השערה אלא אזם האלה הדבריםכל
 ביום או נקבע תשר' W1lfiW, מטנו יוצא כהוגן, השלסנוהו שאם ,(, אותהשפר
nawnטאלק טובן הדבר וכן - למעלה. שאמרנו וכצו מלא, היה שלפניו ואלול 

 נם מלפעמים ינים שני ריח שיקבע להקרות 'כול היה לוו דוהה או כוו בדרךכ'
 הראותו. לפנ' או הירח. ראיית אחר'שלשה(

 התעטור. בוטן חדשים ראשי קביעת סדר אל ונתבונן נשוב האלה הדבריםאחר

 ושמפנו. שנינו לא אםלראות
 משה : שאמרו כמו הראיה, פ' על מקושים ה'הורים היו והתלטור המשנה בוסן.
 את וקובע'ן רואץ היו כוה להם ואמר לישראל החרשה( )הלבנה החדש אתהראה
 בש.ט בקוטרת וככתה לכם הוה החרש פרשת )טכילחא לדורותהחדש

 שנ'ב- בין יחבים, נבולים בתוך ~nvplln הלבנה שנת היתה הוה הדרך פי עלשוניפ(. כסננוני~

 גם לנו יצאו ההם הנבולים ע'ג(. פ' )דף כערכין שהואל ששנה כפו 'ום!(,ושנ"ו

 טבת בחלש הנץ הירה עלאית מסשקיס אינס האלה הראיה שקצי גומז אס גם1(
 המדחק )קשת ,17 !,י דאיהי וקצי הלילה הצוח אחי שעה נדבק ר, בקוס הטלו חלשלפניו
 בודאי. הירה נראה שאו 86( ,/1 1קשח.העומק 90,%

 שות מדה להגה,ג שחפש הכמיץ  הינ תמשגה תכסי ביפי עוה כי  בראה  וה לעטתי(
 בין יאין לעצרת עצרת בין, און אומרים אחרים שמצאם כמו בראיה, להשגיח ושלא חשגימלכל
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 בארנשטיין יחיאלת"ס82

 הנצון מן לקימורים 'צאו ספק ונל' לבאום, הטלם פה שאין הותנה חשבונותשפ
 י( נראה ולא גשנה המעוברים חדשים מארבעה פוחת'ן אין : לשונם טתוך נראהוכאשר
 היתה לא הירח אור חידוש פ' על הקניעה אולם ע"א(. שם הירכין fil1DW על'תר
 וזך, צלול היק והאויר השעה להם ששחקה .בוטן לפרקים, אם כ' להצטוחיגולה
 לא הזאת השאלה על החרש? בתהלת מעוננים השמים כשהיו עושים היו מהאולם
 כתב ה-ו( )פי.ח החודש קדוש בהלכות והרטב-ם בתלמוד, מפורשת תשובהנטצאה
 חרש קובעם דין ניח חדש אחר חדש החדשים בתחלת הירח נראה שלא.שבוטן
 חסכ או מלא אחר טלא a'wip ופעט'ם 'זפ מכ"ט חסר וחוש סם טשלשיםטעובר
 ש.טתו תוצאות הם האחרונים יבריו החשבון.. מן להם שייאה כמו חסראחר

 האצפגנינים של המרוקדקים החשבונות פי על הירח רא'ח טתשבין היושהסנהררק
 שעושים לזמר צריך היה לא כי ואס, כמותיים נראק רבייו ולכן ה'א(, פיולעין

 החשבון. טן להם שנראה כפ' שעושים בקצרה לומר אפ כי חסר, ואחר מעובראחי
 של הראיה חשבונות שבמקום אלא דעת, למוצאי D'1WI נכוחים רברבי ואת בבלאך

 השעה, צורך לו שנראה ולפ' רוחו הלך לפ' התלטוד, לבעל' שיחםהאצטגנינים
 השתטשו ואשר בוטנם, בם להשתטש 'כולים שהיו אהר.ם דרכים פה להביןעלינו
 נשם להן קיאו אשר הראיה ע.פ החרשים קביעת לצורך אח"כ נם הקראםבהם

 היו הירח את לראות יכולים היו שלא בזמן הן: כך דברים של ועיקרןהקרבות'(.
 ומחצה 'ום כים כירוע הוא האמצע' החרש סדת כי חסר, ואחד טלא אחרמונים
 ישראל בנ' אמנם ללבנה. טונים שהיו העמים כל לרוב הולכים היו הוה וכררךבקירוב,
 חך הוה, הנס בקירוב הסתפקו לא  הרת טרוטת אחת להם שתה המועריםשקביעת
 גגסיא עלה  .אמין וכי',  כלגר ימים איגעה אלא לר'הר.ה

 לקרש  סריה בעינן רלא  לן למשמי
 עיי(. פ'  )ערי'ן הראיתי.פ

 לא אסי ויד לעגי להבס.ס ניאה לא אסי חי אמוראי חיי יה  איפינו  גומראי"
 פיי,ש במשוה לפזש ייה נ'( מהרויא )יסיה,ע ייה~.ס שמונה. על יתד להטי לחבמיסניאת
 הסתומים סדנות הנואה ובפ. בוננו. ניאה .א במו נראה 4א שניירשהרש

~wa 
 לא דאמד

 ניאה לא דאסי ומאן שמונה, על יחי נומנו היזח ניאה שלא לפתניתין מפרש לחסיניאה
 אבל שמתה; על יחר בנמנו הייה גהס נראה שלא סלאיס הושת ששין אין לה מפישלעגי
- בו. שה1יגלנו הפייוש מן יוהר עוד געינינ1 דחוק הוהחפירוש  פשוט, המשנה ניירש ולדעתי 

 1 א ר נ לא מעולס : התוספתא בדבי 11 גסשסעות ניאה סלת רואים שאנו וגסו שמתה,על ,חי מעיניים חדש,ס בשנה שיהר מע,לפ אייע לא גלומי גס1ה1. נשא ולא היגד נדאהלא

 הגמיא כיכיי גס 11 נונה להכמס [מכל עז. ר י א לא שפורשה וצו, טשגדיס חזויםשוח
 )וכן שמונה על יותר לעכר הצויך להם אייע לא כלמי לעגי לחנמיס ניאה לאולפרש

 שלא 'ייש הוא גם לחסי לדבמ'ס ניאה לא ראמי ופא[ להוסף( נראה לא אפיוית1ספתא
 שמינח רלריייח טפס כן לרחיק להוסרך  משמ"פ 'וחי הסי,ם לעשות הצרך לחנט'סאורע
 חמשנה טדגיי לנו יצא ופשוט בריר ליגר חישבו שאני ולפ,רישי  עביינן(. לא נמיטלאיפ
 אפילו להפ ע ר י א א ל 1 רבת פעמים וברקו שעיינו הנסיון ען.י הוה חנלל את שקבשהנאת
Dytנשנה. טשנריס הזשיס משטנה יותי היאית עפ.י לעשות אחת 

 חסאסר. בסיע ט העיח ש'[!(
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מ8 קרפ מג.פיטה

 הירח על שעיינו אחרים, סמנים על נםהשניחו
 בטי

 זה פ' ועל ובתחלתו, החרש
 . מאר, קשה לדבר החדש עידור nwpl האלה הסטנים עפ.' משפט.הוציאו

 לא כ'
 שכנגדו, לצד והשני זה לצד מכריע האהד וא.ו, סותרים האלה הםיטנים גי יקרהאחת
 בעבור התתעסק דץ בית וער היה ולכן האדרת. ובעל נ"ע בעל בזה שהאריכווכפו
 להתיר וחד 'שר שכל ובעלי כאלה בעדנם היטב ורוכלו( בק' m'nS צריךההדש
 להד'א, בהלטור מפורשים שאינם למעלה עליהם שאמרנו האלה הדברים הספקות.את
 הכירין שאין במקום האופרת: פ"א( )ערכין התוספתא מדבר' הם ברורים ואתבבל
 אחד נוהנין בנליות ובן מעובר שאינו ואחד מעובר אחר נוהגכן חדש שלומנו
 שירין שאין במקום אומרת התוספתא אמנפ זאפ טעובר. שאגנו ואחרמעובר
 המקום על כי טכירין שאכן בוסן כסו שכונתה לומר קרוב חוש שלומנו
 יטור כל אין e~1D כל ועל וכו', נוהנין בגליות וכן בפירוש: אחיב אומרהוא

 התוספתא ro כי בעיני וברור בסקוס. או כומן היריעה העדר בין זה  בעניןלהבדיל
 כפ' עושים ב.ר כאלה שבסקרים לשיפתו הסותרים דבריו את הרמזתם הוציאהזאת
 המורגלות הסלים את עוזב שהוא הוא שכן והיא'ה החשבון, מן להם שיראהמה

 מעוכר, חורש בלשון: רג.לה שא.נה בטלה ותופם וחסר מלא החדשיםכקכ'עת
 סוף נם זו1(. במלה המשתרשת H~DDlnn לשון אחר כוונה( כלי )אול' שנטשךטפס
 מה על יש להם גם חסר, אחר חסר או מלא אחר מלא גם שעושים הרטנ'סדברי

 רמו נמצא עוד )להלן הסר אחר לחסר מפורשת ראיה ג'ר' אין אמנם QW1לסבוך.
 .תעולם אחרו שם כתוספתא כ' מלא, אחר לטלא לפנינו ערוכה ברייתא הנהלוה(
 .ששה הן: שומעים אנו לאו מכלל וה', אחר זה מעוברים חדשים ששה נראולא
 כמה בדבר הרבה וברקו שחקרו טוה ונראה ניאר. חמשה הא נראו רלאהוא

 ונפלא לחפשה. יגיעו היותר S1~W הנם'ון פי על ומצאו ואת לעשות ישטלאים
 D~y לקראט ששבו הקראים נם הגיעו לה קרובה או כזאת לטסקנא כ'הדבר
 שהתקדרו שבוטן אוטר ענן ההדשה הכת אכ' כאלה. לגללים והוצרכוהראיה
 והוא ככלל ועי יצופים פלאים חמשה עד עושים החדשים גתחלת נעביםהשסכם
 שהכו לפ' יום, וחפשים לטאה נחשכו חדשים שחרשה הטבול משנת ראיהטמא
 אטרו הקראים טן וקצת הלבנה, אור ליאות 'כולים היו ולא בעב"ם מכוסיםהשמים
 גאון העויה ורב זה,( אחר בזה טלאים הדשים ארבעה אלא עישיתשאין

~fiD 
 דברי

 )קונוש~ הועד לנות הטי, אחד הלגון )דושנה( לענוד הוה( מ,נ )וכה ירושלמי ~שנ(
 ל. י ג ד ה אדו היביןהחוש(

 הסאבי. נחחימח להלן יד~גי סעיגי סלת הריאת אדות עלי(
 יום סי-ו געניינך, מלאים af~ln ה' יפלו נ, נגנן עטה נח ,מפעשי ההדסי, 1.ל'(

 . . . הידעים שלשים טשלשיפ 'ום ויסשיס סאה ביאודס דושך, לשביעי '.ז עד שםלדדש
 מן התיבה הנית של י.ו ,וט טוצואים גי חסי. וא' טלאים ד' טגאדים ,pv ממשגיליומקצת
 )סי' טוה ויטעלה קשח(. סי' הטפי ותשגולהממד

 קפ'"
 במגיס הדבש נתקשר "ואס אסי:

 ה'חושיס(' צ"ל; )אול' חרש ואפיל בתובה נח גיטי טלא נקדשהו א על להבחין יגלח לנוואין
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 נאונש%'.1 יחיאלמיי84

 ענן אחר' שבאו הקיאים בחוסמתאי(. הוא גן כדנריד,מ כ' הקראים 'רש %אשקי(
 חדשים ארבעה רק טעברים ועתם ,DS' טדאי, 'ותר גדול הוה nly'wn אתמצאו
 החדשים, חטשת טכלל איננו התגבה נחה שבו הק"ן e1'wI הכתוכים את וטפישיםואיו,
 טלאיפ, הראשיים. השנים היו האלה החרשים טהמשת כ' עור Q'D~DIQ טחםויש

 שארבעה לנו 'צא הרוצה חשבונות. )לם' טלאים. האחרוני והשנים חמרהשלישי.
 'ותר, עור רחוקה מלאים חטשה ומציאות כמציאות, הם רהוק'פ ככר רצופיםטלאים
 בעיון(. פנים כל על לנטר', נטנעת אינהאבל

 ואפז טלאים חפשה או ארבעה לעשות הזאת הדרך כ' לראות פאורנקל
 שיהיו 'חייב הנאורות שמהלך בוטן חסר ואחד מלא אחד עשיתם נםומלמעמים
 שלשים, ליל לפט הירח שיראה כך, לירי להוראנו 'וכל רצופיפ( חסריםשלשה
 כומנו הויה נראה כשלא זעו הסרים שג' עשיה ולרופך לגודש, בניו גם אובגרה

