
 ישראלתאריכי4כ2

 הקראים אצל נהוג היה לא הזה שתאריך-הבריאה הדברים,ונראים
 בכל נפרץ שהיה במנין-שטרות, משתמשים היו הרבנים כאחיהם כיבמעשה,
 אלא היתה לא כונתם וכל בתאריך-החרבן. גם ובארץ-ישראלהארצות
5ח?קתם. בעלי- הרבנים דברי בטול את לפי-דרכם ולהראות הכתובים אתלשרש

 הקראים חכמי מצאו לא כמעט כי רואים, אני האלה הדבריםמכל
 לא השני הבית שנות בדבר מנין-הבריאה. בענין דבר לחדשכל-מקום
 ולאמר כצורתם ס"ע בעל דברי לקבל כי-אם אחרת, דרך להםנשארה
 על-פי נקצבות שהן הראשון, הבית שנות בדבר אבות. ירשת שהםעליהם,
 ישראל מלכי שני על לעמוד לך "אין עליהם: אמרו שכבר המלכים,שנות
 מלכי משני אלא יהודה מלכי שני על ולא יהודה, מלכי משניאלא

 ראיה ומבלי ס"ע, בעל מדברי הקראים סר4 ר"ה(, ריש )ירושלמי,ישראל*
 הבית שנות על-פיהם וקצבו יהודה, מלכי לחשבון היתרון נתניכל-שהיא

 הקראים בו שמצאו השני, המקום ס"ע. בעל של ת"י תחת שנה,לת"ל
 שאמרתי מה שכפי שעבוד-מצרים, זמן הוא אחרות, פנים בו לגלותמקום

 נתקבל לא למעלה, ראינו כאשר אבל רט"ו. עד שנה מרד"ו מקצתםהעלוהו
 עם הדבר בעקר הסכימו כלם שכמעט הראשונים, הקראים חכמי אצלגם

 המקראות את לישב השתדל הקומסי ודניאל עולם"1 =סדר בעלחשבון
 שקם נראה קומסי, של בן-דורו ה%3נדי, בנימין גם ראינו. כאשרלפי-שיטתו,

 מה כפי אשר הקרקיסאני, בפרטים, אפילו ליסוד, ס"ע בעל דברי אתלו
 אנשים, לשני תעלה אחת ששנה מאליו, מובן לדבר יחשב בשמושהבאתי
 בחשבון נחשבת אחת שנה "כי שאמר, בנימין, על דבריו במרוצתיאמר
 אלון בחשבון תקשב אחרת שנה וכן הגלעדי, יאיר ובחשבון בן-פואהתולע

 מדברי זה למד כל-ספק ובלי הפרעתוני"ו בן-הלל אבצן ובחשבוןהזבולוני
 י=ב(. )פ' עולם" וסדרבעל

 הקראים הסכימו שלא אף-על-פי כי רואים, אנו י ס ד ה ה מדבריגם
 שנות-הבריאה, במנין במעשה מהם סרו לא מכל-מקום ס"ע, בעללחשבונות
 קכ"ז( )סמן הכופרן "אשכול בספרו הזה. לתאריך חושבים שהיובמקומות

 נותן הוא וברבם שבמקרא, הדורות סדרי מתוך שנות-הבריאה מוציאהוא
 ונ*1 אלף נח ועד מאדם 1(. במספריו טעיות נפלו שלא המוכיחיםסמנים,
 זמן עד יצחק( )צ"ל אברהם "מזמן מדות(, בית לי ה בנ א )סמנםשנה
 מצרים יציאת עד יצחק מלדת המטה(, ץ צ )סמנם ותשעים מאות תשענח"
 בנין תהלת ועד שנה, תמ"1 ב"א מצרים יציאת עד מב"ע ונמצא שנה.ה'
 הבית מתחלת ו(. ה י ל ם 1 ק מ א צ מ א עד )וסמנם תתקכ*ז ב"א ראשוןבית
 תכ"ט לפרטיהן(, שנותיהם מונה )שהוא יהודה מלכי שנות לפי חרבנו,עד

 מאות( תשע עד )מח"ק למאות כמגפ*ץ הסופיות אותיות תמיד חושב הוא בסמליו1(
 לאחדים. ולא לאלפים האלפיןואותיות
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 צובתי )סמנו תב"ב חרבנו ועד בנינו ומסוף אהרן( וא ב י את ז ב )סמןשנה
 )שבועים שנה ת"ץ שני בית חרבן עד ראשון בית מחרבן י(, ביתאת

 משיח )עד שנה מ"ט כורש מלוכת עד צדקיהו מגלות שבדניאל(,שבעים
 אחת( שנה אלא אם-כן מלך )שלא לכורש אחת שנה שבעה(, שבועיםנגיד
 שהשלימו א(, נ שא )סמנם שנה נ"א הרי הבית, בנין לפני לדריושואחת
 ועד בנינו מתחלת שני בית שעמד נמצא שנה, לשבעים בבלמלכות
 אבל שנה; תלעה - שנים ארבע שנמשך בתנו, ומסוף שנה, תל"טהרבנו
 שבדניאל, ושנים ששים שבועים כנגד שנה, לתל"ד רק אותן חושבהמחבר
 שנעו ג"א . בשנת חרב ראשוז שבית ונמצא, היא. ת י ד ואם סמן בהןונותן
 כשהוא האלה, החשבונות כל אחר אבל י(. תתמ"ו ג"א שני בית וחרבןלב"ע,
 חשבוננו לפי אותה קוצב הוא בה, עומד שהוא השנה את לקצובבא

 בית לחרבן תקע"א אלף לשטרות, ת"ס ג"א שנת שהיא 2(, שמך( ונאצ נבי ועם סמן בה נותן )שהוא תתק"ט ד"א שנת על ואומר אנו,לבריאה
 יהיות צריכה היתה חשבונ5 שלפי בזמן שני, בית לחרבן פ"א אלףראשון,
 לב"ע. תתקכ"ז ד"אשנת

 בית בשנות מקורו חשבוננו לבין ההדסי חשבון שבין ההבדלזקר
 עודפות יהודה מלכי ששנות שנה, לעשרים שיעלה היה, הראוי ומןראשון.

 שנה, י"ח רק צולה הזה ההבדל ההדסי אצל אבל ישראל. מלכי שנותעל
 להביא שכח אברהם עד שמנא בפרק טעיות: שלש בחשבונותיו שטעהמפני

 הבית בשנות ארפכשד; לדת עד המבול מן שעברו שנים שתיבחשבון
 השמיט אחד, לאחד אותם מונה שהוא יהודה, מלכי חשבון לפיהראשון,

 זה כנגד תכ"ט; רק אצלו עולות הבית ששנות עד אחזיה, של אחתשנה
 את לכל-אחד נותן הוא שבפרטן ואנוש, שת לאדם, יתרה שנה בטעותחשב

 הושבה והוא שכ"ה עולה שקבוצתן ותשצים, ק"ה ep~' לו, הראויהמספר
לשכ"ו.

 שהרגישו לאחר לאחרונה, פסק הראשון הבית בשנות ההבדל גםאבל
 דברי את להוציא כל-שהיא ראיה בידיהם שאין כפי-הנראה,הקראים,
 ענין אליהו/ )ב"אדרת אפונדופולו כלב רבי הקראי מחזקתם.הרבנים
 יאמר: הראשון, הבית לבנין התאריך על בדברו פ"ג(, סוף ויובל,שמטה
 )הנמצא שסמנו של"ת, ג"א בשנת ונחרב תתקכ"ח ב"א בשנת הביתשנבנה

 בהסכם שנים, ועשר מאות ארבע ושעמד מעל-פני, ח ל ש הרבנים( אצלרק
 ולא עד שעברו, השנים את חושבים שהם אלא הרבנים, השבון עםגמור
 מדצת לגמרי להפרד יכול אינן אבל בכלל. ועד עד חושבן והוא בכלל,עד

 העול לבריאת *גה ושש וחמשים מאות ושלש אלפים שלשת שבשות יגו, .נודע1(
 בשנת היה יהרני( מקדשינו בית וחרבן בימינו, במהרה יחנה אלהינו, בית בית-המקדש,נחרב
 דבריו. להשלים יש כך בחשבונך-- שנה .תתמ"11ג"א

 תתק"ט. ולא תת"ט אלא עולה אתו והשמן בחשבונו טעה אביטירן". שי בסגין נכנס נ"א, ר"ל נאצו, של לחצי ואומר: לדבריו לאור מוסיף ההדסי2(
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 וסמנים מקומו *אמצא סמנו יעיד כאשר ההדסי, מדברי )ששאבםקדמוניו
 ע"ה, החכמים דעת לפי "אכן ואומר: דבריו(, במרוצת מביא שהואאחרים,
 נדדו בהמה ועד השמים מעוף שאמר, מעת והוא מסופו, חרבנווכמונים
 לבני ה' זכור סימנו לבריאה, שנ"ו ג"א בשנת החרבן תאריך והיההלכו,
 וסימנו שנה. תכ"ט הרבנו סוף עד בנינו מתחילת לפי-זה ויהיה את,אדום
 סוף עד בנינו מסוף יהיה בנזגו, של שנים שבע תוציא ואם יבוא. אתבז

 כל אבל וכוא. ביתי את עזבתי וסימנו שנים, תכ"ב( )צ"ל: תכ"טחרבנו
 חרבנו" וסוף של אלה שנה שמונה-עשר תימה. דברי אלא אינםדבריו
 בשנת נשלמו הראשון הבית ששנות חושב, וההרסי מקום. בשום נמצאולא
 צדקיהו. המלך עם שנ"וג"א

 בתקופת כל-עקר. בחשבונותיהם ~צלחים הקראים היו לאבכלל
 על טעיות הוסיפו השני הבית ובעקופת כלום, בידם העלו לאהמקרא
 היסד עד כורש מרשיון שעברו השנים את קוצב ס"ע שבעל בזמןטעיותז
 אלה שנים חולק שהיא )אלא כראיי שנה לי"ח לדריוש שתים בשנתהבית
 העירותי וכאשר הימים, מדברי יודעים שאנו סמה אחרת בדרך פרסלמלכי
 מערבב ואפונדופולו שנים בשתי רק הזה הזמן את כולל ההדסי -כבר(

 עזרא עשת ועת שהוא שני, בית בנין תאריך על ואומר יותר עודהדברים
 הרבנים דעת את ובהרכיבו 1(, )ש( השני" בחדש ה( הראשונה בפעם ע"ההכהן

 אך היא. ת ל ד ואם סימנו שנה, תל"ד בבנינו ,שעמד יחליט, יחדוהקראים
 ואומר: דבריו שונה והוא שנהק, ועשרים מאות ארבע עמד מכונתועל

 היה השנים ושאר שנה, ת"כ( )צ"ל: תי"ג ובהשקט בשלוה היהשוהבית
 וסתירות שבושים נמצאי חשבונותיו ביתר גם טיטוס". מיד ובמצוקבמצור
 לעמוד יוכל קורא וכל בזה, עליהם להעיר לנכון חושבים אנו שאיןגנונים,
 מדעתו.עליהם

 בתחלת הקדמונית יושבי-קרים של תאריך-הבריאהמ
 תאריך רש"ף אב"ן הקראי החכם גלה בה, עומדים 'צאנו השביעית,המאה
 כאשר רבות, פעמים יוכר אשר יושבי-קרים, הקראים אצל ליצירהחדש

 ואני שלנו. מנין-הבריאה בצד שונות, ובמגלות בכתבות נאמנה,יבטיחנו
 37( )סמן זכרון" ב"אבני אשר במצבה הנמצאה מהן, אחת כתבת רק פהאביא
 שני מהשואת למטרכיי'". שפ"ה היא ליצירה תקל"ו.,. *שנת בה:וכתוב

 מיד, יוצא בידו, רש"ף אב"ן שהביא אחרים, ומספרים האלההמספרים
 - המטרכיים מנין על עודף הקדמונים יושבי-קרים שלשחשבון-היצירה

 אבון לדברי הזה, התאריך שנה. בקנ"א - חשבוננו עם רש"ף אב"ן לדבריהשוה
 קרים(, )לאנשי ד=א הוא שזמנה ד(, )סמן אחת מצבה ונמצאה מאד, קדוםרש"ף,

 לארתחשסתא ע ב ש בשנת מבבי עיה שעזרא והלאה(, א )ז, עזרא מספר ידענו אנחנו1(
 לחדש באחד לירושלים ובא ן 1 ש א ר ה לחדש באחד ושיצא לדריוש( - ט"ע בעל לדעת)או
 עיו אשר והיוים, הכהנים במסטר עזרא השם שנזכר משה דבריו הוציא ואפונדופויו י, ש י מ הה
 הסופר. עזרא זה אם הוא, גדוי ספק אבל ג(, י*ב, )נחמיה, זרבבלעם
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 רש*ף אבין שסדר המצבות מסדור הליצא וכפי לחשבוננו. תתמ"ט גיאאו
 ש"פ ד"א שבת 9ד לבדו של"ר הזה הקדום התאריך היה זכרון/ב"אבני

 1(, זה בצד זה בערבוביה משמשים הפאריכים שני והלאה ומשםיחשבוננון
 מפנפ הקדום התאריך לפי-השבוננו שעבר לאלף החמישית המאה שבסוףעד

 הש2.. כל והלאה ע סמו וממצבח הפטרבי. האדש, לתאריך לגמרימקום
 השבוננו. שיטת לפי לבריאהמשיות

 הקראן מחשבת את כרצע יכיר שופט-מישרים איש כיאילם
 כו של עליונים בני-אמונתו את לתת הוא שואף מעשיו. מתוךהמבצבצת

 השפשוף הבית מימי מקדם, מוצאותם יושבי-קרים הקראים ישראל.עם
 לגמים ממם צעירים הרבנים אשר בעת היטב, מדקדקים סדרי-זמניםולהם

 בעלי- בעיני קוצים בכל-עת-מצא מטיל רש"ף אב"ן בחשבון-זמנם.ונבוכים
 את-צצמו ועושה העם. את והטעי שטעו בראלים, עולם" "סדר ובעלהקבלה
 ולולא סיע, בעל אחרי בחשבונותיהם הלכו הקראים שגם ידע, לאכאלו
 כל-שהוא. אפילו השני הבית משנות יודעים היו לא ממקורושאבו

 בספרן רש"ף, אבין של בימינן תמיד המחזיק חב4לסין,והפרופיס4ר
 את קבל 1865( שנת )פטרבורג, קרים* דער אדיס דענקמאלער"אכטצעהן
 Rm מלמד וכגבר פשוטות, בזרועות בני-קרים של הזה הקדוםהתאריך
 רישף אבין בהם שנשתמש מספקים ומקורים גסה בדרך לא אדניומלסד
 ומוציא בהם1 לפקפק שאין דברי-ימי-העולם, בקורות כי-אם להלן(,)עין
 ממשית בימי עוד לבריאה חושבים היו  יושבי-קרים  שהיהודים תולדה,נוזה

 פשוטה וראןתו בידם. חשבונם נשתבש לא ויכן בארץ-ישראל,הפרסיים
 המנין לפני 516 שנת שהיא לדריוש, שש בשנת ם נשל שני ביתמאד.
 נמצאת 2(, הזה המנין לפני 331 בשנת היתה פרסיים מלכות וסוףהרגיל,
 רק הזה הזמן את חושב מ"צ בעל אבל שנהו קפ"ה הבית בפנימלכותם
 שבני-קריפ השנים כמספר שנה, קנ"א בשעור שטעה נמצא שנה,לל*ד
 שלנו! הם?בש החשבון על שנות-הבריאה במניןעודפים

 והחדש, הקדום התאריך בין להבדיל רש"ף אבין יודע שעל-ידו המבהק, הסמן1(

 התאריך יפי גמגה שהזמן בידוע החדנו, שם בצדה נזכר שאם הוא, סתם, בחובה שהשנהגמקום
 אי-אפשר הפשוט השכל עי-סי כי בדרך-נבואה, כל-זה לו שנגלה הדברים, ונראיםהקדום.
להשיגו.

