
ננשמ רביעיתטהמטי
 ולמצא עשיי ריא'ון להאפיפטר מתנה ויתנוהו רוסי לעיר אותו וטלייה*ה
 ייצאן שט את ויקראו הטצרים דת ולקח התוגתכם דת את עוב בעינוחן

 ובסוף ראה אשר והירות הטרינות כל את בספר ויבתוב אפריק4אנו4"אן
 : וז"ל כתב השביעיספר

 דברי לאמת שהזכרת האנשים בפרשי כך בל הארבת ימה אה"כשטו
 2 בב"חרבה
 לראות אדם שום ירצה באולי ואם דברי כנט כי יודע לטען אה"חשמז

 ליקקת ט"אן רברי ואלה והמחבר. הספר שם ירע שטענתיטה
 : לעילהנזכר

 שלשה יש מילין לת"ק קרוב ניל"ום מנהר רחוק ליב"יאה מדברבאמצע
 . פובים דקלים הרבה יש ובהם בתים ששה או וחמשהמבצרים

 אשר המ"ר הנקרא א' תייר ע"י שנים יקח זה נמצאו האלו מבצריםשלשה
 היה שלא ולפי . בעיים לו שבא חולי מחמת ררך בישיטון במדברתעה
 עונב היה לבדו הוא אלא בה ילכו אשר הדרך את שירע ארם השייראבכל
 של קומצו מלא מאתם שואל היה ומיל פיל ובכל כולם בראש והורך נמלעל
 טילין מ' לישוב קיוב וכשהגיעו בקיאותו ברוב בו מריח והיה שבמרבררעל
 האמינו לא בי לבם ויפנ יישוב איזה אל קרובים שאנו רעו השיירא לבניאמי
 שנזורו חוששין והיו מילין, תגף ממצרים רחוקים שהם יורעים שהיו מפנילו

 בראות ויהי הנ"ל פבצרים לשלשה הניעו השלישי ביום אמנם .אחור
 היו ולא מבצריהם בתוך ויסגרו מאד וייראו ויחתו חרשות פניםיושביהם
 נפשם השיירא ואנשי במבצרים אשר מהבורות השיירא לבני מים לתתרוצים
 כרצונם מים וישאבו וינבשום ההם האנשים עם וילחמו בצמא תתעמףבהם
 בחוש גם אלא הריח בחוש לבר היתרון זה להם ולא . לררכם וילכוויסעו
 להביפ רגילים עיניהם אשר ולמלהים ולציירים להם יקר שהואהראות
 ניושכי  ימצא לא  ווה  ובשרות בימים במדברות ישוער שלא מהכמחוק

 : הניתוח בחכמת לבקי בידוע לכך נכונו לא עיניהם כיהערים
 רבה שסיפר מה כנון להאטין ראוי וכלתי תמוה דבר שנראה שמה לךודי

 מגלילותינו רחוקים במקוטות מורגל דבר הוא מייעא מההואבב"ח
 בעצמו שהדבר מפני לא יריעתינו חם-ון מפני הוא בעינינו זר נראהואם

 להוכיח ומוכות ברורות ראיות הראיתני אשר פעלך ה' ישלם אה"ב,טיז : אפשרבלתי
 ומוסר הכמה אגרה במדרשי ושיש החכמות בכל בקיאין היושחז"ל

 כמו עליהם כללים לנו מסרו לא כי תכונתם ער לבוא ררך לנו שאיןאך
 מה כל על ושמחה צהלה נפשי והנה הדינים. לענין התלמוד בדרכישמסיוט
 . יותר להסריחך רוצה איני מאד היום אותך שהפרשתי ולפי . ממךששמעתי

 עליך כי אלי תבוא ומהר הלילה לסנורעזך ולך החבר אהובי קימהובבן
 רביעי נכחת סליק : אעשה כן המל אדוני ברברך אה'חשק נ לנמור הוינהתיםמלאכת

 ולבטייויכדדז
 ז עוץ! כלפולריס ט,ומוס קשיות מסיס נרר5 61נכ סעינ,ר מס,ד פ"5 5סיסט עוד ז:ל5:סעס
44oer'sbe הז'ל באמונת ראיותיך ובאמתת פעטתיך בעוצם יתיבל חיקתני 

 דברת לא אבל . לבי יירא לא מכחישים כותה ע* מנה אםכי
 שש 14יך ענץ על עמך להישכח נפשי כלתה תם נכספה ודנה העיבור בשרדבר



שמ חמישידורהכוי108
 קפ( דבר להשיב לי ואין ועצומכם גדולות קושיות עליו לי יש ביזה

 ז גדולאו
 : עבדך שומע כי ארוני דבי אהיחב
 הן רקיעת שבעה ארבל ע"ב( י"ב דף א"ב חגיגה במטעת איתא .סה"כג

 קבועים וטזלות כוכבים ולבנה תפה ) שבו רקיע וכו' רקיע וילון הןואלו
 הנרולים המאורות  *בי  ואם וגו' השמים ברקיע אלהים אותם ונעןשנאסר
 שאינן נמצא מדבריו שנראה טה בפי פלוח כמסטרות א' ברקיעקבועים
 אחד מרחק יהיה לעולם אלא סוא זה ~הפראק ולא לזה זה להתעיביכולין
 הירה סולף בעולם יהיה ולא היה 5א פברתו לפי ובכן שנוי בליביניהם

 1 בלבנה יום בכל הנראים מהשנוום א' שום ולא ניטרולא
 לפסחים חז"ל סברת הוא ר"ל שסברת לפ" כלל קושיא כאן אין אה"צך

