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 פורנשטיין י.ח.

 ומחזוריםעבורים
 ימיו בעלומי האדם לו בחר אשר המדה, - ת. י ל ל כ ה ר י ק סא.
 הירח, מאיר הטבע, מידי לקוחה היתה זמניו, בחשוב לאחדותלעשותה
 במשך ומשתנה ההולך מראהו, בחליפות עיניו את מאז עליו משךאשר
 לו עשה ומלואי, חדושן זמן ביותר: בו המצינים הימים שני אתהחרש.
 ויאספת-עם. ולשמחה לשש5ן איהיו, לעבודת מקדשים ומועד, חגלימי
 עתות מחסרון. נקי איננו לבד, הלבנה על-פי הזמנים את לחשב הזה,הדרך
 על פעלתם הפועלים האויר, במזג לרגליהם הנולדים השנויים וכל ומם,קף

 במהלך כי-אם הירח, פני בצליפות תלוים אינם  והחיים,  הצמחיםהתפתחות
 היקום. כל באף חיים ונופח הארץ על-פני וחש אורו המשפיעהשמש,
 עמי רק היום עד יחזיקו בו אשר בלבד, הלבנה על-פי הזמניםסדור

 הממשלה ובכתבי העולם לעניני )כי אלהיהם ובעבודת הדת לעניניהמחמדים
 בראשית לבני-אדם מספיק היה החמה(, בשנת גם הלבנה שנת בצדישתמשו

 ומחלבם, מפשרם נזינים מקנה, ורועי אנשי-ציד עוד בהיותםהתפתחותם,
 כאשר אבל השנה. ימות כל אחת במדה כמעט להם מצויה היתהופרנסתם
 מחיי ולעבור קדימה אחד צעד עוד התפתחותו בדרך לעשות האדםהוסיף
 הזאת שנת-הלבנה היתה יא הקרקע, על ועמד ישוב וי לחייםנודדים
 אלא באמת היתה שלא - הזאוז השנה כי דעתו. את עוד להפיסיכולה

 יכולה היתה לא - שנה בשם לקרא רחוקה השאלה בדרך ורקמלאכותית,
 שנה בכל נעתקת היתה כי וקציר, זרע והם, קר עת5ת מועדיה,לשמור

 להן, הראויות השנה עתויו עם שנותיו לכין וכדי לאחוריה. יוםאחד-עשר
 ימים, של קצוב מספר לעת מעת להוסיף זקוק את-עצמו איש-האדמהראה
 העמים כל אצל נעשית היתה הזאת התוספת הנכון. השנה לפרק להגיעכדי
 הדורש ממזם בשעור ראש-השנה נעתק שכבר הרגישו, כאשר השנה,בסוף
 מוחד, נטם לו היה לא העבור, השט ב11ם הידוע הנוסף, הזמןתקוה
 וקרוב לה שקדם ט החד מן כחלק הנראה, כפי תחשב, השנה, חדשיכשאר
 מובא היה לא נמוכה, מדרגה על עוד עומדים שהיו העמים, שאצללשער,
 עמים כמה אצל כאלה דוגמאות מצאנו כאשר השנה, ימי במספרכלל

 ובטול הטבע שביתת ימי שהיו החדשים את בחשבון הביאו שלאטבע"ט,
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 בורנוטיין י.ח.*

 פולינזיה ביקי האט?טים בני היו כזאת בדרך השנה(. בפרק (Y?1מלאכה
 באמצע אצלם הנופלים עץ-הלחם, פרי ברורי על שנותיהם אתקובעים
 העץ, בכורי ימי לפני לבוא הלבנה שנת קדמה אשר עת ובכל מרס,?רח
 חרש  שלשה-עשר בת אותה ועושים אחד חרש השנה על מוסיפיםהיו
 מנינה תחלת ואת ללבנה חדשיה את החושבת כזאת, שנה 62,וג איוקר,(??1
 9טחחג(, vagus יאהר, )געבונדענעס מחשרת שנה בשם תאראיחמה,

 מכונ1ת עתותיה שיהיו עד הלבנה, שנת מדת להארכת הזה,למעשה
 המועד" "העביר מלשון ר, ו ב ע בשם וקרא להן, הראויות הטבע חזיונותעם

 שלשים ליום שלשים מיום ראש-החרש שהעתקת וכמו י"ז(. מ"ו,)ירמיה,
 החדשה, השנה תחלת העתקת תקרא כן החדש, עבור בשם תקראואחד
 העבור ענין אל ה. נ ש ה עביר בשם ארבעה-עשר, אל השלשה-עשרמחלש
 פונתי כל ופה בפרוטרוט. להתבונן עוד נשוב בישראל התמיהותוודרכי
 חליפות על המ~סד המעשי, העבור מן הלעבר על עין לשוםאך

 על הינוי וני, העי העבור אל הטבע, מן לקוחים וסמניםהעתים
 או פחות בקרוב ההמה עם הלבנה שנות סטשוים המחזורים אוהחשבון
יותר.

 על הנסיון, על-פי והלבנה החמה שנות לסשוות הזאת, הגסההדרך
 היתה יכולה התולדה, לו הספיקה אשר השונים, והסמנים החזיונותיסוד

 שצרכיו בעת הטבעי, במצבו חי היה עוד כל האדם, לב משאלותלמלאות
 זריעה בשעת זורע חרישה, בשעת חורש פשוטים: חייו ודרכי מעטיםהיו

 ללכת הוסיף כאשר רוחו, את להניח כחה קצר אבל קצירה. בשעתוקוצר
 תלוי להיות הפץ לא איש-האדמה דור, אל מדור ולהתפתח חיל אלמהיל

 את יורוהו אשר הטבע מראוני על תמיד ולס13ת אחרים ברצוןבמעשיו
 ושאיפתו על-פיהם. דרכיו ולכונן מראש לדעתם כי-אם יעשה, אשרהמעשה
 וקנין, מסחר עושה לאיש לאט לאט נהפך אשר העת למן ורבה הלכהזאת
 החליפות את מראש לדעת היה ועליו וימים, נהרות ועובר הךח1תהולך

 הצעד ופגע. מקרה לכל צפוי יהיה לבלתי האויר, במזג לבואהנכונות
 זמן לו ולמצא לבקש היה זו, דרכו על האדם עשה אשרהראשון,

 אשר וימים, הדשים ?נים, של שלם מספר בתוכו יכיל אשרכזה,
 כבראשונה, להיות השנה עתות וחליפות בארץ הטבע חזיונות ישובובהם
 על-כל-פנים והלבנה, החמה שנות אשוה מחזור למצא אחרות, במליםאו

 .בקרוב.
 לאיש היא קשה ולא ממנו היא נפלאת לא כאלה מחזוריםמציאת

 ספרים מפי ויודע לפניו מוכן הכל את ומוצא המשכים הזה, הדורמבני
 היה כן לא אבל 1(. הדקים ולחלקיהם לרגעיהם והחרש השנה מדתאת

 נעלם להוציא צריכים והיו החתום, כספר להם היה שהכל לקדמונים,הדבר

 הלב"ח חדש אל החמה שגת צרך את לנו הגותן 19,36826793, השעי את אםי(

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ומהתריםעבורים

 כאבז מנחות היו לפניהם הסתום. מתוך הסתום את וללמוד הנעלםמתוך
 מדת את למצא בחברתה: אחת תלויות שאלות, שתי הופכים להשאין
 להם ולברא ולשוב - אותו מבקשים שהם - המחזור על-ידי והחדשהשנה
 השאלה בנסיון. להם שיצא והחרש, השנה מדת מתוך מדזקמחזור
 תקופות זמני פתרון, לה למצא יכלה במהרה לא הזאת והמערכתהסבוכה
 בערכים לזה זה נערכים אינם השמים, גופי כל כתקופות והירח,השמש
 האדם ישכל קטנים, במספרים ובפרט בדיוק, לקצבם שאפשרפשוטים,
 עד ולהחרב, להבראות צריכים היו מחזורים וכמה יתרה, טרחה בלימקיפם
 הטובות, המתנות וככל לי!" הניין "דין מהם: אחד על לאמר היהשאפשר
 על- זו ידיעה גם לו באה כן יסורים, על-ידי אלא לאדם לו ותנושלא
 עברו וכמים להשכח כאלה יגיעות של דרפן אמנם ואם רבות. יגיעותידי
 ממחזורים רבים רשמים עוד לנו נשארו הנה בכי-זאת וןסרו, לאעוד

 הזאת: התמונה מן ברוך( קאנטואירליכירגרוך, )קעטטען- נמשך או מרתק בשבר נפטת האחרונים, התוכנים שמצאוהו מה כפי עצום,בדיוק

14-1 
2 

14-1 
1-- . 1 
--.* 17 
2

 לו, הקודם מן ייתר מ~קדק מחקיו המאחר שכל מקרבים, ערכים של שורה לנו תצאאז
 אלה;והם

25223 7 4311

832 11 19 א3ח0

 את -- ןם?תו המחיר שנות מספר אתלנו גוחנת השבר איכת האלה השעורים, מן אחד*בכי
 ממיאי-מקום, יהם מצאו כבר ביותר, הגסים הראשונים, השעורים ארבעה שבו. העבירשנות
 והם התפתחותם, בראשית עוד ביותר, הקרומים חדורות בני אצל הדברים, במרוצת נראהכאשר
 של מועט מספר אך מקיפים בהיותם אשר, שנה, אחת-עשרה ובן שמונה שלש, שתים, בןמחזור
 בן המחזור עי שעמדו עד לעביר, הצרך ממזם זמן עוד אבל בנסיון. למצאם היה נקלשנים,

 איהי. מחזור או הזהב מספר בשם שקראוהו עד כל-כך, עליהם חביב שהיה שנה,תשע-עשרה
 ארבע- בן אחרים: מחזורים עוד מהם, שונים מינים הרכבת על-ירי יצאו, האלה המחזוריםמחמשת
 של שנים עם ששנה בן מחזור מהתחברות )חראשון שנה פיד ובן מ"ט בן שלשים, בןעשרה,
 י"א בן מחזור מהרכבת השלישי י"ס, של מחזוי עם י"א בן מחזור מהרכבת השני שנים,שיש
 האחרוניפ השעורים שני י"ט(. של ארבעה עם שמונה בן ממחזור והרביעי י"ס, של שניםעם

 השבר על-ידי ימצא שאפשר האחרים, הערכים לאמר צריך ואין המקרבים, הערכיםבשורה
 לכיל מעולם יצאו לא ארך, זמן מקיפים בהיותם השערה(, כחוט כפעט מדקדק )שהאחרוןהמרתק

 העיון. על-ידי כי-אם לסגלות יכיו לא כי :שה,מ
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 בורנשטיין י.ח.ל:(

 חבלי וגם ושכלילם, ולקונם התפתחותם, יצירתם, דרך תולדותם,שונים,
 להם. קדמו אשרלדה

 ובתורת מלהמה בתכסיסי גדלם ואת פעם את הראו אשרהרומיים,
 אחזו המדקדקים, במדעים מ-הדים כשרונות להם היו לא אבלהמשפטים,

 בימיהם נהוגה שהיתה יום, שנ"ה בת הלבנה שנת על מאד: מוזרבדרך
 מהתסברות יום. כ"ב בן עבור חרש שנים שתי בכל מוסיפים היומקדם,
 לקבע בה שאין משנה, בריאה מין אפוא להם יצא החמה עםהלבנו;
 שמספר כאלה, שנים שוני כלל. רקם כל כמעט פניהם ומקלסתריולדיה
 כל אבי יום(, שס"ו )בנות חמה שנות לשתי בקרוב ?וית תשל"ב,ימיהן
 סילתה הלבנה לשנת אבדה זה כנגד ממדתה. שונה לעצמה מהןאחת

 אינם יומן שנ"ה בת בשנה )אפילו חדשיה ראשי כי בה, מצטינתשהיתה
 ומשתנה הולכת שהיתה הזאת/ המשנה ובבריאה נ(; חדושה בזמןנופלים
 שבא עד שנים, מאות הרבה משתמשים היומיים היו הבאות, בשניםלר,
 העמים בכל משלה נמצא לא אשר המכשלה, את לתקן קיסריוליוס

 במשך שנשמטו יום, שמונים בה שעמד השנה על שהוסיף ואחריוהלשונות,
 מן שלמד ורביע, יום שס"ה בת החמה שנת את בארצו הנהיג האלך,הזמן

המצרים.
 יותלל ומפלשים ברורם היונים.-דברים אצל עטור מחזורינ
 יון עמי אצל מוצאים אנו לתולדותם, העבור מחזורי עי-דבר אורהמפיצים
 'טלנה העבור חשבון בתולדות לעוסקים גם להידע הם וראויםהקדמתימן

 היהודים. אצל והתפתחותם יצירתם דרך על מהם להקיש יוכלולמען
 שחי ~מינוס, היוני התוכן יאמר - הקדמונים" בפי היתה"שימה

 ואת ללבנה החדשים את מונים "להיוו! - הרגיל, המנין שלפני השניתבמאה
 קרבניהם להקריב מהם הדורשים האלהים, ומצות ההקים את להמה.השנים
 מכונות השנים עושים להיות כזו, בדרך היונים להם שרשו אבות,כדת
 לאלהיהם הקרבנות את ומביאים הלבנה,,. עם - והימים והחדשים החמה,עם

 וכן בקיץ, הקיץ וקרבן באביב האביב קרבן להם, הראויות השנהבעתות

 גא( )פרשת במכילתא שאמרו רבותינו, דברי יותר לנו יובנו האלה הדגלים עי-פי1(
 דברים ובספרי, מעבר". אתה חדש חיש, את שמור אומר כשהוא - מעבר מכמה שמענו-כל

 ט"ו או יום י-ר לו נותן אתה יום, ט"ו או יום י"ד חסרה שנה היתה אם איכול tftp):)פסקא
 11לא פחות לא חדש, ת"ל שמעון(, דרבי במכילתא שהיא כמו יום, כ' או י' לתקן: יש )אולייום

 והדברים יותר". ולא פחוה חדש-לא ת"ל יום, נ' או יום מ' חסרה היהה אם יכוליותר[ן
 אחה היאך האביב חדש את שמור שנאמר "מכלל שמעון; דרבי במכילתא יותר עודמבארים
 כין יעבר יום עשרים או עשרה חסרה השנה היתה אם יכול ם. י מ י ו ל ף י ס ו המשמרו?

 יום חמשים או יום ארבעים ;חסרהן )יתרה( השנה היתה אם יכול מחדש. פחות אין חדי,ת"ל
 עור נשוב הזה הענין עי 7(. צד הופמן, )הוצאת חדש" על יתר אין חדש, ת"ל כןןיעבר

 הנזכרים השונים, המשלים שגל נראה, ושם בפרוטרוט, העבור על בו שידבר במקוםיהתחקות

 עמים ממנהגי המציאות, מן לקוחים כי-אם אמינא", דיתך "מלקא כעין איום הבמים,בדברי
 עשרם. דרך שמעו או שראושתים,
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9[ן ומחזוריםעבורים

 יום, לשלשים החרש את חשבו "הקדמונים במועדם". הקרבנות יתראת
 מצאו הרקיע חזיונות על-פי אך י(. בשנה שנה עביר חיש מוסיפיםוהיו

 היו לא והחדשים הימים כי מאד, מפקפקת הזאת הדרך אתעד-מהרה
 אחר חפשו ולכן השמש. עם צמדים הלכו לא - והשנים . הירח, עםמכינים
 עם וחדשיה ימיה ולפי החמה עם שנותיה יפי תסכים אשף, כזאת,תקופה
 כאחד. שלמות ושנים שלמים ימים שקמים, חדשים בתוכה ושתכילהלבנה,
 עם יחד בה, שהיו שנים, שמונה בת היתה שמצאו הראשונההתקופה
 שנים. שמונה שהם ימים, 2922 או וגדשים, צ"ט העכור, חדשישלשת
 ושנת ורביע, יום שס"ה היא החמה שנת זו: בדרך הגיעו הזאתלתקופה
 ורביע. יום י"א הלבנה שנת על החמה שנת יתרון ונמצא שנ"ר,הלבנה
 לאחור נעתקים נמצאנו הלבנה, על-פי השנה חדשי את נחשב אםולכן
 נכפול שאם כזה, מספר למצא בקשו ולכן ורביע. יום י"א ההמהבשנת
 דבר שימים. וחדשים שקמים ימים בקרבו יכיל ימים, של יתרון אותו ידועל
 או יום תשעים לנו והיו שמונה, הכופל המספר יהיה אם בידינו, יעלהזה

 הנה ורביע, יום י"א לאחור חוזרים אנו אחת בשנה אם כי הדשים.שלשה
 שהם יופ, תשעים שנים בשמונה השמש מן נעתקים שאנו הדבר,ברור
 שלשה שנים שמונה של מחזור בכל יוסיפו הזה הטעם מן חדשים.שלשה
 השמש, בערך בשנה שנה הנולד ההבדל את בזה להשלים עבור,חדשי
 השנה, מן פרק באותו לחול שנים שמונה כל מקץ המועדים ~שובולמען
 החרש מדת ונמצאה יום, שנ"ד היא הלבנה שנת והנה בתחלה.,. בושהיו
 שן מלא בחרש חדש יעשו ולכן יום. נ"ט - הכפול והחיש וחצי, יוםכ"ט
 ימי כל ומסער חסרים וששה מלאים חדשים ששה בשנה ונמצאוחסר,
 שנ"ד'.השנה

 איננו יום 2922 של זה מחזור כי להראות, גמינוס ישובעתה
 היה אז לבד, החמה לשנת רק חוששים היינו אטלו ואומר:מדקדק,
והמחזור ב  שאנו מפני אב5 הרקיע, חזיונות עם צרכו כל מכין 
 החדשים את גם כי-אם החמה, עם השנים את רק לא לכנןצריכים
 לחפץ גם דרושה שתהיה אחרת, דרך להם בקשו לכן הלבנה, עםוהימים
 ואחד וחצי יום כ"ט הוא )יותר(, בדיוק קצוב היבנה, שחדש מפניהזה.
 החדשים, צ"ט על-ידי הזה המספר את נכפול אם לכן ביום,מל"ג

 לפי להכיל צריך שהוא נמצא, שנים, שמונה של במחזורהכלולים
 2922 רק עושות חמה שנות ששמונה ומפני יום, ב/29231 הלבנהחשבון
 וחצי, אחד יום בקעור הלבנה מן הזה בזמן אחור נזורים נמצאנייום,

 שלשה שנה שש-עשרה בכל יוסיפו ולכן ימים. שלשה - שנהובשש-עשרה
 אם ללבנה. וימים והדשים לחמה השנים את למנות כדי ללבנה,ימים

 באדש, חרש להלן: יאמר וכן מעפרת, ואחת פשוטה אחת חליפות, בתגה *נה כלומר,1(
 חסר. ואחר מלא אחד -במשמעות
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 הנוספים הימים שלשת אחר: קלקול לרגליו יבוא אז הזה, התקון אתנעשה
 יום שלשים של ליתרון שנה וששים במאה יתלקטו שנה שש-עשרהבכל
 אחד שנה ק"ס בכל ישמיטו ולבן השבהו, אל בערך שלם לחלשאו

 במחזור ויעפרו שנים, בשמונה לבוא הראוים העביר, הדשימשלשת
 עם הפעם עוד מכונת השנה ונמצאה שלשה, במקום חדשים שניהאחרון
 מספקת". במדההחמה

 השמים, חזיונות עם היטב מכין אינו הזה המתקן המחזור גם"אבל
 לאחד מונה שגמינוס ואחר עבוריו". בסדור ולא בימיו ולא בחדשיולא
 יותר באמת גדולה החיש שמדת הוא, נהם שהגדול מימיו, ( אתאחד
 של זה שמחזור "ומפני ואומר: מוסיף הוא 294, "2נ 311 5011 8111 יע20ועולה
 של מבית-מדרשם התוכנים הציעו ענין, בכל מעבש הוא שניםשמונה

 שתשע- הוכיחו, הם שנה. י"ס בן אחר מחזור וקלפוס פיליפוסאיקטימון
 שבעה נמצאו שבהם חדשים, רל"ה או יום, 6940 מכילות שנהעשרה
 וחדשי כראוי החדשים למראה-עינים נקבעו הזה במחזור עבור.,.חדשי
 אינה השנה מדת אבל הרקיע. חזיונות עם ומכינים מסדריםהעבור

 של רבים עיונים על-פי שמצאוה מה כפי החמה, שנת השמש.מכונתיעם
 המחזור מתוך היוצאת שמדתה בשעה ורביע, ימים שס"ה היא ארך,זמן
  עולה  שביניהן  וההבדל יום, פלי ועוד יום  שס"ה היא שנה י"טבעל
 את  הסירו  קנבוס של  מבית-מררשו התוכנים  ביום.  1חלקים מע"ולאחד
 מחזורים ארבעה הכוללת שנים, ע"ו בת חרשה תקופה ותקבו הוההעודף
 ומספר 28, בה עולים העבור וחדשי חדשים, 940 ובה שנה, י"טשל
 העולים מיטון מחזורי מארבעה אחד ביום פחות )והיא 27759"ימיה
 יום(.27760

 עוד גס שנים שתי בן הראשון" "המחזור היה רואים, שאנוכפי
 השנה מדת ונמצאה חמה, שנות לשתי בו שוים לבנה חדשי )כ"דביותר
 יום(,שס"ט

  וחוותי
 החושבים,  החוקרים, מחכמי יש ושני. 'על מוכיחה

 שמוקאי
 המאחר המחזור גם כי הרגיל", המנין לפני השביעית במאה עוד"אולי
 דעתם לפי נכרים ועקבותיו לימים, מאד הוא עתיק שנים שמונה בןממנו
 משמונה אותם חוגגים שהיו הקדמונים, היננים של שוניםבחגים
 אשר אגדה בספורי הזה למחזור רמזים למצא דמו וגם שנים.לשמונה
 ומלך שנים, שמונה עבד עבודת עבד ופלוני פלוני שגבור המספריםיהם,
 11(. 377, נינצל, )עלן באלה וכיוצא שנים לתשע אחת אלהיו עם וברפלוני
 מספר כעין היונים אצל הזה המספר שהיה רק, מוכיחים אלה דבריםאמנם
 תקופה שהיתה להכריע, בלחם אין אבל העברים, אצל ועשרה כשבעהעגל,
 יותר נוטה ואני שנים. עבור לענין כזה קדום בזמן אצלם נוהגתכזו

 בשנת ישרים ומשפטים חקים לעמו נתן אשר שסולון, 1(, )270, אידקרלדעת
  הגדול המחוקק על  הזה. המניזור את שהנהיג הוא הרגיל, המנין לפני594
 את וסדר וחצי יום לכ"ט הלבנה חרש את שקצב 7ון, סופרי יספרוהזה

 בשם קרא מלא בחלש השלשים יום את חסר. ואחד מלא אחדהחדשים
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 )ירח גוערקט0ע בים קרא ההרש ולהתחלת רע?(, !", (v~a והקדש הישןהיום
 והלאה- כ"א מיום חיש של האחרונים הימים את למנות הנהיג וגםלדש(.
 ובחדש היוצא, ~w?in העשירי בשם מלא בחדש נקרא כ=א )יוםלמפרע
  קדם  מראש לרצתו  יכולים היו שלא דבר ?לם(, וכן לו תשיעי בשם -חסר

 של אלה תקוניו כל הירח. ראית עי קובעים והיו החשבון אתשמקנו
 דורשים ואינם מסדר, חשבון לכל הראשונים היסודות אלא באמת אינםסולון
 שידיעתו סולון, עי פלוסרך יאמר )ובאמת התכונה בחכמת עונקה ידיעהכל

 בראשית עוד אז היה העבור שמשמון ומוכימים, ומישנת( פשוטה היתהבטבע
 )32,ט, הירודוט אצל המובאה קרזיס, עם סולון של ?יסת5 ומדברייצירתו.
 היה שבימיו יוצא, עמור, הדשי ל"ה האדם היי של שנה בשבעיםהחושב
 )המיסד שנים שמונה בן המחזור היה ואיי שנתים. בן המחזור עודנהוג
 מקום עוד לו היה לא הנה סולון, לפני עוד ידוע האלה( העקריםעל

