
 העבורספר
 ז"ללהראכ"ע

 ושני. ראשוןשער

 ראשונה פעם לאוריוצא
 הערות וקצת רקדמה עם בירי הגסצא כ"י העתק מתוך'

ממני
 הן חן זןשן

 - .,=ז....-

 חברת ידיעל

 נרדמים.מצויצי
דעת

 ירוח יהדות כעמודיאתר
 מ."י"י~ל .!נפ1ן.2פ

4---
- -

1814*12yck. 
Eirbamtm,%12שי Yereins 486 881561ב[1 1880ז8ד Berausgegeben 

Silbermann.))גן. 
 Scilnellpressendrack פסד Radolph.1ז81050



דעת
 ורוח יהדות לימודיאתר

laat.ac.iIwww.di 

 תמיר עמו היה עזרא, .בן לאברהם ן עזרה תןאלהים
 תלמיד* עם למבין .העבור, כסוף חכור, תקןאשר

 ןן

 הטפר, זהשערי
 שמואל ובהקשות מפרשיות ובקביעות ובמאזניהם בם5יית האחרהשער

 הנוים. וחשבון אדאורב
 . העבור. וטור אחד בסדר הכתוב כל במעסי השניהשער

 י

 תראה ומתי באמת המאורות מהברת ועת האמת בתקיפת השלישיהשער
 ומתי וצפונית ומערבית מזרחית וסדינה סדינה בכלהלבנה

 . הקררות זטן ומדת העצם ומן האלכסון מן רגקדר וכטה והשכנם הלבנהתקדר

 האחדהשער
nvenחלקים. ושטונים אלף היא 
 הלילה, וכן שעות עשרה שתיהיום

 עשירית שלישיות שתי גם שעה ירות ושתי ורעות ויגב יום בעםהחרש
 חלקים. תשצ"נ והם השעה עשירית ששית תשיעית והצישעה

 י'נ. והטעוברת חורש י'ב הפשותההשנה
 עשרה והאחת והשמינית והששית השלישית כשנהוהעכור
 והפיסן עשרה והתשע עשרה והשבעת עשרהוהארבעת

 . משפם לטעוברות אדז"טגועה
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 .. ה מ ד הה

 והיה מימיו, הרפוס מאירות ראה לא זל להראב"ע העבור ספרזה
 ריגיו( וכ"י מיכל ר"ח כ"י אורי, )נ"י באקמפרד אשר הספרים באוצרותוסטון מפוי

 ואנכי אורי(, טכ*י הנראה ונפי די בע מוגה החכם שטה העתיקו אשרער
 התבדה ירי על עולם לאור כעת טוציאו והנני שנים, הטש זה שלי בהיעתקוכיתי

 - נררמים. מקיצי הברת היאהנכברה,
 לי' אנס לא רי וכל עינו, ראתה יקר כל אשר נ"י, רמש*ש החכםוהנה
 ,!י1( טן אלי )בטכתבו בטובו לי ושלח לשאלתי, נררש ומפרים, סופריםביריעה
 ככלם רובם הנ"ל, הכ"י דבר על בנ"א לעצמו ורשם ציין אשר ורשיםיוציוניו
 דבריו: הוכן וזה שנה, לעשרים קרובזה

 הראשונים שערים שני וכולל מאותר בכתב הוא 438 אורי"כ"י
 לאברהם עזרה תן אלקים ומתחיל: 2171 ע' אקספרד רשיטת ע"כשלימות.

 1( ר ד ם ב חבור תיקן אשר תמיד, עסו היה עזרא בן המשקל[ לפי לאברם]צ"ל
 הכתוב כל במעמי הב' השער וכו' הא' השער וכו' תלמיר עם לסביןהעבור
 הניל: טכס ול דף - וגו'. האמת בתקופת נ' שער העבור. וסוד אחרבסדר
 - 2(. ד ר ספ ב הנערס שילמדו בכער אי"ק -חשבוןוהוא

 אורי בכ"י אשר ע"ב י"ר דף ער בראשו המר 208 מיכל ר"חכ"י
 ל"א רף ער ספררי, בכתב 48 ריגיו כ"י - 817(. ע' חיים אורות)עי'

 אוי ובכ"י י"א דף רחפם בכ"י )והוא אערוך בקר ומתחילו דפים( איזה)מלבד

 נסעתן גס כי ר~נור, נסוד : נ"י נ"נ סמן כמעסק 0ס61 כמו 6% נכון, כשס'(
 במדר מכור הכמכר למרח מסרך כלמקח מסגופם(: ע"נ . ט' )זף 5ס65ס גמש געירנ"ג
-מעכור  יסור כסס יכ'6ס1 עסף 6ס5 )ונען סענור, סרר גקר6 כ5ו מספר 6מגס כי 
 טור גקר6 סופו עד מסגי סער למנע מן ורק מנור( 16 מדל כמו סו6 יסוד כיסעכור,
 ע"כ: ד' ונדף העבור. בסוד אפוטם כלסר ע"6? ס' יף יישמר נעגמו וסר6כ'עסענור.
 5ך* לסרס העבור ובסוד ע8כ: ו' ונדף העבור. בסור סססוכסעקר

 בספרים. 20: עולס ע"כ 6' דף פגדסס נמו 6% גגון כ"ס8(
ףף



 יצחק וררש 4(: איי טעי כש רף והוא הנק מכי ד' דף - (, 8( כיהדף
 חכמי שאלו וכבי 5( י ר ספ ב י שת ר י פ כאשר סור לו יש יפתח ובתשנשחם
 ל"ג(? רף )אורי ה' דף - ז"ל. האי 'לרבינומלואן

 הכמי כי 8( שלו ההבור( י )אחיי חבור בספר ז"ל ברוך בר יצחק רבואמר
 תיגמע שלא לך השטר דבר כל וקורם ע"א! ו' דף - וכזב. שטי עלהודו
 בדבריו ואין בעיבור ספרים נ' שחיבר הסאן( : ל"י דף )אורי חאסאן בןלדברי
 - 7(. בע"ה השלישי בשער ענב: שם -ממש.

 בירנו המסור העבור חשבון בדרך נקבע אנחנו מסיים: 8( ע"ב ז'דף
 אברהם ר' לח' ור ב הע סוד נשלם בגלותינו, כן שנעשה ה'ל'ם'מאבותינו

 העבור במפר מביא עוד - אורי. ובכ"י רחשם בכ"י גם שמיים ופה , עזראאבן
 %0(. )008ע8,י( בוירונא הבר זה וספרו - 9(. הפרסי יהויהאת

 ע'6. 'פ' יף נדפוס4( ט"6. 1' דף כדפוס והגיגו פס 86101(
 געעות ]מלפס בספרי ב"ל ? מן5יף סל6סוגרי גר(צרס ססנסתי וכמו גגון כיס (5
 כלסר וכו' סכחכ "ומס ט*כ! ק5"נזף יעויי"ס סגים, ענוד נס' d~1D וכן נספרי(.זע

  ין וכו' גזל יסחמ וידל הנביאים כזפ" נמסרו ככווו 5סון or 610 בספרי,פירשתי
 וגממו עזר6 מ"י S~rN ירמ" ר6סוגיס גכי6יס ע5 סר6כיע ס4 נמ65 65 %6גוומנס -

DDV)0)5קטמי ממס 5רי 610 ס6מרוגיס מפריס ס5סס 156 ט (DVU) ו5ק , סימיס ודגרי 
- סססלש. 56ט ע5 סירת מעו5ס מכל 65 כי 446( מיד )וו"ני' ס5ו נכרע נ"נ סמ'כחג  
 ססטתס 56 כי סל6נץע כסס מלד"ק מכיך מגס מכיס, עכול מכעס ססכ"תי מס ס5נז6מגס
 נ"6 )היביס כתב בטרמו סר6כ"ע יוחל ועוז - כ'ו( 6' כסמו56 )וסוך כמגמעו 610כיוס
- h~e, מיחס ס65 שבע בת ענין פירשתי וכנרג'(:  סגיס סי ג6 וימי ת65! ונסרסח 
 פירשתי.- כאשר עלס וסע5יחיסו ג5ניס: וגס' - בטקומו. פירשתי כלסל 56יכרומך
 נסן 5'למף פירורו מכיך נס - במקושו. פירשתי כבסר 6'5ון כעמק וילמ סלועו:וכפ'

 ש' עגיך חמות ע3 סקנס ונכשלו עלילי סוס ס6ט 6ה כתנו פירשתי וכברקמסיסן
 ובפירוש s(ee )ע' מ"י ס" נס - בםקוטו. פירשתיו S~tw ויד 91(! )עמודימוק56
 סכ6סי וככר 8(: נע' גממי של6 סי' נס ודעת. מכמס כין סססרס פירשחימשלי
 מ65: כסן וכן * ודליות כרס יפי כ5 פירשהי גטם נס וכו' זרוככ5 6יגגו נמם" כיל6יות
oaובבר ו סי)ויס לדבלי פירוסו מגיף שמס ונס' - פירשתיו ושם וכו' כעזרך סכמונ 

 יו ג6טינ עדך עלס 50 65סעדיע ק כעגני רמסכן מ"מ ועי' . ע5יסס. סיס נגיד כיפירשתיו
 סעכור. נס' ע"ג? 4 דף נדפוס פס 6( גלד(* כרך ר6סוגס)ממ5קס
 ע"כ ג' דף גדפוס OD 6101 ססליסי, כסער יסלם כי מעמיס oeh י6מל ריל36*ע7(

 סוגים cb 65 טבע ע6 סס5יסי, מסער כמ65 65 556ג1 6ך עי6, 1ח6 ע"6 מן ע"כ, ד'דף
 י"ס. זף גדסוס 8( נלכדי 16 ראצע5 56ממפנתו
 מייק בר' 6כלסס רי ע"ג: ס' וף מעכול כסן טס מנים כי עוד 5סוסיף ו.ס9(
 תקמי גס 1שמע56 סרס יון מכמי מן וכדף סזור. מבמי : ע"כ ו' וכדן מעכור. מס'סספרדי
 עי,סערך

 897 כ"ס כרך געזע55ס6פס( מ6רנעג5עגזיסע )דייטים זמ,נ כמ"ע למסקם מ"י
 כ"ס ע" 36נ1סי* YD: י' וכדף - אעמיס. תולדות 5ס' כמקדמתו ,'5 סייר מנ"מומים
VSPסמכים וסדכריס ווע6, כן : 1' בדף גס 349. עמוז כ"י כרך סמכר נמ'ע רעס"ס 
 כסקלמתו ווע6 כן מכים גס סתורס. 5פ4 כסקדממו סמו סזכרח כקמי מסר6כ'ע מוגםממגו
 15(. ווייט )כיסע'ז ר6סוגסלטס

 כ"ג. ל תף סיג פ זף נדשס פס ע104(
והנה



 )אוהל פענח צפנת עי' , נוסחאות בשני הראב"ע הבר העבור ס' גםוהנה
- 12( ו' דפ ר,ננאורות שני ס' דקדמת וע" 11(. וישלה פ'יוסף(  והראב"ע 
 ')נעבען אחר בנוסח העבורם בספר  "כאפרפירשתי  וה ספרו את פביאבעצפו

 הכסת דורשי לחברת מ"ע )עי' הנחושת כלי מפרו של ראשונה לנוסחא (רעצענזיאן
 דף 299 םינכען בכ"י והוא "89( כ"ה וכרך 385 נם 344 ע' ב"ר כרךהמזרח
 9'(, לפטה ע"417

 ברקרמה ]גס 299 ט'נכען נ"י .האפור חשב לספרו בהק-מתוהאפודי
 ר 1 ם ב אהד כל ע ' א ו הנשיא יאמר: אפוד( מעשה לס' 48 להאשכנזית
 ובפרק לא.יתקיים"(. הי הא"ענולר לפי והסימן וכפמקם"ו: שלו.העבור

 -- ש6* העבור בסוד"מ:
ר'

 "נטסמ יסף 6תג מכע5 סם ססכ6תי מס הגס "6. 5דף4 ססעליט מס ע114(
 מן כדף יכנס . ססלח מסדורת סי6 ס5סנעו סעכור כף כי נרפס ומוס פס  גס נפ65ססנ4ן

 מ65חי )6 כן (fpn qh כמנח מנר 6סר ר6פוגס מס17ר6 וסו6 סגמוסת כ5י מסרו מכיךע'6
 . 17 (' ס'ו ספ(כיר עי' תק"ם, נחגת מכר ססגית מסדוריו 6מגס כי סס( סמוכך מססס

 ייממיפית כמגס יקמרו טן כדף כי סיסגיגו, סענור ס' נס מכר חתק"ד מכס כקותו כן61מלי
 תקופת תה" ד"6 עם 5כ'ע חתק*1( נסעות נרסס כמקט sffl)) 65 מחקז, כנח 5h'rcממ,וליגו

 חק"1. כסגת עוד רתכות ס' חבר עפי"ז לסרי. חקופת ההי' סגוכרח נסנס : ט"ב וסם וכו'.ניסן
 בססך. 5וס מוס זיין וסכן 6מד, נומן סטכור וס' סגמוסת כ5י סססריס סגי כחכור עסקוקולי

 ססעתיק כמקדמת ככר מוכ6 רלמ6ורות, סגי גס' סגדסס ס,,מוד מלמל כי לעיר "נב12(
 וס וע) הייחוד, ומאמר )גמרך וס" סכתכ: צ'ייס ו"). 5סרמכ'ס מועד סדר סמנטיות40

 נשי. כ"רגסט"ן לסרן יסרך) מו"ס סנוב סרכ דוויסע?נ'
)18s~r גמ65 קצו דף 299 מיגכען כ"י מנמסת כ5י כס' רמט'יס: סמכם 50 נסינו 

ל : מ6ד סמסוכס ככ"י וו"5 ג"כ( ע' כגדטס )ע" מכ"ח סממגוחנסוף

 נלסון ברוך כמקמר דגרתי עליו 6סר אלרנ'אל, אבן עלי 5סי"ד )סו6 עלי6מל
'pSD'eכקמר י"מ כרך סמורם מכמת קורסי נקע וגס , כרומץ סגדסס SD ס)כגס( מחטת 
 יע)1 לעומס כי יגורס, oh מרמיקס סי6 סערי "יום )דעת 6זס יוכ) )" כי כממעתנ5)ס
 63רן 6דס סיס ch ס6מח, 56 קלוכיס סס סדנריס 61)0 ממנוח. נסרס 6לכט3)עה
 ]כ"כ 6מן סס מסלמס מסממגס ט'1 ססו6 5ממגס יסים יעכס וככס רוחנ[ ]5"5 רום )ססבן
 6מר ס)כגס יעלס מחי לדעת ותוכ) מעתחת סעס ומסיח מטס ממכס 5כ5 יחן[ 595 ועכיפ נסס

 בינגו or נס כמגס, סר6יס 16 ספ51ן נע סענל יוס 5כ) ספחן סס ססי6 סמחגססידעח
 כי ,ועזי רלפמכס, מסוף  נךוכ  16 ר.ממגס כלמנע י,מ731 סיוח  מיסכן  לפרר ימס,נדקזוק
 ק כי שוים, חלקים אינם המחנות אלה כי  הקדריים  הביני שלא סוף ססססוכר

 1[ סעוח ]5"5 סעוד סקדרייס מספר יסיס רומנ סיס מקוס וככן קטן, וממגם גי1ממגס
 מ5י ע5חס 65 )י( כלו יעלס פטלוס, פ"ר רמנו ססו6 כמקוס סר6סון רלממגס כי)עולס,
 מקס כ5 משות טשו וככס מכעס, כיוחר מעגול ס,1 ססו6 סממנס יעץ וטס יסרס,כעס
 מזרך "דם סיוכ) ו[ ]מסמזכליס ססיכריס כגיס טעו סוס סדכר ונענור מדיגם.נכ)

 סלכוס  פסלך כי נטמור 1DW ופור חסככ. ופסי Osts ככל סללני  טלוס רגע )דעחרומ51ד
 סתמכרות רגע ססו6 מסכו כנסר 6יגו סמ1)ד כי ועוד כרלמחגס, ומטס כמסירות  פססיססנס

 עכע. . ]סענור[ עבור בספר פירחחי כפסל כיוכ) סעס יסיס 65 ככססמ"ורות,
 ". טורד'ן ל"ד "ג*ט סס: סגמנט מס oa מונ6 גס גן. יף נרסוס פר וסול14(

Ea-158!Sefer יכו
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 נ"ח ]יף סביונימה מרפוס ט"ח רף רמינים פרדס בספרו שפרום טוב שםר'
 כמו ח נ ע פ ה נ פ צ ב פנחס בפ' זה סיר ביארהי כבר יאמר: זיטא:ירןמדפוס
 המזלות בחכמת ידוע וז"ל: ר 1 ב ע ד 1 ס י קראו בספר ז"ל הראב'ע אותושפי'
 -- 16(. וכר כיכבים נטנישכל

 4,6 העבור ר מ1 או עבור בשם מביאי בשורצי אל" אדרתבם'
 -- נ"ע רמעךש החכםעכת'ד

 ארחות בב" : האטה כדברים לי וכהב רם,2"ט הוסף י~ל1 פ; אליובמכתבו
 דר' הח' ביי פה ראימי אזהר מנצבורג ספרי מאוצר ת"ב הכהן אהרן לר'ח"ם
 אברהם ר' ל"ק מים, של עבור פצאתי: ע"ב רפ"ה דף זבים אעה זה 7!(נראםמ
 פפורש העב" ובמדר וכר "טראל בסועדי וזלף סועדם הנרם תשבק ז"ל עזראבן

 הסועים כן זטהברילנו אלקזו וברוך הישר הדרך בחרנו לבדנו אנחנו כיהיטב
 -- נ". רטים"ט ועכ"ל עכ"ל 177[ ע' אלפראבי ),ף' 18( אפר חורר; לנווחזן

 )דף המספר ס' הבר: אשר מפרע מן העבה- בם' פה מביא הראב"עוהנה
 'טאמר כמו עררים, רק ספר שום בילרוחו חבר לא הראב'ע כי תורע ע'א4ר'

 אמנם ( 8"! רףר )נצח שירים הכשוהי בנעורים לפנים וכף אוח הסיר נרירבעףר

 ס"סוד ה"נ נס' סל6'חי כנוו סם, נס נמ65 הרקס" "ד'cnlh SD 1 "ו"5וס ס"ר: סםוכן

סגמ5"
 מס "מזם - 19( ע' מלסודי ע5 נר6גענו6ן המכס ס' גס )ע" גכ'י "5)' גס
 ע"3(: ד' )ןף רק מס, מ5"חי HtOC) "5 65 הקפ"ע "5פ"1 סט"1: ס6סוד נמסכסמוכת
 מס פס מ65חי 5" וכן מססט(*. 5ךחוח מעונרת כמחר הקמיט 5ס"ו,,