 רסוס, שר-צבאו בידי הנהוג המנין לסני 330 שנת בתמוז נהרג האחרון דריוש2(
 ואמ- אלכסנדר; מלכות את עליהם קבלו הארץ יושבי אך פרס, על מלוכה יעשות אמראשר
 5אעת אחת, בשנה פרס מפלת מקדים הבילסין אך הראוי. מן שנה קנ'ב פוחת ושע מנין -ון
 ע9ה וכפי-הנראה ארבל(. עי-יד פרס היל את אלכסנדר נצח שנה אותה שי )שבחרף331

 אחרת. בדרך רש"ף אבין 9י בידו שעלו שנה קנ"א מנין עט השבונו את יכון בחפצוכזאת
 333 משנת פרס של מפלתה חשב לא אם יודע מי שנה, לקמ"ט חלא צריך היה יאו?יו

 ובני ואשתי ואמו איסום על-יד דריוש חיל כל את אלכסנדר הכה זו שנה 9ל)שבהרף
 ימי סוף את מאחר שהיה אפתר שגה, יקנ'ג צריך היה ייו ולהפך, המוקדונים(, בידי שבי91ל1
 אלכסנדר. בידי המולך-מעצמו בסי( הומת שאז 329, שנת עד פרםשלכות



 בורנשטיין י.ת.יי

 הושב ס"ע שבעל האחת, טעיות. שתי בחשבונו טעה הבולסוןאבל
 כי-אם ידריוש, שש בשנת ו, נ י נ ב ר מ ג מ לא הבית, בפני פרס מלכותשנות

 שמלבד וצוד, הנהוג. המנין לפני 520 שנת שהיא שתים, בשנתמתחלתו,
 ובין עולם' "סדר בין אחר חלוף עוד יש פרס, מלכות בשנותההבדל
 מלכות ממפלת -עברו ס"ע לדעת יונים: מלכות בזמן דברי-הימיםקורות
 עולות שהן בזמן בעילם', שמלכו שנים אשש רק מנין-שטרות עדפרס
 לבעל יחסרו ואם-כן המנין1 לפני 312 תשרי עד 330 מתמוז ועוד, שנהלי"ח
 חב5לס15 עמד האלה הטעיות מן אחת על קס"ח! כי-אם שנה, קנ"א לאס4ע

 האשכנזי. אחרי מועטים חדשים לאור שהוציא לספרו, הדוסי בתרגומובעצמו
 לגמרי מדקדק אינן בני-קרים תאריך "גם יאמר: 102 לצדבהערתו
 משנה עברו ס"ע, בעל דעת לפי כי שנה. ט"ו בשעור האמת מןונוטו;

 י"ה בנין-הבית גמר עד הנהוג, המנין לפני 536 משנת כורש, שלראשונה
 שש מנין-שטרות עד ומשם שנה, ל"ד פרסיים מלכות סוף עד ממנישנה,
 לקס"ו כי-אם R"Jpi, לא עולה ההבדל נמצא שנה, רכ"ד 312 בשנתשטרות מנין- תהלת עד מכורש עברו שבאמת בעוד שנה/ נ"ה יחד העושותשנים/
שנה".

 שבאה 1(, לגמרי מלפי נקיה אינה היא שגם הזאת, היקרההמציאה
 בדרך חשבונו על במקרה שחזר בהסח-הדעת, כעקרב, בלי-ספק,לחבילס5ן
 סוף עד הבית מבנין פרס מלכי שנות על לא שחקר על-ידי -אחרת

 מקום עוד בה נמצא שלא מנין-שטרות/ עד מלכותם מראשית כי-אםמלכותם/
 נשברו אשר דבריו, כל אחור להשיב לעוררי צריכה היתה -לטעיותיו
 אחרת בשפה . שנית מהוציאם לחדול על-כל-פנים או יוצרים, נבלנשבר

 מן בידו הספיקו לא כפי-הנראה אבל חדש. קהל-קוראים בהםולהכשיל
 בהערתו כי להרגיש, חפז אינן או מרגיש שאיני עד תשובה, לעשותהשמים

 בקרים נהוג זה תאריך שהיה הראשונה, דעתו את לגמרי מבטל הואזו
 הוא קורע כי לב, על שם ולא בוז שתבתו נ לא ולכןמימות-עולם,

 מקום ונותן עמיתו גבר מעל-פני המסוה את במתכון, שלא אלה,בדבריו
 נרכל בצדק הזה. המקלקל התאריך את מלבו שבוא בצדק, עליולחשב
 קטגורו, סנגורו שנעשה לזה, לו אוי רש"ף: אבון עללקרא

 הזה התאריך שכל לראות, היטיב אשר הרכבי, הרא"א על להתפלאויש
 אחרי בהמשכו כי-אם דבריו, להוכיח אחרת דרך מצא שלא יסודו,בכזב

 שאפשר דברים - מאחר מזמן מוצאו בכלל שמנין-הבריאה השי"ר,החלטת
 הזה וס?כהש המעבש התאריך אשר בעוד - עליהם לחלוקלבעל-דין

 ובלא- בלא-דעת ויעשוני עצבוני נמהר מזלף ידי כל-איש: באזניקורא
תמונה!

 ר מ ג כ נהשגות הבית גפני פרס מיפות ששנות גטעותו, תסוס חבילסין כאן גם1(
 נמצאות )516( לדריוש 9ש שגת עד )535( לכורש ראשונה שמשנה מרגיש, ואינובנין-הגית,

 י*ח! ולא שנהעשרים



ו- ישראלתאריכי

 מפי להציל נוכל החכם, הסנגור מדברי שלמדנו ממה יותראבל
 לנו, וודע בוחנת, אזן אליהן נטה אם מליו, מפטפוטי כי בעצמו,בעל-הדין
 צוארו להמיש השונים, ומכרכוריו הזה; המטעה המספר אל הגיע דרךבאיזה
 עברו אשר החליפות על לעמוד נוכל בהן, נכשל והסתירות,אשר הטעיותמן
 זה. יציר-כפיועל

 ש, א ר מ י ל ב י צ ה אשר המטרה ואל עבודתו, אל רש"ף אב"ןבגשת
 ואת הקראים אחיו כבוד את והשרים העמיםלהראות
 של בשבים יברא לה ראשי ראה הרבניה אחיהם עליתרונם
 קבלתם ועל הקראים קדמות על בדקדוקם יורו אשר מזחדים,תאריכים
 ככלב רק החיצוניות החכמות מן שלקק רש"ףן אב"ן והאמתית.הנכונה
 עינים' *מאור בעל מחקירות העברית, הספרות מן ידע הים, מןהמלקק
 מעת- מזכירם שהוא למקרא, במבואיו ובן-זאב דוד" ,nbS בעל מדברי)וכן

 שנות הן הדבר וסבת מדקדקן אינן בימינו, הנהוג לבריאה, שהמניןלעת(,
 )ההפרש שנה לל"ד ס"ע בעל אצל ויצערו מעטו אשר פרס,מלכנת
 בהסבו עינים", "מאור בעל הזכיר שלא מלכות-יון, שנות במנין גםהנמצא
 יכול לא מעצמו, כמובן - אלכסנדר ממיתת מתחיל שמנין-שטרותבטעות,
 על-פי הזה ההבדי את לקצוב פניו ?ם ולכן רש"ף(. אב"ן לב עללעלות

 ולפוקה. למכשול נפתח מקור רש"ף לאב"ן נמצא והנה לפניו. שהיוהמקורים
 ממכתביו באחד שהביא פרס, מלכי מזמן רשימות שלש לידו אבההמקרה
 מאלן הודיע שלא 251ג צד דענקמאלער", *אלט?ידישע בספר)נדפס
 להזכיר חשש שלא עינים', ומאור בספר שלשתן נמצאו ובאמתלקחן,
 פל*ב(, )מ"ע, האלכסנדרי לפילון הגדולים הכהנים שנות רשימת והן:וחמו,
 מיטסטיני לפי האלה המלכים ושנות )פל"ד( אזביוס לפי פרס מלכישגות
 מלכי ושנות הגדולים הכהנים שנות רש"ף אב"ן קבז והנה )פל"א(.הפרסי
 קפ"א מלכותם נמשכה )פילון( ידידיה לפי כי ומצא, אלה, שברשימותפרס
 רש"ף ואב.ן 1(. שנה קפ"ז מיטסטיני ולדעת קפ"ג אזביוס רשימת לפישנה,

 אזביוס, רשימת לפי פרס, מלכי שנות בחשבונותיו. יטעות מאד עיול רש*ף אב"ן1(
 ארתחששתא שי החדשים עשרים נחשב )אם האחרון דריוש של מלכותו סוף עד הראשוןמכורש

 מלכי שנות שנים. בעשר רש"ף אב"ן טעה ואם-כן שנה, לקצ'ג עולות אחת(, לשנהוסוגדיאן
 אג"ן מנה שלא הדברים, ונראים שנה. יקצ"א בקבורתן ע1ל1ת מיטסטיני, רשימת יפיפרסיים,
 דברי את הבין שכך מפני אוחו, ארתחששתא בשנות כלולות שהן ארטיט, שנות ארבערש*ף

 קפ*ט, כי-אט קפ*א, לא עולות הגדולים הכהנים שנות שנים*. ארבע ארסיס מלך ,ובזמנוהאדומי;
 יעלו מחט, יכי-אחד כ"ג תמורת שנה ע"ד וייוחנן לידוע הנותן "העתים', בספר האחר הנוסחולפי

 גתנו, אחד טרועה אלה רשימות שתי כי מיטסטיני, תצל פרס מלכי שנות כטספר וזנה,לקשיא
 שהוא מתוך כי הוא, טעות, לכלל רש"ף אבין את שהביא הדבר, 8ט;ח"Vtterbensls .4 מתעהמרועה
 את המערבב אניות, בה. הכתוב את להבין לבו גחן לא שברשימה המספרים את לקבץטרוד
 כי *ייידיה', בפי הבר ישים בישונו, הטאויעות את ומסדר הגדולים והכהנים המישיםשנות
 כורש ימי כי 9ט ונשאר יבורש הראשונה בשנה יירושלים זרגבל עם עיה גדול כהןישוע

 אל לבבל הלך שנה שבאותה ארתחששתא, לאחשורוש שתים-עשרה שנת עד שנה( )כידודריוש
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 מפני בלי-ספק )כדבריו(, לפרסיים" הנאמן "הסופר מיטמטיני, בדעתבהר
 בימי ספרו את כתב מ"ע, בספר שקרא כפי כי מחבריו, וקדמון פרסישהיה

 ממספר ואם פרס. מלכות נפילת אחרי אחד דור כימי הראשון,סילוקוס
 יהד, מיטסטיני רשימת לפי שמלכו ודריוש, כורש של שנים שתי נגרעקפעז
 ישארו ח(, )סמן הבית בנין לפני שקדם יזמן אותן חושבים הקראיםושגם
 ל"ד, אלא מינה אינ5 ס"ע שבעל ומפני קפ"ה, הבית בפני פרס למלכותלנו

 משנת רש"ף אב"ן מכתב )עין בדיוק שנה קנ"א בשעיר מטעה שחשבונונמצא
 רש"ף אב"ן היה יכול האלה הדברים יסוד על שם(. הרכבי, שי בספרותר"ב,
 כחוט- ומדקדק מכנן לב"ע קדום תאריך יקרה, מנחה לאחיולהגיש
השערהן

 שחשבון-הבריאה כזאת, נכבדה לתולדה רש"ף אב"ן שהגיעאחרי
 אפשר - יותר ולא פחות לא - שנה קנ"א אלא האמת מן נבדל אינושלנו
 משומרון, יושבי-קרים אחיו הגלו שבה השנה את בדיוק לקצוב לוהיה
 בדויה. גלות - שלמהגלות

 בשנת היתה השבטים עשרת גלות כי יודעים, אנ4 דוד" "צמהמספר
 של ההבדל את עליה נוסיף הנהוג. המנין לפני 555 היא לבריאה, ה רנ"א
 רש*ף אבין ביד עלו ובכן הזה. המנין לפני 706 שנת לנו ותצא שנה,קנ"א

 )להונות להנות יקרות/ מרגליות שתי - חדשים תאריכים שני מחתא"*בחדא
 הבריות. את בהןקרי(

 בן יהודה יציר-כפיו, בפי רש"ף אב"ן שם הזה החשבון יסודעל
 11 כוסדורי האדון למלכות החמישית ,השנה כי הדברים, את הנקדן,משה
 )הובא, לגלותנו* מאות ושלש אלף שנת היתה הנהוג( למנין )594הפרסי
 594,-706==1300. כי 13(. צד הרכבי, ואצל 77, צד הרוסי, בספרו חבולסוןאצל

 שצ ארך-היד לדריוש דישונה ובם-ן תחתיו. לכהן בנו יהויקים את אחריו והניחהמלר
 ואחר- שנה ל"ו בראשונה הגדולה .נתו בג ישוע שעמד מוסיף, ואניוס הבית. לבנותיירושלים

 הדברים ארך-היד. ירריוש עשרים בשקת תמו אשר שנה עשריה בכהנה ושמש חזרכן
 שנות )כי שמונה שהן אביו, מקום יהויקים שמלא השנים נכללו לא אלה שנה שבניוברורים,
 רעד הערת )עין במקורו העתים" ב"ספר אניוס אצל וכמפרש שנה(, עשרים מיטסטיני לפיאחשורוש

 וגתן מאליהן, למובנות שחשבן מפני אלה מלים השמיט עינים" *מאור שבעי "יאש?'(י
 הרשימות שלש מתוך רש"ף אבין שהוציא המספרים כל ובכן רש"ף. אבין יפני מכשולבזה

 בהחלט. משנשים עינימקאוב*מאור
 הראשוןש כסרו ממטבעות ידבריו ראיה ומביא כוסרודי, זה שם קורא חב.לסין1(
 והלאה(. 84 צד הרוסי, )תרגום חוסרוי השת בצד וחוסרודי חוסרוד השם את עליהםהנושאים
 הנוצרים רגילים שכך וכדרך הדלת, תחת )בשוא קסדראי הזה השם את הכותבים דוד",,צמח ובעי הכהן יוסף ירבי דברי-הימים מספר הזה השם תמונת רש*ף אב"ן שלקח משער,הרכבי
 ואו אחריה כתב וגם בחילם, הדלת את וקרא שטעה אלא עזרא(, תמורת עזדראלקרא

 פרס, לשון שידעו בבבל, שהגאונים להעיר, לנכון אחשב ואנכי והלאה(. 43 צד3דעגקמאלער,
 כומר. בטעות נדפס 27, צד ושם, 26(; צד )פתחו54ח5, כסרו הזה המלך שם את כותביםהיו

 השזח את לתקן גרץ היטיב וכבר קנסרי, בשבוש כתוב ג( דף י"ז, )סמן צדק* "שעריובתשובת
 י"א(. ציון ח"ד, יודען", דער "געשיכטע )עזן כנכוןהזה
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 משנת במכתבו האומר בעצמו, רש.ף אב"ן מפי שומעים אנו איהדברים
 מאות ושלש אלף התאריך כתב עשהוא זו: רשימה בעל צל שהזכרנו,תרעב,
 היתה ממנו והקודמים דוד" וצמח לדברי השנים מנין ולפי לגלותנו,שנה
 עודפות ולפי-זה ליצירה, ר"ה "א ג בשנת הושע צם השבטים עשרתגלות
 לפניו, ורקד השטן בא כאן אולם הבריאה'. שנות על ה נ ש א " מ קכמו

 לטעות לו מזחך כשרון )אשר רש"ף אב"ן בפי וקם עולמו את לוערבב
 4צע על-פיו אשר בלבו, שהיה קנ*א תחת קמ"א, משבש מספרבחשבון(
 בפעם אם אולם 1(. זה במכתבו ושלש פעמים עוד יזכרני ואשר זהחשבונו
 נכשל זמן, באותו שנבראה אחרת, ברשימה הנה ו, נ ד ש ל ב רק נכשלהזאת
 שנת כי קוראים, אנו הספרדי בן-שמחה אברהם ברשימת ה. ש " פ בגב
 זו )רשימה לגלותנו שנה ותרפ'ב אלף שנת היתה ליצירה תשמ'וד"א

 ממספר אם 54(. צד הרכבי, של ובספרו 69, צד הבילסוז, של בספרומובאה
 ישאר שומרון, גלות עד מבריאת-עולם שעברו ר"ה, ג"א נגרע תשמ"וד"א

 רש"ף אב"ן זעם ותרפ"ב, אלף ממספר הנבדל תקמ"א, אלף המספרבידינו
 רש"ף אבין ילדי - ובכן שנה. בקמ"א כי-אם בקנ"א, לא הספרדי,בפי

 דברי את יכזיב מהם וכל-אהד כחשים, בנים המה, ילדי-שקרהראשונים
אחיו.