 בו.להתגדר
 מיחסים סולון של זמנו לפני שנים שתי בן המחזור אתהמקדימים

 המחזור הוא המתקן, בן-שמונה המחזור את לדבריהם, ראיה כל בלילו,
 צנזורינוס הרומי הסופר של מפיו אבל 9ד3(ן צר שם, )גינצל,  שנה ק"סשל

 שנתפשטה הרעו; שלפי שומעים, אנו הרגיל( למנין 238 בשנת ספרו)שכתב
 השלישי הרבע בערך חי אשר  (Eudexos), 8יריקסוס היה  הקדמונים, ביןביותר
 והוא שנים, שמונה בן המחזור מיסד הרגיל, המנין לפני הרביעיתבמאה
 לקייאוסטרטוס הזה המחזור את המיחסת הדעה, לאותה יותרנוטה

~(Kleostratos) 
  איד?ר,  תון 540 ובין 500 שנת בין נופל היטב, לנו ידוע שאינושזמנו,
 המתקן המהזור ההתפתחות. דרכי עם יותר מכונים אלה דברים 1(.304/5,
 יום שס"ה של השנה מדת על ראינו, כאשר מוסד, שנים שמונהשל

 הרביעית במאה הראשונה בפעם לעינינו תופיע הזאת  השנה מדתורביע.
 טספקת, ראיה כל בלי ליחסה, וקשה קליפוס. של בזמנו הנהוג, המניןלפני

 הנוצרית הכנסיה אבי והנה לפני-כן. שנה והמשים מאתים שחילסולון,
 במחזור החמה שנת את קוצב הרגיל( למנין הרביעית )במאהאפיפניוס

 ונמצא תשעים, ולא יום פ"ט בו שהוסיפו ואומר, ושמינית, יום לשס"ההזה
 המחזור על שעמדו שהראשונים לשער, בעיני וקרוב 2921, ימיומסקר
 שנות  בשמונה בקרוב משתוות והחמה הלבנה ששנות ?את, רק מצאוהוה
 להוסיף שראוי מזה, והעלו לבנהן חדשי צ"ט הזה בזמן ושנמצאוחמה,
 בתהלה עצמם הכניסו לא אבל עצור; חדשי שלשה ?נים שמונהבכל

 שעבר דבר התמה, שבת מדת לקצוב או המהזור, ימי את במספרלהוציא
 בעתות מועדיהם לעשות דרך שמצאו בזה, די ואמרו יכלתם, גבולאז

 לדקדק בידם שעלה לאחר וגם גס. בקרוב על-כי-פנים להם המשניתהשנה
 ובשש- יום 29231/2 נמצאו חדשים ובצ"ט ולדעת, חדש-הלבנה במדוויותר
 משנת מתרחקת הלבנה ששנת לכך, חוששים היו לא יום, 5847 שנהעשרה
 ההבדל שיעלה עד להמתין ואמרו כפול, מחזור בכל ימים  מספרהחמה
 בראשונה להתחלף בן-שמונה המחזור היה זקוק כזה בדרך שלם.לחרש
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 מחזור, כל גדר כפי בו, שיהיה כדי שנה, שש-עשרה של כפוללמחזור
 השנים שבשש-עשרה שנה, ק"ס של למחזור ואחר-כך ימים, של שלםמספר

 זה מחוור אבל ששה. תחת חדשים חמשה רק מעברים היו ממנוהאחרונות
 היה לא ובכל-אפן סופו, עד מעולם הגיע שלא מאד אפשר שנה ק"סשל
 ממנו, ומדקדק לטוב מקום לפנות היה וזקוק אונד, הקף אלא להקיףיכול

 הנה מיד, נתקבל לא אם שאפילו 432, בשנת מיטון שתקן בן-י"ס,למחזור
 על-פיו מהשבים היננים היו לידינו, שהגיעו ותעודות מכתבים היוצאכפי

 -- ,!י(, 219 גינצל, )?1ן והלאה 388 משנתעל-כל-פנים
 אבל י"ט. של מחזור אל ק"ס של ממחזור יין עובר גמינוסוהנה

 בני- היו )וכלם חכמים שלשה עוד שהיו יודעים, אנו אחרים סופריםמפי
 (Oenopides) אינופידס התוכן אחרים, מחזורים שלשה שהציעו מיטון(, שלדורו

 הסופר דברי וכפי עבורן חדשי כ"ב בו שהיו שנה, נ"ט של מחזורהציע
 ביום מנ"ט חלקים וכ"ב יום לשס"ה החמה שנת את חשב צנזורינוס,הרומי
 21557 זה לפי היו המחזור ימי מספר שעותי לטי וקרוב יום לשס"האו

 השני, שמונה. בן מחזור של כאותו כמעט 296, "12 מ43% החדשומדת
 חדשי כ"א בתוספת שנה נ"ט בן מחזור הוא גם הציע (Philolaus),פילולאוס
 לכ"ט הלבנה וחדש וחצי יום לשס"ה החמה שנת את חשב הואעבור.
 כ"ח עם שנה פ"ב בן מחזור הציע (~Demokrito), דמוקריטוע והשלישי,וחצי,

 אז ורביע, יום לשס"ה החמה שנת את דמוקריטוס חשב אלו עבור.חדשי
 שטעה לאמר וקשה דקים, 51"ז שעות י"ג יום לכ"ט החדש מדתתעלה
 חדש שלישי בשני הבדל אחד מחזור במשך המיליד כזה מרגשבשעור
 בה, לדקדק יותר שקשה החמה, שנת במדת שטעה לאמר, וקרובויותר,
 )?זן 298 "12 פ50 החדש מדת תהיה ואז וחצי, לשס"ד כפילולאוס,וחולבה,
 מקום לפנות הזקקו האלה התקופות כל אך והלאה(. 103 מצד ח"א,איוקר,
 חלילה חוזר וגם מכלן מדקדק שהיה מימון, שיסד שנה י"ט שללמחזור
 יון. ארצות בכל לא וגם מיד נתקבל לא הוא גם אבל יותר. קצרבזמן

 היונים ב ר ש מיטון, על אומר הרגיל( למנין הראשונה )במאה הסיקילידיודור
 מדבריו ח(י 389, גינול, אצל )הובא הזה היום עד שלו י"ט במחזורמשתמשים

 ויוליוס כלם. ולא בו, משתמשים היונים ר-ב רק היו בימיו שאפילונשמע,
 מעברים שהיו היהודים, על אומר הרגיל( למנין השלישית )במאהאפריקנוס
 הכנסיה אבות ושני ם. י נ ן י ה ך ר ד כ שנים, שמונה בכל חדשיםשלשה
 שניהם ?לדלי ה"גדול", ודיוניזיוס הרומי היפוליט השלישית, במאה אשרהנוצרית

 !1(. איוקר, )עין שנים שמונה של המחזור את רק יודעים היונית, הספרותעל
 בכל שגרע קליפוס, של אותו הוא גמינוס שהזכיר האחרוןהמחזור

 וגמינוס ורביע, יום לשס"ה החמה שנת בידו ועלתה אחד, יום שנהע"ו

 התוכן כי אחרון, הזה המחזור עוד אין באמת אבל היטב. למדקדקחשבי
 על- ותקנו חזר הרגיל( המנין לפני השנית המאה )במחצית הפרכוסהגדול
 ורביע יום משס"ה חסרה שהיא עיוניו, לפי שמצא החמה שנת מדתפי

 שנה, ש"ד בת הדשה תקופה יסד ולכן ביום, מאות משיש אחדבחלק
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3;ק~: ומהזורים-דוריסס

 כפי אבל אחד. יום בה שהשמיט קליפוס, של תקופות לארבע שוהשהיא
 במעשה. נתקבלה ולא בלבד כהצעה רק תקופתו נשארההנראה,

 שמונה, בן שתים, בן מחזורים: מיני תשעו: ליננים היו כן כיהנה
 כאותם ומקצוים, וש"ד, ע"ו י"ס, בן פ"ב, בן נ"ט, בן ק"ס, בן ט"ז,בן
 שונים. פנים להם היו ונ"ט, שמונהשל

 גף אל עתה שןתא הכלדיים. של ומחזורים תקופותמ
 אנשי- חכמת-התכונה, כאבות הנודעים ובבל, אשור בני אל יותר,עתיק
 מעולם. אשרהשם

 השנה עתות בלב והבהירים הזכים 'קמיה אשר ארץ-כשדים,יח2בי
 מופז" אזם המעלפת היקרה "המסכה הדר על נן להתב רוחם אתעוררו
 הליכות על להתחקות ימי-ילדותם מראשית עוד החלו ראשיהם, עלהנטויה
 אלהים. כבוד להם נתנו אשר האור, כוכבי רבבות .- במרום המרוםצבא
 חוזים שמים, כ"הוברי ידועים הכלדיים, בבל, חכמי היו המקרא בימיעוד

 חשבום ורומי -ן בני הקדמונים והסופרים להדמים" ומודיעיםבכוכבים
 הדור וחכמי המדעים. כל תפארת עטרת- חכמת-התכונה, ליוצרי מעולםמאז

 רבים שרידים ארץ, ממעמקי ונצורות צפונות להם נגלו אשר הזה,האהרון
 ידיעתם ועל לבם רחב על להשתומם הרבו ומחכמתם, הכלדרםמכתבי
 "תר עוד הפלעו בהם אשר ובעלרהדמען המאורע. במהלךהכבירה
 הכלדמים עמדו הזאת והבקיה הרמה המדרגה על כי אמר, ועזרוללכת,
 אשר היחיד; המקור את ראו בבל ובארץ לפתנה שמם אלפי כחמשתעוד
 הישה בעולם רק לא קדם, בימי השכלתם את עולם באי כל שאבוממנו
 המדעים במקצועות העוסקים אחרים, חוקרים אולם החדשן בעולם גםכי

 פרץ, עליו יפריץ לבלתי דמיונם לרוח גבול להתוות היודעיםהמדקדקים,
 לדעת,- ויראי 1(, בעלי-החלומות הפרזות את לרוח ולזרות להפיץהשכילו

 גבוהה למדרגה הכלדיים אצל הגיעה אשר והמזלות, הכוכבים ידיעתכי
 לאט לאט היא גם אצלם התפתחה וכי כל-כך, לימים עתיקה אינהכזאת,

 האסטרולוגיה, - היתה הקדמונים הכלדיים מלאכת ראשית מדידות.ובפסיעות
 ואותות כוכבי-הלכת מצב על-פי לבוא, נכונו אשר עתידות, מראשלחזות
 המדמה החכמה בדמיונם. להם זצרו אשר ומשפטים, דקים על-פיהשמים,
 לבתי למזלות, שונים: לחלקים הגלגל את לחלק אלצתם הזאתוהכיזבה
 המריצתם וגם ולחלקיהן, למעלות ובאחרונה והאצבע" "האמה למדתהירח,

 בספר השקפותיהם את ולרשם הכוכבים מעמד על לעת מעתלהשקיף
 את נתנו ביותר, גסות היו פרס מלכי בימי עוד אשר האלה,ההשקפות
 כוכבי-הלכת, מהלך על לאט לאט לעמוד הכלדיים חכמי בידיהיכלת

 קתל שפך הכלדיים, של חכמת-התכונה את היודעים חחיקרים מבחירי אחד קוגיר,1(
 באננקרייזע "אים בשם קרא אשר מיחדת בחוברת האיה הנלהבים ראשי עי צונניםשל

 1910(. )מינסטר,באבעלס-
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 במאה ברקיע. עת  בכל מהם אחד בל ומקום  תקופותיהם ומני'לקצוב
 למהלך לווזות עורכים אותם מוצאים אנו כבר הנהוג המנין לפניהרביעית
 שאסף האלה, והלוחות בשמים. מקומם את מראש וקוצבים הכוכביםושבשאן
 שבאמצע עד הזמן, במשך ומשחולמים הולכים היו בספרו, מהם הרבהקוגלר
 באמת שיש גדולה, לשלמות הגיעו כבר הנהוג ן המב לפני השניתהמאה

 עליה,להשתומם
 למצא הכלדיים הפייאו הכוכבים, סבוב זמני בקציבת הזה,ובמקצוע

 מצאו, ככה גדולות". "שנים בשם להם שקראו שונים, ומחזורים,תקופות
 שנה  ובצ"ט הקפות קצ"א שנה במ"ו הקפות, נ"ר שנה בי"ג עושהשכוכב
 בט"ו עושה מאדים הקפות, י"ג שנים בשמונה עושה נגה הקפויו.שב"ח
 הקפה שנה בי"ב עושה צדק מ"בי - ובע"ס י"ז, - בל"ב הקפות, שמונהשנה
 שנה ובנ"ט אחת, הקפה שנה בכ"ט עושה שבתי הקפות. שש שנה ובע"אאחת,
 בספרי ובפרט אצלם עוד נמצאות האלה, הפשוטות התקופות מלבד הקפות.שתי

 מהרכבתן: או הפשוטות  מהכפלת  שבולרו יותר, אךכות תקופותהאסטריליגיה
 לצדק )=79%3+47(ן 284 )=15,32(, 47 למאדים )=800%8(1 שנים 6400ינגה
 ולירח )=2%29+9%59(, 589 לשבתי )=5%12+4%71(ן 344 )=12,71(,83
 ידועות היו ולא מאחר, מזמן מוצאן האלה התקופות כל אבל ו(. )=36%19(684
 בקשוב גם הדבר והוא בבל. מלכי בימי לאמר צריך ואין פרס, מלכיבזמן

 דברינו. במרוצת נראה כאשר השנים, ועבורהזמנים
 2(, הסילוקית התקופה מימי בבליים שטרות של מועט מספו' יסודעל
 התכם דיה שעברה, התשע-עשרה המאה בסוף לחוקרים ידועים שהיומאותם
 על-כל- הקדמונים, הכלדיים של חשבין-הזמנים דרכי כל את למצאמהלר
 לוחות על-פיהם וערך 3(, לנבונאסר המיחס התאריך ימי מראשיתפנים

 48-43. צר ח-א, קיגלי, עלן1(-
 קי-ד, קכ"ו, פיח, "ע"ה, ג"ח, נ, י"ס, tleV ל-א, כ-ח, כ, "י-ח, י*ב, ט, א, והם:2(

 חוק שני, ארר להן היה האלה השנים כל ר"מ. רי"ד, ר"י, קצ"ט, קפ"ג, קע"ב, קג-ג,קם-ה,
 3(. צד ללוחותיו, מהלר בפתיחת (??l שגי אלול להן שהיה כוכב, בטמן שנסמנו השניםמשתי

 בבל מלכי ממשלת מימי יותר, קדומות תעודות מהלר ביר היו האיה התעודותמלבד
 ייצאות בתור בלוחותיו שהכניסן שני, אדר תחת ar* אמי כהן שנמצא אחת-עשרה ובהןיפרס,
 מן להוציא חשב אשר החק, על-פי קבע נבונאסר תאריך מראשית השנים יתר כל ואת הכיל.מן

 הסילוקיה. התקופה שמימיהתעודות
 את יותר עוד גודש הוא 180( )צד כרשנטלטגיע" יודישען דער "האגרבוך ובספרו3(

 למשפט, יחשב הנהוג, המנין לפני העשרים במאת ההשכלה מצב את לו יצער אשר וכפיחטאה,
 על  דבר  להחליט  שישה  אף  והלבנה,  הימה  זונות משוה מחזור לכלדיים היה אז כברכי

 לעמו נתן אשר כחמו-רבי, גדול מחוקק בה שעמד כזאת, למדרגה שהגיעה בארץ, ביצורתו.
 אשר יפה, מסדר חששן-זמנים בה יהיה שלא יתכן לא החגרה, חיי מסדרים ומשסטיםחקים
 הקדמונים, שהרומיים להוכיח, יכולים היינו כזה בדרך אולם ומשפט. חק לדבר מקום איןביעדיו
 מתקן חששן-זמנים הקדמונים נימים עוד להם היה העמים, מכל המשפטים בידיעתשהצטינו
 ידיהם מצאו ולא זה במקצוע הנחשלים מן הרומיים שהיו יודעים, ללנו אשר בעתכחיכה,
 שלמד שנת-החמה. מדת יסוד ועל קיסר, יוליוס ש3א עד חשבון-הזמנים, בסדורורגליהם
 המבוכה. מן חוציאם.במצרים,
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 משנת והחדשים השנים ראשי כל קביעות בתוכם המכילים לכך,מיחדים
 אך Wien, Babylonier, der Chronologie t(Zur )1659 הנהוג המנין לפני 700 עד747

 בחלשת הרגישו כבר כאשר כלום, בידו תפס לא הרבה, לתפוסברצותו
 )צייטשריפט אפיט ואשור: בבל בני בקדמוניות מבהקים חוקרים שנידבריו
 והלאה( 138 מצד נ"א, חלק געזעלשאפט, מארגענלענדישען דייטשעןדער
 והלאה(. 195 מצד נ"ך, הלק ,שם,תיסבך

 בטוב מהן, שאחת הנחות, שתי על לוחותיו את מיסדמהלר
 נבראה ולא היתה לא והשנית עקריים, ולשנויים לתקונים צריכהשבדרכים,
 הכלדיים היו נבונאסר תאריך בראשית  שעור הוא, מניח בדמיונו.כי-אם
 גו"ח בו היו העבור ששנות שנה, י"ס בן מחזור על-פי שנותיהםמעברים
 קבוע בסדר בו מסדרים היו ולחסרונם, למלואם השנה, ושחדשיאדו"ט,
 מחזור. כל מקץ כי-אם לקדמתו שב שאינווזוזם,

 המחזורים בצורת אך עתה עסוקים שאנו לפנינו, אשר המלאכהלרגל
 בבקרת אך די לאמר יכולים היינו שונים, עמים אצל נהוגים שהיוהשונים,
 ליסוד שיטתו את לעשות מתאמץ שהמחבר מפני אבל הראשונה;ההנחה
 מן שלקחוהו ומחליט היהודים, של העבור סדר את עליו לבניתנאמן

 דבריו, כל את במשפט להביא לנכון אחשב וכצלמו, כדמותוהבבליים
 ושהמבקרים האויר מן ?לה קלוטה שהיא האחרונה, ההנחה מבקלתואתחיל
 קלה. באצבע רק בה נגעו קדמוניאשר

 ומקום הכלדיים של השנים מדות את מהלר יגביל לוחותיובפתיחת
 קל ברמו אף הזכיר מפלי נבונאסר, תאריך לפי במחזור, מהן אחתכל

 או גה"ח( בדז"ט )בשנות יום שנ"ך הפשוטה השנה מדת לו. באומאין
 שפ"ד או י"א( )בשנת שפ"ג המעברת ומדת י"ז(, י"ב, אה"י, )בשנותשנ"ה

 הכלדית, בשנה ולחסרונם למלואם החדשים, סדור על דו"ט(. גו"ח)בשנות
 קוצב שהוא החדשים, ראשי מקביעת להוציאו נקל אבל דבר; ידברלא

 מלא אחד סדורים מהלר, שיטת לפי השנה, חדשי היוליאנית. השנהבימות
 וכסלו, ממרחשון חוץ וכו', חסר איר מלא, ניסן חליפות: חסרואחד

 מלא. ואחד חסר אחד ופעמים חסרים, שניהם או מלאים ששניהםשפעמים
 האלה וכדברים חסר, לעולם לניסן הסמוך ואדר יום, שלשים השנהעבור
 מיד הזה בסדור יכיר והקורא 340(. צד )"האנדפוך", בספרו מפלשיאמר
 מדינית חוץ מעצמו, )כמובן היהודים בין עתה הנהוגים העבור יסודיאת
 את שאב מהם אשר המקורות את אותנו הראה שלא ואחר אד"ו(.ימי

 לנר מראים הבבליים של היתדות כתבי מיד, נראה וכאשר אלה,ידיעותיו
 שהיו בזמן לא מעולם, הכלדיים אצל נוהג כוה סדר היה שלא ההפך,את

 חשבונות על-פי קובעים שהיו בזמן ולא הראזה על חדשיםקובעים
 למטרה לו %ם אשר מהלר, כי פקפוק, כל בלי להחליט נוכל הנה -הראזה
 מראשית השנים כל קביעת רק לא שבידו המצמצם החמר על-פילתקן

 הזאת, הארפה שבתקופה חדשים ראשי קביעת גם כי-אם הנבונאסרי,התאריך
 כללי על לסמוך לכך, נכון אחר יסוד כל מחסרון אנוס, את-עצמוראה
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 ואולי הקדמונים. הבבלים אל וליחסם היהודים אצל עתה הנהוגיםהעבור
 לוחיתיו את בסדרו אז, כבר כי נאמר, אם בכשרים, החושדים מן נהיהלא

 שבידינו שחשבון-העבור אחרי-כן, לנו שגזה הרעיון את בלבו הגהאלה,
 לפנינו בהציעו זיכן, הקדמונים. הבבלים מן אבותינו בידי הוא שאילעתה
 כדי היהודים, של לאותו דומה קלסתר-פניו את וצר הקדים חשבונם,סדר

 זה. את הוליד זה הפל:שיאמרו
 את לו לקח אשר ויסבך, היא. בדותה מהלר של החלטתו באמתאך
 הראשון, דריוש עד נבופלאסר מימי בבליים, שטרווז המון לבדוקתטרח
 החדשים שהיו ונמצא לחלש, שלשים ביום שנכתבו שטרות, לעט בהםמצא

 צד במאמרו, )עץן חסרים מהם כ"ד נקבעו מהלר של ובלוהיתיומלאים,
 עליהם נוספו כי-אז פלם, השטרות כל את בדקנו שאלו לשער, וקריב203(.
 אחר ומצד העת, בנזק שיה החפוש אין אחד מצד אבי וכהמה,כהמה

 ויסבך בהם שהשתמש השטרות, תחת אם יותר, וסלולה ישרה דרךמצאתי
 לנו נקה מלאים, שהם בזמן ורק בודדים, הדשים רק לנו ימציאוואשר
 כמה קבוצת אחת בפעם לנו יתנו אשר הבבליים, התוכנים רשימותלעזר
 הרשימות מן בצדו, וחדש חרש כל מדת שלמות, שנים וגם חדשים,וכמה
 למצא יכולים היינו בודדים )לחדשים בלוח פו; וערכתי שקבצתי.האלה

 היתה לא וכי מהלר, של דעתו בטיל מיד איש כל יראה יותר(דוגמאות
 להיות יכול היה מהם אהד וכל השנה, לחדשי ומקמת קצובה מדתמעולם
 או הירח, רשת יסוד על כי-אם מראש, קבוע סדר כל בלי מלא אוחסר

 התכונה. מחשבונות היוצאת רשתו,אפשריות
 מחדש* אחד כל בצד ויצא ברבן למיניהן: הן שתים אלהרשימות

 ביום נופל הנכנס ההדש ראש אם 30, )מספר לו שקדם החרש משפטהשנה
 יכול החדש ויום ל"א(, ביום יפול אם 1, ומספר היוצא, לחדששלשים
 בהן, הנמצא כוכבי-הלכת מעמד על-פי בקרוב, רק היול?אנית בשנהלהקבע
 שנות לקמביס שבע בשנת החדשים מדת שלפנינו בלוח ערכתיועל-פיהן

 ל"ח, ושנות לארתחשסתא כ"א עד,י"ח
'~qp 

 למין לשטרות. ש"א קע"ת,
 חדשים ראשי וקביצת המולדות חשבונות המכילות הרשימות מישבנההשני
 24( עד 18 מצד באביליאן, אוים )אסטראנאמישעס יפינג שפרסםכאותן
 הנכנס תחדש קביעת כאחד הנותנות לשטרות, ור"א קפ"ט קפ"ח,לשנות
 דער )מטנדרעכנונג קוגלר לאור שהוציא וכאותן היוצא, המדש'ומדת

 לנו הנותנות לשטרות, רעי עד ר"ח לשנות והלאה(, 12 צדבאביליאניער,
 אחד מדש ראש ממרחק יוצאת החדשים ומדת החדש, ראש קביעת אתרק

 למלך ט"ו שנת של החדשים מדת אבל הסמוך(. שבעמוד בלוח )עלןמחברו
 מהללו של מספרו שלקחתיה הנהוג(, המנין לפני הי"ח )במאה98יי-2די~ה

 מפני ביחוד, עליה לדבר לנכון מוצא שאני אחרת, בדרך הזה לחכםיצאה
 נוכל עד-כמה לנו ומראה חקירותיו דרכי על חלש אור מפיצהוההיא
 דבריו. צליסמוך
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 בורנשטיין י.ה.293

 רשימה נמצאה 1(, כתבי-היתדות לחקירות סיקדשים המאספים,באחד
 לפי אשר לאממי-זדוגה, ט"ו שנת אדר לאדש שלשים ביום כתובהאחת,

 בי נעשתה החוקריםהשערת
 מראה:'וזה

עדאבחמיום
קאלוץג

" מרחשוןכ"ח
* טבתכ"ז
קתמוזי

ק מרחשוןכ  

ק אלולט"ז

 כ"ד - - -אלולא
 כ"ג חדשים במרחשוןכ"ו
 י אחד חדש טבתח

 כ"ט - - - שבטכ"ה
 ח חדשים ד מרחשוןכ
 נ"ז - -- טבתי"ת
ק ג טבתי"ב  כ"ד 

יום

 יום, שלשים בני הם כאן האמורים שהחדשים מעצמו,מובןהדבר
 סתם. הדש,כמשפט

 175(. צד )"האנדבוך', בספרו מהלר גם הביא הזאת הרשימהאת
  ושליח בכלל, ועד עד מנוים הראשונים הזמנים  שהרבעת~בהניחו,
 כפי החדשים, מן אחד כל מדת מצא בכלל,  פר  ורן  עד -המחרוצים
 אם בחקירה, את-עצמי הכניס )בלי שלנו בלוח אחריו אני גםשסדרנים
 אך היתה הפעם כונתי כל כי אחרת, בדרך הרשימה את לפרשאי-אפשר
 בסדר תמיד קבוע היה לא ולחסרונם למלואם החדשים ?ידורלהראות,
אחד(.