 סנוני"
 סד"כ: מס

  '4 ס51נ ומךס מדם 5כ5 חס3'ג 6רנ 6"ע 556 ואסי,,
- י . סס גסמע כי יגריס   

 הניק 6סר סדכר וסוך ככ"י, סנמ5,:556י סערוע ררנ"ט סענמ 5ס;ח נס' מ5"קי וין16(
 5דף 5סעיל ססכמחי מס 5סוסיף רותקות. וסם - . ע"כ ס' כדף מסעירותי כמו סמוטוטנס
 ד', 5"כ, וכליס 'וסף נ6וס5 מונק וס כי  סהו5וות*י מסך סס ס6ותוח "רק 4 סורס ע'6"
 5דף 5סוסיף ים עון - 171צ. ס5ולע' "קססלד כרס'מת רמסתן סמכם ,ס SD מסעירכמו
 סל6כ"ע סקדמח נסי יוסף 6וסSDJD 5 ג"כ מונק (ס כי " וכו' כחדסו חרס ומ5מ " h~uו'

 כיס* ס" נס וע" כ"ג.ס"
 מס ענו נ' דף סס מונק16(

  סקדמינילו סכק נלי "נמש  ומנס : מ' דף פי' סגמ5"

 סקכשות 6ין נס ע"כ: "6 דף סס ס:מ65 מס ד' דף סס מוכך גס וט'. סרס לניייטסיקי
 : וכו'. ,ctSan ע5 ס5כנס ר6'יחגסי

 ופס 632 עמוד 6' סגם גרען שמכס . מרסי כמכחכ סגת סמכס מיס גס סיד1(
 65'ע. תעכור סודמכיך

)18CDT) ז', דף סס *buD ס' כס" סכמן  7ג'56 ל' מלס )מוסיף ויל nt~bc יוסף 
 סר' 6מגס וכו' וסנס'6 טורך ן' 6כרסס סר' כמי סענור בסוד וכחכו סכיה(:)ט56גיקו
 יסר56י ינמק ור' ע,ר6 1' 6כרסס סל' סמכס 7עח 6בלסס 6מר 11'5 כהב ירוס5מיהכרסס
 גס" nhr כ"כ ירוס5מי נל"6 מעוותות 65 סווח מן ס56ס סמסכוגות כ5 50 סססעוחס61
- D'Jhlri) סעכור ס' 6ח סס מכיך oh נו 5ר6ות נידי ובינגו ויגעיך ד' רוקג'6ממזור  
 יון) 1)6 וכו' סווח תקוסוקיו גגlbwc 3 פעות "1סגס ע"נ: מ' דף סענול כס' )פג'גווסוף
 מכסן: וגי56 ר' כתכ עון - מעיוחוח('* )5'5: מלוחות סעות סס סעוחיו כי קומרמוען

 11Db ו'5 סקדמוגיגו וכעגור כתג הנרסס וסרן וכף סקדמוגיס מספרי 6מד כס'"רביתי
 סס וסוף - *' סלמת סיbih 6 לכ תקופת כי סיור מכתי פירסו כ5עער* 76" רבסחקוסת
 ) ! --נ ע"כ. ,ון דף ר.ענורכסו

 .בם')ן ,,)



 "אשר חרוז: לו נטצא 817( ען נאתרותהיים רחש באצירות אשר הטסטרבס'
 וטה זה טפר חבר כאשר_ כי נראה היה ומה נים" ש קטן טאיר בנוהכר
 איננו זה המספר ס' אטנס 454, חשו נרעץ החכם ט"ב גם )עי' פיסים צעירעור
 דנמצא כ"י המספר בס' באמת אך שם(. שכתב כסו בישרון הנרפס האתרס'

 )בכ" קרעו פלורענץ(: בכיי נ'י בילינער כדה"א החבם טצא )ובן מצאתיאצלי,
 אשר תבונה, טטפר לכל בו ותמצא באסונה, סהוקק ספר ( 19( ראהפלורענץ:

 המשקל. ספני יותר נכון וזת בתכונה*ן וחכם שנים קטן ר י א מ ל מאיר בנוחבר
 מאשר חםפר הבר לכבודו אשר איש על בתכונה*' "חכם יאסר כי יוהר הנכןנם

 וצא ואיי שנים'* "קשן אז היה הראביע( )לא ההוא והאיש עצסג על כןיאסר
 לומד 1,שהיה תבון אבן שמואל לר' באנרחו ז"ל הרסוקם יזכירנו אשר טאירר'
- yyt~* עזיא בן אנרהם ר' אצלנם  רשע החכם כהגהת שם נניה לא אם 
 ע"א( רף )רף השאכנע טניא עיר - 597. עטור ישב שנה למגיר בצופה עי'נ"י,
 ר ש א כ ע"א( פן לרף פה כהב עור - 1. 1 הערה למעלה ע" הנחושת, כליספרו
 פירושו אי שופטים פ" הוא כי 5 הערה למעלה ועי י. פר ם ב ירשתיפ

 מה.שטביא אמנם העבהי, מן לפני ,חברו' כי ויתכן הנאבר. ראשיניםלנביאם
 fy: פ', ברף תק בראשית". בפי' רפזתי זה "ודבי ע'ב: ז'בדף

 שנת לפני העבר מ חבר 11 הערה לסעלה ראימ כאסר כי מאד, עד קשההוא התורה"-- פיררש שהא הישר בטפר מת( nype תמי"כאי
תק",

 ואי
 ,תמם כעשר חבר טכגה טפה רא מהחרא אשר הזחה פ" בה ימא

 על כחמס נראה :צאוהז" בפ" רמאי ה "ודבר 'בכתב מה ובה כן1אודי
 עשה פ" ואק וכי הב' הררך )עי"ש הספריה בבל הנדפס התורה לפ"הקרמחו
 ויקשה תתקכ'צ, בשנת השלים אשר האחרונה מהרורא והיא וכו'( לסועדיםירח
4 1 כן אחרי שנה כעשרים שכתב מה העבור בס' יביא איךיותר  כודאנו אך 
 פ" זה לפני חבר )ושם 20( ברומא עור חבי אשר איוב על בפירושו בוכיוצא
 החכם דראה כאשר שסות, על פירושו בשפו בו ומביא תתיק( בשנתקהלת
 אשר דןאב"ע ספרי של זמנים סדר על אוזח הטפיץ המחוכם במאסרו נ"ינרעץ
- 441( )ע' היהודים תולרות מספרו הששיבחלק  שכתב מה כי טוסיף ואני 
 נטורות בריות מלאך שקה אנכי הנה בפסיק פירשהי "כאשר איוב: בפי'שם
 בשנת בפראג שסות על הנרפס הקצר פי' והיא האחרונה מהרורא על כרנתו *'וכו'
 אשר הארוך בפירושו לא איוב, בפ" ממנו שטביא מה יטצא שם אך כיתשר,
 לרומן חינה - 1 יוהר עור גדול הזמן מרחק ופה 21( הראשונה, טהרחיתוהיא

דווכם

)19
- , נר.עלס 55 עמוד '"3 מגס רמ,כ,ל ע,ן  

 6סר רן6 ו516י 441(, מ"ו )ברען יו"כ כן כג'נין ל' 5ת5מ'ןו מנר 116י ס"20(
 ובו"*ו-  סמי גי  יעלוס 5עיר וכגימ'ן " 141( 11DP ח"ד )כ"מ 6יגי ר.סיר גדוד כסיר'וכירנו

 סר6מגס גגוסמ6 סכו5ל ,"סו כחכ: טיק ג'ו דף ח5וס ס' ת"ס במקור כ. 6מח מן21(
 ס0" ,ס DS1' סקס, ננ'16ר סנ"6 מס 6101 - " כ6"ע 6' גר כ' קמרו וסקדמוג'סוכין
 כר' )ירון שודס 5ר' ראמל 5כן סגקל6 סר5כ"ע SD ככי' וכן ר6סונס. נוסמל סי6סקס
 מי כי 727 נעם. 5יט. כמסרו נונן סח' כמנס )ד65 קכ"כ כסגת מנרו מפקחי כמנוגסמסם
 סנשמ סוכנה כגל כמגס - ר"סוגס גוסמ6 סקור DS" קורל ככ"י, 556י וסנמotp 65)3סגס
 סר6נ'ע סי' כי סומן, מוקרי כ5 עמו ור.טכימו 281( מיד ג'נ סול 50 סימן )כמ"ע ו"5סייר

סגדסס



צו

 1 מצאנ לא אטנם שלו, בחרא טטהדורא לקוח הוא איוב בסוף הפ" נרעץ,החבם

 איוב סוף על רק הדפיסו מדוע יקשה גם איוב, על םהרורות שני הראב"עשחבר
- בחרא מהרוראפי'  פירושו כתב בעת יטיו בסוף הראב'ע כי נלענזר, ולכן 
 מהם בקצת והוסיף בתחלה, כתב אשר מפריו שאר על גם עבר החורה,על

 כאשר איוב ופי' העבור בס' כפו דברים(, שאר עור )ואולי התורה לפי'ציונים
 כתב ישעי' על ופירושו בראשית, לס' פירושו טביא ישעי. בפי' ונםואינו,
 החצם כדעת תתק"ה להניה )ואין תתקנה בשנת בלוקא יוקש אוהל נעלבעדות
 מצאתי וכ, .תתקט"י( לכתוב צריכים והיו כן לכהוב המופרים נהנו לא כינרעץ
 "ובסוף יע"ל: דניאל ר' כתב וישלח, בפ' אצלי כ"י עה"ח הראב"ע פי'-בגליון
 פצא וכן - " מושבי עיר בלוקא לעולם תתק'ה שנת באייר כתב ישעי'באור
 נס הבר בלוקא ושם , ברומא אשר ואננעליקא קאזאנאמא בכ"י ברלינערושתר"א
 שם ומלשונו ~tiff רף ברורה שפה ,בספרו כמשש יתר שפת ום' 29( היסרס'

 צחות פי' בו חבר אשר בסנמובה כן ואחרי בלוקא מתחלה רזיה כי ג"כנראה
 הישר" בס' "ופרשתי יתר שפת בספרו נם מביא זאת ובכל - תקף שנתבנעשרי
 אוהל בעל ]והנה - כן אחרי זאת הוסיף כי אפוא ובהכה" התורה, פ"ורפא
 וכו' בלוקא חבר אשר "בלוחוהיו כתב: ע"ב ליב דף וישלה פ'יוקש
 לוחות חנר גרעין החכם ולרעת " וכו' ה נ 1 ב ר נ בעיר שחבר ת 1 ה 1 ל הובם'

 29( לם.'ה 1160 בשנת בנרבונה והאחרונות תתקי'ג, בשנת לוקא בעירהראשונות
אמנם

 סי6 כמ"ע סנדסם ספוח ע5 סק5ר סי' ונס ודכריס כמדבר 1'קר6 כרסמית ע5סגדטם
 קם" ויסדור" סו" סססריס( ס6ר טס )0גדסס ס"רוך ממות סי' המגסכציינך. מסדור"

 ונעה -- ,
 223 )מס לך ו5ך 209( מ"כ גמנוד )516ר גם כראסיה מסיסת רנסנס ססטס גס 5טגודעם
 סי"סוגס למדחו סר6כ"ע סקדמח נדפסס 14 טמוד סייס 5סמ' סמדלס כיח ונמנע 152(ומ"ג
 XVI) "קססרן נגזי )מקדמת כסירו 5מ"ס כוס ויכוין סגךר" 5סלס ימ(קג' ,,יד' : פספייס

- גחוגס" נסר סיגי דת לנ"ל נמקיי גדר 565"וגדרהי  מולטהרס ר"מ כסי גמ5ס. 65 ,ס 
 סי' קדור רק h'o סנף כ"י כי 209, מ"כ נממד נ"51ר וגם נתכסית פ" סדסש מתוכופסל

 מח5מיד'ו.[ 6מר ע"' געסס מק51רת, סי6 ססקדמס ונססר6כ'ע,
 : חות כס' ~D")hl סמכם מס ע"כ( סץ דף כרולס )ספס oDn מנין גע5 5דטתי2(

 תתאמת 1"ס סימון, ס' ממסרו 5קומ סו6 סענליס'י סעח סוד כ5 5ך ינגס מיסוד ס'"קר"
 )כמגם  כשלמובס חוח ס' 5פני כ5וק6 סיסוד סי' חכר כי ר"יס ג"כ תסיס ז6ת,ססערס
 'ן וכו' הלזחך סי6 כי כמיי לכ וקמר סססי גסטל סשוז "נזף ז ויעמק ר"ג מסמ"א

- מורס( שוד 5ססרו סייר סרג כוונת רק דקדוק על סיסוז ס'"יגו  סיסוד ס' וסגם 
 יחן ומי 68, י'נ סיס סמוכיר ע" סיגסקטר סמכם מ165 רכים שש שכו 6סרגדקדוק
 תיסוך ס' סחח5ח "מגס רמס"ס, ממכס וס ע5 רלטיר כשל ףיסיסנו גו56 סוס 5ס'וים65
 נ"נ סחכס כטונו 5י מעתיקו סקרוכ זס כי מסר6כ"ע וזיגגו 5סיטג"ר 1230 סרי, ככ"י6סר

 תמורכם יסתמם וסל6כעע ון ומלענר כגדד סגירות, )מ"י ישדו, ,, כחס: יטליס ט 1מ65תי5"י
 סמוך מסי ע5 כסרוסו קממי  יוסף ר' מזם וטי'  ויו65ן; עומד מסמוס, ממ"ד "ימנעו,נ5סוןו

 ועומד, י651 קרקס ור6כ"ע וכו' דכה כן 5" ממעכר :כ'
 'ן- סגכון וסו"

 סני כס' עי' כגרכוגס, סס61 כסגם סיס "סר יועגו כי דכריו נוקו 5סיעגזד ונוס28(
 סי  ינו' . החק.. סגה מלמסון 5'למ יום י"ג וכו' ממכורך ג51ד ד'!  עמוד fW95משמקורות
 9 מערס 669 עתוד כ"ג כרך ימ"ג כמ"ע למסיס מיס גס ועי' גלכוגס. מזיגת~לך



 בבר מביא 342 עמור כשר ברך דמע בם'ע רמש"ש רהבם שהביא מה כפיאמנם
 בם הראיתיך יאסר: המזלות משפטי במן שלו, הלוחות את בעצמודיאב'ע
 מבהיים הםולרות בם' מביאו וכן חברתי, אשר בלוחות המעםט: ונם'הלוחות.
 םהרורא העולם הס' תק"ח בשנת חבר חניינא כמהורא אלה וספריו 84(ומאורות
 במרחשון והשליפם 84( 4 שם דם"נ בע"ע רמש"ש כק"ש תנ"צ בשנת עור חברקטא
 הבר כאשר בליטא היה ואזכ 867( ע' לרכהם'ש ליידען רשימת ע"י תתק"ם,שנת

 )החבם ברודם תתקם"ז אלול בחצי השלים תהלים פי' והנה לכן[ קודםלוחותיו
 ובפירהטו ברוכס( ונ"ל ברודנו ן אננליקו ובכ"י פארסה בכ"י מצא ברלינער'כ"א
 תבר כי להוכיח ]446( גרעץ החכם רצה ומזה ושמות, בראשית פי' מביאזה

 : ובדפוסים כז" בהרבה שנמצא בסו תתקי'נ בשנת חויינו זה לפני התורהפ"

 נ י תק ת שנת נשלם לאברהם הכור שסות ואלה .,ספר שטות: בסוףהראשונים
 ולפי - תתקי"ז הגיה אשר ז"ל שיגר הג'ם דעת ננד והוא שהם" כסויקר
 ושטות, לבראשית פירוטנו , תהלים בפי' שמביא סמה ראיה אין לטעלהדברינו-

 פה כי , לזה צריכים אנו אין פה אמנם . אח"כ ~את שהוסקש להיות יוכלכי
 פעמים איזה הראשונה( ]בשטתו לשסות בפירושו יביא כי בהפך גם רואיםהננו
 י ת ירש פ כבר כי עליהם ידבר ענן בעמור ז': ז' שמות עי' לתהלים. פירושוגם

 מים הי: ל"ו, רעע. יוכל לחם הנם פירשתי וכבר ד'ז ל"ג,במקומו.
 עסק כי יתכן ולכן 1. י ת ש ר י פ ר ש א כ השכלתי מלמרי מכל כר"ם נוהרמדי

 25( ולהפך לזה מזה הראה ולכן תהלים ופי' ושמות בראשית פי' בחבור אהד בזטן'

 תתקמ*ז בשנת התורה פ" התחיל הנה תתקי"ז, בשנת שמות פי' השלים כי אףכי
 , ליב שמות בפי' כי 26( ברורם תתקם"ז במרחשון דניאל פי' השלימו]אחרי

ליב
 יספר ומקדמתו 56כור,מי, קומות כטעמי 6)מחגי ספר 55סס'ק נס חרנס 6100 קמןוסנינ
- 358. עמוד כ"ד כרך סל5 כבזע רמסזס סדסטסמכו  יוטגכ6ס 65 5וס קודם כמגס 
 חחמט סגת 5פגי 5סר6כ"ע ס56 6סר נרכסי, יוסף גר' דוד ר' ס56ות כי כגרגוגס,סיס
 גרנוגי זוד ר' ס56 ו6ו כססרד, שמתו ע5 חיותו נעוד ממגו ט56 גי יתכן 452()גרען
 סיס חח5"מ וננגח . 129( ש נזנ )סוף שוי ר"י 7יו6ן )ע" סקי יסודם 3ר' ס56וחגס

 27. ע' י'7 סג0 כמניד כאוסס גיי6כו'ער 0חגס סדעיס 6סר מסירו גראס כלסרבספרך
 עוד מש 65 מחק"מ כסיח כי רנסנס סכ מנס המגס 27. עמון י'נ מגס סמ,כיר גס)ועי'

- מגריס 6רן 6ח 6עענניגוח ע5 נססריו יניה 65 מלסר ר.מזרמנ6ר5ות  ספרו נסוף מנס 
 וככר 445( גרען גס )ע" מקריס 63רן 6דוגיס ל' תסוגות מ65 כי סר6כזע יקטר יתרמסח

 מכיה וכן חתק"ס. סגת סניכ כ)1ק6 מכרו גי 5מע5ססל6'גו
 מתי

 0ג,גליס דוגם חסוכות
 הדונם ר' טע'וח סחי טעם "ע"כ ? 5יפמ6ן ר"ג מס1נ6ח h"u 5"1 יף לק"ו( )תצלי נמוחכס'
s~rוף יתר ספת נס' נס ועי ". סדכר נכון כיעקוכנו כיעקוכיס ;ט 6ס ס16מר כי סומר 
 80(. דף סרעטער סמ' ס0דסים נוגס כססוכוח 6101 ע"כ,כ'נ

 המזלות סלם נמוחת, "כ5י סל6כ'ע: מסרי יכיר כ'י סר6כ"ע ע5 כס" מסקיגי י"241(
 ולוחות 0ענור סוד מלרות ס156ח סמו5וח, מספטי מעדות ע51ס מכמרים טעמים מכמסר6סיח
 וסלחן רלמו15ח, ס5ס כסס מכר ספרים סני כי כחב נ6 ונס' - המשמט" חכמתברית
 וכו' ח)דוחיו כ5 כיקר ופס ס6דס סגות כמוח "מסר ממגו h'1D נס סגזל. אמונותט5ס
- וו,  וכו' 5סגוסיו ומכעיס חמס סגח ס0יתס פקודתו מגחעד   ממכס סדסיס מסמר יסוך ס' 