 סיד ונתעלם שחר"פ הישן שנראה כתן האחרים, הססנים אחר פי על חסרוקבעוהו
 האטת' הטאורות שטהלך בוטן חסר ואחר טלא אחר עשיתם ונם החטה, הנץעם

 טה ל'נ. או ליב ליל ער הירח 'ראה שלא לנרום תובל וא.ו מלאים  nw~w'ררהא
 העוסקים לב על עור עלתה לא 'ריעת' שלם' 11, שאלה כאלה? במקריס, עושיםהיו

 בזאת: בדרך הקדמונים אצל ספק בל' נפתרת ה'חה עליה, להתבונן זהבמקצוע
 החרש 'סי למנות טוסיפ'פ והע הלבנה, הראות על כלל השגיחו לא הראשוןבסקרה
 חסרים הבאים החדשים את עושים והיו לר"ח שלשיפ תם את 1WV1 'ום צ'טער
 שהיו השנ', במקרה עוש.ם היו ולהפך הירח, ראית עם טכוונים להיות ששבוער

י -- 
 קיוש )טין עון גנן וע' ~ה. את וה סותייס רבויו והנה לטסה". שנבאי כסו רותר שנהויצי
 הדברם את מצא פא~נאנסק' והר"א "ט.ו(. החדש קדוש )ענין אעיין ובאוית פ'.א(היוש

 ,, כיך .3 .9 ינ יין אקספו1ן ננ.י הנטצא לנואשות 'פת של נשריש 'ותר, קדמוןנסקול

 נ~אח. ענן הויה כבר גי פדגייו י24 241(צי
 מה ב"י הוה, הקושי בהסרת הרה"ג דביי על sl~vn' פאזנאנסקי שש"א ,דיריי(
 וכסלו ומיהשון משכית שנה הסט. שנה הותה היסרג זעת לש שם. נש11ש1 יפתשהכואב
 עד 6רהש11 ה= השני לירש מי.ו שהיה ונטצא טלאים, ראשון ואדי ושגט הבר טבתסלאיס,

 רס,ג דגרי אל הת.גה. ניח וחמשים הסאה וגדם 'ום, קמיט שני, אור הוא ytlmn,, לחושיעז

 ד" )ח' לביאשית בפייישו הראנ"ע 'יפואלה
 היה העיבוי מהשנון ני דאומר "גס גאסיו:

ne1Yולמה- שלטה, השנה ותהיה טרחשון השני נחרש וישים 
 בשנות נחשיב אם והנה וה.. גל

 אלף שנת ~afn הסגול, ששנת הגוינו השבון לפי באפס נטצא גהר.ו של סתשי'הבייאה
 DAW אחי, alpDO לנו הייועה שיטחו עק טגווניס ה01.ג וציי ויהיו ~שלמות מעוברתהינ.ו,

 סת~ר. השנים את טונה ניסע היסיג אכל העינוי. השגון פי על קונעיס היו המקראגיטן
 אם אבל שאני. תורה מהן לפני יאטי לא אס לשיטתו, מהנגדים אלה ובריו תפריאו ויערשל

 הקיאיס. עם גוגוח גלל 1aW את להכמס ?איך הנה לאכן
 טובה הוא הניל, הישא"פ ידייי. ביר סטנו העתק וניאיתי הנ"ל. יפת של בפירושו,(
 האיוכות, תשיביתיו גל וגחוך הזה. ביבי ענן על שהדס )יטל, הישיבה דאי עללהשיב
 להשיב בה היה כח אשי התוספתא, דניי את אחת נטלה אף יןביר לא כליס, מוכיחותשאזנן

 דוס.ג. של חפיסותיו כל אחאחוי
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85 קדם מנ'סל'טה

 חדשה שאין ביום היה כלל כי הירח, עם tleiw עד .טלאים את'ההדש'םקובעים
 טדכר, ללטור נוכל האלה ארברים את שלשים. על יתר ולא מניט, פחית לבנהשל

 יכול אחד 'ום עיבורו לאחר או וטנו לפני tntw~p פ.י( אמור )פושת האוטר"ספרא
 'טים, שנ' לו נותנים 'מים שנ' הוציך אם 'כול וכו' אותם לוטר תלמוד ט,ורש'הא

 שהיא כפ' אשר פ.נ( )ר'ה ובתוספתא בלבד, אחר יום אלא ל( אין 'ום לוסתיתלמוד
 אלא לבנה נראית לא אמרו: פרשיותי( ובעירוב כחסרונות נלקתה לפנינוטונהת
 בלבד, אחד .ום אלא ל' אין 'ום ת.ל 'מים שני לאחר יקדשוהו 'כול 'טיסלשנ'
 התלמוד'ח. בספרות רושם אחריהם השאירו ונם במעשה גס קרו כאלה וטקריפ. . פ'נ(. ריש )ר.ה בירושלט' האלה הנחיתות כל הובאווכן
 לעביפ D'OW נתקשרו אחת פעם כזאת: לנו תספר החיצוניות הטשניות טן'אחת
 צלולות כשנעשו.השמ'ם כך אחר ולכן וא'ז, לעברפ והוצרכו בוטנם לקושםיכולים הי ולא זום, באותו להראות צריך הזרח שהיה בוטן אחרים חרשים מעצניםהשמים שהיי אירע אחת פעם )ם'רוש: לחדש ושבעמו( כעשרים לבנה דטותונראית
 לאחר בערב בדק'ע "הדשה 'הלבנה נראתה esl~wn לפי להם שהיה ההדשנסוף
 יום( כ.1 בן )ולעשותו לקדשו דין לית ובקשו ר,ה לוטר העם בסבורין כ.ו('(,סם
 פחוסה. לבנה של חדשה אין אבא אג' טבעת טקוכלנ' בך גמליאל רבן לדםאמר

 טכ'~
 מוסב פשלשיס, פיות הדש אין עד ינו' שלש.ם על יחו או לשלשים "חוה המאסו:י(

 נמ[חדש פיות ענרוהו לוה: קורם גססיא שם ונמצא השנה ע'בור על אלא ההרש קילש עללא
 יגס. שלשים ולההוי1תא חוש שנה עבוי שלהספיא אלא וכו' ]ס[דוש יחיאו

 געשריפ המי"א ואקספויר ליייען טינכען. 2נ'י אבל ותשעה, בקשיים נהים לפנינו:(
 )מ.א וביסיע להיפב'ם המשניות בפירוש גס וב.ה ס~"ו'ס, וקרוק' בעל שהשי נמוושגעה
 ם הראשון בדפוס אגל בנ"ט בטעוה 2'ג בהוצאת נרפס ".א שבפ"א אלא ""ב, ומיגפ,א
 טחלקת בפאטר' עליה שרגית' אביתי ר' ממגילת נראו.( גכ.ו שס גס נחוב משקלאוו כירךד'

 אב תשיע,(. פרק החרש קריש )ענק אהרן ר' להקיא' ערן גן וגרפי והלאה( 84 למצורס,ג
 לירש. בכיח המרסא הה0.כ( )רמז תהליםבילקומ

 לשיום אפשר לבנה ומות לקם ונראית בהביס שמים נתקשיו המאמי מסגנון,(
 הרמב.ם טדגרי 1?ח נראה וגן לגנה, כרסות למס שנדמתה קטנה ליב אוים קשרשענינן
 ייח. צוית באויר 'צפיי "ולפעטים ייח: ברמזה דבי לגס .ונ1אה פ'ב( )ר.ה המשנהלפייוש
 כעגים, שסים נתקשרו סלידת עור בחס שנגנזה מקומות גיליה אולם לבן. ;ב"ל ;'גול שם רש., ~גפייוש ;.א( ב.ו )ר.ה וחוי. הוא דעיגא "נ1ב.הא בגמרא שאסיווכמו

 פר' התעננוה וענ'נה עי'ס. ההקייו ט"ה(."והשטיס יעי )מ,א הטקיא למליצת שוהשהיא גיא"
 ע'ג( י.ר ;חמגח הקשת אהריהס שיראה ע'א( כ' )תענית הוק'ס גשם'ס ל'ויות חשסיסכל

 עזב(, ג'ו )ברנות לקלה יוס ויהפגו האר, פני יחש.כוולפעמים
 נראה דט~ת סמלת אסנט וא"

 הרטית שהיתה נמנע הוגי אין בנבו השומש גלג היושם את מעט להחליש הגהיתאשנונת
 אח הב.ן הוא שגם )שס( ערן גן בכפיראית. אי"ו ממש. קשת כאסח היה לם( )דגיגה קשת במין שניאה שאמרן המקאה ינן ממשןלגנה

 המאויי
 מתרשתי. נפו

 שעמלו בובי"א( וי.ח העיוך גירסה )לפי רעיבא סוגייא שתלת אעיי אורדאאגב
 דמסתפינא לאו אי "רעי, סייסי עיבי, יון, בלשון טק~רה לטמוא וקאהוט. לעיי N1eolo)הדנמיס
 סיף )ימין ארס קל גוגיא ובסו עב, של תהנהן צורת ופירושה והביתא S'SY אנמרהיחי
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 בכלל זה כ' יוט, משט פחות הודש שזפ לעשות שאין נטרו קבלה "ט בלוטרתם,
 הוספה חלקים ע'נ עד ומחצה מן המאמר מכל מקורש שאינו נטנו לפנ'קישזהו
 כבר שהעיר כסו האמצעי, החדש למדת כאן שהכונה שחשבו מאותם הט4מאוחרת
 האטצעי חודש ענין מה בי מתוכה, מוכחת וההוספה נ', סהרורא בימוה'ערח!"ס
 אתה לחדש.ם.,אי מונה אחה ימים כאטרס שלמים, בעטים רק הנמדד הראיהלחדש
 שיהיה לפעטיפ אפשר האמתי החרש מדת באסת כ' ועוד לחדשים, שעותמונה
fi1~Dהפוך טעשה נם - ורביע(. זום כים לציך אם כי 'עלה ולא הוה השיעור מן 
 ותשעה דעשרים בצפרא דקא' לס.הרא חויה חיא רב' בחלטוו: שפ הובאטוה
 להת' רב' ליה אמר א'כסי, ז"ל הכא, קיימת ואת לקרושיך בעינן לאורחא אטרוכו'
 ח"א רבי אטרו: ה.ד( פ'כ )ר.ה ובירושלמי וכו', לירחא וקושיה סב לעין וילחיא
 הירח היה וא.כ והזמש, שעה גוסן שהם טילי(, ארגעת 'שן של לאורו הלךרבה
 היה ולא בערב, לסחרחו היה האטת' ומולדו מעלות, כעשרים השמש מן אזרחוק
 'מיס. שני השנה ראש ח"א רב' קשש א.כ שאחויו, בעיכ אם כ' להראותיכול
 טוא' יותר חסרים זה לסני שעשו לוטר אנו וקוק'ם כרחנו ועל ומנו,קורם
 ולא טעו לפניהם  שהעידו שהערים או בו שהסתייעו הפטונים ס, אחרעפ"
 שהיה ספני 'ום שלשים בן החרש לעשות 'כלו לא הזאת ונפעם 'פה,ראו
 אותם לעשות טתאמצ'ם שהיו במקוטו( רש" שכתב )כמו בתשרי או בניסןהדבר
 בשנה חסרים תשעה אחת פעם רכ' עשה ולהפך שעבר, לחדש שלשיםניזם

 מפני במצ.אות, נטנע דבר זום שפ'א ההיא השנה מדת א.כ והיתהמעוברת
 ומכל ט'(. )ערכין בגטרא שט שאסרו וכטו 'ותר, מלאיפ עשו שלפניהשכשנה
 וכל נסים, בחשבונות רק אז טשתטשיס שהזו טפורש NYP שם ומתןהטשא

 אם אכל ימים, שנ' הראיה D1'D הקביעה 'ום להרחיק שלא רק היתההשאדלותם
 לו. חוששין היו לא אחר כיופ רק ההבדלהיה

 גם קרה זה כעין ג' החודש, בקביעת יומים או יום הבול על לתטוהואין
 בנין ביריעת אחרים עמים על עלו אשר ליונים ~גם ללבנה, הטונים אחריםלעטים
 הקדמונים. הכשהם אצל טפורשות עדיות טצאנו כאשר הרטנים, וחישובהעילם

 הנהוג( המספר לפני 350 )בערך אריסטוטלם של דורו בן אריסטוקסטסהפילוסנו

 בבבל' בעצמו הזה ענין על שאמרו וכמו בנואה השם עם אחת שהיא ח"ח( פ"1 וגיטיןיגמות
 ע"ב(. מ"1 ד' )נימין בגואה לי'וחזי