 הרשימה שנת של החדשים מדת במציאת מסתפק אינו מהלראבל
 כן כי אמר, יגזר הכלל, על הפרט מן ?דין סטבע5 נוטה ובהיותובלבד,
 מלא ניסן זה: בסדר מסדרם והוא הסדורות, השנים בכל החדשים.משפט
 מלא, תשרי חטר, אלול מלא אב חסר, תמוז מלא סיון חסר,טזר

 הסדר )שם(. מלא אדר חסר, שבט מלא טבת חסר, כסלו מלאמרחשון
 לר4פף צריך והיה בלוחותיו, לו שבחר מאותו חדשים בארבעה מקנההזה
 המחשבה, את בו ולחולל ובלוחותיו בהנחותיו האמונה את מהלרבלב
 לעולם, וחןם קבוע אהד, בסדר תמיד מסדריט הכלדיים חדשי היושלא
 האלה, החלופים את בהם המוליד האמתי, המאורות במהלך תלוים'כי-אם
 להרוס הנראה, כפי לו, היה קשה אבל במחזור. לקדמתם חוזריםשאינם
 זה, את זה סותרים שמצא הסדרים ששני לב, שים ומבלי יקה, אשראת

 על בו יך4ר אשר במקום חיים. אלהים כדברי שניזום את מ12םמהלר
 מכננים שיהיו באפן חדשיו את יסדר בכלל, הבבליים של הזמניםחשבון
 לבסיס חשבונם את ןשים אשר ובמקום 175(, )צד שם שהביא הרשימהעם

 חדשי את יסדר 310(, )שם, היהודים של העבור סדר את עליולהעמיד
 העבור מחשבון לקחן ואשר בלוחותיו, לו יסד אשר הסדר לפיהבבליים

Mus.Brit. the תן Tablett Babyloniam from  Texts  Cuneiform  1(  
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9~1 ומחזוריםעבורים

 שבמקום יזכרו, כלם לא )אשר לקוראים ההאות למען בישראל, עתההנהוג
 מן בידינו הוא שאול כי אחר(, סדר דביליים לחדשי נתןהראוי

הכלדיימ.
 כי- איננה ויותר, שנה עשרים לה קפינו אשר הראיה כן, כיהנה

 לסדיר. ראיהאם
 אותנו המעסקת מהלר, של האחרת הנחתו על עין צתה נאנשימה

 הקדמונים, הבבליים של השנים עבור סדי על ביחוד,כאן
 לאל הנה מאין, יש לברא מהלר נאלץ החדשים סדור על בהנחתואם

 חמר לו מצא כי במחזור, העבור שנות קדור על-דבר בהחלטתו הדברכן
 המעברית, השנים מקבוצת חקירותיו. לציך הרבה, ואם מעט אםמספיק,
 פרק שבאותו באמת, יוצא בהערה, למעלה שהבאנו מהלר, בהןשנסתיע
 בסדר ומסדר ערוך שהיה שנה, י"ס בן מחזור יבבליים היהכבר
 ערוכות היו מהלר, מהן שהוציא מה כפי העבור, ושנות וקום,קבוע
 אם או, אדו"ט, גו"ח הימן לפי לו, מונה שהוא נבונאסר, בתאריךבו

 בה"ז. אדז"ט סימן לפי - לו כתובים שהשטרות הסילוקי, בתאריךנחליפהו
 עתה ונעלה מרוים ההוא, בזמן שנה יעט בן מחזור מציאות זה,ודבר
 הראשונים המחזורים שבי"ג העבור שנות כל שכמעט אחר ספק,מכל

 שלא אלא !(, 212, קוגיר, )ע1ן לפנינו ומבחות פרושות הסילוקיבתאריך
 בה עושים שהיו י"ח, שנת כי-אם מעברת, בו היתה למחזור י"זשנת
 הכלדיים, לחשבון רק נוגע שהוא עד-כמה הזה, הפרט על 1(. שניאלול
 באויר, פורח מגדל עוד נראה, כאשר עליו, להקים ואמיץ חזקלבסיס עשהי לא אלו מהלר/ החכם את בדין עליו להביא כדאי היה לאאולי

 החמר מן מהלר. עשה מזו גדולה אבל 2(. היהודים של העבורבתולדות

 היתה הסייוקי, לתאגיד במחוור י"ז שהיא נגונאסר, האריך לפי במחזור, ט-ז לשנת1(
 שהיה וע-ה, י,ח אתרוח, מגים שתי וכנגרה שטרית, למנין ל"ו משנת אחת, תעודה ארלמהלר
 בשנת הכלל", מן -כיוצאות האלה השנים שתי את קגע מיותותיו, היוצא וכפי שנין אלולבחן
  על ה"1,  בטנה לי, טימר הכלל  צל-פי Y~p  נמספר( נשממה השנים יתר את אבל  למשור,י"ח
 ל"ו, שגשגת הגחת מפגי  מהלר שגמל אלה, שגים שחי ואולם  ל"ו.  משנת המספקת התעודהיסוד
 איוד ריח בשנת לעשות פשוט, המנהג היה שכך הוכיחו, קוגלר וחקירות הכלל, מן  יוצאותאיון
 קוגלר של בספרו הנמצאת הסילוקית, שבתקופה העבור שנות מקגוצת נראה כאשרשני,

 התאריך מתחלת שעברו מחזורים, י"ג שבמשך !(, 212, שטערנקונדע", אונד)-שטערנדיענסט
 שנת מלבד שני, אלול פעמים שתים-עשרה למחזור י"ח בשנת געשה 248, שנת עדהסילוקי

 אלול תגרותיה, ככל לה, היה היא שגם בצדק, חושב וקוגלר תעודה, עוד לה נמצאה שיא37

t~lffבודד, מקרה או אחד, ?ד אך שבדרכים ובטוב רעיון-רוח, אך הוא י"1 שנת שעבור באפן 
 הפלל. מןיוצא

 מהלר, של אמונתו עי תוצאותיהן אה לקבל צריכים שאנו אלה, חקירותיו יסוד על2(

 הקים רמיה(, כקות יו נהפכה ראינו, כאשר שהבאנו, הבביית הרשימה מן היחידה ראיתי)כי
 פרסם אשר מעת ויותר שנה עשרים עביר אחרי הראשון. מן יפה אתר, בנין עוד הזההחכם
 חשבין על-פני הלוט הלוט, פני את לבלע ידו שנית הוסיף הכלדיים חשבונות על לוחותיואת

- 1916( )לפסיה, כרשנשלשגיע" יידישען דעל -האנדבוך ובספרו היהודים. שלהעבור  אשר 

.-  
44___
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 3ורנשטיין י.ח.200

 שנעשה הזמן פרק על רק משפט להוציא היה יכול לפניו, שהיה-המצמצם,
 זמנים על ממנו ולהקיש ?דין לא אבל הסילוקית, התקופה פרק עלבו,

 תחת נופל שאינו בעולם, דבר יך אין ויותר. שנה מאות ארבעקדומים
 בכל להשתנות עשוים שהם הזמנים, בחשבונות ואף-כי - עמו ומשתנההזמן
 המאורות. מהלך בידיעת התפתחותן לפי וקם,עם

 הבבלייט משטרות שהרבה בעצמו, מהלר הרגיש כברובאמת
 מן כיוצאים למקצתם, פנים לשאת אנוס את-עצמו וראה לשטן, לועומרים
 4(. צד בפתיחתו, )?ון לוחותיו את שונים במקומות על-פיהם ושנההכלל,
 העבור הלש נפל במספר, אחת-עשרה הכלל", מן "היוצאות האלה.בשנים
 עד במחוור, להן יעד אשר במקומן ושלא 1(, באלוף כי-אם באדר,לא

 161 מצד 1912 ישנת אטסירשלטגיע" פיר "צייטשריוט במאסף: דוגמאות ממנו לנו לחתהקוים

 עטה נוידה ואולי הקודמת, חקירתו המשך אלא )שאינה דעתו את לנו מגלה הוא -והלאה
 בהיותם אשר היהודים, מבבי. עמהם עלה היהודים של העבור שחשבון אחת(, בעונהבלבו

 את שם מצאו לבבל בבואם האביב, סמני ועל הירח ראית על מועד.הם קובעים היובארצם
 ושש כאלפים בפלפולי, מהיר החזירי אשר ככל היטב, וערוך מתקן שנה י"ס בןהמחזור
 וחקותיו משפטיו לכל מהם ויקבלוהו וימהרו נבונ(;כר, בימי לדבריו היסדו אחרי שנה וחמשיםמאות

 הראזה, את גם אליו שצרפו אלא השני, הלי רבי ימי עד שנים, יאלף קרוב בווישתמשו

 חקירותיו לרגלי מוצא והמחבר והיאה(. 6"6 מצד בסמרו )עלן לה צריכים היו שלאאף-על-פי
 עד- דבר שמץ על-אודותיו שמענו לא אשר שנותיהם, את לו מונים היהודים שהיו חדש,תאריך
 כבכל היהודים שהיו תמיד, דמינו ויחזקאל, ירמיה מלכים, ספר שבסוף המקראות יסוד על,עה.

 לפי שהיתה צדקיה, יגיות חושבים שהיו אל-נכון, יודע המחבר אבל יויכיזן לגלותחושבים
 הנהוג. המנין לפני 567 בשנת אם כי הימים, דברי סופרי אצל המקצית 566, בשנת לאדעתו
 של למחזור התשיעית השנה הי..ה הלבזה( למחזור וראשונה ליצירה קע"ר )נ"א הזאתהשנה
 התאריכים, בפרק עין מאחר. בזמן איא נתקן יא הוא )שגם נבונאסר לתאריך נחשבהו אםי-ט,
 גם מחזיק הכיויים-שהמחבר של העבור סדר בבל יהודי אצי קבל ולכן בהערה(. א,סמן
 ימהיר וזה בישראל. עד-היום הנהוג אדז"ט, גו"ה הסמן אח - אדו-ט גו"ח שהיה בדעתועתה
 הקדמונים. הבבליים מן ששאלוהו בבל, עולי מיד לנו הוא מששה שבידינו העפור שחשבוןלאות,
 הוא, מראה-עינים אך הזה האות כל הנה הכרס", "סברות כי-אם אלה כי שאין מלבדאבל

 הנראה, וכפי מתעה. אור כי-אם איננו העבור, סוד על הזה החכם קרש אשר ההלש,והאור
 מתחייות בבל, יגונות בין נבונאסר יתאריך בין מונה, שהוא שהשנים קטן, דבר מהלרשכח

 שינו אדז'ט, גו"ח הסמנים ששני ונמצא שלפניו. בתשרי להכנס מקדימות היצירה ושנותמניסן,
 אני תמה ליצירה! בה-ח אדזיט בשנות כי-אם אדז"ט, גו"ח בשנות נופלים אינםהבבליים שי העבור וחדשי זה, את זה חופפים אינם בתמונתם, שוים שהם אף-על-פי 3בל, עוליושל
 דנדי. למלי - מהלר של חקירותיו את יחשב שלא בדין, מתון איש !-צאאם

 לפעמים איא שגי איול עושים הכעדיים היו לא קדמונים שבימים מחייט, מהיר1(
 אבל אלול. את לעבר המנהג פשט הסילוקית התקופה בימי ורק הכלי. מן יוצא וכדבררחוקות,
 במכתב נראה, כאשר עוד, נזכר שני אלול הקצה. אל הקצה מן הפוכים הדבריםבאמת
 העבור חדשי כל ומספר 88 שמספרן 511, עד 598 מן השנים ובמשך חמו-רבי. הקדמוןהמיך

 בלוחותיו(, הכניסם בעצמו )ומהלר שני אלול פעמים תשע נעשה ל"ב, הוא בהן לבוא,הראוים
 שאז הסילוקית, שבתקופה בזמן חמשה, אי שנים כערך שני אדר אל שני אלול ערךונמצא
 יאמר ואיך שבעה. אל אחד כערך ערכם היה י"ח, בשנת קבוע שני איול עבור היהבאמת
 נעשה האחרונים ובימים הכלל, מן יוצא אך שני אלוי עבור היה קדמונים שגיסים.מהיל,
 לאלול, עבורים שני רק הסילוקית בתקופה נותן שמהלר יותר, עוד תגדי והתמה אתמהה!לכלל?
 וע-ה. י"חשגת
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EC1 ומחזוריםעבורים
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 בו שאין 539(, עד 557 )משנת אחד מחזור בלוחותיו נמצאשבשביל-זה
 520( עד 538 )משנת שלאחריו במחזור היו וכנגדו עבור, שנות ששבי-אם
 היו )שמקצתן הכלל* מן "היוצאות השנים עוד תמו לא בזאת אךשמונה,
 למעלה הזכר אשר במאסף במאמרו ויסבך והחכם למהלר(, גםידועות
 בבל מלכי מימי שמוצאן כאלה, שנים שמונה עוד לפניו פרש 201()צד
 שנגלו אחרות שנים עוד להוסיף יש ועליהן דעתו, את הסותרותיפרס,
 וחמשים במאה נפלא. מראה יופיע מהלר בלוחות ולמתבונן אחרי-כן,לנו
 יותר. בדיוק )או התכונה שידיעת נבונאסר, לתאריך הראשונותשנה

 כפי תפקידן שומרות השנים כל המדרגה, בשפל עוד עמדההאסטרולוגיה(
 שמחסרון )מפני ושמאל ימין ממנו יסורו ולא מהלר, להן חג אשרהחק

 היא בדמיון הנולדת השערה וכל להבדק, דבריו נתנו לא לגמרי.מקירים
 בהן לעשות בלי-מעצור יכול ומהלר - להזימה יכול אתה שאי עדותמעין

 תעודות כפי הזה, שבפרק הנהוג, המנין לפני הששית המאה מראשכרצונו(י
 באה קדימה, נכבדים צעדים המאורות מהלך ידיעת עשתה כברשבידינו,
 שבפרק )מפני ורבית הולכות העבור בסדרי והפרעות לעולם, ערבוביהפתאם
 עמהם לכין וזקוק מהם להתעלם יכיל אינו הלוחות ובעל מתרבים, המקוריםהזה
 התקופה עד מהלר להם התנה אשר לקדמתם שבים אינם והסדרים חשבונותיו(את

 כלליו את מהלר יסד הזה הזמן מן שמוצאן התעודות יסוד שעלהסילוקית,
 י"ח(. שנת במקומה ולשים למחזור י"ז שנת מהם להוציא יש האמור, שכפי)אלא

 על- נכון ?שג לנפשו לעשות איש כל יוכל שאמרתי הדבריםעל-פי
 מלכי ממשלת לזמן עליהם. לסמוך יוכל ועד-כמה מהלר, של לוחותיודבר
 בתור בלוחותיו, מהלר שהכניס אחר גם כי כעין. כמעט תועלתם ופרסבבל

 עוד הנחותיו, עם מסכימות שאינן השנים קביעת אוו הכלל, מןיוצאות
 לא אלה את איש תקן אלו וגם לב, אליהן שם שלא שנים כמהנשארו
 באה שלא השנים בקביעת בטוח להיותיוכל

 עליהן.
 לזמן תעודה. עוד

 להשתמש ונוכל כל-עקר, תועלת מחסרי לוחותיו אין הסילוקיתהתקופה
 מנין )לפי למחזור י"ז שנות את אם במעשינו: זהירים נהיה אםבהם

 שמות את נשנה ואם לפשוטות, ונוזפכן נשוב מעברות, אצלו שהןשטרות(,
 ונקראם שאחריה, י"ח שנת של אלול עד י"ז שנת של שני מאדרהחדשים
 גדולות, מהם נבקש לא ואם 1(, שני ואלול אלול עד איר ניסן,בשמות
 2(. ימים שלשה או שנים של בקרוב דיונאמר

 ששתיהן ישטרות, וריח קפ'ט שנות לנו יתנו הזה המין מן מצינות דוגמאות שתיו(
 נעתקו מעברות שלפניהן השנים את דרכו לפי מהלר שעשה ומתוך למחזור, י"ח בשנתגופיות
 הבבליים התוכנים לוחות יוכיחו כאשר אחד, בחדש אלוי ועד מניסן החדשים כל שמותבלוחותיו
 שבוש משבשות אלה שנים שתי קביעות וקוגעל, אפינג אצל הנמצאים האיה, השניםלשתי
 כאיה וטעיית ביומים. או ביום נוטים החדשים וראשי אחר, בחדש מטעים החדשים שמותכפול,
 יותר בלבד הסילוקית בתקופה רק מהלר בלוחות ומטמרן למחזור. י"ח שנת בכל וחוזרותנשנית

 הטעיות את יהראות שנוכל בבל, תוכני של פרטיים לוחות יידינו עוד הגיעו שלא אלאמשבעים,
 בעין. עין איש לכל'האיה

 אפשר המאחרים בזמנים רק ולדבריו, - בהחלט למדקדקים יוחותיו את חושב מהלר2(
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 צורנשטיין י.ח. 20!

 כי אי-ננון, להחליט נוכל לאשורם, הדברים ובקור סקור אחרובכן
 הסחרר על-פי השנים את מעברים הבבליים היו הסילוקית התקופהבימי
 בשנות הסילוקי התאריך לפי בו, נופליםהיו העבור שחדשי שנה, י"סשל

 .גו"ח בשנות נבונאסר תאריך לפי שני(, אלול י"ח )בשנת בה"חאדז"ט
 )בשנת בה"ח אדז"י בשנות היצירה לשנות שני(, אלול י"ז )בשנתאדז"ט

 למפרע( מהתחלתו השנים את נחשב )אם הנהוג המנין ולפי שני( אלולי'
 קובעים היו חדשים וראשי שני(. אלול ט' )בשנת אדז"ט גו"טבשנות
 כתבי- בשרידי מהם דוגמאות לנו שנשארו התכונה, חשבונות לפי הזהבפרק

 של הקביעות חשבון בתוכו הכולל הלוח הוא בי5תר לנו )הנכבדהיתדות
 אדר מדש עד ר"ג שנת של אדר מאדש חדשים, ראשי ותשעהשלשים
 דער "מאנדרעכנונג בספרו קוגלר לאור שהוציא לשטרות, ר"י שנת שלשני

 חוזר, בגלגל קבועים אלה חדשים ראשי היו לא וכאמור,באפילאניער"(1
 בטרם לה, הקודמת התקופה בימי מהלר. כדעת קצובות, לעתים לקדית5השב
 מראש לחשב ידעו לא השמים והוברי ילדותה, מערש חכמת-התכונהיצאה
 היבנה רשת עי-פי חדשיהם קובעים הכלדיים היו הירח, ראית זמןאת

 נכבדים )פרטים החדש במשך שונים בזמנים עליה שעשו השקפותועל-פי
 והלאה(, 10 מצד ח"ב, "שטערנדיענסט", בספרו קוגלר r~e הזהבדבר
 החדשה השנה ביאת את המבשרים סמנים על-פי מעברים היו השניםואת
 בענין לנו שנשאר הראשון, הרקם הצרך. ולפי ראות-עיניהםויפי
 הכותב הנהוג(, המנין לפני )2000 רבי חמו המלך במכתב נמצאהזה,

 אלא מפקפקים, שיסודותיו מפגי ושלום חס לא אחד( ביום נוטים שיהיו רחוקות לפעמיםשיקרה
 של לבנה מלקיות ראיה לו ומביא 5(, צד )בפתיחתו, ממדיגתה" בבי ירדה "כבר שאזמפני

 מאד, מספקני אבל 4(. צד )שם, החדש באמצע כמשפט נופלות שהן באלמגסטי, המובאותהכידיים,
 אצל לנפוי יכולות הלבנה יקיות חותך. למופת אלה דבריו לבי בקרב מהלח חשב באמתאם

 שאצי ידוע, והדבר לחדש. בט"ז וגם ט"ו ל"ד, ביום כתביהם, משרירי שאים שאנו כפיהכלדיים,
 נופלות הלבנה יקיות והערביים השברונים הקראים, הרבנים, אצי ליבנה, החושבים העמים,כל

 חדשיהם שקביעת והשמרונים, כאחר. חיים אינם חדשיהם שראשי אף-על-פי החדש, באמצעתמיד
 להם שיחס מאותה בין בלוחותיהם מוצאים שאנו מאותה בין הכלדיים, שי מקביעתםשונה
-מהלר  במכתביהם: אומרים - היום חצית לפני האמתי המולד נפל אם החדש את הם קובעים כי 
 על מהיר יאמר כאשר ממש והירח", השמש )קדרות( כספות והם עדים חשבננו צדיקות עלעולנו
 אבל הלוחות. צדקת עי למופת יהיות יכולות אינן היבנה יקיות דבר, שי "צרי לוחותיו.צדקת
 יהיות יוכלו הזה המין מן לוחות ומסדרי סתירתם, את מהן להוכיח אי-אפשר זהלעמת
 יתרון שין כי להראות, ממנו נפלא לא ובכל-זאת ויתבלו. ישחזו במהרה יא כי גנפשם,בטוחים
 יוכלו וכמוהם שלנו. האמצעיים המולדות על דרך-משל הבנוי פשוט, לוח על מהלרללוחות
 את לעזר לנו נקח זו לתכלית אם ימים(. בשלשה גם )ואולי ביומים או ביום האמה מןלנטות
 למעיה, הבאחים שכבר וקוגעל, אפינג לאור שהוציאו הכידיים של ראשי-חדשים קביעתלוחות
 ימים שני עם לרב הכיריים מקביעות הם נוטים כי נראה אז מהלר, לוחות עם אותםונעריך
 ,שירדה. קרם שנכתבו בתעודות גם הדברים היו כך ספק כי ובלי מזה. מעבר או מזהמעבר
 שיתנו כאלה, לוחות בעריכת עוסקים בבל תוכני היו לא זמן שכאוהו איא ממדרגתה",בבל