 11. סטרס 5מטלס לוס רימס ועי' 25( -  138. ע' ס6סורי מנקוד מכ5 כמסרוסינסתער
 נדרכם 6%: כר5יגער )סמב"ץ כרוווס חחקי"1 כר"מ סס5יס עטר חרי ס" נס 01גס28(

51ע
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 נטצא לא וזה . פתיחק ומפרין דניאל בס' פירשתי כבר הראב.'ע: יאמר4ב
 הטלאכים דבר ועם וכו' כתבת אשר מספרך כררך לפניו פתיתים יהיווהספרים יאי ז', דניאל הנרפס בפירושו רק בכ"י, אצלי נם הנמצא לרניאל האחרתבשפתו
- וכו' הוא השטים נזירת בארץ הנעשה כל כי וכו' זה על ןארם  ל"ו[ י' ועי' 
 כתב כאשר שנה מ"ר בן היה התורה לפרש התתיל כאשר תחקמ'ז בששתואז

 ח"ב נחסד ואוצר 16 ע' רקרמת אקספיר )גנזי התורה לפ" הקדים אשרבשירו
 סיני בהר דת לבאי . . . ונדרתי . . . שמונה על שמינה חיי יסי "ומספר228(:
 , בה שנפטר השנה והוא תתקכ"ז, בשנת ושבעש חמש בן היה ולפי" -נתונה"
 כן ואברם פמירתו בשעת אטר הראב'ע כי שהפק בעל מטנו שהביא כמו.והיא
 כתב עולם יסור הריב וכבר העולם. אף טחרון בצאתו שנה ושבעים שניםחמש
 , שנים ע"ה בן והוא מתכי

 ואטיקאן כ"י 81 וזיען כוי עה,ע הראב"ע פ" ובסי
 בן והוא ז"ל עזרא אבן נפטר ראשק אדר ברקה שני ביום ? נמצא 177 פריז81
 שנה ושבעים המש בן ואברהם ידו כתיבת פטירתו בשעת לעצמו סיכן וכתבעגה

 לס' ליפמאן ר'נ הקדמת 85 ש ודייטש קראפט רשימת )ע4 קש מחרוןבצאתו
 ר*א החבם - פריז כ"י ורשימת 1 6 ע' אקספרר גנזי והקדמת 22 ש יהרששת

 ' ב ם 1 י ב וכון ונפטר 249: ואטיקאן ובכ"י 1224 פארסה בכ"י מצאברלינער
- ותתקכ"ז( וצ"ל ותתקפ'ר ד"א שנת ראשון אדרלירח  אבן בס' טצאתי וכן 
 כ"י הראב"ע על טנינרופונטי( שמרי' ר' של תלסירו )והוא משקוני לרייהעור
 שנה וחמש שבעים בן בי טותו לפני דווורה את לבאר "ויואל שכתב:אצלי
 טשנותיו וששים ארבע ובשנת מעלה של בישיבה ונתבקש בואו את אברהםהביר
- 451( )ע' נרעץ החכם כרעת ע"ה בטקום ע"ח להניה צורך אין ולפית - "חברו ,  

 חבר בהם אשר ומקומות זטנים סרר לרשום הגני האלה ריבריםואחרי
 ולפי טרומית, או זטנית רשימה איזה לנו נודע אשר באותם ספריו,רואב'ע
 : זה אופן על יהיההאסור

 כל פי' אז חקך נרעץ התכם )ולרעת ברומא קדית פי' השלים תתיקבשנת
 איוב פי' עגם ג"כ הבר ואב"כ מאזנים, ספרו שם כתב ואב"כ מנלות(ההטש
 חיוג. יהורה ר' של דקדוק ספרי ללשה"ר שם תרנםגם

 1 קטא כהרורא העולם ם, חבר תחוצבבשנת

 שם הבר גם , לוחות נם כתב ושם , בלוקא ישעי' פ4 חבר תתקשהבשנת
 יתר. שפת ום' היסורס'

בשנת

 מגל כ' וכסכרם Ftpnnt, חתקעא כמגח כטסת סי6 6סר רוזט נעי סיס אע מודף(%1
 סר6כ"ט בסי'  רורם'י סלמס סאת סעיר "וכין כ6: כפ' כקמח (bSn וכן ריתורס, 40ממס
 6וס5 כפ5 לפגי סיס וכן ורוס( 16 )רודם מכירי כ"י כסגי וכן  כיי, בסרוס  וכן ר~ידפופ
 מס וכתגו סיגו ג*י נקפת וכן ס6מרוגיס כדסיסיס 6מגס סכיני, כ"י ר,מסקוגי כפיי וכןיוסף
 וס גס סמנרחי סמליגס "ד"ת : ויס5מ כפ' כנר6סיח נם65 מער רודס נמקוס 15ק6כססת

 16ס5 גס )וע" סוסיסיס וככן סג"' נכ5 סו6 כן hnD1)o נכר6סש ומס 5וק6'ן וכמסמסי
 ס' ס" כ' ידעי 651 כ6 5ס" ויס5מ סי' כין 5סתירס 61ת מסכו 3מ'ז( סי' סרס מיי שיוסף

 16 6סר , נתר6 מסדורך סי6 כראית ספר ופי' כרוים, מכר 6סר קמ6 מסדוריו סו6סמנת

 )450( גלמן סמגס כדעת מתנגדת nbr ודפת' - . 153ק6 16 ור(סכורל 65ע5י6 פגיתסג
 וכסל  "וספספמלס : סכתם מסתיגי וסלק tnblD כ6 ס' בס4 וסגם סק05. % ריר4ספן



 ס' כתב הנ"ל ובשנה במנטובה. צחהע ס' חבר תשרי בחרש תתיקובשנת
 שלפנינו. העבור ס' בוירונה הנ"ל בשנה חבר גם קטאי מהדורא הנתשתכלי

 תניינא סהדורא בא*צמננינות וספריו הנחשת כלי ס' חבר רע:ק"הבשנת
 כ"י חכמה ראשית ס' בסוף הנמצאת הרשימה וכפי תתלקט. במרחשוןוהשליפם
 רמש"ש החנם נם אמנם ברודם. אז כבר היה 381( כ"ר נרך )907נבואטיקאן
 השם. ס' בררש בעיר וחבר לצרפת נסע מאשליא והנה זאת. ברשימה ספק שםימיל

 בחדש תתקט"זבשנת
 טרחשון.

 השלים ואח"ם דניאל, פי' ברורם השלים
 פי' שמה התחיל ההיא ובשנה תהלים, פי' אלול בחצי ההיא בשנהשמה

 קמא. כהרוראבראשית
 ההוא ובשנה עשר. תרי פ" שמה השלים טבת בריח תתקי"וובשנת

 השלים.

 . ד2( לאננלמירא נסע ואח'כ * קמא טהרורא שסות סי'שכה
 לונדריש בעיר מורא יסוד מ' התחיל תמוז בחדש תתקי"ט או התקי"חובשנת
 - שבועות. ד' סוף אב בחדשוהשליפו

 השבת. אגרת ס' מאננלטירא אחר בעיר חבר טבת י"ר התקי"טובשנת
 בו כהוסיף עשר תרי על פרושו ממרוייל יוסף ר' תלמידו כתב לונדרישובעיר
 והיא הרבה משונה 217( פריו כ"4 )נם 470 פארסה ]כ'י מפיו ששפעכסו

 279[ ת"ר לנ"נ במ"ע ז"ל .שייר הרב מ"ש נם עי' מטנו, ששסע כפימתלמידו
 ששמע כפי ראשונה נוסחא הסורה כפי' פרשיות קצת הנזנר תלמידו כתבגם

 152( וח"ג בהערה 222 חיב נחמד אוצר ועי' 447 )נרעץ הראב"ע פפיבלונדריש
 שבם חדש של יפים "ובחמשה שכתב: קכ"ג דף בא לפ' משקוני ר"י בפי'ועי'
 וכו' וישליכה וכו' הזה הפפף- תביר טומר לימור החל שנה עשרה תשע שנתשל
- ועשרימן' אחת שנת של ניסן לחדש ב"וביום  אלה בדבריו אסון יש ואם 
 פירוש כי אפשר עליהם( למסוך אין אשר ושמועות מפורים הרבה כתב המחבר]כי
 הראשונה מנוסחתו א"ר נוסח והוא בלונדון ממנו שמע אשר מתלמירו הואזה
 ששסע לתלטידו והוא אצלי נם נמצא 223 חיב נתטר באוצר המובא ויחי)פי'

 נמצא ולא השאביע בשם עה"ח זקנים דעת בם' שסובא מה נם ואולימהראב"ע(
 הראב"ע. תלמיר כתב אשר זה מנוסת ג"כ הוא 267 הנ"ל בם'ע שי"ר ררבלפנינו

 ס' ללשה*ק תרגם תתקכ"א או מתק'כ ובשנת לצרפת הזר מעננלאנרוהנה
 לא והלאה אז ומן בנרבונה, נסצאהו מרחשון י'נ תהקכ'א ובשנתאלמחני.
 עור אז והיה שנית, בנוסחא התורה כל פי' הברו עי 28( רשיפה ממנונמצא

(. 
 'הפעם .

 כן ישק ר' דברי וסם כיקור חומסת כטגין- סססר ע5 והנסס שספח סי6 סירסתי כנסרעד
 ז*5 6"ע רשמכם ,:כמגיע מס: עוד וכחכ יהודים" ,4ר פסס כס, המכס נגסו 6סריסודם
 קמרי ו"5 יסורס כן יוחק ר' סמכס גסס דנקס כדרס כקרית וגכגס וכו' 5רסחכמרכות
  וכו"ן- וגד גט sffr 6'ע סמכס 6ת 55גח יומק ל' רשמכם ויו56 וכו' ו"D'h~ 5גפת
 ועיר כו16 וסגי כדרס נעיר ססס ס' 6ת מנר כי )446( 5גכון מעיר גרמן סמכסוסגס
 ממות פי' מכר כי ר6יס ג"כ וגס ססס, ס' 6מר סמוח סי' ומכר ססס, ס' 6ת כן נסמכיף י י"כ, סמך נפ" נס "מגס ססס. ס' 6ח יעיר מס כי דגי56, סי' כס מנר 6סררודם
 מטס נר6סית סי' כסין( )גמ65 כי 222 ע' מ'כ נחמד 6יגר וע" ננרסס. 6סר רוזםנעיר

 עכר 5עגנ5"נך סזרוטיח טגרפת כעכרו וכגר6ס 27( - מצרפתני. נ6 ג6ן "עדר6סוגס:
 gtpf מוסר*ס סמכס סכמם מס ט" * חס רכנו 5% 16 וסיס סגסוג'ח, שסח דרךנס

- 209. עמוד סניעיס הגס 5כרמ5 נסתןג'י  הגח קמרי ס56ס כיעים מנר וקאי 28( 

-
,,
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 בשנת ברומא השליפו אך בלוקא, היה בראשית פ" כתבו ובעת באימליאהפעם
 גנזי )הקדמת התורה על פירושו להשלמת בשירו בעצטו שכתב כסותחקכ"ו,
 רוסי די כט"ש ברורה שמה שפה ס' נם שם הבר' ואז 449( ונרעץ 16אקספרר

 - נ"י. ברלינער החר'א ראה וכן 814כ"י
 הפעם 1.ת10 ספריו, ת10גבוה

 המו"ל דבריגם

 מסדור"חחקכ*"
 סוד סגמ5, איכס ts~r 0'0051 5עדגער סמכס עיי סגדסס בסחר חנית

 -- כג'י(. SSb' גס גמ5"ח Sh'n טmnh 5 טעה גסעלס 41 ע' י"ג מגס סטוכיל )ע"ככ"י
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 עזרא בן אברהם לר' העבורמפר
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 הדשים וכמה עברו שלימים מחזורים כסה דע שתרצה חרש ראש סולר---= או פהמחזור שתרצה שנה איזה או המחזוני ראש מילי ליעת ביציתךהמולר*
 שעברו, במאות נננרו הכתוב המינן וקת הטחזויים במאות והכנם מהשנהעברו
 שנווו סימן נם עשרות השלימו עלא הטחזורים משן קח גס העשרות סיפן קחנם

 תחת מין כל טור אדי טור הכל וכתוב שעברו החרשם סימן גס שעברוהמחזור
 וחבר ריקלקים תחת וחלקים השעות תחת והשעות היסים תחת הימים והטעםמינו
 מחלים ואודנןעשה ננדד המולדות לראש סימן בהריר ה%עם
 ונפשעות עשה מ לבדם כתבם מהחלקת פארו שי ומה הטחות בטת" וכתכם תשע
 והשלך היסים בטור איחם תכתוב תעלינה ואשר שעות ב"ר היום שיהיהטים
 השנוע יום תדע אז ראשון ליל מתחלת לספור תחל והשאר שבעה שבעההיזמם
 או בלילה הנה מרם פחותות או עשרה שחים היו אם עברו, שעסות שעותונמה
 כן ביום המולד הנה עשרה משתים למעלה ואם היום ושחלת שהיא הלילהבסוף
 נטעות וכך כך ותאמר מכ"ר פחותות שהם השעות שתכתוב והאמת המעברים,ררך
 השני בשער הסוד זה לך אגלה ואני ללילה. יב החסר ולא הלילה טתחלתעביו

 מהשעה. מלקים הם לך שיהיו והחלשים שמואל תקופת ע5 אדברכאשר

 המולר לרעת אחרתדרך
 חמשה סאה ולכל שנה חמשים בידך וישארו מחוורים חמשם יפנים אלף ידקח

 וחבר מחזורים הנשאיות השנים מאלה עשה כן ואתך ה ש ם ח 1 ר א ש יו
 וירוע שבעה, שבעה והוציאם ימים הם כאלו אבזם תשוב מספרם כסה ודערגל
 שסור יקרא וזה כפלהו משבעה פחוה שישאר ומה שנים ישארו מאה לכלבי

 כפלהו שישאר ומה שבעה שבעה והוציאם המחזורים שלישית קח ואח"םראשון
 יש ואם שלישי, שסור הוא והנחבר הראובת השכנר עם הברהו שני שטר הואוזה

 ואם שעות "ו הל השמור עם שים אחד הוא אם בשלישית יצאו שלאמחזורים
 המחזורים גל טמפר חצי קח נם רמ2לישי, השמור עם שעות וו גם אחד יוםשנים

Ea-"ibnr.Sefer 1 
 תהם .



 העבורספר
 השמור עם כתוב שעה הצי שם יש ואם השלישי השמור עם חנרם שעיתום

 המהזורים כספר כחצי היו שעות כמה ודע הלקים ת'ק'ם' החלקים בסררהשיישי
 הוסיפם שעות והם עשירתם וקח בהשבונך שעות המחזורים היו כאלו שקשובגי
 ן ם י ס ה 1 חלקים ג"ח קח עשיריה לו שאין מה ישאר ואם השלישי השטירעל
 השמור הלקי עם החלקים וחבר ק'ח לה שאין שעה לכל והן ישראל ל ח"קכי

 אז בהר"ר הכל על והוסף המהזורים כטספר חלקים החלקים כל על והיסףהשלישי
 יהיו זונוה המחזורים אם הלקים ארבעה בו יהיו ולעולם המחזור, ראש מלרתמצא
 1CI?"] שיד שתר ד והנפר ג הוו לת חח ע סרוב ימן ס וה תשעתבו
 פעןטה יטנה לכל תקח תקצ'ה ביץ ממטר לכל 'טתקח או זה, בררך הטחטר םרא

 וטבעה הנחבר והוצא הקפץ כ"א ה' מעוברת ולכל ושעץ רקת מהטתטרשעברה
 אי"ב הוסף וכן מולדו עם כלומר חטחז;ר ראש עם חברנו שישאר ומהשבעה

 מולרו. יהיה מתי שהרצה חרש בל לרעתתשצ'ג
 לו שאין אהד מהזור יש ואם שעברו המחזורים שלישית קח לפולר אחרתררך

 לכל וקח ה'ט'יי' קח שנים ישארו וגם תקצ"ה בי"ו לו קחשלישית
 והצי המחזורים שלישית ועשירית שעה והצי אתת ושעה אתר יוםשלישית
 מח בידך ישאר ואם שבעה שבעה והוציאם ימים טהם עשה שעות והםעשיריתם
 הטחזורים כל כמנין הכל עם והבר חלקים קס'ב א"ר לכל ק" עשיריה לושאין
 הטחזור. ראש סולר תמצא אז ב'ה'ר'ד' הכל עם וחן חלקים שלישית להםשהיה

 כפו הם והאלף והסאה העשרה כי שלשה מגזרת שלשים כי יסיעהמאזנים
ר ח א ~  והנה הבל וכן בספרים הנערים שילמדו בכהי אי'ק חשבון והואי

 ונעשה בינינו ישארו בטה ונדע ששה עליהם ונוסיף השעה בטאזנים המחזוריםשסול
 -ונקח אמת, השבונינו בידינו ישארו כאשר היו אם המחזור ראש פולר בחלקיכן
 אחר מעוברת לכל קח מעוברות עברו ואם שלשה המהזור מן שעברו השניםלכל

 אחד, הרש לכל נקח וכן הדלונהבר
 וכן ועשרים ארבעה המחזור בתהלת העולם שנות הוצא אחרים*כלאזנים

 וכה מאות וארבע אלפים וכן יצאו וארבעים מאתיםתעשה
 עשר שנים עליהם והוסף ארבעה מאה לכל והנה מאות ושטונה אלפיםארבעת
 שנים עברו ואם אמת, חשבונך לחשבונך שויר היו אם הפהז.ר ראש חלקיוברוק

 שנים קח זוגות אינם ואם כלום תקח לא זוגות הס שעברו השנים אם הסתכלמהמחוור
 הסולר. הלק וברוק אתר שעכר הדש לבל וככה אחד שעברה מעוברת לכל וקהעשר

 *( שקולים בשירים ולקביעוה לדולרדרך
 מאושרות בם ודורכית מיושרות ביתנתיבות
 משוסרחע תתמד וכן תרמת וגם ותלךריו
 מעוברות עם עשירית ניסן וחצי אבהלא
 מנזרות בלבי אשר למהזורות אתקםודו
 כסיררות עבור ללא חמש ונם שלשביב
 לשארות שים ובדמ"ר תתר"ף וכ"ג זהנרע

 לפהזורות ממפר וניה מעברות מ"מוטספר
 המעשרות ומספר ב"י לפשוטיתותקח

 עש'ז'ה'ה', ר,כ'ג'. "ר ס"7 כיסרון תססו כגר ממדהים 056*(
ואז



ב העבור ספר;
 במזהירות תשרי לראש סולר לד יבאובז
 טמורות נביא בפי לעבודים אדז'טגו"ה
 לקראות תל"ח ביר לששה חרש לחדש השצעןאיה
 ' אתיישורות שני אדר גם זוג לך קח זונלכל

