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 כלליתסקירה
 טדרגה על עוד שעמדו הקדמונים,- העמים התאריכים.--בכלל.א.
 שאירעו מקימים, מאורעות עלאפי הזמנים לקצוב רגילים היו בהתפתחותם,שפלה
 ?שוה בזמן היה זה דבר דרך-משל: אומרים והיו רקם, עליהם ועשובימיהם
 ערים יושבי אצל רואים שאנו )וכדרך אחרי-כן שנים וכך בכך או פלוני,מקרה
 בימיהם(. שהיו הגדולות השרפות לפי המאורעות זמני החושביםקטנות,
 הקדמונים. והיננים הבבליים המצרים, אצל מוצאים אנו כאלה רבותדוגמאות

 היו לצרכם, מספקת היתה לא כזו ששיסה ודברי-הימים, הזכרונות סופריאבל
 הדברים שאירעו הארכונים, שמות או המלכים שנות על-פי הזמניםקוצבים
 יחד לחבר דבריהם לקוראי היה שקשה גדול, חסרון בה היה זו שיטהבימיהם.

 ומי למברו, אחד מאורע בין עברו שנים כמה ולדעת הנפרדים החוטיםאת
 הזמן את לכנן בידו היה לא והארכוניםז(, 'המלכים רשימות לו היושלא
  המאורעות באמד לבחור הקדמונים בימים עוד השכילו ולכן בקרוב.אפילו

 נאמן, במקום תקועה יתד כעין ולעשותו העמים ימי בדברי והידועיםהמקימים
 חרוזים להיות יוכלו האחרים המאורעות שכל ב5י-הפסק, נמשך חוט בולקשר
 מנינים שונים עמים אצל ונתפתחו נולדו כזו בדרך מקומו. על איש אישעליו

-א  

 ששאבן אזביוס, בספרי נמצאות ומצריים( סוריים )פרסיים, שונים מלכים רשימות1,
 תלמי, התוכן של הידוע l~aen היא הזה המין שברשימות..מן הנכבדה יותר. קדומיםממקורים
. עד הרגיל המנין לפני ,74 משנת: רומי, ו"סרי'. מצרים פרס, בבל, מלכי שנות במספרהמוציא
 בהן נמנית ממשלתם שהתחלת המלכים, שנות רשימות הנהוג(. למנין השנית המאה למחציתומנו
 מאורק בנ5 למצע היבלת את תמיד לגו נותנות אינן שונות(, סבות )מפני קונות שיטותלפי

 אצ5 הקונסולים היונים, ' אצל הארכונים רשימות הן ' יותר מהן ונכבדות גמור, בדיוק זמנואת
 - משמשים חיו ו5א ואימים קצוצים היו -לבהנה 'כניסתם שזמני הבבליים, ~צל וש9ינימיםהרומיים

 י אחתל שנה א5א - ידועים ממקריםחוץ
. 
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 הנכבדים את רק כאן פורט שאני 1(, תאריכים בשם להם יקראו אשרידועים,
 למנותו )שנהגו האולימפי התאריך והם: הרגיל, המנין לפני שמוצקותםשבהם,
 לאפריל כ"א )מיום רומי בנין תאריך הרגיל(, המנין לפני 776 יולי חדש-מראש
 מתחיל )שהיה הסילוקי התאריך 47ק, האצלב )מחרש נבונאסר תאריך 753(,שנת
 )המתחיל הארסקי התאריך 311(, מניסן הבבליים ואצל 312, מתשרי הסורייםאצל
 3(. 30( אוגוסט )כ"ט האלכסנדרי התאריך או אוגוסטוס ותאריך 248/7(משנת

 עם יהד נופל יצירתו שזמן הסילוקי, התאריך הוא אחד האלה התאריכיםמכ*
 שלשת זה/ לקמת הארסקי. התאריך עמ גם הדבר שכך ואפשר מנינו,התחלת

- -
 חשבונות הזמה מנע שלרושו תאוין ערבית-- מלשון לקוח תאריך השם1(ן

 הומן כתיבת הענינו ח, ר א מפעל נגזר והוא דברי-הימים, זכרונות וספרהעתים
 עברית בלשון לכתבו היה ובדין ת(. ר י ל אצלם )הנמנה החלש ימי מספר ע5-פיבשטרות

 ה, אות את לכתוב קדמונים בימים עוד הרגלו הערביים ארצות יושבי היהודים אב5 ח; י ר אה

 בספרות לרב זו מלה נתפשטה שכבר ומפני חליפה(, תמורת ף י ל כ )ד"מ כן אות על-ידיהחזקה
 תמונתה, את לשנות לנכון חשבנו לאהעברית,

 לא יותר קדומים בזמנים אבל מאחר, בזמן נתקנו מיד, בראה כאשר האלה, המנינים כל 2(-1

 מקום נותנת מצרים, בצען הנמצאה במצבה, הרותה אחת כתבת אך לתאריכים. כלעכרבמצא

- למלכים בה מונים היו הידוע שכפי מצרים- שבארץ לחשב, ראשונההסקירה  עוד קבוע תאריך היה 

 ראש ועם צבאיו ושרי משנהו עם העומד השני, רעמסס דמות חקוקה הזאת המצבה על קדמיי.בזמן

 המצבה את להקים פקד "המלך כי האומרת, כתבת, חרותה ועל-יויהם אלהיו, )סעטהאס( שת לפניהכהנים
 כרע לעד, ויפרח הראשון, שת המלך אבותיה אבית אבי שם יעמיד למען הגדולים, אבותיו 5שםהזאת

 האהוב הבן נובטי, שת למלך מסורע, לירח בארבעה ת ו א מ ע ב ר א שנת הימים. כ5 מצרים(,)אלהי
 תאריר למצרים שהיה התולדה, את חכמים מקצת הוציאו הכתבת דברי סוף מתוך נובטי".לרע

 )היקסאס( הרועים ממלכי אחד הזה המלך היה ולדעתם, שת-נובטי. של ממלכותו שהתהילקבוע,

 לר מנו אשר הזה, התאריך את באמת יסד והוא אלהיו, שם עליו נשא אשר שת, האלוהממעריצי
 זה. בהיכלו העבודה לסדר הנוגעים בדברים שת, של ובמקדשו לבד בצען רק היכל שלכתאריך

 הזה התאריך ש5 ?קרו יגיע כן ואם הנהוג, המנין 5פבי הי"ג המאה במחצית מלך השני רעמסס)
 ילור- המצבה, תחשב שאליו הזה, המלך שאין אחרים, יחשבו זה לעמת הי"א המאה מחציתעד
 לזה דוגמא מצאו )ונם בארץ לפנים קלכו האנדה לפי אשר האלהים, מבני אהד אם כי כלל,אשה

 הזה התאריך וכ5 מצרים(, אלהי שהוא מודגם, שהכל ללען שמ"ג שנת בה שנזכרה אחרת,בכתבת

 לדעת* אולם 1(. 234 גינצי, 65; צד כרטנט5טגיע, טגיפטישע מאיר, עדוארד )ענן יסופובדמיון

 תאריך למצרים שהיה מזה, ללמוד עוד נוכל לא בשר-ודם, למלך המצבה ששונת נאמר, אםאף
 "ארבע העגול והמספר לאתריו. וכן האמור הפרק בכל השנים את במעשה לו מונים שהיוקבוע,

 לזכי זכרון, מצבת אלא אינה זו מצבה ש5 עקרה שכל הרעיון, את איש כל בלב מולידמאלת"
 מילם שנה מאות ארבע שעברו אחר אלהיו, לשם בנה אשר ההיכל לזכר או הראשון שתהמטך

 לערוך עתה גם אנו רגילים וכאשר המקומות, ובכל הזמנלם בכל כזאת מוצאים שאנו וכדרךהוסדו,.

 מלכים, נספר המקו'א את הזאת הכתבת לנו ונזכיר אחר מצד מקימים. מקרים לזכר יובלהני

 מצרים, מארץ בני-ישראל לצאה שנה ושמונים מאות בארבע היה הביתשבגין



%3מב ישררתאריכי

 בכל-זאת מחבריהם, לימים הם כבירים לפראה-עינים כי אף האהלים,התאריכים
 חבריך מכל קדום הנראה האולימפיה התאריך יותר. הרבה מ8חר יצירתםזמן

 המנין לפני החמישית במאה שהיו ותוקידידס, הירודוט של מזמנו הואמאחר
 היה ליצירתו, הראשונה הדחיפה את שנתן והסופר, 1(, 372 )איוקר,הנהוג
 שמות מכל שלמה רשימה שערר הנהוג(, המנין לפני השלישית )במאהסלמיוס
 מהם. אחד כל ובצד אחיו, אחרי איש, האולימפיימן בשעשועים נצחו אשר ,האנשים,

 ונשיאיהם שפרתא מלכי שמות אתונא, ארכוני משמותשם
 )עפארען"

 .ושמות
 את ערך טרטוסתנס, אסופר דורון ובן .בארגוס; סרה בהיכל ששמשוהכהנות,
 לבניך התאריך 01. 356 )גינול, האולימפי החשבון לפי דברי-הימיםקורות
 לן4 כי הרבה, יותר מ8חף בזמן נולד האולימפי, התאריך אחרי ההולךרומי,
 ח"ב, )אין?רן הנהוג המנין לפני 43 וררו, שרנטיוס ימי עד חשבונונתבסס
 התאמין עם גם בלי-ספק הדבר והוא 11(. 194 גינצל, ואלךו 134מצד

 לסדר דברי-הימים, סופרי ביד נבראו הראשונים התאריכים שני 1(.הגבונסארי

 הנהוג(, למנין השנית )במאה הא5כסנדרי תלמי ש5 בקנון בראשונה נוכר נבונאסר תאריך 1(4"
 שהשתמשו להחליט, יש אבל בימיו. שהיו רומי קמרי עד מנבונאסר המלכים, ומני את ע5-פיוניסדר

 אחת, רשימה נמצאה הנקויים של היתדות בכתבי לפניו. שהיו התכונה חכמי גם זהבתאריר
 שמונה-עשרה כ5 מקז חוזרות הן פירוע, )אשר, המאורות לקינת של המהזורים ראשי אתהפורטה
 בשם הידועה הזאת, הרשימה הסילוקי. התאריך ולמי המלכים שנות 5פי ערוכים גקרוב(,שנה

 ראשונה שהיתה לנב%נאטר(, )קצ"ט ?נבותיי שבע משנת ומחתלת בתחלתה, הסרה=סארשסליסטע",
 ונוכס מחזור, תסלת היתה לנבונאסר ראשונה שנה שגם נמצא, למפרע, ממנה נשוב ואםלמחזור:
 והכהן שלנבונאסר. הזה לתאריך שנותיו חושב היה הסילוקית בתקופה הרשימה שמחבר מזה,יהוציא
 הכלדיים היו נבונאסר )שנות( "על-פי יאמר: הנהוג( המנין לפני )השקישית )במאה בירוטיהכשד?
 ואומר: מוסיף והוא היונים=. התוכנים )הלכו( ואחריהם הכוכביט, תנועת זמני ע5 ודורשיםהוקרים

 מנין את ממנו )י( יחלו למין העין מן והעלימן לפניו, שהיו המיכים, פץלות את קבץ נבונאסי"כי
 והמבין 5נבובאסר, נמנות השנים היו קדום שבזמן אפשרי, לדבר הושב 4ינש5 הכשרים"*מלכי
 אכ5 145(. צד )ח"א, הנבונאסרי התאריך את עליו לכונן 45סוד במצרים אחר-כך נתשההזה

 בעצמר שגינצל האחרונים, לדבריו 5ב נשים RS )אם בירוסי ומדברי ה5קיות .מחזורימרשימת
 ורחוק ם. י וכנ ת ה אצל בימיהם נהוג זה תאריך - שהיה ואת, רק נראה בלבד( לאגדהמושבם
 אחד מצד מעט. אחריו או עליו, נקרא ששמו המושל, בזמן זה תאריך שנתיסד לחשב, מאדרחוק
 לשנות כבראשונה חושבים סיו נבונאסר אחר גם כי לידינו, שבאו התעודות מהמון רואיםאגו

 שבזמנםהמלבים
~lfft1 

 במעשים - בעצמו גינצל יעיר כאשר - נבונאסר נצטין לא שני ומצד
 חכמת ונם הזמנים. בחשבונות חדשה תקופה ממנו fvnnnf מוצאת סבה להיות שיוכלוכבירים,
 עוד יצאה לא הזאת התכמה קבוע. לתאריך שתצטרך כזו, למדרגה בימיו יוד' הגיעה לאהתכונה
 המרוא צבא על הביטו הזאת הקדומה בתקופה הכלדיים הורתה, האסטרולוגיה מזרועותמחתוליה,
 ג5 ההוא. ברגע רואם ע5 העולה כפי והנה הנה סובבים שמים, חוג על מתהלכים כאלהיםבמרום
 היכהן מכוכבי אחד כי על להשקיף אם בלתי אז, היתה 5א בכוכבים החוזים הוברי-שמיםמלאכת
 שחנותה מקומות וע5-פי לשכנו, בחר אשר כוכבים ש5 צורות ובערד חבריו בערך ומעמדומקומו
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 על-ידי והשלישי אחד, פתיל על אותם ולחרוז העתים קורות אתע5אידיהם
 לידיתם שבאו חזיונות-השמים, רשימות את על-פיהו לסדר התכונה,חכמי
 המה. השקפותיהם את על-ידיו ולהגביל קדם, בימי שהיו המלכים, שנות לפיערוכים
 בחשבו? גם מוצאים אנו האלה הדברים ככל המקרא. תאריכיב.
 שנתים מיהדים: במאורעות במקרא ישתמשו לא-אחת היהודים. שלהזמנים
 י"ב, )שמות, שנה מאות וארבע שנה שלשים מקז א(, א, )עמוסה הרעשלפני
 א(, א, )יחזקאלן שנה בשלשים ויהי ז( ט"ו, )שמב, שנה ארבעים מקץמקא(,

 וישראל, יהודה למלכי הזמנים את מונים מ י מ ל י"ה ר ב ד ו ם י כ ל מוסופרי
 ופרס, בבל למלכי מונים יהויכין( לגלית החושב מיחזקאל, )חוץ הגולהוסערי

 מראש, לכך שנועדו בהם יש שונים, תאריכים אצלם מוצאים אנוובאחרונה

 אמהי בהם להכיר דמו אשר איבה או אהבה וממבטי מנגד, ?ה א5 זה עמדתם או רעהו, ע5-ידאיש
 ראו אשר המאורות, ביקיות נם הדבר הוא ובן יחד. ואדם לגוי נצפנו אשר העתידות מראשלדעת

 השקפותיהם מודיעים היו הכ5דייס חכמי בפרט. המדינות מן לאחת או כלו לעולם רע קמןבהן

 הרגע, כצרך אך הזה בפרק חשבון עד-במה אבל י"ג(. מ"ז, )ישעיה, לחרשים או לעת מעתרמיך

 בה, שנעשו השנה מספר לרשם חששו לא מהן הנדוץ שברב מזה, נראה שעתם, שתםכדכרימ

 5בט ע5 עלה 5א כי מחברתה, אחת לקות המבדילים שונים פרטים יחסרו המאורותובנקיות

 הואש הקדומה בתקופה התכונה בחכמת הכלדיים ידיעת )ע5-דבר הבאים. הדורות 5הםשיצטרכו

 בשגים מאות עבור אחרי סוף-סוף אך 24.( עד 10 מצד ח"ב, שטערענדיענסט, קוג~רןעלן
 מ"5ח מרצון לא נובעת השמים צבא וכל והכוכבים המאירות שתנועת גועת, הכ5דיים חכמינוכחו
 וסדריט, במשפט מןסדים אם נ% רוחם, על כפעם-בפעם העולה כפי לרגעים, המשתנהוחפשי,

 הווילס הם שבהם השמים, לצבא שונים ומהזורות תקופות להם נגלו 5אט ולאט וחשבון;בדעת
 מהלך מראש בלוחותיהם מהשבים אותם מוצאים אנו כבר הסי5וקית ובתקופה ל5כונ. ושביםח5י5ה

 עת- לסדר נבונאסר, תאריך הכ5דיים .על-ידי כפי-הנראה, נתקן) הזה ובפרק והסוככים.המאירות
 הוא הזה, המלך מן תאריכם להתחיל שהבי-ם הדבר, להעשות. ושעו~ידית שנעשו ההשקפות, אתידו

