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 " ישראלתאריכי
 לם בריאת-העתאריך

 לבריאת-עולמו השונים המאנים על כללית סקירהא.
 שאירעו מאורעות-עולם, על ראינו, כאשר בנוים, שבארתי התאריכיםשני
 למנית לנקדת-המוצא, אותם שמו ערפם גלל מפני אשר המיסדים,בימי
 עתה, עליו לדבר בא שאני התאריך, הבאים. הזמנים חשבון והלאהמהם
 קדמונים, בימים שהיה מעשה, על בנוי בהיותו הקודמים, מחלפיימשנה
 להם נמסר לא וגם בעיניהם, ראוהו שלא תקונו, לפני שנים אלפיהרבה
 בידם, שהיו בספרים והחקירה העיון מתוך הוציאוהו כי-אם מאבותם,מפרש
 אשר הראשונים, הדורות ימי ודברי בריאת-העולם על המקראמספורי
 לעריך ודיר דור שבכל החכמים השתדלו השני הבית בימי עוד שם.מצאו
 המלאכה אבל אחר-זה, זה הזמנים סדר לפי שבמקרא המאורעותספורי
 המקראות בכתבי-הקדש הרבה שבמקומות מפני כלל: קלה היתה לאשאת

 וכל-זמן את-זה, זה המכחישים כתובים בהם יחסרו לא וגםסתומים,
 במעשה. כזה תאריך להנהיג היה אי-אפשר ביניהם, להכריע דרכים מצאושלא

 שנויי - המסבכת על-דרכם אחרים מכשולים עוד פגשומלבד-זה
 לעיות בלבד, מקריים היו לא האלה והחלופים בספרים. אשרהנוסחאות
 פונות לשום בזדון, בעליהם מידי נעשו מהם הרבה כי ומעתיקים,סופרים
 עם על כבירים מים כשטף עברו אשר והרעות, הרבות הצרותמיחדות.
 צפרניה את רומיי מלכות "ח2ת-חקה", אותה תקעה אשר העת מןישראל,
 הגדולן ה' יום  קרוב כי  התקוה, את כלמיי הנענים בלב העירובבשרו,
 מלכיוסה משעבוד אותם ויפדה המשיח, המלך גואלם,  ויבוא מעטועוד

 בכתבי- לדבר רמזים למצא בכל-ע, חתרו ואוהבי-נסתרותודורשי-רשומות
 שיומו אתמול*, כיום בעיניך שנים אלף *כי המקרא, מן ובהוציאםהקדש.
 שמספר מעשה-הבריאה, בספזר סעד להם מצאו שנים, אלף הקב"השל

 האלף או השביעי, ויום אלפים, ששת הוא הזה לעולם נקצבו אשרהזנים
 מדברי נדע וכאשר המשיח, ימות - שבת-קדש שבת-שבתון, הואהשביעי,
 הנוסח לפי אבל לישראל. . משיח הרבה באמת אז שקמו ההם,מימים

 ח. מ"התקופה* סיף*(
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 אלה, עשו מה שנה. אלפים ארבעת גם ההוא בזמן עברו לא בידינו,המסור
 בזה. להגדיל בתורה, שונים מספרים שנו הקץז את וידחיק רצואשר
 דעת. לפי עוד, נשארו הזאת השאיפה עקבות העולם. שנות מספראת

 שקדמו הדורות בכל שכמעט התורה, על היוני בתרגוםגרץ,,
 מידי כי-אם המתרגמים, מידי יצאו שלא שאפשר מספרים, נמצאולאברהם
 שכלש מיחד, אפי להם יש האלה החלופים כל אחריהם. שבאוהמעתיקים
 בדורות הראשונים. האבות שנות על שנים, מאה שוה, מספרמוסיפים
 מען שעברו השנים מספר כי-אם חייהם, שנות נשתנו לא נח ועדשמאדם
 ונח(, למך מתושאל, ןרד, רק מהם יצאו )ולא תולדות שהעמידו עדשלדם

 קולא: חייהם ימי את גם שנים במאה האריכו אברהם ועד שמלהובדורות
 סבה אלה לשנוים שאין חשבו, העמים חוקרי בלבד(. תרח אלא מהםיצא

 קצר וההולדה הקדה שבין הזמן היה הדורות היי ארך שלפי אלאתחרת,
 מוצא, 433( צד ח"ב, )משנאטסשריפט, גרץ והחכם הסופרים. בעיניביותר
 שבזמן להראות, כדי הראשונים, הנוצרים על-ידי נעשי האלה סונויםשכל
 בכל גרץ, של אלה דבריו כלו. או הששי האלף רצ עבר כבר ישו?דת
 אלה. מספרים כי האמת, בפני עומדים אינם למראה, ונחמדים מחכמיםהיותם

 חי אשר דמיטריוס, לפני היו כבר מיד, נראה כאשר השבעים,שבתרגום
 שנו. שהנוצרים גרץ, של השקפתו עקר אבל ישו; לדת לפני שנהכר"ן

 וכמו מאד, משרת המשיח, ימות הגיעו שכבר להראות שונימומספרים
 כי שהיא גרץ, אצל המובא הנוצרית, הכנסיה מאבות לאחדשמצינו
 )וזה עולם של לבריאתו שנה אלפים שלשת עברו כבר קלג שלבזמנו
 השבעים. דברי עם לכונם שאי-אפשר דברים הארץן(, ה ג ל פ נ בימיו וכישרוש
 האדש את ה' שברא כמו כי הראשונים, הנוצרים מכהני אהד יאמרוכן
 משחת, להצילו הארץ על הששי באלף ירד כן סרח, ובו-ביום הששיביום

 ןד כל-כך, בעיניהם חזק היה הזה והטעם שנים. אלף הקב"ה של יומוכי
 שנות בתורתם שזיפו היהודים, על אשם טפלו הכנסיה מאבותשרבים
 היהודים", וב"תולדות )עי"ש המשיח היה לא שישו להוכיח, הראשונים,הדורות
 153(. ד, ומהדורה 146 צד ב, מהדורה8*ה,

 משה~ חררת חכמי לא התעסקו הדורות שנות בקציבת כי-כןהנה
  האחרונים. וגם הראשונים בימים החדשה, הדת בעלי גם כי-אםבלבדג
 קצב הרגיל( למנין השלישית  המאה  של  הראשון  לברבי  אפרי~נוס14ליופ
 בשנת.  ולרבו שנה  5499  מטיחם ?דת צד  ארם  מיצירת  השנים  מספראת

 זמן המקדימים מאותם הוא אפריקנוס שכפי-הנראה מפני  אבל3500
 הרגיל למנין ראשונה שנה נמצאה הנהוג, המספר מן שנים בשלשהלדה

 המנין. מן פחתו האלכסנדריים הנוצרים לבריאת-עולם. 5503 שנתלפי-דעתו

 כנגדם  לב"ע, 5493  שנת  למנינם  הראשונה השנה  וכבצאה  ינים,  עשרהוה
 1(4 לב"ע 5509 לשנת הראשונה השנה את וחשבו שנים שש הבי?נתייםהוסיפו

 9ר'" ב" יספר-'י'יה' בדייש ?!כי זה1(חאריו
 יהיו_ נביא אשי הישי"יי)מקיייאו(' ייבייצ"ק
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 ישו מות עד העולם משנות שעברו משפט, חרצו הכנסיה מאבותומקצת
 שיטחו' הרבה עוד נמצאו אלה מלבד אבל בדיוק. שנה אלפים.ששת
 הזוע. המנין מן מנינים ושמונה מאה בספרו אסף צרפת מחכמי ואחדשונות,

 6084 מונה שבהם שהגדול כאלה, מנינים מאתים שמצא יחליט, אחרוחכם
 כאן, עסק לנו אין אנו אבל הנהוג. המנין לפני שנה 3483 מפלםוהקטן
 יצאו. ישראל ממקור אשר אותם עםאלא

,

 דמיטריוס-- אצל הבריאה למנין השונים הרשמים ב.
 מן וחשבונות זמנים סדרי אצלו שמצאנו הראשון,האלכסנדרי.

 המנק~
 במאד חי אשר היהודים, מחכמי אחד האלכסנדרי, דמיטריוס הואהזה,

 שני. בית חרפן לפני שנה מאות כשלש או הרגיל המנין לפניהשלישית
 מלכי "על לספרו שהיה נראה, לפליטה, לנו נשארו אשר דבריו,משרידי
 ספורי מסדרים שניהם שלנו. עולם", "סדר ספר עם גדול דמיוןיהודה*
 הכתובית את ולנשב לפרש משתדלים שניהם הזמנים, חשבון לפיהמקרא
 העלעניסטישצ פרידנטאל, )עץן בדרך-אגדה לא-אחת דבריהם מתבליםושניהם
 העברי הנוסה את ליסוד לו ?ם שהאחרון אלא והלאה(; 62 מצדסטודיען,
 יהודי בין מאד שנתפשט היןני התרגום את - והראשון בידינו,המסור

 )או המבול עד אדם מבריאת השבעים, עם חושב, דמיטריוסאלכסנדריה.
 1070, אברהם לדת עד המבול מן שנה, 2264 ארפכשדג ?דת עדבדיוק:
 215 למצרים יעקב ירידת עד וממנה 75, לארץ ביאתו עד אברהם.מלדת
 יחשב ספק בלי 41 50/ צד שם, פךידנטאל, )עין שנה 3624 סך-הכלשנה,

 שעבוד של שנה יתיל )התשלום שנה לרט"ו מצרים גלות גםדמיטריוס
 - לב"ע. תתל"ט ג"א לאחר לפי-השבונו מצרים יציאת ונמצאהראשון(

 הבאת* כבר ובבל שומרון עלות זמן על מלכים" בוספר דמיטריוס דבריאת
'למעלה.
 4פר מל היובלים"ק, *ספר בעל הנ? הבדיאה מניןנ

--------
 9ט פצר ~מ=4 גע:עיישאפט* מירגענלאנדישען ד"טשען דער *צ"טשריפט בספר 1(.
 ? % יוילישץ, י *ספר בעל חשבונות על ארך מאמר קריגר הפרופיסור הקדיש 299(יד

 פול-יפ, שיי-י זמן יקצוב לבו נתן הפרופיסור לא-מעט. פנינים גידו והעלה אדיריםבמים
 בנידישלאי ומושב הסתום: המקרא את שומעי-יקהו יפני באר הואיי תרומז שנתובחרף

 וגו,
 אשר בני-ישראל ומושב היה: לפריעתו העקרי הנוסח שבריו. את ולרמאות מ( י"ג,)שמוח,
 מאות וארבע ינה שלשיי מקץ ויהי ם, י נ ש ת 1 ר 1 ד ה ע ב ר א ו שנה שישים במצריםישבו
 טח יפ  בים תהי נגען ארץ אל ייכת כשדים מאור אברהם יצאתשש
 שנח קיץ היה במצרים ישראל בני ומושב שגה ארבעים לדברי, היה, שניס* "דורוגף.

tex"+-30(קדנציות אחר ממקום אומר הכהן יוסף כזאת: בדרך קריגר הגיע הזה ימרמר( 
 אולי חשר אלה, מלים ומשיש אב.רהפ; מיתת אחרי ליצחק הרתה שרסקה eR, י"א,א,

 יפ ב פי ש בן ויצחק יוסף: לפגי הנוסח שהיה משפט, קריגר יוציא בחפזו, יוסף מפיהתמלי
 כשדיש מאור אברהם שיציאת ובחניתו, הנכון. הנוסח הוא וששה ושים, ולח איתם, בלרהשנה
firwבן אז היה *יעקב ימצרים, בנרישראל שירידת מוצא, הוא חייו, לימי השבעים גינת 
 בני-ישראל ישבו ואם-כן כשדים, פאור אברהם לצאת שנה ר*פ לחחר הנתה שנה,""ל
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 מצריפ יציאת עד אדם מבריאת שבמקרא המאורעות את מסדרהיובלים'
 דורות עשרה מן שנים. ושבתות שנה( מ"ט מלט )בני יובלות מספרלפי

 בנוסח אשר השנים מספר עם בדיוק מכינים מהם שבעה נח ועדמאדם
 בשנה השלישי, בשבוע העשירי ביובל נולד שרד בידינו,המסור

 הדורות ושלשת עולם4ן *סדר לחשבון ת"ס  לשנת המכננת וגהחמישית
 כי-אם קס*ב, בשבת לא חנוך אח הוליד ירד מחשבונו: נוטיםהאחרונים

 ס"ה, בשנת כי-אם קפ*ז, בשנת לא ימך את הוליד מתושלח ta~oבשנת
 נתקצרו ובזה חייו(. לימי נ,ה בשנת כי-אם .קפ*ב, בשנת לא נח את~מך
 שירידת הספר, בעל יאמר ולכן שנה, וש"ז לאיף המבול ,ועד מאדםהשנים
 שנות ושבעה. העשרים ליובל החמישי לשבוע החמישית בשנה היתההמבול
 יותר הרבה השימרונים. נוסח עם בדיוק מכינות ובפרטן בכללן הוההפרק
 בדבר אברהם. עד המבול שמן הזמן, בחשבונות היובלים" לספר בעלנוטה
 לא אברהם עד מנ" מונה שהוא היוני, התרגום עם הספר בעל שוהאחד
 קינם את ארפכשד ילד - שניהם )לדברי אחד-עשר בי-אם דורות,עשרה

 לגו שנשארו מוטעים, נוסחאוה יצאו - ה צ ח מ י *מקץ* וסלת ת 1 א מ ל ת' 1 ר ו "ד מלתבו  שנותבת" יאגר - הזה העקלי הנוסח מן שנה. ותשעים סאה - שנה ת"י תשלים עדגטצרים
 שנה שישיא ובארץ-כנען במצרים ישראי בני ומושב קרא: הכהן יוסף עד-חטם.עקבותיהם
 רעצם כלשי r~R'-כנען אל שנה מאות וארבע שנה שלשים מחצה ותהי שנה mwnוארבע
 יהלו ע1ן "פשוט. האדם דעת שגומת כפי הדורות, שגות טתוך )יא מזה ינו'-והוציאהיום
 ויט-ו מירים; ילידת ער לארץ אברהם מביאת עברו שנה שרט'ו ליוסף(, היצירה מגין עלבדברי
 שניפ דורות וארבעה שנה שלשים הנוטח: היה היובלים* *ספר בעל ולפני במצרים. ישבואחרות
 כנען ארץ אי ליבת כשדים מאור אברהם מצאת שנה מאות וארבע שנה שלשים מחצהויהי
 יעקב ירידת זה: גדרך היומים* *ספר חשבונות את מפרש וקריגר וגו'. היום בעצםויהי

 שבהם ונמצא 2410, בשנת ממנה בניו ויציאת 2172 בשנת הספר, געל ידעת, היתהימצרים
 וקריגר שנה. שלשים ועוד שגה נ"ב נ*ג גני שנים דורות ארבעה שהן שנה, רל'חגמצרים
 יבעל שיש וכשם החמה, שבשנת שבתות נ"ב כנגד שהוא שנה, נ"ב שי לדור טעםשתן
 השניר מספר את. שמצא ואהה שנה. 1"ב בן דור לו .יש כך שבועות, נ"ב של שנההספר
 aa למצא לו היה וקל ועבוד, וי השניה במחצית שנה, רו"ח שהוא במצרים ישראלשישבו
 קוצב )שהוא אברהם יחיי ג*ג 9נה תסלת והית 1934, בשנת שהיתה הראשונה, המחציתתחלת

 ואח כשדיפ מאור ויצא האלילים בית את אגרהם טרף שנה "באותה 1882(' נשנת?דתי
 הנא אברהם, להיי ששים כשגת הזה המעשה היה היוביים* *ספר דברי לפי אמנם ואםלתרן.
 הנוסא הוא 19ה בעיניו ברור והדבר שתים, בו כתוב ששים שבמקום אחד כתב-יד רסניו ד'הקרה
 שנים, לדורות אם כי פשוטות, שנים למספר השגה שאין אלאהאמתי,

 כלומר-
 שעידו לאחר

 08 שנים דור -ימי. ברורה, ראיה בזה מוצא והוא השני. ידור ונכנס אחד דור ימילאברהם

 עונים הם ועי-כרחם שבספר, המספרים 3ל את משבש הוא זו הנחתו ועי-פי שנה,נ"ב
 להתויה י5א-צרך אחשב ואני מקדש. מקדש אחריו יענה אור איש ימצא ומיי אמן.אחריו
 זקוק ויחרפתי לבשתי אבל זרותם. ועל "שים על ופרושיו, מקתיו על-ובר הפרופיסורעם

 המחכפיפ פתשיו כפי ת*ל, קי למחצה שנה רתח ישוו איך יהכין, זכיתי לא. כי יהודוה,אני

 פרוה. ירמו איא מגיעה אינה ת"ל שמחצית ימי, כל השגתי ואגי הזה, המלמדשי
 אנוש ב15ת השבועית eDn" עתקן יש וכן הש.שית. בטעות: מתוג היוג5ים* מספר1(
 בשבוע,חשש* כי-אם החמישי, ליובל ההמישי בשבוע היתה יא והראשונהוקיניו
 . יו.' י ש י פ ה ה כשגוע כי-אם השביעי, גיובי י ש י ל ש ה געגוע "יתה לא והשניתפמבו,



.ו¢קג úג¢חí* ,02

גףגק áח כלסá¢. ג╨קה כגו ופלם זםí áקחáז╨זú וáו ,(חםק םú ג÷ז╨í 
כá"פ¢ם  חñז╨ה ,¢זñלה ז╨ג╞גá ¢ףñל íג╨קה כל םזáלה ╞ץ íה¢áו הםזץ
ףקú÷ñם  גףםז íזד¢í úגץáקה á,פ÷úúם ,ה╨ק הםגץ וזה ¢ףí" á"ñגםáזגה

כל  ╞הו-םי
 ,ה╨ק גי ¢ףñל íג╨קה ז¢áץק úץל זú╞ם ╞ץ זú╞םזה םק

,íגז?   úז¢ז╞ה ה╨קל ╞הו-םיú áקםקל úזוחñז╨ה ÷¢ז) ¢á╞á ╞חו םיה
íה¢áו  ח¢úק ╞גםזה úו íה¢áו íגץáקם ,(ה╨ק הס-גףםז ז¢áץ í╞ול ╞ץז