 במשמרות תשיתמו שבת ונם כסליואבל
 רוות לכל מינק הו'ז גם לפשוטות אוגד'ה
 זרות ואין שנה בכל שנה בראש אד"ופסול
 באזהרות אותן רחם בגה"ז ימי חיונולד
 לסרות בלי תקפים בט"ו טעוברות אחררתות

ן

 תוות כפי תעשה ואז כן בפשוטה תטרים
 דורות לכל עבור יסור תשבק כפי מררוזה

 שירות אבי ספררי טאיר בנולאברהם
 רביעי ויום ראשון יום תשרי שהוא השנה ראש סולד היה אם המתכלהקביעות*

 על ותם א אצוה ו והססן לו שני ליום הקביעות דהה ששיויום
 להם הכשרים מהימים ביום הסולר יהיה ואם י'ק ה' ועזרא ש הראאר"ו
 יותר שלמות-או שעות יגח ער והגיעו בגה"ז והם ושביעי וחטישי ושלישישני
 ואם לו שני שהוא ,52ישי ליום דההו שני יתם היה אם כשה ליום הקביעותדהה
 יום הסולר היה אם וככה לו שלישי יום שהוא שבת ליחם דההו חמישי יוםהיה
 תקפ'ט ט"ו וחלקיו המולד שעות ועכרו שני ביום המולר. היה אם לך והשטרשבת,
 שעברה קשנה ההן אם לו שני שהוא שלישי ליום הקביעות דתה זה במספר הםאז

 י ח ד ל 1 נ ם א ן ם י ם ה 1 שעות י"ת עד תדחנו 4א וישומה היתה ואםמעוברת,
 אם שלחני יום דבר תשכח פן מאור נפשך ושמור 5ך השמר וכן ם, י ק ת י אל

 ההטישי יום עד תדחנו דלקים וריר שעות מ' המולר והיה פשומה השנההניע
 היתה ואם ן י ר ר 1 ט ד ר מ ג והמימן ביום בו הקביעות רע החלקים היוואם

 . כמשפט שעות לי'ה הגיע אם רק תדחס לא מעוברתדת2ה
 בחשבון זוג ל כ והסיטן ימים שני ואייר א' יום בסן ר"ה לעולם כירע

 וצץ אחד הוא זוג שאינו וטה זונ הוא השנהחדשי
 אם שנה לקכיעת שנה קביעת בין יש כטה לעלם הסתכל כי וטבת כסליומן

 אתר יום לכסליו והטעם המרים הם הנה יסים שלזזה ביניתם ויש פשוטההשנה
 התסרס ונמליו מרחשון יהיה לחדש שני סיום החיש שחשבון ובעבור טבתוכן
 ך י מ מ ד ל כ והסימן לשבם ממוך שהוא בעבור חסר הוא טבת לעולםכי
 בתשרי והסוערים בסיון ועצרת בניסן שהוא פסח ורטעס ר ם ח א ו ה א כ ל םל

 אחר יום ההדשים שאר כמנ"נ והטעם כסררן הם ימים ארבער, בינידם ישואס
 ת א ל ם ר ע ן מ י ם ה 1 שלסים הם ימים חטשה ביניהם היו ואם יסיםושני
 הטבה לקביעות קביעות בין ויש מעוברת השנה היתה ואם ה, ם י ם ת ה נ ש 1ל

 "ה גר והמיטן שלמים היא שבעה ואם כסררן ששה ואם חמרים היא שלמיםיסע
 ברת למעו הו"ז שוטה פל

 לעח~
 שא נמשח יע הוא פסח הש נמן יח

 ושישי חרה PnDW רום 6 רבקי וסטת ר"ה לו wisw~ עצרת לו שם באב,תשעה
 קודם שהוא פורים והטעם ו'פ ה"צ ראק נ"ר ביש א"ת הסיטן נסור צוםלו

 עצרת בו בששה סיון כלום בו אין אייר הפסח חג בו בט"ו ניסן לעולם הבאפסת
 ראש שתהילתו תשרי כלום, בו אין אלול צום בו בתשעה אב צום ט בי"זתטוו
 בו אין מרחשון סכות בו בט"ו צ'כ בו בעשירי גרליה צום בו בשלישיהשנה

כלום



 העבורספר
 בו אי! שבט צום, בו בעשירי טבת כנה הגו והסימן ושכה בו בכיה כסליוכלום
 הי"נ יום השבת יום היה ואם פריים בו ביער אפתר תענית בו בי"ג אררכלום

 בתמוז י"ז יום יבוא אם וכן לחרש, יום בי"א שהוא השבה קורם חטישי יוםהתענית
 אדר ולעולם לעולם, ירחה לא .כפור צום יום רק ראשון ליום ירחו בשבת צ"נת"ב
 אדיו ולא עצרת נה'ז ולא פסת בדץ לא לעילם, יטיס שני שני איר נםראשין
 יום אנ"1 ולא הראש אדיו ל ע אותם ה 1 צ א ו וממן טרהיה

 פורים. זב'ד ולאהבפורים
 atwDln, שם !צו תעב שעה, תטש ם ח"ח ריי העךרש עיקביעות

 המהורים עשירית קת חומשים, ארבעה הםתתמיד
 וקח  הפחוורים עשירית עם חברם מהאחזור שעברו טעוברות שנים לך ישואם
 סיון וחצי אב הלא טעם תה שעה והצי שעות ותזהי אחר יום המחובריםלכל

 פתות פרם שהם עשירות להם שאין שנים ישארו ואם מעוברות עםעשירית
 שעה קת גם היום רביעית הנל על וקומף יטים ארבעה אהד לכל קחהמעשר
 לכל וקח מנזרות בלבד אשך למחוורות אתקם יריו טעם וזה שעה וחציאחת
 וחוטם nvff שליש גם יום חוצי ימים שני ltnoa~ מן שעברו פשוטהשנה

~yff מששת אותם וגרע אוחם וחבר טמודרות ענור ללא חומש ונם שליש ביקב טעםוזה 
 וערוך בהר"ר עליו הוסף שישאר וטה חלקים טתתר"ף שעית וכ'נימים

 חלקים נ'ה על עשירית לרם שאין המחזרות ערוך נם הלקים e"e עלהטעוביות
 שיש המחזורות בסמפר חלקים עליהם ותיסף הלקים "ב על הפשוטות כל ערוךנם

 מפורשם, ההרוזים והנה הסולר תטצא אז עשיריתלהם
 כי הסתכל הוון וההקש ארומה ופרה  חכור שיים nw~e הן ארבע.הפרשיות

 השבת יים היה אם זבר"ו סיסי באחר לניסן הסטיך אדר יהתללעולם
 הפסקה בו ובט"ו לחדש ימים בת' זכור ופרשת ביום בו שקלים פרשתלפדאין
 יום אדר ר"ח .היה ואם החרש, פרשת החדש ובסיף ארוסה פ-ה פרשת בוובכ"כ
 כמספר יהיה מעוברת ואם פתגמה התגה אם בשבט שקלינ~בכ"ת פרשת תהיהשני
 ופרשת לארר בששה תד,יה רוקפסקה בי לאדר ביינ ונור ופרשת ראשון באדרדהה
 יזם לניסן הסמוך אדר ר"ח היה ואם לאדר, בכ"ז החדש ופרשת לארר ב"כפרה
 לאדר בי"א זכור ופרשת לאדר בר' והפסקה לשכט בכ"ז שקלים פ' היתהרביעי
 לנים; הסמוך אדר רקק היה ואם בו, בכיה החרש ופרשת בו בי"ח פרהלפרשת
 ראשון באדר או פשוטה בשנה בשבט כיר יום שקלים פרשת היתה ששייום

 בי'ו אחרת והפסקה באדר בנט זכור ופרשת באדר ב"ב והפסקה סעוברחבשנה
 ב'ד'1' ו' הפסקות ומימן ניסן בריה החרש ופרשת בארר בב"ג פרה ופרשתבארר

 ובי"ו. ד"ה ב"וזמו
 הפתזורים ושנות ותפ"ה nvff על המולרות של המחזירים עריך שמועלוהקופח

 תתלת כי שנה syn מר~השבון שתהמר והכלל השליטותשעברו
 ופה תרס"ב ז'ט' סרם והסר הכל וחבר ר"ה יכ"א שנה לכל וקת טניסןרוזקופה
 ובשנה נופלה, ניטן תשפת שם שיהיה וטה בפשוטות ניסן מולד אל חברםשישאר
 תשצף שעות י"ב יסים כ"מ הכל שתוציא אתר שני אדר מלר אל חברםהמעיברת

 ובין בחצים, או היום או הלילה בתהלת נופלת ניסן תקיפת ולעולםהלקים
 נופלת תמוז תקופת לעולם והרה ומחצה, שעות ו"ז יום צ'א לתקופהתקופה
 ותקופת בלילה, או ביום שעות בט"ו או ביום או בלילה וטחצה שעותבז'

 שעה. והצי שעוור בד'אנת



ג העבורספר

 והוציאם ימים 6הם ותשוב הבל והבי רביעתם העולם שגות על הוקש אחרהררך
 תמצא אז רביעי ליל כתהלת לספור החל והשאר שבעהשבעה

 בכמה לרעת רצית ואם מניעת ולא תוספות בלא ושעתה סהשכוע דבקתהיום
 המולרות טטחזור עכרו שלימתו שנים כסה  לדעת הסתכל התשפה תהיה בחרשימים
 ומה שלשש שלשים הטחבר את והוציא % הכל על והוסף עלי' כספרםוערוך
 ט"ו חשבנך והגיע מעוברת היתה ואם ניסן, תקופם של חיש ימי הםשישאר
 בעביר להוסיף או יזם לגרוע צריך שאתה ופעמים שני באדר היא התקופהימים

 ואחר אחר יום הוסף חטרים ואם יום תגדע שליסה השנה היתת אם כידקביעות
 אם יוריעך הוא כי תבעה שלא הישרה בררך ירריכך הוא הקביעות יוםשידעת
 שנות הוציא או פסה, בר"ו לא השבון ירריכך גם תגרע, או ;הום-ש מטפר עלתוסיף
 וד' רביעי טלל לספיר ותהל רביעותו עליו הוסף שישאר ומה כיה כ"ח םהעול

 לראשי הנאץ דביז והסימן התקיפות של הנדול בטהוור יש קטניםאחזורים
 נראו, קטניםמחזורים

 שלישית קח נם אהה שעה המולדות פמחזורי מהזויים יכל יץ אחרחררך
 בידך היו ואם לנהלה אשר Dy וחכרם שעות והםהמהזורים

 קח ד5חוורים שלקרת ואחר הלקים ה ' פ ת להם כלה שלישית 6הם שאיןמהזורים
 ששם אתר לכל קח שלישית להם שאין מה ישאר ראם שעות והם שלישיהםנם

 ניסן תקיפת תמצא אז ת'ר'ם'ב' ז'מ' ממנו וגרע הכל וערוך הכל והברחלקים
 הראשונה, כדרך המחוור שנות בשאר ועשה המחוורבראש

 חלקים O~wff על השעה לחלק השלית חבטי היצרכו בטעמים השניהשער
 חצי הזה למספר יש כי בעבור ראשונים וקראו.

 כל לו שיש מזה פרעת משפר ואין ועשירית וששית חמישית גם ורביעיתושליש
 כל תשאו החלק-םאלה

 ח"
 שלישיים לששים שני חלק וכל שניים לששים ראשון

 שלישיות וב'  שעה חופשי ושיבעה ששת ג"ח יום שננד הלבנה ששנתובעבור
 קרמונינו ערנו שניים חלקים מ' שהם השעה עשירית משעוית אחי%ק
 אלף הטספר עלה והנה חלק חיש לכל שיהיה בעבור שטונהלעשר על ששיםז"ל

 ובעבור מש" קרוב מהשביעית חצן החלקים כל לו שיש מספי אין ועודושטונים
 על להקל שלשה ע5 ולכפלו הנזור המספר לשלש הוצרכו ההלק שלישיותשתי

 כלדם אין בי חלקים י*ב על היום ודלקו שניים .חלקים להם יהיה שלאדוזלמירים
 אין נם לבדו, הוא רק וששית ורביעית שליופית גם חצי לו שיש עשרשנים
 זוג הג יקרא הפספר וזה עשר משנים מירנב היה לא אם רב ממפר עדאחריו
 החשבון יצא אלה חלקיו נחבר ואם בחלקיו כלו השוה מחשבון מורכב ונצאהנפרר

 שחץ. שרגא בעשרות שהואהשני
 הלבנה משגזת שנה ט שי דאלקים איש דוד סשפהת ביד היתה קנלהוכמהזור

 גמליאל רבן העתיק כאשר חלקים תשצ"נ שעוה י"ב יום. כ"ת חדשכל
 הס המחזור והנה וסנרעת, תוספות בלא החמה משנות שנה י"מ דם הדשים ז'עם
 בחלק דהטטש עם הלבנה התחברות כמנע החרש ומעם הלבנה מחרשי חרשיםרל'ה
 הכמי עשו וככה האמצעי, הטהלך יקיא וזה אחרת פעם עד גלגליהם כנגדאתר

 כן ואחר גלגליהם כננד לכת כוכבי והחמשה והלבנה השמש מקום  לדעתהמולות
 צריכים המאויתת ההתחגרות בעת פעה המזלות גלגל כנגד אחר בל מקוםיתקנו
 גלגל פסיצק רדצק סוצקו כי בעבור המזלגם גלגל כנגד הלבנה מקום לתקןאנו

 נלעגה גובה למקום הימק במרובע היתה אם והנה שליפות, טעלות חמשהטזלות
הנה



 העכורספר
 ממקום השמאלי במרובע הלבנה היתה ואם שעות, טד' טיוב השטש תרחקהנה
 במרובע הדבר והפך שעורן י"ר הסולד על להוסיף צורך 'ש הנה גלגלהנובה
 השלישי ובשער בקצרה, שבא פעטים בארוכה שבא פעפים הוזל אסרו ע"כהסהר
 בקצרה תבא וסתי בארוכה תבא מתי הדש בנף לרעת שתוכל דרכים לךאתן
 נלגלה נכהות טקום מרובע על בהיותה הלבנה בטהלר הוא האמצעי המהלךוהנה

 לתקין צריכה היא כן היתה לא אם כי לנוכחה או השמש עם היתה אםושפלותה
 שירענו ואחר השלישי, בשער אפרש כאשר בו שהלבנה הקטן נלנלה כנגראחר

 חדשי על רצ"ה על המספר ערכנו תשצ"ג י"ב כ"ט הזכרתי כאשר הואשהחרש
 שעות עשרה ושש  יום  ושלשים ותשעה סאות ותשע אלפים ששת עלו והנההלבנה
 שבו הכחזור בהשלטות כי המחזור טעם והנה חלקים, ותשעים וחטשה מאותוחסש

 נוכל ההשבון טזה והנה בתחלה היה כאשר בגלגלו אחד כ5 אחר לחלקהמאורות
 הם"זור ימי מספר נחלק כי השעות והלקי ושעותיה החמה שנות ימי כטהלדעת

 הלקים וי"ב חלקים ותתקצ"ז יום שס'ה ל והנה ייט על 'והחלקיםוהשעות
 אפרש השלישי בשער כי שמואל מקופת על לבך תשים ואל אחד, בחלקטיש

 1 בראיות החמה שנתלך

 שהתחברו בעבור שנה וחצי שנתים אחר השלישית בשנה עבוי קבעיהעכורים
 פחרש קרוב והם יום פכ'ז יוהר הלבנה שנת על החמה שנתמיתרון

 יועזר והם יום וכ"ג תרשים שני שהתחברו בעבור עבור השפינית בשנה קבעוגם שנהי והצי שנים % אחר שלמים חרשים שני הם כי הששית בשנה כן גםימים
 העבורים קבעי רבים כי ורע ויש, וי"ז ויגד בי"א כן נם החודש רביעיותמס

 ואין נו"ח בהז'י והסימן ובי"ח ובי"ו ובי"ג ובעשירית ובשביעית וחמישיתבשנית
 ההיה וי'ד' הסולר ותהלת אתת שנה עולם משנות יחסרו אלה כי מחלוקתבינינו
 כ"נ[ ברברים שהוא הזה הפסוק וי"ר מולד על סימן נתן עזרא האבן ב"ג ]אטרלך

 השלישי ובשער בעצמה, אחת בשנה העבורים קביעות והנה סבהר"ר נחלואנחנו
 וחצי שנה אחר עכור עושה אתה הנה טוען טען ואם ב'ה'ר'ד סוד לךאפרש
 בעבור אדר קרטונינו ועברו מעוברת אינה וי"ר דרך על יש שנת התשובהשנה
 צורך ואין העומר חנופת בעבור לאביב פפהכלים המקרש בית בזמן  ישראלשהיו
 ד"ח וכן הלילה חוזרים השבוע ימי כי תשצ'נ אי'ב ההרש סיטן יופיף למהלהזכיר
 נם והסאות והעשרות והאחרים והמהזור המחזור שנות וכל תקפזט הכ"א גםרוצעיו
 הראשון שאדם קרסינינו שהעתיקו בעבור בהר"ר הכל על להוסיף וטעםהאלפים
 במהלך המאירות התחברות בעת תשרי ריח ששי סיום שלמות שעות שתיאחר

 העולם לבריאת עברו והנה הששי ביום אדם שנברא ובעבור כמשפטהאמצעי
 השנה סיטן תהע"ו ד"ה לאחור ההגירו שנה השוב בשנה ויום שעות וי"ר ימיםה'

 אחת שנה עולם משנות יהמר י"י' מן להחל והרוצה בהר"ר והנההפשומה
 היא ההסרה השנה שזאת שיאסרו המוח ריקי טן ורתימה שוה, לו יצאוהסולר

 . מהחשבון הסירה ארונינו משה כי המבולשנת
 השטור והוא כפיהו פיו פחות שישאי מה שאסרתי טה טעם אהרהדרך

 המהזורים שלישית לכפול וטעם ב' ביסים המחזור סימן כיהראשנן
 השבעה ביפי שלישיות ב' כי יום שלישיות ב' והם י"ו השעות סיטן כיבעבור
 יום שנים ואם י"ו קח בשלישיות יצא שלא אחר ישאר אם אסרתי כן עליצאו
 כי שעות והם המחזורים כל ממפר הצי קה וטעם יין כופל שהם שעות וח'אהר

 עשירית לקדום וטעם לודעה יעלו תכפלם כאשר המחזור הלקי סיסן  שהואתקצ"ה
בשעות



ד העבורספי
 והנה חלקים נשה הפארו שעה הצי שהם חלקים חקים תחסר נאשר ניבשית
 קפח עשירית לו אין לאשר קח אסרתי כן על שנכפלו ונעבוד עשיריהםניר

 חלק חלקים תקצבן להשלטת טחזור לכל וישאר רושלם ניד כופל שהםחלקים
 חלקים בו להיות וטעם הסהוורים כממפר חלקים החלקם כל על הוסףאחי

 והנה אחדים שם ואין עשרה ישובו *כפלו תקצרה כי זונות מחזורים אםארבעה
 יביאו הזונות כי בעבור תשעה בו יהיה נפרר יהיה ואם ב'ה'ר'ד' ף לעולםישאר