 בק עכשיו המקובלת היא והיא חוור. ופזל הקבוע שגלגל ציר( דףק"מ
 והנמשכים שלו-מיאו הנדול התוכן שסברת לידע צריך ר"ל דברילהבין וכדי ורעת. פעם בפוב חבוריהם כל יסוכו ועליה האחרונים התכונה חכמיבל
 בגלגלו א' כל קבועים ולבנה והחמה והמולות שהכוכבים היה רעתואחרי

 זה ונתונים כזכוכית ובהיר קשה כנוף הן ושהגלגלים בלוחבמטמרות
 ביניהם הפרש וגש . בכללן הארץ מרכז על וסובבים בצלים כנלרי זהבתוך

 % בנלבן קבוע א4 כל ויבנה חמה פממפרם אשר לכת כוכביששבעה
 קביעותם ומחמת השמיני בגלנל קכועים הם הכוכבים שאר כל אבללבדו
 ועל הבראם מיום שינוי בלי מרחקם שיווי ביניהם לעולם שומרים א'בגלגל
 בז' כן שאין מח העולםסוף

 ופעם לזה וה .יתקרבו פעם אשר לכת כוכבי
 בשבתו שבת וסרי בהתשו הורש טדי תחוינה עינינו כאשי . טוה והיתיהקי
 ניגורה אחר השמש אל והתחבר' הלבנה ותוספת בחסרון ביומו יוםומיי

 המטר ביום כי העלמה ביום עמו והתחברה  טולרה אחר ממנווהתרחקה
 הלבנה טערב לפאת האופק תחת יורר כשהשם' שהרי נופל זה קםבשז'
 ברינאם'ארקא גדול תוכן קם שנה ר"מ כמו הוה ולזמן האלו לימים קרובאך י טולום"יאו סברת קהי * הארץ על להאהי האופק על מזרח מפאתעלה

 ומול קבוע שנלנל נחוסל במישור ההוכיח קופיר'ניקו ניקי"לאושמו
 קי אויר כולו בכלל וער לרקיע ועף הארץ שמשפח אומר ה" וכך .הוזר
 שכל אלא מסנה דיחוק ובין לארץ הסמוך האויר בין הפרש יש ולאובהיר
 חזקיפורים מהאורים סלא שהוא ספני ועכור עב הוא לה סמוך שהואמה

 כ5 אמנם . וזכותו בהפנותו ומחשיבים ומעבים הטבלבלים מסנההעולים
 הוה והבהיר הזך המעולה ובאוטו . ומזהיר מתברר ומתעלה שהולךעור

 נקרא האוי ווה יסים בלב וכדנים באויר כעטן והמולות הכוכביםמהלכים
 הענפות הנה ונו' שבעה שבעה השמים סעוף נם שנא' שמיםבתורה
 לכת כיכבי ד בין השיש יש אבל . שסים קראו והכתוב באוירפרחין
 ובכן שומם טררכים דרכים יש לכת כוכבי שלו' . קבועים שקוריןלכוכבים
 הנה אחד וילבו אריו מעל איש יפרדו ופעם לאחדים ההיו יתחברופעם
 מלטם את ישנו ולא יעשרו טשמרתם על הקבועם אבל . הנהוטהר

 . וכו' לבנה שחסה שאסי ר"ל דקיי נבע ובחת . יההרחק שלהתקרב
 כפי אלא בלוח כממטר שקבוציים לוקף כונתו שאין . שני ברשעקבועים
 שהש לוסר רוצה שאזו ביושלים קבוע תושב כאובן . דרה'טשלשאימי
 לרוח לפטל שיצא אעפ"י שהרי לעיר חוא הימיו יצא שלא באופן שםקבוע
 אש יטוש שם וישב nhna לעה* ילך אפלו ש שרותע עי לפשר שהיום

חדשים



נרשני htU'unדיכדו[כוזרי
 שם כי משם רירתו עקר וטלא כל במנושלים קבוע שהוא לעולם נאחר.:*עטש
 כלומר . שני ברקיע קבועים שהם והמזלות הכוכבים על ר"ל אכר כךביתו

 5 ולמעלה הארץ משפת שיש הוה הגריל מהאויר סחבחלק
 יסבלהר נכון הוא הפירוש כי לבבי ולשמוען לששון * רביך הנה אהשנה

 להביא שלא ברעתך .שנמרת כיון אבל . ר"ל דברי ויסבלוהוהסברא
 שמא כי לנמנם תקום יש מוצק כראי חזקות אלא ויכוחיך בכלראיות
 כמממר ממש קבועים היית דקאסר רקבועים דהיינו כינשופן ה! ר"לרברי

 : שפירשת כסו לוטר שכונתו תכריח איך ובכןבלות
 או ראה לא הדיופ תימא ואפילו נרול שחנם איש לב על היעלה עה"חן

 רחוקה היא בו ובט"ו לחסה מסוכה הלבנה החרש שבראש מימיו שמעלא
 : שאפשר מה כלממנה

 5 שכיחא דלא מילתא שזהו וראי אה"בן
 שפירשתן כטו לוסל הזה ההבס כונת או יכנע לא משתים 4מ א"כ אה*חה

 טק:ם מכל אבל במדרשים חףל כמנהנ וחידה משל דרך דיבראו
 4 אחר בגלגל קבועים הייט לאו לבת כוכבי ז' על דקאררקבועים

 4 בהכרח כך לוטר אנו צריבין אה"כט
 לרבר אהחיל בעיניך שוב אם ועתה . קושיתך תירצתי כבר אהיחי

פ עלהטמבל 9 ימנו ל   תשעת תתרקל' אי 

 5 אהבתי אשר במצותיך אשתעשע אה"חיב
 עליר אשר היסור אם אמיתי הוא שהעיבור להוכיח תוכל איככה אה"כיג