úז╨ק áלñף¢ úú÷םו .ח"לó ץá¢ז ñץג áםפוק םץ áה╨ק כלס, úúםו זזץó 
*íגםáזגה "ñף¢ áג¢פל כגו םץí, וגפגú ו ╞ץá¢הí םל╞ú ה ,ה╨ז¢חוהú÷הףז 

,ה╨ק  "íםזץ ÷¢ ¢זץקá ךץזל םק íגקםק
"ñ╞¢ áקחל םץáז╨זú ╨הךז 

זם╞á╨ק  ג╨ףם íהג╨קק זáוק ¢ז÷לל ,╞חו ג¢זףñל ו¢÷לה ,ז╨ג╞גáק וםו

םי  הס הסל קז¢ףá :ו¢÷לה גהגז íגקםקá ה╨ק ץá¢וז úזול ה╨ק זופג
úג¢áל  úזוáפ 'ה Σ¢ול íג¢פל ,úזלק) ;á"ג דו"ל םץáק ץ"ל ה╨זל כúזו
¢ףñג  ,íג¢áúה-כגá הúגהק זúץ╞ם íגקםק ה╨ק ג╨ףם ú╞ם ,÷חפג םץáז

*ñף¢ áז╨ק םץú ╨ו הזקí םל .÷חפג╞ú ל כ╨÷לúזגה םגחáגםí" 
,ñ╞¢ áקח םץáז╨זú ץí זגñó גלúú ום ╞ץ¢Σ וá¢הí לáוגú זגהáגםí" 
כלגú╨ק  ,"íםזץ סו ,ופל╨ í╨גוק íגם╞á╨ הס הסל וםו ¢זץקá ה╨ק זו
ñזגץú  הו¢╨ה-גףיק כúפ÷ל זופג ג╞גל םץá ¢ףí" "ñגםáזגה כúפ÷לז כה

כלהגúזםáזג  .íג÷גúץלה ג╨╨הז כúז╨ הסú áו זג¢ףñל םק םץá ,¢ףñה גףם כג╨ל
ט╨גáק  íהגúזáúק ,íהגúז╨קז גףםז הוג¢áה-כג╨ל ¢קו ,זם í╞פáז ם╞áהה

."íםזץ
"ñ╞¢ םáכג 

0881  ú╞ם íה¢áו גףם úז╨ק úí╞ם םק םוץלקג ÷חפגז

-) (1 4591 04 17 Σ¢ום áוגúז 

-) (1 5691 14 51  ú╞ם םוץלקג
ס (0 0891 14 65 ╨)  ú╞ם ÷חפג
(2_1: 9102 24 ה¢ק 23  úúגל

-: (0 0202 24 ÷הפג 24  גוזק╨

כ- (1 9302 24 52 2)  ú╞ם á÷ץג
(ם_1) 4312 44 ñóזג 46  ú╞ם

-) (1 9412 44 76 ñóזג  ú¢גיל
(_כ2) 2612 54 61 ÷הפג  úúגל

(_כ2) 2712 54 3 íג¢פל 2  ú╞ג¢ג

(ג_1) 8812 54 á÷ץג 54  úúגל

áñהד  (ú 1╨ק ó╞ג ÷הפג וג ה¢יס╨ ,ק¢ףל םáו ú¢פזג וגה úגקף ,זגñדה הúגהק
íזג÷ק  . ,כולםג╞

 ה╨זקו¢ה ץזáקם ,גקגלחה הגהק סו כí áגú╨ק הק¢ף) .(סץג ¢áיז ¢גץה
כך  גקגלחה ,úקáקל קגז כ÷úג .גץגá¢ה הו¢╨ה-גףיז הופג úזץך זס ג╞גל ¢áחלה ,זלפץá גי

¢הז*ךק  íד הםץלם הק¢ף) (ז"ך וזה הץזך ץזáקá ╞חו úáזיז גץגú ¢á¢זלה .גקגםק ¢קףוז
.íםק áקáץז ╨úךדק וגה ה¢חו á╨ץג ,ז÷á םד╞ú זץךהú וú דí םד ÷חפג היקל הג¢חו╞ú 

.גקגלח  ו íז÷לá ץזáק גזק טג¢פ úזגהם



טקהי ש , 

 -( )4622421 26 יוסףמיתת
482330 64 משהלדת
12502410 מצריםיציאת

 על עודף עולם' .סדר שבעל שנה, ס"ח ס"ת אלה מספרים על נוסיףאם
 היתה הראשון )שלפי אברהם לדת  בושן הבריאה בשנות  היובלים*יספר
 שני שאין נמצא, אז תת"פ(, אלף בשנת השני ולפי ותתקמ"ח, אלףבשנת
 בכל כמעט אמרנה כאשר שנתים, או בשנה אלא מזה זה נוטיםהספרים
 היובלים* "ספר בעל בצדם, אשר הציונים טן רואים שאנו כפיהמקומות.

 עד השנים מספר את בהם חושב שהוא הדהר, ואפשר אחת, בשנהשוהת
 בתחלת כי-אם שנה, ע"ה לאחר לא מחרן יצא )אברהם בכלל עדולא
 בשנה עודפים המספרים מקומית שלשה בשנים ורק בזה( וכיוצא ע"השנת

 מעתיקיו. או הספר בעל של בעטיו לתלותן שישושנתים,

 אברהם, היי בתולדות היוביים" .ספר בעל נוטה מזה יותראבי
 ליובל השני לשבוע השביעית בשנה וקובעה שנים בארבע לדתוומקדים

 עוד לו נמצאו כי משבש, אינו הזה והמספר לב"ע. 1876 שנת )פי"א(לשט
 אברהם הזה ליובל הרביעי בשבוע השביעית בשנה בצדו: עדיםשני
 המספר אחרו מקור עוד הספר לבעל היה ואולי )פי"בא שנה' ששיםבן - הארבעים ביובל הרביעי לסבוצ הרביעית ובשנה שנסן ארבע-עשרהבן

 שטרח השלישיו הסופר ס. 1 י ב ל פ ף ס ו י ל צ א ה א י ר ב ה ן י נ מ ד.. 1(. שבידינו התורה מלפר במספריו נוטה שהיה אברהם,תולדות
 יעת מעת ושב החוזר בן-מתתיהו, יוסף הוא הזמנים, סדר לפי המאורעותיסדר
 במספרים, בדבריו שנפלו שונות, טעיות מלבד אבל בריאת-העולמן לתאריךבספריו
 עליהן לעמוד אפשר בקשי אך אשר שונות, שיטות בהם ונתערבו עלועוד

 כתב האחרונים ובימים זה. בדבר העמים מוקרי נתחבטו וכבר מזו, זוולהבדילן

 במקוריפ השתמש ויפי-הנראה אגרהם, מיתת בשנת הספר בעי מסתבך יותר עוד1(
 השלשה בחגי הראשון לשבוע השנית גשנה מותו שנת קובע הוא )פכ"ב( אחד במקוםשונים.

 גשגת נויד אם שנה, קפ"ד גן במותו היה ואם-כן לבריאת-עוים, 2060 שנת שהואוארבעים,
 הדברים; את אגרהם בפי שם שם בעצמו והמחבר 1880, נשנת נויד אם ק'פ, בן או1876,
 בפרשה כי  הצמו,  רבוי סותר R1nV אלא קוה ולא  ,וגפ וחמש ושבעים מאה בן היוםהנני
 אברהם קרא וארבעים השנים ביובי השביעי לשבוע הששית בשנה כי יספר, קדם-לכןאחת
 בן היום הנני לו; יאמר דבריו ובתוך ומצוות, תורה וילמדהו ויצוהו, אותו ויברך בנוליצחק
 מיתת היתה ולדעתו למשבשים, האלה המקומות שני יחשב דילמאן החכם שנה. וחמש ושבעיםמאה

 )2052 וארבעים השנים ליובל השביעי בשבוע הראשונה בשנה היובלים" "ספר לפיאברהם
 אהבת על ויצום קטורה, לבני וגם ולבניהם ולישמעאל ליצחק בניו, לכל קרא שנהובאותה יב"ע"

 אבל כ(. ופרשה הטמאה ועל המייה על עריות, וגלוי זרה עבודה על הדינים, עלחשם,
 שגת עם יפה עולה אינה זו שנה גם ובכל-חפן ימיו, מלאו כי כלל, נזכר לא הזהבמקום
 חשלייית השנה טס  יתקן שיש איא כ"א, שבפרשה במספרים לתפש יותר נראה ובעיניהולדו.
 ורק אברהם, יחיי וחמש ושבעים המאה שנת  לבריאת-עולס, אט fi3ff והיא הששית,חמורת
 ושנה  )פנ*נ( שיהדת ~WPh לו ?הד יעצמו ברכה ליעקב לקבוץ הספר בץי .שרצהמפני

 אברהם. חיי שנות עם בדיוק מכינת  שאינהשיהדחז



ש

.
~ca' יוראיתאריכי 

-י  יחד להשוות מתאמז שהוא מתוך אבל 1910(. ליפציג ישזעפוס,חלאוויאס,, נאך כרשנשלשגיע ביבלישע )די זה ענין על מןתד טמר וסטירגהחכםן
 )שךצן העולם ימי בקורות והשערותיו סברותיו עם אותם ולהרכיביוסף,י בספרי וכה כה המובאים ובבליים, צורים מצרים, אחר-ם, עמים חשבונותגם1
 צעד כל על המספרים את לשבש זקוק הוא בשערה(, 'התלוים כהרריםהןן
 וחשבונות העתיקים העמים משרת לסנן הדבר קשה כמה יודע, לאמתווחוקר,; חכם כל אולם עד-מאד. ומפקפקות רפויות דבריו תוצאות וסוף-סוףוצעד,ן

 המציאות עם המקרא ספורי לשוה אשר איש לכל כידוע עם-זה, זהזמניהם
 אין ללב כי והפרסיים, הבבליים המצרים, ימי מדברי לנו שנתגלוהחדש5ת

 הדבר כך ואם אלהן דברי מפני אלה דברי לבטל כי-אם אחרת, דררלנו
 בנדון וכמה במה על-אחת הראש15, ממקורן ידיעות לנו שהגיעובמקום

 גלגולים אחרי אליו הגיעו אבל ממקורם, שאבם שלא יוסף, בדברי שלפנינו,ן
 לדקדק המרבה שכל מעצמו, מובן והדבר שונים. צנורות ודרךרבים

 העמים, ואגדות השונות המסורות כל את להביא כדי יתרים,דקדוקים
 אבל המתמיהים. מן אלא אינו אחת, הסכמה לידי יסודן, בדמיון אךשרבן
 רק חפצנו כל כי האלה, הרבים הכרכורים לכל לצרכנו לא חקירתנו לרגליאנו

 ואת המאורעות זמני את ובני-דורו יוסף חשבו איךלדעוז,
 שסדר בעל עם  הדבר שכן )כדרך  המקרא על-פי הבריאההשבון

 ח,~בתותיו תוצאות אם  .בחקירה, בלל  את-*צמנו  להבנים  מבלי*ולח"ג-
 לא. או העמים שהיא דברי-ימי-העולם קורות עםמכבנוז

 נותן ד( IDO ג, פרק א, )ספר היהודים" .קדמוניותבספרו
 אותם עם מכןנים והמספרים נח, ועד מאדם הדורות, שנות את לפנינויוסף

 את נקבץ אם כי חזק, קשי פוגשים אנו פה אבלשבתרגום-השבעים.
 שנה, ורנ"ו אלפים שני אלא מ5צאים אנו אין לפרטיהם, המספריםבל

 עברו המבול עד אדם שמבריאת נ(, )סמן לפני-כן אומר בעצמווהוא
 או דרכים: שתי לפנינו יש הזה הקשי בהתרת שנה. ותרנ"ו אלפיםשני

 טעות שנפלה או ם, י ת מא לתקן יש מאות שש ותחת משבש, המאותשמספר
 המקראות מן היוצא המספר והוא ותרנ"ו, אלף להיות: וראוי האלפים,במספר
 אצל ונשנה חוזר כזה קשי בעם. מאד שנתפשט בידינון המסור הנוסחיפי
 שרטי שם שגם אברהם, ועד מנח הדורות שנות במספר אחר: במקוםיוסף

 בזמן לתתקצ"ג, בקבוצתם ועולים תרגום-השבעים, "ם כמעט מכיניםהמספרים
 המבול, אחר שנה רצ"ב נולד שאברהם הג ו, א, )שם, אומר בעצמושהוא
 מפי בכללן הדורות שנות ידע שיוסף הדבר, אפשר חשבוננו. עםמבןן

 לקה לפרטיהן שנותם לפרוט בא כאשר אבל בישראל, שנתפשסההמסורה
 ואולם חשבונו, עם יפה עולים שאינם התבונן מבלי השבעים, מתרגוםאותם
 שהיו הראשונים, הנוצרים סופרי על-ידי נשתנו שהמספרים גם-כן,אפזור

 לא לפנינו, עוד נראה כאשר בכל-%פן, יוסף. של בספריו הרבהמשתמשים
 היוני. התרגום של השנים במספר במעשה יוסףנשתמש

 בעל של חשבונו על יתר מצרים יציאת עד אברהם מלדתהזמן



אטב בורנשטיין י.".

 )שם, כנען יארץ בבואו שנה ע"ה בן אברהם שנים. בחמש עולם.,סדר
 מהן שרט"ו שעבוד, של שנה ת"ל מנין מתחיל פרק ומאותו א(, ז,א,

 ב, )שם, שמה יעקב ירידת מעת במצרים מהן ורט"ו ו( כנען 'בארץעברו
 שנים חמש הזה המנין התחיל עולם" *סדר דעת שלפי בזמן בגט.ו,
 ברית בזמן שם והיה בארץ-ישראל, להשתקע אבינו אברהם שעלהקים

 )ס"ע, לתרן משם והזר לשעה רקבין-הבתרים
 יוסף אצל עולה ראשון בית בנין עד מצרים מיציאת הזמןפרק פ"א"

 מנגד הולך שהוא אף-על-פי הזה, המספר א(. ג, ח, )שם, שנהיתקצ*ב
 מארץ בני-ישראל לצאת ת*פ בשנת הדבר שהיה במקרא, הנמצאלאותו
 יוסף, יד מתחת יצא שכך בו, לפקפק אין מכל-מקום א(, ו, )מ"א,מצרים
 דוד ביד ירושלים כבוש על מספריו. אחרים ממקומות עוד הוא מתאשרכי

 תקנ"ה או ב( ג, ז, )שם, יהושע כבוש אחר שנה תקט"ו שהיהיאמר,
 ושלש בירושלים, דוד ?מלך שנה, ל"ד עליהן הוסף מצרים. ליציאתשנה
 חשבונו עם גם מכין זה ומספר תקצ"ב. הרי הבית, שנבנה עד שלמהשל

 ט. מיד נראה כאשר ד(, ח, )ק אחרבמקום

------- 
 לדת עד יצחק מידת שנה, *יחק-3*ה ידח עד יארץ אביהם מביאת סרטן: וזהו1(

 שנה. קיל - למצרים רדתו עד יעקב ומידת 9גה, ששים -יעקב
 יח נמשכה -מצרים ישתאג שישיבת גן-ערך, אייעזר גגי יאמר ממ"ח( ר"אבפרקי

 ומגשה, אפרים מזנולדו התחילה שהגיות מההנחה, הוא יוצא אני שנהי רט'ו איארדו,
 רט"ו חת ותשב הקץ על דלג הוא צרוך ושהקדוש למצרים, יעקב ירד שיא עד שניםחמש
 שם. עין ימחצה. והיו השנה ת"ל נתקצרו ולכן 5בד, ולייות יסד ימיםהשנה

 ח, )קדמוגיות, שבמקרא ק"פ תחת שנה, קפ"ה ליצחק גוחן שיוסף עוד, להעירויש
 גורם אינו יעקב חת הויידו אחרי חי אשר השנים ומפשר היא, אחת מנין-הבריאהיעגין אבי בתורה. הנוסה יפניו היה שכך או היא, טעות-סופר אס ידעת: וקש א(.כשב,
 מעצמו. כמובן הדורות, שנות במספר?גיי

 ישלש עיי מות עד עולים וסמואי, שופטים בספר שנפרטו כפי השופטים, ימי2(
 יוסף: יחמר ד, סמן ה, פרק ו. ספר )בקדמיניות, שנה יקי"א הגוים ימיכי השעבוד וימישנה,

 ,שמונה יתקן יש ושוטט". מושל ביי בני-ישראל היו יהושע מות אחרי שנה,שמינה-עשרה
 עמידת עד יהושע ממיתת שנים שמינה שנמשך רשעתים, נושן ישעבוד והכונהשניס*,
 נחשבו שלא איה, מספרים "גי קבוצת ב(. ג, ה, קדמוניות, ח, 1, שופפים, עזןעתניאל.