 אחר. יום בדיוק החדשים את לקצוב האפשריות אתבירינו
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208 ומהזוריםעשרים

 הזאת השנה כי יען רבי: חמו אמר "כה למשמעתי: הסרים המלכים אחדאל
 ותחת שני, לאלול הבא ההדש את תעשה לכן )חפווייכונג(, ,נטיה' להיש

 לאלול בכ"ה עתה יישם תשרי, לחדש בכ"ה בבבל הוא הטס שיום זמןאשר
 שורר ציה הזה והקדום הטבעי והמנהג 131(. צד ח"א, גינ?ל, )עיןשנין
 מן נראה כאשר פרס, מלכי בימי מסןם זמן ובכל-אפן בבל, מלכי ימיכל

 חכמים על-ידי שנאספו ההוא, הזמן מן לידינו שהגיעו הרבים,השטרות
 ערוכות בהם, שנמצאו העבור משנות קבוצות שתי בזה נותן ושאני 1(,שונים
 תש"ס ג"א לשנת מכינת התאריך שלפני הראשונה שהשנה הרגיל, המניןלפי

 אדר הוא העבור כשחדש ולכן ניסן. ועד מניסן מנויות השניםליצירה.
 באותה עוד הוא נופל שני, אלול היה ואם שלאחריה, בשנה הוא נופלשני,
 *598 בשנת דרך-משל פיכב(. בציון מסמנת השנה כזה )במקרה בעצמהשנה
 באדר חל 597 ובשנת בעצמה, שנה באותה עוד שני, אלול העבור, חלשחל
  היוצאים היתרונות על מירים במסגרות הנתונים המספרים 596. שנת שלשני

 י"ט. מספר על-ירי  השגים%חוקת

1

)2(,572  )9(,  579 )7(, 596* )8(, 597 )9(, 598* )14(, 603 )8(, 673 )10(, 713 
)18(,550 )2(, 553 )4(, 555 )6(, 557 )9(, 560 )12(, 563 )13(, 564' )18(, 569 
)17(,530* )19(, 532 )1(, 533 )4(, 536 )5(, 537" )9(, 541 )12(, 544 )14(, 546* 
)15(,509 )17(, 511* )1(, 514 )4(, 517 )6(, 519' )9(, 522 )12(, 525 )14(, 627* 

)1(.495 )4(, 498 )6(, 500 )9(, 503 )12(, 506 

11

 490 ,)15( 455 ,)18( 433 ,)15( *425 ,)7( 419 ,)1( 414 ,)15( 395 ,)15( 389,)פ(
)9(.313" )9(, 351* )4(, 365 )12(, 373 )17(, 378 )5(, 385 )7(, 387 

 הראשונה בקבוצה ויוצאו ראשונה, בסקירה מיד הקורא וראהכאשר
 )564/3 זו אחרי זו רציפות הבאות עפיר, שנות של זוגות שלשההזאת
 זה, ודבר ,598(, ,7 )6 רצופות מעברות  שבים  שלש אתת  ופעם  ,537,6(,533/2

 לנו מוכיח כל-שהוא, מחזור על מןסד בהשבון מקום לו להיותשאי-אפשר
 בשמים, המאורות תקופות על השנים את ההוא בפרק מעברים היו שלאמיד,
 העתים חליפות על בארץ, הטבע חזיונות על כי-אם תפקידם, את משניםשאינם

 4498-99 צר  ח"ב, 133ן צר  ח"א, גינטי, 201(1 צד )שם, במאמרו ייסבך ידייתה, ??ה'(
 1;%. צד ב' חקיג2ה
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 בירנשטייו י.ח.א2

- -
 תבואות-האדמה מעמד ולפי בדיוק, מועדיהם שומרים אינם אשר היגויר,ומזג
 השנים מחלקת היוצאים והיתרונות עיניהם. ראות לפי ובכלל השעה,וצרך
 י"ס, ועד מאחד המספרים פל את כמעט עיברים שהם י"ט, מספרעל

 יחליט כאשר ולא העבור; לענין פרק באותו קוית היו השנים שפלמראים,
 שנה, י"ט בן המחזור את שם מצאו לבבל היהודים גלית בימי שעודטהלר,
 נבונאסר. תאריך מראשית עוד שם נהוגשהיה

 הכלדיים התחילו פרק ובאיוה הוהו הקדום  המנהג נמשך עד-מתיאך
 ושתים, פעם בספרו האומר קוגלר, כבר נגע וו בשאלה במחזויזלהשתמש
 מחזור הכלדיים אצל נהוג היה והלאה הרגיל המנין לפני 533שבשנת
 סנה הסילוקי התאריך התחלת לפני עוד אשר שנים, שמונה בן יפה,מידר
 )"שטערנט אחר-כך עוד פסק שלא ממנו, המדקדק שנה י"ט בן למחזורמקום

 לחשבון הנוגע דבר בכל אחריו ההולך וגינצל, 1(. 52, 212,דיענסט",
 שנה י"ט בן שמחזור הדברים, שנראים ואומר, מוסיף הכלדיים, שלהזמנים
 ברור עוד צריכים הדברים ולדעתי, ח(; )492, 381 משנת הכלדיים אצלהחל
יותר.

 תורנו כאשר כי מאד, מפקפקת 533 משנת המחזור התחלתוהנה
 דבר מעברות, 533 532, השנים שתי היו למעלה המובאה השניםרשימת
 ובמקום המקומות, בשני טעות נמלה ואולי כל-שהואו במחזור יתכןשלא
 על 500 עד 530 מן שברשימה השנים את נחלק אם כי I~CY .530 יש533

 ובפעם 2, 7, 5, היתרונות כסדרם פעמים שלש לנו יצאו שמונה,מספר
 ולא חזקה, הוי זימני תלת כי קוגלר, חשב הנראה, וכפי 2. 7, 4,הרביעית

 - מתנן חוקר כל אולם הכלל; מן מעט נוטה הרביעי שהמחזור לכךחשש
 למעיט, גם החוששים מן להיות לו ראוי - מהם אחד בלי-ספקשקוגלר
 שלפנינו בנדון אחרות. סמוכות בידו שיהיו עד ט, ל ח מ משפט להוציאושלא
 י"ט' בני מחזורים שני למצא לחזקה, זימני תרי גם יחשב אשר איש,יוכל
 9, 6, 4, 1, הוא הנהוג התאריך לפני השנים מנין לפי עבורם שסמןשנה,
 בחצי-שנה: העביר חדש נתאחר 527 שבשנת אלא 17, 12,15,

 נבוא האלה המעטות השנים על-פי אם ויכן, 527, אלול עד 528מאדר
 למשמע ליבא ומהא התלמוד: בעלי בסגנון לאמר נוכל הנה משפט,לחרוץ
מינ;;"!

 התאריך תחלת עד עוד שנשארו השנים אל עין עתה נאנשימה
 האלה, השנים ומספר 311, שנת של מניסן הכלדיים אצל המתחילהסילוקי,

 צריכות שהיו לבנה, מהזורי לעשרה יעיה 500, משנת מנינן נתחילאם
 מגיע אינו לידינו שבאו השנים מספר אבל עבור; שנות שבעים בהםלהיות
 וקשה גדולה, במדה העומד על מרבה שהפרוץ ונמצא לשמונה-עשרה,כי-אם
 יותר. בדבר נדקדק אם אולם מחלט, משפט הזה 90גבל החמר מןלהוציא
 האמת. מן לפי-דעתי רחוקה שאינה השערה, לידי לבואאפשר

 היתרונות לנו ?צאי שמונה, על האלה השנים את נחלקכאשר
 המחזור על אז מקברים היו שלא לאות, לנו ,1-וזה ,2 ,3 ,4 ,5 ,76

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



- - -

%a ומחזוריםעבורים

 בידינו ויעלו אז הנה י"ס, על השנים את נחלק אם זה לעמת אבלהזה.
 פן יוצאות שנים ארבע ורק בה"זן אדו"ט למעלה: מצאנו שכברהיתרונות
 י"ז(, תמורת )י*ח 455 שנת והן: אחת, בשנה העבור בהן שנתאחרהכלל,
 אפשר ולפי-9ה ד'(, תמורת )ה' 385 ושנת ו'( תחת )ז' 387 25',שנות
 י"ט בן המחזור על-פי לעבר הכלדיים התחילו 530 שנת שבערךלשערן
 ולפי- הסילוקית. שבתקופה מאותו בו משנה היה העבור שנות שסדרשנה,
 אבל אמצעי, כל בלי שנה י"ט בן המחזור אל הטבעי העבור מן עברוזה

 כהשערת לו, שקדם בן-שמונה המהזור דרך אליו שהגיעו גם-כןאפשר
 הזאת. השאלה את להכריע מספיק אינו שבידינו המועט הממר כיקוגלר,
 יותר. בהיר אור עליו יפיצו אשר חדשות,מציאות יני ?5יי אשר צד דבר, הזה בפרט להחליט נטהר לא אם נעשהויפה

 הזמנים בחשוב חדשה נעשתה 530 שנת בערך כי ברור, נריה זהאך
 להשתמש התחילו וראית-העינים הצקך על-פי העבור ותחת הכלדיים,של

 קפוטת העבור שנות היו שלא אלא והלבנה, החמה שנות לשוהבמחזור
 שבאחרונה, עד השנים, מן שחרו או הקדימו ופעמים אהד, בסדר תמידבו

 - ?שש*" הקבועה צורתו את המחזור קבל הסילוקיים, מלכי תקופתבראשית
 )המדמה( לתאריך בה"ח, אדז"ט שטרות למנין - מניסן השנים את נמנהאם

 בשנות הנהוג ולמנין בה"ח אדז"י היצירה למנין אדז"ט, גו"ח נבונאסרשל
 אדו"ט,גו"ט

 ראיתי שלא קדש, דבר הבבליים של הזמנים בחשבון נעשה הזהבפרק
 החמה בשנת נעתקה השנה התחלוט עליו: שנתעוררולחוקרים
 מחתר מסד עלס אשר השוד, בקריב, אחד חדש בשעורלפנים
 התקופה, יום לפני ניסן ולרש ראש :חיל וטלא הוא, הסילוקית, בתקופההעבור
 מתנועע ניסן חדש ראש היה ולכן מרס, לחדש בכ"ח ההוא בפרק סלהשהיתה

 סדר אצלם עוד היה שלא בזמן אבל לחפריל. כ"ז ובין למרס כ"ח ביןאז
 אחרים סמנים על אז מעברים שהיו מפני כך, על מקפידים היו לאלעבור
 יוצא זה דבר אחרים. גבולים בין מתנועע היה שנתם וראש שונים,וצ~כים
 עד 572 משנת הזמן במשך למעיה, המובאה שנות-העבור מרשימתבברור
 אחת, שנה ועוד לבנה מחזורי לארבעה או שנה ע"ז למספר העולות495,

 כי בטוחים, להיות אפוא אנו יכולים עבור. שנות כ"ט הרשימה לפינמצאו
 והנה נעדרה. לא מהן אחת הזה, בפרק אשר העבור שנות כל לידינוהגיעו
 ושנמצא בה, שקרעי לבנה לקינת שתי על-פי בערור, ידועה 523 שנתקביעת

 והשנית תמוז י"ד ביום היתה מהן שאחת קמביס" ב"כתבת היתדותבכתבי
 16 ליום הם מכונים האלה הימים קמביס. למלך שבע בשנת טבת י"דביום

 גינצל, זן 71, קוגלר, )עטן הרגיל המנין לפני 522 לינואר 10 ויום 523ליולי
 השנים כל קביעות את השבתי ועל-פיהם 258(, צד קאנטן",*שפעציעלער

 הבא: בלוח וערכתין ולאחריה,שלפניה

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 בורנשטיין י.ח.4ח3
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57128/356024/254925/353819/252720/351617/450515/4
7018/35916/34814/3379/2269/4156/4044/4
696/3585/3473/33627,22528/31427/3325/3
6825/35722;24619/23518;32416,41314/4213;4
35613,34510,3341,3235,4123,411,4;14ד6
3442712%325,22226,31123,350022,3ן664,3552
652126421,34318,33216,32113,41011,449910,4
9830,3~20214931א649,2539/3421,3313
14דוד3023,31921,3818,49~34124"2522"632
6219,35118/34015/32910/41810/478/4966/4
617/3507/3393/32831/31729;3628/39527/3

 שנתם ראש 532 עד 572 משנת הראשון שבפרק יוצא, הזה הלוחמן
 ביום לבוא הקדים 538 564/ )בשנות למרס 28 עד לפפריאר 19 ביןמתנועע

 כמעט 1( לשפריל 18 עד למרס 21 מן 495 עד 531 השני ובפרק לפפרושר(,9
 ונראה הסילוקית. בתקופה אצלם מתנועע שנתם שראש הגבולים,באותם
 המחזור על העבור אל הצדך על העפיר מן שעברו שבשעהמזה,

 העתיק-
 שתי אז עשו זה שבשביל לשער, וקרוב ויותרו שלם בחלש שנתם ראשאת
 זו. אחר זו מעבר1תשנים

 השונים, המחזורים על לדבר אבוא בטרם ביים. הער ור עבד.
 סדר את הקורא לפני בזה לשים לנכון אחשב בישראל, לפנים נהוגיםשהיו

 מראדך בימי בבבל שהיו לקיות-לבנה, שלש ה( פרק ד, )ספר בספרו מזכיר תיפי1(
 תחוח לחדש שישים ליום אור כ"ט בליל למלכו, אחת בשנת שהיתה יאמר, הראשונה עלמלאדן.
 ט"ז ליום ואור נתחות י"ס ייום ואור ימיכו עתים גינת מהן-שהיו שחיט ועיהמצרי,
 720 למרם 8 ייום המנין, לפני ~פד למרס 10 ליום הנהוג בחשבון מכונים איה זמניםיפמנות(.
 פברושר, בקדש אז היתה השנה שהתחלת יוצא, אלה מדברים שנה. נותה של לספטמבר 1וליום

 ובתשרי  720 בניסן 721, בניסן הבבליים: חדשי יפי היו הלקיות )ושלש הקדמון בפרקכמשפטה
 מתחלת שהיתה 530, שנת שאחר בפרק כמשפטה השנה, התחלת היתה איו כי שנה(. אותהשל

 בשנה הבבליים אצל לחול 720 גונת של הלקיות שתי יכלו לא אזי שפריי, בקדש תמידכמעט
 שטריל. בחדש אחרת שנה להם נתחדשה כבר שביניהן הזמן במשך כיאחת,

 ושנתו ל8פריל, ברביעי שלאדן למראדך ראשונה שנה התחלת קובע נל1חותי1פהלר
 ביאדן למראדך אחת בשנת עוד 720 למרס 8 של הלקות ארעה ולפי-זה בו. בכ"כהשנית
 נהיה ואם-כן - הראשון( )שלמנאסר שלפניו למלך האחרונה בשנה 721 ימרח 10 של"אותה
 מונה שהוא השגיס, בחשוב שיטתו עם לכתם לפניו, שהש הזמנים, את תלמי ששנה לאמר,זקוקים
 שאין ואף המצריים לחדשים הבבליים הדשי שמות ששגה כדרך המציי, החות מחדשאותן
 תלמי עשה ואלו בשנים, כן שאין מה עליהם, מעידים שמותם בחדשים כי לראיה, דומההנדון
 מעשים על ובנוים בטוחים מהלץ שי לוחותיו היו אלו למרש(. איא לסתום, לו היה לאכזאת,
 סברות אלא נשאינן שידענו, אחר אבל זו, דחוקה לפרצה להכנס מכרחים שהיינו אפשרשהיו,
 זה. לכל צריכים אנו אין אותן, מכחישות התעודות וכי ודמיונותיו,עצמו
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 עובדי עוד בהיותם בימי-קדם, אצלם משמש שהיה הערביים, שלעבורם
 מחמד דת בעלי היערות. בתקופת סופריהם: סגנון לפי או זרה,עבודה

 עוברים ומועדיהם ראשי-חדשיהם ולכן נקיה, לבנה בשנת עתהמשתמשים
 שנותיהם את חושבים היו נביאם שעמד קלם אבל שנת-החמה, ימות כלאת

 אפיה. על בסרור החוקרים עוד עמדו שלא אחרת,בדרך
 הדעות או2 לכלול נוכל יפה, מאששות שאינן ההשערות, את נניחאם
 זאת. קצרה בהצעה זה בעניןהשונות

 הערביים, הסופרים מידי אלינו שהגיעו שונות, שמועות יסודעל
 נקיה, לבנה בשנת משתמשים היו מהמד לפני שגם חוקרים, מקצתיחשבו
 היו לערביים בלבד. אחד פרט אלא ההשבון דרכי שני בין היהולא

 )הראשון ודולחגה דולקעדה רגב, מחרם, בשנה: מקדשים הדשיםארבעה
 ומנקם. ממלחמה דם, משפיכת בהם נמנעים שהיו והי"ב(, היקאוהשביעי,

 התחכמו רצופים, חדשים שלשה יצרם את לכבש להם היה שקשה מפניאבל
 למעשה קדש. - שאחריו צפר את ובמקומו חל, מחרם את לעת מעתועשו
 הקדמונים, ערב ממשוררי ואחד ועזיבה, שכחה שענינו י, ש נ בשם קראוהוה

 תחת לנוו "נשי ויאמר: הנשי מעשה את וישגיא יעריץ האלילים,מעובדי
 נפשו". כאות קדש, או אל החדשים את יעשה הוא ונלכהן נטעהדגלו
 כנגדו ויצא לעדן ויחשבהו חן הזה המנהג מצא לא ה"נביא= בעיניאבל

ובטיהו.
 אחרת, קבלה על ובסמכם אחרים, חוקרים עמדו זו החלטהכנגד

 לערביים היתה מחמד של תקונו שלפני החליטו, ערב, סופרי אצלשמצאו
 מן שלקחו העבור, חשבון על-ידי החמה עם שהשווק מקשרת, לבנהשנת

 נראה, קצתם מדברי עלב: סופרי נחלקו הזה העבור סדר בפרטיהיהידימי
 דעת לפי אבל כאניהם1 בדעת תלוי והיה קבוע, ומשפט חק לו היהשלא

 חדשי י"ב הקדמונים, מן אחד לדעת 21:ם. קבוע סדר לו היה כבראחרים,
 דברי לנו מזכיר זה ודבר חליפות, ומעברת )פשוטה שנה בכ"דעבור
 אחת - מסעודי לדעת בשנה"(1 "שנה עכור על-דבר הקדמונים :וןסופרי
 איבירוני שנה. כ"ד במשך עפורים תשעה - מקריזי ולדעת שנים,לשלש
 62; צד הערבי, )בגוף הערביים של העבור סדר על-דבר בפרוטרוטמדבר

 הקדמונים, "בימים דבריו: את בזה מעתיק והנני 73(, צד האנגלי,ובתרגום
 חגם, את המושלמנים כדרך חדשיהם, את הערבים נתנו הפערות,בימי
 בזמן חגם את לקבוע ברצותם אך השנה. עתות ארבע כל אתלעבור

 השתדלו השוק, לימי ומתקנים מוכנים יהיו והפרות, העורותשמחורותיהם,
 ולכן בשנה. ביותר ומכשר מכון בזמן יחול למען לבלתי-מתנועע,לעשותו
 לפני ויותר שנה כמאתים שכניהם, היהודים מן העבור סדר אתלמדו

 שנתם שבין ההבדל את בצרפם היהודים, עם יחד בעבור והשתמשוההגרה.
 חדשי מסיר אל שלם לחדש התלקט כאשר ההמה, ושנת לבנה()שנת

 את ויעברו העם, באזני נאום וישאו החג, בתם הכהנים קמו אזשנותם,
 וההמון בו. עומדים שהיו הח.דש בשם הסמוך החיש שם את בקראםהחדש,

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 בורנשטיין י.ח.808

 העתקה לאם-, נשי, בשם קראו הזה למעשה הכהנים. למאמרהסכים
 השנה תחלת את והעבירו העתיקו שלישית או שניה שנה בכל כיוהעברה,
 היה הראשון העבור השנה. התקדמות זאת דרשה אשר כפי אחד,בחדש
 ובדרך צפר, בשם ראשון ורביע מחרם בשם צפר ונקרא מחרם,בחדש
 רביע ונעשה צפר, נלקח השני לעבור החדשים, כל שמות נשתנוכזה

 כל את הנשי שעבר עד הלאה, וכן 1(, לצפר שני[ ורביע ]למחרםראשון
 אשר  כמצשה לעשות שנית התחילו ואז מהרם, אל ושב השנה, חדשיי*ב
  וקוצבים הנשי, של  עבור למחזורי מונים היו  הערביים  הראשון. בזמןע1ו

 צברו פלוני זמן עד פלוני מזמן דרך-משל: ואומרים זמניהם, אתעל-פיהם
 שנעתק העבור(, אתרי )גם בכל-זאת להם נראה ואם אחד. מהזורהשנים
 ושורי החמה שנת שברי שנתקבצו לפי - הארבעה בפרקים ממקומוחדש
 היו אז אליה, ספחוהו אשר והלבנה, החמה שנת שבין )היתרון(הפרק
 עללת על-ידי לעמוד יכולים היו כזאת התקדמות על 2(. שני עבור צודעושים
 ממכה הנביא יציאת זמן עד הדבר נמשך כן ושקיעתם. הלבנהמחנות

 החדש נתכנה אז השמיני(. )החדש שעבאן לחדש הגיצ העבור  ותורלמדינה,
 הנביא עוד נשתתף אז צפר. בשם )התשיעי( ורמדאן מחרם, בשםהזה

 העת אמר: העם אל ובפנותו הזהו במקרה ונשתמש הפרידה, חגבמוצד
 לאמר, וארז. שמים אלהים ברא ביום היתה כאשר תקופתה,השלימה
 בהם שעשו השנויים מן ונפטרו הראשון מקומם אל עתה שבוהחדשים
 לעולם". ונתבטל הנשי נאסר ובזה לפנים.הערביים
 הערביים שעבור נראה, הזה, הערבי החכם לפנינו שפרש התמונהמן

 שניהם בשוה. וללבנה לחמה פנים המסביר היהודים, לעבור  בלל דומההיה
 החמה משנת אחד בפרק יגמיד חגיהם את לקבוע אחד מצדמשתדלים
 תמיד עליו נושא בו, נופל שהחג חדש-הלבנה, שיהי שקי ומצדבקרוב,
 לערביים. ודולחגה ליהודים ניסן אחד:וצם

 קמו הרגיל, המנין לפי שעברה, למאה השניה המחצה בראשיתאבל
 האשכנזי דשפרנגר  1859(  .Jour/ ).1ח451 הישמעאלי אפנדי מחמד חכמים,שגי
ff.)ישנות קבלות יסוך על הדשה. השערה והציעו .2(, ש .ס .א ..ם 1859 ש 4ננ 

 בשם נקרא היה הראשון, העגור את הערביים עברו לא שאלו היבנה, חיש כיומה,1(
 ורביע מחרם, השם את השגי בעבור מקבל צפר, שם עליו נושא הוא ועתה ראשון,רביע
 בשנת משתמשים הערביים היו אלו החדשים, לשאח הוין והוא צפר. השם את - שאחריו*גי
 ביניהם. עבור חדש שיפסיק מבלי כדרכם, בה הולכים שהחדשים נקיה,לבנה

 להוסיף רגילים שהיו הלבנה, שגת על ויתרונה החמה שנת שברי שנתלקטו כלומר,2(
 יותר מסים, לשעור שנעשו עד החמה, שנת Qw להשרתה הלבנה שנת יי העגורבחשבון
 בינהא מא פצל ובקיה אלשמס סנה כסור מן יגתמע "למא בערבית: עליו. מסר שהמחזורמאותו
 נוטה יותר ועור היטב מוקדק אינו Sachau של תרגומו בהא". אלחקוה אלדי אלקמר סנהובין
 דעס *אינפאלגע שאמר: האנגלי, מתוך שנעשה ,1(, )943 גינצל של האשכנזי תרגומוממנו