 חשבון דלית כי מרובע וטעם תשעה יעלו בהר"ר דלית עם תקצנה והאבעשרות
 הכמפר* בספר פירשתי כאשר תשעה וכןכרובע

 שעה וחצי אתת משעה אחר סם הטחזורים לשלישית לקחת אחרתדרך
 עשירית והצי שעה  עשירית הם קם"ב הנה חלקים קב"הנשארו

 טעם מאזנים . הלקים רמהזורים - כמנין שיאק אסרתי גן ש שלשהנשארו
 לכל וטעם המולדות בראש שיש הלקים ר"ד מאזני הם כי שעשהלהוסיף

 הקצנה מ! השארים הם ני ג. ג'. שנה לבל דגטקזור לשנות לקדורההעוברות
 תשצ"ג בטאזני אחר לחרש התוספית כי אחר להוסיף הסעוברות לכלוטעם
 כי ב"ר אסתנור בתחלת העולם לשנות להוציא טעם אחרט מאזניםאחר

 1"ר מחלקו ישאר כן כי י"ב להוטקש וטעם א' שנה לכל והנה יעם דםהמחזור
 פשוטה שנה 5כל כי כלום זונות שהם מהם שנים 5כ5 תקז שלא טש יש הםבי

 ישאר ולא הנוסף החרש בעבור אחר מעוברת שנה לכל לקוות וטעם י"בישארו
 לברו. אחר רק תשצ"נטחשבין

 י' אל קרובם שחלקיה הפשוטה השנה בעבור שעה לחומש הוצרכתיהשירים
 והצי שעות ושתי אחר יום לקחת ומעם רעעם"ד עמהם תועהחומשי

 ימים ז' להשלמת יחמר והנה הקן דכא המחזורים י' סימן כי המחזוריםלעשירית
 באחרונה למנין שיחבר אמיתי כן על חלקים י' פחות וחצי שעות ושתי אחדיום

 המחזורות עם לחכרם הטעוברות ופעם חלקים עשירית להם שיש המחזוריםכממפר
 וחצי שעות ושתי אחר יום יסע ז' להשלמת תקפים טהכא השאר כיהמעושרות

 וטעם סעונרות מש מטפר להוסף בארמונה אסרתי בן על הלקים מ"מפתות
 והשאר תקצרה בי"ו המחזור מימן כי מנזרות בלבד אשר לסהזורות אתק"םודיו

 על כ"ה פחות שעה והצי אחת ושעה יום ורביע יסים ד' הם ימים דלהשלמת
 שלש בייב ומעם עשירית לו שאין כחזור לכל נ'ה להוסיף באחרונה אמרתינן
 והצי ימס שני ישארו מז' תחטרם וכאשר תחעיו דית הפשוטה טיסן כי חמשוגם
 ב"י ממפר להוסיף אביתי כן על חלקים "ב פהות שעה וחוטש שעית ושלשיום

 בירך החרוזים אלה הברתי והנה שלטים ימים ז' הם תתר'ף וע"נ וטעםלפשוט:ת,
 ישכהם. ולא הקירא בלב שפורים ויהיו רבים חלקים יתחברו'שלא
 4ל יום וטעם הסוערים בעבור אריו טעם כי העביט חכמי כל אמרוהקביעדח

 הכפתים יום יבוא שלא רביעי ומעם בשנת רבא הושענא יבואשלא
 לאמר לנך ישתומם טול הצבור על טירה יהיה נם כי השבת יום אחר א'ביום
 להבין לב לך יש אם כי בזמניהם המוערים לקבוע אשוב איך צבור טורחבעבור
 בסי לך שאפרש העבור מטור האמת להכירתוכל

 לררות וטעם השער, זה
 ואם החמה בשקוע הלבנה לראות_ באדם כח שאין בעבור יום טוותיהקביעות

 אפרים כאטי רבות תקות על רק שתראה יתכן קודם אחר חלק אפילו הסולרהיה
 ימים שני כי אומדים אתם הלא טוען טען חום היום, אותו גס יקבעו כן עלל

 יפים שני כפור צום קבעתם לא למה הספק בעבור קדמונינו לקלטות צווטובים
נם



 העבורספר
 להם יועיל שלא להם אראה ואני ימים שני שיתענו מחברינו עולם מפשי ישגם

 הלבנה ראית על הוא הקביעות עיקר כי אטינו גם כי ושקר שוא הוא כיתעניתם
 בעולם בטשם תראה לא והלבנה המישי יום השנה ראש שנקבע פעמים ישהנה
 היה כי ואף גבהותה ממקשן ברביעית הלבנה היהה אם יארע וזה שבתבליל
 שהם בחלקו שבאו סמעלות14 פחות מקום בכל יעלה מלה כי ועור בנגב,רחבה
 בליל רקבנה ראית שהיתה אחר והנה השלישי בשער לך יתברר הרבר וזהשלשים
 אס הדבר וזקפך הלבנה, לראית ושמיני שביעי ביום התענה ר,ב1תענה הנהראשון
 שמאלי רחבה ויהיה רוב מהלכה במקום הלבנה ותהיה גטר"ד בשנת דקביעותהיה
 הלבנה שתראה יתכן השלישי בשער אפרש כאשר סעמ רחבה שיש במקומותנס
 יום והיה ראע:ון ויום שבת יום קביעותיע כפי התענה המתענה וזה רביעיבליל
 נראתה הנה כי הזה בדבר ואין הלבנה לראית י"ב ראשון ויום .י"א יוםשבת
 הקביעות קודם אחד יום בניסן נם בארר נם שבט בחדש נם טבת בחדשהלבנה
 שלישי יום היה ורגקביעות שני ליל רובה ועמדה הארץ על גבוהה היתהוהלבנה
 הקביעות. כפי התענה ולא לפניו גטי'ר הנה הם,לך על הוא הקביעות כי אמרנוואם
 ביום ר"ח ההפללנו ואנחני שני ר"ח בליל המוער היה מספר אין פעמים הנהגם
 רגכונה התשובה והנה פעמים, באלול נס ראשון בארר היה וזה המולר היהשלא
 לילה ימים שני להתעננם בצבויי נח שאין יפים בשני בשר צום נתענה לאלמה
 הכפורים סם אכילת על כרת יש הנה אפר ואם בה לאכול עת לו אין כיויום
 להזכיר צריך אין אתו נפסלו למה שהזכרתי ואחר העבורן בסור החשיבהעקר
 ארמית בלשון תשרי שם כן על השנה תהלת השנה ראש כי פפה בדיו לאלמה
 טעוברת לאחר תקפות בם"ו וטעם שמואל בהקופת אבאי זה ונם לסבנא ושריובכו

 שעות ביית שעבר מהשנה המולד דדה הנה מועד בו קבענו שאם משפטלדהית
 שיהמר מה הוא והכעס הסולד על תשצ"ג אי"ב שנוסיף זה ולרכוז גן סיוםשלטות
 במעוברת לקביעות קביעית יהיה.בין זה עשינו ואם יסים ז' לר,,צלכצע תקפ*טמרבא
 בי יטיס חטטה בינירם יהיה חמרה שהיא בשנה כי יתכן לא וזה יסיםארבעה
 רותעת ר"ח ונוסען המוער בו קבענו שאם נטריר וטעם ימים בן הם אדריםהשני
 קביעות בין יהיה 3' יום ער וידחה להרחות וראוי היום להצות דומעךיניע

 לנו ויש החרש לעבר צריכים ואנחנו שלטים ירים ששה פשומה לשנהלקביעוה
 והזוג בניסן אחד . יום הוא Q~vg %נ שאינו חדש כל כי עבור ררך עלבקבלה

 שרת אלו בחרשיפ חסרים או כסררן או ר,1צלסים ומעם וטבת מכסליו חוץצג
 יטים שגי הצגת אחי יום כסליו או אחד יום או יסים שני שוהיו וטבתכסליו
 טעם טרהשון היש חרש חשבון כי טלא הוא לעולם ראש הוא שתשיירשעם
 כי הוא כן המשפם בי תשרי הרש לרוצלמת רואשון היום כי שני הו,צראש

 היה אם וכן שלם, סרהשוון יהיה יסים ופני כסליו דרה ואם שני מיוםהמבגו
 דבר השנה בתחלת שמו והנה חכו טבת לעולם כי מלא כסליו גם ימים שניטבת

 שהשנה יסח שישה בפשוטה החסרים בשנות להיות ורשעם והשלמיםהחמרים
 כסדרן סעק ד' כן gv שבעה שבעה ~fon ויצא ימים עילד' ד"א כמדחשהיא

 לעולם כי יוגע שלשים בהתפתע וההעברות חמרים ובחסרונו שלמים יוםובתוספות
 סיטן מ על הוםי9ם יטיס ב' נשארו שבעה ימים כיח ויצאו יטים -וצמ שניארר

 לפעעסצ: נריה מעם וזח 41 ולשלמים ו' ולבטררן וי ויעלו בפשומה החכייםהחרשים
 קרוב -עג*ד על הוספות בה יש פשוטה שהשנה אתר שאלה בה ויש למעוברתהושר
 מושארים שלמים לפיות ראוים שנית לשבע קרוב מחזור בכל יומו הנה שעותלתשע

ראוים



ה העשרספר
 בעבור היה הצורך להם, היתרבו ולמה התסרט באו ומאין בסררן להיה(רשים

 משלשים חצים ראוים והיו שלמים שנקמטו האררים כל החת החסרים ובאוהקביעות
 יתכן ולא שלמים שנה אחר שנה להיות יתכן זה ובעבור יום מכ"ט וחציםיום

 בתמוז י'ז צום לרחית וטעם כסדרן, אחר כסררן או חסרים אחר חמדיםלהיות
 כיום התורה מן אינם הצומות ומאלו בעבור ראשק ליום גדליה וצום באבוא'

 בהיות ה' ביום אסתר תענית להיות ומעם האבל, את להקריב שלא וד ועהכפורים,
 ראשון ליום התענית לדחות יוכלו שלא בעבור לניסן הסמוך אדר לחרש י"גשבת
 התענית *ם קרוב שיהיה לאחור והשיטהו ושסחה משתה יום הוא פורים יוםכי
 ואחרי בתענית, והאדם השבת תכנם והנה הששי יום חשבון בא והנה הפוריםליום

 קיטונינו רק ייג יום ישראל דומענו כי בסגלה תמצא !לא גם התורה טןשאיננו
 המישי. ליום התענית יום השיבו כן תקנוז"ל

 על משמיעין ישראל היו באדר שבאחר ז"ל קרמונינו כן נם העתיקוהפרשיותן
 לאדר המטונה שגת ביום שקלים פרשת לקרוא תקנו כן עלהשיים

 שהיה פרה פרשת נם המן, בעבור כן שהיה זכור פרשת גם לזכרון לניסןהמטוך
 הפסח, להקריב טהורים שיהיוזז למקדש מת טמאי שיעלו כדי ישראל מנהגכל

 יעברו או פשוטה היא אם השנה קביעות עקר ניסן כי בעבור ההרש פדשתומעם
 אפרש כאשר דין בית קריאת פי על צבור וצרני והתקופה האביב צורך כפיאדר
 שבת ביום אלו פרשיות לקרוא וטעם לזכר הפרשה קריאת והנה העבור,בסור

 הצבור. בו שיתחברבעבור
 מן ש"נ תחמר כאשר כי שלמים או חטרים שני יום הפשוטות שעיישבעה

 כי בעבור כסדרן השנה להיות יתכן ולא א' יום הקביעות יהיהשנ"נ
 ואם שני, ביום מימנים ב' והנה שלמה והשנה ז' יום ויהיה פסול הוא ו'יום
 על ו' יום השנה ראש יבא כי חסרה השנה להיות יתכן לא ג' יום הקביעותהיה
 הקביעות ואם אן, ביום השנה ראש יבא כי שעסה להיות יתכן ולא כסדרה, היאכן

 ר"ה יבוא כי חמרה להיתז רעדכן ולא ב' ביום ר"ה ויבא כסררה ההיה ה'ביום
 להיותה יתכן שבת יום הקביעות ואם שלפה, או כמררה היא כן על א'ביום
 שלסה, להיות יתכן גם פסול ד' יום כי כסירה ולא ג' יום ר"ה יבא כיהסרה
 השבת יום הקביעות היות יתכן ב' יום הקביעות אם המעוברות שערישבעה

 והנה ב' יום הקביעות היות יתכן רק א' יום לא חסרים השנהוהנה
 חסרים או שלמים שערים שני חמישי ליום נם שערים שני והנה שלסים,השנה
 כסררן לא שלסים או חסרים שיהיו שערים שני ז' ליום גם פסול, ד' יתםכי

 מזכן לא כי דע טעמו וזה נ' ליום אתי שער שאר והנה פסול, ו' יום ביבעכו,-
 גטר"ד נם תדחה ולא מעוברת היא השנה כי והטעם כסדרן אם כי השנהלהיות
 הקביעו( להדחות הבא תשרי סולר יבע לא והנה סחם פחות לא שעה( סייח אםכי

 והנה תקפח בשו הבאה השנה סימן יהיה מעוברת והשנה נ' ליום ב'מיום
 . ביום בווקביעות

 יום שס"ה שהיא אסר והוא החמה שנת היא שמואל שנת שמואלאקופח
 הלבנה שנת בין יש והנה ומגרעת, תוספות בלא יוםורביע

 המחובר מן ותחסר המחזור שנית כמפר תחבר וכאשר רעד וכ"א שמואללשנת
 ותפנה אחת יטעה ישארו אז תשצ"ג י"ב כ"מ מהם אחר שכל הדשים שבעהמהלך
 תרם'ב ז"ט המחובר פן ויהמר ותפיה שעה מהזור לכל יקה זה ובעבורחלקת
 בכיה שהעולם שאסר סי יש תרעיב ז"א טעם מה לדעת השחבשו העברוהכסי
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 העבורספר
 נ' שעה תחלת השרי הדש בראש 1' ביום נברא הראשון שאדם בעבירבאלול
 רפ'ז שעה אחר העולם נברא הנה ההשבון זה ועל המאורוה טחבדת בשעתביום
 גס המבול שנת בעבור השבעה אלה נגרע כי אמיו ואחרים ראשון, מלילחלקים
 סשה כי אנשו ואחרים הטאורוה, על ולא הארץ על היה המכול כי תימהזה

 ממספי, לחסר בנברא כח אין כי יתבן לא זה גם השבעה אלה הסיראדונינו
 הנביא כי בעבור כן והיה תשעה הם שלשה על שלשה מערכת כי ארם אמרואלו
 הלשינה הלבנה כי אומרים ויש tI1PJW דברי אלה הלא שנים המספר זה עלהוסיף
 ם ה ר ב א י ב ר ויאמר שמשה, שלא תרעיב efft ועמדה בה נער והשם השטשעל

 וקטון גדול נקרא הירה כי שחבר העבור במפר חייא רבי בר הספרריהנשיא
 הדרש שאין דעתי ולפי וגדול הלוך ילך כן ואחר יתשר ואורו נביא כי אורוכנגר
 נרול זה ולא הנרולים הכחוב שאטר בעבור כן הרורש דרש לא כי אמרכאשר
 הפסוק פירש כן והנה פשושו מירי יוצא טקרא אין אמרו חז"ל כי ורעפזה

 *( מתביר1 גדול האהד רק הכוכבים כנגד שניהם הטאורות על הנדופים אמרהכתוב
 שלשתם נקראו רק הבכור היה לברו ואליאב הגדולים ישי בני ושלשתוכמוהן
 גווע צדק נובב כי אפרו הז'ורות הכמי והלא טוע; יטעין ואם דוד, ננגדגדולים
 התשובה הנה כהארץ הלקים מל"ט חלק היא והלבנה פעמים תשעיםמהארץ
 על לבד אורם ספאק רק בנופם המאורות מרת על דבר לא הכתוב כיהנכונה

 הטאת כל בי דע לשם כקוב שהוא לחטאת וטעם הנדולים, המאורות קראםכן
 לאבי וחטאתי לאיש איש יחטא אם כמו החוטא עם דבוק איננו למרואחריו
 לך אפרש והנה לשם. שוהטאו אחרים הסאת בעבור הרש ראש חטאת כןוהנה
 יפול לא ני דורשטעם

 דבר.
 בחרטת ידוע *( " ארצה ז"ל קרמונינו טדברי

 מבים הוא מעלות ק4פ שהם הגלגל חצי ביניהם שיהיה הכוכבים שנים כיהמזלות
 השוקע המול שהוא השביעי הבית כי אמרו זה ובעבור עמו מקמרג והואטכח
 אין כי הלבנה אור יחסר כאשר יהמר לא הכוכבים אור והנה המלהמות ביתהוא
 לנוכח הלבנה שתהיה ומשעה לבדה מהשמש אם כי נסורות בראיות אורלה

 על תקטרג אז הנדולים טעם וזה bt*ht**Wh* כאלכסון יהלבנה אלנסו; הוא ואזהשמש
 התחברות בעת שלנו מהעולם אורה שיעדר עד אורה המרון יהל ואזהשמש

 לחסרון הראשון המכה הוא השם כי חמאת שעיר לעשות צוה והשםהמאורות
 . הקרבן זה פור יבין הקרבנוה סור שיבין וסיאורה

 רביעי ליל מתחלת ההל שמואל תקיפת כי דע תים"ב ז"ט טעם לך אפרשויהבה
 שהשם אמונתינו כי רביעי ליל מתחלת המאורות ברא שהשם אמונתינוכי
 בניסן העולם נברא אם יהושע ר' ובין אלעזר ר' בין מחלוקת ויש הלילהמתהלת

 כן על בתשרי ננרא שהעולם דרך ועל בניסן שנברא אמר ושמואל בתשריאו
 הקרש בלשון יקראו לא כי למבני ושריו כמו תחלה שפרושו הזה בשםנברא
 כשרים לשון אדר עד ניסן כי עשר שנים עד ושני ראשון בשם רק החדשיםשמות
 לא כי ולולא בבל אל שנלו הנביאים בספרי אס כי נתובים נטצאם לא כןעל

 הראה הלא מתשרי השנה שתתלת ההורה מן ראיות מביא הייתי להאריךארצה

 סס5יס'ס כמסולחו כסריגות סגך מס ועי' ס"ס( 5. נבר6סי0 05ורס פירועו פ""(
 6סל גרכוג', יוסף גן נון 5ל' ר.ל6כ"ע ססיכ5סר

 סמ15רו0* סגי נם' רמס'ס סמם גמי ס51י"

 )ש'ז'ת'ה'(, סלמס. ס' סוף ר.מיצוט כסילוס כ16ת 16ת מובל ,ס *(*
דגדגם



ד העבורספר
 בעשר היובל נם תוכיח השמטה ושנת תקצור יא כן ואחר תזרע לא אומרהכתוב
 רק השנה תקופת כתיב כן על בחציה לא השנה בתהית התורה וקריאתלתשרי
 תחלת היום זה העבה בראש תקנו קימונינו נם ממצרים, יציאתנו תהלת הואניסן