 והן העין מן רבים ימים למסתר יכולות אינן כאלה סתירותאבל
 ראה והנה מועטים ימים עברו לא תהום. מעמקי מאליהן ועולותבוקעות
 אחיו, את איש נצים אלה מחמדי-לבבו שני רוחו, לשממון רש"ף,אב"ן
 אך בם. לא-אמון בנים שניהם גם כי עליהם, לחשב לרואים, מקוםנותנים
 דרכם. עליהם לצוות בלחו ואין מרשותו, בניו יצאוכבר

 על- להתחקות רש*ף אבין ישוב בו, עסוקים שאנו מכתבו,במרוצת
 נגלה פטרבורג* בעיר הנדפסות "היוחות מן אחרת. מנקדה רשימותיושתי
 מנינפ; לפני 722 בשנת היתה שומרון שגלות חושבים, הנוצרים שחכמילו,
 קמ"א לא שלנו שנות-הבריאה על להוסיף יש זה חשבון לפי כי מוצא, הואוהנה
 ובשמחת-לבבו עצבותיו, ירבה לא הזה הדבר שנה. קס"ז כי-אם קנ"א,ויא
 התועים בכלל, הרבנים ובחכמי סעע בעל בצואר הקולר את תויההוא

 רשימותיו, שתי עם יפה עולים הדברים שאין מזה, וקשה רע אבלוהמתעים;
 לכוסדורי, חמש שנת תהיה האלה הלוחות לפי כי בקהל. נתפרסמו כבראשר
 עילות, מאות ושלש אלף ולא לגלותנו, ושט*ז אלף הרגיל, למנין 594שהיא
 למנין 986 שנת שהיא הספרדי, אברהם ברשימת אשר תשמ*ו, ד"אושנת
 לגלות תשוח אלף שנת כי-אם ותרפ"ב, אלף לשנת לא מכינת תהיההנהוג,
 והשניה שנה, בטש הנוצרים מחשבון נוטה ראשונה רשימה ונמצאשומרון.

 לאחר הכתוב אחר במכתב פדגריו נראה אלה מספרים שוי בפוחו נתבלביו עד-במה1(
 עז-ידי גולד גדע אשר שכפי הספרדי, שגרשימת לגלותנו תאריך על גרגרו כי הר"ז,שנת

 קמשן ותקן חזר אחר-כך -ורק שנה קנ*א בו נוספו כי גראשוגה, יאמר שנה, קמ"אתורפת

 265(. צד דענקמייער,עיין
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 .וזה הזה: ההבדל על ואומר הטצרים, חכמי דעת מפניהן ומבטלידיו, מעשה- לרשימותיו, היתרון ונותן בזח, משגיח אינו רש"ף אב"ן אבלבכ"ו.
 )יהודה המגיה ויד יון, מלכות עי וצנים )כעוז( כן מוסיפים שהנוצריםמסבה
 שס"ד ד"א שנת כי למדנו, הסגיה *ומדברי עמו/ בני עם שיתה בז"הנקדן(
  החמישית  השבה את מאחר הוא ובזה כוסדורי*. למלכות החמישית שנתהיתה

 והוא 594. תחת הנוצרים למנין 604 בשנת וקובעה שנים בעשרלכופדורי
 השנה( )שונתו התאריך "וזעא ואומר: דוד". *צמה בעל את לדבריומצרף
 וכמה מלכו שנת בשר בלי סתם, כוסדורי את נו דודי תצמח בעלשהביא
 וכולן  לפרנו הכציה  המדברי מלו;שנים

 שהנוצרים החרטתו, להטים. מעשה בי-אם אינם האלה הדבריםכל(
 הידוק לפי באשפז מלך  ובוסרו היא, בטלה שיחה  יתרות, שנה כ*ומוסיפים
 בשנת נופלת למלכו המש ושנת לנוצרים, 590 בשנת הפרסיים, ימימדברי
 ל?תףג לו לעשותו הפץ אשר דוד", *צמח בעל )שהזכיר 604 ושנת594,
 41 למלכותו ט"ו שנת היתה ירושלים, את כבששבה

  מלתש ידו  אילת כי לדותו, רק הואיל רש"ף אבין עמל כלאבל
 מיד לקהה מרחם גיחה ברגע אשר הספרדין לרשימת עותו. אשרחת

 הנקדן וברשימת ארוכהו להעלות ידו מצאה לא בקלקול, . פי-שניםיוצרה
 היתה בראשונה אשר וחפוז אדותהו עם להשוותה קלקול, על קלקולהוסיף
 שבהו קלש של ההבדל ועם כוסרו של מלכותו וינות עם על-כל-פניםסירנת
 אך שניהם. עם בסתירה היא עומדת עתה הנה מיטסטינק רשימת מתוךשהוציא
 'ימוצה צהא4. עלובה כמה כפי-הנראה, בנפשו, ידע המהיר, הנחתום רש"ף,אבין
 חשך-כותש טרמו מקנה א80ירס41  פתאם והויך בבת-ראש  מורקר הואהוה

 אזרע חק** את במקצת למיכל-פנים להשליש בכלייתו חוהר 89( לצד הבולשן1(ן
 היא יא הנקדן של מושבו שמקום והאחת, לזה: סבות שתי למצא "בדרך-הגוערה"ואופר
 והשנשא הוה, 8פ5ך גכגע מושל שיטון ההת כקיאם אמצעי בלי כסרו ממשלה מהת48מד
 ושיבר-הבויש אלאט, אוים אמושל. בשנה שששא אפשל ולכן בארצוה, פלקטט הנקרןשיהה
 אגן אבל יכל-דגר, מטבעי מאמין איש לוה להרגיע יוכל אולי המכה, עי יוחש 81מהכת
 א-אח -אפילו וגאלת מלחשים. יקול ישמע לא  אשר מבין, איש על פעיה כל יפעולבבאו
naw1,בבית-דין ומאשרת ונאמנים כשרים עדים מאה עי-פי מקימת עליה, דגים שאנו זו 
הנדוי

 משטבעות יו, מונה שהוא המלך בשנות איש ויטעה להאמין, היה קשה אז גם שבעולם,
 מלכפשך שנית ימגין גכהנים בית-דין ומעשי שטרות והמון שנה, נכי ממנו יוצאיםאדשיא

 כש וכי קיהו, ואת האיש משפט את ידענו אוחי עליו, ונים ואשנו בדבר וכמה כמהעל-אחת
 מארקת יצא יא בדיקות, ושבע אקירות בשבע ונבזק נחקר עיא כי-זמן מתחת-ידו, אצאובר
 חג-ן 11ל אראשונות הגהותיו עם גריוק מכונת כסרו של טפלותו שונת  הזה, הדבר והגהטז*ף.
 רפא גיא בשנת היתה שומרון ושגיות ששה, בקנ'א האפה %ן נוטה ס'ע יבעירש"ף,

 דבוש שונה הנני - אחרות, להנחות רש*ף אמ"ן שהגזע לאחר אלח נתקיקלה ווטלחשכתנו,
 מקנך חשר רש"ף, אבין של יציר-כשע הוא זה שהאריך ה1ח, נאפן מופה לבדו זה שדברואומר,
 ימדקדקות. בראשונה יאשכן ההגחות יסודעל

 אומשלחגע4 ק84פאיצער זיך המומסים: כדרך לראשו סביב כגיגי מתהפך אישק
 *1 פלה להבין *הטשביר* געל היטיב כך ש?עסען. קשגאלד איינען מאכען, ק84אידאיינען
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 רשימותיו. מפני לפני-רגע אותה בטל אשר הנוצרים, דעת ומקבל וחוזרדבור,
 הדבר את יתרה ובאריכות מספך בסגנון להראות היא מלאכתווראשית
 נכון )יותר ל"ה ג"א לשנת מכונת הנוצרים ספירת לפני 722 ששנתהפשוט,
 בקס"ז טעה מ"ע שבעל מזה, להוציא לו היה ונקל לבריאת-עולם,ל"ט(
 בשנת הגלות היתה ס"ע, בעל אחר ההולך דוד", "nDS בעל לפי )כישנה
 .הסופר מיטסטיני, רשימת מתוך כי חדש, מכשול פגש פה אבל ר"ה(.ג"א

 קנ"א: מספר - אחר מסיר לו יצא לפרסיים=,הנאמן
 אלהיו עושה הוא אשר שפל רש=ף, כאב"ן מאיש דבר היפלאאולם

 תפושים אנחנו אשר בעוד מוצאז הוא מבקש הוא אשר ואת בידומצליח
 מספריו בין שלום לעשות הזה D~sO הגבר ביד יעלה איךבמחשבותינו,

 חדש, מספר לעינינו יופיע פתאם והנה אחיו, את איש מלחמההעורכים
 מוסיף רש"ף ואב"ן קפ"ט; ג"א מסיר לבנה, אש על-גבי שחורה באשכתוב
 לפני 722 הושע את הגלה )שלמנאסר( "שלמן ואומר: חשבונותיולעשות
 אחר 1828. בשנת פטרבורג", בעיר הנדפסות "הלוחות לפי הנוצרים,ספירת
 2564* עכשיו עד שומרון גלות נמצא 1842, עברו היום עד הנוצריםספירת
 היתה ליח ג"א בשנת אם-כן 3038, ישאר לבריאה, 5602 ממספר זה מספרנגרע
 יש ולפי-זה קפ,ט, ג"א בשנת היתה דוד", "צמח ולפי הושע.גלות

 רששף ואב"ן דודן צמח לפי החשבון ויעלה שנה, קמאלהטיף
 תאריך-הבריאה על עודפות 'גנה קנ"א "ואם-כן כמנצח: וקורא דבריושונה
 בימינו".הנהוג

 בעל בשם ושלש פעמים רש"ף אב"ן מפי שמעו אשר הקוראים,קהל
 למראה משתאה יעמוד ר"ה, ג"א בשנת היתה שומרון שגלות דוד",,צמח
 ידע ולא הארץ, מן עולים כאלהים לפניו שהופיע קפ"ט, ג"א החדשהמספר

 כרגש יבין וו, במהפכה אבד לא לבבו אשר האיש, ורק בדברן ידיןמה
 מצא לא ידיו, לו יקשו בפח נפל אשר רש"ף, אב"ן כי לפניו, אשראת
 ובדעתו מחסהו. בשקר ולשים לשוב כי-אם המצר/ מן לצאת אחרת דרךלו
 בריבו, לצדיק איש-שפתים כל לחשב נוטה לבבו כי הרב, ההמון רוחאת
 כזב יוסיף - אמר מאי ידע ולא מגושא רטין - איז-בינה ומלים להגירבה
 מלא בפה בפניהם להגיד ?בוש ולא הקהל כל ולציני השמש לעיני כזבעל
 - אחריו לבדוק יוכל איש וכל הכל, בידי מצוי שספרו - דוד" וצמה בעלעל
 יודע איש כל אשר בעוד קפ"ט, ג"א בשנת הושע גלות הוא קובעכי

 כשנת הגלות את שקבע מפיו, גם אחדים רגעים לפני שמעו דבריווקוראי
 מיטסטינק רשימת שבין הסתירה את להעלים כדי למהש וכל-כך ר"ה.ג"א

 קייב ובעיני )כדור(י "ק:חש( ממלת אותה גוזר שהוא אלא פחד(, רבה, )במדבר כמדרש ענינהיפי
 סביבו, ונגיל ומתעני מתפתי דבר שענינה ברומית, Spira ביונית, 4netpa טית שהיאמאד,
 כתולעית ומתעדן מזה לפנים זה בגלילים מגיי לשו Spirnle השם החדשות בלשונותוממנה

 או לכפות-הרגלים אספירס מלת מפרשים וקרוים קאהוט לעווי, והחכמים י הערוך מוסף *בעי
 רחוקים. ודבריהם מלבוש,למין
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 לז בנפשו מצא שלא הנדפסות* *הלוחות ובין זיופיו, את עשהשעל-פיה
 שנה, בקנ"א רק טעה עולם" "סדר שבעל יוצא, הראשונה מן כילהכחישם,

 אלו מתפלאים, היינו לא כאלה דברים אחר שנה. בקס*ט טעה הלוחותולפי
 קנ"א, קמ"א, המספרים על ואמר יותר קטנה פסיעה עוד רשוף אביןעשה
 אחרת קפיצה עשה אלו או לזה, זה וקוים הם אחד שכלם ור"ה,קפ"ט
 לזו.דומה

 והחליפות הגלגולים את רש"ף אבון של מכתבו מכתלי הכרנו כי-כןהנה
 רשימותיו מתוך לו נודע כאשר בראשונה, וחשבונותיו. זיופיו על עברואשר

 בעל חשבון על שנה קנ"א להוסיף שיש עינים", מ"מאור שלקחהמשבשות
 בשנת היתה לפי-השבונו שומרון שגלות דוד", בנצמח מצא אחר ומצדסיע,
 המנין לפני 706 בשנת היתה הזאת שהגלות משפט, מזה הוציא רוה,ג"א

 שב,אבני הראשונה במצבה אשר ,לגלותנו* תש"ב שנת היתה ולפי-זההנהוג;
 מתוך לו נודע אחר-כן הנוצרים. ספירת לפני הרביעית לשנה מכתתוכרון*
 בשנת שומרון גלות קובעים הנוצרים שחכמי בפטרב4רג", הנדפסות*הלוחות

 ספירתם לפני עשרים בשנת לגלותנו תש"ב שנת קצב ואז ספירתם, לפני722
 כפיו, ביעל נוקש כי מבוכתו, היתה פה אבל בני-קרים(. תאריך למעלה,)?2ן
 מן לצאת לריק מתיגע זה, במכתבו אותו, רואים והננו יוסי. את מכהויוסי
 שומרון שגיות נכבד, רז חבילסין מפי רשעף לאב"ן נגלה באחרונההמצר.
 הזאת, והשנה 1696 בשנת כי-אם 722, בשנת ולא 706 בשנת לאהיתה
 זכרון', "אבני בספרו לעינים רש"ף אב"ן לו שם המלמד, הפרופיסרשמצא

 מציאותיו בין במרוצת-הזמן שנולדו השונות/ הסתירות אל לב עודמבלי-שים
השונות.