 תועלת להפיק אפשה השקפה מכל לא בי לחפצם, דרושות שהיו יותר, קדומות השקפות מצאושלא

 למראד;- אתת משנת הירה לקות היא ביותר העתיקה ההשקפה ובאמת' 8(, צד ח"ב, קוגלר,)עין
 גם אב5 פ"ה(. )מ"ר, בספרו תלמי התוכן שהביאו הנהוג, המנין לפני תשכ"א לנבונאסר, ב"ובלאדן,
- הזה התאריך שנתקןלאחר  בתקופה ממהר, בזמן עקקותיו לנו נגלו שראינו מה . כפי אשר 

-הסילוקית  שהיו המלכים לשנות לחשבונותיהם השקפותיהם רשימת את ?צין התוכנים פסקו לא 
 לבל תאריך. בשם זה תקון מכנים אנו בדין אם לפקפק, מביאני זה דבר לפנים. כמנהגםבזמנם,

 הראשונה השנה מתחלת שנותיהם ומספר המלכים רשימת א5א היה לא עקרו שנ5 לי,אומר
 היכלן בידם שנתנה זו, וברשימה תלמי. ש5 הידוע הקנון כדמות מיחד, בלוה וערוכהלנבונאסר
 המלכים- שנות ע5-ידי לקצבן להם היה שקשה השקפות.- שתי בין שעברו השנים מספרלקצוב
 הלאו שבהן פעריחדען(ן )אימלייפס-צייטען, הכוכבים .תקופות זמני בקשוב מסתיעים הכגדייםה'יו

 ס י ר ק ו ח הכלדיים היו נבונאסר שנות לפי כי בירוסי, הגת היא וזו וגדלם, כחם אתהכלדיים
 בתקטחדהם בהן משתמשים שהע אמה %א בים, הכוב תנועת זמני ע5 ם י ש ך דוו

 בימיהמר מושקים שהיו 5מ5כים הארץ יושבי ככ5 תושבים היו בהן כיוברשימותיהם,
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- -  על-דבר יצרינו, במרוצת נראה כאשר למפרע, החשבון מתוך שיצאוייש
 בחדש פסוק )יתרו, במכילתא אמרו כבר גמקרא שנמצאו השוניםהמנינים

 מצרימג ליציאת מתים הע שבתחלה ראש-השנה(, )ריש ובירושלמיהשלישי
 סמנים האהילו יבנעו למנות זכו לא לבנינכן למנות התחילו הביתמשנבנה
 'המאמר בעל עזב והנה למלכיות. מונים התחילו לעצמם למנות זכו לאלחרבננו

 לשעה, אלא נוהגים היו שלא מפני הבאנס אשר למאורעות השונים המנינים אתהוה
 בסוף גם ונזכר ספרו, בכל לו מונה שיחזקאל יהויכיןג לגלות המנין אתוכן
 ,נתבונן אם ממנו. חלק אם כי ?לון העם לו מנה שלא מפני וירמיה, מלכיםספר

 כמנהג מצרים, יציאת שמנין נראה, אז ,לדבריו, המאמר בעל שהביאלראיות
 שנה פאות וארבע שנה בשמונים ויהי אחד: מקרא על רק מיסד דורות,של

 אם בו, לפקפק מקום עחר שיש א(, ה )מ"ש מארז-מצרים בני-ישראללצאת
 הזה המקרא כי לבנין-הבית, שקדם הזמן בכל במעשה נוהג הזה המניןהיה
 להוכיח שאין,. שנה, מאות וארבע שנה שלשים מקץ ויהי למקרא: לגמרידומה
 בדבר גם הדבר והוא כזה. לתאריך מצרים יציאת לפני מונים שהיוממנו,
 לכל-אחד אחד עד אם כי במקרא, מצאנו שלא ולחרבנו, הבית לבניןהמנין
 בבית על-כל-פנים מהגים שהיו לנו ידועים אלה מנינים שני כאן אבלמהם.
 תאריך בית-ראשון בימי היה וטלו - מיד לפנינו שנביא במשנה ונזכרושני,
 מלהשתמש נמנע ספר-מלכים בעל היה לא ב5י-כל-ספק, אז, כי בישראל, נהוגקבוע
 ראשית תמיד לתלות יקוק היה ולא וישראל, יהודה מלכי זמני בקציבתבו

 שהביא דבר חברון של המלכים שנות במספר אחד בית מושלי שלמלכותם
 לצאת איש ביד עוד עלה שלא מבוכה זו, הקופה ש5 הזמנים בחשבוןמבוכה
 - ס. עד-היוםממנה

 נודעו המקרא, מן היוצאים אלה, מנינים הלבו ה. נ ש מ ה י כ י ר א תג.
 היו רומי מלכות לקי לפי המשנה. בימי נהוגים שהיו אחרים תאריכיםלנו

 באותה שהיו הארכונים, לשם או הקיסר שנות לפי בשטרות הימן אתכותבים
 לכתום חכמים אסרו ומפני-זה וכח, fip.n כל לו היה לא אחר מנין וכ5שנה,
 ואומרת: הפסולים אלה תאריכים פורטת והמשנה אחרים. לתאריכים נשיםגטי
 לבנין יון, מלכות לשם מדי, מלכות לשם 9(, הוגנת שאינה מלכות לשםכתב
 את ..פ8 לפרי  והנני  ד"ה(.  פיח,  ונטי,  ופוה מזה תצא הבית, ולהסבןהבית

 אחד. אחד האלההתאריכים
 הוגנת "שאינה ענינה הרמב"ם, של פרושו לפי הוגנתי. שאינה*מלכות

 האחריט המנינים כדרך מןחד למנין בה הטונה ואין הנט*, בו שנכתבבמקום
 tia'W עהעשיידוטע יידישע )דיא בלוי החכם נם הבין ובז במשנה:המפרטים

 4שיפ ש5"ובר ושיו קצרה סקירה נמצאה ט( ימן אבות, שקר 18פן" נבוכי שמורה בספר1(
 8פכי815 גלאור ו4ןשדא ג8515 י5ה כי בהן חין חדש דבר כ5 אב5 אמקרא, בספריהזמנים
 ן בפנים. שהבאתיהו השונית, המניניפע5-רבת

 1ןט?ט44 וגטשגיופ קמכרינ'. ישי ובמשניות ונירוש85י שבבבלי במשנה הוא בך9(
 אחרת.מלכות



 בורנשטיין קחי35~ף('

 והנה 1(. רומיא מלכות זו הוגנתז שאינה מלכות קמאי אמרו: בבבלי אבל 752,צף
 בבבלי שבארצם, לאמר, אלא המשנה, את לפרש פונתם שאין לאמר, היהאפשר
 הסילוקי, לתאריך שטרותיהם בה כותבים ושהיו הפרסיים, ממשלת תחתשהיתה
 הרבה בעיני הדבר קרוב אבל הוגנת. שאינה פלכות בכלל היא רלמימלכות
 רומי לקמרי הוגנת" שאינה קמלכות בלשון המשנה שונת אין שבאמתיותר,

 רומי עיר לבנין או רומי מלכות סדות להתי אם כיוששלשם,
condita)urbe .(ab סופרי אצל נהוג היה למעלה, הזכרנוהו שכבר הזוע התאריך 
 הארכונים, שנות לרשימות פ דברי-הימים. מאורעות את OW'-פיו לסדרהרומיים,
 אבל מאחרות, וכתבות במטבעות פעמים שלש או ושתים מאוזרן בזמןשנכתבו

 ולכן 11(, 163, אידלרן (E?1 בית-דין ובמעשה בשטרות בו נשתמשולא
 שאינה "מלכות פרוש ולפי-זה מלטת. שלום משום בגטץ חז59 גםפסלוא
 למלכי-יון הוינה שאין בצדה, הכתובה ן" ו י ת ו כ ל "מ אל בענינו שוההוגנתי
 או הסילוקי, לתאריך מלכותם, לראשלת אם כי הגטן כתיבת בזמןהמושלים
 שטרות.למנין

 והחכם דבר. המפרשים דברו לא הזה התאריך על-א4דות מדי","למלכית
 - מדי "למלכות בפשיטות: אמר )שם( היהודים של גטין הלכות בספרןבלוי
 )אחימענידען(, בית-אהימן למלכות קורא התלמוד כי הפרסי, התאריךהוא

 לבית" אבל ופרסת מדי מלכות בשם אסתרג במגלת כזאת נמצא כברכאשר

 השלישי, דר:וש שבהם, האחרון כי המשנה, בימי 1כר כל עוד היה לאאתימן

 בזמן וגם הרגילו המנין לפני 332 בשנת מוקדון אלכסנדר לפני במלחמהנפי
 השנים מונים והיו מןחד, תאריך להם היה 5א וימת, בית-אחימן מלכותשהיתה
 שמותם, את עליהם הנושאים והשטרות המטבעות המון יוכיחו כאשרלמלכים,
 הדבר קרוב ,ובעיני ונחמיה, עירא דניאל, ובספרי אסתר במגלת נראהוכאשר

 בפרס או במדי מולכים שהיו מלכים לשנות הוכנה אין כאן גם כישד-מאש
 ך י ר א ת ה והוא בזמנם, לו מונים שוו ידוע, ך י ר א ת ל אם מ המשנהובים9
 ימי-העמים מדברי הפרחים. אצל נהוג שהיה למעלה, עליו שרמזתי י, ק ס ר אה

 הפרחים, כיידענו,
~WR 

 בחבל נפלו אלכסנדר מות אחרי הארץ במסיק
 ויהיו השני אנטיוכוס ממשלת בימי מעליהם נקרעו בית"סילוקוסשתמיכי

 אחריפ1 ובדפוסים לשון. ערך )השלם( ובערוך מינכן ובכ"י ויניציא, בדפוס הגירסא כך1(

 "זו ע"ב(: )ו, בשבועות לזה דוגמא ונמצאה הצנזוריה, תקון שזה פשוט, והדבר הפרסיים",*מ5ב1ת
 הרומיים* מרכות מדעתם: תקנו וילנה ובדפוס שם(. סופרים=, .דקדוקי )5ן *רומי* תפורתפיס",

 תמה ואני כצורתה, לא אם נכתה, והגהתו אדום, מלכות מגיה: 590( צו ה, שנה )"השחידווהרשי"ר

 מתאמץ הוא ובבי-זאת הרשי"ר, דברי את שראה . 161(, צד )דענקמשלער, הנכבי חרא"אעי
 שהוא אפשר לשון=, ולא כתב לה "שאין הפשלן, כי באמרו, שלפנינו, sp~pnn הנוסה אתלאים
 אותיות עקבות ובלשונה באותיותיה שנמצאו האמצעית(, הפרסית עשון פה9וי לשון עלמיסב
 באדום, האמור מאר", אתה "בזוי המקרא על שהסמיכוהו חזה, המאמר באמת אב5 ארמיות,ומלים

 ע"א(* יי* ע"ז, (x?1 הרומיים  שפה פ5נאפר



7~2 ישראלאאריכי

 לפי-דברי- ומירידת, חריק האחים על-ידי נעשה הזה הדבר בפני-עצמה.לממלכה
 הרגיי. המנין לפני 248 בשנת איזביוס ולפי-דברי 256ן בשנת יוסטינוסהסופר
 נשארו ל"ד( פרק א, חשמונאים בספר נזכר מהם )שאחד אלה בית-ארסק.ממלכי
 שנטבעו השנים ומספר המלכים שמות את עליהם הנושאים ל%.ב, מטפעותלנו
 הסילוקי, התאריך שנות על מורים שהם אחריכן חכמים הוכיחו וכנגדםארסק, בית- מלכות התיסדות למנין הם האלה שהמספרים שערו, חכמים מקצתבהן.

 ינניםן שם שישבו במקומות אלה מטבעות שנעשו הדברו ספת להםוהסבירו
 עשרות בשלש אולם 411 551ן אידלר, לעסן הסילוקי לתאריך מוניםשהיו
 בבל, תוכני על-ידי היתדות בכתב כתובים לנהות לנו נגלו האחרונותהשניט
 תאריכים בשני משתמשים היו הפרחים שבארץ פקפוק, כל בלי לנו נודעומהם
 שהתאריר יוצא, ומהם אחיו, בצד איש אלה  בלוחות הם כתובים כי אחד,בזמן

 הרנינך המנין לפני 248/7 משגת או הסילוקי, אחר* שנה 64 מתחילהארסקי
 176: צאפילש4 אניס שסטרשנאמלש?ס ע89ינג, )עין איזביוס. דברי עםמכת
 ס. 137, כרשניליגיע, גינצלן 110 צד צחצילאניער, דער מאנדרעכנונגקיגלים
 בשם במשנה פונו הכרתים, לו מונים שהיו הזה, הארסקי התאריךואל

 1(. מדי""מלכות
 וצאו דברי. במרוצת באלפה יךבר . הזה התאריך על יון"."למלכות

 מניד או הסילוקי, התאריך שהוא הזה, שהתאריך להעירן אלא רצוניאין
 הרומיים, ממשלת תחת שהיתה בארז-ישראל, אלא פסול היה לאשטרות,
 היה אבל ולארכונים; הקמרים לשמות השטרות שיכתבו מקפידיםשהיו

 אלא מונים היו לא ששם הגולה, בארצות פשוט מנהג הסילוקיהתאריך
 בי? א(, י, דף (tffY* .והתלמוד ל( )פרק סדר-עולם בעל כדברי יוקלמלכות
 וכאשר לאלה(, אלה בין שחלקו התוספות, בעלי כדעת )לא בגטין ביןבשטרות
 העטור ובעל הכ"ז( פ"אן גרושיך )הלכות במשנה-תורה הרמב"םכתבו
 אנו וכן מץ, אות לן פרק עולם, לסדר בהערותיו לסנר הרב שהביאו מה)כפי

 96 למצד בספרו בלוי החכם שפרסם מצרים, בגניית שנמצאו בגטיןמוצאים
 ע"ב(. סאב, דף ח"א, אבן-ספיר, )צפן עד-היום תימן יהודי נוהגים וכך 102(,עד

 פגשנו כבר האלה המנינים שני את הבית=. ולחרבן הבית"לבנין
 למנות התחילו הבית משנבנה ראשון: מקדש על שאמרו ובירושלמי,במכילתא
 במשנתנה כאן אבל לחרבנו. למנות התחילו לבנינו למנות זכו לאלבנינו,
 בדבריהם ששונו אלא לאמרן אי-אפשר למעשה,  הלכה אלה מנינים עלשדברו

 ביטש פרכת אני ארתהשסתא, בשם יקרא חשר ארדשיר, תפס הרגיע למנין 226 בשנת1(

 הנוצרית, מקדושי אחד ע5 חומר אחד סורי וסופר ארסק, מבית המלוכה את )סאססאנירען(מסאן
 פרזיט החדזצים הפרסיים שהיו חוקרים, מקצת הוציחו ומדבריו הפרסיים, 5מ5כית 111 בשבתשנהרנ
 שכי מלבד בי משנתני, פונה אייר 5א אב5 11(1 553' אידלי' )2?1 הסאן יבית הדשוזאריך
 הנה 1(,  386, נינצל, )עין בספק כיו מוטל אחר, במקום 15 זכר נמצא ש5א הוה,התאריך
 ., המשפה. חתימת nnRS כיווע, נופלה, הרגיל, למנין 226 שנת שהיאהתחיתו,
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יני-
 סדר*עולם מדברי ידענו הביתק "לחרבן התאריך בזמנם. נוהגים ?ףיו

 הבית"ן לחרבן וחשוב צא ואילך "מכאן ע"א(: ם, )דף בע"ז ומרבא ל()~ק
 היה להלן, נראה וכאשר הטשנה.. בזמן היהודים אצל נוהג הזה המניןל'שהיה
 היה פסול העם, בחיי פשוט שהיה אף-על-פי אבל שעבר. האלף בסוףנהוג

 נמצא לא הבית לבנין התאריך ת. ו כ מל ם 1 ל ש מפני - בגטין בולהשתמש
 על השני הבית שעמד בזמן מונים היו שכך לאמרן וקשה אחר. במקומעוד

 זמנו את שקצבו הדבר נהיה איך להבין, איאאפשר כך, היה אלו כימכונו,
 אנשים שהיו לשער, ואפשר שנה. לת"ר קרוב באמת שעמד בזמן שנה,ית"כ
 והיו רע", בדבר תעמוד קאל משום הבית, לסרבן למנות בעיניהם קשהשהיה