 לעוב הירח את ראה מ כוה מקרה קרה אכון לר' נם כי נראה שם חיוושלטי מןק
 ע5 כלימה יעטה לגחי בו וגער צרויות עליו השקך בבבלי( הייא )בר' היא וגם וזהרית,ר"ח
 אל הם, אחר מאורע אך האלה הטעשים שני אולי או מדך(, לבבי תבהת )יא ישראל-חכמי

 ולא שהיה "מעשה כאסח: החדש( קירוש מענין )מ"מ עדן גן בעל הקראי כמן הותהמעשה
 הצופה. אי לה אמר בעפר ועפרה פלוני ר' עמד נראה והוא הירח להראות בהשבונםעלה

 הדגרים שאכ.את לא כי בו יענה לשוגו סגנון אבל היזם"! עליה ואת לך רורשים אנולמהר
 שלשים גליל ש ד ח ה שנראה היה ומהמעשה חשב כי גאסגים, לא מימיו ולכן הראשון.מסקורם
 ויד1שלסי" גובלי המהורש כנגד ל"א, ביום כן אחר אחד יום ר"ח עשו_יהחגסים
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 הקולות שוקלי מקדה 'אמר: שלהם וההרטוניה הנגינה קולות מערכת עלברברו
 עשרה למשל מונים הקורינתיים אשר בעת חרשיהם; 'סי במנין שונים עטיםכסקרה
 שא6 מפנ' יטיסו שמונה ואחרים 'מים "nwD אך האתונ"פ 'השכו בחרשימים
 איועלער )ע"ן שכנגדו לצד הוה כשיעור ואלו זה לצר 'מים שלשה או נשגיפנטו
 על בדברו הרגיל( למנין הראשונה המאה )בסלו פלומרך היונ' יהטופר ",257

 שהיתה זה על ואטר הרגיל( המנין לפני 479 בשנת )שהיתה פלמ'אמלחטת
 חדש סוף לפני הרביע' יופ הוא האסונים, לחשבת בואדרומין לחודש 'ם'םבארבעה
 הואתי(, הורות על להתפלא .אין ואומר: טוסיף הוא הבואיתים, לחששןפאנעמום

 'ש 'ותר, הרבה גדולה להשתלמות הג.עה כבר התכונה שאכטת ביטש נם הנהג'
 אצל והובא אהר' a1'o למנותו 'חלו אשר ויש וה מיום ההרש את לטנות 'הלואשר

 365(. צר חיאאירעלער
 אחר' אשר הקראים, בערת מאר אלינו הקרובים בדורות ג"כ ראינו הוהכדבר

 הירח. רא"ת על חרשים לקבוע שבו 'שראל בית הטון כל אחיהם מעלהקרעם
 את חשבו הקבלה כעל' עם נטחלוקתם ונבול חוק כל עברו אשר הקראיםקרטוני

 ומנחש!(, למעונן פיהו על סוערים הקובע כל ואת לתועבה כהשבוןההשתמשות

 ,ערפל או לבושו. .ענן היה כי הירח, את לראות יכלו לא אשר עת בכלאנן
 אפרע כאשר שונות כהקרבות להסתייע וחווקקו הכופר אשכול בעל כטליצתחתולתו'
 היו ואס סותרים גם ולפעמים במחלוקת תלוים האלה ההקרבה דרג. ובהיותלטעלה,
 עובדיה ר' 'אטר וכאשר המועדים בקביעת נחלקו רכות פעמ'פ כ' הדבריםתוצאות

 יעשוהו אשר היום וולת' ויהכ.פ ר.ה יעשו במצרים אשר .שהקראיםטברמנורה
 וכאשר 146( צד וכוי nPtS~D. )ע"1 רוע' בזה שאין ואומרים בירושליםהקראים
 ובעל בוטנו. שהיה אליהו אדרת בעל בדברי ובפרס הקראים בספר' הקוראיראה
 הדחק בשעת להסתייע טששבית חשב וגם הזאת המכשלה את ראה אליהוהאדרת

 ה'1 אחריו שנה מאות שלש ועור כייו, הצליח לא חפצו אב5 הראיה,בחשבונות
 'ום והבן אחר 'ום מקדש האב מחללים, וחצים מקושים חצים אחת שבעירהקראים

 ישעי לבן ימ,ס(, שסנה )של נזה גדול הנדל באפשיוח להאמין קשה זאת בגלי(
 יסים איבעה היה במלהפתס היונים שנצחון )שם(, אידעיעי גס יסניס יעפו Boeckh,"יגס
 כן. אחיי ימם שפנה או נשבעה שתה ~דגיגתו החור( סוףלפני

 לדייש לנו סבסוד הקיים(: לאלף השבישת המאח )בתחלת דקוס"י דניאל ,.לו(
 ואין וגו'. קסם.ם קבס באש וגהו בנו פתניי בך ימצא לא ננתוב הקומטים דיונון אתולחשוג

 להוגיי ה' הוסין ועוד שסים, וחוניי הקוסמים בחשגון ומועניו 71 הרשי לתוש לטמותי
 מודיעים בנובביס החוזים בכתוב אש, לשרפת הזכניס הגואות ועתידות לידשים ופוריותםהשמים
 18%(, ?ו שסינית דוגית ליאשוניס )ובדון שיפחס. אש נקש היו דנה עליך יבואו מאשילחרשים

 יש כי וארסי נתי מדגר מסביי זפלובוף כדוקי האיכון וזה ;דן. גן וכש הנופי אשבולבע. גס וישלשו ישט האלה הרבדים את ענן. ועת גס היתה בואה הרגבי היאש שם רעיוובאשר
 הסולד כופן השסים ~HIS כקסיייס היו )סאנא,ין הצאנא עמי כי ירה. עטרה שפץבזד
 בחשגונם. להיותשחל
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 נקורת לעוב הוזקקו לאט לאט אשר ער DW), הטובא'ם הלבנה אור כעל )כדבריאונ'
 אלה את נם עובו ובאחרונה הרא.ה. חשבינות פי על מועדיהם ולעשותהשקפתם
 הטולא טן, 'עבור שא" גבול להם וישימו כלבד, האמתי הסולר בידיעת רקוהסתפקו
 טן הירח כשיתרחק והוא ,טורנש, אור הירח בו שיקבל 'רוע זמן הערב עדהאמת'
 אל ודשעקדבו שכו וכוה שאחריו. היום את 'קדשו או ויותר מעלות ארבעהשטש
 נולר ואסרו: האטצעי. המולד טן יריע נבול הם גם לדם שטו אשר הרבניםאחיהם
 שלא בידוע חצות לאחר נולד החסה, ~np'pw סמוך שניאה בירוע חצותקורם
 הדמה. לשקיעת סמוךנראה

 ה. מ י תח
 טשבר". החדש עכורי" זיום השמות טושגבאור

 נתברר שלא- העגור כענין אחד דבר כטשפם להביא אמרתי טאמריבחתימת
 כראוה דעת' לפ'עוד

 בטשטעות טעונר' נחדש בטלים אחת פעם טשתסש הרטבים ג' דא'נזלטעלה
 דף י'ה מעובר, אלול מצינו .לא בתלטורנו: גם מפורש נטצא וכן סלא..חדש
 פנים. ולפנ' למנים עוד צריך הזה הדבר ואת בכל אך מלא, בטק~ם ע"ב("מ

 .היו לאטר: טום'פה דבריו, את הרטנכם הוציא ממנה דעתי שלפ'התוספתא,
 ומוזגן אותו מניהין כנטנו שאב להן נורע ואה.כ מעובר, ואב  בוסנו הטוונוהיכן
 מעובר מלת רואים אנו פה מעובר,. שאינו ואחד מעובר אהד ואילךטכאן
 כזמנו שנראה בין שאסרו יטו שלשים, ליל שביאורה כנטנו, סלח לעוטתעוטרת
 חדש ב' לשפות איפוא נוכל מי0, פ'ב )ר"ה אותו מקדשיפ בזמנו נראה שלאבין

 כזאת ואחד. שלשים בליל שיקבע החרש והוא בוטנו הנקבע טן ההפך הואטעוכר
 כמו ו, נומנ למלת כגטך תטיף עוטדת שהיא כחרש האסורה עטורו כטית גם רואיםאנו

 עבורו ליל' אלא זמנו ל'ל' טשיאין אין ט.ח(. פ'ב )ר-ה נראה לא עבורו ולליל בוטנוראינוה

 ה'ם(. פ"1 סופרים ןמס' בעיבורו רשרש ט19רש בוטנו החדש מקודש ה'א(, פ.ב ר"ה)'די
 הוא עבורו ליל בי  לימד, רעתו על  לעס1ר המתעקש עור יחפוץ האלה במשסותגגם

 יום שאחי הלילה הוא ותני ולילי שלשים יים שאחרי או עבינו שאחריהלילה

 עיבורר ים שאחר ללילה עיבורו לאור סלת יסרשו שבן וגסו כ"ט ים שאחר שוסני
 וסגו יום אבל  ע"ב( ע' קו  סנהררין  ובן ועי.ש ע-ב  ב.ב רף )ר.ה שלשים יםשהוא
 מ1 תשובה  אחריה שאין ראיה לי אביא הוה שלשים,  'וט הוא עבודו רום נ-מ יוםהוא

 ומנו קוום .ק'דשוהו ב'( בססן לם,לה שהבאנו )בתוספתא כהנים שבתורתחברייתא
 כ' לוטר אנו זקוקים פה אותם. ת"ל מקודש, יהיה יכול אחר יום עיבורו לאחראו

 שלאחרת 'ופ אין הרי. הוא שלשים יום אוטר אתה שאם ל.א 'וס הואעיבורו
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Stbbוט"ו לפני טפורש: ענו אסרו רפ'נ( )ר,ה בירושלם' וכן חרש[ ראש לקביעת 
. יום, ליב עבורו לאה. .ום,כ-פ

 'ום הוספת ענינו אין חרש' של עיבורו .'ום 5י נראה, האלה הדבריםמגל
 הנכנס ההדש ראש העברת טשטעותו אך היוצא, החדש בסוףאחד

 עבורוהננוית מלח ההוראההאמית'תשל לדעתי היא 11 שלאחריו, ל.לםוהעתית"
 י.ו(. ס.ו )'רמיה 'המועדי ,העביר במקיא: נם כה שהשתמשו וכמו ע"רטשרש

 טן לרנר וראיה אתריה. מן )ל'וה.כ( ליה דסעבר ה.א(: סוף פ'א )ע,וובירושלמי
 שאם וכו' בוטנן המיושבין החדשים על אלא משיאין אין : היא( פ,ב ר-ההירושלטי)

 המעוכרין החדשים על בין בזמנן המיושבין החרשים על בין משיאין את-אוטר
 וסלת חרשים ראשי הוראתה החדשים סלוח פה וכו'. בוטנן טיועוב'ןשאין
 פעולות על טורים ועבר 'שב ששרשיהן כסו 11, לעמת וו עוטרות ומעוכריןמיושכין
 החדשים ,ל הירושלטי נונת ,צא'1 בפירוש טיאה הטאטר וענין זלת,הפונות

 להשיא אם עליהם דנין שאנו הנכנסים החרשים ראשי על אפ כ'ה'וצא'מי(
 שראש אוחו הוא מעוכר' .שאינו או בוטנו האושב החרש לאו. אם nINIWDעליהם
 והחדש נרדפים( שלהם ומיושב שלנו )נקבע ל' ביום בזמנו נקבע שלוההדש

 ל'א ליום נדחה שלו החרש שראש אותו הוא בומנו. aW1'D ש.א'נו או.המעובר'
 נרדפים(. שעובר)ונדחה

 חידש "'ליא על יאטם לא חרש של שעיבורו לרבר', גרורה ראיהעור
 שידובר ריח 'ום העכרת על אם ג'שעכר,

 ב~
 ן ה'", )ר-הלפ'נ הירושלם' מן היא

 אלול טל'נו לא ואילד עזרא מיטות ע'ב( ייט דף )ר'ה כבכלי שאסרו בסק61כי
 מיסיו נתעבר לא תשר' שם: יאמר חסר לעולם לניסן הסמוך ואדרטעוגר,
 לא וניסן תשר' חרש שיאש ברורה בו שהכונה "ימל, נתעבר לאוניסן