 שלא אף הרכבי, החכם לנו שהשאיר רש"ף אב"ן של הזההמכתב
 התאריכים משני נאמן ציור ראינו, כאשר ינו, נתן ממט, תועלתהוציא
 ולהלוך משפט לשת הנפלא ומכשרונו נפשו מנ29ת מלבו, רש"ף אב"ןשבדא

ברמאות.
 מסלמת במדה כשמלה. איש כל לפני עתה פרושים רש"ף אבאןמעללי

 הערום את ולכד המזלף לרגלי רשתן פרש אשר בעזרנו, המקרה ידהיתה
 אותו ובהכשילו כמוהו, בדאי ידי מעשה מתעים מק5רים לו בהזמינובערמתו,
 עד פח, אל מפח לנפול רבים בנפתולים להתפתל אלצוהו אשר שונות,בטעיות
 איש לכל אולם פשעיו. על לכסות עוד יוכל לא מתעקש איש גםאשר

 ראינו כאשר הוכחה. בכל צדך לו שאין כמעט ודורש-משפטמבין-דבר
 הגיעו אבל העולם, לשנות מספר לתת השני הבית בימי עוד נסולמעלה
 של "המתקן' המנין מן וגם שלנו, ממנין-הבריאה משנ5ת אחרותיתולדות
 זאת נראה ביותר הסדיו. ברב רש"ף אב"ן אותת חנן אשרבני-קרים,
 ייחס הזה, הסופר חי שבה ההיא, לתקופה אשר הכהן, יוסף שלבחשבונותיו

 זכרון". "אבני שבספרו העתיקות המצבות את רש"ףאב.ן
 המנין לפני 722/1 בשנת היתה אמרנו, כבר כאשר שומרון, גלותוהנה

 ודרכי ס"ע שעל לדעת שלנו. למנין-היצירה ל"ט ג"א לשנת המקינתאנהוג,



245 ישראלתאריכי

 יצירה שאחר מתשרי שנה ר"ה ג"א שעברו לאחר זאת היתהחשבונותיו,
 קס"ח בשעור נוטה חשבונו ונמצא לחשבוגנון ר"ז ג=א בשנת או וי"ד(,)מן
 לנו היוצא אותו עם לגמרי מכון זה הבדל דברי-הימים. מחשבונותשנה

 וי"ב פרס מלכי בשנות )קנ"ו מקורו ששם ופרס, יון מלכי שנותמהשואת
 שנת )כסלו לדריוש שתים בשנת הבית בנין מתהלת כי יון(. מלכיבשנת
 שבעל בזמן שנה, ר"ח עברו 312( )תשרי חשבון-שטרות תחלת עד520(
 כאשר לא שנה, קס"ח עולה ההבדל ונמצא ארבעים, רק חושב עולם""סדר
 שנה. קנ=א רק המטעות רשימותיו על-פי רש"ף אב"ןמצא

 במ- שבשלג בנוהג קטן. ולפרט גדול לפרט המנין דרכיק
 כדבר לה מתים 'והם התאריך, 'סם שמתיהם ין בם להשמיט רגיליםאדם
 1(, העירותי כבר כאשר במנין-הבריאה, גם ראינו כזאת מעצמו. ומובןידוע

 בחשבונות יעזוב הוא פשוט מנהג וכן במנין-שטרות. גם רואים אנווכן
 העשרות את רק ולכתוב המאות, את גם ולפעמים האלפים, אתכאלה

 במאה אפילו או באלף יטעה שלא הקורא, על בזה ולסמוך שבהם,והאחדים
 במנין-שטרות, וגם במנין-הבריאה מוצאים אנו הזה הדבר את וגםשנים.
 שאנו בזמן גדול", .לפרט המלים את להוסיף דרכנו שבתאריך-הבריאהאלא

 את משמיטים שאנו בזמן קטן", ולפרט המלים ואת המספר, כל אתכותבים
 מתארים ואינם כלל, לענינם דרושים אינם איה כנויים שני אבלהאלפים.
 מרגישים אנו אין בהם שהרגלנו מפני ורק בהם, הנרצית השןק" אתכראוי
 חלק על ומורה "כלי", השם אל בנגוד תמיד עומד .פרט" השם בזרותמןעוד
 בחיקו, סותרו את נושא גדול" "פרט הכנוי ואם-כן השלם; הדבר מןקצוב
 הוא שלפנינו ובענין השלם, המספר מן ן קט ההגיוני, גדרו לפי החלק,כי

 המנין כל את כותבים אנו שהרי בלבנו, שיש ממה הגמור ההפך אתמצלן
 מורה, לבדו "פרט" השם כי מיתר, .קטן" התאר קטן" "פרט ובכנויקלו;

 רט פ במלת השמוש עקבות ?לו. אל ולא המנין מן חלק אל רקששנתנו
 ל, ל כ למלת באמת מקללת היא ושם בתלמודן עוד מוצאים אנובמנין-השנים

 הוה* כמה פרטיה ידע -ולא תנא טעי -או ספרא טעי "אי שאמרו:כמו

 אפרטא* ונשדי בשבועי ופרטי בשבלי כללי "נחשיב וכן אג ט,)ע"ג
 ולאחדים. לעשרות ובפרטי ולמאות לאלפים י ל ל בכ שהכונה ע"ב(,)שם,

 רבנו התלמוד: שאחר בספרות גם רט פ מלת פוגשים אנו כזאתובמשמעות
 )ספר לפרט" ט' "שנת דבריו: את בה שכתב תתק"ט, ד"א לשנת קוראתם

 לפרטן .ס"ב בשם תתקס"ב ד"א לשנת קורא ברוך ורבנו תציב(, ס'והישר",

 י"ר, ה"א שנת על אומרים היתוספות" ובעלי קל"ה(, סמן *התרומה",)ספר
 אלחנן ורבנו מאן(, האי ד"ה: ב, ט, (tffy' לפרט" י"ד "שנתשהיא

 *שנת לפרט", תתק"מ =שנת יזכיר ס( דף הוס2טין, )דפוס שםבתוספותיו

 עולם* *לבריאת גו כתוב שאין ששטר קל"ו(, )סמן ,התרומה' ספר בעל כתב וכן1(
 שם. עין א(. י, )דף זרה בעבודה התימוד מדברי ראיה והביאיגשר,



 בורנשטיין י.ח.246

 ששים "שנת יזכיר בהקדמתו "המנהיג" ובעל פעמים(, )שתי לפרט"תתקמ"א
 גם זו במלה נשתמשו וכן תתקס"ד. ד"א לשנת וכונתו היצירה" לפרטוארבע
 פסוק בא, )פרשת לפרט" ל"ט "שנת מזכיר עהמבחר= ספר בעלהקראים:
 כמה מזכיר אליהו", "אדרת בעל של תלמידו אפונדופולו, והקראיהחלש(,
 בסופו, החיים" עץ ו"דרך אשכול= )ענחל לפרט" הקדש ר ז נ "שנתפעמים
 נמצאה קרים ובמצבות אחרים(, ובמקומות פ"ג, ויובל, שמטה ענין אליהו",ו"אדרת
 1( ציד( סמן זכרון", )"אבני לפרט" ש"ת "שנת בה: שכתוב אחתמצבה

 רואים, אנו אלה ממשלים ש"ז(. )סמן לפרט" טוב .שכל אחרת:ובמצבה
 האלפים את רק עוזבימ שהיו בזמן בין , ט ר פ ל במלת משתמשיםשהיו
 כותבים היו ולא יחד, והמאות האלפים את עוזבים שהיו בזמן ביןבלבד,
 בדברים כי לטעות, חוששים היו ולא בלבדן והאחדים העשרות אתאלא

 ובאמת האפשרות. מידי יוצאת שנים במאה טעות לחיי-המעשה רקהנוגעים
 אלפים ארבעת בשטר כתב לא 4שאם קל"ו(, )סמן "התרומה" ספר בעליאמר
 כתב לא אם הדין, והוא הוא, כשר וששים, מאות תשע כגון ט, פר האלא
 מצינים שהיו הרי 2(. כשרי שהוא ט ר פ ל ששים שנת אלא מאות,התשע
 לשער, נקל אבל סתם. ט ר פ ל במלת - משתף בשם אלה דרכי-חשבוןשני

 ספק, כל מידי קוראיהם את להוציא וכדי יותר/ ךיקנים סופריםשנמצאו
 שנות- מנין את מצינים והיו השונים, המנינים שני את להבדילהשתדלו
 שנשמטו ואותן גדול", "לפרט במלים האלפים, רק מהן שנשמטוהבריאה,

 בתחלה עליו שעמדתי זה, ודבר קטן". "לפרט בלשון - והמאות האלפיםבהן
 =התרומה" לספר המפתחות בלוח מפלש אחר-כך מצאתיהו בלבד,מסברה
 שם שכתב אחר(, חכם מידי או בעצמו המחבר מידי יצא אם לדעת,)שקשה
 לבריאת המלים( )את ממנו שדלג שטר "דין הזה: בלשון קל"ובסמן
 ט ר פ ה רק אלפים/ ארבעת כגון ל, ל כ ה בו כתב לא אם נמי וכןעולם/
 גדול, פרט כתב לא אם הדין, והוא כשר, וששים, מאותתשע
 מפרש הרי כשר". ששים, שנת כגון קטן, פרט רק מאות, תשעכגון

 כאשר הימים, וברבית נמירי, חושבנא עלמא כולא יאו אבלכדברינו3(.

 אב"1 קבע לפרטי, ש"ת שנת שני לאדר כ"ג ג', ויום שזמנה: הזאת, המצבה את1(
 ראש עגם ה ט 1 ש פ היתה ת"ש ד"א ששנת הרגיש, 5א בחפזו אבל ת"שן ד"א בצגתרש"ף
 רש"ף אב"ן על-ידי תיו האות נזדיפה ובלי-ספק ה'(. ביום הקראים אצל ח5 א' אדרחדש

 האמתי שני אדר שמולד שעד, ד"א משנת באמת היא והמצבה המצבה1 זמן יהקדים כדיכדרכו,
 בשבת. שיישי ביום ח5 באדר וכ"ג ב', בליל נראה והירח שעות, בהי שבת בליל בהחל

 שעודי נראה, וכו'*, קמא 5א5פא ידשבקיה א(, )י, זרה בעבודה התלמוד מדברי2(
 )שם(1 *התרומה" ספר בע5 ע5-זה עמד כבר כאשר האלפים, להקמיט רגילים היו קדמוניםבימים
 עד xxxix) )צד עד" ,גל ספר בראש .במכתבו באמרו הרשיית ביד היא טעותולכן

 מאחר. מומן היא שמנהגה האלפים,השמטת
 יש, האלפים, רק בו שבשמטו במקום גדד", *לפרט המליט את לכתוב הזה, והמנהג3(

 רפ"ק-. הסמן את כזה במקרה לכתוב הרגלו שכבר בזמן האחרונים, בדורות גם לגמרינשתקע
 יפ"ג". שמ"ג "שבט, פוגשים: אנו 383( )סמן בפרנקפורט אשר המצבותגאחת
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 למנין וקראו בידם, המלים הוראת נשתבשה בעם, אלה כנויים שנינתפשטו
 האלפים בו שנשמטו ולאותו ל ו גד פרט בשם השנים כל את בתוכוהכולל
 בתוכנו. מרקד זה שבוש ועדין , ן ט ק ט ר פיבשם

 להשיב היה קשה הזאת השאלה צל הזאתש הטעות נולדה זמןבאיזה
 המפזרות שנות-הבריאה רשימת על-פי פתרונה למצא הזקקנו איומשובה,
 במקום לזה נפתח מקור לנו נמצא אולם שונים. בספרים שם זעיר שםזעיר
 מעצמו בהן שנקבץ שונים, וממקומות מומנים רבות מצבות ברשימתאחר,
 נמצאה תרט"ו( )פרנקפורט, צדיקים" "נפשות בספר לחפצנו. הדרושהממר
 1( שעבר לאלף התשיעית המאה ממחצית ורמיזה, קהלת של מצבותקבוצת

 קע"ט בשנת עוד כי רואים, אנו וממנה שלנו. לאלף הששית המאה סוףעד
 לנו וראה לפ"ק וסמן כ"ז(, )סמן ט ר פ ל במלת משתמשים היו הששילאלף
 מצבה נמצאת אלה זמנים שני ובין ל(, )סמן שע"ה בשנת הראשונהבפעם
 כ"ט(, )סמן ל" "רטו שזמנה ואחת כ"ח(, )סמן הששי" לאלף "קפ"ז שזמנהאחת,

 ולפי- לפרט. ממלת ולא לפ"ק מסמן מחצרת שהיא נראה שבה למדשהאות
 המאה של האחרון ברבע נתחדש לפ"ק שהציון לשער, היה אפשרזה

 מלך-שלטון, בדבר נעשה שלא כזה, ?שנוי מפני אבל שלנו. לאלףהשנית
 מנהגים שני שבעולם ובנוהג - בבת-אחת נולד אינו העם, במנהגכי-אם
 מפני נדחה מהם שאחד עד בצד-זה, זה מועט זמן במשך להשתמשיכולים
 עשרות כמה הזה המוזר בציון להשתמש שהתחילו מאד, אפשר -חברו
 מוצאים אנו ובאמת זו. בקבוצה מצבות מהן נשארו שלא לפני-כן,בשנים
 נהר על פרנקפורט קהלת במצבות לכן, קלם שנה כחמשים הזה הציוןאת
 התרס"א(. )פרנקפורט, זכרון" "אבני בספר הורויץ ר"מ הרב לאור שהוציאווין,

 קמ"ג, קכ"ה, קכ"ג, בשנית עוד לפ"ק הסמן את פוגשים אנו זובקבוצה

 פרק, באותו בעם נפרץ לפ"ק הסמן היה שלא הדבר, ברור אבל 2(..קנ"ז

 תמונית דקיק בשנת עבט, ל...ש ב-' ד' *יום קוראים: אנו קרים ממצגות באחתגם

 וגדול* קטן *לפרט הלשון מ"ד(. )סמן עולם" יבריאת )וגדול( וג' קטן לפרט( )במקוםיפרח

 ובדרך בסגנונה המוורה .).את, הכתבת מן אב5 ,התרומתך. ספר בעל דברי את ינו.מזכיר
 נעשתה. זמן באיזה לדעת אי-אפשר לדבר, הממחה המו"ל ידי בה חיו כבר אשרכתיבתה,

 ד"א בשנת החמישי, מאלף הראשונה שבמחצית הבדויות מצגותיו עם יחד קובעה רש"ףאנקן
 ביום להראות לירח היה אפשר כוכיזוב, שפרסם לקראים, והקביעות המשדוה שהות )יפית*פ
 הזיוף, את רש"ף אב"ן עשה דרך באיזה לשער, מאד וקשה - שעות( כ"ז בן אז שהיהג',

 אחרות. במצבות שהזכרנו, במאמר בידינו שעלה כדבר לה המכונת השנה אתולמצא
 לבי תר"ס משנת והיא שנה, כמאתים קדומה אחת מצבה ספרו בראש מציב המו"ל1(

 אוים לגמרי. בעיניו בטוחה קריאתו שאין בעצמו, הוא מודה אבל לפי-דעתו(. לבריאה קלת.)קצור
 חלק )משנטטשרימט, עפשטין הר"א ואחריו ח( סמן עדי, "גל לספר )במכתבו הרשיעי הוכיח.כבר
 השנה. מספר לתקן יש ושכך תתקי'ב, ד"א משנת היא זו שמצבה 195(, עד 190 מצד50,

 שנת עייה רשם יאור שהמוציא ח, סמן יבמצבה לזה קדם עוד נמצא לפ"ק הסמן2(

 כמליון בט"ו ו' ,יום עליה: החרות והזמן הזה, המספר נמצא יא עצמה במצבה אבלקטעו.
 ו. ביום ולא א, ביום בכסלו ט"ו חל זו בשנה כי קט"ו, משנת שאינהומוכיח,
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 שכל בזמן אחר-כך, שנה וחמשים כמאתים אלא להתפשט התחילולא
 זה דבר הזה. הסמן את עליהן נושאות צדיקים" "נפשות שבקבוצתהמצבות
 שמשנת המצבות ק"ס ממספר זכרון". "אבני שבספר הקבוצה מן מטרשיוצא
 שבשתי בזמן לפ"ק, בסמן המצינות שמונה איא נמצאו לא רצ"ב עדל"צ
 כמעט שורר הזה הסמן להפך, הדבר תצ"ב, עד רצ"ב משנת הסמוכות,מאות

 הכולל הזה, הגדול הסך בכל תמצא לא *לפרט" ומלת בלתי-מגבלת,ממשלה
 מתוך גם ראינו הזה כדבר בלבד. פעמים כ"ד כי-אם מצבות, 1888בתוכו
 inscriptions les Rapportsur בספרו שוב ר"מ לאור שהוציא צרפת מצבותקבוצת

1904Paris, France, 18 de hEbraiques עד תת"ק ד"א מז הזמן את ממקיפות 
 מסמנות כלן סתם, בהן כתובות שהשנים מועט, מספר שמלבד - קל"וה"א
 עיר במצבות גם לפ"ק. הסמן בה שנמצא אחת גם ואין *לפרט",במלת
 לאלף השלישית במאה עוד נראה תר"א(, )פרג, עד" "גל בספר שנאספופרג,
 לימים, ממנו הצעיר לפ"ק, הסמן עם נאבק .לפרט" הסמן אתשעבר

 אחיו רגלי את דיחק לפ"ק הסמן לאט לאט אך אותו1 לרשתהמתאמץ
 יחידי. לשליט נעשה הוא והלאה הרביעית המאה ומןהבכור,

 לא ולכן כל-כך, נפרץ *לפרט" השם כפי-הנראה, היה, לאבספרד
 העיר מצבות מעמד. ?ם לו למצא לפ"ק, לסמן ליורש-מקומו, היהנקל

 על-ידי ונדפסו וחזרו תר"א(, )פרג, זכרון" ב"אבני רשד"ל שפרסםטוליטילה,
 Paris, I'Espacne, de hEbraiques inscriptions 105 sur Rapport  1907 בספרו שובר"מ

 ורק עולם*, "לבריאת או "ליצירה" מלת בתוספת או סתם השניםמונות
 וס"ט( נ"ך )סמן לפרט" ו"קע"ה לפרט" ותשע "מאה מצזנות: מהןשתים
 נושאת ו35( צד שוב, )שהביא ברצלונה העיר בסביבות אחת מצבהורק
 שעוד מזה, לשפוט היה ואפשר עולם", לבריאת לפ"ק ל"ב "שנת הזמןאת

 במשמעותו לפ"ק בסמן משתמשים היו שלנו לאלף הראשונהבמאה
 או קל"ב באמת הוא הזאת המצבה שזמן לאמר, יותר קרוב אבלהלטעיתן
 היטב ומכין מדקדק היא קטן לפרט והמנין המאות, בה שנשמטו אלארל"ב,
 בעניבת והאחדימן העשרות מספר להורות בראשונה, בשבילו שהנחלעתנו,
המאות.