 התאריך להם ויצא לבנינו, למנות כדי שנה, ת"כ הסרבן שנות עלמוסיפים
 מאחרים, סופרים כמה אצל פוגשים אנו ובאמת  הבית"1(. "לבניןהמלאכותי

 לבנין גם חושבים היו בבת-אחת, בהם משתמשים שהיו השונים, המנינלםשבין
 הסופרים שנהגו מלסול כעין אלא היו לא האלה המנינים כל אבלהבית,
 2(. ויאדיר" תורה "יגדיל משוםבעצמם,

 ההוא בזמן מונים ישראל היו לא כי לימוד, יכולים אנו משנתנומתוך
 דינו מה לפרש לחכמים היה בימיהט, נהוג היה אלו כי עולם, בריאתיסנין
 שפסלו כדרך מלכות"/ שלום "מפני אותו גם פוסלים היו ובלי-ספק גט.לענין
 את בפיה שמו אשר זו, מלכות הלתה לא בלי"ספק כי הבית. לחרבן המניןאת

 במקומו, לאלפסי בפרושו הר"ן לסברת חוששת בשמים", לי "מיהמקרא
 בשר" מלך שכל באמרו, עולם, בריאת למנין בגט לכתוב מנהגנו אתשהצדיק

 באותו עדין נשלמו לא כי 5החליס, ואפשר שמים. לכבוד כבודו על ימחולודם
 אז בהן שגתעסק המקרא, של הזמנים בחשבונות והדרישות החקירותפרק
 וחשוב צא ואילך "מיכן בעצמו: הוא יאמר. וכאשר ם, ל ו ע " ר ד ס שלהתנא
 בין שנתקבל עד לעבור שנים מאות כמה עוד והצרכו הבית",לחרבן

 דברינו. במרוצת נראה כאשרהיהודים,
 התאריכים, עי בפרוטרוט לדבר אקרב בטרם מדמים. כים י תארד.
 מדמים, האריכים שני במשפט פה אביא במעשה, בישראל נהוגיםשהיו

 בית לזמן ת י ב ה ן י נ ב בהאריך כונו לדעתו, אחרת. שיטה בלוי להסבם יש באן גס!(
 על לפרשו הנמנע מן שאץ אף ת, י ב ה ן ב ר ח ובתאריך בפממג ראית כבר % הנחה )קשישני
 לבית שהטונה לאמר עתר מטה דעתו מכ5-מקום שנקבית

 ראשוני
 שפסלו לאמר, בעיתו קשה כי

 כי לפרש. אלא לסתום, לתנא לו היה לא הדבר, כך אם אב5 מאד. בעם פשוט ,טהוא כנהתאריך
 בנץ אחר שנשנה כאן ובפרט ראשון. פלבית "סני יבית ליחסו יותר נקל מהם הבית בןהר

 כאשר היא, העם, בתיי נפרץ שהיה אףדע5-פי הבית, לחרבן המנין את שפסלו הדבר וסבתהביה;
 מלכות. שלום מפני האחסים התאריכים את לפסול אותם שהביאה בעצמה אותהאמרתי,

 שהיא לב"ע, תתקל"ס וד"א( מונים אנו =והיום ספרו: 'בתחלת העטור ספר ב59 וו"35(
 לחרבן וקי"א ואלף תקל"א(, )צ"ל: ותתקל"א א5ף ת י ב ה ן י ב ב 5 שהיא ותצ"א, אלף יון5מ5כות
 ותצ"א". אלפים שגל מצרים וליציאת ב"ב,שיבנה
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 מעולם. נבראו ולא היו לא ובאמת מסברא* חכמים מקצתשהוציאו
 )למלכות ומאה שבעים "בשנת נאמר: מ"א( י"ג, )א, חשמונאיםבספר

 ובכתבי-אמנה בשטרות לכתוב העם נשחל בני-ישראל, מעל הגויס על סריון(
 אלה בדברים היהודים". ונשיא הצבא שר הגדול הכהן לשמעון הראשונהבשנה
 )עלן הסילוקי התאריך במקום שמעון שיסד חדש, תאריך חכמים הרבהראו

 308, 14, טעטטאמענט, אלטע ד. א, קיילאינשריפטען וינקתם, 1. 242ןשירר,
 בנה 1( סיךרסקי והחכם 147(, מאהלר, 11; 61, גינצל, 1; 135, אידלר,324;
 מןסד מ-חד, ר ו ב ע ון ב ש ח נתקן ,טמעתן-הת-כמונאי "כבימי גדול, בנץ זהעל
 למצא החוקרים חשבו זה לתאריך סמך הבבליים! של הזמנים סדרעל

 אחרים ובמטבעות ישראל", "לגאלת הלשון עליהם חרות נמצא אשרבמטבעות,
 לבן-כוזיבא5 אותם ייחסו אחרים חכמים ואשר עליהם, חרות שמעון שםאשר
 זה תאריך האריך לא שכפי-הנראה יסאה?ר, וינקלר איך?ר, הרגישו כבראבל
 בספר מוצאים אנו ובאמת הסילוקי. לתאריך מקום פנה שמעון בחיי ועודימים

 אבל הספר. סוף עד 170 שנת אחר גס יון למלכי , מונה שהואהחשמונאים,
 ידע. ולא ראה לא שמש גם כי ימים, בקצר הזה התאריך מת לאבאמת
 להרות ישראל שיצאו שאחר זאת, רק להוציא נוכל השמונאים ספרמדברי
 שלטון בדעת עוד תלוי היה לא הגדול הכהן ומנוי מלכות, שעבודמתחת
 ולאחר הגדולים, לכהנים למנות ם, ד ק מ ו ג ה נ מ כ העם, החל אזהיונים,
 ליוחנן וכך כך "בשנת כותבים: והיו יוחנן לבנו למנות התחילו שמעוןשמת
 אחרים לכהנים וכן ע"ב(, י"ח, ר"ה, פ"ז; תענית, )מגלת עליון" לאל גדולכהן
 את שעזנו רצ"5, שטריא", מן אדכרתא "בטילת באמרם )כי חשמונאיםמבית
 הורדוס, בית ולמלכי חשמונאי בית מלכי לכל וכן עליון"(, "לאלהמלים
 איש לב על יעלה לא אב5 שמם, על שנטבעו מטבעות לנו נשארושמכלם
 חדש. תאריך מהם אחד מכללהתחיל

 על יסדו אשר חדש, תאריך עוד מצא חריפותו בגדל וינק?רוהחכם
 להכחידו 8( אמר וינק?ר אבל ספק, איש בו הטיל שלא אחר, תאריךערמות
 מלכים ספר בסוף הנמצא יהויכין, לגיות התאריך את יודעים הכל פיו.ברוח

 התאריך שנות ספרו. בכל לו מונה זו, גלות מבני שהיה ויחזקאל,וירמיה;
 ?שלך צדקיהו, של שנותיו עם הראשונות השנים בטחת-עשרה מכינותהזה-
 מלך סמך לחדש בעשור העשירי בחדש למנינו התשיעית בשנה יהויכין:תחת
 וירמיה א( כ"ה, )ב, מלכים ספר ולפי א(, כ"ד, )יחזקאל, ירושלים עלבבל
 הבית, הרבן על-דבר השמועה לצדקיהו. התשיעית בשנה הדבר היה ד()נ"ב,
 '(-עשרה בעשתי ליחזקאל באה לצדקיהו, אחת-עשר בשנת אב בחדששהיה
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 ואילך. 286 מצד טעסטאמענט, אקטע ואס אונד קיילאינשריפטען די בספרן. עיןפ(
 כפי הוא, וכן בעשתי-עשרה, הטורי: בתרגום אב5 בשתי-עשרה. שיפנינו: בנוסח8(

 היוני. התרגום מן כתבי-יד נוסחאות ובהרבה כתבי-יד בשמינה קיטי, יעיראשר
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 וחמש עשרים ובשנת כ"א(, ל"ג, )יחזקאל, לגלותו לחרש בחמשה בעשירישנה
 אבל א(, מ, )שם, העיר הכתה אשר אחר שנה ארבע-עשרה מלאו זולגלות
 מידי נוספו או נשתנו נשתבשו, האלה המספרים שכל אל-נכון, יודעוינקלר
 כי ן, י כ י ו ה י ת ו ל ג ל כלל פרושה אין "לגלותנו" ושמלת מאחריהןסופרים

 ועל-יסוד הזה החדש התאריך על-יסוד 1(* בב5" מגלות שיבתנו "לאם
 וינקלר, יחליט 2(, כל-שהיא בראיה אפילו לסעדן חושש שאינוהנחותיו,

 מצורתן נשתנו ויחזקל אסתר ונחמיה, עזרא דניאי, בספרישהשמועות
 והוא בכונה, ושלא בכינה בהן נתחלפו המלכים וששמותהאמתית,
 שמות ב"תקון" ארפה ברשימה אלה שבספרים המעשים כל אתעורך

 בידינו, היא טעות כי בבריר, יוצא יו ומרשימה השנים, ומספרהמלכים
 שני שבית ועזרא, זכריה הגי, שבספר המקראות על-פי סוברים, אנואם
 בן זרבבל על-ידי למלכו שש בשנת ונשלם ש ו י ר ד ל שתים בשנתנוסד

 ר, צ ב ש ש הנשיא ועל-ידי ש ר ו נ ל שש בשנת עוד נבנה ובאמתשאלתיאל;
 יחזקאל, של נבוכדנצר לדעתו )שהוא 3( וכנבוזי כורש של בזמנו נתנבאושיחזקאל
 הדברים כל על-פי דניאל( של המדי ודריוש עזרא, של וארתהשסתאאחשורוש
 ימי וקורות הנשיא ששבצר תמונת את לנו לתאר וינקלר ביד עלההאלה

 כמוהו כי צדקיהו, לקורות מאד דומות הן בעצמו, שיאמר כפי אשר,מלכותו,
 הנבואות כל )כי פויס מלך חמת עליו ומשך מצרים מלך אחרי ששבצר גםנטה

 ששבצר(, על לפי-דבריו מןסדות צדקיהו, על לפרשן שהרגלנושביהזקאלן
 התאריך שכף יראה, קורא כל , חמר. במין ?לן הפרשיות כל את דורשוהוא

 התלייות ההשערות מכלל שהיא רק לא בפלפולו, הזה החכם שהוציאהחדש/
 שיצאו מפני ורק מורידים, ולא מעלים שאין דברי-חלומות אם כיבשערה,
 בשתיקה. עליהם לעב5ר יכולתי לא כוינקלר מפרסם גבר מפיהדברים

 השטרותתאריך
 בארצות עי-א5דותיו. הסופרים ודעות בכלל התאריךא.
 נפרץ אחד תאריר פוגשים אנו בצפון-אפריקה הרבה ובארצות המערביתעסיא

 המלים. את בצדו לכתוב נוהגים לו המונים אותם אשר עד-מאד,ומפרסם
 בית-דיןן מעשה ובכל בכתבים בו משתמשים שהיו מפני או, '( יון""ימלכות

 יהודה" מיך יהויכין =לגלות המקראות: פרוש ע5 דעתו את וינק5ר 5נו גלה שלא הבל,[(
 בהבנתם. טועים "נו אין שם גס אם יודע מי כי וירמיה, מלכים ספרשבסוף

 פעמיט שתי בספריו המזכיר הכהן, יוסף מדברי לדבריו מעט סמך להביא היה אפשר2(
 בטוחות וינקלר השערות אגל יוסיפוס(. ש5 הזמנים בחשבון להלן )עין בב5 לשיבת המניןאת

 הצד. מן חזוק צריכות שאינן עד כ5-כך,בעיניו
 טכני. ע"י שנתפרסם השני, דריוש מימי טיפנטינה על הידוע בפפירון קמביזס שם יכ.,וב כן8(
 לפעמים יכנה דו-א5-קרנין, תאריך בשם הזה התאריך את שיכנו הערביים, אצל גם4(
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 שרע(, )סעלעאוקידישע הליצוקי התאריך בשם יכנוהו העמיס וחכמי ((,;עלשטרות"
 Nikator) f(Seleucos גיקטור לטילוקוס הראשונה השנה מן מתחיל שהואמפני

 הנהוג( המנין לפני הראשותה המאה )באמצע הסיקילי דיודור יונינה אשרשכפי
 יאפר וכן הגהות המנין לפני 312 שנת או הקי"ז, לאלימפיה הראשונההיתה

 פשתים- היתה סילוקוס ממליח שראשית הזה(, למנין הרביעית )במאהאיזביוס
 והסופר הנהוג(. המנין יפני שכ"ג בשנת )שמת אלכסנדר מיתת אחר שנהעשרה
 שנה "שתים-עשרה יאמד: הי"ג( למאה הראשונה )במחצית אבו-אל-פרגהערבי
 ועל ללה עיראק בבל, על 3יקטור המלנה סילוקוס 59ך אלכסנדר מיתתאחר

 אלפסגדר, שם עליו הנושא התאריך יחל ממלכתו מראשית הדו. עדכורוסאן
 וכדברים 1(. ש44, איך?ר, )עזן שנותיהם" את, לו מונים והיהודים הסורייםואשר
 המאה באמצע התאריכים של סמרו שכתב 4ג, אולעג הסופר גם יאמרהאלה
 11(. 511, )אידלר, הנהיג למניןהט"ו

 אינו שטרות שמנין שאף-על-פי רואים, אנו אבו-אל-פרג דברימסוף
 את קוראים היו מכל-מקום אלפטבדר, מיתת אחרי שנה י"ב אלאמתחיל
 השם את הערביים בספרי פעמים הרבה מצאנו ובאמת שמו. עלהתאריך

 אריה "ת תמיד, יכנוהו כאשר או, )אלפסנדרי(", רי.. סכנד א אריך"ת
 מזמן לידינו שהגיעה התעודות, ובאחת 2(. בעל-הקרנים כלומר: ן", י נ ר לוק ויאד

 ר' ד נ ס פ ל א ל 636 "בשנת נאמר: הנהוג, למנין 325 בשנת הניקאנית,האספה
 מלכי כי יחשב, ויום, לאלפרגני, התכונה ספר מפרש 1(. 448, אידלר,)אצל
 תקפו מעשה לזכר תאריכם ע5 אלפסנדר שם קראו בעצמם סילוקוסבית

 הרשי"ר יאמר לזה וקרוב 11(, 511, אידלר, )עין לשמו כבוד ולתתוגבורותיו
 בראשונה המסבב היה אלפסנדר "כי ח'(, אות מוקדון, אלפטנדר טלין,)ערך

,ש התחלת שיחסו אנשים היו שבאמת הדברים, נראים אבל זה". מניןלהתפשטות  המאה )בסוף כושיאר אבו-אל-חסאן יאמר ככה לאלפסנדר. הזההתאריך
 השביעית השנה מן מתחיל דו"אל-קרנין, או אלפסנדרוס, עתאריךהעשירית(:
 אידלר, אצל )נעתק רחוקות" ארצות לכבוש מוקדון מארץ כשיצאלמלכותו,

 דעת היא כך 11( )511, אחר במקום אידלר יעיר וכאשר ברלין( מכ"י 1628,11
 הרבה מפרש אך האלה, וכדברים בשמו. נודע בלתי אחר מחבר ועודמסעודי

- -
 יון וגם ורומי אדום על אצלם מורה ם ו ר מלת )כידוע, אל-רום תאריר או רומי תארירבשט

ורנתיה(,
 יר ש ובמדרש הגאונים. בספרות לרב נמצא שטרות" "למנין או לשטרות" היעין1(

 שטרות". "שני הלשון! נמצא ש5י( כרמי )פסוק א ט ו ז ם י ר י ש-ה
 יען קנח, לדעת פ"ה(, אות י"ח, )שירה הקראן בספר מוקדון אלכסנדרוס יכנה גן3(
 ולפי-רעת בעל-קרנים; בדמות מטבעות על אותו מגירים והיו ל,פיטר-אמון, כבןחשנוהו

 11(* 510, )איך?ר, מערב ושל מזרח של השמש קרני שתי לנחלה 5ו נפלו בי יעןאנו-א5-פרג,
 יותר, בעיני נראים ודבריו כ"א(, )ח, בדניאל המקרא על זה שם נוסד ב,( אות )שם, השי"רולדעת

 בסדר-עולפ ועין ט(. קמן אבות, )חקי הזמן" נבוכי "מורה בספר הרנ"ק בזה הקדימי נגראבי
 מוקדוןי,. אלכסנדר זה יון, מלך והשעיר *וחמשיר)פ"ל(;
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 לזה נצרף ואס !(. לב"ע תש"ס ד"א בשנת ספרו שכתב אלבירוני, יאמריותר,
 זו, שדעה משפט, להוציא נוכל הנה למעלה, שהבאנו 325 משנתהרשימה
 בספרות גם לימים, היתה עתיקה לאלכסנדר, הסילוקי התאריך אתהמיחסת
 בתלמודנו הוא פשוט דבר אלפסנדרוס, עם בקשר הזה התאריך יובאהעברית
tsF~y),)עלה ימיהם בסוף שנה, ליד הבית בפני נמשכה  פיס שמלכות  ט 

 שנים שש שמלכה יון, מלכות התחילה ומאז דריוש, את ונצח מוקדוןאלכסנדר
 מנין התחיל שנה שמאותה העוימ, ל כ ב מלכותה פשטה ואחר-כךביילם,
 מצרים ליציאת שנים ואלף שני בית בנין לאחר שנה ארבעים היה וזהשטרות.