 זה לפ' שהת ואדר, אלול של שלשים כים תשר ונקרעו ממקוטם טעול1נעתקו.
 מעובר', החדש היה ,אס וכןהואהפ'רושנמשנה)שניעיתם"מ'ב(: חסר'6,תמיר
 של ל.א גבס ונקבע טמקוטו תשר' sw הדש ר"ש או השנה ראש שכרחהכלז"ר
 לכן מלא. כלוזיר מעוכר שלפניו אלול שנעשה המפרשים שפרשו כטו לאאלול,
 בטשנה וכן גשנה, הטעוגריפ חדשים "ארבעה פוחת'ן אין קיא( )ערכ'ן בטשנהפירושו
 ן אנו צייצים וכן טעובר. וה הרי שחשכה ער טקורש לוטר הספיקו לא רם'נ()ר-ה
 כזטנו הנראח החדש על סעטעמין היא( פ'נ )ר.ה ח'רושלמי דברי אתלפרש
 ע,א( כ' )ר-ה לעכרו בוטנו הנראה החרש על העטם על טאייטים ובככל':לעברו
 ביום בזטנה שנראתה החדשה הלננה טן עין טעלי6יםכלוטר

 להעב'ו נד' שלש'"

 החרש של שלש"ס. ל.ום אחית הודאה אצלו קבלה גגי עבודו יום שמלת הננל'י(
 ןחה הנדיק לא אמלא )טשואות( ינזינן אחסי : אחדת נלשון דואת ההלנה את יונההיצא
 עליו משיאין בזחנו מושב הננסס דה.ח שאן חסד היוצא החדש היה אס כלופי ע"ב(. ב.נדף

nlwl~oהנבנו החיש דאי שאן סלא היוצא ההורש היה אס אנל שלג י.י חל מקו להודיע 

 ; הננזק. דה-ח על סש,און שן t~or1 ש~שנ ~איטטשבי

 -יך".%1
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 החרש את ולפלא לעבר לפרש שהורגלנו כטו לא ל.א, לים החדש ואשאח
 בוטנו, שנראה ההדש על מוסב לעכרו שכסלת הפעול שכינו' פשופ התר כ'הישן,
 כלל. כטאסר נוכר שאינו העבר החרש על שנפרשהוסמה

 המקרא על יונתן. בתרגום אחר סתום מקום על לנו אור שיצו האלההדברים
 ד~תרוח' ב'ומ41 והוה : הוה הטתרנס 'אטר כ.ו( כ' )ש"א השני החדש מסחרתויה'
 ל.ד( פסוק )שם וכו' השנ' החדש בצם הטקיא ועל חנינא, 'רהא עיבורהוא
 כהוראתה חדש ראש בסשמעוח החרש סלת מפיש יונתן תנינא. ירחאעבור

 הוא השנ' החדש ופירוש )פעניקער( הכנענים כלשון תמיר וכמובנה בטקיאלפעטיפ
 . לדעת איר הוא השם החרש אול' או שענר לחרש שם )שהוא השנ' החדשראש

 גליל נראה שלא לטפני בוטח, נקבע לא המקרא מן הנראה שכפ' וטפנ'המתרנס(.
 ע.ב( ס' דף )נדרים התלטור טדבר' היוצא לפ' כ' להעיר עור וראו' תנינא.ירחא עיבוי בשם קראוהו שלפניו חדש של ל.א ליום ונדהה מראש( חשכו כאשרשלשים
 הכי ~פילו היצא לחדש נחשב היה שלשיפ ויום טלא ההדשים טן אחדכשהיה
 יאשון 'ום הימים לשנ' עתה קוראים  שאנו תחת ובכן ירחא.. ריש א'נש' ליהקרי
 ריש בשם שלש.ם. יום הוא הראשון, לעם או קוראיפ היו חדש ראש של שניויום
 'רחא. עבור בשם ל.א, 'ום הוא השמ, וליוםירהא

 העברה, לשון טמשסעות דעתי לפ' 'וצא אינו שנה עיבור המושגגם
 הוספת ע"י אחד חדש בשיעור הנכנסת השנה ראש שנעתק השנה נתעכרהופירוש
 נתרחגה כבר פה אולם ttue). התחילו השנים )כ' הקודטת~( השנה בסוף שםאדר

 וחדש סתשר' השנים ראש' למנות הככר שנתקבל לאחר וכפרט המלההוראת
 שהונחה הסלה טשטעוח nwtw~J זה ידי ועל השנה, כאמצע מקוטו מצאהעיבור
 כמלת טקום לו היה שלא טה והעתקתו, השנה ראש להעברת אךגראשונה
 את תסיר וקראו הראשונה( בטשטעותה להשאר יכלה שם ולכן הרש שלעבורו
 חדש בשם הנוסף החדש ואת מעוברת, שנה בשם אחד חדש בה שנוסףהשנה
 חדש, של עיבורו טלת אך מיה(. פ.ח מדרים ובעיבורה בה אסור כמוהעיבוי,

 'שראל, בארץ שנאחנרו וב.רהצלפ' וברי.תוח בטשנה 'אטר לא מטענ', וגרוני א.ןאם
 על אם כי שעבר, החדש טלוא על במעשה, נהונ וחדשים שנים עיבור היהששפ
 וחדשים שנים עכור' כהלכות נתעסקו ששם בבבל' אכן הנכנס, ההדש ראשהעברת
 עיבורח מושג שנתרהב כמו חדש, של עיבורו טושנ נתרחב לטעשה, ולא להלכהרק
 )והיא האחרון המושג להרחבת שגרמה לטעלה עליה שאמרנו שהסבה אף שנה,של

 שראינו וכמש חדש, של 1WID1 11UY טקום ל" "'ה לא מתשיי( השניםדולדלת
 טלאי(. כמקוס פעובר אלול טצ'נו לא האוטר הבבל' מדבר'לטעלה

תיסות
) 

 בסיף.'
( ) 

' 
1 

 לה קויאים ~אנו פה: להעתיקם הדפיס ש-ג( )מ'3 העיבור נסרי הנשיא דגיי ואלה'(
 מן חיוב הוא לסר לד יש עניני שני על להתפש יגול הזה apn1 סעובדח. הדק( י.ג ית)ל?וה
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 רק נשתנה חרש של עבורו מלת בהם שנוכרה כה, ער שהנאנו המשליםנכל
 , תכן ;ם ישונה נו אשר אחד טים 'ש עוד אנן העמן. תכן לא אבל הטלה,פ.רהט
 קרישא קהלא משזפ לוי כן 'הושע רב' העיר אסרו: ע.ב( '.ט דף )ר"ה בבבל'המאמר.

 והנכלי ע'כוריהן, ביום אותם שטקדשין אדרים שנ' עלדב.רושלימ
 מוסי

 זה: על
 , עושים )יאין עברינן לא טלאים תסיים( an'lw את )שעושים עבד'נןלטימר~ידהסר'1

 או שלשימ 'ום הוא עיבור שיום מפורש מרא'פ האלה הדברים טלא(. םהפ אחואפילו
 , לשער הדגר רחוק לא אכן במקומו, רש.י כן שפירש וכסו שעבר המלא ההדשסוף

 עיבור מלת nlpC~D גהננת דרכם פ' על הטאמר את להפ פירשו הבכל' טסדר'כ'
 , בן יהושע רבי הוה הטאטר שבעל לפ' אבל מלאי(, לסלת נרדפת אצלפשנעשתה

 ן ל"א, ליום עבור 'ום השם קראו הנראה נפי ששם הוא, ישראל ארץ טחנט'לוי,.
 הכינוים הבבל' לבנת לפי לכ' יותר סובלתו שהלשון בררן דבריו לפרש נוכלהנה

 , שלשים כיום וניסן שם אדר קוצעים - מחולקים לטם'ם מוססם וע'ביויהן אוחןשבסלת
 ראשון אור של ר.ת קובעים שאין להשך שהכונה ולומר ושני( ראשון אדרשל
 טלאים שניהם ראשון ואדר ששבפ ונמצא למחרחפ אותם דוחים אלא כומנםושנ'

 , המטוך אדי טיחדת: הלכה נקבעה ועליו השתא, קמ'יר' לא שני אדר חרש)ובמרת
tD~)Sשאנו עתה טנהננו עם טסכ'מים ריב-ל דבר' וה פירוש ולפ' חסר(. ליולם , 
 הסר'(. שני ואדר מלאים ראשון ואדר שבטעוש.ם

 שורו מ[ ישב לוסר לד ויש אאית. פעם אותו )סעג,ייה )מעברין( ואנו ההרש "עגי בלטיעבר

 בערני נאה דוה והטיס טעונית, פרה שאסיו ויל רבותינו וסרניי נ-א( ןאיונ ינעיל ולאעבי
 כשיר יום משלשים הטלא לחרש קורין 1.ל זנותינו שטצאנו מפס גל כל רחוק uvn א.ןואם

 אלול מ?א;1 לאכואמי'נן
~t1Vo( 

 "עני מפני מעיגר לו קורין "H'Q אלול בכאן לזמר יכול אתה ואין
 האשה כאשי מתעיי יום בו שנוסף ספני לסלא, דומה המעובר אגל רבי אותו מעביר,ן אנו איןגי

 סלת מהצבת על הבש"א עמו גני וט מנביא, עייף הבם כי נראה האלה הזנריס מןמתעברת..
 ~את בגל בתיהם הגון יחס למצוא באמת קשה וינו לפי אכנס ואס עני, הפעל סטשטעתמעובר

 יאה אלו ני להשיב מאר וקונג לשטן. .ו עטר מעיבי אלול אך נך, נל לייוק הכעס את השגלא
 לא השיי יאפי סערני אלול מצים לא שתחת כלנר נ,רושלטי האהד המקוס את רקהוציא

 טאי. עד קרב געינ.1 נעשה ך כ ל נ ק 1 ח ר א ל בעמיו שה,ה הכעס אן ני מיסיו.נחעגי
 מקדשים מלת שהשנו מפר. ,1 גורך יינ.4 "ל מאטרי את גכג4 עישו ואוליו(
 יש טקרשים מלת אמנס נ'ע.א(. וף )ויה לעברו כאן לקושו נאן גטו ייס, ;ג מ לסלתנייער
 ה גיא שלא בין גטנו שניאה ב.ן נטו שלל, החוש יהנה-קביעתיאש יותן הוואה נםלה
 במקום אבל שלשים, יום על סתם קידוש לפרש ופנל מ,ו( פ,ב )י.ה אותו טקישיס 1 נ ם זב

 הגבלי נתמן רג נטנע שלא וכטו ל.א. לזפ משטעתה ע,כ1י ניגס ק,ד1ש גושמפריש
 ש 1 ד י ק גשפ ל-א כיוס הקביעה בארצו המלה סובן לפי לקיוא ע.ב( י-א וף)סנהדיין
 עיבוי.לאחר

 חסי ואחר מלא אתר ששים שאסרצו אירים עלשמ רשני ששזש טה לויו(
 סוף אולן עתה, לסנהגע סטך גוה למציא יגויס הייט חסי ושף מלא ראשו[ קאפוורוקא
 הסר אהד לעולפ אמיו רגינו ומשים חסי( ואהד מלא )אחו גזולה נמגין היו .וכךהמאמר
 נערותן התוקפהא דקיי את סיד יהירנו בזטנף יית pb~tnP, לך ע ור שי עז טלאואחן
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 טומר שהוא מקום ובבל לששתו, תטש הגבלי הלך עיבורו יםבטשמעות
 החדש עטר חמשנה על בבבל' שאטבו וכסו שלשיפ, ליום גונחו האת הטלהאת

 אמר נחסן ורב ק'רוש, ליבא עיבור דאחר עיבור כיום קירוש אמר רבאבשלשה:
 סבנת אולם עיבל. ', דף לסנהדרין ידוש ליכא ע.בור ריגום עיבור לאחרקימוש
 אמרו עע( כ'ב רף )דר'ה בברייתא נצול. בקושי אחד בטקום תפגוש זה באופןהטלה
 ללילה שהכוונה תפורש יוצא בעצמו התלטוד טרבר' עיבורו, לאור טשיאיןואיטת'
 יום שאחר ללילה עיבורו לאור לפרש רש" שם הוצרך ולכן ל.א, 'ומשלפני
 כולה התורה ככל שהר' מאד קשה הדבר אנן ל"א. ננה' דשלשים אורחאעיבורו,
 .לאור. הלשון את שטצאנו ועוד דףפ'נע'אן קרולין הלילה אחר הולך היום מקדשיםחוץ

 ואחד Q'JIDW לאור הטפלת במשנה שאטרו כמו ליום, הקודטת הלילהבמשמעות
 גם טברטנורא ריע בפירוש אבל ואהד לשמונים אור דג'רמא ובמשניות מ.י, פירלעדיות
 ובשתיהן שם ובתוספתא ס'ו( )פיא כריתות במשנה הוא יכו פ'04. לאור הנירפאפה
 שליש', לאור המחשב a~p) נ.ו )די ובהים וכהסכת ,לאור' רבות פעמים שםכתוב
 צו פרשת בחיב הוא ~בן שלישי לאור נאכל יהא יכול שלישי, לאורהאוכל