 הכתוב מן היוצאית שנה, ת'מ מנין כבר עוברת ושלמה, דוד ושאוי, טמואי יהושע, שנותמהם
 העמיקו שיא יו, שקדמו החכמים אבל להין(. )עין השופטים בשנות כלולות השעבודוחנות כי שכמעט עולם", "סדר געי יחליט הזאת הלתירה את יעשב כדי א(. ו, )ח,במלכים
 .יוסף: גם עשה וכן המספרים. שני את יחד וקבצו לזה, יבם שמו יא המקרא, בחקירותכמיהו
 שנמשך שנים חמש משה,- אחרי שנה כזה לפי-דעתו מת במקרא, שנותיו נתפרשו 9יאיהושע,
 שנה י"ס מיך שמואי 3"ט(, א, ה, והרמוניות, אחררכן שנה ועשרים ידעתו, האר?,כבוש
 ת"י שייהן נוסיף ואם ד(, ח, )י, עשרים שאול ה(, י"ג,)ו,

 ארבעים השופטים, של שנה
 9הן הארץ, לביאת שנה בק"ן בידינו יעלו שית, לגנין שקדמו שלמה, של ושלש רודשל
r'Pnשהבאתי שוה, תקצ"ב מגין למיאות שגיס שתי עוד לגו ויחסרו מצרים, ייציאת שגה 
 )כ* אשה אחרי שגה כ"ז יהושע שמת יוסף, בברי יתקן שיש ואפשר בפנים. יוסףבום

 כידוע(, שנים, 9בע כי-אם המש, יא נמשך הארץ שכבש גשור, יוצא ביהושע המקראמדברי
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 שכפי. השופטים, משנות ליוסף יצא זה שמספר מאדן קרובהדבר
 שאול של מלכותו שנות נחשב לא אם אף - בפרטן עולות הןהידוע
 ודרשן, עולם' לסדר בעל שבא עד שבמקרא, ת"ף ממספר יותר -לדוד

 שבמלכים. המספר עםשיסכימו
 הזהי המסמר ה(. ח, )י, לת"ע יוסף אצל עולים הראשון הביתימי

 ת"ל אלא מלכו לא המקראות מן היוצא )שכפי יהודה מלכי משנותהגדול
 מלכותו שנות את חושב שהוא מזהו בלי-ספק לו יצא שנה, בארבעיםשנה(
 שנה לשמונים שנה( צ"ד של ונפלגת לזקנה לדבריו, נשהגיע, שלמהשל
 ט, דהיעב, ~ilff י"א, )מ"א, במקרא לו שנתנו ארבעים תחת ח( וו)ח,
 הוא מתאשר כי יוסכו יד מתהת יצא שכך לפקפק, אין זה במספר .וגםל(.
 שנה, תקי"ד שנמשכה בית-דודן מלכות על יאמר כי אחרן במקוםעוד
 דוד של שנה ארבעים מהן הוצא 1(; ד( ח, )ין ימים ועשרה הדשיםששה
 מכל 2(. ת"ע תשארנה - הבית שנבנה עד שלמה שמלך שניםוארבע

 עי* לפדר שי שאחאות מקבת לפי הוא וכן הנוצרים, חוב שכך מיד, נראהוכאשר
 עוד ליוכף מצעו אבל עקלקיות(. ארחות אלוץ חשבונות בכי הולך 26, צד)וסטברג,
 שלמה בנין עד מצרים מיציאת שעבר הזמן או יחשב פ"י( )ס'כ, בקדמוניות אחר.מספר

 שיא שאזי, 9ל מלכותו בשנות מנח שנה עשרים של זה שהבדל בעעי, וקרוביתרעב.
 )ו, אחר גמקום ואומר דבריו סותר בעצמו יוסף הדעות. בהן ונחיקו בברור, במקראנתפרשו
 ושתים עשרים עוד - מותו ואחרי שנה, שמונה-עשרה שמואל בחיי מלך *ששאול ט(**ד,
 וכן יוסף, סמרי זיזה הדכים שעל-מיהם כתבי-יד, ונכל שבדפוס הנוסחאות בכל הוא קוכןשנה"
 כ"ג הוא גם המתרגם קלמנץ, על וסטברג יאמר וליא-צדק התרגומים, ובכל הרומי בתרגוםהוא
 פולופ יאמר האלה וכדברים לאור(. המוציאים של ביתי-מצלח תקון אחר שהלךשגה,

 שמוא* ימי עד שנה וחמשים מאות ארבע להם נתן ושופטים שנה ארבעים במדבר*ויוייכם
 על אומר שהוא 88(, צד האנגלי, ובתרגום 75 צד הערבי, )נגוף לאלבירוני מצאתי וכןכ"א(. י"ט- י"ג, השליחים, )מעשה שנה* ארבעים גן-קיש שאול את יהם ויתן מלך, וישאלומנביא,

 השבונם שבפרטן איא שנה, תרי"ב הגית בנין עד מצרים מיציאת חושבים שהם"נוצרים,
 גם נחשבו שמואי של שנותיו שנה, יכ"ז שם עויים יהושע ימי יוסף: של מחשבונו12טה
 לשמואי כלן שנתיחסו )איא ישישיםבאן

 מהן י"ח היו יסף לדברי אשר בזמן - בעצמו
 וחסרו כ"כ, תמורת שגה לעשרים רק נחשנה שאול יל מלכותו אבל שאול(. עםבשתפות
 הזה החסרון אוים כושן. שעבוד של שנים שמונה כיל שם נזכרו יא וכן שנים, שתייפי-זה
 ועלי, שמשון שבין בזמן שנוספו אחרות, שנים עשל תוספת על-ירי מתמלא שנים עשר-וע
 בגבעה, ופייגש מיכה פסל של מספורו זה הוציאו )וכנראה, מנהיג" *בלא לפי-דעתםשהיו
 הישר איש בישראי, מלך אין ההם "בימים שם: ונאמר שמשון, מיתת אחרי גמקראשבא
 יוכף. דברי עם מכין תרי"ב בכללן השנים השבון ונמצא יעשה"(,בעיניו

 תמיד מוסיף הוא בית-שימה הרבן על או בבל גלות על ייסף שידבר מקום בכל1(
 ח, פרק עשירי, ספר )קדמוניות, ימים ועשרה חדשים ששה עוד השלמות השנים מסמרעל
 של חדשים שלשה הם לפי-דעתי, אלה? מספרים של טיבם מה י(. כ, חו ד, י"א, ז, ט, י, ה, ד,סמן

 יהויכין של ימים ועשרת הדשים ושלשה ג( ל"ו, דברי-הימיר-ב, י"או כ"ג, )מיכים-ב,יהואחז
 כחיב ב( ה, י, )קדמוניות, יוסף אצל הימים(. חסרו ח, כ"ד, ובמלכים-ב, ט, ג'ו,)דברי-הימים-ב,

 רק כהוגן, כתוב הקדמון הרומי בתרגום אבי ימים, ועשרת הדשים שישה יהואחז אציג4
 ביבה חדשיםשיועה

 איש נדויים, כהנים שבעה-עשר שמוו ראשון שבמקדש יוסף, יאמר אחר במקום2(
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 עלזו: שעברו אחר בראשונה הבית שחרב לנו, נצא האלההדברים'
 שנא476.... . .לבנןנו
470 מצריםליציאת

 _ו_
 .1062:=ן592

1062 לארץ אברהםלביאת
_4_ 

430==1492. 
1567==75 _ן-1492 אברהםללדת
18594==292 _15674למבול  

 *3515 ==1656 _ל1859לבריאה
 ייציאח 1062 יבנינו, שנה 0ן4 אחר הרב שבית-שלמה יוסף, יאמרובאמת
 אממ4רים ששני אלא ה4 ח, )י, לבריאה 3513 למבול,  1957מצרים,

 515נ 1859, יבתוב יש ובמקומם תקון, צריכיםחאחרונים
 עברו: ראשון בית בנין שעד נם-כן, נמצא כזובדרך
 שנה592.... מצריםליציאת
* 1022 =430 _"592 לארץ אברהםלביאת
.  1097 =בנ75 _ף1022 אברהםילדת
 1389 ==292 _ל1097למבול
. 2945 ==1656 _"1389לבריאה
 ששח תקציב עברו בית-שלמה בנין שעד א(, ב, חן ושם, יאמריוסף
 המעתיקיכן בידי שנשמטו ואפשר בחשבוננו, שיצא מאותו שנים בשתירק זבדי הזה המספר לארז. אברהם לביאת שנה ועשרים ואלף מצריםייציאת

 מקלשים alo2 והשני 1440, שהראשון האחרים, המספרים שני כנגד-זהאבי
 בהחלט.הם

 ד* )ו, במלחמותיו יוסף אצל קוראים אנו השני הבית שנותבדבר
 בימינה נחרב אשר עד שלמה המלך בידי בראשונה נבגה אשר  *מעתח(:

 ומעת ימים, 15 חדשים, 7 שנה, 1130 יחשבו לאספסיאנוס, שתיםבשנת
 בימי חרבנן עד לכורש, שתים בשנת הנביא, חגי נבואת על-פי שניתהיסדו

 שנ"ע 470 נגרע 1130 ממספר אם 1(. ימים" 45 שנה, -639אספסיאנוס
 חרבן עד ראשון בית שמחרבן לנו, יצא יוסף, דעת לפי בית-ראשוןשעמד
 שבעים שנת היא לאספסיאנוס שתים ששנת ולפי 660. עברו שניבית

 ושגא ואפואר הנה, המספר יו ירא מאין ליבין, קשה כ(. 1קדמוניוח, שנה תס"ו במשך אחיואחר
 וגרע שיפיק שי מלכותו מראשית מתחיי ת*ע שהמספר אחד, רגע שחשב מעוה, עי-ידילו

 תטלו. המוטעה המספר לו ויצא - הבית בנין שעד שנים ארבעממנו

 ש* טירם מה אבל וימים. חדשים עד החרבנות שני בזמן לדקדק סרבה יוסף1(
 כי יג )ב, אני מדברי ליוסף יצאו שהראשונים לשער, אני נוטה באון ומאין איהמספרים
 ומחצא. חדשים שבעה באב עשרה עד וממנו הבית לבנין היסוד הנח לתשיעי וארבעהבעשרים
 שפ הכתיב מיה מספר ולהמך תנה, תרל"ט המטפר אחר איה מספרים יל מקומםויפי-זה
 פאא איא מעה, תקרא ואל משבש, שהוא אלא שנה, ק"י איף המספר יאחר ימעלה,מקומו
 עשרה עד זיו בחדש שימה בימי הבית יסוד מעת שעברו ימים, ועשרה חדשים שלשהוהם
 פ8ה. תפורת פקה בטענת בו כחוג שהית עברי, ממקור דבריו שאב ויוסף חרב, שבובאב
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 מזמן נבדל שאינו לפניו, תק"ץ בשנת בבל גלות נמצאה הרגיל,אין
 בשנים אלא 586( )שנת דברי-הימים חוקרישמצאו

 נגרע אם וכן מועטותי
 שנה תק"ץ שני בית ימי נמצא בבל, גלות של שנה שבעים 660ממספר
 שהיא הבית, יוסד לדריוש שתים בשנת כי האמת, אל בדיוק מכיןמספר
 המדקדץ המספר אבל חרב. הזה למנין 70 ובשנת הנהוג, המנין לפני'520
 בין צברו ולפי-זה ועוד, שנה לתרל"ט הבית עמידת ימי וקוצבכדי-דגור בתוך- דבריו סותר והוא יוסף אצל הזה במקום אך לו הוא בודדהזה
 הוא יוצא כי טעות-סופרים, אינו הזה והמספר - שנה 09ך החרבנות.שני

 שגבוכדנאצר יאמר: א( י, )ו, במלחמותיו בקרוב. או בצמצום שונים'ממקומות
 מלכי-צדק, על-ידי הבנותה אחרי שנה 1468 ירושלים את החריב ..בבלמלך
 הכנענים את מקרבה הוריש ישראל מלך דוד שלם, שמה את קראאשר
 על-ידי נחרבה אחריו חדשים וששה שנה 477 עמו. בני את בהויושב

 נחרבה אשר עד בירושלים לישראל הראשון המלך דוד מימיאבבליים.
 חרבנה עד מלכי-צדק( )על-ידי הוסדה ומעת שנה 1179 עברו טיטוסבימי

 חרבן עד מלכי-צדק מימי שעברו 2177, ממספר אם שנה*. 2177האחרון.
 הזמן נמצא ראשון, הרבן עד ההיא העת מן שעברו שנה. 1468 נגרע.שני,
 יצא זה לשעור קרוב למעלהן לנו שיצא כמו 709, הבתים שני הרבןשגין
 חסר 1179 דוד: מכפוש מרחקן לפי החרבנות שני שנות גרעון על-ידילנו
 ההרבנות שני שבין שהזמן יוצא, מספרו אחרים וממקומות 1(- 702 ?וה477
 לתרמוד. שני בית עמידת וימי שנה לתשי"דעולה

 נחרבה אשר אחר שנה קשבעים יוסף: יאמר י( )כ,בקדמוניות
 לשוב הרשיון את ליהודים פרס מלך כורש נתן הבבליים בידיירושלים

 והוא גדול. לכהן היה בן-יהוצדק ויהושע מקדשם את ולבנות ארצםאל
 אנטיוכס עד שנה 412 בישראל משלו במספר, חמשה-עשר ירכו,ויוצאי

 מכהנתו מינילאוס, חוניו את מהם, האהרון את הוריד אשראאופסר,
 בשנת י"ג( )ב, החשמונאים בספר המספר לפי הומת מינילאוסוימיתהו*.

 לפני 575 החשבון תחלת ונמצאה הרגיל, המנין לפני 163 לשטרות,קמ"ט
 644. שני בית עמידת וימי הזה,המניד

 כי מראש, שנה 408 חזה .דניאל כי יאמר: ו( ז, )י"ב,בקדמוניות
 בהיכל הצלם את הקים אנטיוכס ה'*. בבית שומם שקז יעמידושיננים
 המנין שלפני 167 שנת קחלה בטרם אחדים ימים לשטרות, קמ"הבשנת
 2(. הזה המנין לפני 575. החשבון תהלת ונמצאההרגיל,

- - -
 הבית גשגות דוד כבו* שנות בחפזו ערבב שיוסף ואפשר, שני. גיח שעמד שנהותרוס גבי גיות של שנה שבעים נוסיף ראשון, בית הרבן עד דוד מכבו* שעברו שנה, 477מספר יי חם לגו, יצא הוה האחרון המספר 1185. וצ*ל משבש הוא 1179 עהמספר נראה,1,
 על גרתם דוד, מכבו* שיגרו תעיז על לא *גה, תש"ט העולים איה, פספרים שניוהוסיף
 1179. המספר גידו ועלה ראשון, בית *עמדה"?

 בשגר נאפר על-ידם, התמיד וגטין יון ליצי בסרוש בו שנזכרו הראשון, החזיון2(
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 ג, )א, מלחמות-ו ב אחר. ממקום עוד יוצא בעצמו הזההחשבון
 ארבע מקץ בראשו, כתר-מלכות ?ם הראשון ,אריסטובול כי יאמר,"(

 בבל*. מגלות ישראל שוב אחר חדשים ושלשה שנה 4( ואחת ושבעיםמאות
 כאן גם ונמצאה הרגיל. המנין לפני 104 בשנת כסאו על עלהאריסטובול
 ואחר הזה, המנין לפני 575 בבל מגלות בני-ישראל לשוב החשבוןהתחלת
 שנה. תרמ*ד שעמד הזה-נמצא, המנין לאחר 70 בשנת חרב שני.שבית

 ימי מדברי לנו הידוע עם יפה מכינות אינן אלה שיטות שתיאבל
 בשנת שני בית ובנין 537 בשנת נופלת בבל מגלות ישראל ששיבת"עולם,
 ימי שדברי מראימי ,והדברים הרגיל. המנין לפני 520 בשנת לדריוששתים
 אשר למקורים או ליוסף, כל-צרכם ברורים היו לא פרס מלכי תחתישראל
 שנה* "שבעים אותן היו חשבונות, לערבוב שגרמו הסבות, מן אחת מהם.ישאב

 ופרס בבל מלכי בהן נסתבכו כבר ב( י"א, )מגלה, האגדה דברי שפפישבמקרא,
 בין עולם" "סדר בעל הבדיל כבר וטעה. חשב מהם וכל-אחד"קדמונים,
 לכורש, אחת בשנת וכלות בבל, למלכות שהן ירמיה, שבנבואת שנהשבעים
 שבספר אותן לבין ארצם, אל לשוב הרשיון את לישראל ונתן בבל אתשכבש
 שבאותו לדריוש, שתים בשנת וכלות ירושלים, לחרבן שהן ודניאל,זכריה
 בלולים אלה חשבונות שני יוסף בדברי אבל הבית. לבנין היסוד הנחפרק
 בחרבנו ראשון בית שעמד יאמר, כ*א( )א, אפיון כנגד בספרויעלו.
 לבוראן שתים שנת עד נבוכדנאצר על-ידי שנשרף משעה שנה,אמשים

 חרבן שבין השנים מנין פה לדריוש. ם תי ש בשנת ונשלם הבית, יוסדאז
 מכון שנה, לחמשים עגל במספר העולות לארצם, ישראל שיבת עדהבית
 מה כפי כי תקון: צריכים הדברים פרטי אבל דברי-הימים, קורות עםיפה,

 ונשלפ לדריוש שתים בשנת שני בית יוסד ועזרא, חגי מספרשידענו
 יאמר י( כ, א; א, )י"א, בקדמוניותיו מקומות בשני ואולם למלכותו. ששבשנת
 וכן שנה. שבעים עברו כורש עד בבל וגלות ירושלים שמחרבןמפרש,
 כורש על נתנבא שישעיהו ב(, א, י"א, )"קדמוניות", בספרו אחר ממקום גםיוצא
 ונמצא הבית. חרבן לפני שנה 140 בבל, את כבישתו לפני שנה"21

 בדבריו גם רואים אנו כזה וערבוב שנה. שבעים כורש עד הביתמחרבן
 לכורש. שתים בשנת חגי בנבואת נבנה שני שבית למעלה,שהבאתי
 כל את נצרף אס לדריוש. שתים בשנת אלא זה 'היה לא שבאמתבזמן

 לנו: יצא ליוסף, שמצאנוומספרים
 שנה1656 המבול ועדמאדם

 .292 אברהם לדת עדמהמבול
 .75. מחרן יציאתו עדמלדתו

 .430 מצרים יציאת עד מחרןמיציאתו
י ..