 כמה על עומדת תריסיו אשר והאר? כדור כחצי הוא הרקיעי חז"לסברת לפי שהרי . והנסיון הראות חוש כוכיח כאשר ורעוע רפה נראהנבנה
 ולפניה דביפה טאחורי עולה בלילה שההמה אכרו ועוד . וכוי והר"עטורים
 לאלו הדומים דברים ובטה לארץ אז תאיר שלא המעכב עב רקיעכסין

 היא אית לי נא אמור נכונה פיגה חז"ל סברת דעתך לפי אם אהשחיך 1 ארם של רעתו יסבלם ולא מעולם און שמעתן לאאשר
 : האמיתית ואימהיהנכונה

 חז"ל ממברה נטנה היא וקופי"רניקו טולום"יאו מברת מעתי לפי אה'כמי
 : קופיר"ניקו במברת בוחר הייתי לבחור לי היה אם אבללכאורה

 בקיפי"רניקו יותר תביר ילמה חדל סברת על לסברתו יתרון מה אה"חמז
 : להבין קשים דברים טולו"ם5או מסברת אני שמוציא אה'כין : בטולףמיאיולא

 : מעליו רחקת כי עול בו מצאת מה אה"תקק
 הוא הפנימי אשר גלנלים לשלש התטש גלגל חולק שהוא ספני אה"כיכל

 השמש גוף קבוע בו אשר תיכון וגלגל בלבד גבנוניתו לגבי מרכזיוצא
 4ק* קערוריועו לנבי סרכז יוצא הוא החיצון . הפנים בכל טרכז יוצאושא
 שאלן ועור . העולם טרכו הוא ממבזם יחר ושלשתם נבנוניתו ~בילא

 לחמשה הלבנה נלגל והילק אחר טצר ורקים 4י מצר עבים הםמפלנלים
 הלבנה גוף בו אשר קטן 4ף גלגל לה ה-לק וכלערם טרכו יוצאיפלנלים

 . רום ושפל רום וטבה מזו זו משונות תנועות וכמה כטה להםנונתן
 סטה חוץ בוחר אני בו אשר  שפי"רניקו  בסוכת תמו ס4 שתלועםה

שאטר
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 כמו שהנלנלימיסרורהם חושבים שהתוכנים רעתך על יעלה אה"חכ י קלע( D?' ר' )הכוה שהבאת מהפעם אינו,סתנועע שהשמששאטר
 ), : בטהשבתםשעלה

 על עצמם הטריחו למה הכי תיסא .י" יאי בגץ ספק איז אה"צכא
 רוח:דברי
 לא טעולם אדות יא .אה"חכב

 אמרו הם אדרבא כחי דבר לבם על עלא,
 הגלגלים שסידור יעטירו אם גדול עין להם ש-חשב ספריהםבהקרמות

 בברא תכלית יבלתי כח שיש .לפי . הבל שהסה מהשבותם כפיהוא
 . ביעתם הם שהטציאו סטה של6-ונאה להר באגפן למדרם שסויתברך
 לידע יאותו לעולם באו ולא תהו , כולם שיהל, אן המצאות שאלואך

 ונטן והתרחקם וקורתם ובואם וצאהם קכוכבים ותנועות זמנים סדרולהבין
 : מוכיח הנסיון כאשר , וכו' והירח השמשלקיות

 : חז"ל הצטדקות עם לזה מה אה"כנסג
 ההובנים את שהכריח שטה הסלך ארוע לפניך וידוע גלוי אה"חכד

 שינוים שראו מפני הוא שאמרתי מה וכל טרכז ייצאי הגלנליםלהמציא
 פעם במרוצה ופעם לאר הולכים שפעם לכת כוכבי זן במהלךרבים

 ופעם . אחור נפינו ופעם כסררן ילכו פעם מתרחקים ופעם ,לארץטתקרבים
 ופעם אורם יוסיף מעם , יזחו לא וממקוטם יעמורו טשטרתם שעלנראה
 אלו לכל פעם ולתת . "אתזה זהמלגךן ופעם אחזה סלקה זה פעם ."הסר

 באופן ופדרום במחשבתם עולמות פלבם ברו תכונתם עד ולבואהשינויים
 השטים בקשתם שמגמת מפני התוכנים עשו וזה . השינויים לכל מעםשיהנו

 וראשי ההנים מפני והלבנה ההמה אלא אינן רז"ל טגמת אבל .וכמיליהם
 עולם סידורי ככה ובין במודם לעמוד וקלה נכונה ררך להם ובקשוחרשים
 מפני י"ג( )סימן כדור כחצי אותו המסרר בעיניהם חן מצא או להםבחרו
 31בת ותשרי ניסן ותקופת וראיתה הלבנה מולד זטן יודעין היושבו
 בוטן ה' מועדי עשו שלעולם בירם ועלתה להם שצרבי מה שהואותמוז

 : ה' צוה נאשרהראוי
 : דנין אנו זה ועל להוכיח שצריך מה יהי אה"ככה
 העיבור סיר להבין הצריכין כללים קצת יאשינה יפנו אעייר אסיחכו

 ) 4 בוריועל

 אנכי': שומע כי אהובי רבר אה"ככז
 ותשצ'נ שעות י"ב יום ע"פ היא למולד ממולי הלבנה חיש אה"חכח

 שמקצת בתורה מצינו שלא ספני אבל . בשעה מתתר"ףחלילם
 וכל ושבתותינו חרשינו חגנו כל אלא . חול ומקצתו קדש יהיההיום

 ואחר יום כ"ט של הסר א' חורש לעשות אנו צריכין ערב עד מערבסוערינו
 . בי ל' ביום נימן ה"ח וקבענו ארר הוא שהחסר נניח . שלשים שלטלא
 . ל' יום חלקים ותשצ"נ שעות י"ב אחר עד היה לא שהסולר ספקואין
 ומו"צ* ניסן הוא האחרון ומציו אדר  הוא ל' יום של הראשון חציוא"כ