 על עלתה ולא שליש' יום שלפני לערב שהכונה שם מפרש כעצמו ורש"ובילקוט(,
 טחוך אולם ע'א, ג' דף בפסחים גם הובאה הזאת הבריתא הנוסחא. לשבשלבו

 ללילה לפרשו רש" ppllnw עיבורו לאור טשיאין הברייתא נם שסשהובאה
 הגיה ולכן דוה שכסגנון הסתירות *1WD דרך למצוא וקיק והיה עיבורו,שאחר
 עשר ארבעה אור במקום עשר לארבעה אור גם הגיה )וכן לשלישי אורשצ.ל
 במשנה אבל עשר, ארבעה אור כתוב מינכען וגב" אקספורר, כ" ובגירסא ריחשבנוסח

 לשבש מאר קשה אולם סופריפ(, דקדוקי עי'1 עשר ארבעה לאור בכ.' הגירסא ע.ב "דף
 שלא בחידושיו חלאנה טהר.ם זה על שהעיר כמו האלו הטקומות בבלהנומהאות
 הכ'(. pc~e1 הכי משסע .לאור. רעתושלפי

 הנה הנוסחאות, כל את לשבש בחפצו הטרה על רש" ישסע אם נםאטנם
 במסכת הטלה; את כך הבין הוא שנם הבבלי התלמוד ברנח 1DI'D פירושו ואתככל
 לאור או הנף ביום אלא חל השנה ראש אין הבר"חא: הובאה ע.ב( מ' )ד'ערכין

 ניסן, של ל"א ליום שהכינוהו זצא בבבלי שם וסתן המשא רבר' ומכלעיבורו,
 כיום כדאטר עיבורו ביום או קאמר טדלא והנה בטקוטו, רשי שס שפירשכסו
 הוא עיבורו ולאור שלשים 'ופ הוא הבבלייפ אצל עיבורו ש.ופ בפירוש נראההנף
- לאור הקשה הטבטא יותי עור 'ובן וכוה ל"א, ליל או שלשים 'ום שאחרהלילה - - -. 
 כונת ןה ולסי וכו'". בשנו שאב להן 1 ו 1 נ ואח.נ וכו' נוהגים היו ובז' טעובי שאינוואחו מעיני אתך נוהנין היו גגליות .ינן ההרשים גל ש האופית גו וסימן לסקלהשהנאנו
 לשש אנו ?ילים ולגן אורם. בשני נס נחג חסי ואיך מלא אחד שון למרהתלמוד
 בשבט חלן' הובי אבל ר, ס י ושנ, א ל ם 1 1 ש א י יוקא דלאו להסך ההלמודדלי'

 עישיס מלא שנט היה וחס חסר ושני מיא יאשון אוו עוש'ס אז חסי הית אסשלפני
 H~D. ושני חסיראשון
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 הוא עיבורו שיום אדי כ' ל-ב, יום למשמעות שם הבבל' בו שהשתמש עיבורואור
 בו שמשיאין עיבורו לאור לפרש מוכרה'ם היו הנה שלשים יום הבבלייםכלשון
 לקרא אצלם קשה היה לא זה ולפ' ל'א,י 'ום ננה' שלשים שאחר' ללילמשואות
 עיבור,, אור שאחר' לילה כלוטי ע'כורו' אור .לאור בשם ליב 'ום שלענילליל.
 ל.א ליל שאחר לילה עיבורו אור לאור יהיה הנה ל"א ליל הוא עיבורו שאורוכיון
 תסיח סוף כל סוף אבל הכבלי, דגר' להבנת הוא זה לל ליב. יום שלפנ' לילהאו
 ליום עיבורו 'ום נפרש אם צינם עיבורן, לאור או הבריתא לשון הוה פירוש לפ'לנו

 בברייתא שאמרו וכדיך ע'כורו שאחר כיום או הנף 'ביום אמר לא לטהשלשים
 ראה אכן ע'כורו, לאקר או גטנו לפה למשוה לטעלה: שהכאנ! ובחום.,צנה!'ג

 טופ אלא חל ר.ה אין : באסת הוא הנוסח פ"א( )ערכין בתוספתא כ' נפלא דברזה
 מסדר' תיקון הוא עיבורו לאור בבבלי הנומחא כ' טוה ונראה עיבורו, וביוםהנף

 עיבורו יום בטלת להשתמש שהורגלו לשונם דרך לפי הבר"חא לשון ששינוהתלמוד
 ל.אי(. ליום ולאליום.שלשים
 שלא וטן )כל לשער כעינ' טאד קיוב כה ער שביארנו הרבוים כל פ'על

 כי עיבורה 'ופ בשם שלשים ליום יקראו שבו מקום בירושלמי או בברייתאימצא
 בה טשתמש.ם היו א.' חכמי : הארצות בשת' שונה היתה משטעותה עיבורו 'וםמלת
 היו בבל וחכם' הנכנס, החדש של א' יום או היוצא החדש של ל"א 'ום להוראתרק

 ה.וצא. ההרש של שלשים 'ום להוראת רק תמיר בהטשתמשים
 והעתקה, העברה מענין שפ'רשתיהו שנה, של עבורה למושג ורומה קרובטושנ

 שנותיהם, את לעבר נוהגים היו סופריהם ערות לם' אשר הערסתם, אצל פוגשיםאנו
 אחר חדש לומן סוטן טוסטים והיו באוצם, היושבים היחורים מן שלמדו הדרךעים
 שבא עד החטה, שנות עם להשוותם כוי אצלם, נהוגים שהיו הלבנה חדש'על

 ללבנה אך שנותיהם את למנות לחוק להם וישם הוה הטנהנ ם ובשל,הנביא.
 מעשה הוה. היום עד עושים שהם וכדרך החטה, שנת על השניח מבל'לבד

 הערב' יני אלכאקתה אלאתאר בספרו אלבירונ' הערב' והמלומד התוכןכזאת יאטי כאשר )א'הוי', .דה'ה שמשמעותו נם., כשם אצלם נקיא היה הוההעיכוב
 D'D'DID שהיו החרש נקרא הבבלפם אצל נם 6ז(. צר האננל' ובתדנום 64צר

 "מ,שנ אדר. של סיידר וערת כלוטר שאדרו, ~אךי, 8ךח, גשם אדר חדשאחרי
 ואנו שגבבלי בגיייתא ולא בהיספהא לא כלל נןנרה לא ניסן מלת גי 1tynS ייא!יי(
 הנף. "'וט שאהד או הנף יום בו שחל י!יש ש. עגניו יום תבוית קצר לשון שהוא לוסרצריכים
 פה פשהטשת שהתוספתא ;וי אישי אולם ל.א, ,וס פ,דושי לפי ל' יגס הבבלי הגנתלפי

 דאה בו שנדחה לוס נתקבל דוש של עיבורי שוס ונטו השאלה, בריך שגויף "ניוחנסלת
 שדנה והגונה עיבויו. ,!ס גשי הנף .וס של ספיתו גס קיאו בך חדש של סייט א!חדש
 יום שהוא הנף של ם"יתו בו שיל גיוס או הנף יגס בו שחל גיוס או השבוע ים; לפיחל
 - שבייי "1IHV ודל: ווילנא(, )בש.ס אגסיה פירש לוה שקירב ליאשו אח"נ בטסן.י.ו

 יעביש, יומ'חגף" שענר ליוח אותו לאודלמחרתו,
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 רמיכם שאין ער כך, כל קרובים והעתקהי .העברה והמושג ואיחור.,רחיה
 לבר. כאצבע אך עליו להראות ור' לפניםצריך

 מעובר הפעלים וכן העכרה, השם פטורת כא עיבור השם לחבר'הוהנה
 הפעיל הנוספים:. הבנינים תמורת ונתפעל, פיעל הדגושים: בגנ'נ'פ באיםונתעבר
 נאין המשנה(, בלשון מאד רחוק הוה האדרון הבנין כ' להעיר ראו' כקטנםוהפעל
 אחר: לענין נאלח בתמונות שהשתמשו וכטו טלאכתיים, בשמות וה עללתמוה
 נפלא דבר מצאת' זה ראה אולם ל"ר(. )פסחיפ צורתו ותעובר צורהעיבור
 כ' מטש, העברה לשון בטשמעות נם אלה בפעלים משתמש שרירא רגשהגאון
 רבן את שעיכרו .'ום יאסר: שעכטער רשו החכם לאור שהוציא מאגרותיבאחת
 נתעכר עזריה( בן אלעזר רב' )בעבור שבעבורו פ' על ,ואף . . . טנשיאות.נטליאל
 טלין ששוא וב כדא טלאו לא כ' ונואה "מנוטתה"(. .ק )22ג גמליאל,דצן

 רב שיביא וכמו אלינו, הגיעו ולא לפניו שה.1 בסקורים כתובות היו כך וכיכאלה,
 כאשר לפנינו, עוד נמצא שלא יום., ורבי מאיר רנ' ארות על אחד מפוי שפשריבוא
 אנחנו. רנ'ל.פ ע"א וכ"ח ע"ב כ.ו כרכות ]כתלטור שעכטער. הרש.1 זה עלהעיר
 וכן בארמית, הדגוש סול טבנין שנ'הפ לך, קע?ך.ן ורילמא וגעייה, תאלקרוא:
 אפשר כ' ראיה מכאן אין אולם שלו. התלמודיות המלין נספר לעוו' החגםנקבס

 איל[. טבנין טח~י'ן, ווילסא עעגי'ה, תא לקראם: אנושצריכים
 ורבים ביעור שימור, שקם, שזר, גמשקל: הפעולה שם הוא עיגורהשם

 מלכר כ' אנכ' טשער אולם במשנה. ויותר גמקראכאלה
 המשי

 חירק שנ'קורו הוה
 גטו: דבר שם והוא וחולם, prn שניקודו אחר משקל עור גמשנה ימצא,מלאפום
 שם שהוא מ'0 פיה )עירובין עיר של ע.בנןה וטמנה: bW~, נשר,וליר,
 מיה( 0'ח )נדרים בטשנה לקרוא ראוי וכן העיר, לנבול מחוץ ויוצא העוברלתחום
 אשר הדבר - שנק אדר תוספת ע-' הנולד הומן משך שהוא ובעיביה, כהאסור
 : ה'ב( פ"א וסנהדרין ה.ו פ.ב )ר,ה גירושלמי הסתום הטאמר הוא 11 להשערה'ב'אנ'
 טקורשת השנה הרי אטור: לו אמרו השנה(, )לעיבור 'וחנן רבי נבגםוכבר

 הלשון ראה 'ונחן רב' אמר כעיבורה. מקודשת השנה הר' אטרבעיבורה,
 יתירה שהחמה יום "א אלו אוסר הייתי בעיבורה אמר אילו הנפח: בןשלמרנו

 המפרשים יום. שלשים חכטים, לה שהוסיפו בעיבורה אלא שנה, בכל הלבנהעל
 כינו' הדגשת להיפך: הדבר כ' 'ראה בדבריהם והטעיין הוה, בטאמר טארנדחקו
 שגוונת לחשוב לשומע מקם לתת 'בולה גלשון והטעמתה עיבורה שכסלחהנקבה

 כי למשפם אחשוב ולכן חכמים, של עיבורם ולא שנה של עיבורה היאהאומי
 בטלאפום הכית כעיבורה סלת לקרוא שדקיו יוחנן רכ' את לשבח יונתן רב'כוונת
 ופעולתם החכטים מעשה ידי על מקודשת השנה הר' גלומר הפעולה, שםשהוא
 שהיא nsan בהולם המלה את לקרוא חפץ ולא ים, שלשים עליה 1t~DlnWה'וס,
 החטה ששנת הנטן גשיעור שהכוונה לטשת p~lwn ותכל רבר שס טשקלהע"פ
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 הרברים בעיני נראים בך הם. '.א lvlww~1 הלבנה, שנת מדת את בטוחהעוברת
 'ותר. ומתקבל נכון Wl1'D אשמע שלא סטןכל

 ובירושלמ' עיא( נ.ג )עירוגין בבבל' כבר נחלקו העיר עיגור מלת כמקורוהנה
 כאשה - טעגרץ תני ושמואל אבר לה 1DDID - מאגרין תני רב 1Dtpb1:שם

 שנה של עבורה מושג נס שמואל 'פרש כך כ' מסה להוכח אין אטעםעוברהן(.
 כי להחלש מאד רחוק כאשר העיבור(, בספר הנשיא כן שפירש )כסו חדשושל
 עבור גמושנ האת הטלה כרה שנ: טקום בכל טעברין תמורת מאברין תמיר קרארב
 שמואל כמנת היתה שלא אפשר עיר של עיבויה במושג פה ונס וחורש..שנה
 מלתלפיש