 גבל. גלות בסוף ונופל ה( )דגיאי, ינ91אגר4
 היא, וטעות תט*א, א(: י"א, )י"ג, ב"קדמוניות*1(



 ישיאינאמשי4מ
'. שנה592 שלמה בנין עד פצריםלמציאת

4708 הראשון הביתימי

 ו70 שני בית בנין עד ראשון ביתמחרבן

 ו639 שני ביתימי

4224)4 

 לאחר. שני בית חרבן זמן לנו יצא לתרמ*ד, שני בית ימי נחשב אם11

 תתכ"טן גיא לאחר הבית חרב שבידינו מנין-הבריאה שלפי ומפניקש142
 הנה שנה. מאות בארבע או בשצ*ה יוסף אצל עודפות העולם שנותנמצאו
 ההמיש; לאלף מסים בזמן הבריאה שנות נכנסו כבר יוסף של בזמנוגי-כן
 באמרו - עמו בני קדמות להאדיר בחפצו - הרבה יוסף הפליג לאולכן

 שנה. אלפים כחמשת מקיפים היהודים ימי שדברי ל.קדמוניות",בהקדמתו
 עם. יהד עולם'. *סדר בעל של מנין-הבריאה אל עתה באיםהננו

 כל בהם לשום ויגיעתם ספרי-הקדש בהבנת חכמי-המשנה ודרישותחקירות
 הכתוביפ את ולישב הסתומים המקראות את ולברר לפרש למישור,עקב

 וסדרי שנות-עולם בחשבונות חדשה תקופה גם באה את-זה, זההמכחישים
 על חשבונותיהם ליסד הסתפקו בראשונה אשר תחת בישראל.הזמנים
 אחרים מקראות עם בקשר להביאם לב שמו אשר מבלי אחדים,מקראות
 יחד, בצרופם המקראות על ולדרש לחקור עתה החלו אחיו, אל אישולכונם
 מהשתדלותם עמקה. ובחריפות בשום-שכל משפט, ברוח ולצרפםלפרשם
 רבי המצינים, מחכמי-המשנה לאחד עולם*, *סדר ספר יצא הזאתהנמרצה
 ימים ממנו נאותו אשר היחידי, המקור היה הזה הספר בן-חלפתא.יוסי
 אבי שקם עד ימין, דברי וסופרי המקרא מפרשי ישראל, חכמירבים

 דברי עם תוצאותיו ובהעריכו האדומים, מן עזריה רבי בישראל,המבקרים
 והרבה האריך וכאשר בדבריו, ספק להטיל החל, הקדמונים,  העמיםסופרי
 המדעים מעמד לפי  צולם". "ימי  חלק עינימן .מאור בספרו על-זהלדבר
 כל את וללבן לברר הדין, את לחתוך הזה החכם ביד היה לאבימיו

 כתבי האחרונים: בימים לנו שנתגלו החדשות, המציאות לאשורם.הדברים
 השטרות המון ופרס, בבל לבני אשר היתדות כתבי מצרים)חר?מי

 אלה,. כל - קדמונים מזמנים לידינו שבאו לקיות-המאורות, רשימתוהמטבעות,
 .את לנו נותנים ורומי, יון סופרי לנו שהשאירו הידיעות עםבהצטרפם

 עליהן ונוסיף )כ245( מצרים יציאת שנות נגרע )4224( שגי בית חרבן משנות אם4(
 ל*קדפוגיות בהקדמתו יוסף, אבל החרבן. לפני שנה 1851 רבנו משה לדת נמצא ינה,,8פוניפ

 כי אף ריקות, ומאגדות מספוררהבל בתורתו ויתרחק שנשמר כי משה, את ירומםחידודים",
 הוא כי כזב, ולעשות יבבו להטות היתה יגויס ההם, הימים לקורות אשר המפיגת,חזקנה
 בגרתמותה- לפני לשום בנפשם כה החוזים עוד מצאו לא אשר בעת שנה, אלפים לפגיגולד

 מספר הוא מאליו, כמובן *אלפים", הפספר חקיו*, ואת מעשיו 8ת כי אף אלהים, עצםחת
 מעת שנה מאות ותשע אלף טלאת עד נשנים עשרות כמה בימיו עוד חסרו ובאמתיגר
 פשה.שילדת
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 החכמים ביד היה מאשר יותר בדקדוק המאורעות סדרי לקצוב"יללת
 הראשיך הבית ימי בדברי כ4 נראה, האלה הדברים כל וממוצאשלפנינו.
 יוספן של מאותם .יותר משנים עולם' .סדר בעל של חשבונותיודרכי
 מובנת הדבר סבת עליו. ליוסף יתרון השני הבית ימי בדבריויספך
 ולכן לבד, המקרא ממקורי דבריו את שואב עולם" וסדר בעלמעצמה.
 יהודה מלכי ימי כל את מקיפים שכתבי-הקיש הראשון, הבית ימיבדברי
 לקלוצ עולם* .סדר בעל היה יכול אדמתו, מעל העם גלות עד.וישראל
 השנן הבית וימי בבל גלות ימי בדברי הדבר כן לא המטרה. אללר.ב

 כי- מזכירים אינם ופרס, בבל ימי דברי לכתוב באו שלא המקרא,ונספרי
 בשתיקה ועוברים מלכיהם, מקצת בימי לישראל שאירעו בודדים, מקריםאם
 היה אי-אפשר לכן לצינו, ראוי דבר לישראל בימיהם אירע שלא אותם,על
 *כול עולם* ,סדר בעל כל-צרכו. ומתקן שלם דבר מתחת-ידו להוציאלו
 ודריוש, כורש את לחפשי, יהויכין את שהוציא מרודך, אויל את לדעת"יה

 אחשורוש ואת הבית, ולבנות לארצם לשוב רשיון לישראלשנתנו
 לגלות ממנו נפלא אבל היהודים, על שטנה בימיו שכתבו)קסערקסעס(,

 מלכהה שני לבבל עמדו מרודך אויל אחרי כי ולדעת, מני-חשךעונקות
 ששח עוד לפרס היו פרס מלכי שלשת מלבד וכי ונאבוניד,1רגלאסר
 ארתהששתא בשם שלשה דריוש, בשם נקראו מהם ששניםמלכים,

 להעמידפ זקוק היה ועל-כרחו חייגוס, בשם ואחד)ארטאקסערקסעס(
 שלשה.על

 ספר לכתוב הפעם באנו שלא לעניננו, נוגע אינו זה דבראבל
 העם. בקרב נהוגים שהיו התאריכים, על לחקור כי-אם לישראל,זכרי-הימים

 שחשבונותיו זה, עולם* וסדר ספר מאד מאד לנו נכבד הזהובדבר
 ובהשבל בערת ברוה אשר הראשון, ושהיה 1(, ישראל תפוצות בכלנתקבלו

 *כבר עינים",  *פאור בעי הוא תאריך-היצירה ?י ידיי הרחיב אשר הראשון,1(
 גבי-ארפ התגיו כאשר . כי-בך, קדום ושאינו כראוי מכון זה תאריך שאין החדה, בעינואכיר
 רב אכר בעמנו החל יפי-הנראה, הזה, המנין *כי באמרו: מדי יותר ללכת הרחיק אךיחשב.
 *כבר ממנו, ונעלם שאי-אפשר אף-על-פי - ופכיה( והנה* שנים מאות משש פחות גאון,שרירא
 פרק באותו מביאה בעצמו שהוא ב(, ס, 3דף בע*ז בסוגיה בצביי הזה הזמן עקבותנמצאו

 198( צד היה, )כיה, השייר יפו יחם שמו הזה המבקרים אבי את מספרו. אחריםובמקומות

 והחכפ רש"ף אבין שי זיופיו על-ידי-זה להוכיח והלאה( 160 צד )דענקמאלער,והרכבי
 יווישען דער )*החנדגוך מספרו מקומות בשני יאמר העבור, בתורת *בר-סמכא* אותומאלר,

 או העשירית המאה בטף נתאדש שתאריך-היצירה פסוקה, כהלכה 477( 158ן צדכרשניייגיען,
 *ברייתא שבעל לדעת, היה ראוי העבוי לתולדות מיחד ספר למחבר אמנם אם ה"אן המאהבסוף

 יפנינו. נראה כאשר זה, לתאריך מונים כבר והתשיעית השמינית במאה איטליה* "מצבות וכזישמואל*
 ע*גש כ"ג, דף )חיא, ספירי *אבן' בעל אמר בעקרם, הנכונים האדומי,, דבריאת

 ימי שנה מאות ולש עוד בישראל נצוג ליצירה . המנין . היה ולפי-דעתו באפס-יד.יבטי
 לשות מאיון אלכסנדרוס רצה. ,אפיון* גגי היהודים ,קדמות ספר דברי כפי כי שני. ביתחרבן
 זכרונו* ?ג ,יעשות ואצלו מנה . "1nlvA היהומם . אך לירוו??ם,. גיאתו לזכרון במקדש,.צלמו
 חזאע הספר אבל 9(. )צד ישמך' ונחשב %ריאת-העולם חשבון ו"נניח מהם: שהאחדאחרים,
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 עם כל-שהוא ויחס קשר לו שיש וקוץ, קוץ כל על התחקהובדעת
 עליה נתעורר שלא אחד, קשה דבר הניח ולא שבמקרא,השכונות-הזמנים

 נכון. פתרון בזמננו חוקרי-המקרא גפ מצאו לא משילותיוולרבות
 השביל האדומי עזריה רבי מ". ל 1 ע ר ד *ס ל ע ב ת 1 נ 1 ב ש חה.
 שדרכו צלע, ואומר עולם*, יסדר בעל בה שדרך הדרך, את בקצרהלתאר
 מראשוני אחד מפי זה-כבר שמענו הזה המשפט את המועט*. את"לתפוס
 יותרם ומכלן נמרו בסגנון אותו שהביע רבי, בי יהודה ארץ-ישראל,אמוראי
 בכל-מקופ ה"א(. R~e, ר-ה, )ירושלמי, אמועט* לחשבון בולע מרובהלחשבון
 מספר אותו על יתר בפרטן השנים שמספר מוצא, עולם" לסדרשבעל
 השופטים אחד של השנים שמקצת ומחליט, במועט, תופס הוא בכללן,השנים
 ולא מנוסעות לשנים מונה שהכתוב חברו, של באותן נבלעות המלכיםאו

 באלה. וביוצא שלמות,לשנים
 עולם* .סדר בעל קוצב אברהם ועד ומנה נח ועד מאדם הקניםאח
 שנה, ולרצים ותרניו לאלף ונח בראשית בפרשות הדורות סדריעל-פי
 לאחר ותתקם"ה אלף אברהם לדת ונמצאה הכהן, ליוסף כזאת מצאנוכאור

 הנמקך יוסף, ממנו. לנטות מתחיל הוא ואילך מכאן אבלבריאת-עולם.
 צבאות כל יצאו שנה מאות וארבע שנה שלשים מקץ *ויהי המקרא עלרק
 ממקרא היוצאת הסתירה את לישב כלל עצמו מכניס ואינו מצרים", מארץח'

 ת"ל על אומר שנה", מאות ארבצ לא-להם בארץ זרעך יהיה גר .כיאחר:
 לארץ-ישראל, ובא מחרן כלהן שיצא מזמן מתחילות וכהן אלה,שנה
 השמרונימו וכת ספר-היובלים בעל הבינו כאשר שנה, ע"ה בן אזכוהיה
 מאות שארבע ך-, ע ר ז יהיה גר ,כי מלשון מדיק שולם' .סדר בעלאבל
 במקום שנאמרו שנה ושת"ל יצחק, מלדת מתחילות ס?עבודזונות
 במקרא המאורעות פדר שלפי שאף-על-פי בין-הבתרים, מברית תחלתןאחר

 וסעו יוסף, ספר העתקת בשם - העברה גדרך אפילו - מסטרא מאד רחוק נפשו,כשנת שולפי שמואי רבי מחצרו, גו עשה )בהאריך-השטרות(, ימעיה העירותי גבר חשרשכתי

 מפעי בהן *אין מאחרות, באגדות מערבים ממנו, מעטים יקוטים קבעת אפגי
 הא81דיפ, ע1 כהשופה הזה הספור את שולט שמיאי רני יביא ויפנינוצענין

 ציפקשפ את ישום י"מ יא לויכן עייהם המושלים מלכי-האמות בכבוד מקייםשהיהודית
 דומה אחר ספור ום נמצא ותחתיו היוני, במקור נמצא לא הזה הספור כיגמקוםות.מןדשים...*

 זהיריפ היהודים היו עד-כמה המוכיח אחד, מאמר הקטיאום הסופר מדברי מעתיק . יוסףיזה.
 צד היכל את לרפאות אמר גזר בצגי איכסנדרוס בהיות כי ואוטר, אלהיהם, דתבשמירת
 ידבריו, גומעו לא היהודים אד .במלאכה. ידם ישלוח .נקי, אין לאנשי-חילו, פקדה ויתןההרוס,
 )ספר ענש פכי ויפטרם המיך להם סלה אשר עד ויענש-בסף, למכים אום את יתתויבחרו

 **בס געי fiR~* ממקום עוד להניא אפשר ילבון-היצירה קדמות עי ראיה י"ג(. סמןח,
 שכשיצח האומר, הגית, גזמן היהודים שופט *היה רומאי, קונסול מפקוס , גשם טגיאיהודח*
 זח בו וימתח לוח-והב לעשות לצורף מצוה היה המקדש, מן יוהכ"פ אחר נשלים הגדולהכהן

 הסך כך בשנת זה והיה וכו' גדולה בכהנ" ליפשאי כעג פלוני בן כ"ג סלתי *אניהלשון:
 רס"ל** *מחלקה )עין טא amu הזה הספור שצל כאן, וקרנות יחזור צרך אין אבי ה*. י.ר י.צ*
 ודן(צד



שששיט ו  2"

 ,אין במדת המקרא את דורש הוא לארץ, אברהפ ביאת לאחרם-קמו
 נתישב שלא לד בין-הבתרים גרית שהיתה ואומרן בתורסך, ומיהרמקדם
 שנים חמש שם וישב לתרן וחזר לפי-שעה, רק שם ושהיה בארו,אברהם
 אחר שנה מ"ח ב"א יצחק לדת שהיתה ואחר בארץ-ישראל. ונשתקע עלהואז

 )בזמן בריאת-טים לאחר תמ*ח ב"א מצרים יציאת נמצאהבריאת-עולם,
 .סדר בשל נוטה מזה יותר אבל שנה(. תנ"ג ב"א עברו יוסף לדעתאשר
 ובנין מצרים יציאת שבין הזמן בתקופת יוסף של מחשבונותיועולם"
 ואחד אחד כל של השנים מספר על-פי הזה הזמן את קוצב יוסףמבית.
 עד שנה )שפיד הזאת הקציבה מן היוצא שהמספר ואף-על-פי השופטים.מן

 אחר, שבמקום  המקראות עם מקין אינו הבית( בנין עד ותקציביפתה
 ת"פ הבית בנין ועד כ"ז(  י"א, לשופטים,  שנה ש'  אלא יפתח צד  מוניםשחינם
 שני את תופס כדרכו סיע בעל אבל בכךו מקפיד אינו א(, ו, )מ"א,שנה

 שחשבון הכלל, על-פי מסדר הוא השופטים וימי לעקר, האלההמנינים
 לשלמפ עוד נותן הוא לפניו שהיה הנוסח שלפי 3אלא כלבד יהודהמלכי עי יוסף סומך הראשון הבית ימי בקציבת 1(. ממעט להשבון בולענדול

 שנה, 88ח ישראל את פרנס יהושע הן: איה סיע בע? יפי ההרות שנית1(
 ברץ עגלון(, שעבוד של י"ח )ובכללן שמונים אהוד בכלין(, כישן שיכוו של  )ושמונהארבעים עתניאי

 ויאיר תויע שנה, מ"ג ואבימיך גדעון שנים, ובע מדין יעבוד ~t(lSS של כ' )ובכייזארבעים
 )וארבעים עשרים ושמשון יעז, ועבדון אלון שבע, אבצן שש, שהיא י"ח, בני-עמון שעבודת"ד,

 עשר, לבדו שמואל שנה, ארבעים עלי לשמשון(. אבצן שבין נשנים נכסיו פלשתים שעבודשי
 ומיציאת המ'ו, פין סך 9לש. הבית נבנה שלא ער ושלמה ארבעים, דוד שיש, ושאול*מואל
 יחליטו מדי, יותר גחול  היספר שעוין ולפי  וי"ג(. פי"ג (rY~O תפ"ו הגית בנין עדמצרים
 בונות כלולות מדין שעבוד שנות שגם א(, ו, )מ"א, והגר"א כ"ו( י"א, )שופטים,הרדשק

 והות עולם* ,סדר ספר בשם אלבירוני של בספרו גם הובאו האלה החשבונות כיהשופטים.
 הוא אחד בטור הנוצרים: יעת שלפי סדר-הדורות בצד אחד בלוח הזה סיר-הדורותעורך
 מיציאת שעברו השגים מספר השני ובטור השופטים, מן כל-אחד וי השנים מספר אתמסור
 את יהושע שפרנס הששים מספר שלנו. הנוסח מן מעט נוטה במ"ע שלסניו הנוסח היההנראה, כפי- אבל 88(. צד האנגלי, ובתרגום 75 צד הערבי, )נגוף מהם כי-אחד של מותו ערפצרים
 עולם' ב"סדר הוא )וכן הגוררים לחירבון איגירוני אצי שהוא כמו לכ"ז, כאן נחשבלשואל
 שלפנינו ממספר פחות י"א( הערה פי"ב, רטנר, הערת ענן ספיר. ר"י בידי שהיה ישן,8"י
 ששני באפן שלנו, שבסיע י"ז תחת לאח ועבדון אלון שנות שם נחשבו זה כנגד אחתובושנה

 את לבדו ששפט אותן והן שנים עשר נרשמו שמואל אצל את-זה. זה משיימים האלהההלופים
 שהי במקומן לכתוב שיש כי-ספק, ואין שנה, לעשרים נחשבו שאול של שנותיו אב5העם.
 שעברו השגים מספר נחשבו ששם השני, שבטור המספרים מן ממקומו, מכרע והדברשנים.
 נחשבה במותו שעברו השנים ומספר שנה 440 שאול של מלכותו תחלת עד מצריםמיציאת
 )החכםיתמ*ב

~5achau 
 שנותיר נחשבו שלפנינו במ"ע אבל עשרים(. במספר היא הטעות ובאמת משבש, היהכאיו התמיהה* סמן הזה האחרון המספר אצי הציב הספר, את לאור מוציא