 היום כל לקרש אנו טוכרחין אבל . ניבן ר"ח באסת מתחיל הזההאחרון
 אתה ימים ע"א( ה' רף רמנילה )פ"ק דאהז"ל והיינו שאמדנו מהטעםגולו

 חמרים שניהם או טלאים שניהם ונמלו מרחשון לפעמים למה אה"ככם י שעות טונה אתה ואי להאשיםמונה
 שעה רבעי וג' . לעתיר אוכירם וכך שעה רבעי ג' שהן התש"צגין עה"ח,ך סלא: כסליו חסר השון כסררןאו

יתרות



גהשו חמישיךכוחנות
 ששת וכשמתהברץ . שעות לא' טיוב השנה %5ף עולע חרש נגלקרחת
 ונעשה . חשון חרש על אותו סוםיפין א' ליום קלוב אדע שנים וג' בןשל
 פסח  ולא אדף בימי ר"ה יפול שלא כרי הבאה. שנה חני לתקןלכ

 2 וכויבבריו
 ום:* אה'כלא

 : חמה של ולא לבנה של הן שחרשינו
 חורש עליו טוכיח שש שהיי לרבר רטז לדבר ראי' שאי! אעפ"י אה'הלב

 יום ל כל שסתחרעען ללבנה יאות השם וזה חרזם משרששהוא
 עליה מוכיח שגה שם וקן . קנח דוהינו ירח ונקפאת בהמה.משא"כ
 ומ ימים שנ"ר של היא שהרי ז..-שמהכשם"- הלבנה שנת ימישסס?ר

 5 בשעה מתת"רף חלקים ותת'עושעות
 נמצא כח( )סיח כע"ש תש"צג כם"יב הוא הלבנה שחדש פפני אה"הלר י ימים שני חדש ראש השנה חדשי בששה עושין ולמה אה'כלב

 ע"כ שלאחזיו יום של הראשון וחצי ר"ה הוא ל' יום של האחרקשהצי
 שעבר לחרש נסנה ל' יום אבל ר"ח ימים שני עושים אנו ולכן ל"אשהוא
 נימן לחדש ל' שהוא אייר בר"ח דים ובנימין בכתובות בשטייתוכותבין
 דכתיב במקרא ראיון כסעפ ולוה באייר באחר כותבין ר"ח של שניוביום

 ששאול רפי ר"ח שהיה ונראה השני החרש סכהרת ויהי כ"ז( ב' א')שבואל
 בא לא מרוע ושאל כבראשון היום באותו ועבדיו שריו לכל משתהעשה

 4 הלחם אל היום גם תמיל גם ישיבן
 : שנים טקצת מעברין ולמה אה'כלה
 חרש את שמור א'( ט"ו )דברים הקב"ה שצונו הפסח חג ספני אה"ח5ן

 שיכלם ער אותו לחוג רשאין אנו אין ולפיכך פסח ועשיתהאביב
 בכל והולך מקקן הפסח חג היה הלבנה שנות היו שנותינו ואם .האביב

 : יום יא שנה בכל מקדים שהיה לפי השנהחדשי
 יה"ר: ולא פחות לא יום י"א ולמה אה"כלז
 הלקים ותתע"ו שעות ח' ימים שנ"ר היא הלבנה ששנת לפי אה"חלוז

 רגעים וס"ה חלקים ותתקצ"ז שעות וה' ימים שם'ה היא החמהושנת
 והנה קלעו סי בעשה אפרש כאשר יום מי"א מעט פחות שהם בחלקטעץ

 של ראשונה בשנה מפלת פופכין אנו עליו אשר ניסן של אדא רבתקופת
 ובסה עולם יסוד בנו ישראל יצחק ר' ההכס שכתב מה )לפי קטןמחזור
 . ואדר בכ"א שלישית ובשנה . ניסן בי' בשניה . אדר בכ'פ יוסף(שארית
 נימן של כ"א לום הוו ואדר של הכ"א ג' בשנה מעברין היינו לאואילו
 העיבור ידי על אבל האביב קודם יטיס ששה הטצות חנ את חוליןוהיינו

 2 במועדו הפכח את עושיןאנו
 טמימ מרע"ה טיסות מקובל שהעיבור וטקייסים מאשרים הקל אה"כלט

 . בסוערו הפסה את ישראל בס ויעשו ב'( פ' )במדבר בפשקונרמז
 אכנו וקצתם מהיונים לפרוהו שישראל כתבו הנוצרים מנחברי קצתוהנה

 עיר בניצ"יאה שעשו שלהם בללי מהועד למדוהו לחשבונם שכ"השבשנת
 בפסוק להשיב תקניפני ואל . העולם פאומות העיבור סור למרוישראל שחכמי ואומרים עונים כאחר כולם הפנים לגל מה ויהי . לחשבונםהיק בשנת מהם שלסדנו' וי"א . ניצ'יני קונצ'יליאו בלשונם שנקראביט"ניאה
 ן פשט ולא דרש שזהו לפי בסוערו הפסח את ישראל בניויעשו

 $ לאל תהלות חולה אינך ואתה רעים פניך מדוע המלך אדיני "השחנ2

 4 להשיב בידך אין שמא אני שירא ספני אהשנמא
אה'ח
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 8 טאלה וחזית רבות קושיות תירצתי והלא. אה*חמ15
 נוכיח' שאם ן הזה בנהרך נצפרק ומה גרבר מה אבל הוא כן אה'כמג

 פרש עשה שנצא לפי ראות משם שאין יאסרו שקיהו ספדההעיבור
 יאמרו הנ~ל טהפשק ואם ל'( )ב' היסים ברברי ככתוב הפוטאה ספנישני
 רואה ולנן יריתם חיל נגשי כל ימצאו לא ובכן . כמ"ש כפשותו זהופאין