 מעכריי
 טמשיל והוא ציורי, וכאופן העכרה בררך אם גי פילולוגי, כדיוק

 )ועיין עוברה לאשה אותו וטרמה לנכילה Y'"D ועובר הער על הנוסף התהוםאת
 רה(, עוב כאשה עברה עליהם מתמלא שאחה בשעה הטליצה: ע.ב כ"מ דףבברכות

 סדתו את עובר ההרה האשה שנוף מפנ' עבר, משרש נתרת טעוברח מלת נםכ'
 עובר, בשם הולד יקרא כאשר ה'(, י'א )קהלת הטלאה כבפן כמליצתהרגילה,
- האדמהתבואת - הארו צמרת '.א(, ה' ולהושע האיץ עבור כשם   עוברתא 
 כי עוד ונראה יצא. משרש הנהרת צאצאים 1כטלת נ'(, י'ו ביחזקאל ,ת"דארוא
 מסה 'ותר גדולה וקרבה דמיון והרה עבר הפעלים בין היה הקדמונים טושגילפ'
 ערה הפעל את n~DIWa גם מצאנו כן כ' מושיענו, לפ' עתה נדניהם מוצאיםשאנו
 הרה. וטושנ עבר טושג בתוכוכולל

 לשון את הונא רב יתקן מ'( )דף בערכין אחד. דבר על עוד אעירבאחרונה
 עוטרת לענר מלת מה שמונה. על 'תר לעבר לחכמם נראה לא שם:המשנה
 שמונה, על יתר לחסר להנהים נראה לא האומר: עולא שבדבר' לחסר מלתכגנד

 פירושי את סותר הסה הכגר אין אבל לטלאות. כמו שהוא ברורה פהוהוראתה
 11 במלה משתמש הכבלי כי למחרתו, ר"ח העברת שענינה עיבור, סלתבענין

 למשסעות אחרת בטלה 'שתמשו המשנה בלשון ובאמת בארצו, עטושהכדרך
 בבנלי והובא בשלי( )ם' בטכילחא שאסוו ובסו השלם, בפעל - החדשמילוא
 וכו'. טפן ואירע א"ר חיסר וכו' איר ואירע נ.מן השלים עיב(: פיו )יףשבת

 יום קרוב כי דכת'ב אידיהן תני חד ע"ז: פסכת בתחלת גם נמצאת כזו מחלקתי(
 תסיד עגינה "עיר" המלה וערבי סורי בתשע ובאמת הסח; ועיריהם דכתיב עיריהן תגי וחדאידם,
 וחג,פוער
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היים94
 . בארנשטיין יהיאי

 במקומן. להקבע יכלו שלאהערות
 . היהלם, עבורי עם והשואתם הבבתים עבורי ע"דא.
 שנה "ט של קבוע במחוור משתטשים היו שהבבליים החליט מאהלערהחכם

 השנה את הטחוור של ראשונה לשנה נקבל אפ אדו.ט נויח סרר ע.פ מעולםסאו
 רעתו לפי אותה טונים הכבלסם שהיו י.ר, 1'א נתן ר"ת או לנכונאסרהראשונה
 משנח. הנשרים של חדשיהם ראש' כל לוחות ערך זה פ' ועל תאריכם,לראשית
 % )] [) ;( )במ"ע אפפערם החכפ אולם הרגיל. המנין לפנ' 100 שנת ער747
 קעקעו והלאה( 195 מצד נ'ה כרך )שפ וויימבאך והחכם והלאה( 138 מצר נ"אחלק
 כי לירינו, שהגיעו היחרית כחבי ע"פ מוכוח אפפערט החנם הטור. ער בגינואח

 לעבור, סדר כל בהחלט היה לא נבונאסר טתאריך הראשונות השנים מאותכאובע
 השטס אוחזת ע"פ אפ כ' החשבון D'y לא השדם את או טעכריפ היו דעתוולפ'
 : אחרים סטנים על או מעביים היו ב' לשער יותר קרוב ולדעתי האסטרולונ'ה.ונדוש'
 כן, אחרי וגם ההפ כיפים ה'הודיפ כן עשו כאשר האדטה, ומעטר.'בול האויר מוגעל

 סדר באטריקה.  היושב.ם האירוקויפ יאצל מאימי האי ביושב' היום עוד נראהוכאשר
 המעוברות השנים מרשימת נראה וכאשר אפפערט החנם כזאת העיר כאשרהרגיל, הטנץ לפנ' הרנ'ע'ת במאה לעינינו להגלות יחל קבוע מחוור כדמות השניםעבור
 נינצל של במפרו ותקונים בתוספות נרפסו ואשר בטאמרו, ווייסבאך החבם אסףאשר
 לשנים לשתים: שחלקנוה הזאת ברשימה פה. נותן אג' ואשר והלאה( 138קצר

 אתת כל .ואצל בהר"ר(, כמתשרי הבריאה שנות לם' לירטו, שבאו והשטיותהכתבים טתוך לנו שנודעו הטעוברות, השנים סודרו שאחריו: ולשנים הסילוק' התאריךשלפני
 אדר הנוסף: החרש חל שבה חשבוננו לפי המחוור שנת בטסנרת נרשמה השמםטן
 השנה בצד כוכב סימן הצבנו שנ' אלול הנוסף החודש )כשהיה שני, אלול אושנ'
 לאחריו(. לו המטוך בתשרי אצלנו המתחלתההנא

 : הס'לוק' התאריך שלפני נסרק לבבליים העיבור שנותא(
 נ"א )יב(, קמו, גיא ).(, קפד* גיא )ה(, קנט* נ"א )יא(, פס גיא )ם(, מםגיא

 רז גש )ע(, רה נ,א )ק, רג נ-א )י, קצה* גיא )א(, קצנ גיא )י0, קצ נ"א ).(,קפנ
 ג'א )ו(, רלו נ.א )ה(, רלה" ג'א )ב(, רלכ* נ"א )יח(, רטט נ,א (oe, רכו נ,א)יד(, רכה" נ,א )י(, רבא ג.א )1(, ריח ג'א )ה(, רטו" נ.א )א(, ריב נ.א )י0, רט ג'א)ט0,
 )ר(, רננ ג'א )כ(, רנ,א" נ"א )יח(. הטה נ.א )טו(, רמה נ-א לנ(, רסנ" נ"א )י(,רם
 )יד(, שעו ג.א )0, שעג נ.א )ך(, שסו ג'א )יח(, רמו נ.א )'נ(, רסכ נ'א )0, רנונ-א
 . )". חטט" נ.א )ט0, שצו ג'א )0, שפט נ.א )", שפדג'א
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01 קיפ טנ'פליטה

 : הס'לוק' התאד'ך התחלת אתר לבבל"פ הע'כור שננתב(

 מ(, תקצח ג'א )ד(, תקצה נקא )א(, תקצב נ"א )יח(, תקצ נ"א )ט0, תקפוג.א
 תרנה* ג.א ל(' תרלט ג.א )'ח(, חרם ג'א )ט0, תרו גיא מב(, תיג גיא ו'(, חראגיא
 )יב(. חרפ נ.א)0,

 והן:ללוחותיו, כהקרמתי טאהלעו ההכה שהמא הטעוכיות השנים רשימת עליהן נשיף0
 מא ג'אתעה%, לב(' ג'אתע תסכ)ר(, ג'א )א(, חנט ג'א לבן, תמא ג'אי
 )ד(, תקלח ג'א )יג(, תקח נ.א )ד(, חק ג'א רב(,- תפפ ג'א )ט(, תפו ג'א )ד(,תפא
 נ"א )א(, תרקט נ"א )ד(, חרלג נ.א )'ב(, תרכב ג'א )יב(, תקפד נ.א )ד(, תקעוג'א
 )ה. תרצ ג'א )סו(, תרסס נ'א ).ב(,תרס

 ה"ה: קסילויים תאריך שלפגי הראשון שכפרק לנו טראים האלההטסטרים
 אותן, שנם וי.ט, 1 ט ח' ג' משנות חוץ המהזור שנוח כל את עובר העכורחרש
 וכי; לעבור קרר אן היה שלא דברנו אשר היבר הוא, לבר. כסקרה לתלות.אךאפשר
 שנים שת; עשו שלפעטים אלא עוד ולא הברל, בל' להתעבר ראויות היוהשנים
 ג'א שנת ובאטצע שני אלול רכה ג'א שנת כתחלת : 11 אחר זו, רצופותמעוברות

-רכו  את רואים .אנו זה ולעטת ומחצה,; שגה ומן אלא ביניהם היה ולא שנ', ארר 
 שנך אדר העכור מהדש בהוק רכה ג'א שנת לראש הסטנך אליל-שני העבורחלש

 רפד, שנת; היתה שיאויה לשער וקרוב ומחצה; שנים ארבע שלפניושנת.רכ"א

 מצאנו, כן בוטנה. נתעכרא לא לנו ידועה שאיגה סבה שמפנ' אלא באדר,להתעכר
 פצאנו-כ',ט.שנה כן ורט. רז רה, ג'א שנים: כחמש טעוכר~ת שלש אחתפעם

 טתוה היהודים אצל נם כלת ראינו כאשר חרשים. רלו או ה'-עכוריםרכה-רטג
 הר~ימוה משתי אכן -נ שנ-שכב. נ"א השנים כ"ט גי מרק בראש שלנוהשטרות

 ההוא ועבוטן לשער נוכל הם'לוק' החאר'ך התחלת שאחר' השנע את ~מכילות ג'ל'
 אדו.. ליצירה השבוננו דרך לפ' היו בו יתער nlJuvl קבוע, מתער בירם היהכבר
 עתה,  סרר,~בורמ מכפי אחת בשנה סאוחרות אצלם  הטעוברות השנים יהיוכה.ה,
 תרסד ג-א ~שנת תפו ג.א שנת. אמנם )אם שנים בשתי מבניחרת שהיתה י' מ,1)תחוץ

 נבונאסר, קל התאמך להתחלת הטחחר התחלת )עתיק ואם ' הגל". טןיצאות
 ;, ב . , בהח. אדוט - בטחןור העבור שנותסרר. ת'1.'ה'ה ג'א פגיסן הנטעה הסילוקי, הסנין להתחלת נעתיקהו ואם אטט,בו-מח העבוי שנוק סרר יהיה בו( טשתטשים הבבליים שהיו האפשר "ד נ.א טוכסןהנסנה
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ח.ים08
 כארנששי,1 'ח'אי

-
. 

 הראיה. קצי ע"דב.
 תלוי בחשבון, להביאו אפשר שא' האויר טטוג עין נעלים אם הירח,נוגה

 אור מעומ ולפי השמש מן טקכל הא1רשהוא רבות לפ' הוא מתבזק כ' דבריפ,בשנ'
 שהוא השמש מן הירח מרחק עפ" הרמב.ם 'שער האחר את האויר. בתוךהרם
 הומן משך ע"  השני ואת הראשון. .האורך בשם לו וקורא המולות בעיגולמוררו

 סעלוח עפיי 'קצוב הוה הומן את הראיה, רגע ער החמהטשקיעת
~'rv 

nlwDn 
 האוון קבוצת ע.י משער הוא השה של האור כה ואת הראיה., .קשת בשם לווקורא
 צדיכ'ם האלה הדברים בל הראיה.. ,קצי בשם מבנה שהוא הראיה nwp1הראשון
 בטרחקו לא תלו' השמש מן מקבל שהירח האור שיעור הרבה. ואם טעט אםתיקון

 אם כ' החשכונ1ת, להקלת התוכנים הסכמת אלא שאינו המולות, בעיבלהטשוער
 השמש טרדו עם הירח מרכו המחברת הקשת פ' על הטשוער האמת',במרחקו
 תלויה איננה האויר בתוך השמש ניצוצי התטעפוח וכן המרחק', ,קשת לושקיאנו
 הקשת כשישר אם כ' ה'יח, הראות עד השמש שקיעת מרגע שעבר הומןכשיעור
 ארוך ומן צריכה השה אם היא שחת האופק תחת אל השטש 'ררה אשר)הנצבת(

 עתות לפי משחנה אותו עוברת wtwnw הנטן שטשך הזאת, לקשת קצר(.או
 wa~ התוכנים קראוהשנה,

 להבדילו כדי ואנחנו, )ועה1ננסבאגען(, הראיה' ,קשת
 טופל שהוא הדבר אבל העומק'. .קשת בשם קראנוה הרמכ.ם, של הראיהמקשת
 לירח אפשר אי דעתו לפ' הראיה. לקצ' הרמב,ם שוהן הנבול הוא 'ותר עודבספק

 העומק נקשת הראיה קשת נחליף )ואם טעט ויותר מעלות כ"כ שיעברו ערלהראות
 דבריו שכתב הרטבם טעלוה(. מעשרים טעט יותר ממוצע בדרך הנכול לנויצא