 מאנדיאהר, אונד זאננען. פאם איבער13ייבסעל דער אונד זאננעניאהר דאס איבעראיבעישוססעס
 האטטען-. הינצוגעפיגט מעהר רעם צו זיע,עלכע
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 הקדמונים הערביים של העבור חשבון שהיה משפט, יוציאו המתמויםשל
 החג, על רק ביותר המקפיד הנוצרים, של העבור דרך אל יומרדומה
 הלבנה שחדש חושש, אינו אבל החמה, בשנת אחד בפרק תמידשיחול
 הערביים של הלבנה חדשי אחד. בשם תמיד וקרא בו נופלשהחג

 כשלשלת זה אחר זה הולכים היו אלה, חכמים שני דעת לפיהקדמונים,
 יום י"א לאחוריהם חוזרים ונמצאו עתה, כדרסם לעולם, פוסקתובאינה
 בכל לפנים חגם את הקדמונים בימים העתיקו זה לעמת אבל שנה.בכל
 היום, כמנהגם לא החדשים, כל את עובר שהיה עד שנים, שלש אושתים
 השנה. עתות כל את ועובר דולחגה בחדש תמיד נופלשהחג

 בדרך- רק נוגע אני שלנו, העבור לחשבון נוגע שאינו הזה,לפרט
 יחס לו שיש אלבירוני, בדברי אחר פרט על להעיר הנני זה וכנגדהלוכי.
 שקבלו העבור, מחזור היה לא - דבריו לפי שלנו. העבור תולדותעם

 שקביעת הרגישו, כאשר ולכן כל-צרפו. מדקדק היהודים, מןהערביים
 לפי שלא אחד, עבור עוד עושים היו השמש, ממהלך נוטההחדשים
 שונים מחזורים ליהודים שהיו שראינו מה עם יפה עולה זה דברהמחזור.
 מולדות שבו שנים, שמונה בן במחזור ענין לו שאין אלא שונים,בזמנים
 אס לתקנו וכדי ור. מח כל מקץ וחצי אחד כלם מתאחריםהלבנה
 מקום לו יש אבל אחד. עבור לעת מעת מיס להש ידענה כאשרצריכים,
 לבוא מקדימים הלבנה 'כמולדות שנה, מ"ט או שלשים בןבמתחר
 הלבנה שנת על החמה שנת שיתרץ ונמצא ור, מח כל מקץ כזהבשעור
 יש ולכן עליו. בנוום אלה שמחזורים מאותו יותר מעט באמתגדול
 - אחד. עבור לזמן מזמן ף י ס ו הל

 גדולים ים ע שם אם היהודים. של קדומים מחזוריםנ
 ובפילוסופיה, במחקר ומעמיקים הוברי-ה'שמים והיונים, הבבליים כאלה,ומצינים
 קשה הנה והלבנה, ההמה שנות יסשוית י?רה' דרך בבקשת כל-כךנתלבטו
 בפעם יעברו אמנותם, הכמוו-חסכונה היתה שלא שהיהודים, להאמין,מאד
 על העבור אל הראזה ועל האביב על והחדשים השנים מהדושאחת

 ט"ו(: )א, קהלת במדרש זה בענין ינו נשאר נפלא מאמרהמחזורים.
 משנת הלבנה שנת הוא ברוך הקדוש משחיסר - להמנות יוכל לא"וחסרון
 עבורייך וכמה וקיצים שנים כמה הרי תם, עשר אהדהחמה
 הרבה כי למדשן, אס אלה מדברים ללבנה"41 חמה שנת הגיעהולא
 ולא הספץ אל משנים ומחזורים ועבורים" "קיצים בבקשת :געויגיעות
  כראות השוי לא כלומר, ללבנה", החמה צנת הגיעה "ולא בידםצלתה
 נתחדש שבידינו י"ט של העבור שמחזור עוד, להוכיח אפשר המאמרומסוף
 מדת על הבנוי הזה, המחזור את המאמר בעל ידע אלו כי מאחר,בזמן

 ב"סדר גם נמצאת כזו מליצה,(
 הגיעה ראשון עבור שעברו -וכיון פ-ד(: )סוף עולס-

 יטבנה".חמה

4 4 _
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 צורנשטיין י.ח. ( 1..נ

 ללבנה", חמה שנת הגיעה "ולא אמר איך ותלמי, הפרכוס של ושנתלסדש5
 בצמצום  והלבנה החמה שנות למשוה העזוביים זמן עד נחשב היהוהוא
 ושאב רבותינו מדברי שלחח4 הפרכוס על אומר שהנשיא עדגמור,

 ב*מאור שהובא ה"מהלכות" ובספר ש"ב, פ"ב, .העבור", )ספרממעינותיהם
 - 1(. פ"מ(עינים",

 לעזוב שץ לא אשר העמים, כל בין ומיחד אחד היהצם-ישראל
 בסוף ועוד מיאכותי, בחשפון הטבעי זמני סדר את ולהחליף הקדום מנהגןאת
 הראיה על-פי חדשיהם קובעים בני-ישראל היו אחרי-כן, מסןם וזמן המשנה,ימי

 נתאשרו חזוק צריכים שאינם אלה דברים האביב. סמני עלושנותיהם
 של בדורו שנכתבו מצרים, שטרות על-ידי גם האחרונים בימיםונתקימו
 היכלת את לנו נותן והעברי, המצרי שבהם, הכפול שהזמן ונחמיה,עזרא
 עם לכונם שאי-אפשר אלה, שטרות זמני עתה, הנהוג היוליאני בזמןלקצבו
 מן אחד אמר זה ושבשביל לנו, הידועים המחזורים מן מחזורשום

 הוכחתי כאשר - לסדי מוכיחים 2(, באיתם ספק להטיל הצעיריםהחכמים
 היה שלא - הראוי במקום עוד עליהם וידבר קדם" מני "פליטהבמאמר

 ולסדר הקדום במנהגם להחזיק התאמצו אשר בכל אבל לעבור. סדר כלאז
 קדמונים בימים עוד להם לבקש חדלו לא הטבע, חזיונות עלזמניהם
 בקביעת בהם להסתיע והלבנה, החמה שנות סששוים ומחזורים,תקופות

 חסרון-הדיוק כי גסים, במחזורים להם היה די זאת לתכליתסועדיהם.
 על-ידי מסןם, לקעור שנתלקט לאחר לעוז, מעת על-ידם השוהשבהם
 בקביעת הראשי היסוד סוף-סוף שהיה המאורות, שני מעמד עלעיונם

 ידבף, זכר למצא אפשר מכי-מקיפ השתיקה, מן ראיה מביאים שאין אף-על-פי1(
 המחזור היה ידעי, אלו כי "יצירה". ספר בעל שי בזמנו עוד נהוג י"ס של מחזור היהשלא
 לחלקתו נפלאה כדוגמה בידו יהיות יכול מעברות, ושבע פשוטות שנה י"ב בו שישהזה,
 למחזור רמזים להם בקשו ישראל חכמי ת. ו ל 1 פ כ ע ב ש ו ת ו ט 1 ש פ לי"ב האותיותאת

 והמקרא מימרות שבע כנגד תבות שבע כולל בתורה הראשון שהמקרא ומצאו, הזההנכבד
 ענין סוף עדן-, "גן ועל וע',: הזח הרמז )את פשוטות י-ב כנגד חבות י-ב בו ישהאתיון
 מקראות על ב"המגיד"(. דבריו את העתיק וכ"ג גינצבורג, כתב-יד שלו- "הע13ר" בספר הרשב"םהרבניס חכמי- מגדולי אחד תזה קרמי כבר אבל המערביו שמואל רבי הקראי בשם משנה, hlffהבדל
 "ממרחו המקרא: את לקרא נוכל בלבד, תבותיהם במספר איא העבור מחזור עם קשר כל להם שאיןאלה,
 י"ט ובין ויכפויות ופשוטות וחלקתן שגאלפא-ביתא האותיות י"ט שצין הדמיון זה כנגד לחמה";הביא
 עד כל-כך, גדוי הוא כפולים( הם שבהן ארר ושחדשי ולמעברות לפשוטות חלקתן לפי המחזורוכנות
 ין נקל ולרמזים לנסתרות כל-שהיא נטיה לו שיש ומי מדיהו, שלא כמעט האדם יב על עויהשהוא
 המתזות יסודי כל את האותיות בחלקת ולמצא אלה, של דמות-דיוקנם את אלה של במראה-פניהםליאות
 להשבז קשה השנים, לקביעות יום יום זה במחוור משהמשים היו ואילו אתד. במקור פהמקבצים
 הפשוטות באותיות יסודו את ימצא ושלא ייצירה4, ספר בעל מעיני הזה הגדול הדמיוןשלעלם

 ביב שמצא ואחר אש. מים, אויר, : העמות שלש ליסוד אמ"ש אותיות קים וכדרך !והכפולות
 עמו הקשור הרעיון לבבו על יחד עמו יעלה שלא היתכן, השנה, חדשי לשנים-עשר רמוהמשוטות
 הכפולות. בטבע ולמצאם העבוי חדשי שבעת רעיוןומשלימו,
AramaicElephantine and Assuan lhe 01 E~aminatlon Indepeadent 2 .[ ,1!80110 5ג( 

19(9.London, 010., Papyri 
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 .. )( ומחזוריםעכורים

 דרכי-התפתחות היהודים של הזמנים חשבון גם עבר כל-ספק בלי אולםסועדיהם.
 ימים. מרצ עקבותיהן נטשטשו אמנם אם אחרים, עמים אצל שמצאנוכאלה
 וש"ז ש"ס לבנות השנים את חושבת שהיתה הקדומה, לשיטה ?כרבעין
 ליחזקאל ~אמר במקרא. וסגנונה הלשון בשמוש למצא אפשר חליפות,יום
  ונשאת  יום,יי ותשעים מאות שלש השמאלי צדך על שכב "ואתה ד-ו(:)ד,
 יום ארבעים הימני צדך על ושכבת אלה את וכלית ישראל.,. ביתעון

 שהיו "מלמד זה: על אומר עולם" "סדר בעל בית-יהודה". ?4ן אתונשאת
 שבה ש"ז ממנה שגלו עד לארץ משנכנסו הקב"ה לפני מכעיסיןישראל
 ארבעים ירושלים שחרבה עד השבטים עשרת משגלו מכעיסים יהודהוביום
 למצא טורח במקומו, רש"י בפרוש המובא ראש-ישיבה, יוסף ורבשנה".
 ספר בעל הקראי והמפרש במקרא. לפרטיהן האלה השנים מספראוז

 ד ע 1 ירבעם מימי הם אלו שנים שש"ץ הדבר "שקרוב אמר:"העושר"
 מספר לפי  בפרוטרימ המספר את ומונה והולך ראשון" ביתהרבן
 כי ושוכח כידוע(, שנה, ת"ל ראשון בית עמד )שלפיהן יהודה מלכישנות
 חרבן לפני שנה ושלשים כמאה לחזקיהו, שש בשנת גלו השבטיםעשרת
 לא ואם בדקדוק, האלה המספרים את לקחת יש אם יודע מי אבלהבית,
 ובלתי- ~פלגים מספרים ובמשמעות בלשון-גוזמה הנביא בהםהשתמש
 ארבעים מספר שבאמת וכמו ו(, אחרים במספרים כן שמצאנו כדרךססומים,

 פעמים "עשר מונימק )"עשרת עשרה העגל במספר ללשון-גוזמה ישתמשו במקרא1(
 העמים, בכי כמעט שנתקבלה בשיטת-העשרה, היסודיים המספרים כל סוף שהוא מפנישכלימוני"(,

 עוד במקרא מצוי ללשון-גוזמה ששמושם ורבבה, ואלף מאה יותר, גבוהות מדרגות יחלווממגו
 "שתין חן ו, השירים, שיר מלכות-, המה עששים ששים מספר גם יחשב הזה למין יותר.הרבה
 הבבליים אצל שיטת-המספרים יסוד שהוא בתוספות(, שם "ון א, צ"ב, קמא, בבא רהוט",רהוטי
 ישתמשו האלה המספרים מלבד אלף. של חציו שהוא בתלמוד, המצוי ת"ק, מספר וכןכידוע,
 כ-ו, )ויקרא, כחטאתיכם שבע מאות: ושלש עשר שלשה שבעתים, שבע, נמספר גם זהלענין
 לשב ממאני כ"ט(, )סנהדרין, כפגא הוה שני שב טיז(, כ"ד, )משלי, צדיק יפול שבעכ"א(,
 או גמלי תליסר בתוספות(, שט עלן א, ב, )כרכות, מתיבתא תייסר ב(, rnte )גטין,שנין

 ב(, ע"ח, )סנהדרין, משלים מאות שלש שמשון, של שועיים מאות שיש ב(, צ"ה, )חולין,אייי
 מאות שלש א(, י"ר, )סנהדרין, יונכיות מאות שיש ב(, י-ג, )שבת, שמן גרבי מאותשלש
 ב, צ, חולין, )עלז כור מאות שיש כהנים, מאות שיש ה"ג(, פ"ב, נזיר, )ירושלמי,נזירים
 מחשבונות ועתי, לפי לקוחים, האלה המספרים כל הבאי(. לשון חכמים דברו זה: על שםשאמרו
 שבע מספר שהיא חישב כ"א, י, בישעיה, )לש"י, בפרושה שכחיקו ושבעתים, שבע מלתהזמנים.
 מאה תלת חד על שלישית: במדרגה שבע למספר יחשבנה ויונתן מ"ט, או שניהבמדרגה
 להם יצאה בגבורתו"(, השמש "כצאת המקרא את ל-א, ה, בשופטים, תרגם וכן ותלת,וארבעין
 כאור שבעתים יהיה החמה ואור שם: וכמפרש המעשה, ימי כל קבוץ שהוא ע, 1 ב ששמלת
 בת העבור, בשנת גדלה, בתכלית כשהיא השנה, ממדת לקוח עשר שלשה מספר הימים.וצבעת
 שלש ומספר העכור, שבשנת הימים כנגר שהוא ש"ץ, במספר השערתי מחזק וזה חרש.י-ג

 ישנה, רבים עמים אצל קדמונים בימים שנחשבו יום, שלשים בני חרשים מעשרה יצאמאוח
 ר- 1 ש -ע במלת ממנה רשם דעתי יפיינשאר

 ישתמשו וכן "השנה"(, בפרק זה על ידגר )כאשר שבמקרא
 )כרכות, מה הת ימות גד כנ כוכבים רבוא אירי שס"ה גוזמה: של למספר שס"ה במספרגם
 גוונים מיני שס"ה הזה "הטווס פ"נ: רמז שמואל-א, בייקוט המובא "יימדנו", ובמדרש ע-ב(,י"ב,

__א4..,,
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 בורנשטיין י.ת.ע"ס

 וידוע הזה, המין מן הוא בית-יהודה, ע5ן את עשאת לו שנקצבוהיום,
 וכיוצא. זימנין" ארבעין מיניה "תנו בתלמוד: גם וכמשפטו עגל, למספרבמקרא
 מספיקיט יום וארבעיט הארץ, כדרך עוד חטאו שבית-יהודה הדברים,וכונת
 לכפר וכדי גבול/ כל בחטאיהם עברו בית-ישראל אבל עליהם,יכפר
 בתכלית ואךפה גדולה שנה רב, זמן יסורים לסבול הוא צריךעייהם
 הקצים את לקרש אפשר כזאת בדרך יום. ש"ץ של עבור שנתגדלה,
 שומם". שקוץ ולתת התמיד הוסר "מעת הזמן למשך דניאל שנתןהשונים,
 אחר- ומיד ותשעים, ומאתים אלף ימים שיהיה עליו, אומר הוא אחדבמקום
 וחמשה* שלשים מאות ושלש אלף לימים ויגיע המחכה "אשרי יוסיף:כך
 מאות" ושלש אלפים בקר ערב סעד יאמר: אחר ובמקום דניאל(,)סוף
 שלא בטוח, שבועים, למספר הזמן את החושב דניאל, י"ד(. ח,)שם,

 מועד השבוע, מחצי בה, משתמש שהוא האחדות מחצי יוותר הצרותס?וק9ה
 שבזמן הימים מספר את קוצב והוא קדן, ופיג ועדניו עדן וחצי,מועדים
 חצי- במשך שאין בתחלה, ומניח גדלי, תכלית ולפי קטנן תכלית לפיהזה

 בני חדשים מ"ג אלא בו נמצאו ולא מעברת, אחת שנה אלאהשבוע
 אם שאף ואומר, מוסיף הוא ואחר-כך יום, ור"ץ אלף או יום,שלשים
 השנה מחצית את גם ונחשב מעברות, שנים שתי היה השבוע בחצינניח
 ך?שך לא אז גם ותצי, חדשים מ"ד בו שיהיו עד וחצין חדשיםלששה
 חושב הוא והבקר" "הערב במראה אבל יום. ושך"ה לאלף כי-אםהזמן
 ספרי עם מכין שהוא ימים, ועשרה שנים לשלש בפיל-התמיד זמןאת

 בהיכל, הצלם קחטד למלכות-ןון קמ"ה לכסלו ט"ו שביוםהחשמונאים,
 הביתוטהרת

 וחנכתי
 שעור את לוקח והוא קמ"ח, שנת בכסלו בכ"ה היתה

 והאמצעית יום ש"ץ בנות והאחרונה הראשונה השנה או! גדלי, בתכליתהזמן
 אלפים במספר בהן, הכלולים והלילות, הימים מספר ומוצא יום,לש"ס
 מאות.ושיש

 מהם אחד לא בלי-כפק אשר - הקוראים מקצת פני את אנכירואה

 )אבל התמה ימות ממספר הנראה, כפי יהר, יצא האדם, לגידי שנתזו שם-ה, מנין ובז ברויש
 - א מ-ה, מבכורות, הנראה כפי - להם יצא לכונו, שקשה אף האדם, לאברי שנתנו רם-ח,מספר
 גוף-האדם(.מנתוח

 ע-א, ז, )מכוח, שנה לשבעים אחת שבעים: במספר גם ללשון-גוזמה ישתמשומפעמים
 ושל גדעון של בניו שבעים גם ואולי מ"ד(, מנחות, ע"ב, י, הוריות, ע"אן י"א, זרה,עבודה
 QP), )שה-ש, פילגשים ושמונים שמוניכ: במספר גם ישתמשו ובז עגל. מספר אלא אינםאחאב
 ע-ב(. מ"ה, )סנהדרין, באשקלון נשים שמונים ג(, ט"ז, )חגיגה, תלמידים של זוגותשמונים
 ארבעים מספר שנה". שמונים בגבורות ואס שנה, "שבעים שהם האדם, חיי מימי לקוהים שהםואפשר
 )ב"מ, תעניות ארבעים ח(, ה, )שופטים, מישראל איש אלף ארבעים עגי: מספר כעיןהמשמש
 ב(, צ"ר, )סנהדרין, גוזלות סאה ארבעים א(, ב"ח, )ברכות, זמגין ארבעין מניה תני א(,פ-ה,

 )מגילה, פרסה מאות ארבע מאות: ארבע המסמר וכן נ-ז(, )גטין, תפילין קצוצי סאהארבעים
 יא כ"א(- סנהדרין, נ"זנ גטין, ע"ע )קדושין, ילדים מאות ארבע מקומות(, ובכמה א,ג,

 מיצאם. מעין עוד לישתברר
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 אלה. מהשערותי נוחים אינם והנה - צרוף ככסף זרות השערות כמהקבל
 מסמרות לקבוע אומר אינני בעצמי אני שאף להם, ואסר אקדיםולכן

 כדניאל, רמזים שכלו בספר ובפרט בעיני, רחוקים אינם אמנם אםבדברי,
 בדרך-רמז. אלא להתפרש יכוליראינו

 מקום עוד יש שנים שתי של העבור שיטת על בדברי אםאולם
 י"ס בן המחזור שלפני ביותר, ו~כרים ברורים רקמים לנו יש הנהלפקפק,
 בן שנים, שלש בן אחרים: מחזורים משבעה פחות לא ליהודים היושנה
 לבאר והנני שנה. פ"ד ובן מ"ט בן י"ר, בן שלשים, בן שמונה, בןחמש,
 זה. אחר זה כסדר כאןאותם

 שנים. שמונה( )ושל חמש של שלש, שלמחזורים
 כננתן על החוקרים עמדו טלא ולפי .חניך"1 בספר נזכרו אלהמחזורים
 "חנוך" ספר לעתן וזה ולפרשם. דבריו את פה להביא אני רואההנשנה,
 וכל ק, יום 'טלשים לשמש ועיע ק, שנים לחמש יתוסף ההם"ובימים 1" סופה( עד י מפסוק ע"ד,)פרשה
 שס"ד יהיו ן במלוא האלה השנים מחמש אחת לשנה יגיעו ]אשר[,הימים
 ]ששה ששה שנים, לחמש ששה/ ימים ]יתרון[ ולכוכבים לשמש ויגיעיום.

 יום, שלשים הכוכבים ומן השמש מן לירח ויחסר יום, שלשים יגיעוישנה[,
 . 5(ה. ימים ארבעה לששה יתוסף בצאתה4( כי יום, חמשים יחסרו שנים.גולחמש

 החכם ידידי לעזר לי היה הכושי, מתור במלה מיה כמעט שנעשה זה, בתרגומי1(
 "עם תרגם: ולכן עמה", חמשת "ויתוסק כתוב: היה דילמן, לפני שהיה הכושי, בנוסח 2(- יתברג.י9ר

 אני הא"ריכ. המתרגמים כל הלכו ובעקבותיו )8דדירט(", עוואממענגעפיגט יאהרע פינףליערדעז
 עמת", חמשת -~וב אחר: ובכתב-יד עמת", חמשת בדים "ויהוטק כתוב: פלמינג בהוצאת אחדבכ"י

 חמי על חדש יוסיפו ופרושו: יותר, נכון בעיני נראה זה ונוסח שניס. חמש ל ע יתוסףכלומר,
 שניס. לחמש אחת ויעברוקנים,

 בכושית כתוב מיגיע" שתרגמתי מקום נכל )וכן ויעלה יגיע פרושו ויבטח, בכוסיה:3(
 דער קאממען "עס בפרושו: דילמן תרגם וכן הירח, על )יתרון( לשמש יגיע הכונה: וכאןיבטח(,
 כתב: בתרגומו אבל במסגרת, -איבערשיססיג" מלת והביא טאגע", דרייסיג צו )איבערשיססיג(זאננע
 דער ס ס 1 ש ר ע ב י א דעת "אונד הסמוך: ובפסוק איבערשוסס", טאגע דרייסיג זאננע די*האט
 אחריו. הבאים החכמים תרגמו וכן טאגע", זעכם אויף זיך בעטריפט שטערנע דער אונדזאנגע
 מכללא. נשמעת שהיא אלא כן, ואינו בפרוש, במקורה כתובה יתרון שדלת סבור,.והקורא

 מדקדקים אינם הכושיים הסופרים )כי בצאתה תמורת בצאתו, כלומר, בצאתו, בכושית:א
 הדברים, בפרוש מאד נדחק שבכיל וייזמן, ט"ז(1 כ"ג, )שמות, השנה בצאת כמו: והוא -במין(
 ותרגם: קבוצה, הכונה: וכאן רעזויטאט(, )ערגעגניס, בתוצאותיה בדרך-השאלה: המלה אתהבין
 ממנו נוטה שהוא אף פימינג, יתרגם וכן טאגע*. 1052 מאן שתירט דאפאן סוממע דער_-מיס
 ווערדען". הינצוגעפיגט 1000+52 מיססען סוממע למיגען דער צו -יענן הענין:בפרוש

 הקרטונים המעתיקים יאחד המשבש. סיב מספר את יתקן חושב אני בזה בדרך5(
 שאחריו, ארבעה טסטר ייגש הניאי זה ודבר )שסיס(. סם במית )ששה( טס מיתנתחלפה
 לתקוני סעד בעין לו. הסמוך וט"ב אלף מספר עם לכוני כדי שנים, מספר במקומוולכתוב
 14 ובכ"י ס'(, עי )יתוסף ס' דיש יתוסק כתוב: ז בכ"י פימינג. שהוציא כ"י בשני מוצאועני
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 לא לעולם, מעמדן כפי מכינות פלן השנים את 1( ימציאוהירח
 שס"ד בכל 2( מדקדק בצדק השנה את ויחליפו אחד, יום יאחרו ולאיקדימו
 והיו ותת"כ, אלף שנים לחמש וצ"ב, אלף ימים יהיו שנים לשלשיום.