 רו עולה הבית בנין עד מצרים מיציאת אלבירוני אצי השנים שמספר הדבר, והואישלש,
 גבתו: יני מופר טעות חינה הזאת הטיות  אבל 486.  מספרן ס"9 של  תשבוצו  שלפי בזמן485,

 בעציר* המחבר טעות כי-אם שיתחלפו(, שאי-אפשר עד כל-כך, שונות וכף בית אותיותירגי
 בכח. הבית יו וגתחלסו עברי בכתג המסטרים לפניוושהיו



 1רנשטיין ן18.4

 שני. חת ופעריך בנה, מסתפק אינו ס"ט בעל אבל קמרות(; שנהארבעים
 לעמוד לך "אין למעלה: שהבאנו במאמר שאמרו וכדרך לאלה, אלהבתי-המלוכה

 יהודם מלכי שני על ולא יהודה, מלכי משני אלא ישראל מלכי שניעל
 אלא יבית עמי- שלא מוצא, הוא כוה ובדרך ישראלי מלכי משניאלא
 של"ת גיא לבנינון תי*א בשנת והרב שנה, ת"י ישראל, מלכי שנותכמנין
 בריאת-עולם.לאחר

 מצא שלא שני, בית וחרבן ראשון בית חרבן שבין הזמןבחשבון
 מכיל. הזה הזמן לו. טןחד בדרך עולם* "סדר בעל הלך מספיק, ממר19

 עשו מהן ששבעים שבדניאל(, שבועים שבעים )כנגד שנה ת"זאצלו
 בית שהרב ונמצא שני, בית עמידת ימי הן מהן ות*ך בבל, בגלותישראל
 שבנה. והיסודות סיע בעל של חשבונותיו ב*ע. לאחר שנה תתכ*ח נ"אשני
 במקרח נקצבו בבל גלות ימי כקיהדת, שימת-לב דורשים עליהםאותם
 בבל( למלכות - )כלומר לבבל מלאת .לפי אומר: אחד שכתוב פנים,בשתי
 לחרבות ולמלאות אומר: שני וכתוב י( כ"ט, )ירמיה, אתכם" אפקה שנהשבעים
 שמהרבן עולם", לסדר בעל הוציא מכאן בג ט, )דניאל, שנה" שבעיםירושלים
 שחרב השנה )כי שנה נ"ב עברו כורש ביד בבל שנפלה עד ראשוןבית
 הבית לבנין הרשיון שנתן ומכורש לנבוכדנאצרג י"ס שנת היתה הביתבה
 המנין. את שהשלימו שנה, י*ח עוד עברו לדריוש השנית בשנה שנבנהעד

 ימי מדברי לנו הידוע עם גדול בקרוב מכילים אלה מספרים שנילשבעים.
 מלכותו זמן שקצב המלכים, שנות לפי אותם חלק סיע שבעל אלאתעמים,

 שקצבן נבוכדנאצרן שנות את בפלפולו. שהעלה מה לפי מהם כל-אחדישל
 י*1 שנת היתה החרבן ששנת מזה, בלי-ספק הוציא שנה, למ"הכראוי

 בלשאצר על מת. יחרבן,- כ*ו שהיא יהויכין, לגלות ל"ז ובשנתלנבוכדנאצר,
 או נציב-מלך רק היה האחרונים החוקרים דעת )שלפי לבבל האחרוןהמלך
 השלישיכן בשנה שנהרג בדניאל, יאמר בחייו( שמשל נבוניד, המלך שלבנו

 על ב( )י"א, במגלה שאמרו )וזהו שנה כ"ג מראדך לאויל לפי-זהונשארו
 מסבראג אותן שלמדו - קרוש "גמרא/ שהן מראדך, אויל של שנהב"ג

 אינו ס"ע בעל דעת )שיפי מדי מזרע בן-אתשורוש דריוש עיואמרו
 לבבל. חסרה היתה אתת שנה "ועוד בלשאיר: את שכבש פרס(, מלךוריוש
 שמנבוכדנאצר יודעים, אנו ופרס בבל ימי מדברי אבל והשלימה". דריושובא
 נרגלאסר שנים, שתי מראדך אויל מלכים: שישה בבבל מלכו כורשעד

 עד. לכורש אחת משנת השנים מספר עם הדבר וכן יעז. ונבונידארבע

 אבל t~eo בעל דברי עם מכון בכלין השנים שמספר לדריוש, שתיםשנת
 שנים, תשע )בבבל( מלך כורש ממנו. שונה מהם בל-אחד של מלכותוזמן

 בעל אבל י.ח, הרי דריוש, של אחת ושנה אחת, שנה סמרדיס שבע,קמביזס
s~oאחשורוש כורש, המקרא: מן לו הידועים המלכים בין אלה שנים חולק 

 *חשירש*4 מררים בשטרות *כשירש/ בפרסית )ששמו שבמקרא אהשורושודריוש.

- -
 8. צד קדם", פני .פליטה רפוי 15*(



ו 119 ישח

 אבל הראשון, דריוש של בנו קסרקסעפן הוא *אחשירש*( הסוריובתרגופ
 אסתר שבמגלת המעשים ומסדר דריושו. של יאביו אותו חושב סשעבצל
 חלא לכורש לו נשארו לא ולכן שנה, ארבע-עשרה  שמלך מוכיחןהוא
 לו. נותן שהוא שנים,שלש

 בית-שנק שנות בחשבון ל( )פרק עולם* *סדר בעל דעת נפלאה יותרעוד
 הזה: הסדר לפי חולק 'הוא שני, לבית נותן שהוא שנה, ת*ך המספר"ת

 ק"ג חשמונאי בית מלכי ק=פ, יון מלכות שנה, לשד הבית בפני פרסמלכות

 מעט-מזער אך נוטים האחרונים המספרים שני ק*ג. בית-הורדוסימלכי
 על את החשמונאי ובמעון שפרק מזמן העולם. ימי מדברי לנו הידועפן

 עברו ש4פ בשנת הבית שחרב עד לשטרות, g~p בשנת צוארו, מעלהגוים
 בימי ומחציתן בית-חשמונאי במלכות בקרוב נופלת שמחציתן שנים, ועשרמאתים

 בשנת דריוש את שכבש הגדול מאלכסנדר יון, מלכי שנותבית-הורדוס.
 למאה עולות 142, בשנת החשמונאי' שמעון עד הרגיל המנין לפני338

 שאינן כלל, לכ5ן אי-אפשר פרס מלכות שנות אבל שנה. ושמונהושמונים
 הראשון לדריוש שתים משנת כי מלכותה, ימי לחמישית אפילומגיעות
 1(4 שנה ק"ץ עברו השלישי דריוש של מלכותו סוף עד לפני-המנין()520

 מלכי את אלא ידע שלא עולם", וסדר שבעל על-עצמם, מוכיחיםוהדברים
 גבנה מלכותו שבתחלת הראשון, , דריוש את חשב במקרא, שנזכרופרס
 השלישי, דריוש ואתהבקע

 שכבשי
 שאמר וכמו ד, ח א ש י א ל אלכסנדר,

 עוד שנמצא ומפני שלשה". אלא לפרס מלכים מוצא אתה *ואיןממרש:
 משפט, מזה מוציא הוא ארתחשסתא, ששמו רביעי מלך ונחמיה עזראבימי

 ארתחשסתא* והכללי דריוש היה הפרטי וששש 2( ארתחשסתא הואשדריוש

 ארהחוסת1 יקא, שמשרוש 5*8, יפלגיתי( שהים )משבת הראשון דריוש פרטן: וזוג1(
 ה'.השיישי וושטי גף, ארוגוס פ"א, חומוס מ'ו, השני ארתחשסתא י"ס, השגי דריוש fRtbשראשון

 ארתחססתא* נקראת המלכות וכל חרתחשסהא, הות ודאיות ודריוש, כורש ומטעם2(
 סיגכן בלזי הוא כן פילג ריש )סיע, אחד* ולמדי שלשה אלא יפיס מלכים מוצא אתהיאין
 שיפנינו ובמ"ע רטנה(. הערת )עין והרזיה רש"י יפני הנוסחה היתה וכך רס"ל,ובכ"י
 עולם* *סדר שהרי מבאר, שבוש והוא ארתחשסתא*, הוא דריוש הוא ש ר ו כ ח ו "הואמר:
 דריוש הוא כורש "הוא המאמר )פכ"ט(. שנים 9לש לכורש וגוחן מלכים שישה לפרסנותן
 המחליט השמאורן, בעל עליו תמה ובבר ב(ו עמוד ב, )ר'ה, בבבלי גם מובא חרתהשסתא"8וא
 *וי8 ואומר: וארתחשסתא, דריוש שמות, שני אלא יו היו 5א לפרס האחרון שהמסך tP~oעם

 ערש. וכו'ן, בהו א בי לר יו ה מ ד שנ אחד, במקום אלא כורש, שנקרא גבל-מקוםמגינו
 הזקיקפ מה-זה זה, בענין עמו ונותנים הנושאים כי ועל אבהו רבי על להתפלא ישובאמת
 שהסתירות בזפן ולארתחשתא, ידריוש צות גורש את צרך כל בלי ולעשות סיע פשיטתלסור
 ולארתהשסתא ידריוש( שית ושגת שתים )בשנת ידריוש אלא נוגעות אינן המקראות .בין
 בזמן עוד המעתיקים עד-ידי בגמרא הדברים שגשהבשו יותר, בעיני קרוב ולכן עשרים(?,שגה
 ,הכא השיבו: יוסף ורב שלש(, וולא היה כשר פיך דריוש אל8 אמר יא אבהו רביקחם.
 הוא דריוש .ו~א צ"ל שם ובברייתא *המאור*(, בעי גגירסת יזה )וסמך ארתהשסתא" הכחדריוש

 1מי השאיה 04 ובאמת לה-8ק. צי-ך היה" כשר "שמיך כורש", *הוא והישטשש-והשמתא"



ק ה*ש ט א  

 roln בפני מלכותו ושנות ארתחשסתא*, נקראת )וינאסטיע( המלכות*ונכל
 נזקרה לא שבמקרא אחרי הזה, המספר את לקח .מאין אבל פנה. י יתיו
 דריוש- מלכות את קצב יסוד איזה ועל י"גא )נחמיה, הלשב שנתאלא

 נראה זה דבר יותרו ולא פחות לא בדיוק, שנה לל"ה זהארתחשסתא
 הראשון האלף שסוף הוא, פשוט מקרה לא בלי-ס8ק אבל כתמוה.באמת
 יסדר בעל שטרות: מנין החדש, המנין התהלת עם גומר מצריםליציאת
 במתיא, והעיון הסברא מתוך שהוציא השגתיתיו, שכל היטב, ידעעולם,
 לו כשיצא ולכן נטועים, כמסמרות לחשבם ואין מקרבים, אלאאינם

 ימי וכי מצרים, ליציאת שנה תתק*ס היה שני בית בנין כיבחשבונו,
 שהוציאם כפי פרס, מלכי וימי קצם, אל קרבים הזה למנין הראשוןהאלף
 סוף: את לעשות בחר יחד, עמו ?לים יתר, הן חסר הן המקראות,מתוך

 בימיהם, שנחתם המקרא, ותקופת פרם מלכות בין המבדיל לקו הראשוןהאלף
 בימיהם., הנופלת המשנה ותקופת שטרות, לחשבון הנמנית יון, מלכותלבין

 על אלכסנדר וטל שנצחונו עולם", יסדר בעל של בידו מסורה שהיתהומפני
 ואחר-כך בעילם מיכו שנים .וששש ם, י נ ש ש ש שטרות למנין קדםדריוש
 אלה שנים שש לגרוע זקוק את-עצמו ראה העולם*, בכל מלכותםפשטה

 % נשארו ולא הראשון, האלף תשלום עד בידו שהיו השנהשארבעים
 ל-ו אלא הבית, בפני פרס למלכות או דריוש-ארתהשסתא, מלכותבשביל
 יציבת לאחר מצמצמות שנים אלף במספר שטרות מנין בקציבת בלבד.אטנה

 שנתפשט שטרות, מנין הזה, היוני שהמנין כלי, דבר עוד נמצאמצרים
 בדברי- ביותר הנכבד המאורע את ישראל לעם מזכיר היה בעולם,עד-מאד
 בבלן מאמוראי אחד באמת נסתפק וכאשר מצרים, מארץ צאתו יום אתימיו,
 קם* לאלפא ,דשבקיה אלא מצרים, ליציאת איננו בארצו הנהוג המניןאם

 - 1( א( י, )ע"ז, בחרא* לאלפאובקטיה

.ל
-  

 גמל - בעזרא. הדגרים נאמרו ובשמו דריוש, עם אית טרש, עם ענק כל יה איןושמיק*
 קלוב בכל-זאת הנה הקדמונים, יפני היהה שכבר ישנה, נוסחה לשבש עיינו יקשהאשר
 לגעלי כאלה ומוזרים תמוהום דברים מליחס המעתיקים בשגגת הוגר עתיות ?תר הרגתתעיני

 עינית* ,מאור בעי לכך.  שתזקיקם קלה סרה כל אמרנון כאשר יהב, היתה ושלאאתימוד,
 מכון שאינו מפני - אחר מצד עליו יתאוה ומרבה שלם, פרק זה למאמר מקדיש יעה(לפרק
 מש.תית: תכונה להם י9 האיה המלכיפ ששלשת דרוש, גדרך מטרש והוא פרסו ימי קורותעם

 העיר. חומות הוקמו ארתחשסתא ובימי הוסד, דריוש ובימי הגית לגנות רשות נתןיורקו
 אטה סיע שבעי להודות, זקוק בעצמו והוא על-צקיה. sann אח מרפא הוא בזהאבי

 אמרנו, כאשר ובאמת, מלכים; שלשה אלא לפרס נותן ואינו דברי-הימים מקורותבהשבינותט
 בסטורי לפניו שהיה המועט, החמר עי-פי בה יבהור בידו שהיה היחידה, הדרך שהיאגפעט

 1ל4ת אחרת זרות עוד להוסיף התלמוד בעיי רח1 אלא.-פה אינו, הקשי עקר וכלהמקרא,
 כורנו. שהוא שיישי' nff עודידייוש

 ~em עי נתעורר שכגר ט(, סמן מוקדון, אלכסנדר צערה סייף *ערך בעל הרב1(
 להם, מוזר מנהג. ישראל שקבלו הדבר, סבת עי-ידי-זה לנאר אומר המגינים, שני שבין81ה
 שטייץ ומא מצרימו ייציאת מנותיהם חשבון מנהג ועוגו שיוקשפק
 יכדרר המאצוה האלה על לעמעם אלא הישה השבשם לעשב כלל על-דרזה הצרכו לחג"טת



א גששיחריע*

 השנים מספר את בספרו אחת פעם אפילו סלע בעל הזכיר שלאסמה
 הנכבדים אפילו בהם, מדבר שהוא המאורעות עד מבריאת-העולטשעברו
 בחקירותיו, נתשן שלח נראה, וחרבנו(, הבית בנין )כחתימת-הנבואתןביותר
 לא אבל סדרם, לפי המאורעות את ולערוך המקראות את לקשבאלא

 שלא ספרו, בסוף נראה וכן תאריך-הבריאה. הדשו תאריך בעםלהנהיג
 צא ואילך ומפאן ואמר: בישראל, נהוגים שהיו התאריכים, את לשנותרצה
 יננימן למבין בשטרות מונים ובגולה הבית, לחרבן )בארז-ישראל(וחשוב
 מונים היו שלא הפרקן בתחלת שהבאתי בגטין, המשנה מדברי יוצאוכן
 משתמטים היו שלא בודאי לא-כן, שאם למנין-הבריאה, המשנהבימי
 גטין. לענין הזה התאריך דין מהלפרש

 תוצאותיו את ולערוך עולם* "סדר שיטונ על בקצרה פה לחזורוהנני
 הבא:עלוה

56(1 המבול עדמאדם
292 אברהם לדת עד המבולמן

70 בין-הבתיים ברית עד אברהםמלדת
30 יצחק לדת עד בין-הבתוייםמפרית
 שנה: מאות ארבע שלשעבוד

60 יעקב לדת עד יצחקמלדת
130 מצרים ירידת עד יעקבמלדת
210400 נמצרים בני-ישראלמושב
480- הבית בנין עד מצריםמיציאת
410 ראשון ביתימי
70 בבלגלות
420 שני ביתימי

3828סך-הכל

 לגוי. חיותם תוום חשבון-זמנם בסדר גבל-זה ויהשאר זמנם, השבון ועם עמם חםיןמים כי היתיג, ימושייהט יהראות ידיו יע9-ידי-זה האלפים1 את להשמיט עכשו גם ווהגיסשאנו
 קבלו וכאשר ה, ש ע מ ב מצרים יי?יאת קדם-יכן חושבים היו שלטי-דעתו מראים, הרבדברי
 היה אלו אבי הרחשון. האלף את בתשבוצם והשמיטו איא שהיא את שנו יא "טרוחמגיז
 וששיפ למאה קרוג סלע בעל שי מאותו גדוע לרם מיכי יאי שמסגר מאחר הנה כ4הדבר
 כי-אט falnsn ייצי:ת ואחת שנה לאלף שוה ישטרות ראשונה שנה היתה שלא בהכרהקנה,
 עולה אחד זכרון שיהיה יהד, המנינים שנ* להרכיב יכלו ואיך בקרוב. וששים ומאהלאלף

 החשמונאיפ מספרי רואים אנו וכאשר שטרוח, ימגין או יון ימלכי ואחר-כך פרס,יטיכי - שני ובבית ישראל, ימיכי - ראשון בבית ימלכים: אלא חושבים היו לא באמת אתללשניהם?
 מנהג הזה המנהג היהכבר

~1DS 

 פנה יציאת-מצרים מנין יא להפך: הדבר ובאמת בזמנם.
 או ארבע גישראל נהוג שהיה האחרון, המנין זה כי-אם מנין-שטרות, לקבלת המקלהאת
 את שהניח הזה, הספר מחבר את הביא עולם*, "סדר משנת חבור לפני שנה מאותחמש
 נמספר מכלם, הנכבד המאורע מכרים, יציאת זמן יקצוב שבמקרא, המאורעות יחשגוגותהיסוד
 מנין-שטרות. תחלת לפני מבונות שניםחלף



za*איץ ק 

 המשנה חתימת לאחר אבל לבריאת-עולם. המנין התפשטות1.
 שיטתו ויסודות לאט, לאס להתפשט עולם" וסדר בעל חשבונותהתחילו
 שמאדם אתרנ*ו/ המספרים חולק. כל בלי האמוראים חכמי אצלנתקבלו
 ת"י מצרים, שעבוד של רד"ו מצרים, יציאת עד תמ*ח בוא המבול,ועד
 ובמדרשים בתלמוד .ונשנים חוזרים שני בית של ות"ך ראשון ביתשל
 עד מצרים שמיציאת אצלם, היה ?סכם ודבר לפקידה. ומפקידה לצתמעת

 מכונות. שנים אלף עברושנין-שטרות
 לעולם- הזה ההשבון עבר בראשונה, בו התכנס אשר העיון,ומגבול

 בעם. נהוג לתאריך ונעשה על-פני-חוץ, יצא בית"המדרש ומכתליהמצשה,
 )ע"ז, וכו'" עולם לבריאת שנה ורל"א ד"א .לאחר התלמוד:מדברי

 ממקום אבל ליצירה; ההיא בעת מונים היו כבר כי רואים, אנו ב(8ן
 שנה ק"ן על-כל-פגים אצלם נוהג לבריאה המנין שהיה לבו, יצאאחר
 נשלחה, הגהתי( לפי רל,א )או רצ'א ד"א בשנת הקץ קציבת לכן.קדם
 עד פ"א ד"א משנת שמלך יוסף, לרב ב(, צ'ז, )סנהדרין, התלמוד דברילפי
 לבריאת- חושבים היו כבר החמישי האלף בראשית שעוד יוצא, - פ"ג,ד"א
 בין זמן באותו זה מנין נתפשט שכבר מצאנו, מזו גדולה עוד אבלעולם.