 *אבני בספר שנתפרסמו קרים, מצבות הן חברותיהן מכליוצאות
 לבבו. ובישר באמונתו לנו הנודע רש"ף, אב"ן מכרנו עי-ידיזכרון"
 המאה בסוף הראשונה בפעם לפ"ק הסמן את פוגשים אנו זהבספרו

 ונראה שב והוא ומ"ג(, מ"ב )סמן לפ"ק" בט.ח וישכן שעבר: לאלףהרביעית
 הבאתי כבר בכלל אלה מצבות לא-מעט. פעמים לעת מעתלעינינו
 הקראים, של הקביעות דרכי על-פי בריתי, שבו מיחד, במאמרבמשפט

 הפסולות מתוך והמספקות הכשרות המצבות ואת התבן, מתוך הבראת
 אבן-לחן על-פי כי להעיר, לי יהיה די לעניננו ופה בהחלט.והמזיפות

 שמקצת לנו, יצא אחרים, מבהקים סמנים ועל-פי חדשים, ראשי קביעתזאת,
 שהמוציא- אלא שלנו, באלף באמת נעשו לפ"ק בסמן המסקנות המצבותמן

 ההמישי, האלף אל פעמים, שנה ת"ק מהלך אחורנית הסיען הנכבדלאור
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 המצבות על וגם ובעצמו; בכבודו הומחה הממציא מידי יצאוומקצתן
 להחליט, נוכל יותר, בטוחה דרך בידינו שאין בזמן בספק, עודהמוטלות
 נתחדש לא שראינו מה שכפי לפ"ק, הסמן בהן ומצא אם הן,שפסולות

 שלנו. באלףאלא
 הע דרך מיה ובגימטריאות. באותיות החשוב דרכייג
 לא זה דבר בכיל, המספרים ואת המים את מצעים הקדמאיםהעברים
 בני של ומכתבי-היתדות חר?מי-מצרים מכתבי היטב. עוד לנונתברר
 גם להם היו במלים, המספרים הבעת שמלבד יודעים, אנו ובבלאשור
 להם. אשר האותיות סמני עם להם היה לא שדבר מיחדים,ציונים
 על- האחדים את מצינים שהיו הכנענים, אצל גם רואים אנוכזאת
 במספרן. שכובים קוים על-ידי העשרות ואת כמספרם, נצבים קוים.ידי

 אשר בסין שנמצאו העברים, בשטרות גם מוצאים אנו כאלהציונים
 קדם*, מני "פליטה )ע1ן הומן במשך מעט שנשתנו אלאבמצרים,

 קבלו כידוע אשר היננים, אצל מוצאים אנו זה לעמת בהערה(. 2,צד
 ס(, ו מ ד ק על-ידי האגדה )לפי הכנענים מיד שלהם אלפא-ביתאאותיות

 הראשונות אותיות בתשע המספרים: את לצין גם שלהם באותיותשהשתמשו
 ואת למאות, - ובאחרונות לעשרות, - האמצעיות בתשע האחדים,לתשעת
 שצרפו אלא הראשונות, האותיות תשע על-ידי ומצןנים חוזרים היוהאלפים

 אנו המספרים את לצין הזה הדרך פשוטות. אחדות שאינם להורות, דקים, קויםלהן
 "פארלעזונגען קנטור, )ע1ן הנהוג. המנין לפני 266 בשנת עוד אצלםפוגשים
 שקבלו הזה, הדבר ד(. פרק ח"א, מאטהעמאטיק", דער געשיכטעאיבער
 לחידות בהם להשתמש ידים ליגנים נתן מספרים, של הוראות אצלםהאותיות
 הצרך, בשעת מחשבותיהם יהסתיר או חריפותם את להראותולרמזים,
 מלה או חשבונו, מספר את להעלימו, רצו אשר השם, במקוםבשומם
 המאה )במחצית הליודור הסופר אצל בחשבון. לו המכונתאחרת

 ובכתיבה נילוס, הנהר ??ם קוראים, אנו הנהוג( למניןהשלישית
 11(, 593, אימר, )עין החמה ימות כמנין שס"ה, בחשבונו עולה ש0.פ~א,יינית

 את תחתיה הרומסת בחזיונו, ראה אשר הנוראה, החיה את מכנהיוחנן
 וכפי י"ח(, י"ג, יוחנן, )חזון וששה ששים מאות .שש במספר הארץ,כל

 של האחרון )ברבע אירניאוס "ראשונים, מאבות-הכנסיה אחד פרשאשר
 והסופר תרס"ו. בחשבונה העולה ש0ל~זג4, מלת אל בזה יון השנית(,המאה

 את בתארו הנהוג(, למנין החמישית המאה )בסוף מעה מרש1נוסהרומי
 יציג הפילוסופיה, עם מרקיר להחנת הנאספות החכמות, שבע הנערות,שבע
 717ן במספר אלהי-האלהים השם את מברכת חכמת-החשב.ון אתלפנינו

 היונית למלה המפרשים לדברי והכונה אצבעותיה; בקפיצת עושהשהיא
 )עין 717 למספר האותיות, בחשבון ועולה, 'וראשית, תחלה שענינה י.1%ק4
 האלכסנדרית התקופה בסוף מינניפ וממשוררי 'ויש 567(. צד שם,32טיר,
 היו חרוזיהם שכל גזירים, לחבר שהפליאו שלאחריה, הביזנתיתובתקופה
 .מחיר לפי בהשבונםבנוים

 בשם קרחום יללן 'האותיותי
~lsopaephia 

 ?ני כלומר
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 היהודים, אצל גם רואים אנו הזה המראה ככל 460(. צד שם, )קנטיר/חשבון
 גם )ואחריהם והסורים היהודים היונים. מן האלה הדברים אתשקבלו

 את פוגשים אנו היהודים אצל מספרים. הוראת לאותיות נתנוהערביים(
 ב',. שנת א', שנת עליהם שנמצא החשמונאי, שמעון במטבעות הזההדבר

 הארבעים בשנות נעשו אלה מטבעות וכו'. שתים אחת, שנת -תמורת וד'ג'
 את מצאנו כבר היונים אצל אשר געת הנהוג, המנין לפני השניתלמאה
 אצלם נתפשטה לעמת-זה אבל הזה. המבין לפני 266 בשנת הזההמנהג
 שהאגדה המדות, מן לאחת שנעשתה עד מאד, מרבה במדה זושיטה
 ענפים. לכמה אצלם ונסתעפה כ"ט(, מדה מדות, דל"ב )ברייתא בהןנדרשת
 מידי שאולה שהיא עליה, מעיד ישמה ו(, גימטריה בשם קראו זוולשיטה
 להם, ידוע משג או ?ם שלקחו היתה, ביותר הפשוטה הדרךהיונים.

 בחזון אשר תרס"ו שמספר חוקרים, הרבה יחשבו ככה במספרו.והביעוהו
 "פטירת או משה" "עליית ובספר בחשבון. לו השוה סר, ק ן 1 ר נ אל קולעיוחנן
 נקרא תרס"ד( שנת ב"השיא", קמיניצקי ד"ר על-ידי עברית גם )שתרגםמשה"
 בשם לישנה, משה תורת להחזיר השמד בשעת המתאמץ לוי, משבטאיש

 ה י נ נ ח ן כ ע ש ו ה י לרבי 2(, חוקרים מקצת דעת לפי בו, שהסננהתקס"ו,
 שם, מדות, דל"ב )ברייתא דרשתם לזה וקרובה בגימטריה. עמוהשוה

 עבדו, אליעזר עם אחד שהם אברהם, של חניכיו שי"ח על ל"ב(ונדרים,
 לו השוה חבקוק שהוא ה, ארי ויקרא המקרא ועל בחשבון, כמותםהשקול

 זו ומדה ח(. כ"א, לישעיה, ורד"ק ראב"ע קרא, ר"י )רש"י,בגימטריה
 המלים מן אחת לו לוקח האגדה שבעל ובמדרשים, בתלמודים מאדמצויה
 הדורש שננת אין הרבה במקומות גימטריה. במדת אותה ודורשבמקרא
 וכדרך בלבד, והפלגה גוזמה של למספרים כי-אם מדקדקים,למספרים
 מאה ששים, ארבעים, שלשה-עשר, שבעה, במספר זה לעניןשנשתמשו

 שונים. במקומות התוספות בעלי עליהם העירו כבר אשר מאות,ושלש
 ע"ב(, צ, )ב"ק, מחלה ע"ב(, ח, )ברכות, תוצאות הם: הזה המין מןדוגמאות

 א(, קל"ט, )שבת, הערל ע"א(, ע"ו, )יומס, רויה ב(, ט"ו, )מגלה,ורב
 שת"פ משפט", ומלאתי המקרא על דרשתם וכן 3(, ב( פ"ב, )סנהדרין,זרזיר

 הוי* הכי בגימטריה ומלאתי בית-המקדש, מלבד בירושלים, היובתי-כנסיות
 הדורש ימצא כאשר ופעמים, באלה. כיוצא והרבה רבתי(, לאיכה)פתיחתא
 של אבריו כרמ"ח בטבע, הנמצאים דברים מספר עם בחשבון מכננותמלים
 ממקום לו ידוע דבר או אשה, של עבירא ימי החמה, ימות מניןאדם,

 הכר אבחושבגא ולפעמים: הוי", הכי ,בגימטריה הוא: זה, בענין ביותר הנהוג הסגנון1(
 ררין *אותיות ה"ה(, פ"ב, )ירושלמי, דיין* כחושגנא הדין "חושבנא ל"ג(, )נדרים,הוי*

 מ"ח(, פ' רבה, )בראשית דדיי"כאותיות
 ובהערת לקויטש ספרי-האפוקריפים בהוצאת א, פסוק ט, לפרשה elemen בפרוש יין2(

 47. צר )שם( ב*השלח" קמינצקי'י
 גוזמה* *ל למספר רק תנו תכ"ד שבמספר ראיה, ומזה ם, י 9 9 תגי במתניתא שם:3(

 ששים. במלת הדבר 9כךכדרך
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 )יומא, מחספס הם: הזה המין מן דוגמאות גימטריה. במדת אותן דורש הואאחר,
 רמ"ח, עולים שכלם י"ח(, )מו"ק, רחם הרם ב(, ל"ב, )נדרים, אברהם ב(,ע"ה,
 וקרובה ב(, ל"ח, )נדה, רע"א הריון- 1(, ב( ל"ב, )נדרים, שס"ד בגימטריההשטן
 בארץ ונושנתם שם(, )נדרים, בקולי אברהם שמע אשר ב ק ע על דרשתם"זה

 שבעימע בגימטריה סוד שבעים, בגימטריה "יין זה: וכעין א(. לוח,)סנהדרין,
 פ' רבה, )בראשית סיני" בגימטריה .?לם א(, ל"ח, סנהדרין, או ס"ה,)עירובין,
 ומשתדל במספר, לפניו המוכן מן לוקח האגדה בעל אלה מקומות בכלס"ח(2(.
 את גם נראה לפעמים אבל כרצונון אותה דורש שהוא המלה, את אליהםיכנן
 לסמך או לדבר כיכר לעשותה או ולתמכו, לסצדו כדי אחר, ממקוםין הנתון ידוע למספר בהשבונה שוה שתהיה מלה, אתר ממזר שהדורשההפך,
 שלשים שהיא נזירות, סתם מרבותיו. וששמע שקבל אגדה, או הלכה,לדבר
 נשא, פ' )ספרי, יום שלשים בגימטריה יה, יה קדוש המקרא על הסמיכויום,

 מלת על דקסרין רבנן הסמיכו מלאכות אבות ל"ט מקומות(, בכמהובבלי
 שבת, )ירושלמי, לחית הא בין רבנן מתמנעין דלא אלח, כמו שהיא ה, לא

 כשדים, בגלות חרבן-הבית לאחר ישראל שעשו שנה, לנ"ב ה"ב(ןפ"ז,
 רמז מצאו בבל, מלכות של שנה שבעים מחשבון )פכ"ט( מ"ע בעלשמצא
 )שבת, הוי" הכי בגימטריה "בהמה - הלכו נדדו ה בהם ועד מאדםבמקרא:
 במקרא: סמך מצאו שנה, נ"א היתה צוער של שישיבתה ולמאמרם, ב(/קמ"ה,
 ממספר להם שיצאו מצרים, שעבוד לשנות ע"ב(, י, )שם, שמה נאאמלטה
 )בראשית ו ד ר במלת סמך מצאו יצחק, מלדת שח?בון שנה, מאותארבע
 יהודה מלכי שנות על-פי אותן שמצאו ראשון, בית לשגות פצ"א(,רבה,
 רבה, )ויקרא אהרן יבוא ת א ז ב במקרא: רמז מצאו ועשר, מאותארבע
 שמו, ח מ צ איש מפסוק: ראיה מצאו מנחם, שהוא משיח, של ולשמופכ"א(,

 תרי"ג למספר ה"ה(1 פ"ב, ברכות, )ירושלמי, ודין" כחושבנא דדיןוחושבנא
 ימות ושס"ה אדם של אבריו רמ"ח מנין לפי שמלאי רבי שקצבמצוות,
 ואנכי תרי"א, שחשבונה תורה במלת זכר ממנו מאחר אמורא מצאהחמה,
 נראה, שהבאנו, מהמשלים, ב(. כ"ג, )מכות, שמענום הגבורה מפי לך יהיהולא

 המספר את וייחס בידו, הבא מן מלה "דורש לו יקח רבות פעמיםכי
 יבצר לא אשר דבר לו, בחר אשר הענץ ינושא אותיותיה ממחירהיוצא
 מחזר שהוא יש אך לפניו. תקרה אשר מלה כל עם לעשות אישמכל
 לסמך לעשותה אותיותיה, במחיר לו שוה מלה במספר לו הנתון לדברלמצא
 כשרון ודורש כראשון, עוד נקל אינו זה דבר לזכרון, כסמן אוורמז

 כמנין שם-ה עולה נילוס שנהר למעיזך שהבאנו אותה לנו מזכרת א גימטריה1(
 החמה..ומות

 צאצאו מצוות "תרי"ג המכוות: מוני של בה שנתחבטו שמלאי, ר' דרשת זה וכעין2(
 ב(. כ"ג, )מגות, אדם" של אבריו ננגד עשה ורמ"ח החמה, ימות כמנין יאוין *ס"ה למשה,,ץ