 לימים שנים שלש ימי יגיעו לבדו ולירח ותתקי"ב. אלפים שניםלשמונה
 יום(, ס"ב יתוסף בצאתה כי יום, חמשים יחסרו שנים )ולחמש וס"באלף
 ותתל"ב. אלמים ימים שנים בשמונה לירח והיו ותש"ע, אלף שניםלחמש
 שנים' לשמונה יחסרו אשר הימים וכל 3(, יום המשים שנים יחמש יחסרובי

 וכפי החדשים( )של עולמם מעמד לפי בצדק מתם והשנה יום.שמונים
 ויבואו יצאו אשר השער מן יהד( והירח )השמש ~צאו באשר השמש,מעמד
 יום". שלשיםבו

 "חנוך" ספר שבעל הענין, כל בהבנת מאד מתקשה דילמןהחכם
 ונמצא יום, לשלשים עולה שנים חמש שתוספת יאמר כי עצמו, דבריסותר
 יום, שס"ד שמדתה יאמר, ותוך-כדי-דבור יום, לש"ס החמה שנת חושבשהוא

  יותר ועוד יומו שלשים יגיעו שנים לחמש כי ואומר שונה הואואחר-כך
 כי יום חמשים יחסרו שנים "ולחמש המקרא: בהבנת המפרשים כלנתלבטו
 ושלאחריו, שלפניו המקראות בין הדבקים, בין המפריד וגומר",בצאתה

 מצאו לא ויגיעם עמלם ובכל יתרונן. על ולא השנים, מדות עלהמדברים
 שמו שלא מפני אלא להם בא לא הזה הקשי כל אבל 4(. פתרוןלו

 רק לא משמשת שהיא הספר(, נכתב )שבה בעברית 1ד אות לשמושלבם
 ונשנות חוזרות כאלה נוין ולסתירה. לנגיד גם כי-אם בלבד, ולקשורלחפור
 לפני שנה )כמאתים "חניך" ספר כתיבת בזמן  שלפנינו. במאמר פעמיםכמה

 שני עם אלא אחד, מספר עם פה עסק יזו אין כי המראים r(Q11tt על )יתוסף כב'יהוסף
 השני. על נוסף מהם שאחדמספרים,

 כתוב היה ואולי כראוי. מדיקת השנים מדת את בידינו יתן כלומר: !מצא, ברע-ית:1(
 המשוחות שיאין כמו: גמור, בדקדוק אותן יכון כלומר: ה, צ מ י אלא _ימציא-, לא העבריבמקור
 י"א(. מ' פ-ד, )ערובין, המרה" אתכלאין

 נון(. ובחוטפת בט' הד' )בחלוף טגקוק בצדק בכושית:2(
 הזח שהמאמר יפי אבל יום". שמונים שנים ושמוגה חסרו "כי הכושי: גגוסח3(

 הראשוןי חציי אח ומלמיני הפסוק, של האחרון החצי את בער ימחוק לכן פעמים, שתיכפול
 ולכן שגים. חמש יתרון על ועבר שמונה יתרון הספר בעל קצב מפני-מה יקשה שניהםולדברי
 שתקנתי. כמו להיות וצריך שלפנינו, הכושי בתרגום נפיה שטעות בעיני,קרוב

 הימים קבוצת אל 3י יום, חמשים יחסרו שנים _לחמש כך: אלה דברים מפרש דיימןא
 צריכים אנו יום( תש-ח עולה ושמספרן שלש, על יתרות שנים שחמש לבנה, שנות שתי)שי

 חמש של ימים תש"ע לאלף להגיע כדי לבנה שנות בשלש )הנמצאים ימים וט-ב .אלףןלהוסיף
 תת"כ(". אלף שהן החמה שנות ממספר יום חמשים חסר הזה שהמספר ולראות לבנהשנות
 בו כתוב היה ואפילו הספר; מן חסר עקרו במסגרות, הנוספים הדברים מן כנראה הזה,הפרוש
 מסמר. על רק בו שידבר הזה, במקרא אלה דגרים ענין מה כי ביותר, תמוה היה עדיןמפרש,

 לבנה? של אותה על החמה שנת יתרון עי ולא שנים, של שונות בתקופות הכלוליםהימים
 ואת יוסק חמשים יחסרו שנים "ולחמש המאמר: את לגמרי מוחקים דילמן אחרי שבאוהחכמים
 וט"ז: ט"ו פסוק בין ומכניסיפ מסיעים הם איף, בית בו מוסיפים שהם אתרישאריתו,
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 וקרות האביב על הטבעי, בדרך השנה את עוד מעברים היו שני( ביתחרבן
 התקופה, את גם אליהם לצרף מחשבות חשבו כבר אבל הציךן ועלהאילן
 השמים, ומחזיונות המאורות ממהלך סרי יותר מהתרחק עליהם תשמוראשר

 הנראה וכפי שונים; מחזורים על-פי והלבנה החמה שנות לסשוותיהשתדלו
 שנת- בדבר זה. בענין שונות דעות בימיו היו "חנוך", ספר בעל,מדברי
 בת שהיא כלם, השוו ברקיע, נכרים ואותותיה קצרה חדשה שמדתהלבנה,
 לה, אין לעינים נכר וסמן ארך, זמן המקפת בשנת-התמה, אבל יום,שנ"ר
 את לסשוות ואמרו הישן במנהג עוד שהחזיקו יש מקלקות. הדעות"יו

 של במחזור להשתמש שאמרו ויש שנים, חמש בן מחזור יסוד עיהזמנים
 שס"ה בת שנת-החמה על ומוסד אחרים בעמים נהוג שהיה שנים,שמונה
 בפרשה שבאר ואחרי "חנוך", ספר בעל יצא אלה מחזורים שני נגדיום.

 חדשים ארבעה בה לעשות ושיש יום שס"ד בת היא ששנת-החמההקודמת,
 הדברים את ך 4 נ ח בפי ?ם הוא יום, ל"א בני אלא יום, שלשים בנילא
 ש"ס לבת השנה את לחשב בני-אדם שיטעו הימים, באחרית ןקרואשר
 אלא יום( שנ"ד בת הפל לדעת )שהיא שנת-הלבנה על יסרה ושאינהיום,
 אחת מעברים יהיו ההם" "ובימים אומר: שהוא וזה בלבד. ימיםששה
 "הימים שבאמת בזמן יום, לש"ס שנת-החמה שיחשבו מפני שנים,לחמש
 ארבעת בהן שיוסיפו )לאחר במיואן האיה השנים מחמש אחת לכלאשר
 ההם בימים כי לבאר, ומוסיף יום". שס"ד הם בטעות( הנשמטיםהימים
 יעשו ולכן שנת-הלבנה, על ימים" ששה יתרון לשמש "יגיע כייחשבו,
 יגיעו שנים "לחמש אבל יום, ~לשים בן עביר חרש שנים חמשלאחר

 יתוספו, השנים, מחמש שנה כל בצאת כי שלשים. ולא יום", חמשים מת אב
 שנת-הלבנה, על לדבריהם יסרה ששנת-החמה ימים, ששה אותםמלבד
 בו ימצה ובאמת יום. ש"ס על עודפת ששנת-החמה ם, י מ י ה ע ב ר אעוד
 מספר את קוצב שהוא ואחר D"W, ולא יום, שס"ד לפי השנים מדתאת

 שנת-החמה את בחשבן המחזורים, משלשת אחד בכל ולירח לשמשהימים
 היתרון יעלה שנים שבחמש מוכיח הוא יום, לשנ"ד ושנת-הלבנהלשס"ד
 וצריכה בצדק" תחום הלא אדהשנה יום, שמונים שנים ולשמונה יום,לחמשים
 בשער ניסן בחדש והירח השמש שיכנסו כדי הלבנה, הדשי עם מכננתיהיות
 הדבר מרהיב והוא יום, שלשים יחד בו וישהו הרביעי, השער הואאחד,
 שהראה מה שכפי ואומר: הקודם, של המשך אלא שאינו הסמוך, בפרקעוד
 נמצאו וגם ימים, ארבעה יום ש"ס על יתרה שנת-החמה המלאך, אריאללו

 כל על אשר האלפים שרי "ומנהיגי אלה: ימים ארבעת על מיהדיםממנים

 .אלףן יתיסמו שנים( חמש נשי קבוצתן אל כי יום, תתקכ"1 איפים ב, יהיו' סגים_בשמונה
 שהכניסו הגליון, על כתוב שהיה כפרוש הדברים את ורואים שנים(". שלש )של יום.וס"ס
 לדיתי, 1בל מקומו. כאן אין זה שמקרא עצמם, על מוכיחים הדברים ובאמת בפנים.בטעות
 אותו שהוספתי במקום למעיה, הוא האמתי מקומו ואולם החוץ, מן שהובא מאחר פרושיזינו

 המספרים. את בו לתקן שיש אלא חשדות,.במסגרות
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 לא יתוספו, אשר ההם ]הימים[ ארבעת [p~e עם הכוכבים כל ועלהבריאה
 לא אשר האלה הימים ארבעת את ישמשו )השרים( והמה ממעמדם,?עתקו
 ישמשו המאורות, הם, כי אדם, בני יטעו ובהם השנה: בחשבוןיחשבו
 אחד השלישי, בשער ואחד הראשון בשער האחד עולם, של מעמדובאמת
 יום שס"ד בכל עולם של דקדוקו ויתום וגששי בשער ואהד הרביעיבשער
 פ"ד ובפרק הזה. הענין אל אחת פעם עוד ך ד נ ח ישוב וכן עולם".מעמד
 טועים בלבד יום לש"ס השנה את החושבים כי ברחבה, מבארמספרו
 שם(. )עלן יום שס"ד היא באמין השנה מדת וכי הם,וחוטאים
 "חנוך" ספר בעל שמצאי זה מחוור ם. י נ ש ה נ ו מ ש ל ש ר 1 ז חמ
 היה שנים, חמש ושי שלש של מאותו יותר מדקדק היה ושבאמת?טעהן
 שני מפי שמענו זה דבר אחרי-כן. שנה מאות הרבה עוד בישראלנהוג

 הנוצרית, הכנסיה אבי בזה. זה תלוים שאינם שונים, עמים בניסופרים
 המאה מן הראשונה במחצית בארץ-ישראל חי שהיה אפריקנוס,יוליוס

 מעפרים שהיו היהודים, על אומר האמוראים(, של הראשון )בדורהשלישית
 י?דישען דעס "געשיכטע שירר, )עלן שנים שמונה בכל חדשיםשלשה

 שהיתה שמענו, מקריזי הערבי הסופר ומפי 751(. עמוד 1901, ו,פאלקעס",
 לימן )קרוב מחמד לפני שגה מאתים שבערך הערביים, בידימסרת
 תשעה מוסיפים ושהיו היהודים, מן עבורם סדר קבלו התלמוד(חתימת
 145(. :מוך 1859, לשנת .2 .8 .א .ם שפרנגר )עלן שנה כ"ד בכלחדשים
 הפסיקתא שדברי 118(, )עמוד ובן-מאיר" רס"ב בממחלקת שערתיוכבר

 ניסן מולד חל תמ"ס( )ב"א ממצרים ישראל יציאת שבשנתהאומרת
 חמה חדשי ושהתחילו חמישי, ליל בתחלת ותקופתו רביעי, יוםבחצות
 המבול שנת על עולם" "סדר בעל דברי וכן חמישי, ביום כאחדולבנה
 עוד מתחזקת זו השערתי שנים. שמונה של זה מחזור על מיסדים - 1()פ"ד(

 על-רגר אליעזר ורבי יהושע רבי דברי את עולם" שסדר בעל שהזכיר יאחר1(
 הנכונה( הגרסה )לפי כימה שמזל באיר, בי"ז היתה האחד דברי שלפי המבול,ירידת
 לאמר:_ הוסיף - גיום, שוקע כימה שמזל במרחשון, בי"ז השני ולדברי ביום,עולה
 מה לחדש( כ"ז ביום ופסק חדש, מי"ב יותר המגוי )שנמשך היתירין יום עשר*ואהד
 )בן אלעזר רבי אמר יום. עשר אחד היבנה ימוח על יתירין החמה שימות מלמדטיבן?
 יום. י"א הלבנה ימות על יתירין החמה ימי עולם של גרייתו מתחלת והלא חסמא?(: אושמוע
 ומשיבה" היא חוזרת להם: אמר לחמה. יבנה הגיעה ראשון עבור שעברו וכיוון יו: אמרווכו'?
 הקדמונים דעת יפי נופלת גיום כימה שקיעת הוא. כך לפי-דעתי הדברים ופרוש פ"ד(.לסוף
 )אידלר, בקרוב יום חמשים גיינוס: כדברי או !!( 123, גינצל, )עין תשרי תקופת לאחר ימיםכמ-ז
 )כמשפטם שוים התקופה וחדשי לבנה חדשי היו המבול בשנת שגם זח, יפי ונמצא !(.413,

 לשנה ונגמרה התקופה ביום התחילה יום שט-ה שנמשכה המבול ושנת שמונה(, של מחזורבתחלת
 החמה שנת התחייה הבריאה בתחלת שגם ההנחה, עם מכינים והדברים התקופה. גיוםהאחרת
 הלבנה שנבראה ולדגריו, לזה. מסכים איננו אלעזר רבי אבל התקופה. ביוםוהלבנה

 עבור שאחר השיבוהו, וכאשר המבוי. בשנת גם היה וכן יוט, בי"א חדש לראש התקופהקדמה במלואה~
 הלבנה חדשי התחילו המבוי שבשנת אפשר ויצן כאחד, והחמה היבנה חדשי חלוראשון

 יום. י"א ליבנה חמה קדמה הזה, למחזור ראשונה שנה שהיתה המבול, שנשנת ובהכרחפחזור(, כי בתחלת היתרים, יום י"א קאת ומשיבה שנים( שמונה בת )בתקופה היא חוזרת השיבם: כאחד,והתקופה
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317 ומשוריםעבורים

 לארץ: ישראל בה שנכנסו שנה על האומר )פי"א(, עולם" ב"סדר אחרממקום
 חמה שישובו זה, דבר התקופה". יום היה הוא שנה אותה של ניסןאשר"ח
 לא וגם במציאות, מקום לו אין כבראשונה, להיות שנה ארבעים מקץולבנה

 ארבעים במשך כי שנה, י"ס של כאותו מדקדק, מחזור על מוסדבחשבון
 לכלן אי-אפשר ולכן ויותר. ימים שבעה התקופה מן נעתקים המולדותשנה
 לבטי כי-אם שהבאנו, ה"פסיקתא" דברי עם אלה עולם" "סדר בעלדברי
 היתה שלא מעצמו, ומזבן הוא פשוט דבר אבי השני. מפני מהם אחדדברי
 ניסן, הדש ראש בו שחל השבוע, יום על-דבר איש מפי איש קבלהלחז"ל
 והוציאו לארץ; ביאתם בשנת ולא 1( ממצרים ישראי יציאת בשנתלא

 ברוך הקדוש שברא שבשעה בהניחם, בלבד, מסברה השנים שתיקביעת
 וגלית ברגע כאחד, הלבנה וחדשי החמה חדשי התחילו עולמו אתהוא

 יום", י"א הלבנה משנת החמה שנת "שהסר מתוך אחר-כך, ורקהמאורות,

נתעותי
 ומפני המחזור. על-ידי לזמן מזמן ולכונם ?שוב זקוקים ואנו העתים,
 אנו צריכים הנה רביעי, ליל בתחלת ניסן תקופת חלהשבשנת-הבריאה

 לפני שעות שש ומולדה רביעי, יום בערב היתה הלבנה ראית שגםלאמר,
 מפרסם שהיה המחזור יסוד ועל זו הנחה על-פי רביעי. יום בחצותכן,

 ניסן מולד חל מצרים יציאת שבשנת ב"פסיקתא", המאמר בעל חשבבימיו,
 הלבנה חדשי והתחילו חמישי, יום בתחלת ותקופתו רביעי יוםבחצות

 עולם"/ "סדר בעי גם מצא כזו ובדרך חמישי. ליץ בתחלת התקופהוחדשי

 והתחילו התקופה, ביום ניסן חלש ראש היה לארץ ישראל ביאתשבזמן
 בשנת כמשפטם ששי( ליל )בתחלת כאחד הלבנה וחדשי החמהחדשי

 ממצרים. ישראל יציאת ובשנתהבריאה
 יציאת יום המאסרת עולם", "סדר בעל של האחרת הדעה שגםואפשר

 לקבוע יש )ולפיה בשבת בששי אותו וקובעת אהד, ביום ממצריםישראל
 דומה מהנחה היא גם יצאה השבת(, ביום הארץ ביאת בשנת חישראש

 חל כי-אם שעות, שש לבריאתו חרם לא הירח שמולד שזכרנו,לאותה
 חדשי והתחילו חמישי, יום ערב עד נראה ולא בעצמו, היוםבאותו
 התקופה לאחר אחד יום ה', ליל בתחלת כאחד החמה וחדשיהלבנה

 נתאחר ולכן שעברה(; לתקופה ונחשב גומר, תקופה שיום 'מפני)ואולי

 כשגת, בחמישי הי מצלים ~nDD הדורות-, "סדר מספר היודע מהלר, החכם געיגי1(

 עין - והתלמוד, המשנה חכמי אצל גם במחלקת תלויה היתה לשל כידוע )אשר זו יריעההיתה
 עד רבנו משה מימי דור, מרור בישראל שנשתלשלה rn~ap1 כמסרת 115( עמוד רס"ג","מחיקת

 היה ממצרים ישראל שיצאו שהיום לשיטתו, יאבן-פנה אותה שם ולכן הדורות". "סדרבעל

 לקות היתה ושגו בשבת, בחמישי שחל הרגיל, המנין לפני 1335 שנת מרס, לחדש כ"זיום

 בספרי )עלן שבתורה ך ש ת-ח כ מ בה יראות מדמה שהוא לחמה,שלמה
 מופת והלאה(. 123 מעמוד

 מאמין איש 15 'מיי במאגף לא כי לי, כמדמה אבל מהלח, החכם געיני מוסד מוסדנאמן

 אמן אחריו יענית יחיש אשר לתמו,והולך
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 ביום הארז ביאת ובשנת מצרים יציאת בשנת ניסן חוש ראשגם
אהד.

 ראה וכאשר עצמו, בפני מהם אהד כל את שבדקנו האלה, העדיםשני
 שהיו הנזכרים, הסופרים דברי את מקימים ממנים, דבריהם נמצאוהקורא
 לפי והנה הזה. שנים שמינה בן במחזור בחשבונותיהם משתמשיםהיהודים

 יש שונות: תמונות שתי היונים אצל הזה למחזור היו למעלה, שהעירינומה
 היתת המתקן ובמחזור 2921(/ אלא לו נתנו שלא )ויש יזם 2922שתשבוהו

  קובעים שהיו היהודים, אצל לבנה. הדשי צ"ט שהם יום, 292314מדתו
 סימנים, משלשת אחד רק להם היתה והתקופה הלבנה, ראית עלחדשים
 המתקן. המהזור תמונת מעצמו זה מחזור קבל להכריע/ לבדה בכחה היהולא
 הראשונה תמונתו לפי חשבוהו למעשה, לא בו שנשתמשו בחשבונותאבל
 יוצא שהדבר וכמו ורביע, יום שס"ה בנות שנות-חמה לשמונהשוה

 שהבאתי.מדוגמאות
 שהיו עבור מסדרי שונים יסודות בהם ובאו שנקבצו ר"א", ב"פרקיגם
 שמפני אלא הזה, המחזור עקבית עוד ינו נשארו שונים, בזמניםנהוגים
 מראהו. את עד-פה הפירו יא - זקליש דק שהוא אף - עליו הפרושהצעיף
 מהלכת החמה ניסן. מר"ח מתחילין והלבנה "החמה י~סר: אלה מפרקיםבשביעי
 משרתים המזלות וכל ביום, לפניה לשרת מתחיל וטלה בתקופתה,לפניה
 לפניה לשרת מתחיל וטלה לאחריה, מהלכת והלבנה כדרכן,אחריו
 קטן, מחזור שנת עד וכן כדרכן, אחריו משרתין המזלות וכלבלילה,
 בר"ח ועומד לבנה, מולד לראש דוחה העיבור, בא העיבור, שנתעד

 לתהילת שוין והלבנה החמה )באין עיבורין י*ב עד וכן ]אדר[,)טבת(
 שלא הרצאת-הדברים, דרך שנבראו(". בשעה שבתאי, בשעת רביעי,ליל

 ששנת-הלבנה מפני פרוש. צריכה העברית, בספרות דוגמתה עודנמצאה
 לאחר השמש עם להתקבץ הלבנה שתשוב בזמן לפיכך משנת-החמה,קירה
 העבור, תקופת בתחלת יחד בו שנתקבצו טלה, במזל עמה תפגש לא חישי"ב
 )והוא לעביר עבור שבין הזמן כשעור שנים, שלש או שתים לאחראלא

 לשבעה שנה י"ס של מחזור גם שנחלק וכמו קטן, מחזור במם כאןהנקרא
 לאחריה חוזרת ונמצאה פ"ח(/ בסוף אליעזר", רבי "פרקי עלן קטנים,מחזורים
  לעבר  זקוקים אנו הדבר לקקן וכדי דגים, במזל המהזור בסוףועומדת
 החדשים, שמות בסדר לאחוריהם נדחים לבנה מולדות ונמצאוהשנה,
 אדר, שם ראשון בעבור מקבל ניסן בשם התקופה בראשית שנקראוהחדש
 בן המחזור בסוף שלישי, ובעבור שבט, בשם שמו מחליף הוא שניבעבור
 עבירים י"ב שלאחר עד טבת, בשם אותו ומשנה ?ב הוא שנים,שמונה
 ניסן הראשון בשמו להקרא חוזר הוא השנה חדשי י"ב כל שהקיףאחרי

כבתחלה.
 אף- כי שנים, שמונה בני מהזורים ארבעה לפי-זה מכילה זותקופה

 ומולד ?ויה,  באית  ולבנה חמה האלה המהזורים מן אהד כל שבסוףעל-פי
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- -  שנה, ל"ב עביר עד הראשון, שמו את לקפל ?ב לבנה של ניסן איןמקום מפל- נ(, שנבראו כמו בלילה, ראשונה בשעה לחיל חוזרים ותקופתוניסן
 או שנות-חמה ל"ב של כין תקופה השנה. חדשי י"ב בל את יקיףוהעבור

 סחאילי הערבי הסופר הערביים. הסופרים אצל גם נזכרת שנות-לבנהל"ג
 שיש הנשי, על אומר 149( עמוד ,859., .2 .א .א .0 במאסף שפרנגר אצל)המובא

 המקדש(, בחדש המלחמה את )להתיר לציך צפור הוא האחד פנים: שתילו
 שנה ל"ג של תקופה ?בור לאחר ששב עד שהיה, סמה לפניו יוםעשר אחד- שנה בכל החג( )את אותו מעתיקים "והיו התקופה. על העבור -והשני
 בתחלה". בו שנפל בחדש להול לבנה()של

 )בסמן למעלה שהבאתי אלבירוני, דברי עם שלנו הפרקים דבריהמעריך
 ההדשים כל הערבי אצל לשניהם. אחד וסגנון אחת רוח כי 5יד, יראההקודם(,
 ואצל בשמם, מתכנה והוא מחרם, הראשון החיש שם זה אחר זהמקבלים
 שאנו וכמו האחרימו החדשים שמות את כסדר מקבל ניסן הפרקיםבעל