 ם ל 1 ע - ר ד ס מדברי לקוהים אלה חשבונות כל עולם. לבריאת תמעח גראאו
 תנא שהוא יוסי, רבי בשם בתלמוד מובא וכו' בעילם מיכו שנים שש)המאמר

 שם ונאמר דבר; מזה נמצא לא שלפנינו שבסדר-עולם אף-על-פידסרר.עולם(,
 ר ד ס ב ו וכו'. הנביאים היו כאן ועד שנה, י"ב אלכסנדר ?ילך בקצרה,רק
 ן, י מלכות מלכה משולס( )של  "ובימיו יותר: מפושים הדברים א ט ו ז מ ל וע

 באותו ומלאכי. זכריה חגי, ומתו ופרס, למדי 2( שנה ושתים חמישיםבשנת
 עולם", לבריאת ותמ"ב אלפים שלשת שנת היא מישראל, נבואה פסקההזמן

 נפילת ונמצאה מזרח. אנשי לחשבון שנה תמ"ב ג"א שעברו לאחרכלומר,
 השנים שש הן והן . שטרות, מנין לפני שנים שש נבואה והפסק פרסמלכות
 על אלכסנדר נצהון הם גם שחשבו נניח, ואם להו. חשבינן דלא בלילםשמלכה
 אלכסנדר. ממיתת מתחיל שטרות מנין נמצא למלכו, שש בשנתדריוש

 ונשתרבבו שעלו והשבישימ ישראל - חכמי דעותב.
 רבנו-תם רש"י/ ואיטליה: צרפת חכמי כל הלכו 11 שיטה בעקבות ם. ה י ר ב דב

 בעל- תאריך בשמ אנשים מקצת יכנוהו אשר א5כסבדר, תאריר ע5 א5בירוני בדבר!(
 ושש עשרים בן והוא יון, מארץ אלכסנדר יצא "כאשר יאמר: האמות, רב אצ5 נהוג שהואהקרנים,
 והיהודים ירוש5ימה, סר ממלכתו, בירה א5 פניו ומגמת פרס, מ5ך דריוש עם 5ה5הם מתעתלשנה,
 יעשו וכי בחשבונו, אותו וימירו ודוד, משה השבון את יעזבו כי ש, ויצו בה, יושביםאז
 שנים אלף עברו אשר לאחר הדבר, את החכמים 5הם התירו כי זאת, מצותו א5 לשמועהיהודים לי ויאותו חייו. לימי ועשרים השבע שנת היא החדש(, ההשבון )ש5 לראשיתו ההיא השנהאת
 אשר בכל לע5-פיו( עושים ויהיו זאת. הזכירו כאשר וזבחיהם, קרבנותיהם ופסקו משה,מימי
 צאתו שנת היא חייו, לימי הכ"ו בשנת עשו כאשר והימים, החרש בעשית אליו,הצרכו

 כל-דבר, קרה ולא הזה, למנין שנים אלף עברו אשר אחרי כי לאמר, מוסיף והוא)למלחמה(".
 ובתרנים 28 צד הערבי )בגוף היום עד בו להחזיק הוסיפו זה, חשבונם את לשנות יביאםאשר

 92(. צדהאנגלי

 פסקו פרק שבאותו שאמר, זה והוא מאד, המתמיה אלבירוני בדברי נמצא אחד דבראבל
 הערבי להסופר שנתחלפו קרוב, והדבר הנבואה. הפסק על-דבר כ5ל הזכיר 5א זה וכננדהקרבנות;

 כזאת, נהיתה איך לדעת קשה אמנם אם בזה, זה אלה משגים שניהזה

 5"ד ונמשכה הבית בנין קדם שנה י=ח שהתחילה בכללה, פרס מלכות לשנות שנתו.1(

 הבית. בפנישנה
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 בעל גם יתאר וכן רבותינו, מדברי רק שטרות מנין שידעו בפרושו,והרא"ש לע"* בתוספותיו אלחנן רבנו התרומה(, )בספר ברוך ורבנו הישר()בספר
 סררות יטת פש "ימי בלשון: שטרות מנין את ספרו( שבסוף )בחרוזיוהערוך

 קרן כלומר, 3עגלה, ך" ן ר ק מושכי בקרן ידף חוקקי כלומר-מיכות()שררות,
 בעל גם החזיק זו ובדעה ובמ"א(. מ"ר י"ז, פ"ב, , רבה, בראשית עיןהשור.

 ר-עינים ו אמ
 התלמוד רהטת עם הרכשו הערב"מ/ בארצ" "נהיו חכמי-"הראל,אבל )פכ"ג"

 אחר מאורע עם בקער 'טטרות מנץ הביאו וגס בעם. 'טנתפשטו יטונות,אגדות
 אצלם הדברים קבלו ומתוך-כך ה". א ו ב הנ סק פ "ה עם היהודים, ימיבדברי
 גס זה תאריך כנו לפנים, הנהוג אלכסנדר", "תאריך השם מלבד אחרות;פנים
 מנין יזכיר ההכרה בספר אשר סעדיה, רב ה". נבוא הפסק "לבשם

 יאמר ז(/ b"D "yw/ להנשיא, העבור )ספר ר" ד נ ס כ ל א ת ו כ ל מ "ל שםשטרותב
 ומאתים ועשרים( )צ"ל: ארבע-עשרה בשנת "שכתבו ן: ו ר ג א ה לספרבהקדמתו

 שטרות. למנין ושנתו ח"ה(, לראשונים, )זכרון ונבואה" חזון נחתום מיוםואלף
 מימי שנים, אלף תורה( )למתן למתנה מלאו כי "ולהי יאמר: וי ל ג הובכפר
 בשנת חזון ונחתם מדי, במלכות הנביאים יתר לתום האלהים, אישמשה

 נפץ כי ההמון את הורינו בראות עם, במעט שנית הבירה לבנותהארבעים
 מלה, כל ויאספו משכח לבלתי שבעל-פה( )תורה המגה על ויגורו הארץ,בכל
 יקרא אחר רבמקרם ,Saadyana), .ע )5 ולחוק" למצוה קדם מני העתיקואשר
 תקופת כלומר, 2ד(, צד רט"ג, )מחלקת חכמים" "לממשלת בשם שטרותיסנין
 בעל דברי על בלי-ספק בנוים  והדברים המשנה.  וחכמי הגדולה כנסתאנשי
 ברוה- מתנבאים נביאים היו אלכסנדר( )עד כאן אעד שאמר: ם, ל ו ר-ע דס

 רס"ג דברי מסתימת )שם(. מ" י מ כ ח דברי ושמע אזנך הס ואילך מכאןהקדש,
 זוטא( מ"ע בעל דברי )כנגד הנבואה .הפסק זמן את מאחר שהוא זאת, רקנראה
 אפשר דריוש מיתת שנת אבל המ"ח, נ"א שנת היא לשטרות, ראשונה שנהעד

 ומנין תמ"ב, ג"א בשנת שטרות,  מגין לפני שנים שש' לפי-דעתו גםשהיתה
 הנכתב מקרא/ של אהד ובכתב-יד אלכסנדרוס. ממות לדעתו גם מתחילשטרות
 מאות ושליש נאלףו "שנת כתוב: בפטרבורג, אשר באוצר-הספרים ונמצאבמצרים

 למנין שהיא יונים, למלכות שנהותשע-עשרה
 נשטרות~

 ה4 א ו ב נ ה ת ק ט פ ה ל 1

 גם-הוא יצין שלח( )פרשת ב ו ט - ח ק ל ובעל-מדרש 265(, צד הרכבי,)רשימת
 יותר עוד אב5 אלכסנדרוס". למימי ה א ו נב ת ק הפס "ל בלשון שטרותמנין
 האומר א, י ש נ ה א י י ח ר " ב ם ה ר ב א רבי בדברי הערבוביה תגדלמזה
 אלכסנדרוס מלכות ת ל ח ת והוא שטרות: מנין על ש"ח(- )מ"ג, העבורבספר

 העמות כל הכריח שהוא מפני שטרות, מנין מלכותו ת ל ח ת ל וקראומוקדון,
 ת ו כ ל מ ת ל ח ת הוא אשר שטרות,  מנין  למלכותה.. מונים להיותוהממלכות
 כנסת-הגדולה. אנשי ימי ראשית והוא שני, בית לבנין שנה ארבעיםאחר ומלאכיי זכריה חגי, בימי נחתם אשר חזון, חתימת הוא מוקדון,אלכסנדרוס

 שנה, תמ"ס ג"א לחשבוננו החזון וחתימת בריאת-עולם בין השלמות השניםויהיו
 מנין )בין ובינו תמ"ח.,. ג"א וי"ד, מן לבריאת-עולם מונים אשי מזרח,ולאנשי
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 אצל גם התלכדו הנה שלטות*. שנים אלף חזון החיטת ובין מצרים(יציאת
 -פך כדרך תמ"ה, ג"א שנת אחת, בשנה הנבואה והפסק שטרות מניןהנשיא
 שאירעו להשם, מקום עוד מניהימ רס"ג שדברי בזמן אב5 רס"ג. אצ5הדבר

 ושלש, מעמים בפרוש הנשיא יאמר א5כסגדרוט, ,של מלכותו ף ו ס בהדברים
 מבעל אתריו: מהבאים נתקבלו הנשיא דברי מלכותו. 21 ל ה ת ב אלה כלשהיו
 הצדיק שמעון משנת לאבות בפרושו אברבנאל והר"י יוחסין ספר הקבלה,טפר

 גם ונמצא )ס"ה(/ יוסיפון מספר יקוהה אהת, אגדה עליהם שהוסיפוואחרים,
 לא וגם הימים, במקוו )שאעה אפיון כנגד היהודיט קדמותבספר

 'ההמעתיק מפני פיהפובסקי, הוצאת השלם, ין ס יוה ב זכות הר"אבהעתקת
 רוחה, על העולה ככל דברים בו הוסיף וגם הספר, את "צר עמלם "כמואלרבי

 הבטיח הצדיות, שמעון או עדוא )חנניה, ההם בלמים היה אשר הגדול,שהכהן
 בשם וחראו שנה באותה לכהנים וילדו אשר הבנים שכל אלכסנדרוס,את

 אלכסנדר עלית גם ובאמת 1(. הקדומה בספרות זכר. להם שאין דבריםאלכסנדר,
 לאגדה רק חוקרי-הימים בעמי נחשבת הכהן, יוסף בדברי המספרתלירושלים,
 נמצא צרפת הכמי שלשיטת בזמן כן, כי הנה 221(. צד ח"ב, גרץ, )עלן .בלבד.
 בשיטת הנה דברי-הימים, קורות עם יפה מכונת שאינה אהד/ קשי אךבה
 עם מסכימים שאינם בלבד זו לא - ודבריהם המבוכהג מאד רבה ספרדהכמי
 אחרי שנמשכו מפני להם, בא זה כל זה. את זה סותרים שהם אלאהאמת,
 והתלמוד. מ"ע דעת עם לשנם שאי-אפשר הרגישו, ולא הערבייםסופרי

 במעשהו מעולס פסק שלא בתאריך, כאלה מוטעות דעות נולדו דרךבאיזה
 הולכות והנכהה האמת שהלטת, תשובה להשיב אי-אפשר הזאת השאלהעל

 ושבעה. שבעיפ בדרכים מתגנבים והטעות הכזב אבל אהד, בדרך אךלמישרים
 התאריך בדרך-השערה* על-כל-פנים הזה לקשי פתרון לבקש ננסהובכל-זאת
 התוכנים ובחשבונות העם בהיי עד-מהרה נתפשט מיד, ניאה כאשרהסילוקי,
 לו מצא לא אבל בית-סייוקוס, מלכי ממשלת תחת שהיו וסוריה/ בבלבארץ
 מנו ששם בית-תלמי, מלכי ממשלת תהת שהיתה מצרים, בארץ כף-רגלמדוך
 לפני 30 בשנת הארץ נפלה ובאשר בית-תלמי, למלכי בתחלה למלכים:תמיד
 בדברי לנו הידועים התאריכים שני רומי, לקמרי - הרומיים בידי הרגילהמנין
 האריך או האלכטנדרי התאהיך מאד: מאחר מזמן מוצאם מצרים ארץימי

 על-ידי הארץ כבוש זמן הוא הנהוג, המנין לפני 30 משנת המתחילאוגוסטוס,
 משנת המתהיל דיוקלוטינוס, ותאריך מעטים, רשמים רק ממנו שנשארואוגוסטוט,

 למלכים שהמנין התוכנים, אך הערביים. ימי עד ונמשך הנהוג המנין אחר284
 אשר מפרכוס, התוכן בו שנשתמש תאריך, עוד מוצאים אנו לתלמיחיטגסט. בטפר אבל נבונאסר. לתאריך למעלה, ראינו כאשר מנו, לחפצם, מסכים היהלא

 אשר הזה, בתאריך אלכסנדר". מיתת "אהרי המלים: את בצדו תמידיכתוב
 לו יקראו אחרים סופרים ואשר הערביים, התוכניט אצל גם לפרקיםנפגשהו

 בירושלים, לא אלכסנדרוס, עם הצדיק שמעון פגישת תכרה ע"א( U~D, )ירמא בתלמודו(י
 לגמרי. אחרים ובתנאים באנטיפטריס, אםכי
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 שנה שתים-עשרה הנהוג, המנין לפני 323 משנת מתחיל פיליפוס", "תאריךבשם
 היטב יודעים שהיו ארצות-הקדם, יושבי כי לשער, רחוק ולא שטרות. מניןקדם
 רחוקה כשמועה אך שמעו וכנגדו במעשה בעם שנתפשט הסילוקי התאריךאת
 נפרץ היה לא מכורותיו בארץ גם אשר אלכסנדרוס", "למיתת התאריך שםאת
 ולכן הם. אחד דבר ששניהם חשבו, שנה, י"ב לראשון באמת קדם ואשרבעם,
 ה נ ש ב דריוש, מפלת אחר שביעית בשנה שטרות מנין סדר"עולם בעלקבע
 ך תארי בשם כתהו ים אח וסתרים נדר, אלכס למיתת שונה אר
 ר. ד נ אלכס מיתת ל %ו1-- נדר, ס כ לא

 שכבר להראות, בידי יש כי הקורא, ני בע רחוקה זו השערה תהיואל
 הזמנים/ חשבונות של זה במקצוע העוסקים מצינים, חכמים זו בטעותנכשלו

 למיתת שהוא הפיליפי, בתאריך הסילוקי התאריך את מבלי-משיםשהחליפו
אלכסנדרוס.
 שבחו אשר אברכאס, החכם "וזה ואומר: מוסיף ופרכוס, של לאותו בדיוקיכין שהוא תשצ"ג, י"ב כ"ט החרט, מדת על בדברו בר-חייא, אברהםר'
 )מ"ב, וכו' אלכסנדר" למיתת שמונים וו ומאה בשנת שהיה עליו, וכתבבטלמיוס

 שכפי אלכסנדר/ ממיתת המתחיל פיליפוס, לתאריך הנשיא עונת ב(. שערסוף
 שהקדיש י, מ 1 ד א ה אבל השקפותיך ltsa הפרכוס היה לפיהו שאמרנו-מה

 בתאריך השטרות תאריך מערב הזמנים, חשבונות לחקירות ספרוכמחצית
 ממיתת מתחיל שטרות T~lbW לדבריו, ראיה אלה הנשיא מדברי ומביאפיליפוס,
 ת ת י מ מ התחיל ת( ו ר ט ש )ל שהמנין בטלמיוס, מדברי עהרי ואומר:אלכסנדר,