 המולד עם שמואל תקופת לקשור המעברים רצו וכאשר ראשון, ליום זכרוןמעשיך
 שנה הצי המולרות תחלת וי'ר כי האומרים העבור חכמי ובין בינינו ישוהנה
 רביעי ליל בתחלת שעברה ניסן תקופת שהיתה שמואל דעת כפי נחשובואס
 מהיום שעות שלש אחר והנה רביעי מליל' שעות ט"ו אחר תשרי תקופתתהיה
 ההקופה קדמה זה ובחשבון שעות וכ"ג אחר יום הטולא על התקופה תוסיףוהנה
 כי בעבור ,הלבנה על החסה שנת תוספות שהוא יכאר"ר חצי נחמר וכאשרלסולר
 תרמ"ב י' ה' החצי הנה העביר חשבון על שמואל לחשבון תוספות יש שנהחצי

 לסולר ניסן תקופת שקדמה תרם"ב ז"ש הנה שעות כ"ג גם אחר יום נחברוכאשר
 וטעם שנה, תשוב לשנה שיום בעבור או שמואל, דעת ;ל וי'ר קורם שהיהניסן
 עיקר כי הלקים תק"ם הם ומחצה שעות ו"ז יום צ"א לתקופה תקופה ביןשיש

 להוסיף היום יחל ומאז מקום בכל והלילה היום בה השתוות נימן שלרהקופה
 יהיה ואז מרטן מזל הנקיא הוא צפון בפאת השמש היוזז טוף ער לגרועוהלילה
 תשרי ובתקופת לקצר והימים להאריך הקלות יחלו ואז קצר והלילה ארוךהיום
 סוף ~ור לקצר והימים להאריך הלילות ויחלו אחרת פעם והלילות היסיםישתוו
 לקצר והלילות להאריך הימים יהלו ואז טבת בתקופת דרום בפאת השמשהיות
 ומחצה שעות ז' וישארו כולם יצאו שבעה שבעה התקופה ימי תוציאוכאשר
 והם שעות 4 שהוא ורביע יום וישאר שבעה יצאו שס"א כי ורביעי יוםופשס"ה

 רק לתקופה תקופה בין אק הקרמונים אסלו כן על תקופה, לכל ומחצה שעיתז'
 שמש וכבר התקופה בתחלת המשמש הכוכב וישוב יצאו השבוע יטי כי שעהחצי
 בתקופת יש הטעם זה ובעבור הכוכבים כנגד יצאו שעזת ז' נם כי שעההצי
 שמואל, דעת על לעולם שבו ותשרי ניסן בהקופת ואין שעה חצי וטבתתטוו
 לכל nnpS ומעם צוך אק כי השעה חד חשב %א ד ' ט א 1 י זג" א טעםתה

 וטעה כבר ותפ" שעהוהזו
 עדם שעה ,מיחית כי עושת והם הסרזוים עישית לקחת טעם אטרתדץ-ך

 ק על אחת nPW חפתן מהשבק חעלה מהארש בל הנההלעם
 ששארו בעבור שלישית נ"ב ואסרתי תפיה, לה חקת שלישית להם ישאר אםאסרתי
 שלישית לו שאין מה ישאר אם אסרתי כן על השלישית שלישית והם חלקיםק"ג
 תמשה על שלישית להם בתהלה שהיה המחזורים כל ערוך וטעם חלפים, קצקח

 חמשה ישארו א"כ גם שנם לקחנו הנה כי תפיה להשלכנו ששארו החטשהבעבור
 שאר לא כי שבעה שבער, דילולם שנות להוציא וטעם פירשתיו, הרשנ ז"טוטעם
 וזה יום ורביע לבדו אחד יום אם כי השבוע יטי שיצאו אחר התסהטשנות
 יהיח ממנו פחות חשבון נמצא לא כי שנים כח וטעם הרביעית עליו תוסףטעם

 מעם וזה היתה, כאשר דתקופה תשוב ע"כ לבטו הוא רק ימים שבעהרביעית
 הסולדות, בפהזור קשורה ארא רב תקופת כי שטואל וזקיפת להוציא הנרולהטחזור
 בעבור שנה לבל יום י"א לקהת וטעם שמואל בתקופת הגוים llawn נםאפרש
 יותר ותפ"ה משעה ימים שבעה עליהם להוסיף וטעם יכא"רר לחשבון קרובשהוא
 שלשים שלשים להוציאם וטעם ת',, ישארו הרס"ב ז'ט מהם הוצא שעותסם"ו
 אנחנו גם כי דע זה מחשבון פחוה החדש הלא תאמר ואם החדש ימיכנגד
 והוא אחר יום שהוא יום י"א חשבנו כי שעות לשלש קרוב שנה בכלהוספנו



 העבורספי
 שבער, מהגורים יעלו ר' על כיח תחלק כאשר כי הנא"ו רבא ופעם ק14בהדרך
 והנה טד', פחות היום מרביעית שלם יום יתכן לא כי י' על חלקום ולטהקטנים
 כטשפט ימס ה' לעולם לו שני קטן מחזור לראש קטן טהזור חדש ראש ביןיש
 ההדש ימי של והלואות ימים ה' עלו הנה אהד יום והרביעית שנה לכל אהדיום

 . רתוקה בררךעשויות
 טרם ההקופה תהיה לעולם כי נטרולים העבור חמסי דעת כפי אדא יבתקופת

 הן ואמה משנות שנום י"ס שהוא הטולרות מחזור כי ועקלם הפסחהנ
 על שידענו ואחר ומגרעת תוספות בלא חדשים ' ז עם הלבנה משנא שניםיש
 שנת ימי כמה לירע נוכל הנה וחלקיו ושעותיו החדש יטי בטה נחליאל רבןרעת
 ןקרוב( והשני שניים י'ב חלקים תתקצ'ז שעות וה' יום שמיה היא והנההחטה,
 אדא רב ושנת שפואל שנת בין יש והנה יש, על נחלק החלק להיות רגעיםלר'
 ובעבור בניסן נברא שמהולס אדא רב דעת נם ירט, מחשבון שנים ח' הלגוםמ"ב
 בעבור תרם'ב ט' ד' ליל ניסן מולד היה הנה וי'ר, הסולר היה העבור כעת עלכי
 כי אוסר הוא נם תילה, ב"ר שהוא שנה חצי סיטן הסולר מחשבון חמרנוכי

 ט' השמש קרמה והנה חמרה, הלבנה והיתה ד' ליל בתהלת נבראוהמאיות
 אלו שעות קודם מחזור כל בתהלת ניסן תקופת היא כן על המולד קודםהרס"ב
 הנה ארא, רב דעת על החטה משנת הלבנה שנת וכשנהמר הנזכרים דוזלקיםואלו

 בהעקים שיש ובעבור יש, על נחלק ההלק להיתו שניים "ב קה"א כזא י'ביניהם
 ירט לגריך ההורכנו השנה תקופות ארבע על לחלקו צריכים ואנחנו אהדחלק
 כי אמרתי כן על , שניים מיה ועלו ד' על י"ב ערכנו נם ע'ו, ועלו ר'על

 ארבעה על זה טספר וכשנחלק שניים, מזה קכ'א יכ"א שנה כל עלהתומשח
 גם שעה נשארה שעות יק ימים ב' יעלו לתקופה תקופה בין יש כמהלרעת
 שניים מפנו עשינו אחד הלק ושאר ש' עלו ד' ע5 הלקנוס וריח, אלף והםקכיא
 ואדיים שניים, 5"א ועלו ד' על c1Jp~ri קכ'ד, ועלו מ"ח עליהם והוספנו ע'ושהם
 שלישיים נ' גם שניים נ' נם ראשונים, ש' בי"ז לתקופה תקופה בין שישאמרו

 .סור לך אפרש העבור ובסוד דקרוב, הוא שהזכרתי טה רק שתה, יצאוהמספר
 הכסי בו פירשו בצנעא אדא רב שתקופת לל סרטונינו שאמרו ובעבורדיזקופווז,

 מתי אדא רב תקופת יורע שיודע ובעבור האמת, הוא אדא רב תקופת כיהדה*
 אלה גם בעלם, גדולים מעשים לעשית המכשפים יוכלו טלה במזל השמשתכנם
 גלגל כנגר היא כי חשבו כאשר איננה אדא רב תקפת כי נכונה דברולא

 נטצא והנה הארץ, טמוצק רחוק שטוצקו השמש גלנל כננד רק איננההמלות
 בכל משתנההמוצק

 זכי
 יוכל לא בראיות המזלות חכמי אצל ברור הוא זה ורבר

 אשר כל איש לעונת שיוכל בעבור בצנעא שהיתה רעתי ולפי להכחישם,איש
 . דסזלות משפטי חכטי בדרך בארץיהיה

 ימי שבעת בתוך יהיה לעולם כי ישראל במועףי חלוי סופים הגויםחשבון
 הם כי הראשון מיום דעתם כפי העוצך ספירת ותהלתהמצות

 ראשון, ביום שבועות חג להם יה-ה ע"כ השביעי יום שהחי השבת מכהיתיפרשו
 ה' בשנת רק הם*גתיקים הצריקים הכמינו דברי המכחישים אחינו יעשווכן

 שבועות מארבעה ק-וב ישראל מועד גן הנוים מתר יחק יגו בשנת Daלמחוור,
 מועד יקבעו שלא שהעתיקו יאסרו הם שעמם לך ואזניר היו כלא והשיוהסימן
 בטז5 ר,וצמש תבא לא זה ממפר טרם כי מרס"ו הרש שלישיות שני עבורטרם
 כי התגלפה על דהרנה עבור עקר כי ז"ל קדמונינו שהעתיקו מה יודו הם כיטלה

האביב

--



ז העבורספר
 תבואות וטסנד אוטר הכתוב וכן התבואה על הפקדה .היא כי בשכ"ט תלויהאביב
 שתהיה האביב חרש וטעם הלבנה הדש בהצי הסוער להיות צריכים והםשטש
 שמואל תקופת ימי ז' אחר אפריל חדש ראש יכנס ולעולם טלה במזלהשמש
 חנ.הטצות, ימי כל צאת אחר שטואל תקופת תהיה ה' בשנת והנה ספק, בואין
 לא והשמש לחמש יום עשר בחטשה אמר הכתוב כי לבנה חרש חצי היאמהנה
 הספירה להיות אחד חרש להוסיף הוצרכו ע"כ טלה בפזל חשבונם כפינכנסה
 כי ברור דבר זה והנה טלה, בטזל והשמש הלבנה הדש חצי אחר הראשוןמיום
 וטעמם הנזכרים השנים בשתי אם כי הזה הטרהק כל דוזקופה שתרתק תמצאלא
 ה' ובשנת תוספות ימים שארי עוד נוסף חרש שקבענו אע"פ שנים בג' כיידוע

 קרטה כי בשביעית כ; ולא עבוי שנת היא כי בששית כן ולא הרבההתחברו
 והנה חדשים, נ' להשלמת ימים עוד יחכמו עבור שהיא בשמינית והנהעבור,
 והנה הסנרעת, בעבור היתה התוספות לי.ג כי האמת אל קרובים יהיו י"אבשנת
 התוספות וזאת החמישית השנה נמו הגדול התוספות היתה הט*שית שהזא י"ובשנת

השתוותה
 בסי

 ובסור מעוברות שנים שתי בין פשוטה שנה שיש בעבור הטהזור
 1 נ י ה ל א ך 1 ר ב ו הנטרה דרך על לבדנו אנחנו כי היטב לך אפרשהעבור

 אק רע.מ אמת תירת .לנו רנתן התועים טןשהבדילנו
wcwsוכשבקשו לברה, ,מבטש ולוק העבה רק שנה הלבנה אל ולא ם חר 

 "ב אם כי החסה שנת אל ק-ב מצאו לא הלבנה בחשבק חמדםהמהשבים
 החפה בשנת נמצאו החטה שנת הוא DrUff מ בעבור הנמם עע1 וכן דיםהר
 כן על הלבנה מחדש ק-ב חדשיהם להיות י"ב על השנה יפי חלקי לבנותי'ב
 השמש מהלך בעבור קטן' אסך הדש שקבעו וכע"פ ל"א מהם ויש א' חרש יוםל'

 ששנתם בעבור הישמעאלים והנה ראוי, שהיה מסה יותר והצו רק הרבהמיהוא
 החמה משנות שנים ל"ג כי בתורף פעם בקיץ פעם סוערם זטן יתחלף הלבנהשנת

 . הלבנה כהצנות ל"רהם
 העכורסור

 חברו העבור טכה"זי האטת להכיר לבך עיני יפחת אולי תחנות לשם עיידבוקי
 קנה משענת על נשענים הם כי רוח ישא כולם ואת להם קץ איןספרים

 המועדים מחשב'ן ישראל היו איך מפורש במקרא לא גם בתורה אין כירצוץ
 העור יפשש כא.טר בתורה טשש *( א ט י ז ן ב והנה חישנים, החדשיםוחשבון
 והכתוב בו2-שו חרש עולת וזאת ולמוערם לאווזות אם כי טצא ולאבאפילה
 וכל למוערים, ירח עשה דור ואסר האסיף והנ דקציר וחג האביב חדשאוטר
 והיו אומר הכתוב וכן והשנים הימים חשבין והכוכבים בטאורות כי יורוהעולם
 מה ועור הפצו, כפי נוסף ולמחירים ו"ו להי"ו יאמין מי וע"י ולסועדים,לאותות
 חדש ומלת אל כועדי שחם רק פירש לא הכתוב כי האלה הדברים כל לויועילו
 הכבד מבנין רק הפועל שם או פועל כלא הפשט לפי שפירש כמו איננהבחרשו
 בחדשו חדש טעם כי ידע והלא חרוש ולא אחרוש יאמר לא בי באמצעיתוהרגש
 זכר בכתוב אין ועור ביומו, יום בשבתו:-דבר שבת כסו בזמני והדש הדנםכל

 יועילנו מה הקציר בחג ושבועות באביב הפסח ולהיות 6 חדוותו שישובלירח

 וכ"כ, 51'0. כיד כ*", כ"ג. כ', סמוק סתורם ע5 כסרוסו סר"כ"ט סנפירו*(
- *כ"מ  

 ש'ז'ח'הן, "מן. כמרוס משחי hS סם, ממגו סמכה מס כמנס



 העיבוימפר
 בחטשה אומר הכתוב כי החרשים נאשוב איך לני לפרש שאלנוהו אנחנוכי

 כי הסוערים בעבור השם שעשהו לפועדיט ירח עשה פירוש ואל להקש יוםעשר
 כשלמה אור עוטה במלת החל כן על בראשית מעשה לספר רק איננו המזמועשי
 אלף, כני אחר יבינהו לא יק בראשית בפירוש רמזתי זה ורבר אור ויהיכסו
 הירח שיתחדש בעביר אם כי איננו לסוערים ירח עשה הפשט דרך עלחונה

 שאין ולולי בעולם, בייאת ולא הכוכבים כן ולאל "שמש כן ולא *רועיםלמוערים
 מבואו הזכיר זלמה טבואו ירע שטש טעם לך מבאר הייתי כבר להאריך חפץלי
 נחשיב אנחנו כי -ועילגו מה כחפצו הכתוב שיפרש אחריו רדפנו ואם ההנאו,ולא

 יאה-ים אמצעי המולד כפי ואחרים הראיה כפי ואחרים וקביעות כפיהחרשים
 הלבנה אור מלאת סליל ואקרום המזלות גלגל: כנגד שהק באמת המחברתכפי
 היו איך המקיא בכל נטורה ראיה אין הכלל והנה , כן אחרת פעם שובועף

 הלבנה, ראית על יודו ההשנה חכמי מוען'והלא טען ואם המוערים, טתשביםישראל
 האביב על מעידים הם הנה הטוען זה בעיני נכונה הנשנה ערות היה אטהתשובה
 תלויה המהערים קריאת כי אמדו המעתיקים דבר וסיף צבור צרכי ועלוהתקופה
 לך אתן אני ונם *( הסר היותי לענווי אחם נקראו אשר רפשו כן עלבנ"ר
 צריק הצלך חזקיהו כי ירענו אמת שהוא דבריהם על הימס בדברי נמורהראיה
 דעת לו שאין מי דעת לפי שעיטה וכמבאנו דגע,וב בו הע"א כן כי התהנסוף

 ויש בסוערו רפסת הקריב שלא אחר קשים, דברים שלשף הקבלה בדברישיאמין
 בפסה המץ והאכיל אכל כי וויטני כרת, הטהורים ישראל כל הלעליו

 כתוב לא אשך תאכלו מצות ים'ם שבעת שני פסח שעשה והשלישי המצות,בחג והכלי
 שני פסח עושים וזיינם לעולם ישראל ev המצחר הנ *שמרו הטמאת כיבתורה
 ותחלה השם, ציה כן כי הראש.ן הפסח כטשפט הלילה חצי ער אחר יום אםכי

 ברברי עצה לקחת כזאת שמע ומי הסלך ויועץ דנתוב שאטר הוכיחהפרשה
 שלא ובעבור הלבנה ולראות באביב שיסתכלו ביים קכלה היתה אםהסועדים
 הקהל לרוב השש ולמה כלל לאביב זכר ואין השנה את עבר הקהל רובהתחברו
 הוא גם בביר, תלוי הרבר כי והנה במעיו, הפסח מקריב והיה התתבהעלא
 השם כי רע התשובה לו הודו לא חטטיכם הנה טוען מען ואם היה, גדילחכם
 ננע הנה כי ועור מזכירו, הכתיב היה כן היה לא ואלו עשה, אשר כל על לוהודה
 לא השם לפני מקובל הפסה היה לא ואם ככתוב, שלא רפסת שאכלו העםאת
 שסע והשם חזקיהו עליהם שהתפלל ועוד בסוערו, שאינו אתר וכשסאים 4עזננע

 שהיה ופירושו בניסן ניסן עבר כי ל ברבר רק תפשוהו לא ז"ל וקדסונינותפלתו
 שגנה שגג והוא השנה את לעבר צריך אם אדר חרש בסוף שיסתכל בירמנהג
 השנה את עבר 5אקטנה

 בסי
 עכר והוא ניסן חרש שנכנס עד כמשפמו ארר

 והנה ייי, בדבר כתיב שם הנה טען ואם ראשון אם כי שני פסח היה ולאהעגה
 כן היה אלו התשובה כן שיעשה צוהו והוא בזמנו היה אנביע ישעיהו כילאות
nDSלהם היתה ולא הנביאם ביברי תלוים המוערים והנה , ויועץ בסלת דואל 
 את י"י יקם אך י'י דבר כאשר ויסתכל משנתו יעיר אלי הזה והטוען קבלהכלל
 ועור אחריהם, רדפו והאנשים כמו הסיבר סחשבח בפי ירבר הכתוב כידברו
 תורה בין הפרש ואין הל"ם י'י דבר היא פה שבעל תורה כי נורה אנחנוכי