 השמיני( )החדש לשעבאן התור הגיע מהמד שבימי אלבירוני, אצלמוצאים
 ניסן יוכל כך שעבאן, בשם להקרא )התשיעי( ולרמדאן מהרם בשםלקאיא
 שסגנון אף-על-פי האחרים, החדשים מן אחד בשם או טבת בשםלהקרא
 בו. הרגלנו שלא לפי בעינינו, כמעט ומוזר תמוהכזה

 יומא "והאיכא התלמוד: דברי יסוד על ה. נ ש ם י ש ל ש ן ב ר ד ז המ
 צ"ה, )חולין, שנין" דשתין עבורא ליה "שלח ב(, ט, )ערכין, שניןאדתלתין

 שנה שלשים בן מחזור ליהודים שהיה 303(, )עמוד ב"הכרם" זה-כבר שערתיב(,

 ונעשתה הקפה בכל אחרי-כן נתאשרה זו השערתי בן-ששים. היהשכפלי
 גמורה.לודאית

 אוצר-הספרים מתוך יקרה מציאה .ש Schwartz החכם פרסם 1905בשנת
 ממנו אשר רומי, בשפת כתוב אחד, -דף איטליה במדינת וירונה בעיראשר
 בחלף סרדיקה בעיר שהיתה הנוצרית, הכנסיה אבות באספת כי למדים,אנו
 הכנסיה לפני באנטיוכיה אשר הראש הכהן הציע הנהוג, למנין 34%שנת

 325, בשנת הניקאני בנעד שנתקפל שנה, י"ס בן המחזור במקוםלהנהיג
 היהודים, בין אז נהוג היה מדבריו היוצא שכפי שנה, שלשים בן אחרמחזור
 "חוגגי משת - הפסח בקביעת היהודים אתר הנוטים מן שהיה הזה,והפתן

 סיעד מלפני הקצף יצא עליהם אשר )קווארטאדעצימאנער(,הארבעה-עשר"
 ממקור הבא הזה, המחזור אוז להכשיר מתאמץ - עד-הרמה לרדפםהניקאני
 הוא מכין כי בדרך-רמז, סמך לו ולמצאלא-טהור,

 במספרי
 השנים למספר

 פנים מסביר הוא אך עלי-אדמות. בשר-ודם בתמונת משיהם התהלךאשר
 ןהול שלא אז, מקפידים היו לא שהיהודים ומפני הזה. הועד להחלטתגם

 בזמן רק קביעותיהם את מקרל הוא מרס, לחדש כ"א יום לפניהפסח

 מקומות, בכמה אלה בפרקים ונשגה החוזר שבתאי*, בשעת רביעי ליל שבתחלת הלשון1(
 אלה. מלים שמחק הרד-י עשה ויפה גמקומו, שלא דלשנא כשגרא כאןנשתרבב

1188__
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- בורנשטיין י.ח.סע

 הזה הגבול לפני נופל שהוא עת ובכל ומעלה, ההוא הזמן מן חלשהפסח
 בלוח עורך והמציע אפריל. בארש החג את וקובע השנה את מעבר"וא
 תקופת-המסים של שנה בחמש-עשרה היהודים שעשו הפסח חגי כל אתמיחד

(Indictlo)לבוא ראוי שהיה הפסת את וגם 342 עד 328 משנת האחרונה 
reliqui  8 !נ!!% !"ח8 במלים אותו וחותם 343בשנת  הנרתרות(, השבים י"ר )רבן 

 במחזור לנוצרים הפסח חגי כל את המכיל שני, לוח נותן הואואחרי-כן
 חל אם אלא נקבע הפכח שאין הכנסיה, של היסוד לפי שנה שלשיםבן
 וירונה, מכיי הזה הדף את פה נותן והנני והלאה. מרס לחדש כ"אשיום

 Chri~tllahe. בספרו .Schwart~ 8 החכם שהעתיקן מה כפי 60, בסמן שםממסמן
)*ff. 122 1905 .ק, Berl(n, Oatertafeln'-, J~dische und 

 שלשים )קביעת( לכם כתבנו הפסח-בדבר
 אדוננו עשה שנה שלשים כי יעןזפנה.

 בשנת נעשה והפסח הארץ עלוגויתי
 מרס. ל41ש ימים בכ"ה חייו( )לימי"שישים
 בחשצונות האמורות, השנים משלשיםהראשונה
 נחשבת הפסח, את עושים היהודיםגועל-מיהם

 קונסטנ- בימי שחיה הראשונה, האינדיקציה"ן
 האספה היתה הזמן שבאותו 328(, )שנתשינוס
 נדבר, השתדלו וההגמונים בגיקיא,מגדולה
 חראשונה האינדיקציה את הפסח יעגיןשיחשבו

 עבור שאחרי - למנינו הראשונה השגהמן
 השש-עשרה, בשנת נפלה החמש-עשרהקטנת

 נחשב הזה המנין הפסח. שנות למניןהנחשבת
 שהיא השישים, שנת עד הראשונה השנהמן

 היהודים בחשצון החיופים 8פריל. לחדשגראויון
 הלוחות(. )בשני הזה כסדר יפנינוערוכים

 היהודים עשו האלה, החשבונותעל-פי
 למרס, בי-א הראשונה )בשנה הפסח יוםאת

 הם כאשר וכו', למרם בשלשים השניתבשנה
 הראשות". בלוחממדרים

xxxuobit *01!58!8ט1ח autem pascha 6ס 
dOmlnusfecit annos xxx quoniam annos, 
autempancha terram, super carne !ח noster 
mensis.Martit die xxv anno xxx *51 facta 
 primus autem conputntur (primus)5טחח6

eomp[ulta1ח scriptorum ann~rum triginta 
phascha[mlJudeI faciunt quibus !ח tlonibua 

Coneub 651 fncta que indicttone prima 6 

magnaconueni[tl tempore quo stantino, 
quaedtu cum Nicaea, cluitate 1ט tynodus 

computetur.וט phascha de episcopi rerent 
con~anno primD 6 [indici] 1410110ח prima 
 ,putatlonia 1פ prima 0110!1ח051inputata 1ק
 decimam qulntam אפ positus anno xvlח1

primo6 pasche. annorum conputatione 
64usque !*פו numerus conputatur 0חחפ 

Aprllls,nl~nsle primus est qut annum xxx 
nraterl81511טח0!01ח SU~t aute~ 058111ק ]כןן 

SlC:nobis Judeo~um 

JudeI%011מט .upputatlonlbu* Qulbu* 
pa.cha,

 הממניית מן איש כי זובח כאשר %., או 1. הציונים מן שנים או אחד רבות פעמים זהר*ו קשי המעתיק ראשונה. בסקירה 8יד יעין וראות הראשון, בלוח שנפיו במספרים, הטשטת1(
 נתיכדו אחרת ופעם ץ יעיון 1 ציון נשתבש אחת ופעם ציוחו התססות והעגלותהמרשעית

 הטעיות מעטו השני בלוח הדף. בשולי העיריתי כאשר ע, לציון ונעשו אחדות ציונישני
 בשנים, פעמים. הרבה בו ונשנית חוזרת שהיא אחרת טעות באה משקומן אבו הזה, המיןמן

 מרס נפלא: בדרך החדשים ונמית נשתצשו ולהפך, 8פריל לחדש מרס מחדש בהן מתחלףשהפסח

 החדשיפ, בצד שהצגתי יוניח( )"כי* צ האית מן הקורא זאת יראה כאשר למרס, ואפרילמאפריי
 למביש ותחתונים למטח עליונים עפכם: שישעולות
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21ש ימחזוריםעבורים

328 ח18 )8עח( [%.34088Mar 127199ג11.4ה
329 11.חט 24089Mar.xxx 312287ב1.4ג

330 111.ת64090Mar.XVIIII 8 202416ד21.3י

331 ודוו.חט )%( ונע.זטא44091 99000ג8.4
-332 זו.תם (~24092Mar.XXVII 2840922ג28.3ג
333 וע.חם וזו%,74093Mar 172057ז7.4דג
334 ונע.ת8 ע.44094M~r 6ד61ד6.4ז
335 111ע.חם 34095Mar.%%1111 2559013ג25.3ג
336 [גוע.חט ~ווו%.74096Mar 1438622א13.4ג
Xan.337 11.זרא54097 31827ה2.4ו
338 וצתם וצא"טוה44098 227714ג23.3ה

339 %11.ת4099Mar.% 8ד 3ד11567א10.4ג
340 %111.תם 74700Mar.xxv[IIIIl 307611א29.3ז
341 1[%11.חט XVIII(I).ץטא44701 1995219ה19.3ה
xv 342.חט ]11[ע.24702Mar 87484ב8.4ה
XVI 343.תם 14103Mar.(x)xxv1 272572א27.3א

 וט וט~וו8ז %1111וחח8

 358328 1.חם%.סxvl 3434 ,חט xvl[x] ץ.קג

Mar.lח8 %1111 ג,XVII 344ץ.קג xxx 359329 11,חט 

 360330 111.חם וע% 111[ ג.זםדעXVIII 345.חם ווו)צ(.ק4

 361331 1111.תפ11[1ע.קג346 נננועצ.מפ XXIII ש.קג

Mar.lמט נ% ג.xx 347זפא,[xlXVI[l]62332ש ע .חט 

 363333 נע.חפxv.קגXXI 348 ."פ xxx[1] ץ.ק4

Mar.l11 %ח8 1111ע. XXII 3494364334 11ע.חם1111.ק 

 365335 ננוע.חם%%1111.זטא350 %%111.תם 111ע.ק4

9xxvlll 366336 1111ע.חם11[%1.ק*351 %1111]%[ .מט 

 367337 %.מפ11ן.קג352 ]צ[ xv.מם )1(נעצג

338 %1.חם xxl ץ.ק*xxvl 353.תט י.ק4

xAPt
xxv מפ.XXVII 554Mar.l 339 %11.תפ 1111ע 1ן 40 111צ.מפ 1111ע%צ ..KXVIII 355Apr.תם %111.

XXVIIII 356Mar.I.חט 11.ק* ד4ש %1111.חט נע% 11[ ג
Mar.~)lXXII פ".xxx 3574ח8 וע.ק.xv s~e

 וווצצ. בכתב-ידו1(
 txv1 בכתב-ירוט
 .49. נכתב-ידו5(
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 בורנשטיין י.ח.צפ3

 במקורה כתובה שהיא אף-על-5י הלוחות, לשני הקודמתהפתיחה
 פרק שבאותו ספק, כל אחריה מניחה ואינה 1(, היטב ברורה מגמגמת,בשפה
 שנה. שלשים בן במחזור המועדים קביעת לענין משתמשים היהודיםהיו

 ומטלאים הפתיחה אחרי הבאים הלוחות, שני בעין עין !ראונווכזאת
דבריה.

 משמאלו נוספו הנוצרים, על הפסח חגי את המכיל האחרון,בלוח
 הראשוןי ובלוח הנהוג. המנין לפי הקנים ציוני שורץ, החכם בידיבמסגרות,
 בטור אחדים: טורים הלוח מימין עוד הוספתי יותר, פה אותנוהמעסיק
 שלנו, במנין-היצירה מספרם לפי שבדף, השנה שלשים זמני נרשמוהראשון

 2(, שבאנטיוכיה הפסח ימי בוזם שחלו ניסן, חדשי מולדותועל-ידיהן

 הפסת קביעת ובאחרונה נקבע. בשבוע יום ובאיזה מרס בחדש יוםובאיזה
 השבוע. ימות ולפי היוליאנית השנה ימות לפי חשבוננו,לפי

 ששם אחר, במקום לדבר אשוב עוד הזאת הנכבדה המציאהעל
 לא ופה והתלמוד. המשנה חכמי בתקופת העבור ימי בדברי ברחבהנתהלך
 פרטים, שני על בלתיאעיר

 לפני הפסח את ההוא בפרק קובעים שהיו יוצא, שלפנינו הלוחמן
 דמשכת חזית ,כי הידועה: ההלכה כנגד שהוא הזה, הדבר ניסן.תקופת
 )ר"ה, לה' תיחוש ויא שתה לההיא עפרא בניסן שיחסר עד טבתתקופת

 להוכיח הרביתי שם במקומו אבל ראשונה. בהשקפה מאד מתמיה ע"ב(,כ,
 בדורות נתקנה בלבד, התקופה על העפור זו, שתקנה שונים, מקוריםעל-5י

 הלשון, משמעות כנגד לדרש, שהתחייו משעה האמוראים, בימיהאחרונים
 קדם אבל תקופה. של אביב שמור - האביב" חדש את ושמור המקרא:את
 בזמן היה האביב שחדש התלמוד, ימי בתחלת וגם המשנה חכמי בימילכן
 שמעפרים הסמנים מן אחד בלתי להם היתה לא והתקופה שעורים שלאביב
 ~למנים ששני מפני המקופה, לפני להול יכול הפסח היה השנה, אתצליהם
 צמדים- לרץ ההולכים האילן, ופרית השעירים בכורי - שהגיעוהאחרים
 וכדרך שקרוב, מרס לחדש מכנן היה האביב וחיש כנגדה, הכף אתהכריעו

 החכם בו שנתלבט קצת, הסתום 6פריי', לחדש בראשון וכו' נחשב הזה _המנין המאמר צולתו(
 שיקח שנה, שלשים בן המחזור לפי הפסח קביעת את המציע המהן היא: כך למי-דעתישורץ,
 ערך בו, שאחז היסוד על-9ז העלים השנית מחציתן ואת והמציאות, המעשה מן מחציתןאת
 לקונסטנטינוס. הראשונה שבאינדיקציה השנים סדר לפי הענין, מטבע היוצא כפי קביעותיואת
 מכונת אחרת התחלה ינקדת-מוצאו יו בחר - ה 1 ר 1 ד ל הזה המאור את ליסד בבואואבל
 והיא מרס, לחדש כקא בשם י נ ט ק ת י י כ ת ב הוא -סחה שגבול השנה את לענינה,יותף
 צ שנת שהיא 867, שגשגת ונמצא הנהוג, למנין 335 לשנת המכינת האחרון בלוח %1שנת

 לאפריי. ראשון ביום הפסת נופלימחזור,
 הירה, מן הרבה נוטה אינו האנסיוכי שהלוח להראות, גחפצו .מ Schwartz החכם2(

 היא לא באמת אבי ניסן. חדשי שי האמתיים הנגודים את הפסח ימי קביעות בצדעורך
 תלוי שהיה החדש, רא* קביעת על-פי כי-אם הירח, גג1ד על-9י היהודים אצל נקבעהפסת
 במזידו. או הירח בראזתמצדו

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



823 ומחזוריםעבורים

 בשול על  מעברים שהיו המזרח, בארצות הקראים אצל כזאת??קרה
 אין ופה ברחבה, זה כל על דגרתי הראוי במקומו שם בלבד.השעירים

 להאריך.מקום
 יחול הפסח כי כמנהגנו, שלא אחד דבר עוד יוצא שהבאתי הלוחמן

 לדברי סתירת כל בזה למצא אין אבל בד"ו. מימי באחד לפעמיםבו
 ומשום ירקא "משום השנה ראש דוחים היו עולא בימי שעודהתלמוד,
 כי- עצמם, מצד לא הפסח לקביעת פסולים בד"ו ימי כי כ(. )ר"ה,מתיא"
 שאחריו השנה ראש חסר, ואחד מלא אחד החדשים, קביעת שלפי מפניאם
  מן אתך עירי יל-ידי  הדבר לתקן יכולים והיו אד"ו; מימי באחדחל

 ועבדיכן בסיתוא עברינן דלא .דזימנין הקיץ, ימי במשך ספורן אוהחדשים
 ב(, ט, ערכיו, )ע?1בקייטא"

 שנה. ארבע-עשרה של או שביעיות שתי שלמחזור
 שיחול שביעיות לשני אי-אפשר והלא הירושלמי: מדברי יוצא זהמחזור
 ה"א(, פ"ו, )פסחים, בשבתו להיות )בניסן( ארבעה-עשר יחול( שלא)צ"ל:
 ושהיו וזמה, שנות י"ד לאחר חלילה חוזרים השבת ימי שהיו נראה,שמהם
 ושנת- מדת נקבל אם אלא אי-אפשר כזה דבר שלמים. שבועותמכילות
 זה, למחזור חצי-יום. של שבר בתוספת או ימים של שלם במספרפחמה
 או פנים: שתי אלא לתת אי-אפשר עבורים, חמשה בו לעשות צריכיםשאנו
 לבנה של חדשה מדת ונמצאה מכינים, ימים לשס"ה שנת-החמהלחשב
 שנת-החמה ואת וחצי יום לכ"ט  חדש-הלבנה לעשות או  296, "12י"54

 במחזור יהיו הראשון באפן פילי?אוס. להם שנתן כמדה וחצי, יוםלשס"ד
 שבועות, 730 שהם 10~5, ימיו ומספף מלאים, וצ"ג חסרים חדשיםפ'

 שבועודן 729 שהם 5103, ימיו ומסטר מלאים, ופ"ו ונסרים פ"ז יהיוובשני
 ממנו, גדולה מתקופה אחד לחלק אחר-כן היה זה שמחזור נראה,ולהלן
 שנה. פ"ר או שמטים י"ב מכילהשהיתה

 זה מחתר שנה. ש"ט של או שבועים שבעה בןמחזור
 הלקת על שאמר ה"ב(, פ"ד, )תענית, בירושלמי אבהו רבי מדברייוצא

 אחוזה'. בשדה ושונה נוטל משמר שאין ומצאתי, "חישבתים לכ"ד:המשמרות
 שנה, מ"ט בת היא היובל שתקופת יהודה, רבי בשיטת הולך המאמרבעל
 המשמרות שחלקת להעיר, השכיל ולכן ולכאן. לכאן עולה החמשיםושנת
 בשדה שיזכה אחר, במשמר פעם בכל היובל שיפגע בכינה, נעשתהלכ"ד
 גדולה *אומנות שם: אמרו ולכך שונים, תנאים דורש הזה התקון 1(.אחוזה

 עד שנתקנו סלעה המשמרות, שסדר ההגהה, על הבניי - אבהו רבי של זה מאמרו1(
 שב ולא פוסקת, שאינה כשלשלת נמשר היה שבטלו,שעה

 לקדמתי
 לאחר אלא השנה בעתות

 שבין שבתות שבע על חייא, רבי ששנה לברייתא בסוד עומד - שנה מ-ט של ארכהתקומה
 רוגמתן מרשת לפסיקתא, ביניהם' ושכניה ישוע שאין נשעה תמימותן חן *אימתי לעירת:פסח
  טפרים* בגרע המובאים והרוקא, הרא"ל יפרשנו והיטיבו באו ושנה, שגה כל של ניסןהיש גרגרי הראשון, סדרן כפי יהפנט שבית המשטרות שררו יוצא, שממנה בתחיתו(, להלתתדרש
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 בורנשטיין י.ח.324

 שנות להשוית צריכה היובל תקופת א( הם: אלה הילו התנאים שם'.היתה
 הזה; התנאי את ממלאה שנים מ"ט שתקופת הדבר, וברור והלבנה,החמה
 שכל שמונה, של אהד מחזור פחות י"מ של מחזורים לשלשה היא ?והכי

 בתוכה להכיל היא צריכה ב( בקרוב, והלבנה החמה שנת משוה מהםאחד
 חדשה. תקופה בכל חדש משמר תמיד שיפנס כדי שבועות, של שלםמספר
 לכל- או ימים של שלם מספר בקרבה להכיל לפי-זה צריכה השנהמדת

 להתקבץ שיוכלו יום, של שביעיות חלקי רק העודף שבר בתוספתהפחות
 על שבתקופה השבועות מספר חקקת ג( שלמים. לשבועות התקופהבסוף
 אם כי כ"ד, המספר אל ביחס נפרד מספר בשאריתה להניח צריכהכ"ד

 לא וקצתן יובלות, כ"ד שןכלו קדם להשנות משירות מקצת ישובולא-כן
 כל )כי שש או שביעיות שתי או להיות יכול שס"ה על הנוסף היוםחיק כי שנת-החמה. מדת מגביל הזה האחרון התנאי כלל. חלק כל בהיקחו

 מספר עם משתפים חולקים להן שיש שאריות נותנים האחריםהשברים
 הרבה מתרחק אינו הראשון ידי, יותר הוא גדול האחרון השברכ"ד(.
 298 "12 521 עולה החלש מדת היתה השנה למדת למחוהו וץ?ו יום,מרביע
 שלקחו לשער, יותר קרוב אבל 2557. שוה שבעקופה השבועונוומספר
 2555 זו לתקופה זה לפי ויעלו שס"ה, שימים, ימים במספר החמהשנת

 לעשות אנו צריכים הראשון באפן 294. "12 =19 החדש ומדתשבועות
 חסרים רפ"א - ובשני מלאים, ושי"א חסרים חדשים רצ"ה זוזבמחזור
 נראה שלמים, ימים במספר בו נחשבת שהשנה השני, האפן מלאים,ושכ"ה
 1(. יותר פשוטבעיני

 ר י ל ק ה בדברי גם חשבון-הזמנים לענין נזכרה הזאתוהתקופה

 בסופו עזים" *סדר ממשנת אבהו רבי לדעת ראיה יהביא ואפשר במקומם. כהונה"רמתנות -י
 וירושלמי בבלי בתלמודומובאה

 באב, גתשעה ובשניה בראשונה חרב שהבית תענית(, סוף
 חייא רבי שי הברייתא לפי דינו והיה המשמרות, בסדר הראשון שהיה יהויריב, שיבמשמיחו
 וגמשנה וירושלמי( )בבלי ב.תענית" המשמרות ענין עי עוד ועלן נימן. חדש בתחלת תמידיקמש
 ג( כ"ג )א, גאון מעריה רב יתלמידי המיחס הימים לדברי ובפרוש פ.ה( )טוףסחה

 לדבר שהרחיב המשנהק *מרכבת בעל הרב זה-כבר עמד אלה הירושלמי דברי עי1(
 אין ישונו אריכות בכל אבל מספרי. ראשון חלק שבסוף בחשבון" *ברכית בקונטרסבהם
 דגריו תמצית את הקוראים ימני 5ה לתת אמרתי עי-כן בינונים. לקוראים מובניםדבריו
 יוביוח, שני יאחר אלא הראשון סדרן לפי לשוב חוזרות המשמרות אין לפי-דעתובקציה.
 יבנה, חדשי 606 או מעברות שמונה-עשרה ימצאו החמה שנות במ"ט או אחד ביובל כזה:בדרך
 יובלות עלובשני אז אלח, חלקים השמיטו אלי תתר"ף. חלקי 6שס1 ועוד שבועות 25561/1 בהםשיש
 ביתי-זוגי שמספרי מחזור בכל ונעתקות פעמים, רי"ג בהם חוזרות המשמרות והיו שבועות,5113
 זה: סדר לפי אחד, גמשמר - יובלות ונשני בי"ג, - זוגי שמספרי ובמחזור משמרות,בי"ב
12,24;11,23; 10,22; 9,21; 8,20; 7,19; 6,18; 5,17; 4,16; 3,15; 2,14; 1,13; 
2*,12;23,11; 22,10; 21,9;20,8; 1~,7; 18,6; 17,5; 16,4; 15,3; 14,2; 13,1; 

 מחזור ובראש ברבת, ברגיעי זוגי מחזור כי בראש חליםהיו יובלות של השניםוראשי
 יוייוס חשבון לפי לא משתוות והיבנה החמה שנות אין יובלות בכ"ד בשבת. הראשון ביוםבלתי-זוגי

 יוק נירושימי המאמר שבעי ומחייט, מדעתו מפני-זה av אינו הרב אבי תימי; לפי ויאקיסר
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$גב. ומחזוריםעבורים