 רז"ל כי הזה לרבר לבך תשת אל המלך ארוני ממך בבקשה אסחגשום : o~tpn והנם פני יעזיעזה
 1 הרקיע ביי תזהי והאטת אמת ויצריהםאמת
 8 הלב בכוונת קשבת אזני נא תה* אח"כמה
 בשטן וכלהם הכללי מהועד העיבור למרו ,שישראל אפשר אי אה"ממך

 : לחשבונם ת"ק בשנת ולאשכ"ה
 8 ראיה שתביא צריך אבל דברת גרול רבר אה"במז
 ביש"אל שטו ויקיא היום נואל לנו השבית לא אשר הן ברוך איהמה

 שלהם העתים יורעי החכמים שכתבו טה לפי אשר . הקרושרביפ
 רביע הוא כרכרם יהיה והן להשבונם ק"ף לשנת קלוב המשנה פפרחיבר

 : ד' טשנה רסגלה קטא בפרק כתבהקרוש
 . לאביבים וטתטת המנילה קריאת אלא הס' לאדר הא' ארר ביןאין השני בארר אותה קפאין השנה ונתעברה הא' בארר המנלה אתקיש
 מס"ס דגדייס וגפ"מ . בשניהם שאשרין שוין וזה זה ותענית המפד לעניןהא
 , הראשון ארר סיף ער 1 ארר סוף עד . הראשון ארר ראש עד . ארר ראשער * ובעיבורה בה אטר השנה נתעברה השנה פועם שאיני יין קונם . כחגס'

 העידו וץ . ו' ממס ופדית ונפ"1 . בשלשה השש עיבור . 3' מנס יתריסוגס"ק
 שמעברין העירו הן הפורים. עד אומרים שהיו ארר בכל השנה אתשטעברין

 ושהה בסוריא סהנטון רשות ליצול שהלך נר'ג ומעשה תגסו על השנהאת
 אני רוצה אכו וכשבא ר"נ לנשירצה תנאי על השנה את ועיברולבוא

 שנים ק'ם חיה הקדוש רבינו הנ"ל החשבון ולפי מעוברת. השנהפטצאת
 ועור * המקרא שוייפנו שמוענים במו המשנה שזייפנו עלינו שענו אה"כב1ט י מהנוצרים העיבור לסרנו שלא נמצא . הת'ק קורם ושרך הנ"ל הוועדגורם

 : מהיונים שלסדנוהו שכתבו לאותם תשיבאקך
 ? הקושיות לשתי מספקת תשובה אשיב אני אה"הנ
 : נעטו כי אסריך אשמע אה'כנא
 לא ובדרך מהור הוא אשר והאיש כב( נבטרבר השי"ת הגזים אה*חנב

 וף תיבן כי מעמיה ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדלהיה
 ראשונה היתה ממצרים ישראל שיצאו ששנה עצמך הנע . בסועדו הקריבלא

 . ניחא שנה אותה שעיברו בשלסא אסרת אי ניסן בב"א נ' שנה .ניסן ב" ב' שנה . ל"ת( ש )כשלעיל אדר בכ'פ האביב ונכנס קמןלמחזור
 מה נגד האביב קורם הפסח חג שעשו נסצא עיברו שלא אטרת איאלא
 לא שחרי . פסח ועשית האביב חדש את שסור פ"( נדברים דףשצוה
 שאכלו על כרת שענושין ונטצא אחרון שהוא שביעי ביום אלא האניבבא
 על הררך זה על חאטך וכן האמיתי. הפסת שהוא כזו עד כ"כ סיוםחטץ
 שאול הנביא ושמואל והשופפים יהושע על וכן . במדבר היותם ימיכל
 עליו העיף השרש רוח אשר הכלך ושלמה והחסיר הצריק הטפךגרור
 ל'נ( )שמות בו שנאסר שמרע"ה יסופר נ9 אפוא היאומן - הארם מכליחכם
 וכגאז שכטה רעהו אל איש ידבר כאשר פנים אל פנים סשה אל ה'ידבר

נביאים



%שמ רביעיויכחלטווי
 רבא ה' רוה אשר והמירים צריקים חכמים וכטה ומלבים שטפיםנביאים
 עונש על שנים לשלש אחת עברו עמם ישראל וכל לשונם על ומלתובם
 ולא ירעו %א בפסת המץ ובאכלם לזמנו חוץ הפסח את נהקחיבםכרת
 אשר ער במגערו וף קךבן את ולהקייב המעוות לתקן יעשו איכהיבינו
 : ת' את יעברו איכה הנכחך לעם וליסר היוני קאל"פו או סי"פוןבא
 בארץ טלנה התטנה שחכמת לואר יהר נוסדו התוכנים שכל זה עלונוסף

 בעבים מתקשר ואינו וברור זה אוירם אשר מצרים ובארץכשדים
 היומית שהיא ישראל ארץ ולצפק לצפונם היושבות כארצות ביובו יוםמירי

 ליסרו היונים איך איפוא א"כ . ובפרר וצרפת ואי"טליא יוןלגלילות
 שמואל שנת הוא והוא הקימר יו"ליו שנת הוא הוא קאליפ"ו שנתהמציים תכסי שכתבו מה שכפי ועור . שלה' לררו' היושבים לישראלהשיבור
 שיצא השנה וזוהי . ורביע יום שס"ה דהיינו אחד לשיעיר עולותושלשתן
 בשנת אשר , אפיפיור י"ג גריג"וריאו עד היל טיליו טיסי העולם בכלטבעה
 רשעיות דרכו לפי הניע לחשבוננו השם'נ היא להשבונם תקפ"באלף