 מסרסיי.-- יסוף 6מ 03 סניף וגס ג'(. י"א, )סמוא עס'מ סר"ג'ע נס" עי*(

שבכתב



ת העכורספר
 עומר הטחון יוכל כן וגרעו הוסיפו המעתיקים כי והאומרים שבע"פ ותוהשנכתב

 והאומיים יסים שני שהחרש יהונתן בדברי ועוד קבלנוה, סידם התורה כלכי
 היום, נם מתמי, גם שאסר יבחישם הנתוב אחר הדש הוא השני החדש מחרתכי
 הראשון ביום כמו שלמים מזבחי סעודה עשה והלא לחרש השני אוסרים ישגס
 דה הו וי מושבך, יפקר כי ונפקרת טעם פה יום כן לעשות שאול פנהנ היה אלוכי
 לא כי בראותו לחסה מששבין היו ישראל שנות כ. ואטר מפר חבר *( י ם ר פה

 הנקבע הוא הלבנה שחשבון לא ואם היא חדשים כמה הלבנה שנת על ראיהמצא
 ובן ואב ונשים גרים פפי החרש עדות נקבל ואם יום ל' שנספור לנו אמרומי
 בכל תשחנה הלבנה וראית ועיר עה" בכל ישראל והנה העי;ם יעירו מיואצל
 משה פירש שטצאנו נדול חיכה וזה השלישי, בשער נפרש כאשר וסדינהסדינה
 הסועדת דברי עזב ואיך כרת חיוב ואין אחד אדם שהוא הימיב באר המצירענגעי
 ועוף הנפורים ויום והטצות הפסה דבר על כרת והנה לשמרם חייבים ישראלשבל

 אנחנו והנה שבע"פ, תורה על סטך כי האות לנו וזה זמן כל על הלוישהרבר
 ואנחנו אסה דבריהם אם ועוד האסח לנו העתיקו שקדמונינו מפק בלינאמין
 עשינו שלג אסרנו ואם חובתינו, טזדי יצאני הנה אביתינו לנו אסרו כאשרעשינו
 הנביאים בדברי מצאנו לא כי אחר דבר לעשות יכולנו לא כי לנו פשע איןהאמה
 הפרסי יהורה גם והנה נסורים צדיקים היו שקרמונינו יהוונו כי ואף נשען, טהעל
 מי ועור חרש, בכל השמש יתחרש מה כי תכחישנו הדש פלח כי אמת אמרלא
 חכמי ובין הורו חכטי בין נדלה מחלוקת הנה כי החטה שנת היא כטה לנויגיר
 הידועים הימים היא החמה שנת בי הודו חכמי יאסרו כי המלך תלמי ובראשםיון

 חרטי והנה נוסף, שנים ק"כ בקרוב יום והנה שעה וחומש ושלישיה היוםורביעית
 ישטעאל טחכטי ויש שנה, בקם'ז אתר יום הרביעית על התוספות ני אמרופרם

 השנה כי אומר וחלטי *( 4 שנה בקיא אחי יום הרביעית על התוספות כיאופרים
 סש'ם מהלק וטוב אדא רב תקופי ועל ט"ש אחי חלק היום טרביעיתחסרה
 אומרים מהם ויש דקדקו הציב כן גם ישמעאל וחכמי לרעחינו קרובה הלמיורעת
 זה הנה כי נרול תסה חזנה שנה, בקטל אופרש ואחרים שנים בק"ו יום יחסרכי
 הדעת שקול לפי מיום קלוב שנים בס' יבוא והנה יחסר וזה היום רביעית עליוסף
 המףות הכמי שהיו דמקכמים, אלו כי ואף שבקלים הקל בזה לבדוק יכולוהלא

 השמש שנת כי דע לרעתו לבך ושים הזה הסוד לה אגלה והנה כהוגן,ודקדקו
 מטקום ראשון החלק השמש היות מעת האהד החלק הלקים לשלשההחהלק
 חלטי שנת היא וזאת הלילה עם היום ישתוה ואז הגבוהים נלנלים השניםפתברת
 ממוצק רחוק שמוצקו השמש בגלגל נקודה כנגד השני והחלק ישמעאל,וחכמי
 הוא השלישי והחלק כן, סונים ישמעאל בהבטי יש נס פרם, שנת היא וזאתהארץ
 לחכמי ק-ובה היא וזאת המזלות משיגה אחר כוכב עם השטש התחברותמעה
 הנתשת כלי בס' אלה דברי על ראיות הבאתי וכבר בק'נ חלק שהוא והאמתהורו,
 אל לבך תשים ואל ההטה! שנת כמה הנביאים ומן התורה מן לרעת נוכלולא

 איננה כי  ומזרעת תוספות בלי יום רביעית התיספות כי שאומר שטואלתקופת
 כי דורו לאנשי קרוב בדרך זה ותקן זה ידע ששמואל ויתכן כלל, אמתתקופת
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 העבורספר
 בל כי ידעתי ואני שניים, כי ואף ראשונים חלקים להבין האדם בידי *כולתאין
 ילענ, או שמואל תקופת על שרביתי הרברים אלה על יתמה זה דבר שיראהחבם
 על הנתוב אומי והלא לראות עינים לך היו לא איך מסך המה לו אומרואני
 ערים, שבעה לך אחן ואני דבר יקים עדים שלשה פי על או ערים שניםפי

 תקופת רסשכה חזיה כד חז"ל שאסרו האתר העד שמואל, תקופת מכהישיםנאמנ.ם
 הנופת בעבור אסח וזה לה תחוש ולא שתא לההיא עברה בניסן שחסר עדטבת
 דל בשנת היום אנחנו והנה בשמש תלוי והאביב האביב הוא היגיסר כיהעומר
 שטואל תקופת באה לא ועות כולו המצות חג יעבור י"ו בשנת המולרוהלמחזור
 לנו והנה ור.לילה היום השתוה ולא טלה במזל באה לא והשמש החג עברוהנה
 כי יראם שבקלים הקל כי לסביבותינו וקלס לעג בחשבונינו ונהיה עולםבשת
 ואין אמה חשבונינו ר; הלילה תלילה יום מי"א בקרוב והלילה היום השתווכבר

 שמואל. להק,פת צורךלנו
 והא בצנעה א-א רב ותקופת בפרהסיא שטיאל' תקופת שאמרו השניוהער

 ימים מח' קרוב ביניהם יש כי אמת רוזקיפות שתי שתהיינהיהכן
 קלה והיא בפ-המיא שהיא התינוקת אפילו שירעוה התקיפה שתהיה הואורחוק
 שקר, היא מעם לחכמים אם בי ידועה ולא בצנעה היא ואשר האמת,היא
 אולי יום פי'א קריב מחזור בכל ותפיה שעה פן שהתחברו השלישיוהער

 יעי כ הר העד ו בהם, נעשה מה שמואל הקופת אוהבייוריעונו
 הנחשת בכלי זה לראות יוכל משכיל כל כי הזאת השמש לעיני נשחתתשהיא
 יוכל צפן או דרום לסוף השמש ובנטות ארצו רחב כמה שידע אחר בצלגם

 נומה השמש והנה הלילה עם היום שישתוה היום לרעת יוכל והנה בצללדעתו
 היבר והפך יום ט"מ קיוב לשמואל תטוו תקופת באה לא ועוד צפוןמסוף

 שוים בחלקים ההקופות שחלק החפישי ורועד נאמן, לער הצל והנה טבתבחקופח
 ניסן תקופח בין יש הנה כי יתכן לא המזלות גלגל בנגר רק גלגלה כנגרוזה

 ירענו והנה יום, מפיט פחות מבת לתקופת תשרי ותקופת יום סצ? יותר תמוזלתקופת
 כפי מלה מזל טראש נלנלה לרביעית השמש וכהניע אע"פ גמורות בראיותבבירור

 המילות. גלגל רביעית כנגד השמש היות עם יאריכו הימיםחלקיו
 ירושלים בין והנה ירושלים על שמואל תקופת כי האורך מפאת הששיוהער

 מערביה והיא שעות מב' יותר ה נ ו ר י 1 הנקראת המדינהוזאת
 ד א ד נ ב הדבר והפך שעות, ב' ער לילה פה הנה ירושלים על השמש זרוחובשעת

 שמואל תקופת היתה ואם והצי משעה יותר ירושלים ובין בנראד בין הנהכי
 מהלילה בי"א וירונא במרינת היתה הנה היום בתחלת דעתו לפי ניסןבתקופת
 ב' בשעה ובבנדאד בתשיעית גם מהלילה י' בשעת טירא באננלא ותהיהשעבר
 נורע היא כי האמת ל:הש נוכל ולא ועיר ועיר ממדינה מדינה תשתנהוכן

 הלילה בחצי או היום בחצי במקום שיהיה והשמש הלבנה קדרות עת-והעד
 רבות. בשעות חצי ואחי היום חצי קודם אחריםובמקומות

 ישתנה המזלות גלגל מעלות עלית כי המרינות ייחב מפאת השביעןוהעד
 שעות והנה ויקצרו, הימים יאריכו כן על ומרינה מדינהבכל

 ימי וחלקי אמת שתקופתו אמרנו אם כי יתכן לא וגה שוות תקופותיו בכלשמואל
 בירושלים תהיה הנה מהלילה ומחצה שעות fft תמוז ותקופת שווים התקופהכל

 ב' בשעת ובאננליטירא י'ב בשעת וירונא ובמדינת מהלילה העשיריתבשעה
 כל וכעי לילה כל כפי מאותות שעות הם פועותיו בי לומר מוען יוכל ולאמהיום

יום



ם העבורספר
 בכך יהיה כשבילד האומרים יהעו כן על בשוה הכל חלק שווים בחלקים כייום

 plm יהיה שהמולד שיאסר והאמת שעות, י"ב הלילה אל יוציא כי טהיוםשעות
 נמצא אנה טוען טען ואם זה, אפרש ועור הלילה מתחית ישרות שעות וכךכך
 התשובה הנה דנהרדעא כשבילי דרקיעא שבילי לי נהיר, שאטר כשפואלהכס
 בבריתא רבים דברים גם אפרשנו ועור חצות קודם נולר סור ירע שלאלפניו
 ר' והנה כקובה נטוי שרקיע שאמרו ישראל חכמי דרך על הוא כי ננאמהןשלא
 היא רווחת הלכה הלא ישיב אולי ע~לם, אומות הכמי לדברי הודה הנשיאיהורה
 רב תקופת ואין בחצ.ם או הלילה או היום בתהלת רק נופלת ניסן תקופתשאין
 וכמוהו שטואל, דעת על דבבה שההלכה להשיב יש בה מורה שאתה כןארא

 הנה אמת דברך אם עור יאסר אולי רבה, באהבה נפטר שכבר ברכותבמסכת
 התשובה שמואל, תקופת על נשענים כולם כי יטעו ובמעיב במזרח ישראלכל
 ומועדינו שקר עבורנו חשבון כל הנה אטת, שמואל תקופת היתה שאםדע

 ומה אמת עבורינו להיות לנו טוב והלא חלינה הלילה כלם כזביםותעניותינו
 השותה או האובל בל כי יחשבו ואשר תרע, ולא תטיב לא כי שמואל לתקופתנחוש
 דעת והרש המולות חבטי הנה כי הוא,  הדורש דרש ויתנפח ינזק התקופהבשעת
 ואין ההקופה בשעת משתה או מאכל כל שיזיק אפרו לא האטת תקופתברורה
 יש יפתח ובת יצחק שנשחטו ודרש כלל התקופה שהזיק התולרות בחכמתדרך
 לרבינו קרואן חכמי שאלו וכבר *( בספר פרשת. כאשר נשרצנו לא כי סורלו
 הוא בעלמא ניחוש והשיב התקופה בשעת פים לשתות שלא נהנו למה ז"להאי

 מים בה לשתות היהודים נועו לא כן על השנה תחלת ההקופה היות בעבורבי
 אומר ואני מתוקה, שנתם להיות טתוק נל יאכלו כן על דמים, להם שאיןבעבור
 נחש לא כי התקופה על שאמר מהגאונים ויש רנע בכל השם העובד שנתמתוקה
 ולא השם טן שייראו להפחיד הדברים אלו תקנו הלאסונים אבל קסם ולאביעקב
 כי תקופות מהארבע השם יצילם למען סררכם וישובו לרשוע הרשעיםיוסיפו
 כאשר סתום סוד 5הם יש או כמשסעם הם כאשר אמת חכמינו דברי כל ביירענו
 הנוים ביטנת ובעבור י( * התורה פירוש שהוא הישר בספר סורם מקצתרטזתי
 שנת שהיא למחוורינו החמישית בשנה רנה כי דבריהם אזכור שמואלכשנות
 שמואל דעת על ניסן תקופת תהיה אלפים ארבעת עם העולם לבריאתחתקיו
 סרסו  לחדש יום בי"ח לחרש יום ט"ו יהיה והנה בניסן, יום כ"ג ד' יוםבתחלת
 אחר מועדם להיות הוצרכו ע"כ הנוים, חשבון כפי בטלה עוד נכנסה לאוהשמש
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 העבורמפר
 ההיה הראשון בשער הראיתיך כאשר אדא רב תקופת ולפי האחד הדשחצ*

 היא נם גלגלה, כננד היא ההקושה וזאת המצות חג של ראשון ביוםהתקופה
 בניס! י"א שרגא ששי מיום ז' בשעת תהיה האפח תקופת כי תקונים שניצריכה
 שאני בלונברריאה בוירונא יהיה אז כי בצל נם עינים לטראה הנהשת כליוהער
 מעלוה, פיה זו כרינה שרהב בעבור כמוהו דבר כל צל היום בחצות היום בהדר
 חרש שלישיוה שהי עבור עי בטלה הכנם לא שהשמש הגוים תשבק כיודע
 מארסו לחדש י"ר ביום- כי שקר הוא היים רק קדמונים ביסים אמת היהמרסו
 אולך מארמו, לחדש י"נ ביום הכנם הזה היום מן שנה קיל ואחר בטלהחכנט

 אחורנית, הולכת השטש הנה השואלישאל
 הוא הבנין עליו שנבנה המוסר רק ישר לעולם השמש מהלך כי יעהחשיבה

 ורביעית שלמים יום שס"ה היא החמה שנת כי הנוים שאסרושוא
 שלישית שלישיות ושתי שעה חפישיוה שלישיות שתי המספר מזה פחותה והיאיום

 הנוכרת בשנה והנה החבור, יארך ע"ז ראיות הבאתי אם והנה , שעהחמשית
 אלפיפ ה' משנת כי תהסה וא? תשרי, בסוף שמואל דעת לפי תשרי תקופתתהיה
 ז"ל קרסונינו הזכירו כן גם בתשרי כ"א ד' יום תהיה אדא רב ותקופת תהיהול"ג

 ריטואל תקופת כי ולער לאות זה נם לחרש, כ"ח יום ער הניעה תשריכמעקופת
 הבור אכרהשהתקן ספרך בתהלת הנה לי לאמר ימעון אילי ממש, בה איןהיום
 וכתבת טעמיהם כל ובארת שמואל תעופת לדעת דרכים והראית העבורבסרר
 שניים לותוה וכתבת אדא רב תקופת הוכרת כן ואצר פורה, בלי להוציאםלוחות
 אשר הראשונים הלוחות לך די ולא המולרות בסתזור ותקופה תקופה כללרעת
 ובין האטת תקופת בין שיש אסית אמור כי השניים הלוחות שתשבור עדשברת
 בקיל יום שיגרע באסת ההמה שנת כי אמרת ועור ימים, י' ארא רבתקופת
 משחית אתה והנה שנה, בשט יום שינרע העבדי דרך על כי אסרת וכברשנים
 באבטיחך, תחכם למען תלך בדרך אורך ואני לי, לבך בני תנה דוזשובה מחקן,%א
 נפשות ברא והצור מדריגות על אם כי גבוה למקים לעלות ארם יוכל לא כידע

 ונוטר למינה חיה נפש שרץ המים ישרצו כתיב כן כי *( דגנים מן והעופותהרגים
 נעשה למלאכיו הבורא אמר הארם הכתוב הזכיר כאשר אך גופות הםונפשותם

 בעבור היים אל ונסמכה נף שאינה נשמה חיים נשטח באפיו ויפה בצלמנואדם
 המלאכים צלם ואם יעכור, לא אפצעיש ידי על שנעשה דבר כל חינה מתה,שאינה
 לנשמתו הגוף צורת צר דהרם והנה ובצורתם, בצלמם שהוא האדם יעמם-עומר
 השם שידע עד ולילה יום בו ויבין בהיכלו יבוא למען העולם בצורתניאדם
 מדריגה אחר סדרינה ותעלינה בגופות צוות ועקרם הדגשות חמש לו 4נהןשבראו,

 כח ואין הארם בלב תלה קרם יושב שנטע השכל וזהו כנשמה הצורות שובער
 ממערב העבים ברוץ כי במראה בהפך העין שתנועת ויתכן כלל, להכחישיבאזנם
 יראה כי הדבר הפך מעיר והשכל כל הולכת הלבנה העין בכראית תראהלמזרח

 לעד רהטכל וערות הסצינה ברוץ יפושו דמוים וכן מערב בצר הלבנהבאחרונה
 יתכן לא כי הדעת בשקול ידענו דברי לך ואבאר אחר, לעד צחיך ואיןנאמן
 לבן אחר ודבר אחר ברגע ומת חי אחד ארם ולא מקומכם בשני אתר גטןהיות
 קטנות ענודת ושתים ארבעה הם ושלשה ושנים ואיננו והוא ואמת ושויועישור
 על דקטנה, תכרות ולא באמצע הגדולה תכרות שוה שתיהן ומוצק נדולהחוך

 שיויה'. וף. דף גר6עית י סרגשט ע5 יסף 6ס5 נם' 6%5 וס4(
%מן  



י העבורספר
 ואם נם, תאמן אל הדעת שקול כי ואף ההרגשזת מכחישים ספרים טצאת אםגן

 דברי לבך על יעלה אולי טשל, דרך על או סור להם יש הכסים שחברוםירע"
 הרעת שקי והפך ההרנשות הפך שהם ותחשוב הנביאים שעשו והטיפשיםהאותות
 יזיק לא כי השמש עטידח גם החוליות, הפך הם האותות רק כן מהיותם~ילה
 להעמירה יוכל גם לסוד יניעה שהשם ידענו .כבר כי השמש שתעמוד הדעתבשקול
 וסחיה, מטית הוא כי לנחש דגמנה ולהפוך עזה קדים ברוח הים להחריב כן גםלסור,
 רואה ואחה ביום, השטס רואה שאינך לך ואטר הנביא בא אם לבך שיםועהה
 המופת בעבור בו t~DWn המופת בעיניך שתראה נדול וסופת אות לך וית!אותה
 וקל עיניך טראה הפך אמר והוא עיניך בטראה אם כי ידעתו לא. המופתוהלא
 סופת או אות לחת הנביא שיוכל נבק היה אלו בי הדעה שקול ינחיש אםוהומר
 הדבר להיות להשכיל נלב יכולת ואי! סובלתו הדעת אין ומת הי אדם ישכי