 אלפים, ששת כולו העולם *כי שקלים: לפרשת ראית" "אז בפיוטוהאומר
 יובלות, ושנים בעשרים המחזור ומנין מחזורות, ידים ושתי חמשהעושים
 מחזורים, חמשה על הנוסף ידים", "שתי השבר שנים". שבתות שבעוהיובל
 יום לשס"ה החמה שנת את אחר-כך שקצב )כדרך גס קרוב אלאאינו

 אלפים ששת )ם עד מחזורים מחמשה הניתרות השבים מספר כי ש(, י ל ש1
 1(. ועוד שנה תשי"ח שהן ידות, לשוני מגיע אינו לתר"י, העולותשנה,
 עוד לו מצאנו שלא הזה, יובלות כ"כ בן הגדול, המחזור ענין מהאבל
 שאין בהשערות, את-עצמי מכניס אני ברצון שלא אחרש במקום רקםכל
 להתעלם אוכל לא אבל מספיקות. סמוכות על-בל-פנים או ראיות עליהןלי

 שנת. את משוה יובלות כ"ב של זו תקופה שבאמת אהד, דבר עלמלהעיר
 שלא כזה, גדול בדקדוק המךקדקת, מדתן לפי החמה, שנות עםהלבש
 חמה, שנות וע"ח אלף לנו. הידועות ונקופות-הזמנים בכל דוגמתומצאנו
 הכלולים הלבנה וחדשי 3913314, "2 1ח46 עולות 3654 "5 ,פ48 8בנות

 יעלו תשצ"ג/ י"ב כ"ט לבני נחשבם אם 13334, שמסירם הגדולה,בתקופה
 שעות בשש אלא החמה שנות על יתרים שאינם gh ,3917316 =32ישעור
 החמה שנת נחשב אם יותר, עוד יקטן הזה וההבדל ששיים. חלקיומ"ו
 והלאה 850 משנת הערביים תוכני חשבוה כאשר 3656, "5 פ49לבת

 חמה שנות 1078 יעלו אז כי בצמצום(, כמעט מדקדקת פרק באותו)שהיתה
 יונים אבן התוכן שהביא כפי אלמאמון, המלך תוכני 3917314, "6ח32

 ge~ moyen du l'astronomie be& ., 77 ) בספרו Detambre אצל המובאבשמם,-
-tfllstoire 

 1078 יעלו ולפיהם 3654, "5 ה47 4 החמה שנת את 829-33 בשנותקצבו
--- התמה שנות בין ההבדל יעלה לא זו מדה לפי וגם 3917304/ "2שנה

 שנות לפיה חלקים. תתייו שעות ה' יום ישס"ה עולה שהיא אלבחאני, שי שנתי מדתאת
 יוביות כ-ד נסוף מוסיפים היו ולכך יום, 4;'1 יובל כי בסוף היבנה שנות על יתרותהחפה
 ושליש. הרצ"א ייב לכ"ט רק האדש מדת תעיה ואם-כן אחד,חדש

 מידיעתו גדויח היתה החשבון בדקדוקי ידיעתו -אשר הזה השנון הרב השכילככה
 אשר המאמר כנעי מיחסה שהוא השנה, מדת אבי למישיר. העקיב המדעים-לשוםבקורות

 דיו זה ודבר - בשעה מכ"כ באחד האמת מן ונוטה אחריו, שנה מאות כשש נתחדשהבירושלמי,
 גדול ספקיהעיר

 בפרושי
 הזה. גמחזור הרב של

 בראשית, ימי בששת שיסודתו העולם, לימות שנתנו שנה אלפים ששת שעור ואולי0
 ב' אות נשתנה "מה הזה: כלשון עקיגא" דרבי "אותיות במדרש ומצאתי עגי. מספר רקהוא
 היה וידוע שגיוי מפני איא בראשית? דברי כל הוא ברוך הקדוש בו שברא האותיות,מכל
 בסוף ואחת המבול בימי אחת ליחרב: העולם עתיד מעמים ששתי הוא, ברוך הקדושלפני
 ווערסהיימער, )הוצאת שתים" בגימטריא בית אות שנים. ש ל ש 1 ם י ע ש ת 1 ם י פ ל א ת ש*

 שיצגי ליגת בפייט וכישונם ככתבם כמעט נמצאים יהדברים ט"ו(. עמוד תרעננה,ירושלים,
 היא פליאה - צ*ג המספר לנעי-חמדרש יצא מאין 11מע-. בצילולי *אהלי היתחיל:*בועות,
 הן אלפים ששת על העודפות שהשנים הוא: הדעת, על מעצמו העויה הראיון, הרעיוןגייסי.
 לנר- הידועים ביז-השתשוח, מזעירי אחד עם בדיוק יכונן קשה אבל בין-השמשות, תוספתכעין

 חזה המדרש בעל שם *פרט יוצר-בראשית, שי שמותיו ע"א עם יחס לו י* אויי אובחימוד.
 וארץ? שמים נבראו שבהן הוא, ברוך הקדוש ff' עיי-אמנותו אותיות, כ-ב-ע0

___ש4ש4
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 פורנוטיין י.ח.816

 התקופה ימי לעמת כאון כמוהן אשר בקרוב, שעות לל"א אלאוהלבנה
 שמצאו הזאת מדת-השנה כי לשער, רחוק ולא הזאת. והארפההגדולה
 שעה, מחמש יותר המחבלת ממדת-השנה קצרה שהיתה אלמאמון,תוכני
 הקליחן לגגי גם הגיעה לא אם יודע ומי בעולם; מאד גדול רקםעשתה
 בפרק שהי ברור, דבר הוא זה הנה בדיוק, זמנו לנו נודע לא כי אףאשר

  משתמש שהוא אליעזר", רבי תירקי תביר אחר עקב, בארץתחלת-המדעים
 הרבה.בהם

 מציאות שניע שפתות י"ב של או שנה פ"ד שלמחזור
 מאבות אחד ,פל עדותו על-5י ומחומת מאוברת היהודים אצל זהמחזור
 ישראל שהיה אפיפנייס, הרגיל, למנין הרביעית במאה הנוצריתהכנסיה
 נתלבטו ולכן מגמגמים, הם אפיסניוס דברי היהודים. במנהגי ויודעמומר
 הנראה שכפי עליהם, אומר אידזר י1(. 243, אידקר, )עין שונים חוקריםבהם
 מחזור בטעות ליהודים ווחס שפתב, מה בעצמו הזה אבי-הכנסיה הביןלא

 )דער הילגנפלד גם כתב וכזאת המערביים, הנוצרים בין בימיו נהוגשהיה
 כפי היהודים, שמחזור אלה, חוקרים מעיני נעלם אבל 330(יפסח-שטריים,

 על בנוי האחרון הנוצרים. ממחזור הוא שונה אפיפניוס, אותו שיתארמה
 שבועות, 4383 שהם יום 30681 בקרבו ומכיל ורביע, שס"ה של השנהמדת
 על נוסד מידן נראה כאשר והראשון, נ29, "12 פ42 בו עולה החדשומדת
 שבועותיו 30674, ימיו מספר שעות; וארבע יום שס"ה של השנהמדת
 לששה נחלקה הזאת התקופה תקפ"ו. י"ב כ"ט ממנו היוצאת ומדת-החדש4382,

 היו הראשונים המחזורים מחמשת אחד בכל שנה. י"ד בני קטניםמחזורים
 שהאחרון חדשי-עפור, ששה הששי ובמחזור חדשים, חמשה חמשהמעפרים
 מניסן. המתחלת פ"ה, שנת גבול על ועומד פ"ד, שנת בסוף היהשבהם
 המחזור מן מתקנת צורה אלא אינה שנה פ"ד בת שהתקופה מזה,ונראה
 דומות זו תקופה תולדות והרי יותר. בו לדקדק שהוסיפו שנה, י"דבן

 למחזור אחר-כך שנתפתח היונים, אצל שנים שמונה בן המחזורלתולדות
 של דמייני יליד הזה המחזור שאין מוכיח, עצמו זה ודבר שנה. קוסבן

 שהרומיים נראה ולהפך, ביהודים. הרומיים לו שנתחלפו אואפיפנייס,
 לקחו כאשר היהודים, מיד הזה המחזור את לקחו בריטניה אליויושבי
 אפיפניוס דברי את נא נשמעה אבל לסחם. בקביעת אחרים פרטיםמהם

 בשנת הפסח את שתכלו היהודים, על בראשונה אמר אשר אחריבעצמו.
 ברביעי אז שהל בניסן, י"ג ליום אור זמנו, לפני ימים שני משיחם,מיתת

 בעקיצת לאמר מוסיף הוא שבת, בערב שחל ט"ו, ליום אור תמורתבשפת,
 שעות מספר )לירח( יש להם אשר נקרנות של חשבונות אלפילשונו:
 כי 1(. אחד יום הבדל שנים שלש במשך יעשו אשר שלמים(, יסים על)עודפות
 שבשלש עד )גדולות( שעות ארבע עוד יום, שנ"ר מלבד הלבנה, מהלך עליוסיפו

 ע"ג4 )ם, מקרבין הנזקר דו"חם =ימק הוא"
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517 ומחזוריםעבורים

 כי עבור, חדשי חמשה שנה י"ד בכל יוסיפו ולכן אחד, יום )יתקבץ'שנים
 השמש מהלך של )גדולות( שעות ושלש ימים וחמשה וששים 1( מאותמשלש
 פחות יום שס"ה ישארו השעות תוספת אחר כי )גדולה(. אחת שעה פותחיםהם
 פ"ד, שנת עד פעמים שש שנה ארבע-עשרה שונים שהם אחר ולכן 2(, אחתשעה
 שנת עם חדשי-עבור ל"א להם יצאו ולכן אחד. חרש-עבור )עוד( תפ"ה בשניוסיפו
 ושלש ימים וארבעה עשרים חרש שלשים בדקדוק להיות שצריך בעודפ"ה,

 את חשבו אפיפניוס דברי שכפי שאמרתי, מה על-פי מבארים והדברים 3(.שעותי
 בתקופה חדשי'העבור מספר לבקש ובבואם שעות. וארבע יום לשס"השנת-החמה

 שנ"ר בת היא ששנת-הלבנה בהנחה, זה לחשבונם נכנסו שגה, פ"ד בתשל
 יום. י"א משנת-החמה פחותה ונמצאת וסדורה פשוטה בשנה כמשפטהיום

 עביר הדשי ל"א מהם שעשו ימים, 938 בשעור - שנה ובפ"ר שעות,וארבע
 חסרים הדשים שמונה מלאו היתרים הימים )ובשמונת יום שלשיםבני

 של אדר בין הששי, במחזור עשו אמרתי, כאשר ולכן, התקופה(.במשך

 מאות(.)שיש א:סס4%יקי תמורת )שישים( tp:&~ovra בשצוש נעתק 330, עמוד הילגנפלד; אצי1(
 אפיפניוס פני מגמת הנראה, וכפי הזה(. המאמר נשמט הילגנפלד )ואצי מגמגם הלשוןפ(

 מריבית ששתיהן שנת-הלגנה, על שנת-החמה יתרין את לקציג ובביאו החשבון, את מעליויהקי
 משנת- בראשונה גורע והוא לחלקים. כי-אט אחת, בפעם יא אותו מוציא הוא ומשעות,מימים
 השאריח, את ומוצא שלמים, ימים על עורפת ששנת-הלבנה )הגדולות(, השעות ארעש אתהחמה
 שנ"ך את מהם ונגרע נשוב ואם גדויהו שעה חסר יום שסיה השעות" תוספת -אחיישהיא
 אצל עולה הזה שהיתרון בזמן גדולה, שעה חסר יום לי"א היתרון יעיה אז השלמים,חימים

 מרעים הס במחזור, חדשי-העבור מסטר את לקצוב ובבואם שעות. שתי טחות יום י-אהתוכנים
 ושתי יום משס"ה כי-אם שעות, ושלש יום משס"ה ל" הסדורה השנה של ה-מים שנ"דאת

 בפנים. שבארתי וכמו גדויות,שעות
א וקשה חדשים. ל"א היוני: בנוסח5( ל כ  הנוסת, ח"ח( )בהוצאה הרומי בתרגום אבי 

 אחח. שעה עד מכון זה ומספרשישים,
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 בורנשטיין י.ח.325

 ל"א, מספר להשלים עמור, הדש עוד פ"ה, שנת של ניסן ובין פ"דשנת
 בשנת האחרון העבור שהיה ראשונה, בסקירה לחשב היה אפשר כאשרלא
 ולא התקופה בתוך לה9צא צריכים העביר חדשי כל מעצמו, כמובן כי,פ"ה.
 לכ"ט השדש מדת את ובחשבו נכוןן הדבר שאין מראה, ואפיפניוס לה.חיצה
 הנמצאים ימים, 0674ש שבמשך מוצא, הוא שעה, שלישי ושני וחציימים
 חדשי שלשים רק 1?צאו שעות, וארבע יום שס"ה בנות שנות-החמהבפ"ד
 אפיפניוס: )אצל פשוטות ארבע או גדולות שעות שתי ועוד יום וכ"דלבנה
 ואפ פשוטות, או גדולות לשעות קינתו אם לדעת, וקשה שעות",.שלש
 המעתיק(. שגגת או בחשפון טעותהיא

 י"ס בן למחזור שקדמו המחזורים טבע על סקירהה.
 להתמיה יוכלו הדקדוק, מן הרבה הרחוקים האלה, המחזורים כל ה. נש
 אחרי עתה, חכמת-התכונה עליה שעמדה הנקדה מן עליהם המביט אישכל

 והשנה החדש שמדות איה, בילינו אם אמנם שנים, אלפי שלהתפתחות
 ערך את לפתח העירותי, כבר כאשר למחשב, יי גדול, בדיוק לנוידועות
 ההולכים שונים, מהזורים שורת ולמצא ונמשך מרתק בשבר לזה זהגדלם

 אצל הדבר היה כן לא הנה השחלט, הדיוק אל ויותר יותרומתקרבים
 עוד עמדו לא התוכנים ואפילו האלה, האמצעים בידם היו שלאהקדמונים,

 מדתם, את למצית רבים ימים מתלבטים והיו כראוי, והשנה החרש מדתעל
 התלש שמדת זאת, רק יודעים היו ~מנותם היתה לא שתכמת-התכונהואותם
 ולא בקרוב, יום שס"ה היא השנה ומדת וחצי, יום מכ"ט יוצר מעטהיא

 מחזורים שנתחדשו בזמן כחוט-לשערה. עד במחזוריהם לדקדק כללהתחמרו
 וכשאמרו הירח, ראית על חדשיהם את עוד קובעים היו היהודים אצלאלה

 מזה, או מזה אחד יום הבדל על מקפידים היו לא חשבון על-פילקבוע
 לא התקופה וכן ע"א(1 ט, )ערכין, דאינשי' אדעתא לאו יומא .חדואמרו:
 מכריעה היתה רחוקות לפעמים ורק הסמנים, משלשת אהד אלא להםהיתה
ו שהיו השונים והצרכים האחרים השמנים כנגד הכףאת ב  עליהם. 

 התרחקו ולא בקרוב, רק מכלן המחזור היה אם להם היה די כאלהבתנאים
 זו, היתה כאלה מחזורים בעפוש בה שהלכו הדרך מדי. יותר התקופהמן

 יום, שניד ושנת-הלבנה וחצי יום כ"ט החלש מדת את ליסוד יהםשלקחו
 הזה האהרון השעור גרעון ועל-ידי והסדורהו הפשוטה השנה את אחרות:במלים
 מחזורים להם ומצאו בקשו בקרוב, אותה גם להם שקצבוה שנת-החמה,ממדת
 שנתלקט השעור עם בקרוב בו מכון יהיה העבור חדשי ימי שמספרגסים,
 שנה ועבור שחשבו מפני אבל שנת-הלבנה, על שנת-החמה מיתרוןבו

 המדה מן גדול באחרונה האמצעי ההיש תמיד להם יצא יום",שלשים
 בשעור שהבאתי(, המחזורים בכל זאת שראינו )כמו בראשונה עמהשנכנסו
 וחצי, כ"ט על עודפת האדש שמדת היום שבר אל יותר או פחותשוה
 הזה החשבון דרך לחדש. אחרת מדה מחזור בכל להם שיצאה הדברוהוא
 באמרו: שמונה, של המחזור על בדברי גמינוס התזכן מפי שמענוהוכבר

 ושנת. ורביע, יום שס"ה היא שנת-החמה כזו: בדרך הגיעו הזאתולתקופה
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29ש ומחזוריםעבורים

 כזה, מספר להם בקשו ולכן ורביע, יום י"א היתרון שנ"ך-ונמצאהלבנה
 טים חד ו שלמים ימים בתוכו יכיל הזה היתרון את על-ידו נכפולשאם

 אז כי לכופל, שמונה המספר את נקח אם בידינו יעלה זה ודברשלמים.
 החדש מדת את שחשב הרי חדשים". שלשה או יום תשעים לנויצאו

 על-ידי-זה לו ויצא יום, לשלשים וחדשי-העבור וחצי, יום לכ"טהאמצעי
 את יחשב שנים שמונה בן המחזור על בדברן כי ,LXX), )י1 המינים"שעל בספרי אפיפניוס גם אומר האלה וכדברים 294. ח12 מ22 האמצעיהחדש
 ושלש ימים לשס"ה שנת-ההמה ואת משנים, ימים לשנ"ד הלבנהשנת-
 ושלש ימים לי"א הראשונה על השניה של יתרונה ואת )גדולות(,שעות
 שעות, ותשע ימים ל"ג השלישית השנה בסוף היתרון את מוצא והואשעות.
 הששית השנה ובסוף שעות, ותשע ימים שלשה - מדש-העבור גרעוןואחר
 שעות, וי"ח ימים ששה - מדש-העבור גרעון ואחר שעות, וי"ח 1( ימיםל"ו

 שני "העושות שעות וכ"ד יום לכ"ח היתרונות יצטרפו השנים שמונהובסוף
 אחד. מדש שהם יום לשלשים יחד ויעלו 2(,ימים"

 אלה פרקים ר"א", ב"פרקי גם זכר נמצא שנה פ"ד של זהלמחזור
 ורביע, לשס"ה שנת-החמה ואוז ושליש יום לשנ"ד שנת-הלבנהקוצבים
 שנה, כ"א של מחזור לאחר אלא לקדיתם חוזרים המולדות שאיןומוצאים,

 מוסיפים. הם ואחר-כך שנה, כ"ח לאחר אלא חוזרות התקופות איווכן
 שהיא שנה, פ"ד לבנה של מחזורות וארבעה חמה של מחזורות,בשלשה

 ד' ליל בתחלת שווים, ולבנה חמה ןאין הקב"ה, של מיקמו אחתשעה
 לאמר, אנו צריכים על-כרחנו והנה )פ"ז(, שנבראו" בשעה שבתאי,בשעת
 לבנה של מחזורות ff", שהשנה אלא כמשמעי, הזה הלשון את לקהתויאין

 שאינם הזה, הזמן במשך להוסיף שיש חדשים, ל"א עם יחדבעיבוריהם",
 הזמן במשך יחד שנתלקטו מיתרונות ונולדו ושבריה, שנה חלקיאלא

 הנה עצמם. בפני לחשבם מקום ואין השנים, בתוך ונבלעו שלמים,לחדשים
 ועוד שנה מאות ארבע הנוצרי הלהן שהזכיר התקופה לפנינו שנית.נא

 דבריו לפי אשר ותחת צורתה שנתה הזה הזמן שבמשך אלאלשני-כן,
 ושתות, יום לשס"ה שנת-החמה את נימיו היהודים חשבו אפיפניוסשל

 -- ורביע. יום לשס"ה עתהחשבוה

 )שישים וסיגמא- "למדא יוניות באותיות לפנינו מציגים הששית השנה יחר111ת1(
 ושש(. )שישים ודיגמא" -למדא להיות וצייר היא, וטעות-סופרומאתים(-
 וכאשר שלנו, שעות לשתי שוח מהן אחת שפל גדויוח, בשעות משתמש אפיפניוסע(
 אגל ימים-. שני ,עושות שעות כ"י כי דבריו, בסוף וכמפרש למעלה, שהבאתי בדבליו בהןישתמש

 ומוציא פשוטות, לשעות שהענה חשב 332(, )עמוד הדברים תמצית את רק המעת.קהילגנפיד,
 ימיט, פ"ט אלא היו לא חדשי-העבור שלשת שימי אשיפניוס(, בדברי המפרש מן )להפרמזה

 יט מ אגאר ז פאללשטעגדיג, טאגען, פ8 אין געשטעהענד זאננעניאהרס, דעסאיבערשוסס 8.יאהריגי יער ווירד "זא זה: גלשון - אפיפניוט מס' שיצאו לחשבם -כיל שהשומע - דבריווחותם
 השרי באלה שגע1ינים לג, על שם ולא אויסגעגליבען-. טאגעס, איינעסאיגערשוסס

 רמיו כ1ט1ל .'ור וכיעץר
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s~e.בורגקטיין י,ה 

 עד הלל רבי מימי הנראה, כפי בישראל, נהוגה היתה הזאתוהתקופה
 הששית )השעה הקב"ה של מיומו אחת "שעה נשלמה שאז תקל"ז, ד"אשנת
 ומאז ו"תקופזת", שקטים בה 117 שמואל של הברייתא וכדבדי שלישי(,מיום

 במאמרי )עןל שנה י"ס בן במחזור הזאת התקופה תמורת להשתמשהתחילו
 י"ד-ט"ו(, ספר "התקופה". ד, סמן האחרונים", העבור ימי"דברי

 שתי נקבעו עליה השערתי לפי אשר שנה, פ"ד של זאתתקופה
 עד נמשכה קביעתנו, עם לכונן שאי-אפשר תקי"א, וד"א רס"ז ד"אהשנים
 הזהן העיון שמואל. של בברייתא הנזכרת העיון שנת היא תקל"ז, ד"אשנת
 ממקומה נעתקה כבר שמואל שתקופת לראות, הכמי-הדור עיני את פקחאשר

 חשבון-העבור את ולהביא לשוב רוחם את בהכרת העיר שלם,כשבוע
 יסוד על בתחלה - שנה י"ס בן המחזור את במקומה להנהיג הבקרת,בכיר

 אשר המדקדקת, מדתה יסוד על ואמרי-כן שמואל, של הגסהמדת-השנה
 נויח הימן על-פי העבור שנות את בו ולקבוע - אדא רב שם עייהנקרא
 מזרח. בני מנין לפי גו"ח בהז"י או למניננואדז"ט

 ב"פרקי שנה פ"י בת התקופה בצד נזכר שנה יקט בן הזההמחזור
 מן ועברו כאהד משמשים דרכי-הקבור שני היו שבימיהם אליעזר*,רבי

 שניתקו מה כפי האלה, הפרקים מדברי היוצא כפי אבל השני. אלהאחד
 לדברי במחזור: שנות-העבור בסדור אז נחלקו הקדמונים, הכעבריםאצל
 גמליאל רבן ולדברי אדו"ט, גו"ח חכמים לדברי אדו"ט, גה"ח אליעזררבי
 ימי "דברי במאמרי ששערתי מה שכפי האלה, הסמנים שלשת אדז"ט.גו"ח

 שכל אלא שלנו, העבור לסדר כלם מכונים ה(, )סמן הגהרונים.העבור
 בישראל* או נהוגים שהיו התאריכים מן אחר לתאריך הושב מהםאהד

 הזה, מזמן מיצאותם חכמי-המשנה, קדמוני בפי מושמים שהםואף-על-פי
 תקופת עוד היתה גמליאל ורבן אליעזר רבי בימי כי האחרון. הסתיםמפרק
 כי-אז במחזור, הקבור סדר אז תקנו ואש המציאות, עם מכונתשמואל
 אגו"ט גה"ה סמן לפי שלנו בתאריך-הבריאה  המשברות השנים להםיצאו
 הרחבתי ב5 אשר שם, האחרונים", העבור ימי "דברי במאמרי עודוון?ן
 י", - יותר(. בזהלךבר
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