 רבוא אלפי יס'ה תליתי וגסטרא גסטרא כל ,על גוזמה: של למספר שס"ה מספרומצחנו
 צגעוגין פיני n~ov יו יש הזה )הטוס( *הצבוע ב4 י"מ )ברכות, החמה* *מות כנגדכלכביס,
 תזריע(. הנחוטא, **ו, יגוע )שראשית החמה' שנת ימות)מנין
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 כאשר ולכן, ענינה. ובתכן במספרה לו מכונת מלה לכל-דבר למצאמןחד,
 לעמוד כל-כך קשה שלא אחת, מלה בנות הן הגימטריאות כל רואים,אנו
 ולמצאה.עליה

 אנו הגאונים, ותקופת חתימת-התלמוד לאחר יותר, מאחר בזמןאבל
 כזאת עשו ביהוד ויותר. יותר ומתפתחת הולכת הזאת הדרך אתרואים
 קצרים, מאמרים מלים, מספר על-ידי אותן מביעים שהיו השנים,בציון
 לשמש יוכל תכנם ואשר במספרם, להז סטווים ושברי-פסוקים,פסוקים
 ובמאה 1(. היננים אצל דוגמתו נמצאה שלא דבר הנתון, למאורע ויכרסמן

 זה במקצוע כשרונם להראות המתאמצים סופרים, כמה מוצאים אנושעברה
 שבה השנה למספר בגימטריה שוים שחרוזיהם שלמים, שיריםוכותבים
 ביחוד "איזופטפיות". בשם למעלה שהזכרנום היננים, שירי כדמות והםחברום,
 היתה ששניהם לפנינו, שנה כמאה בארצנו שחיו חכמים, שני בזההצטינו
 אזרו בחכמה לב "ברי בשירו: איסנביים יעקב ר' בהנדסה: ושם ידלהם
 לריש עולם' "שבילי ספר בתחלת )נדפס וליל* יומם המדצ רדפוחיל,

 4שירו' לדוגמה )ראה משיריו בכמה שקלע ששרן, יעקב אברהם ורביבלוך(,
 למספר עולה שחשבונם חרוזים לרחז"ס( השמים* "תולדות ספרבראש
 משהק- בימי-נעוריו לו אנה האלה הדברים כותב )וגם בה שנכתבוהשנה
 ארבעה ארבעה בני בתים עשרים לפורים מנות" "משלוח וכתב כזהילרים
 שירים תרכ"ב(. - לשנת-כתיבתו בחשבונו ?וה מהם שכל-אחדחרוזים,
 לפ"קים'. "שירי בשם בזמנם ידועים היוכאלה

 לצמצם. קשה - השנים בציון כזו בדרך להשתמש התחילו זמןבאיזה
 שעבר. לאלף השמינית המאה לפני הזה המנהג עקבות מצאתי לאאנכי
 את משה "ויכתב בשנת שנכתב נרשם, ספיר, ר"י בידי שהיה תנ"ך,בספר
 אבל קע4ה(. דף ח"ב, ע"בו י"ח, דף wwn, ספיר, )אבן הזאת"התורה
 12 משוך משה" "ויכתב המלים על כי בדיוק. השנה מספר את לצמצםקשה

 הסופר שנת היתה אם להכריע, ואין שי"ןן באות ומסקם כ"ף באותהמתחיל
 או תשפ"ג, בשנת הספר נכתב ולפי-זה אלה, מלים שתי של האותיותלכל

 מזה קטנה דוגמה תשס"ב. ד"א זמנו ויהיה הקו, את עליהן שמשךלאותן
 ובשנת הלוי, יהודה רבי של הידוע בשירו התשיעית במאה מוצאיםאנו
 תתנ14 לשנת סמן נמצא הכהן יוסף לרבי דברי-הימים ובספר ימץ"ןקמץ
 העשירית המאה מן זהי סמן נולד מתי לדעת, קשה אבל יחד", גם 1 ל"כ

 ביוחא נכבדים למקרים סמנים ונתנו אירופה סופרי גם לפעמים דרכו הזאת בדארז(
 מספרים, הוראת יחן שיש האותיות, שמחיר רומית, כתובים שלמים בתים או חרוזיםעי-ידי
 בה שהיה 572~, שנת את בדרך-משל יצינו ככה הדברים. אירעו יטה השגה למניןמבון
 בל-תטמיע, חתנת "ליל בשם והידוע ,הכופרים", באחיהם הקפלים הקנאים שעשו הנורא,ההרג
 אריז( )העיר האם לוטציה - LUTETIA אשז*א NATOS 05ט3 זועגא0עמם הרומיבחרת
 לחס* ט וכן ע אותיות לחמשים, ן מאות, יחמש פ לאלף, נחשבת א שהאות - בניהאוכלת
 - לאחדים. 1 ואותיותחמש,
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 בו-שושו יוסף רבי מו8 על אלחריזי שנתן י, ה נ שנת הסמן לנונודע
 מאד. פשוטכם עוד הם אלה סמנים מ19ה. ל ב א י כ ב ימי וכןוהרמב"ם,

 המשר" שאשכו ביל בדברי רירנו כבר עתר הרבה ?רכבים ספציםאבל
 גהץ ביעתיפע ממשוררי הזה המנהג את שקבל ואפשר ח, בסמןשהמחצו
 שצו השניי לאלף הראשונה במאה בחשבונם. עיים בחרוזים להעאעמשרגילים
 הסמן אח השנתז במאה 25(, סמן צדיקים", )"נפשות ה ח נ א ל הסמן אתמוצאים

 מכאן ב(. סמן עד", )*גל קה דצ
 ואהעי

 ויותר; יותר מתפשט הזה הבלהג
 לבריום אברבנאל רעי שנוק ישראל, ה ר ז מ הסמן את אלא אשכיראמא

ספרד.
 מליפ על-ידי השנים מספר לצין המנחג עקבות מצאתי שלאבחמרי,

 אמצם כי יפהן בלשוני דקדקתי לא השמינית, המחה לפני במספרןשוות
 .אכני בתפרו רש*ף אב"ן מידענו תצל הנה המין מן מחם מספרמצאתי
 מ"ב )טמן לפיק" בטח "ישתן הסמן את לרחשושה פוגשים אנו ששםזכרון',
ומ"ג(

 ואאר-

 לאפף הששחז המאה צד ומאה, מצה בכל בו כיוצא סמנים
 על חדש מותז עוד לנו נותנות אלה  גימטריאות אולם בכלל. ועדעאצו,
 חלה, מצבות על שבתבתי מיחד במאמר זה. איש-אסתים של מציאותיוטיב

 של חדורים  קביעת דרכי צלהר המוחאי, מזה, למעלה עליו המזעישכבר
 שמממר ההיש, יום בצד בהן כתוב הע121ע שיום המצבות שילהקראים,
 החמישי, באלף מקום רש"ף אביץ להן שנוק מאית, משש קטןשטתיאן
 עויה בגימטריה, הכחוב שנותיהן/ שמספר RW וגם הה9,9י. באלף באמתזמנן
 לאסיף רש*ף אב"ן שקשרים אלא שינו, בחלף מקרמן מאוהד מששיותר
 ועל- מאות, משש יותר שישלו כדי מלים, או אותיות מקצת עלנקדות
 - פגה עתר עוד אבל שעבד. באלף מקום לזק לומה זקוקים נהיהכראנו
 של הקביעה דרכי עם מטן שזמנן האחרונא, הפאא מן המצבותגם

 סמנים על-פי יוצא זיופן מהן מסים ובהמק בספק; עוד מוטלותהקראים,
 על-זה השירו כבר )בא42ר עליהן ו הנמצאים טוריים  שמות על-שיאחרים,

 באלף כי-אם נרשרש שלא עליהן/ החרות לפ"ק הסמן על-ור וקוניק(,הרכבי
 5צהג גם 1פן שבהרתי מה שכפי ה', באות המשרקו עום כתיבת ועל-פיהנפשי,

 1(. שלנו לאלף  השיתפחז המאה קרם נתחדש לאעה

 שצאן אמאן ושין אקראית, של הקריעתן פסלר יועא אהיופן המצצות, בין ההבול1(
 ימאיות איו שאראוינות ז", הוא צהרים, תויסים פבהת מצד כי-אם הקביעה, מצד ספירהבהן

tppy~הופ הלוף האיתיהץ, עי נקדות הוספה על-ירי הזמן את בחץ ?גה רשוף ויאבחן חלא 

 9א-ש, וקים הו54וע יופ את גם לזקף לו היה שקופה ומ14י יהקריפן. באיה, וכיוצאבתיו

 אסלא פאסרון W1h, בפרט אחרט יבדוק יב יאדשו יא שתבקרי יל-זה, ושאך כשיאו,הניחם

 הפץ מן חמיב81 אבי ההעתוי(. לא ט )א2קאזו אהבים באשבונות ישפם יהכניס רצדן,או
 הצרך את חיטב הכיר מדבריו, שונים ממקושית היצא כפי אשר רשוף, אבצן שיבהבי-פיו ונפשי ~tDR ק פסחא אאר, פפקום יוצא וזיופן הקראים, קביעה עם מרון יזמכןהשני,
 8דרושיפ ה5שבונוא את לחשב במל היה לא ואם בני-אפיפתו; קביעת דרכי עם זמניולכון
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 בדרך-גימטריה. נתון לשטרות השנה מספר מוצאים אנו אחרבמקום
 "לקוטי בספר שנדפסו לשיריו, דבריו בראש יאמר דרעי משה רביהקראי

 לשטרות". ישראל ובני משה ישיר .אז בשנת כתבם כי מ"ח(/ )צדקדמוניותי
 ר. י ש י של הריש ועל האחרונות המלים שלש על נחדות עשה רש"ףאב"ן

 ליצירה. תר*ג ד"א שהיא לשטרות, קנוד אלף הספר כתיבת היתהולפי-זה
 נמצא הדרעי שירי בין אי-אפשר. שזה שונים, חכמים העירו כבראבל
 בדורו שהיה בן-צדקה, משה רבי הרופא חלנת ליום שנתחבר אחדשיר
 שכונת בעיני, ברור והדבר היתחכמוני". בספר אותו המביא אלחריזי ר"ישל

 רק נקד רש"ף שאבק אלא המקרא, מן שהביא המלים חמש לכלהדרעי
 הדרעי חפר ולפי-זה כדרכו. המשורר זמן להקדים בדי אותיותיו,מקצת
 היה ואז ייצירה, תתקל"א ד4א שהיא לשטרות, תפ"ב אלף בשנת שיריואת
 שאז תתקע*ז, ד"א ובשנת יותר, או עשרים כבן בן-צדקה משהרבי
 .תחכמוני"ן (Y?1 וחשוביה העיר מזקני היה כבר בדמשק, אלהריזיישב
 1(. מ"ו(שער

 חושבים השומרונים ם. י נ ד ר מ ד ש ה ל צ א ה א י ר ב ה - ך י ר א תיב.
 יושבים, הם בתוכם אשר העמים עם יחד במעשה, שנותיהם אתהיום

 לפרקים )ורק ההגרה למנין או ישמעאלים בני "לממלכת או.למחמד"
 במרוצת נראה כאשר אחרים, תאריכים גם בצדו מוסיפים הםרחוקים
 ובכתבים בשטרות מונים היו הראשונים שבימים מאד, קרוב והדברדברינו(.

 בענין הן ממנות ולכן ממגו יותר בדבר בקיאים שהיו "בריו, בידיעת בזה נסתיעידעתם,
 בגימטריאות הכתובות המצבות של המסים המספר על לתמוה לנו ואין האמת. אלזמנן

 מוח-המטרה, אל חציו את בראשונה ירה אשר המחכם, רובה-בקות כאותו כי גיותר,מרכנות
 המטרה, אל כחוט-השערה קלע כי סבור שהרואה עד עגוליו, את לנקדות מסביב חגואחר-כן

 את שידע לשנה, סמן אותו ושם המקראות מן אחד לו שלקח הזה, הזיפן גם עשהכן
 הדגר את בררתי זה, לענין שיחדתי ובמאמרי, יפה. עלה והכל חבריו, מפיקגיעתה

בפרוטרוט.
 שכמי בן-צדקה, עמראן עם הוא אחד זה בן-צדקה משה שרבי משער, רמש"שו(

 רופא היה הרופאים", *תולדות בספרו עוציביה אבו אבן הערבי הסופר תלמידו עליו שכתבמה
 איש לכנות רגילים הערבייפ כי הנהוג, למנין 1239 בשנת ומת בדמשק מאד ומהללמפאר
 ימשה שקראו או עוציביה, אבן בדגרי אבו מלת וחסרה עמראן, אבו בכנוי משה בשםשנקרא

 שני מציאות והלאה(. 172 מצד ט, ח' לניגר, ?ייסשריפס* )"יידישע לבד עמראן בשםגם
 יב את נאמת אחריה למשך בכחה יש צדקה, בני ושניהם אחק ובזמן אחת בעיר מהלייםרופאים
 ויפי ליצירה, תתקכ'1 ד"א להגרה, 561 גינת עוציביה אבן עדרתי נויד עמראן אכףהקורא.
 ד"א בשנת כדברי הדיואן נכתב ואם אחרי-כן. שנים עשר שם, רמש*ש שהגיא אחר,מקור

 ילד שירו, את הדרעי יסד יחתנתו אשר האיש, היה הנה הנהוג, למנין 1171 אותתקי'א,
 עם הוא אחד שעמראן רמ9'ש, של הנחתו כי אבל חיים. עוד ראה יא או שנים, חמשבן
 נפיאת יא הנה באנו, השערות לשער ואם מאד. בעיני מפקפקת מתה, עם או עמראןאבו
 שנה ט"ו או בעשר ממגו הצעיר משה אחי הוא בעברית( עמרם )או עמראז כי יעשב,היא

 אבו ורק בעולם, מבעו יבא יא עוד כי איחריזי, עיין דצר יא ויכן כמוהו. מהללורופא
 הרפואה. תורת ממנו וקגל שמוו 1268( בונת 3פת פפנו חתיארשנציביה
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 הדברים וצרשים הקדמאים. העמים כל כדרך הגרויים, כאניהם שנותלמי
 לצ מנין-הזוטרות, הוא ארצות-הקדם, בבל ביישר הנפרץ התאריך גםכי

 הקמן העם אצלם. וצד כל מבצו נשאר לא כי ביניתם, מסלחז לומצא
 10עטחן אגדות כד-.aa בידו אין הדרת-סשה ספר מלבד אשד הזה,והדל

 בדקדוקמג לפקפק מקום )שיו כינתם ושנות הגדשתם כהניהם שמותורשימא
 המש1רעותש אח על-פע לערוך מיהד, חמוריך לו לתקע צלך כל חיגישלא

 שהיה הביעט האפר יסוד על בקרוב, אפלץ לסדרם להם היהואי-אפשר
 ולדשת לקשב משתדלים היו קדמתים ביסים ישור מאר, אפזור אבלבידם.
 הדהחרת סדרי עלהף זמנם, וסד מבריאת-העולם שתנברו השנים, מספראת

 ידועיפ הזה אמין פן פדר-הדורגת ספרי מאחר. בזמן שנכתבוזכרובטזקשם, מספר*- כזאת נרשה ביחוד הגדולים. כרציהם מצות  ודשקטות12בתדרא
 544' בשנת שנתחבר שבכלם, והקצר הקדמון והמשה. כארבעה בעםלנו

 מאחרון בהוספות עצית ונעתק ליצירהג תהק*ה )ד"א המבמשאליםלמנין
 ילי משפרסם "תולידה", ספר בשם ונקרא קנז( 4ה*א זה לעשריך ושלבשנת
 )6ט9ש4זa~ A~i*thque Jouribal ae1 Senbatiaa*f~e )4$ במסקי ני18יר אס"אידי

 צריך העפם עצות אה לדעת והרוצה ביבדנ הדורות דצות אה רקב14בו ממדלי
 נוכרז אחת פעם )ורק בו עומד שהוא הדור עד השנים מספר אפלקבץ

 שבכים, וחמלך המאאר המשר ויובלות(. שבצחן או21ון לעניןשנוה-הבויאה
 שהוצטצ אה1 הוא סתם, ספר-הבגרוטת בשם במרוצה-דברי תאידשאגעש
 מתSk~aariftwte, CWhWbt Neuvelle 5 4ש9 בשם ועייג8ן אדלר אהכמיםלאור

 בתקומת לו. המכננות  וומהקתבריאה נרשפו הדורות מן כל-אושר בצדאשר
 של מןסדים אלה פש"ט שני חשבחשת שתת-פשה יד מברישת-*ויםהזמן

 - והלאה משה ובאלישע שבידיהם, הנוסח עוקפי  שבתורת,משהשבות-חדורות
 נחן עד  מבריאת-עולם הומן פרק על הגדולים. כהגיהם עאצת דוכיפותעל
  שצים שבע נח אתולד עד אדם קמן ה*הולידהף: בפדר יאצור אסבול,ועד
 עצים* ושבע שצה פאות ושלש אלף מבגלה ועד שנה, מחיתושבע
 שמקט בשעיר שבסלע שעה ותרננו מאלף הנהיה הוה, הבצופד .twnr .9"44ת39
 במקומם שם )ושהובחו חכותים תורת אתאשר ארורות שטת על קטטרשנה,
 מזמן העצים מספר האחרונים הדווית פן ושנשלשה ח4תולארא*1בספר
 ושל קב"ה, תמורת nwD חנוך )ושנוע משלנו ממצא שחףלידו אן שרשנה"ל
 niep). תצורת ב"ג יפך השל קפ4ז, תמורא ס"זמתושלא

 מפרוש נמצא לא ארפכשד לכת עד המניל פן שעברו השניפכששר
 שתי שהיו החשבועח, מסרוגת פעמיו יחשא אכל אעיצלירה/בפפר
שנים.