 ירחיש או סובלתו הרעת שאין מה ואמרו שפרשו נאונים מצאנו דאמ אצלו,בספק
 נאטין לא הרע" שקול יהשני רוונשות שהאחד דרכים טהשמם באחר יריעדבר
 נתורה, נם בכתובים גם במקיא גם בטשנה נם בתלטור נעשה וכן לו ונבקשבו

 כי ותדע תאמין הלא הלילה ופז היום השתוות יום עיניך בטראית שתראהואהד
 והוא  שמואל בימי אמת שהיתה בעיני  והנכון אצת,  איננה שמעת  אשירווןקופה
 הסגרעק בעבור רבים ימים התחברו והנה הכל, שיבינו בעבוך עב חשבוןנתן

 סי ני הדור נגוני שחשבן בעבור שטואל תקופת לך הזכרתי ואניטדיביעות,
 לא ואלו לדבלל  צויך ואין עשרם בהשכין יכתביה כן על דבל ירעשידענה
 אדא רב ותקיפת עליה להשיב אוכל ואיך סורה אדע שלא חושבים היוהזכרתיה
 כן ולא בעצפה אדא רב תקופת היא באסת תשרי תקופת היזם והנה אמת,היא

 טבת הזקופת תמוז תקופת ובין ימים ד' הקקופות r?ff' בין יש כי ניסןתקיפת
 נלנל כנגד שתקופתו האחר התקון הקונים השנים לך ואפרש וששת, יסיםב'

 טטוצק רחוק השטש נלגל שמוצק שידענו ובעבור בשוה חלקם כן עלהשמש,
 הנועל טרבישת הוא קלוב השמש מקום ונוכה המזלות נלנל מוצק שהואהארץ
 בשני תכנס השמש חינה הצרק, בו הנקרא הוא הנכוהים הגלגלים טחברתמסקוס
 כנגד במלה וכתכנם קורם המלות נלנל כנגד בטלה משעה וחלק שלמיםימים
 שני האטצעי בטהלך ארא רב להקופת היום האמת תקופת בין יש והנהנלנלה,
 ומסום הצפון סוף שהוא סרטן מכול ק-וב השמש נובה שמקום ובעבוריסים,

 טשני קרוב התקופות שת* בין כן על הדרום, סיף שהוא נדי ממזל קיובהשפלות
 יש הנה נכהותה ממקום נלנלה ברביעית השמש תשרי בתוקפת כי ובעבוריסים
 ימים, בשני דה2מש מהלך הוא זה ומרחק אקר חלק פחית טעלוח שתי לחסרלנו
 בשוה, שוה עינים מראה של :התקופה מהלוקט ארא רב תקופת היתה כןעל

 חבטי ובין הראיות בעלי המזלות חכמי בין נדולה מחלוקת כ* רע השניוהתקון
 יעלו הנלנל סרני כי אוסרים הצורות אנשי כי והצורות המשפמים בעליהטזלות
 לצפון שיתגלגל ומאזנים מלה טזל כטקום ICP נלנל שיש אסרו ואחריםירדו

 טאשר יוחד בצפון הנלנל אם היום בחצי השטש מעלות תהיינה כן עלוולררום
 המעלות מספר על והשתבשו ב~אתידום הכלגל יהיה כאשר היבר והפך באטתהם
 מעלה, שלישיות ושתי מעלות עשר ש'-ם אמרו ואתיים שמונה שהם אומריםיש
 התקון בלא הטולות נלגל בננר וריבת והוא העבור מררך קיב המלך תלמיוהנה

 והנה שמונה, ער יגיע ועוד מעלות, ארבע להוסיף האדם חייב היום  והבתהראשון,
 להאריך רצוני שאין ולולא ספק, בה וזמן באטצעות העבור בשנת היאהשנה

היעי



 העבורספר
 הלבנה שנת על גם אדבר החמה שנה על שדברתי ואחר עליה, ראיא מביאהייתי
 וארבעה יום ושלישית יסים שניר הלבנה שנת כי אומנים הודו חבטי כידע

 חלק וחרשם חדשנו בין ויש העבור חכמי מחלקי חלקים 'תתם"ד שתם שעהחוטשי
 על הורו חכמי כי העכור בספר הספרדי ברנך בן יצחק ר' ואטר טחלקנואחף
 שיתרחק ראוי היה לעולם שיש שנה אלמים סה' בקרוב הנה כי והראיה וכזב,שקר
 של חמה ששנת בעבור כלום אטר ולא ימים משני יוהר המולד ססקוםהלבנה
 על בהליכתה ממתנת והנה היום, רביעית ע5 שעה חטזשית שלישית תומקיהודו
 העבור של הלבנה שנח היא ספק בו שאין והאטת בסהרה לילך צריכה היבנהכן
 לו ויש אלציפי ושמו בישמעאל היה אחד חכם הנה כי האמצעי, מהלך דרךעל

 טסקוכה תרחק הלבנה כי הזכיר והוא הכוכבים מקום על בראיות גדולהבור
 אין והנה שניים, ום'ת ראשונים חלקים ול.ז מעלות ד' התמה שנת לראשהראשון
 ואף העולם באלפי שעה תתחבר ולא מעטים שניים חלקים אם כי ובינובינינו
 מהל טעם מה לך אפרש הלכנה שלת על שרברתי ואחר העקר, הוא פעםכי

 ינרע ולא יוסיף לא בעצטו הארץ טיצק הוא הטזלות נלנל טוצק כי דעהאטצעי
 הגלגל פמעלוח פעלות חמש בראיות הארץ ממוצק רתוק הוא היבנה מקלומוצק
 מהמוצק קרוב בתוכה קטנה ענולה ותעשה גדלה ענולה וכשתעשה ס"סשהם
 חצי ויהיה מעלות ה' מהנוצק וחרהק המזלות נלגל והוא והנדלה הארץוהיא
 הנלנל בחצי הלבנה ובהיות טמנה קרוב השני ושצצי הארץ מן רחוקהנלנל
 ועורנה גלגלה לרביעית הלבנה תניע כי בעבור בהטחנה הלבנה סדיך יהיההעליק
 ו' מעלות מי'נ קרוב האמצעי המהלך והנה הטזלות, נלנל' לרביעית ושיעהלא

 מעלות טי"ג קרוב הילכת שהלבנה יום ויש שניים חלקים חקה ראשוניםלקים
 טהלכו לברו הטוצק נלנל ומפאת מעלות ט"ו שתלך הקטן הנלנל כעבור יוםויש
 טהברת כקום להוציא הטזלות כחכטי ישראל חכסי עשו והנה מעלויי, '"רכמו
 ממקום המרחק כפי מקוטם יתקנו כן ואתר האמצעי במהלך השמש עםלבנה
 אטר ע"כ לתקנו חדש בכל הוא וצריך האמצעי בסתנך הוא הסולר והנהגובהם,
 וארור השלישי בשער אפרש כאשר בקצרה שכא ופעמים בארוכה שבאפעמים
 ן ב דברי אל תשסע לא אשר ל השסר דבר כל וקודם הלבנה, ראית עללך
 ופירש ממש בדבריו ואין העבור בסוד ספרים שלשה תבר אשר רמפרדי ן א םת
 התמורה ההלכה והיא החסה לשקיעת ממוך שניאה הוא בידוע הצות קודם נולרכי

 נולר בי פרושו ועיקר ז"ל ברוך בן יצחק ר' עליו השיג וכבר נבון איננופירש
 והלא המערב שהוא בסוף לשקיעה מסיך שתראה בירוע הטזרח בקצה חצותקודם
 סחברהס שעת הוא המולר שהוא המאורות מחברת שעת בי וראה עיניופקח

 ירושלים אורך על הקנום כאשר וישטעאל ופרם הורו יחכטי זהטזלחז" וסכמיבלוחתז
 והנה מועטים, חלקים רק ירושלים על סירו עת ובין החכמים כל בין איןלעקם
 קביעות, בו יתכן לא ולמעלה היום מתצות כי זאת הלכה היא המולר קביעותעזי
 זה בק שיהיה עד הלילה חצות הוא הצות קורם טלר המפרשים גם פעו כןעל

 שיראה נכון שהוא מולד פירש כי טעה גם שעות, י'ח הלילה השהחלתדלטרחק
 אדבר והנה וחרש, חרש בכל חלק נאטן לעד בשהק הלבנה ומראה עיןבמראה
 והטעם ירושלים על הוא העבור השבון כי דע הלבנה פראה על כלללך

 ושלישית שוות שעית ארבעה DrnW *( מעלות ס9ג המערב בסוף ארכהשהיא
חטישית

 גרכונס כעיר כמנר סרוחות "וכמסר סכחכ: ע"כ 5"נ 7' ייסגמ ל יוסף שוע ש'"(
אסא



יא העכורספר
 ארצנו אורך כטה נסתכל לירושלים מזרחית ארצנו היתה אם והנה שעה, *(חמישית
 ירושלים מאורך איכה נחסר טערבית ארצנו היהה ואם , ירושלים אורךונהמר
 בינה שיהיה עם הלבנה תיאה לא לשילם כי ורע השלישי, בשער אפרשכאשר
 ובלילה ביום השמש על הלבנה יתרון מהיך וזהו טעלות מי"ב איובלבטש
 רוחב כפי משתנות המעלות כי ודע ההרש מן ויום לילה שיהיה צריך טעםוזה
 כי ואף החטישי, הננול בטקים ישרות פעלות י'ב שיהיו ער וטרינה מיינהכל

 להיות וראויה י"ו ופעם פעלות י' פעם בגלגל הידועים בטקוטות הששיבנבול
 יש בתחלה והנה ישרה, שעה חמישיות ד' שהן י'ב עגלות טסעלות הטראהקשת
 בנלנל המאורות שני נתקן כן אהה האמצעי בטהלך הכאוברת מקהם לרעת צורךלנו

 ואם היום חצי שהם המעיתות שעות בשש אחד כל מהלך אחר כל על וניסיףהטזלווע
 . אפרש כאשר הלבנה שתראה יתכן כעלות לי"א קרובה המדינה כהנד הסעלותקשת
 גלגל מסקים מקומה רחב והמעם הנבגה רוחב לרעת לנו יש גדול צורך כילרע

 פחותה הטעלות וקשת הלבנה תראה צפונית רחבה היה אם כיהמזלות
 הסעלות שקשת אע"פ הלבנה תיאה לא דרומית רחבה היה ואם הזכרתי,מאשר
 כל בה השתכשו אשר ההמורה ההלכה סוד לך אפרש והנה מעלות, מ"ותהיה

 נבוהה היתה וכמה לררומה או לצפונה החטה לאחר או ההמה לפני והיאושאונים
 בקרן נראית הלבנה לבולם כי הגאונים דעת הסכימה והנה , נומה היתהולאן

 בתל0ור שאמרו מה והלת יכחישם העין פראה כי אמת זה ואין סערביחדרומית
 כן ועל דרוסי, שהיא החטה לפני ופירשו מגשמים בימות כאן החמה בימיתכאן

 כננד הוא החמה לפני גי והאמת השאלה היתה שננה פגימק ש כי לזמרהוצרה
 תהיה לעולם לצפונה החמה קורם ששקעה והמעם למעיב ממרה העלםאורך
 אסרו כן על המוז, תקיפת עד מבת מתקופת החמה שקיעת מקום בצפוןהלבנה
 ובין בינה המרחק שיהיה עד תראה לא שהלבנה אטרנו הנה כי הנשטיםבימות
 עולה טלה עם נדי ממזל השמש עם הלבנה תהיה אז והנה מעלות, י"כהשסש
 יורדת הלבנה תהיה טאזנים ער וטםרטן צפונית חמה טקום כנגד והוא דרוםבפאת
 המערב מיתר נבחנה היתה כמה ומעם דרוטית, החמה כנגר והיא צפוןלפאת
y-nsnwבקצרה אם בארוכה אם לתקן ראוי שהוא מח שיהקן אחרי הסולר עת 
 ואם הארץ, מן גבוהה היא כטה לדעת ויוכל ההמיות הטעלות קשיו היא כמהידע
 בעבור נומה היתה ולאן ופירוש עדותו תקיבל נהוגן הסעיר רפואה אימיאטר
 ואין באצת העין במראה ויגרע יוסץ ע"כ המזלות גלגל ממקום רהב לבנהשיש
 בשער אזכירנו רק הסקים מן הלבנה במראה העין מיאה השחנטו להזכירצורך

 ימים שנים כי ספק אין חצות קורם נולר מור לך אפרש ועקה בע"ה,השלישי
 סכמי שעי כיר כי מפרשים אסרו ע"כ הלבנה תסתתר משלמים קיובים אושלמים
 קורם נדולות ייב פרושו להיות ובזכן אליעזר ר' כשעות גדולות שעות הםסבורא

 יכלת אין כי החיש פן ויום לילה שיהיה צריך והער הסולר אחר וי"בהטילי
 כי השטש ובין בינה ירוע טרחק שיהיה עד הסולד קודם הלבנה שיראתבאדם
 ומה המראה והשתנות לירום או לצפון הלבנה ורהב המדינה רהב כפיהטעלות

 נמ5נוחמס"
 סרוגי%"
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 העבורספי
 המפרשים רובי בבל ובני ירושלים בני כנגד ומעתיקא סחדתא קרטנינושאסרו
 ואנו ולרידהו, לרירן ע"כ בישיב ומערב חזרת בין שהן שעות י"ס ערפירשיהו
 ופחדתא סעתיקא האומר אולי שעה, 2:עק~ךחלק רק וירושלים בבל בין אין כיירענו
 כי ידענו והנה המזלות, נלנל כננד התקון אחר הלבנה שתראה שיחכן דרךעל אי היח*ר דעת על כן או המערב סוף ער הראש שהוא המזרח קצה כננדיהיה
 המרחק יהיה המוצק כנגד העליון גלגלה ברביעית הלבנה היתה אם תשריבמולד
 שעה, כ' הנה הלזלה עי שעות וו' שעות י"ר חצות קודם נולד שהוא היוםבחצי
 הלבנה היתה ואם מעלות, מז' קרוב ירושלים ברהב והם עלות מעלות י'והנה

 המעלות כי ובעבור מעלות ול רחבו הנה הראש רפאת התלי גלניברביעית
 הצות לאחי השלד היה אם כן על התמה, בשק"ם הלבנה תראה י' הןהישרות

 בי הזכרתי כאשי הלבנה שתהיה והרש חרש בכל נכון זה גם כלל תראהלא
 להראוה, מתוקן שהוא דבר על ההלכה פירש והנה יוצרות, מעלות ap~ לנויש
 החטה לשקיעת מסוך נראה פירוש וגין ירושלים על חצות קורם נולרוהנה

 על ערים מבקשים היו ימה הראיה אותה ירושלים לאנשי תועיל מה כיבמערב
 כי דע הקביעות, דרך על עליו שתבנה אמת מוסד לך אתן והנה הלבנה,ראית
 הדחיות גם הפסולים הימים כי הבולד עד איננו ובטרנדים בחףשים העבורקביעות
 אדם יאמר ואם יסים, שני יהיה כאשר יהיה וזה מולד בו ואין ריח יש נםיוכיחו
 נתפלל לאה לנו יבאר חדש סוף הוא היום אותו והנה שני, טים החשבון%א
 על הלבנה ראית כפי הקביעות אין גם הרש סוף שהוא אסך ר"ח תפלתבו

 נם בבבל ניסן ר"ה בטרם הלבנה נראתה הנה כי ומערב מזרח על אוירושלים
 תמצאנו ריר רם ובשנת רבות, פעמים יקרה וכן אחד יום במערב נםבירושלים
 להיות נכונה שהיא ושאיה כפי הקביעות אין גם ובאייר, ובניסז ובאדרבשבט
 מה האמת והנה זה, גם יכחישו שהיכרתי הרברים כל כי הלילה תחלת היוזהאילו

 ודבר לבגד הקביעות עקר היה בארץ ישראל היו כאשר כי זי קדמעינושהעתיקו
 חינה הצורך, כפי יותר ולא פחות לא במחזור שנים ז' שיעברו בידם היהקבלה
 צורך ואין ידוע עשה למה והפירוש זו, אחר זו רבות שנים עכר עקיבארבי

 קניעהנו נעשה בקי ae שאין נסקימות היינו אם בקבלה היה כן גםלהזכירו,
 הכלל להיות העבור עקר והנה הנביאם, טפי אבותינו קבלו כי העבורבחשבון
 לבך. שישקוט סוד לך אגלה הפרטיפ בעבור זה עליך יקשה ואם ואמת,נכון
 השם, כאהבת בעצמם, עקרים שהם מהם יש כי לשתים מתחלקת המצווו כידע

 נמו לעקרים לזכר מהם ויש ולגנוב, ולנאוף לרצות הטלא אס, אבוכבור
 לאהל החדשים השבון פירש לא שהכתוב ואחר ומזוזות, וציצית חטעמנזהמועדה

 כי אמרו ויפה ז"ל קרמונינו אסרו כן על העבור על או ב"ר קייאת על טסךכי
 כי וראה עיניך ופקח מעלה של ב"ר יקרשוהו כטה של ב"ר החרש יקדשוכאשר
 שיטצא פקומות שיהיו ער בצפון או בירום רחקו כפי מקום בכל ישתנההאביב
 לך מורים אנחנו בארץ תלוי האביב כי וא"ת במרחשוון, גם בתמוז גם בשכםבו
 א"י גשומה היתה אם יורע ומי השנה נעבר מתי נעשה מה עתה הגריענו,לכן
 פשוטה בשנה לעבר צריך יהיה או מעברין שאנחנו בשנה לעבר צורךואין
 טה אדר להוסיף אנחנו צריכים או נימן הוא אם החרש נדע שלא ואחרשלנו,
 וכן הוא חרש איזה נדע %א לחרש יום בט"ו מצות שנאכל ללבנה שנסתכליועיל
 יאמרו פה וריקי חנם נפשם יענו שלשה או ימים שני הכגזענים והנה כפחי,צום
 עביר קבענו לא אנחנו כי יראו הלא עבורכם חשבון על במעוברות נסמוךאנתנו

כי



יכ העבורספר
 אמרו ז"ל זקנינו בימי תראה הלא הלבנה שנת ע5 החמה שנת יתיון כפי אסכי
 ישראל כל להיות לנו טוב ע"כ 'העבור, חשבון עשר איננו והנה מטא, לא אביבאוזם;

 בדרך אחד ביום והעניותיום מועדהיס קיבעים ובררוס ובצפון ובמערבבטזרה
 תמחא איך מיען טען ואם ממנו, טוב לעשות נוכל לא כי עון לנו ואיןהעבור
 בי לו הראינו כבר הנה רחדש, בעבור קדוש איננו ואולי ספק ליום קהשכקרא
 והשם במאד תלוי שהדבר בעבור השני בחדש דאשון פסח עשה הטלךחזקיהו
 מאבותינו בירינו הטמור העבור חשבון בררך נקבע אנחנו נם טעשיו, אתקנל

 בגלוהינו. כן שנעשההלום

 שנק לו אין אשי לאל ההלה השני השער ונשלםחם

 תרהב. אייר ז' ב' רד באקמפו ראשונה העתקההיתה
 תרכסי, מיון כ"ח ה' יום ם י ר פ ב שניה.והעתקה
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