 י(י שם י האד1מ שהביא סמוטיאו, החכם גם טעה וכן פכ"ג(, )מ"ע,אלכסנדר"
 אלכסנדר שם מקריאת כאן וגם טעות. גוררת שבעולם-טעות בנוהגאבל

 ר, ד נ ס כ ל א ת ת י מ מ המנין שהתחיל ממנו, הוציאו שבתחלה שטרות, מניןעל

 ע5- שונות שמועות בעם נתפשטו הימים במרוצת אחרת* טעות אחר-כךנולדה

 מלכות ראשית כי בלוחית~ו, סאמוטיאו שכתב מה תראה "הלא שם: מ"ע- נעל יי"ל1(

 רומי, לבנין שנים ת"5 שהיתה קי=ד, לאלימפיאה ראשונה בשנה היה האצטגנינים לחשבוןאלכסנדר

 הזה הכללי ממלכותו כי בחופן דריוש, את לכד למלכו שש ובשנת הנוצרים, חשבון קודםשכ"ג

 לסמוטיאו לו נתחלפה כי תראה, עין כל שנים". שי"ח נמשך משם כנראה הנוצרים חשבון תהלתעד

 ע5 מלכותו ראשית בשנת הנהוג, המנין לפנן שכ"ג בשנת באמת שהיתה אלכסנדר, על מותושנת
 מנין תחלת ונמצאה למלכו, שש שנת שהיתה שי"ח, בשנת דריוש את שכבש מזה, לו ויצאיון,

 )ערך שי"ר הרב אבל דבריו. את האדומי הבין וכן מותו, שנת לדעתו שהיא שי"א, בשנתשטרות
 האצטנניניפ לחשבון אלכסנדר מלכות ראשית =כי וכתב, הדברים את קצר י"ב( אות שם,מלין,
 מלכות "ראשית בלשון שהכונה לחשוב, ונתעה יותר"; ולא הנוצרים חשבון קודם שנים שכ"גהיתה

 שניט שש היינו, שנים, י"ב ינוכה שכ"נ ,עומסך : הוסיף ולכן דריוש; על וצחינו היאאלכסנדר"
 שי"א  שטרות מספר התתלת לפי"ז ותעלה מותו, אחר" שנים ושש דריוש( )אחר אלכסנדר:שמלך
 מווי אהר שנים שש התחיל שטרות שחשבון הזאת, והמוזרה ההדשה והדעה הנוצרים", מספרקודם

 וט(. ח )אות המחבר אצ5 ומשלשת שנויה האבנים, על וקדתה הורתה ראינו אשראלכסנדר,
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 לו שחלק הכבוד אותות על ליהודים, והתיחסותו הנערץ הגבור אלכסנדרדבר
 אלה ושמועות למלכותו. השנים את מהיום למנות הבטחתו ועל הגדול,הכהן
 אלכסנדר ביאת. בזמן פרק, שבאותו לחשב, היהודים ואת בערביים אתהביאו

 מלכותו ת ל ח ת ב או למלכו, השביעית בשנה דריוש, את שכבש אחרלירושלים,
 חושבים והתלמוד סדר-עולם שבעל הרגישו, ולא שטרות, מנין נתקןהכללית,
 1(. אלכסנדרוס .של מלכותו ף ו ס מ המניןהתחלת

 אחד האחרונים בדורות עמד אלה, בטעיות די לעולם היה לאוכאלו
 ומבלי אחר, שבוש מדעתו ולדש שי"ר, הגאון המבהקים, ישראלמחכמי
 ספרי אל לב שום ומבלי הקדמונים, המקורים על-פי הדבר שרשי עלהתחקות

 ר- ו א מ ב שמצא סמוטיאו, דברי על-פי משפט הוציא הכלליים,דברי-הימים
 למעלה )עין אלכסנדר מות אחרי שנים שש התחיל שטרות שמנין ם, י נ יע

 .בהערה(

 ג"א בשנת זה! בסדר המאורעות את ימסדר אחרת טעות עוד מוסיף דוד מח- ? בע15(

 ע5 עלה תמ"ח ג"א בשנת מוקדון. בארץ אלכסנדר מ5ך בשנה ובה ומלאכי, זכריה חגי, מתותמ"ב
 אחרי שנים )שש תניד ג"א ובשנה שטרות, מנין מתחיל זמן ומאותו מידו, ארצו ולקחדריוש
 ס=ע בע5 מדברי זה כל שהוציא ונראה, למלכותו. י"ב בשנת שנה ל"ב בן מת שטרות!(מנין
 תמ"ב ג"א שנת הוא וכו', ומלאכי זכריה חגי, ומתו וכו' יון מלכות מלכה ובימיו שאמר:זוטא,

 אלא הע 5א דרויש כבוש אבל ה ו ד ק ו מ ב ה צ ר א ב ען ות מל שמלכה שהנתה5ב=ש-וחשב,

 מנע התחיל התלמוד בעלי שיטת שלפי הרגיש, ולא שטרות, מנין בראשית תמ"ח ג"אבשנת
 ל"ד 5א הבית, בפני פרס מלכות היתה דבריו ,צלפי אלא עוד, ולא דריוש. אחר שנים שששטרות

 ארבעים. אם כישנה,
 במקום הרנ"ק, הזה. ברבר משגיאות נמלטו ש5א מצינים, חכיים שני עור לפנינווהנה

 תשרי =מתקופת שהתחיל עליו, ואומר סמניו, בכ5 שטרות מנין לצין מיטיב פעמים, זהשהזכרתי
 הנוצרים, לספירת קודם שי"ב שנת שני, בית חרבן קודם שנים ש"פ בב5, על סילוקוס מלוךשנת
 נ"א בשנת מצרים יציאת "שהיתה אתר-כן, יאמר ובכל-זאת אלכסנדר"; מיתת אחר שנהי"א

 שתשרי הרגיש, ולא תתב"ח", ג"א בשנת הבית ונחרב תמ"ח, ג"א השטרות תאריך והחץתמ"ח,
 כאשר התלמוד, בעלי באמת חשבו ושכך ן, " ת ג"א שנת עם אלא מכון אינו 312 שנתשל

 את יפה מגביל 26( צד ליטעראטור", יווישען דער "געשיכטע )בספרו קא~5 ר"ד והתכםלמנינו.
 שהתחלת הוא, גם יאמף ובכל-זאת 312, שנת ש9 בתשרי עזה, ממלחמת שהתהי5 שטרות,מנין

 עור ומוסיף 186(, צד בספרו עין מבהר=ד, חושב )שהוא ליצירה תמ"ח ג"א משנת היאהתאריכים
 הראשון המנין ע5 להוסיף אומר שהוא היצירה, במנין שטרות מנין בתחליפו שבוש, ע5שבוש
 טועה הוא )וכן המ"ת! לג"א עולה ההבדל "סדר-עולם" בע5 לחשבון שאפילו בזמן תמ"ז,ג"א

 מלמדנו בפרוש-שהוא יעיר כאשר הראשונים, השנה חדשי הנהוג-בתשעת במנין שטרות מניןבחלוף
 311.( א5א ההבדל אין זה שבמקרה בזמן שנה, 312 מספר ממנו לגרוע או המנינים אחד ע5להוסיף

 כבודם שסוף-סוף והחוקיים, החכמים ערל את להקטין לבבי ~ם היה לא אלוובהערותי
 אומנותם, היתה לא החשבון שמלאכת הקדמונים, הסופרים עץ זכות לימד אם כי  עומו',במקומם

 וכו'?: יעשו מה הועלה, בחכה לויתן אס כי אלה. בדברים לא-אחתשנשתבשו
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 בעקר נימא כמלוא אפילו נוגעים אינם אלה חלופי-דעות כל- אבל
 אצל מתחיל שהוא להודות, צהיכים שהכל טנין-שטרות, בהתחלתשאלתנו,
 לפני 312 שנת מחרף או חשבוננו, לפי ח"ן ג"א שנת של מתשריהיהודים
 אלכסנדר/ של תולדותיו בענין אלא אינה הסופרים מחלקת וכל הנהוג;המנין
 שמת אלה, חשבו ולכן ימיו, בדברי בקיאים היו לא אבי שמעו, אתששמעו
 זה המנין, תחלת עם מכינת מלכותו ואלה-שתחלת השטרות, חשבוןבראשית
 שהתחיל. קדם שנים שש וזה-שמת המנין, התחלת אחר שנים שש שמתמצא,

 זח מה התאמך הכלדי. התאריך רות, ט ך-ש תארי התחלתג
 הענים כל את והלאה ממנו למנות מיחד, תאריך לשם יצירתו בראע-תמיד

 שלא שאפשר סילוקוס, המלך הראשון, מיסדו בדעת כזאת היתה לא אםהבאות.
 סוטר אנטיוכוס כל-ספק בלי כן עשה הנה בחייו, למלכותו למנות אלארצה
 החשבון את המשיך אם כי חדש, מנין לעצמו למנות התחיל שלא אחריו,המולך
 המלכיס עשו וכמוהו 1(, עמו( שמו את שצרף שאפשר )אלא . הלאההקודם
 חוליות הזה. היום עד פוסקת שאינה לשלשלת זה תאריך שנעשה עדשאחריו,
 בכתבי העתים . ובכל המקומות בכל מפזרות מוצאים אנו הזאתהשלשלת
 השונימן העמים ובספרות 2(, ורומיים יוניים פרתיים, שונים ובמטבעותהיתדות
 וכתבי הגאונים תשובות עד החשמונאים מספרי היהודים, ספרות גםוביניהם
 אי- במעשה, תמיד בהוג שהיה ומתוך הזה. היום עד לו המונים תימןיהודי
 בכל כי איך?ר, עליו יאמר ובצדק אליו; להתגנב כל-שהיא לטעית היתהאפשר

 איתן תהיה מנינו תחלת אשר אחדן עוד אין תאריכיהם ובכל הזמניםחשבונות
 לכל עליו אחד "פה יאמר: האדומים מן עזריה ורבי 450(, צוי )ח"א,כמוהו

 נער אשר הפרדה ביניהם ואין העולם, מאומות אם מישראל, אםהחכמים,
 כי יודעים, אנו העמים ימי דברי מקורות פכ"ד(. )מאור"עינים,יכתבנהק
 אחרי וכי מוקדון, לאלכסנדר אשר הצבא משרי אחד היה (Seleukos)סילוקוס
 הרגיל, המנין לפני 321 בשנת סילוקוס, נעשה שריו, בין מלכותו בהסיק.מותו,
 לרגלי אך ידו. תחת עילם מדינת גם באה 317 ובשנת בבל, ארץ עללשליט
 אשר הצבא ושרי יון מנסיכי אחד אנטיגנוס, ובין בינו נפל אשרהריב

 יעזור יצא אשר לגי, תלמי .עם ברית ויכרות מצרימה סילוקוס ברחלאלכסנדר,
 עז4. העיר על-יד אנטיגנוס היל הכה אשר הרבה המכה ואחרי במלחמהןלו

 פיר "צייטשריפט במאסף ונדפסו סוטר אנטיוכוס בימי שנעשו התוכנים, אחד בהשקפותי(
 כתוג 226(, צד )ח"ז, אפפיננ החכם על-ידי ונתפרשו ונעתקו 234 צד ח"ו,אססיר4ישגיע",

 יון. למלכי ל"ב בשנת מת וסילוקוס המלכים=, ולסי5וקוס לאנטיוכוס ל=ח "בשנתבתחלתו:
 "בשנת שנעשו השקפות, נמצאו 236( צד וח"ז, 236, צד )ח"ו, למעלה הנזכר במאסףע(

 לוחות נמצאו שטערענדיענסט(, אונד )שטערענקונדע קוגלר של ובספרו המלך", לסילוקוסעיט
 קל"ב קכ"ט ק"כ ק"ד צ"ד צ"ג פ ס=ה ס"א נ"ו משנות ביותר, העתיקים את רק שאזכירכאלה,
 וקע"ז, קמ"ה שנת שבין שונות ושנים ק5"ז שנת נזכרת ההשמונאים בספרי וקצ"ח. קע"תק"מ

 לפרטם. שקשה ומטבעות, כתבות המון נמצאו יותר מ-חריםומזמנים
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 ארץ את גם ויכבש בבלה, ממשלתו ארץ אל סילוקוט שב 312, שנתבקיק
 משל אשר הימים, גם אולם בראשו. מלכות כתר נתן 305 ובשנת ומדי,עילם
 משנת התאריך יחל ולכן מלכותו, לשנות לו נחשבו הארץ/ נציב בתוראך

 השנה, מאמצע הזמנים את למנות מתחילים שאין מפני אבל עזה. על-ידנצחונו
 השנה. תחלת למנות רגילים היו שבו הפרק עד התאריך ~התחלת המתינולכן

 התחילו החרף, מזמן שנותיהם מונים שהיו החדשים, הארץ אדוניהמוקדוניים
 הרגיל, המנין לפני 312 שנת של מתשרי מיד לסילוקוס הראשונה השנהאת
  מונים שהיו מעולם, הארץ יושבי הבבליים וכנגדם עולם; לבריאת תקןג"א

 אלא לסילוקוס, הראשונה השנה את למנות התחילו לא !(, האביב מפרקשנותיהם
 ליצירה, ת"ן ג"א הזה, המנין לפני 311 שלאחרימניסן

 מתשרי, התאריך התחלת את רק יודעים לפנינו שהיו החוקריםחכמי
 הערביים, יד תחת שהיו הארצות ובכל ומצרים סוריה יושבי אצישמצאוהו

 טיבו. מה ידעו לא בימיהם, נשתקע שכבר הכלדיים, של הזמנים חשבוןאבל
 אל-נכון, עתה לנו נודע האחרונות, בשנים שנתגלו היתדות, כתבי על-פיאולם
 התחלת היתה האחד- לפי מנהגים: שני והפרתים הבבליים בין שורריםשהיו

 אמרנו. כאשר שלאחריו, השני--מניסן ולפל מתשרי,התאריך
 מגעת, שידיעתי עד-כמה הקדמונים, אצל נמצאו מתשרי המונהלתאריך

 רשימת נמצאה השני, דמטריוס של בזמנו שנעשתה אחת, בכתבת רשמים. שנירק
 ליום מכבת שהיא הסילוקי, לתאריך ק"ע שנת באדר ששי ליום המאורותמעמד
 י"ר יום עוד נזכר שאחר-כך ומפני הרגיל, המנין לפני 142 שנת לפברוארכ"ח
 והתאריך מתשרי, מתחית שהשנה נמצא קע"א, בשנת שהיא בו נאמר ולאבאיר,
 177(נ צד באביליטן) אוים אסטרטנטמישעס שפפינג, )עין ת"ן ג"א שנת שלמתשרי

 עליהם שדברתי הארסק?ים, ממשלת תחת שנטבעו היוניים, המטבעות מןגם
 עליהם, החרותות הסילוקי, התאריך שנות את השבו שבעליהם יוצא אחר,במקום
 3(. ח"ן ג"א שנת שץמתשרי

 לכנבוזי, ותשע שמונה שבע, בשנת הכוכבים שבעת מעמד בכוכה הכוללת גחת, ביתבת1( .ן
 והלאה( 61 מצד שטערענדיענסט, אונד שטערענקונדע )עין וקונלר עטרסמור על-ידישנתפרסמה

 לא מתשרי, השנה את שהחלו המוקדוניים, יד תחת בבל שבאה אחר דגם מניסן, נמנות השניםכל
 סילוקוס מלכי בימי שנתחברו השונים, לוחותיהם יוכיחו כאשר מניסן, לחשבה מ י נ כ ו ת החדלו
 כהערה(. 10, צד משנדרעכנינג, קיגלר,)ושין

 החכם ידבר והלאה( 92 מצד י"ה, )הלק ,Rev .4 .טע1ץ Juif הצרפתו במאסף9(
Rainach011 Salom 5לתאריך 287 317, 390, בשנות שנעשו יוגיית, שכתבותיהם מטבעות שלשה ע 
 מורה עליהם, החרות )עבור(, embolikos ממלו? מקצר שהוא e~lb, או וחש והסמןהסילוקי,

 של מחזור תחלת היתה 301 ששנת נניח שאם מוצא, ריגך החכם מקברות, שהיו השנים שלשעל
 למחזור, י"ו ושבשני--שנת י"ד, שבשלישי-שנת שש, שנת ראשון שבמטבע השנה תהיה אזי"ס,