 אפרש כאשר הגדול חנם וביום שלהם ובאביב שנתם בשיעורשנמלו
 אדא רב שנת שיעור פעולם ,דם לב על עלה ולא ק"ף( )ם' בע"הלפנים
 . מאד גרולה שמואל ששנת הוכיח שהנסיון ועוד . ישראל לחנמיאלא
 שם"ה גריגו"ריאו ושנת , שלמות שעות ושש ימים שס"ה היה שסואלשנת שהוי . שתיהן בק כמוצעת אדא רב ושנת . מאר קטנה נרינ"וריאוושנת
 מכאן שאומר כקום )ובכל בשעה פששים דקים ום'ט שעות והמשיסים
 שעוה וחמש יסים שס"ה אדא רב  ושנת דוקא( מאלו הם דקיםואילך
 משנת קצרה אדא רב ששנת נמצא . בשעה סת"תרף הלקים וה' דכדםוניה

 שמואל ושנת , דקים ששה גריג"וריאו משנת וארוכה רקים חמשהשמואל
 ואם . דקים חמשה אדא רב ומשנת . רקים י"א נריג"וריאו ששנתנשלה
 להם וידוע גלוי והיה מהנוצרים העיבור  לסרנו  שאנחנו הזה הדבר היהאמת
 . לתיקת שהוצרכו ער בחשבינם טעו אך האמיהי השנה שיעור קיםמיסי
 שנתנו שיעור קבלנו לא שאנחנו ודאי אלא * לעצבם דעת ליפדו לאולכה

 : בסיני לסשה היתה הן סאת אלא מהנוצרים ולא מהיוניםלא
 ולעולם . בעלמא והשערות סברות אלא אינן דבריך שכל יאמרו אה'כנג

 : מהם קבלושישראל
 החזקות הטענות לקול ישסעו ולא בסברתם יחזיקו עדין אם אה"הנד

 שאנחנו או דהיינו אלה משתי באחת שיורו צריך גרהם שבעלהללי
 מחכמת חכמינו חכמנו שגדול' או העיבור וסרר ואופן השנה שיעור מסיניקבלת

 כל שבמשך לשנה מכוון כך כל שיעור המציאו ישראל חכמי יעןהנסיהם
 ; בשלהם שנפל כמו טעות בו נפל לא שניםכך

 : החיים מן כפורש משענותך הפירש אה'כנה
 אמת )שחז"ל רבות פעמים לך אמרתי וכבר * ררכו יורה האמת אה"תנך

 החיים מן כפורש כטענותיהם הפורש לומר ראוי ועליהם אמת(ורבריהם
 : חיי וטה אני מה כי עלילא

 לאור והוצאת חז"ל באחסוני הפשת אתה אבל טענת יפה אה"כנז
 : חכמהםתעלומות

 המעברים של בפומייהו שם-גלא מה הבין שאמיתי מה ככה אה'חנה
 שכיון לפי והיינו * בפרהסיא( שבואל ותקופת בצנעא אדא רב)הקופה

 יג חשבון אבל . להסתירו בצע טה לכל ומפורסם גלוי שכואלשהשבון
אדא
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 אחרש בו שישתמשו הרק כע אשו בלבד קצובו עם ישראל לבני שהואאדא
 2 העיבור %ף לו וקיראין סנופה ליחירי אלא אחזו מנלין היו לאולבן
 הפצרנה לחכטי מקים יש עדין כי לומד יענני טבעתי רוח אח"כנכל

 נו חפצו לא אבל ארא רב שנת שיעור ידעו שהם באמרםלהתנצל
 האפיפיור שהרי נ"ב( )מי' רק"ם ששה שראוי סמה ארוך שהואספגי

 דקים נ"ה ולא דקים ומ"פ שעות וחמש יום שס"ה שיעפה נתןנריגו"ריאו
 : בחרורי ולא בו מאסו ולכן אדאכרב

 קורש שנה ל"ת התחיל הקיסר יולעיו שחשבון הסלך אדוני דע אה'חכם
 לחשבונם תקפ"ב אלף שנת ער שינוי בלי כך ונכשך הנוצריםחשבון

 להם חורה השנים אלי ובמשך תריך אלף יהיו ל"ח עליהם תוסיףואם
 כל היה לא ארא רב כפי שנותיהם מונים היו אם ובכן . ונרינו"ריאויול'יו ברן ממוצעת ושנתינו ,השנה אורך מפני יום י"א לאחוריה האביבתקיפת
 יסים ששה אלא יעדיפו לא שאז לפי רנריגוריאו אליבא אפי' פעותכך

 : שנתנו כשיעור נפשם בחלה איפו למה ,בקירוב
 טסך שואל אני דבר כל קירם אבל . בשפתיהיך הן היצק אה"ככ2א

 : בתורה להם הקבוע סיום ה' מוערי לדחותישראל חכמי רשאין היו אם ותוריעני אשאלך ואח"כ הרחיות סררראשונה
 בדיורם העיבור מלאכת בכל כתב יוסף שארית בעל החכם חה*חסב

 המשוררים כטנהג ותנועות יהרות משקל מדר בהם לשסוף שרצהולפי
 ולכן . רעתו לסוף לירר נגר ובר גנר שצריך באופן בל' רבות פעמיםנרחק
 אפילו כי למשקל חששתי ולא חרשה כבריה ועשיתים עליהם ידי אתנטיתי
 ב4 חכמה דברי לכתוב לו א"א שבמשוררים הגדול המשורר הארםיהיה
 שלא ונטצא רבריו יובנו לא ועסיק צחות ידבר אם או . מליצה ובלינועם בלי דקים צנומים שיריו שיהיו או טשתים אחת לו יארעו לא אםשיר
 לא ומובנים ברורים שטצאתי ואותם בחרוזיו בינותי ולכן . כלוםעשה