 במאה הוא שזמנה 1(, סורית אחת אגדה החדשה. הברית מבעליהיהודים
 עשה אשר הנפלאות, ואת הגדולות את לנו תספר הנהוג, למניןהשלישית

 יושבי את ההדשה בברית בהביאו שמו, פיליפוס הנוצרים, מקדושיאהד
 מקרתגה הקטן "גרש כי בדרך-מליצה, תאמר ובמרוצת-דבריה קרחה,העיר
 מבריאת- שעברו השנים כמספר שנה", תשצ"ה R'A בתוכה ישב אשראחר
 הזה הקדוש שהחזיר עד הראשון, אדם של בחטאו השטן יד שגברהעולם,

 2ש1. מות אחר מעטות שנים מספר היה והמעשה לישנה,מלכות-שמים
 לבריאה המנין את מוצאים אנו התלמוד התימת שלאחרבתקופה

 ובשתי 2(, פיו( )ריש תקל"ו ד"א שנת שהזכירה שמואל*, שלהכברייתא
  307(. וצד 302 צד אסכולי, )אצל ותקפ*ז תקפוב ד"א משנות איטליהמצבות
 ספק שתעורר אפשר תקל"ו, ד"א עד פ' ד"א משנת הזאת, הארכהההפסקה

 התלמוד בימי בישראל נהוג תאריך-הבריאה היה כבר באמת אם חיש,בלב
 נהוג תאריך על מוסד השנים מספר למעלה המובאים המקומות בשניואם

 לפעמים בבל חכמי אצל שמצאנו וכדרך בלבד, עיוני חשבון על ולאבפעל,
 כבר וכעין-זה לשטרות, מונים שהיו אף-על-פי תאריך-הבריאה, אתגם

 דשמואל* ב.ברייתא אשר המנינים מן צוד ידע שלא הרשי"ר,האליס

 5פר. צד השי, יוידע, צייטשייפטן "יעי"ע ?!וי(
 התעיזו הפאה לפגי במתח ל8 יבריאה שהחשבון יחליט, י ב ב ר ה החכם2(
 *שזמן יאמר: שם ובהערה 162(, %ד דענקמאלער*ו טשלטיידישע הנהוג למניןהדיירות
 ידעת, ממני ונפלא 840*. עד 810 סיגור ת י ע י ש ת ה המאה מן הוא דשמואיברייתא
 לשנת המכונת תקללו, ד"א שנת רק גזכרח זו בברייתא כי האיה, המספרים ין באו85?ן
 הנהוג. יצנין716



ש

 מן היוצאים במספרים בכונה בחרו הקץ קציבת שבענין איטליהןובמצבות
 רואיכן שאנו מאחר אבל 198(. צד ח"ה, חמדכן "כרם )עין הרגילהמנהג
 מנין-הבריאה עקבות יוסיפו כן להתגלות, הדשות מציאות ירבו אשר כלכי

 שמצאנו ההפסקה כי משפט, להוציא נוכל יותר, קדומים בימים לנולהגלות
 שהגיער המקורים, במעוט רק יסודתה וכי מומנו אלא אינה זהבתאריך
 גם הדבר הוא כך ובאמת הם. כאלן כמעט אשר הזאת, התקופה מןאלינו
 ובכל-זאת קדמונים, מימים בישראל נהוגים שהיו האחרים, התאריכיםבשני
 ביותר. הקדומה השנה בו. עומדים שאנו בפרק אלא לס, מתגליםאינם

 שבגניזת אחד משטר עתה לנו הידועה אותה היא לחשבון-שטרויההמנויה
 השנים וכל זג לב"ע תקי"א ד"א או לשטרות מ"ב אלף שזמנומצרים,
 גאון* שרירא רב מאגרת רק לנו ידועות ואילך המשה מחתימתהאחרות
 ביותר, הקדומה והשנה שעבר. לאלף השמינית המאה במחציתשנכתבה
 הנזכרת תרת, ד"א או תשע"ז, שנת והיא יותר, עוד מאחרת לחרבן,המעיה
 רבתי*. לפסיקתא ספרבתחלת

 חוזרים אנו איט/.יה מצבות זמן אחר שנים מאה של הפסקאחרי
 דונולו, שבתי רבי אצל באיטליה, זו, במדינה מנין-הבריאהאוגשים
 מוצאים אנ4 וכן לב"ע. תרפ"ה ד"א שנת .חכמונין ספרו בהקדמתהמזכיר

 פוסק אינו והלאה ומאז להלן(, )ענן אחרות בארצות גם הזה התאריךאת
 עד-היום. בישראלעוד

 בעל שחשבונות ארעלזי במנין-הבריאה. קטנים חלופים3
 קלים מחלופים מנץ-הבריאה נמלט לא בכלקאת ישראל, בכל נתקבלוס"1

 שער ג, מאמר ,העצורכן )ספר א י ש נ ה מפי שנתים. או שנהבשעור
 "המאור* בספר הרז"ה מפי עולם"(, )למיסוד י ל א ר ש י הו

~tey) ,)הרמב"ם פ"א 
 אנו ו( )פרק קה"ת לה' והמפרש 2( ב הלכה י, פרק ויובל, )שמיטהבהלכותיו
 בינינו, הנהוגות משנות-הבריאה, אחת שנה גורעים בני-מזרח שהיושומעים,

 משתדל שם( ,העצור", בספר דבריו )הובאו גאון סעדיה ורבאנשי-מערב.
 היום בה עומדיפ שאנו "השנה ואמר: מטצה, אנשי-מערב שהשבוןיהראות,

 לבריאת תרפ"ו ד' שנת והיא אלכטנדרוס, למלכות רל*ח אלף שנתהיא
 ואל תרפ"ז, עולם לבריאת היום שחושבים אחרים ויש להשבוננו.עולם
 מם5רת לנו נתנע קדמונינ4 כי הוא, נכון הזה החשבון כי בלבך,יעלה

 שנים, שתי באחדים אלכסנדרוס מלכות ובין עולם סדר בין שישבתלמוד,
 הו אשר שנים, ח' בין מוצא ואתה הרעבן(, שנתים ןה כי לזה, סימןופתנו

 428. 3ד יעז, כרך .7 .נ( .א במאסף אברהמס החכם על-ידי לאור יצא*(
 בני- )לחשבון ליצירה ואלפים מאות וחמש שלש *בשנת שם: הרמב"ם לשון וזה2(

 בנר )לחשבוז ליגירה שניה שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר השנה מראש שהיא(פזרה,

 לשמיטין". למנות התחילופערב(
 שם שכר הרעבן שנתים יה שכי והסמן עיר*, ושמונה ,ארבעים הסמן: לפנינו3(

 מזכרונו. הדברים את רס'ג כתב ואולי אחר.יעגין



 שכשאץ י.**פ

 האחדץם הן אשר שנים, שש ובין אלכסנדרן למלכות רל"ח באלףהאחדים
 ואין קדמונינו, כדברי שנים, שתי להשבוננו, עולם לבריאת תרפ"ובד'

 ואלו רבותינו. כדברי שלא אחת, שנה כי-אם האחרים לחשבוןבלניהם
 שנת הזאת השנה על אמרו אחת, שנה פחות חשבונם שראו כיוןהאחרים,

 דברי אבל עולם*. בסדר השנים ממספר פחתוה והראשונים היא, ל 1 ב מה
 ם י י ל ב ב ה היו חכמי-התלמוד בימי שעוד זאת, רק מראים אלה סעדיהרב

 היתה שלא הזה, מהכלל להוכיח אין אבל כדבריו. תאריך-הבריאהמונים
 בשנה אצלם עודף היה שהמנין אחרים, במקומות אחרת שיטה הפרקבאותו
 נתחדש לא המבול, משנת לדבריהם ואחרים* שהביאו הטצם, ובאמתאחת.
 רבה במדרש הנזכרת קדומה, במחלקת תלוי והדבר האחרונים,בימים

 עולה אינה המבול שנת אומר יהודה "רבי שם: שאמרי ל"בג פ')בראשית,
 )בשנות המנין מן עולה שאינה אף-על-פי נחמיה, רבי לו אמר המנין,מן

 .אחרים", שאמרו הדבר והוא ובחשבונות", בתקופות היא עולההדורות(
 על-זה העיר כבר כאשר עולם", בסדר השנים ממספר פהת4ה"שהראשונים

 שומעים אנ4 אחר טעם עוד אבל י"ז. אות מוקדון, אלכסנדרוס בערךהרשי"ר
 בניסן, נברא שהעולם והוא, שם( הנשיא )שהביאו האיי רב מפי הזה החלוףעל

 מונים ואנשי-מערב בריאה, שלאחר מתשרי השנים מתחיליםואנשי-מזרח
 או למעלה(, שהבאנו *הישר*, בספד תם רבנו כתב )וכן שלפני-כןמתשרי
 ובני-מזרח הבריאה, שנת את חושבים הי4 בני-מערב אחרות:במלים

 אותה.משליכים
 שלישית, שיטה עוד נמצאה בעם, מאד שנתפשטו אלה, שיטות שתימלבד

 "סדר של הדורות שנות על והוסיפה לאחדים, הטעמים שני אתשחברה
 ן- ב שע ו ה י הרס"ל, לפני מעט שקדם אחד, קדמון מעפר שנים. שתיעולם"

 ואומרים שנים, שתי בהיאה משני משליכים היו הראשונים .כי יאמר: ן, א לן
 המבזל, שנת היא הע1לם,1השנית בריאת שנת היא אחתשנה

 הזה הדור וחכמי המבזל, שנת זי ואמרו אחת, שנה השליכווהאמצעיים
 לא שכפי-הנראה אלה, דברים 78(. צד ח"ד, )"הגין", מאומה" השליכולא

 החכמיהן מן אחד מפי לפי-דעתי יצאו 1(, לאשורם בעצמו בן-עלאןהבינם

 סמן עולס", ,סדר שנוה על שנים שתי המוסיפים אותם ואצל מאייו, מובן הדבר1(
 בני- שאצלנו, כמו בה"ז, אדו"ט לסמן נתחלף גו*ח, בהז"י בנרמזרח אצ5 שהן העגור,שגות
 גביי שהיה ן, א י ע - ן ב אבי אדז"ט. לגו"ח ונעשה נתחלף אחת, שנה רק המוסיפיםמערב,
 שם נוהגים היו גו"ח בהזיני הסמן מלבד כי וידע וי"ד(, הראשון המ51ד את הוא חושב)כי
 גה-ח סמן עם אחד והוא העצור, שנות של מרחקן )לפי גבטב"ג אחרים: סמנים שניעוד

 הדבר סבת למצא חשב שנתים, או ושגה העקרי הסמן מן הנבדלים בה'ז, אדו"ט וסמןאדו"ט(
 )והיו הראשונים *כי אמר: ולכן כזה, הבדל נמצא שם שגם הבריאה, בשנות המניןבחלוף

 רק משליכים )שהיו והאמצעיים גבטב'ג, בעבור נוהגים היו שנים( שתי בריאה משנותמשליכים
 בעל של הדורות נשנות כי נכונים, אלה דברים אין אגל  בה"ז". אדו"ט נהגו אחת(עונה
 אלא עליה, אומר אינו נהייה רבי )שאף המבול שנת נגרעה כבר בני-בבל, במנין או0"ע,

 אחת בשנה פוחת חשבונם )שבשביל-כך הבריאה שנת וכן ומולדות(, תקופות בחשבוןשעולה



3,ש יומנאיאנארכי

 שהראשונים, ואמרו, מ"ע השבון על קהים שתי בטצין-היצירה מוסיפיםשהיו
  שתי הנכון ממנין-הבריאה משליבים וי"ד, ממולד המונים בני-מורח,שהם
 להשגיח שאין ואומרים, שבמ"ע, הבריאה שבות אלא חושבים ואינםשנים
 הבריאה, שנת על ולא העולם, בשנות נחשבת שאינה המבול, שנתעל
 מבהר"ד, הגפנים והאמצעיים, תשרי(נ עד 3מניסן מקטעת שנה שהיאמפני
 לחשב הקדימו הבריאה שנת את אבל לבד, המבול שנת אלא השליכילא

 חכמי אבל ורה"גו רס"ל מדברי רואים שאנו וכדרך בריאה, שלפנימתשרי
 על אלה שנים שתי ומוסיפים מאומה, השליכי לא בארץ-ישראל הזההדור
 עולם*. "סדר בעל של הדורותופסות

 יונתן בתרגום עוד לנו נשארו לבריאת-עולם הזה החשבוןעקב5ת
 ן ו ה ר ק י א ב ן י 1 ש ן 11 ה או המאורות: על שאמר ט"ז(ן א, )בראשית,לתורה
 ושבעין ותרין מאה שית מנהון בציר שעין, וחדששרין

 הקודם תשרי, מולד והוא הלקים, ת"ח שעות כ' או א", ת ע ש י ק ל 1ח
 בריאת תקדם זה ובשעור שנים, שתי וי"ד ולמולד אחת שנהלבהר"ד
 יותר מבשרים והדברים בני-בבל. של הבריאה למנין זו, דעה לפיעולם,
 על- ונתפרסמה לשטרות ח"ה אלף בשנת שנכתבה ת/ ת י ב א י ב רבמשית
 מלבהר*ד מתחלה מונין ,ולמה שכתב: ,*ח*?4פח3(ן )שו ?כסר הרש"זידי

 ולהקדים להאיר החמה את בו הקדוש שברא רביעי, שיום בהר"ד(ש)מליל
 קבעם רביעי ליל ובתחלת שלישי, יום תכלית עד ראשון מיום הלבנה,על

 שעות בעשרין הלבנה שעמדה עד שניהן 'שמשו ברקיע, במאמרוהקדוש
 ומיעטה, הקדוש בה וגער החמה, על יותר והיא רביע*. ליום חלקיםוח"ח
 חערע"ב( להיות: )צריך ותר"ע שעות ג' כאותן ושמשה מולדה. קבעוכך

 בלבהר"דן.. הלבנה עמדה עולם של לברייתן שניה ולשנההחלקים.
 ליצירה שניה שנה הוא בהרעד הוא שמולדו שתשרי בדבריו, מפלשהרי
 ששנת מפני לפי-הנראה, הוא, הקודמת השנה מן למנות התחילו שלא)וזה

 1 בחשבון(. עולה אינההבריאה
 רבי האחרונים, החכמים מן אחד גם כפי-הנראה, תפס, זובשיטה

 לקנם בהשתדלותו אשר עינים", .מאור ספר על בהשגתו פרווינציאלע,משה
 בשבת, בחמישי חל ממצרים ישראל יציאת בשנת ניסן שר"ח חז"ל,מסורת
 ד' ביום ניסן מולד בה )שחי תמ"1 ב"א לשנת מצרים יציאת שנתהעתיק
 לחשבון תמ"ס ב=א שנת היא להשבוננו תמ"ז ב"א ששנת מפני קנ"א(,י"א

מרגום-יונתן.
 של תאריך-הבריאה על מוסיפים שהיו שיש הזאת, השנההעל-פי

 3נר אלה סמני-עגור ישני "נכון והטעם שנית יגרען מקום 3י ואין גנרמערב(,פחשבת
 יקרו שצ9 מפני עיור, משנות אותו להתהיי בחרו החכמים *פקצת האיי, רג מפישמענוהו

 מדי עצור, מתאי שנת יהתהיה יחם בחרו ומקצתם ר, 1 ג ע ה יצרך אלא אינו המחווריפל
 *העצורי ספר )עין היתרונות בהקגץ והעגנה אאמה שנות מתוים אנו איך הלמד, אתיהראות
 96(. צד רס"ג", וב,מחלקת ומוידויו תקופות השבון בפרק ואצלנו 97, צדשהנשיא,