 בידי הוא שאול אדץ"ט, גו"ח הוא המעברות שנוהיו שסמן שלנו, שהמחזור תולדה, מזהומוציא
 לראות הרגילים אנשים לב אחריה למשך אולי תוכל אלה מספרים הסכמת הבבליים, מןהיהודים
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 לוחות וחבריהם קוגער אפפינג, התוכנים על"ידי לידינו הגיעי יהלקמת
 שבכלם התאריך, של הראשונות המאות משלש בבל תוכני ידי מעשהרבים
 התאריך שהתחלת הזאת, השיטה עקבות הבבליים. כמנהג מניסן נמנותהשנים
 תלמי, של בספרו גם לנו נשארו ח"ן, ג"א שנת מניסן היתה הבבלייםאצל

 בהם גלו מניסן, השנים מונים היו שבבבל החוקרים, לב על עלה שלאשמתוך
 כהלכה. שלאפנים

 כוכב של מעמדם על ווכלדיים של השקפות שלש בספרו מביאתלמי
 , ם י י ד ל כ ה ן י נ מ ל מ"י שנת אפליאוס יחדש ה ביום נעשתה האחתוצדק.
 פ"ב שנת לקטנטיקוס ה ביום והשלישית ע"ה, שנת לדיוס י"ב ביוםהשנית
 מכינים האלה שהימים יוצא/ בצדם, נותן שתלמי המצרי, הזמן מן הזה.למנין
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 ואת השנים את מונים היו שהכלדיים ידע, שלא איךער, הרגיל. המניןלפני
 אם כי הזמנים, את לכון אחרת דרך מצא לא האביב, מפרק הסילוקיהתאריך
 תאריכם ושהיה 311, שנת של החרף מזמן מתחיל הכשדים שתאריךבהנחה,
 כאשר באמת, אבל 223(. צד )ח"א, הסילוקי התאריך מן שלמה בשנהמחהר
 שהגיעו החדשים, וימי מניסן, התאריך תחלת חושבים הכלדיים היו עתה,ידענו
 ה ליום הבבליים בחשבון מכינים המוקדוניים, בשמותיהם יוני ממקורלתלמי

 הוא שהוא הכלדיים, למנין פ"ב באדר ואחד ע"ה בתשרי י"ר מקז,במרחשון
 ו(. ת"ן ג"א שנת של מניסן הנמנה הסילוקיהתאריך

') השנים ש5ש האמת. א5 מכבנת מהיות רחוקה לילך, מהם שהוציא התולדה, אב5לעינים.

 בחשבונן. פשוטות שן5ן ותת5"ט, תשס"ו תש5"ו ג"א לשנות שינו, היצירה במנין מיונות,שבמטבעות
:', המוקדוניס ש5 העבור סדר את 5נו הם נותנים כי אחר, מצד 5נו נכבדים א5ה מטבעות שלשהאב5
 החמר מן בפרט, י וק הסיט ך י ר א ת ה והתחלת בכ55, אצלם השנה התחלת ואת בב5,ששבי

',, במחזור הסי5וקית בתקופה מ'טתמשים הבבליים 'שהיו אל-נכת, כיום לנו נודע בידינו, 'טנקבץחובי

 הסילוקי התאריך משנות השנים את נמנה אם בו, מסדרות היו העבור נשנות שנה, י"ס שלקבוע
 "ל,,'

 '. , 210נ צד מטנדרעכנונג, באבי5יטנישע קוג5ר, )ין בח"ח ארו"ט הסמן לפי ת=ף, ג"א)ניסן
 י"ט, המספר על שלנו 'שבמטבעות המספרים יט?שת את נחלק אם אבל 212(. צד ח=א,שעערענקונדע,

 ן' אפוטר הבבליים. של העבור משנוח אחת בשנה מאחרות שקשתן 2,10,13,, המחזור שנות לנויצאו

-,, אם אב5 הבבליים. ש5 מאותו מ'טנה המיקרונים ט5 העבור חשבון היה באמת כי לחשב,היה
 אז ת"ן, נ"א 'ט5 מתשרי הסילוקי המנין את מקדימים היו ם י י ר ו ס ה וטהמוקדונים לב, אלבשים
 הראשונה, במחציתן ו"מיקדונים וטל י"ג י, ב, שנות כי יותר, פיטומה בדרך השאלה לנותפתר

"", .)ן,,, חוטבונם. לפי עבור ,דנות שהן הבבליים, של י"ב ט, א, לשנות באמת משנות ניסן, עדמתשרי
 ;; הבבליים. 'של לאותו מכין היה מיטון 'טל היוני מחזור ,סגם הוכחתי, ס" י ר ד ז ח מ "ה ע?ובדברי

 מהם וטבאחד הכלדיים, של רוחות כמה מוצאים אנו וכן היונים. מידי לבבליים בא הצטערתיוכפי

 התחלת בחלוף מקסדת 'סם נם הדבר וסבת מזברת, היא השנה אותה ובעני פשוטה היאהשנה

 ,;,1 *התאריך
 ;ל,,;,"לפ - שנת עהגהגה בזמן 3ע5-כ5-פנים הסורי ניסן לחדש מיין קסנטיקוס המוקדוני החדש1(



 בורנשטיין י.ח.-).1(3

 איהר של ע שמאתו אים. נ ו החשם בספרי שטרות תאריךד.
 גם למצא אחרות, לטעונת בעקבותיו שיצאו אחרים חוקרים וגם אותוהביאה
 שגרמה היא והיא 311, שנת של משיף המתחיל תאריך הקדומה ישראלבספרות

 לחפש טעות, על טעות להוסיף שי"ר, הגאון ישראל, חכמי מגדולי לאחדגם
 מנינים שנל האחרון, הומן עד כמעט המ"חרת, העברית בספרות גםולמצא
 הדבר: וזה אחת. בשנה מזה זה ונבדלים מתשרי מתחילים ששניהםסונים,

 שנות מנין לפי הזמנים מאורעות את מסדרים החשמונאים ספרישני
 באו כאשר אבל הסילוקים. ממשלת תאת שהיו הארצות כי כמנהג יון","מלכי

 בספר אלה. ספרים שני בין סתירות מצאו המאורעות, זמני להשוותהמבקרים

 הדבר היה כך ואם קסנטיקוס, בשם העברי גיסן חדש את מקום בכל הכהן יוסף יכנה וכןהחמה(,
 דאפיקתיה "וכיון ניסן, קדם 311 בשנת הכלדיים תאריך התחיל על-כרחבו הנה הבבליים, אצלגם

 כ5 הזה למנין שאין 5הח5יט, איד5ר את שהביאה הראשה, הסבה היתה זו אתשרי"י אוקמיהמניסן
 עור 15 היה לא בלבד, זה בשביל אם אב5 בפנייעצמו. תאריך והוא הסילוקי, התאריך עםענין
 מאך שונה היה התרשים בסדר קסנטיקוס החדש שמקום לב, לחת לו היה ראוי הדין; אתלחתוך

 מתנועע והוא החמה, שנת את הנהוג למנין הראשונות במאות שקבלו לאחר שונים, עמיםאצ5
 1(, 419, איד5ר, )עין יוני לחדש מכין היה הצירונים ואצל וטאי, פברואר חדש שביןבגבורים

 אולם הבבליים? אצ5 קסנטיקוס ש5 מקומו היה איה ראיה, כל בלי מראש, להגיד יוכל זהומי
 הנה הבבלי, ניסן לחדש מכסן המוקדמי קסנטיקוס שחדש לדמות, עוד היה אפשר איעשר בימיאם

 המאות מן אלינו שהגיעו בבל, חוכני מלוחות מעקרא. ומבטלת בטלה כזאת הנחה עתהבימינו
 מרט כ"ה שבין בגבול מתנועע היה ניסן הדש שראש יודעים, אנו הנהוג, למנין שקדמוהאחו'ונות

 לא מקביך הוא כן אם במרס, אחד ליום מקין קסנטיקוס מחדש חמישי שיום ואחר אפריל;וכ"ה
 שראש אחר, במקום תלמי אצל הנזכר זה קסנטיקוס חדש עם גם הדבר והוא לאדר. אם כילניסן, ''

 אם כי לניסן, 5א מכון, היה הוא שגם הנהוג, המנין לפני 196 למרס כ"ד ביום חל שלוחדש
 ספק. כל אחריהם ישאירו ש5א חותכים, ובמופתים יותר בפרוטרוט החלטתי את לברר והננילאדר.

 הסילוקית, בתקופה וחדשיהם שנותיהם את הבנליים קביעת דרך א5-נכון כיום יודעיםהננו
 התקיפה מן לידינו הגיעו זה מלבד שנה. י"ט של העבור מחזור ע5 מיסדים היוושחשבונותיהם

 בדיוק נקצבה שעל-ידיהם הכוכבים, שבעת מעמד ע5 התוכנים בידי שנעשו הרבה לוחותהזאת
 חדש כל קביעת ולדעת לחשב 5נו מעצור כל עוד ואין בהם, שנעשתה והחדשים השניםקביעת
 לשנות התדשיא וקביעת המולדות לוחות מתוך 5נו יצא ככה יומים. או יום בקרוב שנרצהושנה
 ר"י שנת שני אדר הדש שראש קינור, החכם לאור שהוציא הסילוקי, לתאריך ור"י ור"טר"ה

 חמשה מזה נשוב ואם 33(. צד מטנדרעכנונג, )באבי5יאנישע ימרס כ=א ביום היה זהכתאריך

 היה כך הנהוג, המנין לפני 196 לשנת המכינת קט"ו, בשנת שגם נמצא, אחורנית, לבנהמהזורי
 אפשרית היתה הירח שרתית ידענו, התכונה חשבונות וע5"פי בקרוב, לחוץ שני אדר שידינו
 מני פליטה 1; 398, אי17ר, )עין ימים בשני החדש קביעת שנתאחרה א5א ימרס, ב"ב יוםבערב
 וכענין הבבליים. של שני לאדר מכין תלמי, שהזכיר המוקדוני, שקסנטיקוס ונמצא 18(, צדקדם,
 ע5 בבל מתוכני אחד שעשה השקפות, מרשימת פ"ב. שנת של קסנטיקוס חדש עם גס הואהזה

 צייטשריפט במאסף לאור ושיצאה הסילוקי להאריך ע"ס שגת של השנית במחצית הכוכביםרעמד



 ,30. ישראלתאריכי

 ובספר 1(, יון למלכות קמ"ט בשנת מת אפיפ4ס שאנטיוכס נאמר, )ת"ו(הראשון
 קמ"ח בשנת היהודים עם שלום עושה בנו אאופסר את מוצאים אנו )י"א(השני
 )פ"ו( הראשון הספר דברי לפי במלחמה. שר-צבאו ליזיאש נגף אשראהרי
 הספר דברי ולפי 2(, ק"ן בשנת היהודים על למלחמה השנית בפעם ליזיאשיצא
 )במאה ונגריס 9טוי4ס החכמים קמ"ט. בשנת הזה המעשה היה )י"ג(השני
 התאריך את מונה השני שהספר בהנחה, הזה הקשי את לישב אמרו והי"ח(הע"ז

 בחצי מקדימן והראשון ח"ן, ג"א מתשרי סוריה, ארצות כל כמנהגהסילוקי,.

 כ"ח ליום אז מכון היה אדר חדש שראש יוצא, והלאה(, 236 מצד ז, חלק אססיריץ5טגיע,פיר

 שמונים ששנת ידענו, %86/7 שטערענקונדען )4:י' שבתי הכוכב מצב ע5 אחרת ומרשימהפברואר;
 בקרוב, לפברואר ב"ו ביום יפול פ"ב בשנת אדר חדש שראש מזה, לשפוט ונוכל מעברת,היתה

 פברוארן לכ"ב מכין היה פ"א שנת בשבט ט"ז. שיום האחרונה, זו מרשימה מפרש יוצאוכן

 אם במרס. באחד ח5 באדר חמישי ויום זה, לחדש בב"ו נופל פ=ב שנת אדר חדש ראעונמצא

 Alexander הקדמון הסופר שלישי. עוד אליהם אוסיף אלה, עדים שני הקורא בעיניימעטו

Polihistorהתבול התחיל הבבליים אגדת לפי כי יאמר, הנהוג( המנין לפני שנה )כארבעים 

 דיסיוס חיש 130(, צד 1892, ליפציג לבראשית, בפרושו דילמאן אצל )הובא המוקדוני דיסיוסבחדש

 בחרש המבול ירד ולפי-זה היהודים, של סיון הוא חזיראן, לחדש הסוריים אצל מכוןהמוקדוני

 לחדש מכון דיסיוט w~nc פשוט, הדבר אבל בזה. הרבה ונתקשה שם דילמאן חשב וכןהשלישי,

 רם"ג" "מחלקת במאמרי העירותי וכבר התורה. ספור עם מסכים איר, והוא הבבליים, שלהעני

 בר הטורי הסופר לדברי והמכ~נת באיר המבול ירידת החושבת הבבליים, שאגדת 242(,)צד
 מניסן. למבול אף מונדת העולם שאמות חז"ל, דברי מאשרתעבראה,

 וסואילס, זינביוס קדמונים, סופרים שני עדות עוד לצרף יש שהבאנו העדים שלשהלדברי

 האחרון אם כי הראשון, אצלם היה לא היסרקכיטי5ס שחדש המוקדונים, ע5 לנו יגידואשר

 הסוריים המוקדונים -אצל נעשה השנה בהתחלת שהשנוי ונראה, 1(, 394, אינעל, )עין השנהלחדשי
 עבור, במוצאי לשער, שקרוב מה כפי היה, הזה המעבר החמה. לשנת הלבנה משנת שעברובעת

 שנת בקבלת שנעשה, אוקטובר, בחדש שלישים כשני אז ונמשך הולך היה היפרבריטיוסשחדש

 ש5 שרבו מפני היפרבריטיוס, בשם האחרון זה קראו ולכן חדשים, לראש קיסר, יוליוס שלהחמה

 בו. נפל זהחדש
 שבנה הבנין, כל ונהרס הבבלי, לניסן מקביל היה המוקדוני שקסנטיקוס ההנחה, נפלהובכן

 הסילוקי. מן שלמה שנה מאחר היה הכלדי ומהתאריך איבקה,עליה
 אם ידעתי ולא לשמונה, תשעה המספר את שנה לעברית החשמונאים ספר מעתיק1(

 בכונה. שלא אובכונה
 הציקו אשר שבירושלים, המצודה יושבי לבני-בריתו לעזור זו במלחמתו יצא ליז,אש2(

 מגדלים עליהם ויקימו ם, י ש מ ח ו ה א מ בשנת עליהם ויחנו אחד כאיש "ויקבצו היהודיםלהם
 וחמשין מאא בשנת עליהון ויתבו אכחדא "ואתכנשא בסורית: בם". להלחם ומכונות)סוללות(
 ובכל והרומי היוני בתרגום הוא וכן עמהון=. למתכתשא ומאכינס מגדלא לקבלהוןועבדו

 אדע, ולא מ=. י ש מ ה ו ה א מ ת נ ש "ב המלים נשמטו פכבקל בתרגום אבל האחרים.התרגומים
 הספרים. שני שבין הסתירה, את להעלים תחפצו או לב, שום מבליאם
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 של שהבדל זה, על מעיר אידלר והתוכן תמ"ס. גיא מניסן אותו ומונהשנה,
 לקסנטיקוס בט"ו נכרת השיום שהרי הסתירות, את להסיר מספיק אינו שנהחצי
 שאפילו ונמצא, לכןן קדם עוד היו על-אודותיו והמתן המשא ודברי ניסן,הוא
 מיתת תפול אז גם מניסן, השנים את למנות מקדים הראשון שהספר נאמר,אם

 את מתקן הוא אולם קמ"ט. בשנת ולא קמ"ח, שנת של השנית במחציתאפיפנס
 ג"א . מניסן התאריך את מונה הראשון שהספר ואומר, שקדמוהו החכמיםדברי
 מנין כדרך גתנ"א, שנת של מתשרי אותו מונה שהשני אלא בדבריהם,תמ"ט