 אף לבל מיבנים מחדש עשיתים אף יצרתים דבריהם וחתומיםשסתומים שראיתי אותם אבל הטה כאשר עזבתים אלא נעלתים ולאטאמתים
 עשה כאשר המוגרים והסכתת התנועות מנין אלא כלל טליצה בהםשאין

 : הרחיות חרגי לך והרי : ז"להוא
 : לקברים נדחה ובכן ששי ביום ונולד פ4"ם מחזור ראשהתע"ג
 ! לנכרים חשוב וח"י אר"ו אבל בולידו ביום קבע השנהוראש
 ! לזרים עיבור אחר תקפ"ט בב"ו בפשופ נטרד ועור נם"רדוזמן
 : כשיים בא ער המתן פסול ואם ירחה מחר ער אז תרועהחוק
 ולפג . רפ"ט קפן מחזור ראש היא זאת שנתנו שהיא הת'ענ שנתפירוש

 ככתוב חלקים ותתק"סד שעות ז' ו' ביום היה שלה תשרישמולד
 יום היינו אד"ו . שבת יום ער ר"ה קבענו ולא נרחה יששכר תיקוןבספר
 ליום אותו רוחין איו מהם בא' המולד ח5 אם בשבוע וששי ורביעיראשון

 היום חצי ברנע השרי סולר כשיהיה והוא זקן סולר היינו ח"י :שלאחריו
 אד"ו וו"ש מהשבוע שיהיה יום באיזה יום מאותו נרחה אחריו אובצסצים
 נמר'ר ועיד נטר"ר זמן : לך נכרים הם כאילו כלומר לנכרים חשובומזי

 מתת"רף הלקים ור"ר שעות ט' ג' ביום תשרי סולר יהיה אם ר"ל :בפשוט
 פשופה בשנה ויעזוב יתגרש נטרד חלקים ריו או ר"ה כגון יותר אובשעה
 מולר היה אם ר"ל . יזרים עיבור אחר תק"פט בפ"ו : במעוברת לאאבל
 הטעוברת שאחר בשנה חלקים ותקפ"ט  שעוה  ברו  לשבוע ב' ביוםהשרי

נדחה
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 הוא ואם סחפתו יום עד ירחה ושופר ר"ה דהיית תרועה חוק 2נדהה
 2 לקביעה כשר טס שיבוא ער הפתן 5 אד"ו מימי % שהוא מפני לקביעה(סול

 פעם בטוב וסובן ברור בל' יוסף שארית בפפר תמצאם הרהיות אלופעמי
 2 להאריך שלא להעתיקם רציתי ולאורעת

 להם הראוי מיום המוערים כל נדהין ירן שעל הרהיות סדר זהו אה"כסנ
 נרחה בשבת ת"י סולר נפל אם כגון ימים לג' ולפעמים שלאחריוליום

 באותן ובכן אריו טשום ראשון מיום ונדחה זקן סולר משום  יוםאותו
 חז"ל יתנצלו איך . בימנם סכות ולא יה"כ ולא ר"ה לא נעשה לאהשמם
 הנפש כל כי ל'( כ"ג )ויקרא שנאסר כרת שענשו יה"כ על ובפרט כןאם
 קושיא שזוהי לי נראה מעסיה ונכרתה הוה היים בעצם תעונה לאאשר

 2 עליה תשובה לנושאין
 וליב( כ"ח )בסי' הוכחתי כבר . לי לבך אדוני תנה ויש יש אה"חסר

 נזקקין אנו ואין לסולר מונים שאנו נמצא תשצ"ג כטו"ב מיסגםהיקים ותשצ"נ שעות י"ב ימים כ"ט הוא חדש ושכל לבנה חפשי הןמהדשינו
 היו חרבנו אחר שנים וכמה קיים המקרש שבית בזטן אבל . כלללראיה
 מהמת אפשר היה לא אם אמנם אפשר כשהיה ההאיה עפייסקרשין

 או בטצור באה הסנהדרין מושב שעיר פפני או בעבים שמיםשנתקשרו
 החשבון כפי להתנהג מוכרחים היו או אחר עיכוב אינהספני
 נעלם 4ף ללבנה יש חידושים ששנ* נמצא . המולד בפידהיינו
 להתרחק טתחלת שהלבנה הרגע והוא המולד הוא הנעלם נגלהואחר

 תראה ואז מעלות י"ג ממנה שתתרחק עד לראותה לנו אפשר ואיההחסה
 בו אשר הזנו לכל חדש קראה שהתורה וכיון . חי כל לעיניותטצא

 : מהנגלה או הנעלם מחידוש למנות נתחיל . נעשה איכהחידושים מיני שני בה ויש לה ותתקרב שתשוב עד טהחמה הלבנהכתרחקת
 טוחש רבע שהוא הראיה דהיינו מהנגלה למנית לנו טוב הלא אה"כ%3ק

 חשבונות קלקיל בו שנמצא שאפשר בנעלם משא"כ פפק בו יפולשלא
 5 הראיה על לקרש מצוה ע"א( כ' רף דר"ה )פ"ק חז"ל שאמרו נ"לולכן
 : דאפשר היבא הראיה על לקדש מצוה שתאמר צריך אה"חכמו
 אפשר ראפשר והיכא השרת למלאכי תורה ניתנה רלא פשיטא אה"בסז

 : אפשר לא אפשר דלאהיבא
 : המולד פי על מקדשין היו לפעמים כן אם אה"חמה
 ובסוף כסליו ובסיף ? טרחשון בסוף וכן העבים מפני הירח נראהעולא לתשי'5' ל ל ל ל, : נהיית כ3 יוסי צייר אהובסט