 פורנשטיין י.אנ2%

 אחד מאמר בין הנמצאה אחת סתירה לישב נוכל שנים, שתיאנשי-בבל
 חנינא שרבי הקץ, בענין החיצוניות המשניות מן ואחת חנינא רבישל
 רל"א ד"א לאחר והברייתא הבית, לחרבן שוה פאות ארבע לאחרקצבן
 תלת טפיא דמתניתא על-זה, אומר הבבלי ב(. ט, )ע"ז, העולם לבריאתשנה
 חנינא שרבי בזמן אחר. מצד עוד אותנו מפליאה הברייתא אבלשנין.
 רק לא מדקדקת הברייתא במאותיו, מבון עלל, במספר הזמן אתקוצב
 את לראות בעיני וקרוב ובאחדיו. בעשרותיו גם כי-אם ובמאותיו,באלפיו
 נבדלים ארץ-ישראל חכמי שהיו הבריאה, שנות במנין הזאת הסתירהסבת
 ומרודיו ענין בימי לזכור כל-עם, בנפש הוא טבוע דבר בבל. מאנשיבו
 ולא תקוותיו. את עליהם וליסד לנפשו תנחומות מהם לשאב מקדם,ימים
 מדד הרומיים, צורריו בידי והשסוי הבזוז ישראל, עם אם הדבר,יפלא
 מלכות שנה, ע' ראשונה מלכות מלכיות: שעבוד במדת צרותיו קץ אתלו

 קצים צלו אשר ואחר 1(. שנה ק"פ שלישית מלכות שנה, נ"בשניה
 לא צל-כל-פנים כי נפשם, את משעשעים היו בא, לא ומשיהאלה

 )ש4 י תהום, עד ונוקב יורד זה מקרא אומר נחן רבי ,תניא ב: צ*ז, בסנהדרין,1(
 עד דוראדו שהיו כרבותינו לא יאחר. לא יבוא בוא כי לו, חכה יתמהמה אם למועדחזון
 ..טות בו ותשקמו דמעה לחם האכיתם דורש שהיה שמיאי כרבי )ויא עידן ופלג ויידייןעידן

 ת* השמט את מרעיש ואני היא מעט אחת עוד דורש שהיה עקיבא כרבי ולאשלית(,
 כוזיבש בן מלתות שנה, ושתים חמשים וחיה מלכות שנה, שבעים ראשונה מלכות אלאהארץ,
 עצמן תיפח יוחנן א"ר נחמני בן שמואל א"ר יכזב? ולא לקץ ויפח )תאי ומחצה שניםשתי
 יו, חכה איא בא(, אינו שוב בא, ולא הקץ שהניע כיון אומרים, שהם קיצין, מחשבישל

 שמוו. בהם שנזכרו בחצאי-עגול, המקפים הדברים, וכו'. לו* הכה יתמהמה אםשנאמר,
 הברייתא בדברי גדרכם אותם שהכניסו התלמוד, מסדרי הוספת מעצמו, כמובן הס,האמוראים,

 ראשונות מזגיות של שעבוד שימי דבריו, מתוך נירת גתן דבי ומחשבת ולהרחיבה.לפרשה
 האמורה כות, ל מ במית כונתו ואין וחתום. סתום האחרון השעגוד קץ אבל "צם, ראינוכבר
 מיכיות יארבע אלא יך(, לפרש רשיי נדחק )כאשר ובית-הורדוס גיח-השמונאים ימלכותכאן,

 וניה מלכות שנה, שגעים שהיא ידענו בבל( )שהיא ראשונה מלכות שאמר: וזההידועות,
 עוים ובסדר בהאריך-השטרות, למעלה שהבאתי זוטא, במ"ע )כמפרש שנה ושתים חמשים)פרס(
 ובנוסת בהערותיו, רטנת החכם שהביא קדמונים, וספרים כ"י גרסת לפי אחרון פרקרבה

 וי"ח הבית גפני שנה ל"ד פ"ע בעל לדעת פרס מלכות כי הוא(, וטעות שנה ר"ןהדפוס
 מלכות שנה, ושמונים מאה )יון( שלישית *מלכות עוד: יהשלים שצריך אלא כן,לפני

 כהנא דאב בפסיקתא אמרו הזה וכענין לו*. חכה אלא כמה, יודע איני )אדום(רגיעית
 עווקים, ע' עולה בבל 9ל שרה אבינו ליעקב הקב"ה שהראה השביעי(, דבחדש)עסקא
 ואיני עולה אדום של קוה עווקים, קרפ עייה י)1 שי זרה עווקים, נ"ב עולה מדי שלשרה
 בן 4מלכות והמלים פכ"ט(. רבה, בויקרא הוא קוכן וכו' יעקב נתירא שעה גאותה כמה,יודע

 נ"ב שניה שבמלכות שחשב, הקדמונים, המעתיקים אחד הוספת הן ומחצה' שנים שתיכוזיבא
 למצור שהחונה עידן*, ופלג ועירנין ,עידן מלית לפרש ימעלה שמקימן או יבייש, הכונהשנה
 דמעה לחם ,האכלתם על שמלאי רבי  דרשת גם בדרך-השערה לפרש אפשר כוו ובדרךגירר.
 ומפני שנה, רדיו שהיה פגרים שעבוד כמספר אדים שעבוד ימי שקצנו אגשים שהיווכו'*,
 לה8 עי להוסיף שיש שהבאנו, המקרא מן דלו ומיאי, לגי שי ימיו בסוף אלה שניםועברו
 כיפת יהיל זה שעבוד ושימי nav שבעים שהוא אחד שייש עוד במצרים אבותינו שאביודמעה
 הביש הרבן יאחר שנה ר'פ המשיח ביאת לפיהו וקצב יהד, בבל ושעבוד מצריםא1עבוי
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 ארבע אותם וענו ועבדום עליו: שנאמר הראשון, מן האחרון השעבודיקושך
 עברו שכבר אחר )אולי חנינא רבי אמר אשר הדבר והוא שנה.מאות
 יאמר אם הבית, מחרבן שנה מאות ארבע לאחר לחרבן(: שנה ק*פבימיו
 או תתכ"ט, גיא בשנת אנשי-בבל לחשבון הבית חרב והנה וכו/ אדםלך
 ונמצא תתל"א, גיא בשנת - שנים שתי זה חשבון על המוסיפים חשבוןלפי
 שנחשב הזה, והקץ רל*א. ד"א שנת של אב חיש לאחר נופל הגאלהזמן
 במקום מצאנוהו בארץ-ישראל, נהוגים שהיו השונים המנינים שני לפיכאן
 וחמשה משמונים פחות העולם "אין ואמרו: יובלות, במספר קצובאחר

 המאמר שלבעל אלא ב(, צ"ז, )סנהדרין, בא" בן-דוד האחרון וביובליובלות,
 משיח יבוא אם ידע לא ולכן יובלות, במספר אחרת, באהדות הקץ באהזה

 לחשב, עוד נוטה ואני כלה". אינו אם או כלה אם בסופו, או.בתחלתו
 לבריתו ואחד ותשעים ומאתים אלפים ארבעת ולאחר שם: שנאמרופזה
 הצרך ותשעים שתחת אלא אחר, קץ אינו לתום", העולם עולםשל
 זה למנין אם אבל זרה. עבודה במסכת שהוא כמו ם, י ש ל ש 1לתקן

 הות יותר, או פחות ברורים מועטים, רמזים 4לא מצאנו לאיליובלות(
 שנתפשטו מפני לרב, דוגמאות נמצאות ולחרבן( :ליצירה האחרים י,מנינים~ישג.
 במעשה.מאד

 התלמוד מדברי ראינו )כאשר מנין-הבריאה חושבים היובבבל
 הרבן לפני תתכ*ח וג"א מנין-שטרות לפני שנה חמקה גיא זרה(בעבודה
 היה ות ומנהג הנהוג. המנין לפני תש"ס ג"א שנת מתשרי או שני,בית
 למנין- במעשה מונים היו ה ל 1 ג ב ש מפני אבל האחרונים. בדורות גםנוהג

 לא לכן ומלמדיו, הדור לחכמי אלא ידוע היה לא ומנין-הבריאהשטרות,
 של המשרשות העדיות מלבד מועטים. רשמים אלא זה בענין לנונשארו
 *סדר לבעל מוצאים אנו ברורות, במלים הדבר אח המאשרים ורה"ג,ויסיג
 אלפים ד' יש היום עד עולם של *ומברייתו האומר: ואמוראים*,הנאים
 יאמר זוטא' עולם *סדר ובעל 1(. שנים* וקצ"ח אלף יונים ולמנין'ותרמ=ו

 )הוצאת עולם לבריאת ותתכ"ה ג"א לאחר שהיה שני, בית חרבןעל
 ר*פ ד"א אצלו היא לחרבן-הבית תניב ושנת ליב(, צדגריסצרגר,
 ממעתיקיו אחד יאמר הספר בתחלת וצוד נוה(, צד )שם, עולם.לבריאת
 ותתפ"א ד"א בכלל והם שנפן ונסג אלף עד-עכשיו הבית *ומשחרבהפיחרים:
 גניזת מתוך לנו נגלתה מקרוב זה ועתה ב4 צד )שם, עולם(")לבריאת
 ראש מידי כתובה יותר, וקדומה נכבדה תעודה לאנן הר"י על-ידימצרים
 היא שטרות למנין ושבע וארבזין ומאה אלפא *שנת בבבל, אשרהגולה
 הנזכרת השנה 2(. לבראשית* וחמש ותשעים מאות וחמש אלפים ארבעתשנת

 ד"א לשנת מכונת הראוי, במקומו עוד עליו יך8ר אשר הזה,במכתב
-- .-

 188. צד ח"ד, הטד*, ובסייט ויסרי כמהזור העקלי הנוסה מא וכךע(
 and ח! page callphe, tatimid the under Pale~tine .52 כספו עלןצ(

~g'pt 
 *1ש' 4",6נ ח1



 ישראיתארעי428

 הידוע הקדמונים, מבעלי-המסורה ואחד 1(. שלנו חשבון-הבריאה לפיתקצ"ו
 ותרפ"ב ד"א שהיא לשטרות, ורל"ד אלף שנת על יאמר בן-נפתלתבשם

 הנמצא מולות, וחמש תורה חמשי חמשה של אחד ובכ"י 2(. עולםלבריאת
 לירח לשבוע, חמישי ביום "ונשלם בסופו: כתוב בפטרבורג,באוצר-הספרים

 הרכבי )רשימת מאות" יתשע אלפים( ארבעת שנת )שהיא בו, בחמשהתמוז
 לפי בו מנקד יששכר השם כי מבבל, מוצאו הזה הספר 237(. צדושטרק,
 שלנו, תתק"א ד"א לשנת רק מכונת השנה וקביעת זששכר, הבבליהנקוד

 אצלנו, עד-היום הנהוג מנין-הבריאה נתפשט יותר הרבה הרבהאבל
 לפני תשס"א גיא מנין-שטרות, לפני תמ"ס ג"א מבהר"ד, השנים אתהמונה
 ועצום רב הוא זה לחשבון המונים והשטרות התעודות מספר הרגיל.המנין
 משלים רק פה נתן ולכן מספיקים, אנו אין לכתוב באנו שאם עדכל-כך,
 לשפוט, נוכל ומהם שונותו מארצות ומוצאותם ביותר, קדומים מזמניםאחדים
 ישראל. תפוצות ביב זה מנין נתפשטעד-כמה

 קרסו-ביר בעיר הרבנים בכנסית הנמצא אחרונים, נביאים שלבכ"י
 א' "ביום אביהם מירשת האחים מן אחד ליד שבא בסופו, נרשםצקרים,
 *טשא )עין תר"ז* אלפים ד' שנת בו יום בכ"ה מרחשון בחדשלשבת
 השבוע יום מהקנאת 187(. עמוד ~Inscriptionum Corpu וחבולסין 25, צדקרים",
 שהשנה יוצא, ה( " כ ב תמורת ח " כ ב חבולסון עם לתקנו )שיש החדש יוםעם

 שלנו. חשבון-הבריאה עםמכןנת
 ע"ב(, י"א, דף פ?מיסל, )דפוס יצירה" לכספר בפרושו והרוקח"בעל

 ובהכרח דגים. במזל התלי זנב נכנס ן 1 ש א ר ר ד א חדש שבראשאומר,
 מנין לפי ולא מעברת, שנה שהיתה חשבוננו, לפי תרי"ב ד"א שנתשהיא

 פשוטה. שהיתהאנשי-מזרח,

 ובארץ-ישראי, במצרים שגעשו ב"גניזה", שמצא השטרות, שמהמון מעיר, מאנן החכם1(
 אחת, בשנה במנין-הבריאה אשר האחדים ע5 עודף במנין-שטרות אשר האחדים שמספריוצא,
 והוא שניס. בשתי שבמנין-הבריאה אותם על עודפים שכמנין-שטרות האחדים שלפנינוובנידן
 היה שבאמת הרס'ג, מפי שמענו כבר הנה אבל וברור. עיון עוד צריך זה שפרטפסיג
 Re1 ושנת היא בבלית שלגו ותעורה שנים. בשתי הבבליים אצל אלה מנינים שגי ביןההברל

 השבוננו. לפי תקצ"ו ד"א לשנת מכונתש5ה
 הרשימה: לשון וזה2(

 ]כתבתי ב"ר.... נפתלי ב"ר דויד ב"ר[ משה]אני
 למנין וארבעה ושלשימן ומאתים אלף בשנת הזההספר
 והמשים .מאות שמונה בשנת צוגה, ארסן פה בו למנות רגיליםשאנו

 עולם שבריאת והיא הגית יחרבן שנימןמארבעה
 ]ושמיניפי מאות ושש אשים ארגעתשנת

 ]פי... עי אותו בדקתי שנה,וש:תי[ס
 ב... אותו יזכה הרחמיםאלהי

- %11( צד הטעמים*,)4דקדוקי  כי-כך מכונת שאינה אחרת, בדרך הדברים נשימו ושם 
 כראוי: 9לא שם נתקן שבשנות-החרבן ובאחדים השורות: ארך ומדת הלשון סגנוןעם

ושלשה.



שש2 ישראלאריס

 השפר המועדות בקביעת ובן-מאיר רס"ל שבין החלופים* לרשימתבעל
 ד*8 שחיא לחרבן, ותהנ'ג לשטרות ארליג בשנת שהיתה המחלקת שנתעל

 מבהר"ד. חשבוננו לפי והוא ליצירהתרפ"ב
 שהצלה על-עצמה יאמר ה"חכמוני" ספרו בהקדמת ו ל נו ו ד י ת ב שרבי

 עולפ. לבריאת תרפ"ה ד"א שנת בתמוז ט' ביום בשבת בשנימעיר-מולדתו
 שלנו. מנין-הבריאה עם רק מסכמת זוקביצה

 מיחסים )שיש יצירה" ל"ספר בפרופה הראשון הישראלי יצחקרבי
 ד"א שנת על יאמר בן-תמים( לדונש או נסים ב"ר יעקב לרביאותו

 יפנין-היצירת וזתס"ג למנין-ההגרה שמ"ר  לשנת שוה שהיאתשט"ז,
 1(. לבריאה חשבוננו לפני שנה 1748 מרס מהיש המתחיל הביזנתיים,של
 מבהר"ד. חשבון-היצירה עם רק מכינים אלה סמניםושני

 על תשל"ב ד"א בשנת קורטובה בעיר עלן הספרדי ן א ס חרבי
 )%פן מבהלמד אצלו נמנית זו ששנתו יוצא, חשבונותיו ומכל טבת.תקופת
 130(. צד רס"ג",.מחלקת

 שני, באדר כ"א ה' ויום הזמן: נמצא ן, א ד ר י ק ב שנכתב אחד,בכתב
 פרגנת זו קביצה גם .נ(. .פ .9 )1,576ע%, ליצירה" תשצ*ד לשטרות שס"השנת
 לחשבוננו.רק

 )סנהדרין, פעמים שתי הזה התאריך את המזכירהתלמוד,
~tWS 

 עובן
ttffs  דולם". של "לבריאתו או העולם* ,לבריאת בסגנון משתמש ע"ב(, ט,
 הבגבון נמצא וכן למעלה. הבאתי שמקצתם הראשונים, המחברים שלובפיהם " זוטא" צולם *סדר ובעל ואמוראים" תנאים וסדר בעל בפי יקנהוכן
 אצל אבל 3(. שעבר לאלף הששית המאה מן באיטליה העתיקות במצבותהזה

 מינכן,. כשי מתוך יוקעם החכם שהעתיקו מה כפי ה"ב(, )פ"א, בפרושו לשונו וזה1(
 מנין כי בזה. ויון אדום בני ובין סיגינו *ותיוקה 79(: )צד המסורת" מקונטרסבחוברתו
 מתומד שעמד מיום כלומר הישמעאלים, למנין שמ"ד שנת שהיא זו, שנה ועד מאזשבידנו
 הוא וכן תשי"ו, ד' לתקן יש כתשי*ן במקים ובאמת סמני-שאיה. וזתט'ג כתשי*ןהמיים אצי הציג המויי ויון'. לאדים זתם'ג והיא ליצירה כתשי'ן והיא עצמות( )שחיק ע'3ש"ח
 Aboul- euf Notbce בספרו: יונק ר"ש שהעתיק מה )כפי ליצירה תשי"ו אלפים ד' פריז:בכ"י
51paa. t(walid לתאריך-הבריאת אמרתי, כאשר והכונה, ותסיג, והיות: יריך זתס"ג ובמקום 

 למעלה. עליו דהרתי שכבר הביזנתיים,שי
 פרבר שאוא במקום בפפרו, פעמים השע יביע התאריך את מזכיר הזה הספר געל2(

 דוד, סמיכות הארץ, ביאת משם, והיציאה מצרים כירידת ביותר, נכבדות זמן של נעותעל
 גיא בשנת מגין-שטרות מתחלת לא הושב )שהוא הנבואה להפסקת ולחרבנו, שלמה ביתלבנין
 תתי בית ולחרבן תמ"ב( נ"א נשנת פרס מיכות מסוף כי-אם אחריו, והבאים כרס*גתס"ח,
 תלבד-זה אבי תנ"ב. ד"א בשנת סנהדרין ראש שם שנעשה לארץ-ישראל, זוטרא מרולעלית
 וגלי-ס8ץ כל-כך, עקריים שאינם במאורעות פעמים כששים *יי3ירה* מלת גם במ"עבזכרה
 ביוש ובחרבן מצרים בירידת מקומות, שבשני על-זה, והראיה היא, מאחרים סופריםהוספת
 מיאר. דבר שמא כאחד, וליצירה יבריאת-עולם - המנינים שגי נמצאוראשון,

 שהיוב8' פאייו, מובן הדבר היה כאיו סתם, במסחר רק הזה הזמן ץזכר ולפעמים3(
 בתהלתי. זוטא" עולם ובבסדר תקמו, ד"א שנת )רפייה( ושמואל* בוברייתא נמצאה כךיגווע.