 שוברן אלה הנחות של עקרן כל אבל 553(. צד )ח"א, דעתו לפיהכלדיים
 מנינו מאחר השני שהספר איד?ר, שהחיטת ברורה, ראיה בידינו וישבצדן,
 תחלת בדבר אחר, במאורע הנה כי מעקרה. טעות היא ומחצה,בשנה
 הדבר שהיה שוים, הספרים שני היהודים/ את ורדיפתו דמטריוס שלמלכותו
 במנין ביניהם שאין הרי ט"ו(, ב, חשמונאים, זן א, )חשמונאים, קנ"אבשנת
 לדבריו ראיה להביא איוקר למה אשר המקום מן גם כל-שהוא! הבדלהתאריך
 הראשונה-אשר ליזיאש מלחמת לסתור. ראיה משם להביא ונוכל ההפך,נראה
 הראשון הספר דברי לפי גם השני-היתה בספר המסיר השלום ברית באלרגליה
 המספרימ המעשים ממרוצת שהרי קמ"ח. בשנת השני, בספר זלה הקבועהבשנה
 ליזיאש של מפלתו לאחר שהיתה הבית שחנכת יוצא, )פ"ד( הראשוןבספר
 במספר כלל חלוקים הספרים שאין ונמצא ח, " מ ק שנת בכסלו בכ"הנעשתה
 )געשיכטע שיהה זה על עמד כבר אם-כאשר כי שניהם, אצל הוא ששוההשנה,
 ר ו ד ס ב - והלאה( 39 מצד רביעית, מהדורא היא, פטלקעט, יודישעןדעס

 הספר דברי שלפי המלחמה, היתה הסילוקים ממלכי מי של ובימיו ת, ו ע ר ו א מה.
 בימי מותו, לאהר השני ולדברי אפיפנס אנטיוכס בחיי עוד היתההראשון
 אלא התאריך, התחלת זמן עם ענין כל אלה לדברימ  שאין  ובמצא, בנויממשלת

 על אלא אינה השאלה עקר וכל 1(, מיתתו וזמן אנטיוכס של מלכותו שנותעם

 הזה. בדבר יותר לסמוך ישמי

 שההבדל לסילוקי, 174 הארסקי לתאריך 111 שנת איר הוא: שזמנה אחת, תעיות מתוך1(

 בהם מונים שהיו כבבל, מקומות שהיו להוכיח, מאהלר יאמר שנה, לס"נ -אם כי בה עולהאינו

 של השני שהספר האומרים, דעת את בזה ולהזק 311, שנת ש5 החרף מן הסילוקי התאריךאת

 במינה. נפלאה זו ראיתו אבל והלאה(. 139 )מצר שלמה בשנה הסילוקי התאריך את מאתרחשמונאים
 התאריך מן פניו. ולשנות לסתרו המפרש, על הסתום מן ולומד בדלא-תניא, ה:.א תכי הזההחכם

 נקצב הכהיים לוחות על-ידי ורק שנים, שמונה של במתיקת לפנים מוטל היה שעקריהארסקי,
 אלה לוחווז המון ע5-ידי שיצאה הסזליקי, התאריך ראשית על דן הוא אתת, שנה שלבקרוב

 ה נ ש ב רק לא - להקדימי או - הסילוקי המנין את לאחר אפשר כזו בדרך גמור! בדיוקבעצמם
 יחטעוג בדעת לדוגמא נתפש אם רוחנה על יעלה אשר שעוה בכל אם כיאחת,
 בשנת הסילוקי המנץ תהלת תמצא אז הנהוג המנץ לפני 256 בשנת נקרעה הפרת"םשמלכות

 הסילוקי התחייך התתלת אבל שנה, לס"ד או לס=ג יעלה התאריכים שבין ההבדל 320. או319
 מאהלה החלטת אהת. בענה האמת מן נוטה הוא מאה?ר שבהנחת כדרך מלקרה, מוטעיתההיה

- -- - --



53פ ישראלתאריכי

 היתרון לתת המבקרים סרגלו והנה ם. י א נ ו מ ש ח ה י ר פ ס ר ו ק בה.
 שיצא עליו, מוכיחה וחזותו השני, הספר קדם לפי-דעתם שנכתב הראשון,לספר
 הזמנים, קציבת על המקפיר במלאכתו, מהיר דברי-הימים סופר ידמתחת
 מצטין שאינו השנק הספר כן לא וממקןן יפה בסדר המעשים כל אתועורך
 כנגד ונפלאות. נסים ומעשי העם אגדות בו יחסרו לא וכנגדן אלה/בסגלות
 ביידען דער )קריטיק ניזה החכם האחרונים בימים יצא הזאת הממבלתהדעה

 שהספר ההפך, את להחליט מתאמץ והוא 1909( בערליןמאקאבעער-ביכער,
 לשם לפעמים אותו יינה אלא בד~רי%השני, ושנשתמש מיחמן הואהראשון
 במקום השני הספר דברי מבטלים שקדמוהו החכמים אשר ותחת מןחדות,שכנות
 השני. מפני הראשון דברי את תמיד מבטל הוא הראשון, את סותריםשהם
 בשנת מת אפיפנס שאנטיוכס שונים, מקורים על-פי להוכיח ניזה יתאמץוהנה
 מן הראשון. הספר כוברי קמ"ט, בשנת ולא השני, הטפר כדברי ליון,קמ"ח
 דברי מכחישים האחד דברי מוצא שהוא מקום ובכל הכלל, על דן הואהפרט
 לדיקן. בעיניו שסחוק זמה על וסומך במקלקל, הקלקלה את תולה הואהשני

 לא כי נראה, אז הבקרת, בכור ניזה החכם דברי את נביא אםאמנם
 עתה גם עוד מחכיו והיא ברור, לידי השאלה את להביא וכלל כללהועיל
 על רק מןסדים הסילוקים המושלים של הזמנים חשבונות כבתחלה. נכוןלפתרון
 הנהוג(, למנין השלישית )במאה פורפיריוס והפילוסוף הסופר של המלכיםרשימת
 השנה ואת שמלך/ השנים מספר את סילוקוס בית ממלכי אהד כל בצדהנותנת
 הזאת הרשימה האל*מפי. המנין שנות עליפי למלכותו והאחרונההראשונה
 את אחר במקום קובע בעצמו הוא אבל לאיזביוס, דברי-הימים בספרנעתקה
 הזמן את מקרים הוא מהם גדול ובחלק שונים, בחלופים האלה המלכיםשנות
 אצל כתובה לאפיפנס הראשונה השנה פורפיריוס. של מאותו אחתבשנה

 תמוג שמן לזמן משנת והיא הקנ"א(, לאלימפיה שלישית )שנה 151,3פורפיריוס
 עד קל"י )תמוז 151/2 איזביוס ואצל הסילוקין לתאר~ך קל"ט תמוז עדקל"ח
 תמו? עד קמ"ח )תמוז 1541 הראשון אצל היא האחרונה ושנתו קל"ח(,תמוז

 נתש החוקרים רב קמ"ח(, תמוג עד קמ"ז )תמוז 153,4 השני ואצלקמ"ט(,
 יסוד ועל להפך, שהדבר ניזה, יחליט וכנגדם פורפיריוס. של לרשימתוהיתרון
 מקומות שבארבעה להוכיח, ידמה המלכים ומטבעות הרומיים סופרידברי

 מועטות, בתעודות המשנה התאריכים שני שבין ההבדל סבת את לשרש כנסיון, רק להחשבתוכ?
 והצי כשנה או בשנה מאחר חיה הסילוקי שהתאריך מקומות, שהיו חרוץ, משפט להוציא לאאבל

 בעקבות נלך אם ונם :נעלו, לא השערות ששערי מעצמו, מובן הלוחות. מתוך לגו שיצאמאותו
 התאריך שהתחלת א5א 312, נחרף היתה הסילוקי למנין הראשונה שהשנה להניח, נוב?מאה~רן

 להחליט, מוסיף מאהלר 248.- שנת אם כי 247, שנת ש5 בצרף יא מקומות, במקצת היתההארסקי

 נ"א 312, מניסן איתו מוביש היו מקומות ובמקצת אחרת, התחלה עוד הסילוקי לתאריךשהיתה

 טובה אינה זו החלטה ונס אידןר(, לדעת חשמונאים של הראשון ספר בע5 יחשב )כאשרתמ"ס

 הכלדיים. בחשבונות ושרש יסוד כל לה ואין הראשונה,מן



 בורנשטיין י.ה.*[20

 השמונאים של הראשון הספר גם וכי יותר, נכונים איזביוס דברי בהערה()1?ן
 ובשנת כסאם על הראשון ודמיטריוס אפיפנט עלית בשנת רשימתו עםמכין
 איתה וקובע ממנו, נוטה הוא אפיפנס מיתת בענין ורק בלס, אלכסנדר שלמותו
 בארבעה איזביוס דברי לו שנתאשרו ומפני הסילוקי. לתאריך קמ"טבשנת

 של הראשון הספר דברי ופוסל כמותו, הלכה כאן גם קובע הואמקומות,
 של רשימתו את לפסול כלל מספיקות נחה הוכחות אין באמת אבלהשמונאים.
 השמונאים של הראשון לספר מסיעים עדים שני מצאנו וכנגדן 1(,פורפיריוס
 הסופר מדברי קמ"ט. בשנת שהיתה אפיפנס, של מותו בדבר איזביוסולרשימת
LicinianusGranius יוצא פורפיריוט( לפני שנה כמאתים השנית, במאה )שהי 

 לימים קדמון אחר וסופר הנהוג, למנין 163 בשנת היתה אפיפנס שמיתתמפלש,
 סילוקוס על יאמר השנית( למאה הראשונה במחצית )חי Appian ושמו יותרעוד

 בלתי-שלמות שנה י"ב שמלך אחיו, אפיפנס ועל שנה, י"ב שמלךהרביעי,
 נותנים שלמות לשנים רק המונים ואיזביוס פורפיריוס ולכן מקטעות(,נכלומר
 מיתתר תפול הנה קל"ז, בשנת אפיפנס שמלך ומאחר שנה, י"א רקלאפיפנס

 הכף את להכריע בכתה שיהיה אחת גם אין ניזח, שהביא הראיות בכל כי הדבר, נפלא1(
 שי האחרונה שנתו ראיותיו: אלה הנה כשהיו. ומעינים שקולים עדין והמאזנים השערה, כחוטאפילו

 לפי-רשימתי נופלת, כסאו, על השלישי אנטיוכס של .עליתו עם אחת שהיא השלישי,סילוקוס
 עם מכין וזה הנהוג; המנין לפני 187 ובין 188 שבין לזמן ומכונת 148,1, האלימפית בשנהאיזביוס,

 הבבליים, תעודות ועם 187, שנת של הארכונית בשנה הדבר שהיה הרומיים, של הזכרונותספרי
 עין, נשימה-נא אולם 80(. )צד הסילוקי למנין קכ"ה בשנת היתה הכסא שחליפת יוצא, מהןשגם
 הזאת השנה 148,2? בשנת היתה סילוקוס שמיתת מורפיריוס, רשימת נקבל אם דבר, יפולאיך

 לתאריך לקכ"ו קכ"ה תמוז בין או הנהוג, המנין לפני 186 המוז עד  187 תמוז שבין לזמןמכונת
 של הראשון ברבע ותשרי, תמיז שבין בפרק סילוקוס שמת להניה, לנו מעצור כל ואיןהסילוקי;
 המנין לפני 187 שנת של השלישי ברבע או הסילוקי למנין קכ"ה שנת של האהרון ברבע48,2נ,
 לפיי שהיא כסאו, על אפיפנס עלה שבה הרביעי, סילוקוס מות שנת עם ממש הדבר וכןהרגיל.
 הסילוקי; למנין 136/7 ולשנת הנהוג, המנין לפני 176/5 לשנות המשנות 151,1, איזביוסרשימת
 הנהוג, המנין לפני 175 של הארכונית בשנה הזה המאורע את הקובע ייויוס, דברי עם מסכיםוזה
 מוצא, וניזה יון. למלכות קל"ז בשנת מלך שאפיפנס האומר, א( )א, ההשמונאים ספר דבריועם

 הספרשבעל
 הראשון.

 שנות הגיעו אם-כן קמ"ט, בשנת ומת קל"ז בשנת מלך שאם עצמו, את סותר
 כאשר tO~D היא )151,1 פורפיריום שברשימת 151,2 שנת הנה אבל שלמות. שנה לי"במלכוהו
 174 תמוז ובין 175 תמוז שבין לזמן משנת 151,3( אצלו שהיא אפיפנס, של הראשונה השנהתוכית

 מיתתו להניה אוהנו מונע כל-דבר ואין הסילוקי, המנין של וקע"ת קל"ז או הרגיל, המניןלפני
 השלישי ברבע הקנ"א, לאלימפיה שתים לשנת הראלית ברבע ותשרי, תמוז שבין בפרק סילוקוסשל
 צדקה כי להוכיח, ניוה יאמר כזה בדרך ליון. קל"ז לשנת האהרון וברבע הנהוג למנין 175של

 בשנת לפיהו היתה שהראשונה בלס, ואלכסנדר ומיטריוס של מותם בשנות גם איזביוסרשימת
 158,3, בשנת היתה והשנית יון, למנין 162 לשנת המכונת הרגיל(, המנין לפני 151/5 )או1574

 מפני לעקר, איזביוס דעת כאן גם הושב והוא ליון, 167 לשנת המכונת הרגיל,ממנין

---
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  שטעות ואומר, כלאחר-יד, ניזה מבטל הראשון הסופר דברי את קמ"ט*1,1נת
 כי לאמרן שרצונ4 ואומר/ אחרת/ שנה להכניס מתאמץ הוא השני ובדברירידו,
 כמוהרן שלמות שנה י"ב אחיו אפיפנס מלך לא שנה י"ב מלך שסיףוקוסבנמן
 רשימת לקים מהשתדלותו לו בא הזה ההחק וכל !(, איזביוס כדברי י"א אםכי

 מלחל שאייביוס מלבד אבל פרטיה. לכל בעיניו  והמגמה הבדוקהאיזביוס,
 של טיבן אל לב . לשום אנו צריכים הנה שהזכרנו, הסופרים משני שנהכמאתים
 בכללן והולכות דברי-הימים בסדור גדולה שתועלתן בכלל, כאלהרשימות
 ימל על-פיהן לקצוב מטבען מלגלות אינן אבל ת, ו ס ג מטעיות אותנוושומרות
 שלמות, שנים רק חושבות הן אחד מצד ובצמצום: בדיוק ם ט ר פ בהמלכים
 או המת למלך אותם נותנות שהן ושבריה, השנה הלקי על מקפידותואינן
 שנכנס למיך לפעמים ואפשר 2(/ ליסוד להן שיקהו ההנחה לפי תחתיו,לעומד

-- 
 אב5 היונים. ימגין וקס"ז קס"ב היו המלוכה כסא שהליפות יוצא, נידינו שהניעושממטבעות

 158,4. 157,3, בשנת אלה מאורעות שני תקובע פורפיריופ, של לרשימתו סתירה כ5 אין כאןגם
 תמוז שבין והשנית~זמן קס"ג, ותשרי קס"ב המוז שבין לזמן מכונת האלה השנים מןהראשונה

 האחרונים, הקיץ חדשי בשלשת הדברים שאירעו מאד, ואפשר היונים* למנין קס"ח ותשריקס"ז
 )הסילוקיות הסוריות השנים אלהי בחשבונות החלופים דבר שרש מיד יכיר המביןהקורא

 חופפות ואינן שווה, התחלותיהן אין )הנוצריות( והרומיות )האליממיות( היוניות לעבריות(,השוות
 השנה בסוף נופלת )תשרי--טבת( הראשון ברבעה הסוכלת השנה סופן. עד מראשיתן זו אתזו

 הסורית השנה האלימפי ובמנין שאחריה; הרומית נשנה - )טבת-תשרי( רבעיה ובשלשתהרומית,
 ממנה האחרון וברבע האלימפיתן השנה בסוף לתשרי--תמוז( הראשונים רבעיה בשלשתנופלת

-לתמוז-11שרי(  והאלימפי, הסילוקי המנינים, שני שנות משוה בחשבונותיו ניזה השנית, בשנה 
 יפנ* 150 תשדי עד 551 )תשרי הסילוקית קס"ב שנת יו היתה ולכן 5הן: המשתף הנדו?5פי-החלק

 חלק יהן שיש מפני 150(, תמוז עד 151 )מהמוז 157,2 האלימפית לשנה מכינת הרגיל(המנין
 איזביוס, לרשימת מכלן החשבון לו שיצא ואחר תמוז(, עד )מתשרי חדשים תשעה בשעורמוכתף
 גכנסיפ אלול( אב, )תמוז, האחרונים החדשים ששלשת לבו, א5 השיב ולא יותר, לבקר חשש5א