 מפי שקבלו כם' לנו ומסוו הוה בנבול לרקוק ב.כ וקוק היה לא לטעשה ולאלהלכה
 היה הראיה פי על שהקידוש הקראיפ אצל הדבר היה כן לא לפניו. שהעתוכנים
 ם באסת טצאו הסה כ' הירח, על תטיד לעיין והוזקקו בדח, הפנה לאבןלהם

 את הכיר ככר אשר שלני( לאלף השלישית המאה )כחצי אליהו אדרת כעלאפויס.
 לבו את עור ערב לא אגל המסופקים בחרשים התכונה כחשבונות להסתיעהצורך
 אחר שעות בי.א רבות פעמים בקונסמנט'נה הירח שנראה טצא הראיה, אתלכפל
 תעלה או שעות "א בן הרה בהיות כ' בהשבון להוכיח נוכל והנה האמת',המולד
 שש היותר לגל כקונסמנפינה העומק וקשת מעלות, שסגה ער טחמש המרחקקשת

 המולידים התנאים כל קבוץ אולם טעלוח. '.ר גדלם בתכלית הראיה וקצ'מעלות,
 הירח ניאה האדרת ב"ל עדות לפ' כ' ויען בטציאות, הם רחוקים כאלה ראיהקיצי
 מעשר טטוצע כורך הראיה בטק1ס הראיה sp', להגביל נוכל שעות, ב'.א רבותפעמים
 הקראים בקהלות להנהיג 5ה1 בכל נלחם אשר הלבנה, אור בעל גם מעלות. הבעד

 תשרי שבחוש י,א( שער )חיא נספרו העיר עצמה, הראיה בטקום הראיהחשטנוח
 יאור שבת ליל בתחלת הכל' לעינ' ובפרהסיא .בנלוי הירח נראה תק,ט היאשנת
 ברבר שזנות לאגורות נחלקים שהיו הקראים וקהלות הישח, לטנין אופסט ל.אליום
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0פ קרם מנ'פייסה
 עם ליחד השבת ביום השנה ראש וקבעו הוה לטראה כולם השלטו החרשקידוש

 ז' הראיה וקשת חלקים ו'.נ מעלות ה' הראשון האורך או היה חשבונו לפיהרבנים(.
 סעידת יע לשיעור היא'ה קצ' שיניעו זמן שבגל החליט ולבן חלקים, נ.דמעלוה

 וקשת '60"6 הטרהק קשת אן היה חשבוני ולם' להראות, לירח אפשר דקיםוו'
 התוכנים טע'וני לנו 'צאו טאלה עזר קטנ.ם גכול'ם '11"12. וקבוצתם ,6,21העומק

 הלבנה נראתה בספרר אשר ש'ב'ליה בעיר כי מספר קפלד הססורסם התובןהאחיונים.
 אן היה ואזרה ליצירה( הש.יג )ניסן הרגיל למנין 1653 מיס "ג כ.ום טולאהביום
 כי נמצא אפפאלצער התוכן של הירה לוחות ועפ.' הידח. ברחב ותשעה סטאהאהד
 חשבון (DS' הרם חצות לאחר שעות בעשרים מרס י'ג ביום אן הל האטתיהסולר
 ער ~ממנה היום( חצות לפג' שענת כארבע מים בייר הרגיל חשבון ~לפיהתוכנים,
 "2 '48 העו"ק קשת ,6.50, המרחק קשת ומרח שעה, 10 14 גסו הלבנהראות

 להשיח רוצה פ.ה בספרן הגטים אמונת כעל והטקוכל החנם )הרב '9,38וקכ~צתן
 הראיה תשב,נ~ת על ובטאטאי נטערכ, וערבית במורח שהרית הירח הראות אפשרותטוה
 או סק~נדה 6 ו/! ועת כשיעור אז נראה היה המואר הירח ומגל זה( על עזריחובר
 סקונדה 6 ו/! הראיה זוית שיעור הירחן(. של הנראה קוטר מחצי חלקים מקל.האחד

 הקרוביפ הדבייפ ראיית בענין העין הרגשת כח על אחרות בהעות יר' על נםמתאשר
 מצר ח"נ T~bingen und Stutg~rt )רפוס קוסטה בספרו הוטב~לד החכםוהרחוקים.

 בהיותו נוצצת טתכת של חום להרגיש תוכל שהעין וטראה בזה מאריך והלאה(60
 הרחוקים הדברים א~לפ סקונדה, ,'0 2 לשיעור אם ב' 'ג'ע לא עביו אם גם אליהקוןב
 מן נדגל חלק תוכו אל בולע האוץ את המקקו שהאויר מפנ' יוחד גדולה זויתצריכים
 בהיותו בונפלאנד רעו את ער~טות בענים ראה כי נפלא אחר מקרה על והעירהאזר,
 המראה( את ראו עטו שהיו אחרים אנשים )ונם ניאונרפיות פרסאות כארבע ממנורחוק
 עליו ערך כאשר ואח'כ אפל, שמראדו גבוה הר גב על לבנים לבוש ענברבהיותו
 7 אך או היתה הראיה וזוית בונפלאנר; רעו שהוא הכיר הטגרלת הטצופיתאת

 אלטען רעט אפטראנאמיע רטן בספרו Scbiaparelli הידוע והחכםפ11נרימי(.

 לא הוה העוון כי מקייב, לאיר הזה השעני את שחאיינו הסדינים על לתפרה איןי(
 תוכנים ע"י אם כי 1671, כשנת כן אחרי שנה עשרה כשמנה שנולד בעצמו קעפלער ע'יגעשה
 כששים אך נתגלו בו להם היו לא מקרבות ומצופיות היטב מדויקים כלים בידם היו שלאאתרים
 רגר וכי האמתי, כגרלם הדברים את לנו התנת אינה ערומות בעינים והראית כן, אחרישנה

 בחכמת ידוע הזה החזיון באמת, הוא מאשר גדול עינים למראה נראה אפל גבי עלמבהיק-
 מצמצמים אינם החר קרני כי וסכתו כהגרפה", בשם לו אקרא ואני אירראדיאצ"אן בשםהטנע
 גבולם את ועוברים ווצאים אך עליו תפלים ono שבעין הרשת עור מקום עלפשלתם
 שנעשה ער יתקטן המקרבת במצופית ההגרמת ושיעור הסמוכים, הראות עצבי את גםומעוררים
 . .. . עיר. ס~דגש בלחילש.עור

 תיסטעכשאפטען מאטהעמאטישען רעד געשיכטע צור )אונטערזוכונגען נינטר החכם1(
 לסקמרח היאוחו בהשית הייה של הממי תלק ש,עיר את לקצוב נונל פיהן ע5 כייאסר אעי4 אל הקרובים הרבריפ ראית בדבר הומבלר בשם שתכאתי הבצינות על בחששו 297(צד
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 באונשטין יחיאל חייב.100

 אל אם כ' לב נשים לא אם גסה, נדרך כ' הוא גם יאמר 88( נמש[מעממאמענמעמ
 המולד אחר הראשונה בפעכ יראה הירח כי לומד נוכל לרבד, הדרושים הראשייםהפרמים
 בידינו 'עלה הזה השיעור אכל לאופק. טתחת מעלות נטש השמש בשות עוב,לעת
 '.ב בעדך דרכנו למי הראיה קצ' ו'ה'1 מעלות, כשש הוא נס הטרהק קשחבהיות
 מעלות י.ב עד טעשר הראיה קצי את לקצוב נובל האלה הדברים כל עפ"מעלות.
 ומן את חשב שהוא הרמב.ם של בהלכותיו שטצאתי תמוה דבר ,ה וראהבקירוב.
 טהלכ' חשבונות כל את קוגע והוא ה.1( )פי'ד שקה'ח אחר שעה כשלישהראיה

 מתשע. 'ותר תמיר להיות צרלכה הראיה n~?w דעתו לפי והנה זה, רגע עלהטאורות
 ואם מינוט.ן, ~ל.ו התר להיות צריך קטנו בתגלית הראיה ומן הנהטעלות,
 נבולים גס ל4 שהיו לשער אפשר שעה חוטשי שלשה שצ.ל ברברנו להגיה נאבהל4

 ולא שעה כשליש אם כ' באצת צייכים שאינפ האחרונים וכנכול' כיוחד,קצרים
 אחריהם נמשך לסותר אך בו שהרקדוץ הראיה ומן בשיעור אבל להפ,הסנים
 בנונה~(.שלא

 הקראים, אצל ההקרבה דרכיג..

 בכללם 'תחלקו הקיא'ם חבט' אצל הרבה ואם טעט אפ השונים ההקיבהדרנ'
 על השקפה ע"פ טראש החרש ראש 'ופ את לקטוע טשטש האחד פוליפ:לשנ'
 החדש ים. בראשית למפרע לקצוב טשטש והשנ' היוצא, החרש בסוף הירהטעמד

 ,ההקרבה א( 'חשנו: הראשון הטין אל חדש. ראש להיות ראו, שהיה היום אתהשני

 בוטנו_ הירח נראה שלא ספני טלא'פ הרשים ארבעה עשינו שאס וחסרים.. מלנ"מע:"

 אבל חטשה עושיפ אחי'פ )ולרעת חסר הדט'ש' את איפן בכל לעשות אנוצריכים
 ענין אליהו אדרת ובפפר י.א פרק החרש קריש r'v ערן גן בפפר ע' ששה.לא

 שלשה עשינו אם וגן לטעלה(, הבאנו כבר ההדם' ולשון מ.ו, פרק החדשקלוש
 טלא. הרביע' את אופן בבל לעשות אנו וקוץ'מ הירח בראיה חסריםחלוצים

 החוש מימי באחד שדרית היוח את ראינו שאם הישן". היגח ע"י ,ההקרבהב(
 ריח וקובעים בערב לטחיתו ה'רח יראה שלא בידוע החמה הנץ לפנ' מטוךהלחרונים

 'ישראי בארץ וכפרת בקירוביאהח
 הראיה ז,יוצ ,ההשיך. ממהוים והשסיה גיותר זך שאוירה

 יאית וה ולפי טעלה. שלישי ושט טעלות שתי של הסדיק קשח av פכוונת אחת סקציהשל
 אגל גזותי. חנפר?יס היויונות מן לח.ות צייכה היהה בס,דב ועינית גס~וה שהייתהידח
 גלנד. הסנדא ן. אך ופיורד "rlfo1 טן לקית שאינו נוה קטן גבול על לימךקשה

 נווקין ה'1 כיצר לכינת נפידושו דדטנ.ם וגדי על העידני יפה היצרה וירידיי(
 האומות כבל הישבון "ובעלי : הנה בלשון הדאיה. ]קשה[ )קצת( "השבון על שנתנ יזב()4,ה

 נאטת.. שישון אצלם נתבדו לא ויזין דדנו, נמוך הנה ~עו גו ,חולקיווהפילוסופים
 '. , הסטינה. ל(, לסיטן ההעוח בסוף חיו lfw- טעלית שש ,השייוון41~1
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101 קרם מספיטה

 : ההדם' )מ.ל ומחצה ימים שנ' מתכסה שהירח בגרם שכלל טפנ' השליש',מום
 לעין ויראה יעלה למחר גם כ' ברוי 'עלה, לילה בעוד בקר בטרם לחדש( )בכתאפ
 וידעיכו המורח מן 'עלה בקר כאזר ואם לא, לאוואם

~DWn 
 כניצוצותיו בזריחתו

 '1ם ונלי ימת, ובכ"ט בכית תסתר במזרחו לעין להראות תחר ליום שד יעיה שמא!
 סי' הכפר אשכל חרש, ראש שלישי וביום כסויו ימים ב' נספור כי . . . חרשוואש
 בתחלת הירח נראה שאט וענינה השמש,, עם .ההקרבה נ( : 'חשבו ה~נ' למיןקפי(.
 להראות לירח היה שאחשד למפרע מלתא א'גלאי החמה שקיעת עם יחדהחדש
 פטר(. אליהו ואורת פ"ב ערן )גן י'ח היה שעכר וביום שלפניו יוםכערב
 לפני ויותר שעות ב' הירח נראה שאם וענינה נדול', היום מבעור .ההקרבה.ד(

 י לשנ' קרוב כן. לפנ' שהיה כערב להראות לירח היה שאפשר בישע השמש,שקיעת
 השרות., .הקרבת ה( ח"ק. פרק אליהו נקדרת שליש' 'ום ערב הוא הוה והערבישם,
 ב'ר1ע החמה ששקעה אחר שעות שתי משך . החדש בתחלת הירח אור שהששאס

 עדן )נן שי' 'ום ערב הוא הוה והעיב שלפניו, בערב להראות לירה היהשאפשר
 שם(. אלמוואדרת