 ישראלתאריכי

 במלת אחר, בשם הזה המנין את מצינים שהם מוצאים, אנו מאחריםסופרים
 הראשון, הזה. הכנוי בו שנתחדש הזמן את בברור למצא קשהוליצירה'.
 ובן- רסשג בין החלופים* "רשימת בעל הוא מזכירו, שהואלפי-ידיעתי,

 מזכירו )שהוא רס*ג מות לאחר שחי ד, - תרפ"ב ד"א שנות בקביעתמאיר
 וכרון לגמרי עוד נשתקע בטרם אחריו, קצר זמן רק אבל המתים(,בברכת
 השנה את ליצירה". תרפ"ב "ד"א שנת מזכיר הזאת הרשימה בעלהריב.
 בסלע- אשר אחד בכ"י גם מצאתי .ליצירה" מלת בתוספת בעצמהשזאת

 )המוציאים xxxill. צד הטעמים", "דקדוקי בספר המובא )טשופוס-קאלע(,היהודים
 רש"ף. אב"ן של הזיופים לאחד וו כתלת חושבים ושטרק, בעערלאור,
 אב"ן לאור שהוציא בקרים, אשר במצבות - הכרע(. צריך הדבר עדיןאבל
 אבל ביותר, קדומים בזמנים ,ליצירה* שם נמצא זכרון", ב"אבנירש"ף
 יצאו לא הנשארות וגם זיופן, נגלה כבר אלה ממצבות גדול שמספרמפני

 ראיה. מהן להביא איןמידי-חשד,
 מראש, לראות הדבר נקל הקראים. אצל תאריך-הבריאהח.
 לעצמם דרכים להם וסללו העם למסורת עדף פנו אשר הקדמונים,ושהקראים
 את גם לקבל אצו לא וראות-עיניהם, לפי-דעתם והמצוה, התורהבפרוש

 אשר הפתגם, וברוח מהם,- היוצא תאריך-הבריאה ואת מ"ע בעלחשבונות
 לפי אלה חשבונות לקצוב נסו שפיר", באורייתא .חפישו דתם: מלסד ענן"סיע
 שהגיעו שאפשר מעצמו, מובן והדבר הכתובים. בפרוש והבנתםזעתם

 שונות גם ואולי ס"ע, בעל של מאותן שונות אחרות, לתוצאותבחקירותיהם
 כי- לידינו הגיעו לא הראשונים הקראים מספרי אמנם אם ובאמת, מזו.זו
 ידוע בזמן שעל-כל-פנים רקם, לנו נשאר עוד בכל-זאת מעטים, שרידיםאם
 הזה הדבר את שנה. כ"ז בשעור חשבוננו ובין חשבונם בין הפרשהיה
 לשטרות, רמ"ט אלף בשנת ספרו שכתב הקרקיסאני, מפי מפלש שומעיםאנו
 השבון לפי ליצירה תרצ"ז ד"א בשנת או הישמעאלים, למנין שכ"ושהיא

 ומפני-זה לפניו, מסים זמן זה מנין נתקבל כבר וכפי-הנראה,אנשי-מזרח.
 תורף את כאן מעתיק והנני הזה. להבדל טעם לתת בעצמו הוא ידעלא

 עולם מבריאת "שיש ואמר: הקרקיסאני שהקדים לאחר 1(. ערבי מלשוןדבריו
 עד ומשם שנים ]ושש[ וארבעים מאות ארבע אלפים שני מצרים יציאתעד

 שני עברו לארץ שנכנסו עד עולם מבריאת וכי שנה, ארבעים הארץכניסת
 עד הארז מכניסת "כי לאמר, יוסיף שנים", ]ושש[ שמונים מאות ארבעאלפים
 את שנה". תל"ב חרבנו עד ומבנזני שנה, ת"ס עברו הבית בנין'תחלת
 שנה, ארבעים שלך שלמה זו: בדרך מבאר הוא הזה האחרוןהמספר

 ספי בעי ממנו(. קטן אחר מספר שם כתוב היה ביי-ספק )שבראשונה תתפ"א ד"אשגת
 עד העולם שנברא *מיום אחר: בסגנון אבל במנין-הבריאה, הוא גם משתמש אליהון דבי*תנא
 כנר הוה המספר גם מאייו וגמובן 37(, צד איש-ערם, )ויצאת שנים* ומעד יוביים צעדרגשו
 המעתיקים. עי-ידי.נשתנה

 .Chron, Jew. Hed 11 237, ניגויער: ול בספרו במקורם הדברים עי עין1(



,:: בורנשטיין י.ח.

 רחבעם שנה, ל"ו ישארו הבית, בנין קרם שמלך שנים ארבע מהןיצאו
 מלכותם ושנות יהודה מלכי כל והולך מונה הוא וכך שנה, י"ז מלךבנו
 משהתחיל "הרי ומסקם: צדקיהו עד השנים( מספר גכ"י נשמט יואש)אצל
 שנה, תל"ט צדקיהו את והגלה נבוכדנאצר ששרפו עד הבית בבניןשלמה
 שנשרף עד בקנו )סוף( מזמן נמצא שנים, שבע נמשך הבית שבניןומפני
 עולם מבריאת כי אמרנו, יוכבר יאמר: דבריו ובסוף שנה". תל"בונחרב
 ת"ם, הבית בנין תהלת עד ומכניסתם תפ"ו, ב"א לארץ ישראל כניסתעד
 ונשאר שנה, ]שס"ה[ )שכ"ה( אלפים שלשת הבית וחרבן הגלות עד 1(ומזה

 עד השני הבית ומבנין הכתוב; לפי שנה שבעים החרבן ונמשך()כלומר:
 אבות(. מקבלת )כלומר היךשה מן לקוח וזה שנה, ארבעים אלכסנדרשמלך
 עליהן יתוספו ואם שנה, תע"ה ג"א אלכסנדר עד שמב"ע )יוצא(ומזה
 הערביים לשנות שכ"ו שנת עד שכללן שטרות, שנות שהן אלכסנדר,שנות

 ובה תשכ"ד, ד"א זו שנה עד מב"ע יהיה הנה ורמ"ט. אלף יעלו)להגרה(,
 השני* רביע )הערבי( חדש והוא אדר, בחדש הזה, הספר חבורנגמר

 שנה, כ"ז פחות מזרח( )לאנשי תרצ"ז ד"א שנת היא כי יאמרו,והרבנים
 השלמת סבתן!י אדע לא שנים ושבע הראשון, הבית מקיום שנה עשריםשון

 הזה המספר הקנות מתוך מתאשרת תם14( לב"א ת"מ מב"א מצריםיציאת שי אותה גם )ועמה תפ"ו לב"א ת"ס מב"א הארץ ביאת של השנהמספר
 של שכ"ה ג"א במקום שס"ה גיא התקון וכן בעצמו. הקרקיסאניעל-ידי
 משנת מנין-שטרות חושב שהמחבר ממה מאליו, יוצא ראשון ביתחרבן
 לחשבונותיו ארוכה עוד עלתה לא האלה התקונים בשלשת אבל תע"ה.ג"א

 או מעתיקים בשגגת הדברים לתלות יש אם לדעת, וקשההמערבבים,
 מה וכפי יהודה, מלכי שנות לפי ראשון בית שנות חשבון. שלבטעיות
 בכ"י(, שנשמטו יואש של שנה ארבעים בהן נשלים )אם המחברשפרטן
 שנה לתכ"ב בנינו ומהשלמת שנה, לתכ"ט היסדי מזמן בקבוצתן,עולות
 שמספריו לאמר, אנו זקוקים ועל-כרחנו הקרקיסאני, כדברי ולתל"ב לתל"טלא
 שתאריך החלטותיה עם קרקיסאני של חשבונותיו לכ~ן וכדי הם, מטעיםאלה

 מנין- עד ושמבריאת-עולם שנה, בכ"ז הרבנים של אותו על עודףהקראים
 ההבדל את להוסיף אם בלתי אחרת, דרך לנו אין שנה, תע"ה עברושטרות

 עד העולם שמבריאת השנים מספר על יהודה מלכי שבשנות שנים עשרבן
 תנשו ב"א הקרקיסאני בדברי ולתקן ולשוב הארץ, וביאת מצריםיציאת
 ותפ"ו. תמ"ו ב"א תמורתותצ"ו,

 היה שלא בעצמו, הוא יעיד הקרקיסאני, מפי שמענו כאשרוהנה
 בין הפרש שיש רק, ידע הוא לפנינו. שהציע חשבון, של בטיבו היטביודע
 סבה לו למצא בידו היה לא אבל שנה, בכ"ז והרבנים הקראיםחשבון

 החרבן, עד שתב"ע הבית, שעמד שנה תי*ט שנוסיף אחר יוצא, מזה כלומר,1(
 שס"ה.גיא
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 שפין על לעמוד בידינו שיעלה אפשר יותר, בדבר נתבונן אם ואולםסספקת.
 שנק בית של השנים במספר כי רואים, הננו הראשונים. הקראים מניןשל

 מחרבן הזמן את וחשבו דבר, הקראים חדשו לא לבד, במסורת רק.התלוי
 לשבועים מכתות שמצאון שנה, לתיו שני בית חרבן עד ראשוןבית

 שבה בתקופת-המקרא, רק היא מהזקתם וכל דניאל. בחזיון אשרשבעים
 הראשון הבית שנות אחרים. בדרכים הכתובים את לפרש מקום להםמצאו
 מלכי שנות לפי כי-אם ס"ע, בעל כדברי ישראל מלכי לפי לאקצבו
 עד מבריאת-עולם השנים שמספר ומפני שנה. בעשרים עודפות שהןיהודה,
 ואי- במקרא, משרשות בנין-הבית עד מצרים שמיציאת השנים וכןאברהם
 שלא השנים, ששבע להחליט, אנו זקוקים אחרת, לדרך אותן להסבאפשר
 יציאת עד אבינו אברהם שבין בפרק יסודן סבה, להן לתת הקרקיסאניידע

 שנאמרו השונים, הקצים שני לקום ברצותו ידענו, כאשר yeo~ בעל.תצרים.
 אחר וכתוב שנה, מאות ארבע אותם וענו אומר אחד שכתוב מצרים, שעבודול

 בזמן פלו ששניהם שנה, ושלשים מאות ארבע במצרים בני-ישראל ומושבאומר
 מקצים לכל-אחד לתת זקוק את-עצמו רואה ממצרים, ישראל ביציאתאחד
 חמש בין-הבתרים ברית ושהיתה שנה, שלשים לפי-הנחתו שקדמההבתרים, בין- מברית והשני יצחק, מלדת מתחיל שהראשון ולאמרן אחרת התחלהאלה
 הרבנים, חכמי בין גם מצאנו כבר אבל לארץ. אברהם ביאת לפנישנים

 ס"ע, מדברי הגמור ההפך את מחליטים מקצתם הזאתן הדרך מן??רי
 בין- מברית או יצחק )מלדת אחד בזמן התחילו האלה הקצים ששניוחישבים,
 של בעו5נותיהם נמשך מצרים ששעבוד מפני כאחד, כלו לא אבלהבתרימג
 ומקצתם בין-הבתרים. בברית בתחלה שנקצבו מאות, מארבע יותרישראל
 סברית והשני יצחק, מלדת מתחיל האחד שהקץ ס"ע, בעל דברי עםהסכימו

 לאברהם, השבעים בשנת הזאת הברית היתה לא שלדעתם אלאבין-הבתרים,
 השעבוד ארך לדבריהם וגם בארץ, נתישב שכבר בשעה אחרי-כןכי-אם
 ב.מאור האדומי בזה האריך וכבר החטא, שגרם מפני מראש, שנקצבשמה

 נחלקו הזאת השאלה בפתרון פ"ב(. )מ"א, לכסף" וב"מצרף )פל"ה(עינים"
 שלשים ארך שהשעבוד הרבנים, חכמי עם המחליטים מהם שיש הקראים,גם
 שנה הת"ל את החושבים מהם ויש במצרים, ישראל חטאת מפני יתרותשנה
 מפני לא אבל אברהם, לחיי השבעים משנת ס"ע בעל עם שעבודשל
 אברהם יצא שנה שבשתה אלא בין-הבתרים, ברית נכרתהשאז

 לא כשדים מאור אברהם יציאת )שנת כשדים מאורמארץ-מולדתו
 את לנשב שהשתדלו מהם ויש מסברה(, והוציאוה במקרא,נתפרשה
 כפי- חשבו, הראשונים הקראים אבל 1(. אחרים בדרכיםהסתירה

 ילדת סמוכה בין-הבתרים )ברית סמוכין כפי-הנראה הדורש הקומטי, דניאלו(
 הלבנה, שנות לפי נחשב שנה ת"י וצי והקץ נאמרו, הקצים, תני את לישב טורה.ישמעאל(,

 שממנו יצחק, ידה יפני ש3ה ט"ו הברית, נכרתה ובה ישמעאו, יידה שקדמה משנה.ושתהיי
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 שכך וכמו כנען, לארץ אברהם לביאת שנה ת"ל של הקץ התחלתהנראה,
 להלן, נראה כאשר והשומרונים, למעלה, ראינו כאשר ויוסיפוס, דמיטריוסהשבו
 ב*מאור )הנזכר לטיף משה רבי האחרונים בזמנים כזאת השבוכאשר
 קדמותו שכבר ידע ולא מסברה על-זה שעמד שם(, לכסף", וב.מצרףעינים"
 במצרים ישראל שישיבת יוצא, זו הנחה לפי לפניו. שהיו אחריםחכמים
 ואם מ"ע. בעל של מחשבונו יותר שנים חמש בשעור שנה, רט"ונמשכה
 בריאה "שנת גם חשבונו על מוסיפים הראשונים הקראים שהיו עוד,נאמר
 יעלו לפנינו(, שיבואו הקרקיסאני מדברי קצת נראה )כאשר המבול"ושנת
 לנו, יצא .ולפי-זה סבה. להן לתת הקרקיסאני ידע שלא השנים, שבעבידינו
 על-ידי הקרקיסאני אצל )שנשתבשה תנ"ו ב"א בשנת היתה מצריםשיציאת

 הרבנים הכמי למנין תרצ"ז ד"א ושנת ת"ס(, לב"א פשוטהטעות-סופרים
 הקראים. לחשבון תשכ"ד ד"א לשנת משנת היתהשבמזרח

 ,רוב, רק נכון שהוא בכלל, תאריך-הבריאה על מעירהקרקיסאני
 חוששים. ואינם שלמות, לשנים תמיד מונים שהכתובים מפני בדקדוק, לאאבל

 לשנית אותם שחושבים ופעמים אותם, עוזבים שהם שפעמיםלשברי-השנים,
 עמד והמלכים מהשופטים שפל-אחד איש, לב על יעלה לא כישלמות.
 יחשב כאשר כל-כך, חזקה אינה זו טענה בסופה. ומת השנהבתחלת

 מתוך תאריכו את בדיוק תלמי התוכן הוציא ידענו, וכאשרהקרקיסאני.
 מלך כל של שבר-השנה את תמיד שנתן על-ידי המלכים, שנותמסקר
 גם קצבו לזה דומה או כזה שבדרך הנמנע, מן ואין מהתיו. העומדלמלך
 na~s הזה הקראי להחכם היתה באמת אבל המלכים. שנות אתבמקרא
 רס"ג ובראשם הרבנים, חכמי מקצת דעת בטול את בזה להוכיחאחרת,

 נהוג היה שבידינו העבור שחשבון לאמר, המדה על שהפריזובן-דורו,
 הוא ועל-זה 1(. הראשונים האבות גם חושבים היו ובו מקדםבישראל
 אנשיו, שיחליטו וזה העפור, )חשבון( קלקול על שיורה מה .וזהאומר:
 הזה*. היום עד הבריאה מן תאריך-העולם, שנות על-פי הולךשהוא
 מתאריך-העולם. המבול" שנת את *שהפילו לטעית, הרבנים לחכמי חושב הואוכן

--  
 )עין כאחד גלים הקצים שני ונמצאו חמה, נזנות שהיו *גה מאות ארבע של הקץמתחיל
 קכ"ו(. סמן הכופר",*אשכול

 האבות גיסי תורה, מתן קדם עוד נהוג שלנו חרגון-העבור היה הרס"ג לדעתו(
 )שמולדה לבריאת-עולם ותרניו אלף שנת שנת-המבול קביעת היתה זה חשבון לפיהראשונים.

 שבעה-עשר עד )מרחשון( השני יחדש שבעה-עשר מיום היה ולכן מעברת, ז"ש תת'א( כיבד'
 הראב*ע ביי-ספק כון אלה עוברים יום. ומאת חמשים - נכלל ועד - השני( )אדר השביעילקדש

 השני נחד* וישים עושה, היה העבור בחשבון כי האומר *גם שכתב: ג(, ח,)בראשית,
 הראג'ע דברי את זה-כבר לי פרשתי כן כל-זה'. ולמה שיימה, השנה ותהיהמרחשון,
 כי מעי נעלים שדברי העירני, חיזננסקי, ההשיא יידידי השערתי הגרתי וכאשרהסתומים.

 *נת- על שאמר הרס*ג, על ממנו, העתק בידי שיש בפרושי, הקראי יפת יאמר כן כיספק,
 במאמרי עי-זה עוד 1ע'ן זה. נענין עמו להתוכח מרבה והוא ומעברת, שימה *היתההמבול
 עיי 1ר הרם"ג*,"מחל"ת