 תדבר ופן פורפיריוס, רשימת עם מכינים הדברים יהיו ואז 157,3, האלימפית השנהלתוך
 קס"ז.בשנת

 כמנמג ח"ן, ג"א מתשרי נחשבות המטבעות שע5 וקס"1 קס"ב ששנות ההנחה, מןיצאתי
 נאמר, אם אב? במקומו(. הדבר שהוכחתי )וכמו האסרקיים במטבעות הוא שבך ובדרךהסוריים,
 שנת תתחיל אז הנזכרת, השנה ש5 מניסן הכידיים התוכנים ?פי"תשבון נחשבות המטבעותששנות
 עפ המשתף והלקה הנהוג המנין לפני 149 שנת של באדר ותנסור 150, שנת של בניסןקס"ב
 149 וניסן 150 תמוז שבין הזמן בפרק יפול 149( תמוז עד 150 ושמוו 157,3 האלימפיתהשנה

 הפרק - האלימפית . השנה עם המשתף הסילוקית השנה psn יהיה קס"ז ובשנת הנהוג.לסגין

 הנהוג. המנין לפני 144 וניסן 145 תמוזשבין
 84* עד 78 מצד ניזה של בספרו עין1(

 כסאו gy המלך עלית שנת חושנים החוקרים, הוכיחו אשר כפי ואיזביוס, פוופיריוס2(
 שעבר.למלך



 בורנשט" י.ח.306
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 יגרעו וכנגדה שלמה, שנה לו שיתנו יומים, או ביום רק האחרונה מלכותולשנת
 מכלי מורקות כאלה רשימות אחר מצד חברו; משנות קמעא חסר שלמהשנה
 נמנות היו הסילוקים מלכי שנות אחר, מנין אל אחד ממנין ולעתקות כליאל

 נעתקו שלפנינו וברשימות תשרי. עד מתשרי ובסוריה נימו, עד מניסןבבבל
 שבזמן מאליו, מובן והדבר תמוז, עד מתמוז השנים את  האלימפי,והחושבלמנין

 בתחלתהן או האלימפית השנה במוצאי נופלת המלכים אחד של מלכותושתחלת-
 רשימות שלמה. שנה של הבדל אחריו למשך יכול שנים או אחד יום שלספק
  ולבחון לבדוק כמאזני-משקל לשמש יכולות בהן עוסקים שאנו הזה המיןמן

 לפסול לא אבל כקדמונים, הסופרים בדברי טעות נפלה לא אם5ל-פיהן,
 הוא שכך כדרך אחר, מצד ספק בהן שאין מפורשות, עדיות על-פיהןולבטל
 יש פורפיריוס, רשימת מלבד אשר אפיפנס, מיתת בדבר שלפנינו, הבדוןהדבר
 איזביוס ונשימת ורק קמיט, בשנת שהיתה מפרשות, עדיות שלש עודלנו

 השנה מחצית את נתנה מזאת, בפעם היטב דקדקה שלא ואפשר כנגדה,עומדת
 אלא מלך ש5א אף-על-פי שנים, שתי לו והושבת בנו לאאופטר אפיפנסשל
 השני תספר לבעל יצאה מאין נראה, נשוב עוד דברינו ובמרוצת ומחצה.שנה
 ל קמ"ה. בשנת מת שאפיפנס הטעות, חשמונאיםשל

 דברי לפסול סבה כל אין דברי-הימים סופרי שמצד נראה, זהמכל
 בספר המובאות התעודות שלש הן לשטן העומד האמד הדבר הראשון.הספר
 היה לא קמ"ח שנת של הראשונה שבמחצה יוצא, שמהן חשמונאים; שיהשני
 עצמם את ראו הראשון הספר במעוי המחזיקים החכמים בחיים. אפיפנסעוד

 בהן* הכתוב הזמן למרות ליחסה או לגמרי, האלה התעודות את לפסולזקוקים
 ק"ן. בשנת ליזיאש של השנית מלחמתו לאחר הצדדים שני בין שנכרתלשלום
 אינם הראשון הספר שדברי ראיה, לבדן( בהן רק )אבל בהן למצא יוכלוניזה
 החוקרים נתקשו לחנם אך לפי-דעתי אבל עליהם. לסמוך ואין האמת אלמסינים
 הספר דברי את יסתרו לא אז גם שהן, כמות נקימן אם גם כי אלה,בתעודות
 לתעודות נתבונן4נא המאורעות. בסדור את~דבריו ישלימו עוד ולהפך,הראשון,
 אל ליזיאש אגרת היא השני( הספר בעל שסדרן מה )לפי מהן הראשונהאלה,

 לחדש כ"ד ביום וזמנה השלום, על-דבר והמתן המשא בראשיתהלהודים,
 אל אאופסר הצעיר המלך בידי כתובה השנית קמ"ח. שנת 1(דיוסקורינתיוס

 ללכת ליהודים, גם ובתוכם העמים, לכל לתת חפצו יביע בה אשרליזיאש,

 במקום כזה חדש שם עוד נמצא שלא ממני אבל Dioskorinthios. היוני: בטרגים 1(.
 של כיוס חדש כלומר, Korinthios ,Dios לשתים: המלה את החוקרים מן הרבה חלקואחר,

 חוקרים כמה הביאה הזאת השאלה קורינתיז בחהש סורי מושל ישתמש מדוע ואולםהקורינתיים.
 יושבי אצ5 הנמצא חדש שם Dioskori, בשם החפש את הקורא הרומי, התרגום .בנוסח5תפום
 וחכמים 426(. אידלר, )עין למרס בכ"ד ונומר לפברואר כ"א מיום אצלם המתחיל קריטא,אי
 שנחלקו אלא הסוריים, של העבור חדש הוא דיוסקורינתייס או דיוסקורי שחדש משערים,8לה

 ויש לתשרי, אלוץ בין השנה בסוף שמקומו שכנורו, מהם יש החדשים: בסדר מקומועי.אודות



י% ישרותאריכי
 מכתב היא השלישית זמן. כל נמצא לא זו בתעודה מפריע. באין אלהיהםבסקי
 הוא בו אשר קמ"ש שנת קסנטיקוס לחרש ט"ו ביום כתוב היהודים, אלהמלך
 אשר לכל וסולח דתם בסקי ללכת להם מרשה ליהודים, שלום בריתו אתנותן
 אשר רומי, שלוחי אגרת היא והאחרונה הרביעית התעודה מצותו. עלעברו

 בדעה נ(. 399, אידלר, )?%ן השנה באמצע שהוא אף-ע5-פי לניסן, אדר בין מקום לושנתנו
 ביתיניא, בני אצ5 כי להשערתו, סמך למצא יכול היה בדבר, דקדק שאלו אין2ר, תפסהזאת

 נקרא החדשים, בשמות א5א ממנו נבדל ואינו קריטא יושבי לחשבון לגמרי מכוןשחשבונם
 השערות שתי דוחה ונינה 431(. צד )עי"ש, דירס בשם מרס ב"ר ער לפברואר כ"א שביןהחדש
 תמיר יקראוהו אך מיחד, שם העבור לחוש שיתן עם, לשום מצאנו ש5א השנית-מפני אתאלה:
 משער והוא השנית, מן .יותר עוד רחוקה שהיא סתם, יאמר הראשונה וע5 לו, שקדם החרשבשם

 לכבור שהנחינו אפיפנס, אנטיוכם בימי קצר זמן רק משמש היה קורינתיוס דיוס-שהחיש
 המוקדוני החדש תמורת Hekatombaion האחיני בחלש אחת פעם שנשתמש וכדרךהקורינתיים,

Lousדבריו )עין אתונא ליושבי כבוד לחלוק כדי ספ"ב( י"ב, ספר היחולים, קדמוניות לענן 
 סדר את לפניו אשים הזה, הענין ע5 בעצמו ולדון להתבונן ידים והקורא לתת וכדי 70(.צד

 התרשים שמות הקטנה. עסיא ובארצות בסוריה ההוא בפרק נוהגים שהיו בפי לשמותם,החדשים
 שהעיי בעצמם, אותם שהיו לשער, בעיני וקרוב לידינו, באו 5א פרס מלכות בתקופתהאלה

 תמוז, איר, )ניסן, הסוריים אצ5 שבהם הגדול הרב עוד ?נו ושנשאר מבבל, עמםהיהודים
 חשר, ~י9ה : הקפוטקיים אצ5 ובכתיבה בקריאה שונים ובשבושים אדר(1 שבט, תשרי, אלול,אב,

 נמצא ושם 1, 440, איךלר, %ן אדר במקום 8דד שובט, תשרי, במקום תירין איליל, אב,מרסא,
 ביד א5ה ארצות שנפלו מעת אב? ברור(. דבר עליהם להחליט שקשה לסנה, נלין חדשים שניעוד

 אידינייס, 298ייס, דירס, : הם ואלה המקודונים התדשים שמות שם מנהגו מוקדוןאלכסנדרוס
 היו א5ה חדשים טפדסרטיוס. נרפ~יס, ?ארס, נעמיס, ניסיים, טלטטייייס, הסו9יקיס, ד9טרוס,פריטייט,
 בת קיסר, יוליוס ש5 החמה שנת שם ונתפשטה רומי ממשלת התת הארצות משבאו אב5 ?בנה,חדשי
 )פעטרא( סיע יושבי ואת דמשק בני את הכל? מן נוציא אם מעטים. בשנויים ורביע, ימיםשס"ה

 אותה מונים האחרים העמים כ5 היו מרס(, )מכ"ב האביב מן שנותיהם חושבים שהיווסביבותיהן,
 חדשי עם בקרוב מסונים והיו ויותר, אחד בחדש שונים עמים בהם שנבדלו אלא ההרף,מזמן

 ?אוקטובר. כ יום עד לספטמבר כ שבין ברגול בקרוב מתנועע היה שלהם שתשריהבבליים,
 נם אחזו הזה )ובמנהג בספטמבר ממ"ד או מכ"ג השנה את מתחילים היו וקפוטקיה טכסיסאנשי

 הסוריים המוקדונים(, חדשי אצלם נתקבלו שלא אף וקפריסין, קריטא אי ויושבי ביתיניאבני
 מי=ט השנה תחית חשבו הצוריים באוקטובר, מאחד השנה יאש את מתחילים היווהצידונים
 שהשנה החדש בשם גם ואילך(, 413 מצד ח"א, איך5ר, ממן בו מכ"ח והאשקלונים והעזתיםבאוקטובר,
 ?סוריים, יחדשים: הראשון דיוס היה ו5עזתים לאפסוסיים מחלקים: הארצות יושבי היו עמומתחית
 שינו ומרחשון תשרי חדשי הכהן יוסף גם יחשב )וכן קפרברטיוס החוש ולאשק5ונים5צוריים
 הקפוטקייס חשבו וכן לחדשים, ראש לאום את השבו הצידונים המוקדונים(. של ולהפרברטיוסלדיוס
 לשנה ביחוסם בין השנה, בהתהמת השנויים כ5 המוקדוני. ללאוס המנןן אב, חיש את השנה?ראש

 אצ5 נהיה ש5א החמה, בשנת הלבנה שנת מחלוף נובעים המוקדוני, יחמש גיחוסמ ביןהיו5יאנית,
 תקופת בתחלת נפ5 לבנה ש5 ליום שחלש כזמן ההמה שנת את קבלו אלה בבת-אחת, העמיםכ5



 בולנשטיין י.ה,~30.

 היהודים אל היא גם כתובה ארץ"ישראל, בקרבת לאנטיוכיה במסעם אזנמצאו
 עשה אשר ההנחות עלידבר רוחם נחת בהביעם 1(, קמ"ח שנת לקסנטיקוסבט"ו
 להם להיות יוכלו למען משאלותיהם, לפניהם להציע מהם וידרשו ליזיאשלהם
 לפנילפה

 אינן והרביעית השלישית הראשונה, התעודה באנטיוכיה. המלך_
 אפיפנט. אנטיוכס של מותו לאחר שנכתבו עליהן, לאמר כלל אותנומזקיקות.
 עניני וכל פרט, בארץ אפיפנס בהיות אלה דברים שאירעו בעיני, מאדוקרוב
 מעשיו כי עשה אבל הארץ, נציב שהיה ליזיאש, על-פי נחתכים היוהמלוכה

 איזה לדעת קשה ולכן שלהם, התמה שנת לתחלת מכנן הפרברטיוס חדש שהיה בזמן ואלההחרף,
 בעיני קרוב אב5 הלבנה. לשנת עוד חושבים שהיו בזמן לחדשים, ראשון היה המוקדוניםמחדשי
 אשר האלהים אלהי שם את השם( )בנטית עליו הנושא דיוס, מחדש השנה אז שהתחילהלשער,
 אינם התרשים יתר ששמות - ביתיניא יושבי אצ5 גם פוגשים אנו דרוס החדש שם צאוס. -ליענים

-מוקדונים  שהיו ובזמן החמה, בשנת מרס, כ"ד ובין פברואר כ"א שבין בפרק נופל הוא ושם 
 ראש הוא גם שהיה האביב, בחדש ונופל אחד, בחדש מעברה בשנה מתאחר היה ילבנה מונים,

 ש5 לתשרי מכין המוקדוני דיוס חדש את מצאנו הנה ולמעלה רבים. עמים אצללשנים
 בדעת נתפוס שאם מזה, 5נו העולה לחדשים. ראש דיוס היה המוקדונימ אצל ושגםהבבליים
 היהודים ובין ליזיאש בין והמתן המשא הה5 אז כי סתם, 5דיום שוה קורינתיוס שדיוס,האומרים,
 שלנו. לאדר מבון יהיה אז הקריטאים, ש5 דיוסקורי שהוא נגיה, ואם שלנו. מרחשון אובתשרי

 הועילו 5א כ5-איש יראה אשר שבפי החוקרים, דעות את הקוראים לעיני שהעברתיאחרי
 חדשה, משלה-השערה נפך. עליהם להוסיף לנפשי ארשה שלפנינו, השאלה על אור להפיץהרבה

 אתה "תבן זאת: רק התלמוד במליצת לי לאמר יוכלו המבקרים, בעיני חן תמצא לא אםאשר.
 ן - לעפרים".מכניס

 אחרי", בתשרי ועשרין "בארבעא הסורי: בתרגום כתוב בה, עסוקים שאנו התעודה,זמן
 %30, איד5ר, )יין המוקדוני דיום לחדש משן היהודים, ש5 מרחשון או הסורים, של שני תשרידדע
 חרינא, חורי, חרי, אחרות: תמונות עוד 5ה יש בסורית, בה נקראת האסף שאין אתרי,ומלת

 נולדה הרומי בתרגום דיוסקורי מלת כי השערתי, תהיה זרה לא אולי ולכן חוריבתא.חורינא,
 אך דיוס, לחדש מכון ובעברית בסורית. תשרי שחדש ידע, המתרנם חורי. דיום המליב שתימזווג
 הדבר כך ואולי דיוסקורי. השם לו יצא ובכן שלפניה, דיוס השם מן כחלק חורי מלת בהפזוהבין
 השבעים, בתרגום מצאנו לזה דוגמא חרינתא. דיוס המלים משתי שנולד קורינתיוס, דיוס בשםגם

 8חUIam-1, מקום שם מהן ועשה יחד, המלים שתי את העיר" שם ז ו 5 ם 5 1 א ,,ו בפסוקשהרכיב
 בעצמן מוכיחות הזה, במקום מלבד מצאנון שלא ודיוסקורי, קורינת"וס דיום המשנותהתמונות
 . שבוש ע5-ידישנולדו

 וניזה זו. בתעודה לפקפק למבקרים מקום נתן המלך, פקדת לזמן המכון הזה הזמן1(
 הזהו הקשי כל מה אבין לא ואני לתקנו. ומתאמץ למוטעה, שבתעודה הזמן את הושב 71(לצד

 ידע 5א ואיש היהודים אל המצך פקדת באה בטרם בדרך, השלוחים היות בעת נכתב הזההמכתב
 אל פנו לבוא, מאחרת המלך תשובת כי היהודים, ובראות הממשלה; במועצת דבר נפ5איך

 מקרה א5א אינה א5ו תהודות בשחי הזמנים והתכונות המלך. באזני טוב עליהם לדברהשלוחים
 למישור. הכל נעשה ובזה האחרונה, בתעודה הזמן את השמיט עברית המתרגםבלבד.

- -------- -  