 היה לא אם כרת, ח"ב בהם שהעובר צועדים בהם שיש ותשדי, נימןבחדש'
 פי' אליהו ואדרת פי.ב עדן )נן מספק ר"ח 'מים שנ' עושם אמת' הקרבה ס'טןבהפ
 המסופקים השנה חרש' בכל שנם נראה קפח, סי' הכפר אשכל ההדסי, ומדבריט"ו,

 'מים(. שני ר"חעושים
 החרש את לחסר אומרת האחת 13, את 11 פותרות הקרבות ששת'במקום

 'ותר הקרובה אותה על וסומכים הדעת בשקול תלוי הדבר למלאותו, אומיתוהשנית
 השמש, בנצוצ' מיד ונעלם הירח נראה כשהרית לחדש יום בכס למשל אפלודא'.
 שכבר אחר כזאת 'קרה אפ נעשה טה אבל ב( )הקרבה חסר לעשותו נותןהדין
 ה.רח את לעשות והדין בזמנו הירח בהם שנראה ע" חסריפ חדשים שלשהעשינו
 סיטן שהוא החסרים החדשים הקרבת סיטן על סומכים כוה באקרה א(? )הקרבהמלא
 הדשים ארבעה נשמו ולהפך, טלא, החדש את ועושים ששן הקובת ט0.טן יותרחוק

 לחרש ככ'ה נראה והישן חסר, ההמיש' את לעשות נותן והחן 1ה, אחר זהמלאים
 שהוא הטלאים הקרבת ס'טן על פומכים מלא, שהחדש מוכיח סיטן שהואשחרית
 "א(. p-e סוף ערן )נן הישן a?n טס'טן יותר חזקסימן

 בהם ונדקדק ההרסי רבר' DV ה'( ו' )ג' השנ' ממין ההקרבות ,את נשוהאם
 אחרים סימנים עור עליהן ושסיף .הד ה1א.כולל האחרונות השתים את כי נמצאיפה
 צ'ק )פרק. האדרת שכעל הדבר הוא לאזלי במספר'פ גנ1לם את קוצב שאינואלא
 אותה שקצב מפנ' השרות, הקרבת על היים ועץ עדן גן כעל אהרן רי שם אתקווא
 ואת .אחרי רבריו: כה הנה וטעמה(. מנתה בבאור מאר האריך ובם שעותיהבמספר

 ושמושו ונכהו טרומת טראייחו לנו כשנודע pDDQ) ימים שנ' ו'ח שקבענו)אהו'
11pWD11כלשר 1להגכילה, צ.ל; )א,ל' ולהגדילה לקוש נשוב השטש טן היחקת 
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 יום 'ום בל הרחקת סדת כשעור אם . . . ריח( בו שחל היום את למפרעלהגביל
 היום אותו קדישתו, יום מאמש כ' לנו גרור בחידושו שיעורו הוא כןבישנותו

~ayw ואם בעד,חו,קדש fil~D למחר ורא' ראייתו עו מטערב 'ום כל הרתקת טשעור 
tnw)1p. . . שכ' ואכוו ועריו וגדלו נש'עורו קונותיו וגובה רום ונכהו, ווטו נם 
 ונעטור טספקתו ונשוב נבין אלה סכל וטסלולו, כשגילו אורו והנכרת נופווגדולת
 טכוונת נרא.ת ההדס' של .שטושו. מלת קם'0. מ" הכפר )אשכל וטלטולו.נעקרו
 השמש, אחר לשקוע ה.רח שיתאחר הומן על ומורה ערן גן בעל של .שרות' טלרעם

 לפנ' הירח שיראה הנטן שעור את בתוכן שיכללו אפשר השמש. מן .הרחקתוומלות
 Dy הדירגה בענין אכן ניול-. היום .טנעוד ההקרנה אל וטבוזמת החטהשקיעת
 אם אפילו דעתו לפ' והאדרת. ערן גן בעל טדעת בייקרה שונה ההרם' רעתהשתש
 שיש אלא ל"א, ג'ום ר.ח קובעין הדמה שקיעת עם 'הד שלשים 'זם בסוף הירחנראה
 נראה שלשים 'ום ובסוף טעונניפ הטערב סני היו ואנו בליל אפ הלוקות: שת'בזה
 'טים שנ' ריח או ר"ה עושים השטש עם שנראה בין nl~DWn בין שנראה ביןהירח,
 ביום ריח קובעים נראה ל8 והירח ויך צלול האויר ומנו בליל היה אם אבלמספק,
 בליל הירח ראית העור שתולים מפני כלילו, נם היגח נראה שלא אע"פ בלבדל"א
 אפילו שלשים 'זפ בסוף נראה אם וכן וכיוצא, נסוך שהמקום חיצוניות, בסיבותל"א
 ואור הואיל אוסרים יאין בלבד, ל"א יום אלא י'ח D'WIV א.1 השמש עפ נראהאם
 בלילה עוד להראות 'כול שהיה אפשר השמש עם שנראה ער כך כל חזקהירח

 אין 'מים, שנ' מספק ונעשה חיצונית סיבה טסני היה ראינוהו שלא וזהשלפנס
 חוקה נראה ולא הוא.ל : להפך D'~DIN אנו בהיר המערב שהיה טאחר כי כן,אוטרים
 נסתפקנו .אפ בלשונו: ההדס' דברי את בזה נותן והננ' להראות. וטנו עוד הגיעשלא
 כליא )ה.רח( העד יראה ואת ואחרי הענפם קשור טמני בחדש וגטעדכ כישןבמורח
 ונקדש לנו ספקה השטשות( )נין ערב בפנות או השטש( עם )כלומר ערב טיםיום
 נראה ולא ל-א( כליל גם שלשים כליל )נם בהיר הט"רב היה ואם חדשיך, יט'םשנ'

 ל'א בצם לנו, npeD אין ביאייתנו ועמוק נטוך הראיה סקוס כ' ל-א( בליל)אם'לו
 ל'א( )בליל העד נראה אם ואם.לו בקדושו, יוב מל'א לנו 'ותר rw כי גמצותך,קדושו
 להעיר וראז' וקרושו'. חדושו עדות נערב השטשות( בין לפני )כלוטר ערב פנותטים
 דברי את סותר האדרת בעל נם עליה, מדברים שאנו השטש, עם ההקרבה כעניןכי

 מטוך השמש עפ החדש נראה ,לסעמיפ כ'. אטר ח'( )כפרק מזה למעלה כ'עצטו,
 היאיה לאחר אלא ר.ח 'קבע לא ובאו בגידולה. הראיה קשת כשתהיה וזהלשקה'ח

 ט'(. שער )ח.א הלכנה אור כעל הנאת הכתירה על עטר ובבר ע'י.ש. לפניה,ולא
 כן כ' ההדס', לפנ' עוד הקראים השתמשו לאלה רופות או כאלהבהקרבות

 תשיי חרש בראש .אם האומר: בפי'א( האררת בעל )הביאו יפת בן ללו'מצאנו
 אחר, 'ום נעשה הכפורים ויום השנה(, )ראש 'מים שני נעשה נוה, )ספק(יקרה
 בן בהקרבה ונעשה הירח יראה פנים כל על ביניהם w~w ימים שבתשעהספנ'
 הראשון אם הטסופק'ם ההם ה'ם'ס משנ' באחד ההדש ראש ונברור הוא, 'סיסעסה
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108 קדם ינ'פליטה

 פ' ע5 בבחוכ ההוא, בזמן אשר ההם הצינים שיקריבו ההקרבה כפ' השנ'או
 זנו". 'ורוך אשרהתורה

 כי היו ולא טדוקרק'ם חשבונות על מיוסרות היו שלא האלה, ההקרבותכל
 פר'אם

 בחינותו
 הקהלות בהן ונפלנו אחר; פה הקראים חכמ' סאת נתקבלו לא גסות,

 פסקו לא ומחלקת וריב כתות, לכתות נעשו זה 'ד' על אשר ער ברעותיהן, טאדעד
 הלכנה אור כספיו 'צחק ר, הקראי החכם בארוכה ואת כל 'ספר _)כאשרבתוכן
 לט את וערב הוה 'צחק ר' ההזפ קם לפסנו שנים כסאה אשר עד "א(, שערהיא
 חשבון פי על מועדות הקובע כל את חשבו אשר אבותיו ואבות אבותיו מטנהנלסור
 ישם למיניהן, ההקרבות כל את בים5 התנונה חבטת על ובהשענו w~le1,לטעונן
 סוף סוף םחקומטיו היו ועצומים רבים אמנם ואם הראיה. חשבונות אתתחתיהן
 טסנו. 'ותר עור ללכת הרחיקו אשר אחריו שבאו הקיאים חכמי מאת שיטתונתקבלה
 לו שם אשר הגרר לפ' חזש השם טושג את ליסוד לו בשוטו הלבנה אורבעל
 אנו שאין אוטר נור חב5' לשוכני ש.ראה בשיעור הירח אור בו שיתחרש.הגטן
 בו 5הראיח שראוי גוסן החרש את לקיש ועלינו טסש, הירח לראיית כללנזקקים
 גדולים היו ראייתו שקצ' בזמן אחת פעם הירה שנראה בוטנו ובמצאו חשנון. פיעל
 לקצים הירח שהניע גחשבון לנו שיצא עת שבכל טשפט חרץ מעלות, מי-נטעם
 11 בשימתו הולך הלבנה אור בעל כ' טוה רואים הננו לקדשו. עלינו החובכאלה

 סדת. את המעש ג' האחד יכריס: גשנ' סטנו נבדל אבל כהלכותיו, הרטב.םאחר'
 השנ' והדבר ועור, '.ג על העמירם והוא ושד מעלות לכ'ב הרטטם שקצנההקצים

 גדול הראשון האורך אם ואפילו להיה, הראיה לקשת נם שיעור נותןשהרמכ.ם
 מתשע גדולה הרימה קשת כן אם אלא החודש את מקישים אין ואת בנ5מאד

 שתהיה וכלכר בטשהו, הראיה קשת שיעור הלבנה אור כעל ולרעתטעלות,
 בכדור טעלות מיה שכרחב מוצא והוא ועור, מעלות '.נ הראשון האורן עפקבוצתה
 הלבנה )אור דקים עשרה אך גדולה הראיה קשת אם להראות לירח אפשרהארץ
 רצה טקונטטנט'נה שמחה ר' הלבנה אור כעל דאל טהלוקתו ובעל קרובו מ.א(.דף

 הלכנה אור נעל בשלוות נבויץ החכם דבר' וכם' 'ותר, עוד פשוטה ורךלחנהינ
 וכגלילות' באפקים טעלות שש הראיה כקשת 'יח כל לקדש .חייג הספר בתחלתאשר
 גדר כן כ' בי הערה לטעלה ראינו וכבר והגלילוה(, האופקים בכל שהכונה)נראה
 ישיר אבן עשה כן לא  החושה. הלבנה ראית ומן את Schiaparelli התוכןגם

 הראיה. לקשת כלל חש שלא בגוולווא, שהדחיס שגה לם'ו וקביעותיו PnllIDבלוח
 המדקדק ככס נהשכומת'ו, עליו נשען אשר הישד את נל,ה,ח'ו ג5ה לא אמנם אםנ.

 מפני לר.ח, וקבענו ובכ.ו השטש, לפני הירח 'שקע רבות שפעמים 'ראה היטבבהם
 כוכיווב 'הורה הקרא' החכם nwp זנן לו. קצב אשר לנבול הניע הראשוןשהאורך
 בלבד הראשון האויך על חשנונות', בל הוא קובע כ' חיב, לעתים כינהכספיו
 ואיננו השמש., מן מורגש אור ה.רח שיקבל .כד' טעט ויותר מעלות ארבעשמדחו
 וקובעים בלום בסך אין השמש קורם הירח ישקע א"  ואפילו הראיה לקשתחושש
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 קדם טנ' פעמה בארנשמיין. 'חיאלחים104

 'ש'ר האחרונות: הקראים חנט' כל לוה הסכימו שם דברת כפי ערב. באותור"ה
 עיקר הוא הירח חדוש .כי מולטנסקי, ור"מ כוכיווב ריר רש.ף, ואנן ישירואבן

~wtipa.,המבחר בעל את גם האלה החנמים בין שהוניר טה )אולם החדשים 
 באסת כ' גדולים, באילנות להתלות כדי אך הנראה כפי זה עשה הלכנה אורוכעל
 אור כעל דעת ולם' הנואיה, פ' על אלא ההורש קירוש אין המבחר בעללרעת
 פנים כל על הראייה וקשת מעלות, מ"ג יותר הראיה קצי שיהיו צריךהלבנה
 השמש(. אחר הייח שישקע כדיבמשהו,
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