 שנה* וארצעים naw סאות תשן צברחם פולך עד ארשכשד תהףד מןהשש-ם כי .ויהע שם: יאמר אברהם לדת עד ארפכשד מידת הזמן ש4קשי
 אלא עולה )שאינו בידינו מסור שהוא פיחתו גוי אלה שנים מספר)שא.
 מנותיפ* של הורתם נוסח שיפי משני שנהו תר*ן בשעור שנה(.לרבץ
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 גום, ה*תולידה* בספר שנפרטו שרוג, ועד מארפכשד דורותבששה
 הכל- שנה במאה עודף תולדות שהעמידו עד שנולדו מזמן השניםמספר
 המסור שבנופח כ"ט, תחת לע"ט אצלם עולות נחור של ושנותיו מהם,אחד

 ומאתים אלפים תרין אדם אל אברהם מולד .ומן מסלם: הספר ובעלבידינו.
 שנה". וארבעים ושבעשנה

 נזכרה אבל מלרש, הזה בספר ידיר לא יציאת-מצרים שנתעל
 עליו *משה אחרי-כן: שנה ארבעים שהיתה משה, פטירת שנתשם

 עליו הנביא משה מות עד שניה כל שנה, ארבעים אתנבאהשלום
 ויצא שנה*. ותשעים וארבעה שנה מאות ושבע אלפים שניםהשלום
 עד אברהם מלדת השנים מטפר את חושבים שהשומרונים מזה,לנו

 לאגרתם הזה: בסדר שם נפרטו איה שנים שנה. תקמ*ה משהפטירת
 אליו( מתיחסים )שכהניהם לוי לדת עד ליעקב ששים, ליצחק שנה,מאה
 שנה, מ' )במדבר( לאהרן 1(, נ"ב לעמרם ע"א, לקהת נ"ב, ללויפיז,
 סך יהיה פרעה, לפני בעמדו לאהרן שהיו שנה פ,ג עליהן נוסיףואם
 ישארו דור-המדבר, של שנה מ' נגרע הזה המספר מן אם תקמ"ה.?לז
 ות"ל לארץ, ביאתו עד אברהם מלדת עברו מהן שע"ה שנה, תק"הלנו

 יציאת-מצרים. עד לארץמביאתו
 תמ"ס ב"א יציאת-מצרים עד מבריאת-העולם עברו לפי-חשבוננווהנה

 תשנ"ד, לב"א הזה הפרק את הקוצבים השומרונים, חשבון ונמצאשנה,
 שנה. ש"ה בשעור השבוננו, עלעודף

 שנות את עליו החורז המשתף, החוט נפסק והלאה משהממיתת
 ומלכיהם, שופטיהם לשנות לעצמם מונים היהודים ומנינם. מניננו לפיהעולם

 שונים במקומות אמנם ואם הגדולים. כהניהם שנות לפי לעצמםוהשומרונים
 2(, בזמנם שהיו אחרים, מלכים שנות גם הגדולים הכהנים בצדנרשמו

 כי בקרוב. אף הבריאה תאריך את על-פיהם להוציא נוכל לאבכל-זאת
 בפרקים כראם זמה של נקדה עם לא באן עסק לנו יש אהדמצד

 ומשנות מזה מעבר הגדולים הכהלם מפתות בעתים שטרות. נמשכים,שלמים,
 שביניהם, המשתפת הנקדה את ויכין ואי-אפשר מזה, מעבר שבימיהםהמלכים
 בין ידעו שלא מאחרים, סופרים מידי הם נוספים אלה דברים אחרומצד

 ע"ב. בטעות נמצא ה"תייידה* ובספר בספר-הזכרונות, הנכון המספר הוא כן1(
 הזמן, סור לפי וגראס אשור, חיך גבוכדנצר את ליצירה, 3550 ובין 3511 ביןיפי-חשבונו הנופי אחד, במקום יזכיר הספר בעל הן. מעטות כאיה דוגמאות ה"תויידה* בטפר12
 )בין מונסון אלכסנדרוס את יזכיר אחרים ובמקומות לשלמנאסרן או פיאסר להגלתשכונתו
 4354( עד 4321 )גין אספסיאנוס 321א, עד 4294 )בין הנוצרי ישו מיתת 3944(, ובין3329

 שמות צעד כל על ספר-הזכרונות בעי יזכיר כנגדו 4776(. ובין 4451 )ביןואדריאגוס

 כהנת בזמן לפי-דעתו שהיו וישמעאל, רומי יון, מלכי שמות וכן וישראל יהורהמלכי
 והערה ועין ממש. כי בהם אין מאליו שכמובן עליהם, מדר שהוא הגדולים,הכהנים
הסמוכה.



257 ישרתיתאריכי

 רק עליהם לסמוך אפשר ולכל-היותר 1(; בדברי-הימים לשמאלםימינם
 יעלו נעשה, כך ואם בימיהם. שאירעו מאורעות על מדברים שהםבמקום
 חבריו, מכל הגדול ספר-הזכרונות, מעתיק מזה. זה מאד שונים מספריםבידינו

 .כשנת כתיבתו שגמר פפרו, בסוף אומר וזליגסון, חדיר לאורשהוציאו
 ושמונים חמשה שנת היא אשר )ליצירהג אלפים וששת ומאה ושבציםתשע
 תשע היא אשר כנען, לארץ ישראל בני לעבור אלפים ושלשת מאותושלוש
 מאות ושש עשר ששה שנת היא אשר הנוצרי, בן-מרים לישוע ואלףמאות
 לממלכת ואלף מאות ושלוש עשר שבע שנת היא אשר לדקלדינוס,ואיף
 תריס היא לשנת מכינים שכלם האחרונים, התאריכים שלוית ישמעאל".בני

 בשעור שלנו על עודף השומרונים של שתאריך-הבריאה מראים,למניננו,
 מן אחר ממקום נראה אלה דברים על לסמוך נוכל עד-כמה שנה.519
 5780, בשנת שמת יאמר, בן-פינחס אבישע הכהנים מן אחד על הזה.הספר

 האחרון הכהן שהוא הזה, שהכהן יודעים, אנו ה.תולידה" ספר בעלומדברי
 אלקעדה, חדש מן השביעי )לשבוע( השלישי "ביום מת 413(, )צד שםהנזכר
 שנה באותה מכון שהיה השומרונים, )של האדר מן המכון( )כלומרהמזדמן
 השנה על-דבר )להגרה(". מאות ושמונה ושבעים תשע שנת שלנו(.לניסן
 כל כי לפקפק, מקום אין לפי-חשבוננו, רל"ה ה"א לשנת המכונתהזאת,
 עודף השוטרונים שתאריך ונמצא האמת, עם מכובים בספר הנתוניםהסמנים

 6179ן עד 5780 משנת הזמן שבפרק מזה, ונראה שנה, 545 בשעור שלנוצל
 שנה. כ*ו בשעור שגיאות נפלו הסופר, יחתום,שבה

 העולם ששנות מפני ה"תולידה", ספר על-פי דבר להחליט יותרקשה
 בצדם, אחר מספר תוספת בלי בלבד, הכהנים שנות כי-אם בו, נזכרולא

 מנין על-פי בצדם שנותיהם שנתפרשו האחרונים, הכהנים י"גזולתי
 הכהנים שנות את יהד נקבץ אם 2(.  879 עד 406 )משנתהישמעאלים

 בונת שהיה רצה, בבא השומרונים, פגדולי אחד תוידות בספרו ספר-הזכרונות בעי1(
 גראשית, ליטי 4600 בשנת ונגלה עליו יאמר הכותים, על אסוירוס חלכסנדרוס שגזרונשמד
 משה, אדון עשה אשר הקדוש, המשכן לחרבן 1545 כנען, גארץ ישראל בני לעגור1805
 מלך אלכסנדר לסיכות שנה 655 יון, מגלות לשיבתם 95נ בבל, מגלות הכותים לשיבת1005

 כמה הסהר בעל ערבב כי לררות, איש לגל נקל בן-מריס. ישוע "לממצאן 308מקדוניה,
 ואסוירוס הרגילו ימגין 344 לשנת מכונת למנין-שטרות 655 שנת אחד. בהעלם שוניםזקנים

geverw~)(Ale~ander לשנה הזטנים כל התלכדו הזה הסוטר ואצל 235ן עד 225 משנת מלך 
 308! ישנתאתת,

 ייצירה, ראה ה*ח לשנת 879 שנת משע"ה, ד"א לשנת ממנת ימחטד 406 שנת9
 ה,תויירהן, ספר לפי הזה בפרק *שטשו הכהביר, שגות אגל 00א עויה וגביניהן הזמןוששך
 האחרון הכהן בזטן שהיה הספר, שבצי או ותבים: בשני לישבה אפשר זו סתירה 413.עוגית
 שגות ?פי ההגרה במנין זייפניו הכהנים *נות את גבעות וקטב יאחור, זמנו השב גו,ונזכר
 חף-עי-פי הערבייה, גמנה3 כיבד, ייבנה חייהם 18נים השומרונים היו שבאמת אויגיהו

 נחשבו אבריאה aut גם ויפי-זה החמה. שנות עם הלבנה שגות פשוים הם המועדיםשבקביעת
 הלגגפ. שדות לפי אחרים(, בכהנים *1ם 3וח6שר כאן ?ל-כל-פניםגוילם,
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 היא בשנת מת אמרנו, כאשר שבהם, שהאחרון הזה, שבספרהגדולים
 לגרוע צריכים אנו הזה המספר מן 5952, בקבוצתם יעלו לחשבוננו,רלוה
 שכפי אלעזר, ועד מבבא גדולים, כהנים שמונה של  שנה 81בהחלט
 בטעות, לחשב נקל שם, לשונו וסתימת 411( )צד ה.תולידה* בספרסדורם
 שמשו באמת אבל בשכם, הם גם - אחריהם וכבאים להם כקודמים -שהיו

 בימי איש מאות המש במספר שמה שגלו הגולים בקהל )בלי-ספקבדמשק
 עם אחד בפרק 95( צד בספר-הזכרונות, כמספר בן-עמרם,אהרן
 בצד שנרשמו ההגרה, שנות יוכיחו כאשר בשכם, ששמשו אחריםכהנים
 שם(. בספר-הזכרונות באמת נחשבו לא )ועל-כן הכהניםמקצת
 על עודף השמרונים חשבון ונמצא שנים, 5866 רק לנו ישארוולכן

 יחמתן 392( )צד הספר בראש אבל 1(ן שנה 631 שלנומנין-הבריאה
 ליצירת-העולם, ושבעים ושמונה מאות ושבע אלפים חמשת "בשנתשנכתב
 ושבע וארבעים שבע שנת ליזדגרד עשר וארבעה מאות שבע שנתהיא
 לשנת מכונות והישמעאלי הפרסי התאריך שנות ישמעאל". לממשלתמאות
 872 בשעור חשבוננו על עודף השומרונים חשבון ונמצא לחשבוננו ק"והיא
 לחכם 1808 בשנת שכתבו השומרונים ממכתב יוצא לוה קרוב מספרשנה.
זספ8

~de 
 שלפי בזמן לבריאת-עולם, 6246 שנת שהיא שנה אותה צל שכתבו

 בספר )עין 678 עולה ההבדל ונמצא תקס"ח/ ה"נ שנת היתהחשבוננו
 ?חכם שכתבו השני ממכתבם גם יוצא כזה הבדל ם0116א(. Extraites, 61 .קזזו
 וכן 182(2(, צד )שם, לבריאה 6257 שהיא שגה אותה על שאמרו 1820, בשנתהזה
 כי אליהם. ומתשובתו הונטינגטון ?חכם שהריצו המכתבים מןצראה

 הוא למניננו, תליה ה"א הרגיל, למנין 1675 בשנת להם שכתבבתשובתו,
 לבריאה. 6113 שנתכותב

 נהוג היה לא לבריאה השנים שמנין יוצא, האלה השוניםמהמספרים
 באו ולכן כהניהם, משנות בחשבון הוציאוהו כי-אם במעשה, השומרוניםאצל

 אחרות. לתוצאותבכל-פעט

 פחות הזה המספר לבריאה. 5780 בשנת בן-פינחס אבישע מת ספר-הזכרונוה לפי1(
 הכהנים מן "בשלשה היא, הזה ההבדל טבח שנה. פיה בשעור ה*תויידה" שבספרפאותו
 כ' בשעור הבדל וגורם זה לצר או זה לצד ונויה הספרית, בשני שונה השנים מספרהגרויים
 בספר-הזכרונות, יגמרי חסרו נונה, לס"ה עולות כהנתם ששנות גדעים, כהנים ושלשהשנה,

 ה*תולידה* שבספר אלה שמספרים נאמר, אם שבשוליו. ובהערות הדורות סדרי סלוחכנראה
 שנה. 546 מניננו על השומרונים שי תאריכם יעיה אז השני, הספר כדברי והנכוןשטעים

 בני- ייושב 3246 שהיא יבריאה 6246 שנת על ואומרים מוסיפים הם הראשון במכתב2(
 לארץ, לביאתם 3457 שהיא לבריאה 6257 שנת עי יאמרו השני ובמכתבם בארץ-כנען,ישרחל

 ספרי-הזכרונות שני עט מכונים אינם 3446( וצ*ל מוטעה נראה )שהראשון אלה מספריםשני
 2794. הארץ ביאת עד מבריאת-העולם תמיד חושבים שהםשינו,
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 השתולידה*: ספר לפי כהנתם ושנות הגדולים הנהנים. שמותיאלה
 3866 094 אהרן מותעד

32עמרם50 בנואלעזר
25חנן60 בנופינחס
21חזקיה40 בנואבישע
42דליה50 בנושישי
40עקוב35 בנובחקי
35עקביה25 בנועזי
41לוי39י( בנושישי
44אלעזר23 בגובקחי
36מנשה28 בנושבט
39יאיר25 בנושלום
41נתנאל20 בנוחזקיה
32יהקים28 גנומונתן
21יהונתן22 בנואיר
33אלישמע25 בנודליה
10שמעיה19 בנויאיר

8סוביה28יהוננת[ן
9עמרם226(ישמעאל
30עקבון28 בנוטוביה
40פינחס20 ברהצדוק
045לוי28 בנו כפגעמרם
32אלעזר24חלקיה
28בב"א38עמרם
41אלעזר36עקוב
23עקבון39עקביה
32נתנאל45חלאל
26 הגדול בבא אחעקבון40שריה
31נתנאל50 בנולוי

20עקבון52נתנאל
25 מרים אביאלעזר35עזריה
24עקבוז40 בנוכבדאל
17אלעזר30 בנוחזקיה
30 הגדולעקבון24חנניה

40אלעזר 3866ס"ה __
4865ס"ה

 9"ו. נספר-הזכרונות:1(

 שובים, שם:44
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48655392 הקודם עמודמן
31נתנאל
25אלעזר
 3(14ז20נתנאל

18אלעזר
112 זקה

30עקבון
439(עמרם

22 בנואהרן16אלעזר

20עקבון
528( בנועמרם

ה 2תrnwצהגן
26אלעזר

18 *בבא

:כ::בית
12פינחס

9 "עמרם

11אהרן"2נתנאל

11בבא
10אלעזר

:22*~wiruנ
7אלעזר

648('איתמר

8פינחס
15 בנועמרם

5522נתנאל

2 נחס פ בזעי16עקבון

19 עז בזיסף35אלעזר

20עבדאל
56 בנו בחספ

29 עבדאל בןאלעזר
 בנואלעזר

 ן

%5

117( ברהצבדאל
56י אביטע בן נחספ

19אהרן
834( בנואבישע

 5952ס"ה5392ס"ה

 בספר-הזכרונות. למצאו לא אלה כהנים שלשה1(
 ישפעאי*. כני לממלכות שנים ושש מאות ארבע שנת )בסוף( *בעקב לכהן נעשה2(
 וארבעים". וארבע מאות ארבע )בתחלת( ,בשריו לכהן נעשה3(
 מאותי. וארבע שבעים שנת *בשריו לכהן נעשהא
 בנ למתלבת קנה ושלשים ושגית מאות חמש  *בשנת כ"ה. בטעות: ה*תולידה* בספר5(
 אהרן*. בן עמרם אכהןישמעאל

 גרויה". בכהנה וקם מאות ושש שנים בשנת דמשק מן לשכם הלך איתמר *זה6(
 ושבע ושמנים תשע שנת צומה ביום בתרה )פטירתו( עתקותו טרם דודו אלעזר *ואקימו7(

 תנינה יום ומת ההיא השנה מן השביעי חדש )המכון( המזדמן האחרון גמאדה בחדש "ומת ...סאות
 ישמעאל*. לממלכת מאות ושמנה וארבעים ששה שנת )הנזכר( הזוכיר השביעי חדש מן יוםחמש

 וששה ארבעים שנת ההיא גשנה יומים בחמשה מותו גיזם אבישע בנו בתרה ןקם8(
 תשע שגת הןא(דר מן המזדמן אלקעדה הדש מן השבעי השלשי ביום ומת מאותושמגה
 מאות". ושמנהושבעים
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 יצאו 5952, הותזלידה" שבספר השנים קבוצת לנו יצאה כן כיהנה
 בדמשק אחד בפרק ששטפיו בכוכבים( )המצינים כהנים ששנה שנותמהן
 5865. אבישע מות עד מבריאת-עולם נמצא שנה, 87 שכם, כהניעם

 שחסרו מפני וזה 5780, רק עולה השנים מספר בספר-הזכרונותאבל
 כהנים שני ושנות שנה, לס"ה עולות כהנתם ששנות כהנים, שלשהבו

 בשתי עודפות ישמעאל שנות וכנגדן שנה, בכ"ב אצלו פחותות ולוי()שישי
 ההערות. מן כנראהשנים,

 ספר-הזכרונות: לפי הדורות שנותואלה

45 צדקה בןיצחק 5780 פינחס בן אבישע מות עדמב"ע
40 יצחק בןאברהם36 אבישע בןאלעזר
20 אברהם בןלוי41 אלעזר בןפינחס

36 יצחק בןטביה48 פינחס בןאלעזר

42 טוביה בןשלמה19 אלעזר בןפינחס
32 שלמה בןעמרם11 פינחס בןשלמיה

6176ס"ה26 טביה בןצדקה

 שלנו. למנין-הבריאה תרנ"ז הקא לשנת מכונת 6176שנת

 משלשת ישראל בספרות הנפגשים אחרים תאריכיםע.
 ותאריך תאריך-ההרבן, מהם, שנים היו עד-כה, עליהם שדהרנואתאריכים,

 השלישיו התאריך ונם לישראלי רק מיחדים צירותיו, "נויי לכלבריאת-העולם
 לקנין כמעט אחר-כן נעשה בידם, שאול שהיה אף-עליתימנין-שטרות,

 אחרים, תאריכים עוד היהודים אצל פוגשים אנו לפעמים אבל צלו.העם
 בדרך רק בהם שנשתמשו יושבים, היו בקרבם אשר העמים מאתשאולים
 אשר קיריני, יושבי היהודים את מצאני ככה מיחדים. ובמקומותארעי

 *פליטה )?ין לתאריך-אוגוסטוס השני הבית ימי בסוף עוד מוניםבמצרים,
 נהוג שהיה לתאריך מונים בוספור יושבי היהודים ואת 15( צד קדם*,מני

 הרבבי, )?!ן הנהוג המנין לפני 297 בשנת נופלת הראשונה ששנתובארצם,
 רבי את ז( )סמן למעלה ראינו וכבר 89-90(י צד המעוים", ושפת.היהודים
 יצחק ורבי ביזנתיה, בני של מנין-הבריאה מזכיר הראשון הישראלייצחק

 שהיה התאריך, את פי"ז( )מ"ד, עולם" *יסוד בספרו מזכיר השניהישראלי
 תשכוב ג"א שנת ינואר מחרש שהתחיל הנוצרית, בספרד בארצךנהוג

 ליצירה, ושבעים הוא שנת על ואומר הנהוגן המנין לפני 38 בשנתליצירה,
 תאריך הנקרא( )צ"ל: הנקראים הנוצרים, לתאריך ושמוח אלף שנת"שהיא

 הגוים" נעלמת בספרו האפודי גם הזה התאריך את מזכיר וכןאלצפר",
 החמישית המאה עד למפרע מגיעות שעקבותיו הזה, התאריך)על-אודות

 והלאה(. 423 מצד ח"ב, איוקר,  IV-U ומקורו שמו ועל-אודות הנהוג,למנין



 גור:שטיץ י.ר.נ%

 תאריך- הערביים, בארצות שישבו היהודים, בין ביותר היה בפרץאבל
 בתאריך משתמש הראשון הישראלי את ז( )סמן למעלה מצאנו כברההגרה.
 לשבת )זולת ספו" *שנותינו בפיוטו יאמר בן-גבירול שלמה ורביהזה.
 וארבע ואחת ששים הרי וגרס, הרס ישמעאל עוד .וגם הפסח(: אחרשניה
 בתאריך-השטרות )שהבאנו בפטרבורג באוצר-הספרים אשר ובתנ"ךמאות".
 זעירה קרן למלכות ותשע וששים מאות שלש בשנת שנכתב נאמר,.בסופו(
 נתפשט וביחוד ישמעאל(1 מלכות על שפרשוהו ח, ז, בדניאל, הכתוב)על-שם
 אסף מהם רבים- )ציונים בספריהם אותו המביאים הקראים/ בין זהתאריך
 ליטטעראטור"(. פטלעמישע .די בספרו:רמש"ש

 בהקדמתו מזכירו האדום. בתאריך-הנוצרים. גם לפעמים ישתמשווכן
 יוסף רבי פעמים כמה יזכירהו וכן מספרו, כ"ד ובפרק צינים"ל"מאור
 לפי מסדר דוד" וצמח ובעל וכו'"ו צרפת למלכי הימים .דברי בספרהכהן

 תאריך- בצד מספרו, השני בחלק הימים דברי מאורעות את הזההתאריך
 ולכן זה. במנין המשתמשים המחברים מאד מעטו בכלל אבלהיצירה.
 הזה התאריך את למצא קמו אשר חוקרים, מקצת דרכי מאדתמוהים
 הסופרים. מן שלשה או שנים אצל וגימטריה רמזבדרך

 אבן יוסף ורבי הרמב"ם מות שנת על אומר אלחריזי יהודהרבי
 יגון, ועת זעם שנת איד, שנת *היתה כי תתקס"ה, ד"א שנת היאשושן,
 שי"ר והרב 412(. צד אחיאסף, הוצאת ),תחכמוני", נהי" קרא שמהוהאל
 השנה פרט על רומזת י ה נ שמלת שפמו חושב, 252( צד ח"ז, חמד*,).כרם
 לפרט רומזת אד( כותבה )שהוא איד מלת כך ליצירה, תתקס"ה ד"חשל
 רומזת - לקי"ז בחשבונה העולה - ם ע ז ומלת למנין-הנוצרים, 1205של

 ותקי"ז. אלף שהיתה שנת-השטרות, שללפרט
 היריעות השערותיו את לנו המזכירים אלה, שי"ר הרב דבריאבל
 גימטריה בדרך שמו את למצא דמה אשר הקליר, אלעזר רביעל-אודות
 ארצות בכל עתה הנהוג התאריך מעקרם: הם בטלים - שונים,בפיוטים
 בתהלה ה ש ע מ ב נתקבל דיוניזיוס, על-ידי הששית במאה שנתיסדהנוצרים,

 לאט כי-אם העם בחיי נתפשט לא אחרות בארצות אבל איטליה, בארץרק
 בית-דין במעשה וגם 1(. ן ד י ע ב לחכמיהם ידוע שהיה אף-על-פילאט,

 נהוג תאריך כעל יא אבל הנוצרים, מנין על מדהר "העבור" ספר בסוף הנשיא1(
 מדבר שהוא המנין וגט המתנועעים; וחגיהם פסחם קביעת יקנין עיוני- יצרך כי-אםבמעשה,
 ת ד ל מזמן תשם"א, גיא משנת לא ומתחיל עתה, הנהוג המנין עם לגמרי מכון אינועליו

 תש'ס, גיא משנת המונה זו, לשיטה ן. 1 י ר ה ב שנקלט מזמן תש'6, נ"א משנת כי-אםמשיחם,
 הנוצרים שגם אחר, טעם לה נתן )שהנשיא גוצריפ מעברים כמה אצי גם נהוגהשהיתה
 ב"מאור )הובא המהלכות* *חשבון בספר הנשיא דברי מכונים לשנה(, בשנה אחד יוםתושבים
 מיסות מתחלת עסקיהם כתבי וכל המיכים ימי מונין היו "הקדמונים וז"ל: פכ"ג(עינים",
 סגים ש"י מבהר"ד, המונים לדעת ליצירה ת"נ אלפים ג' שנת שהיתה מוקדוןאלכסנדר

 *ערך בעי דגריו על המה וכבר לשטרות*. מונים אנו ההיא השנה ומן הנוצרים, חשבוןקודם
 מתחיל שמנין-שטרות ויסבור, פי אין כי חשבון, שום עם מסכימים דבריו שאין 80(, )?דמלין"



ג6 ישראלתאריכי

 ח"ב, איך?ר, )עלן כמקרם המלכים לשנות כותבים היו הממשלהופקדות
 הזה. התאריך את לקבל ספרד בוששה מכל-הארצות יותר והלאה(.  375מצד
 אלצפר.. תאריך או הספרדי, התאריך מקדם שורר היה אמרנו, כאשרשם,
 לכתוב פקדה, בטרגדיה שנתאסף הועד הוציא הנהוג למנין 1180בשנת
 בכל- אבל בלבד. הנוצרי לתאריך ובבתי-דינים המלכות בכתבי הזמןאת
 נוהג הישן התאריך היה בארגיניה הקדום. לתאריכם למנות פסקו לאואת
 שם, )אידלרן 1420 עד ובפורטוגל 1383 שנת עד בקסטיליה 1355, שנתעד

 לאלף השבעים בשנת עולם" ,יסוד בעל את למעלה ראינו וכבר425(.
 התאריך ואת אלצפר, תאריך עם זמנו את טשוה הנהוג, למנין 1310 אוהששי,
 כי הדעת, על יעלה ואיך אחת. במלה אפילו יזכיר לא עתה הנהוגהנוצרי
 עוד נסה לא אשר הזה, הרך-בשנים לתאריך ימנה בקסטיליה, שחיאלחריזי,
 אל להבקיע שנה ק"פ עליו לעבור הצרכו ואשר הארץ, על העגכף-רגלו

 ובדרך- שם קריאת בלא סתם, בו שישתמש אלא עוד, ולא העמו חייתוך
 י(י לרמזיו שיבין הקורא, על ויסמוךנימטריה,

 אומר, ז(, סמן )תאריך-השטרות, למעלה שהבאנו בחרוזיו, הערוךבעל
 גדף חוקקי מררות *פשיטת למנין-שטרות, ואלף ית"ג בשנת ספרושהשיים
 המדרש, דברי שכפי יון, למלכות שכננתו פשוט, והדבר קרוך". מושכיבקרן
 ישראל, באלהי חלק לכם שאין בקרן-השור לכם כתבו לישראל:אמרו
 )המובא ב?להים הדכם אבל בקרוןו מושך שור לרושו קרוךומושכי
 תחת רי ק ב ומתקן הנוצרים, תאריך את כאן למצא חושב קאהוט(בהערות
 כמנין 1001, כחשבון עולות קרוך* מושכי בקרי ,גדף המלים כיבקרן,
 דברים, צלב. שקרושה crui היא לדעתו קרוך מלת ישו, מלדת שעברוהשנים
 se. תמת ש vero ש trov~to bene האיטלקי: הפתגם את עליהם לקרא נוכלאשר

 .חכם שחברו יאמר, האפודי להחכם הגוים" "כלמת ספרבראש
 בשיבילייאה.... הגזירות והתחילו והגזירות.., השמדות תחת שנאנס ומופלג,נדול
 צונץ החכם הזה". הגדול האף חרי מה בשנת בקסטילייאה... עלינווגם

 הגדול, האף חרי מה המלים את בו חושב שהוא הזה, שהסמןמשער,
 השלף, בעזיבת 1397 הנוצרים לשנת מכון 397, למספר בחשבונןהעולות
 יאמר כזה, בדרך הנוצרים שנת לצין הגלויה, הזרות ועל הספר. נכתבושפה

 הנוצרים, כנגד המאד כזה, שבספר 30(, צד ח"ב, ברלין, )ברשימתהרמש*ש
 נמשך ואחריהם כל-כך. תמוה הדבראין

 בהערותיו פוזננסקי אדילף החכם.

 לתאריר שי"א שנת עם מכונת הנשיא של ש"י שנה באמה אבל הנוצרים. ימני ש"יפשנת
 מידי. קשיא ולא עתההנהוג

 לפרט עם ז במלת המשורר שכון האחרת, ההשערה ש זו מהשערתו טובה לא1(
 ראיה מזה מביא שהוא עד כל-כך, בעיניו בטיחה שהיא אף-על-פי מנין-שטרות, 9להשנים
 83(. צד מייד, וערך )עלן המיט מגיא יקטרות חושבים היו ספרד מחכמי מקצת שאףלדבריו,
 או האלפים בהשמטת דרכים: בשתי יפרט השגים במנין משתמשים היו למעלה, ראינוכאשר

 מוזר. דבר מקצתן, והשארת המאות מן מקצת בעזיבת לא אבל כאחד, והמאוו; האלפיםבהשממת

 בלל. לשמעו ואי-אפשרפאד



 טרנשטיין י.ה.4צ

 התרע"ד לשנת הגר* בארץ *הצופה במאסף שפרסם הגוים", לכיפתיספר
 שנת על מוסב י ר ח ה מ שסמן נראה, שהעתקנו הדברים מן אבל 4100)צד

 את רק הזה בסמן לנקד שיש ברור, והדבר 1391. בשנת והיתהיצורעו
 שנת באמת שהיתה לקנאך, בהשבונן העולות הוה* הגדול .האףהמליפ
 האלפים. בהשמסת בריאת-העולם למניןאשמד
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