 : מלאים כולם האלו חרשים ששה שיעשו היתכן וארר ושבטטבת
 ימים ד' הלבנה תראה כזה בנידון כי כן לעשות נכון יא אה"כעא

 5 עלמא ותהי ניסן ר"חקורם
 ופעמים . היום עושים שאנו כפו חסר וחדש מלא חדשקובעין הי נך אירע שאם החורש קירוש טהל' בפי"ה הרמב"ם כתב-אה"ח

 ! זה אלא אחר תקון טציאות להם היה לא אה"ב,ג צ ההשבון מן להם שעולה מה כפי חכה אחר או . מלא אחר מלאעושק
 היו היגויה עפ"י סקרשין שהיו בזמן שאפילו נמצא אה"ח17ך

 להתחיל והגונין ראוין העיתים שני כן ואם החשבון פי על*"כ קובעיי
 2 החדש ימי מניןטהם

אה"כ15טך
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 5 הקדמותיך של אטיתית תילרה זוהי-אהשכ
 לך שאזכיר אחר הרחיות קושית בע"ה אשיב הללו בהקדמותאה*ח
 לפגיהם לא ל"א 1 ל' ביום אלא ר"ח להיות אפשר שא* ירעתשככר

 ל' וביום . חסר שעבר כשחרש לבדו שלשים ביום ונקבע לאהליהםולא
 ירעת עור . לראיה קודם שהטולא ע"כ וירעת מלא שעבר כשהחדש1'א
 סמך נעלם לא בן ונסו .  סולר בהם להטת ראית היום שעות כגדשכל

 : התמה שקיעת אחר סיר לחרש ל' יום בסוף או כשפ יום בסי היאשהראיה
 : וז"ל כ"ה דף פ"ע ברעה שהובא מעשהעל רברק- בתוך ליכנם מוכרתני אטנם זה כל ממני ננחר לא-אה"כ

 ראנ וקיב* נראה לא עיבורו ובליל בזמנה ראינוהו ואסרו שנים באווטהר
 שילדה האשה על מעירין האיך הם שקר ערי הרכינם בן דוסאא"ר

-PID~

 ר"נ לו שלח . דבריך את אני רואה יהושע ר' אגל שיניה בין כריסה
 בחשבוטא להיות יה"כ שחל ביום במקלך7ובסעותיך אצלי שתבוא עליךגוזרני
 שנאמר עשיי ר"ג שעשה מה שכל ללמור לי יש אגל מיצר ר"ע ומצאוהלך
 בזמנן שלא בין בזמנן בין אותם תקראו אשר קרש מקראי ה' סועריאלה
 אתם מש"כ דוהו לריי ר"ע שב"ל הוסיפו ובנט . אלו אלא מוערו' ליאין
 והשיב סומעין אפילו אתם . פזירין אפילו אתם . שוגגין אפילו אתםע"פ

 5 נחפתני ר"יוו
 את שהרי המכחישים קושיות מסער טועה מרוח נביה אנה לי נ8אמור

 כרת עזנש על מקצה העם כל את במזיד והעבה- עבר שר"גלהכחיש
 לריי הכריחו אדרבא ור"י רומא ר' שגזרו ביום יה"כ לעשות רצד, שלאלפי
 היתה ואילו . בחשבונו להיות שחל ביה"כ ובטעותיו במקלו אצלולבוא

 והקשה כנגדו התרים רומא ר' אבל פחמום לפי אשמרה מציאות בלימחלוקת

 הלבנה נראתה כ"ת יום שבסוף אפשר איך כי * תשובה עליה שאין ינשיאלי
 קרחה אש אך . פי אפתח לא נאלמתי עדין ואעפ"כ . ל' יום בסוף נראתהולא
 פעמים ג' אתם פדרש' עשוי ר"ג שעשה שמה ראיה שהביא ר"ע עלבאחי
 מדאורייתא להם הראוי מיום ה' סוערי לרתות ב"ר ביר כח שיש אוכרונסר
 . ולאוין כריתות כמה על ישראל ערת קהל כל את להעביר סויייןאפילו
 ומלאכה ביה"כ ומלאכה ואכילה . בפסת סלאנה ועשיות חטץ אכילתכגט

 הבל של תנחימין שקבל ריי על אפי חרה ויותר ויותר . תשרי סועדיבשאר
 למות ולהערות נכרו רברים להפיח לו כשהיה ר"ג בקול ושסע זונדרשה
 יד נהנו המעשה בזה כי לי וצי קדש סטואי ה' מוערי לחלל שלאנפשו

 לך שאומרים אפילו על שפירשת בטה נכונה דברת שלא לומרלמכחישים
 תמם לא על באפך ממתך עלתה כי המלך אדוב עייך לי צר אה"ח,וץ ; ( פ' פינק ב' )ויכוח . שהבאת בפשל תסור לא וכוי ימין שהוא שמאלעל

 משה את ה' ציה אשר סכל ושמאל קמין סרו לא יען * הילבכפי
 ושאני ברבריהם סאסז שאני פעמים וכמה כסה לך אמדתי כבר אה"ק,כם : אמת ודבריהם אמתוהם

 : אסתתם טכחישי להעיר שיטלין ד~קושיותמעורר
 וירוע גלוי . ורנן נילת אף ותגל שתאמין סח אטטת תראה עתה אה"חפ

 תנוה וטן שהוא האביב בחרש אלא הפסה חג לעשות הקב"השצונו
 : מארצו כ"ו ביום בו נכנס אשר פלה בטולהשמש

 : שלנו בחדש האביב חרש ראש יום קבעת לא למה אה"בפא
ושניקה שניי שנ"נ של הן הפשוטות שנותינו הנה כי אפשר מלא משום אהלת85בנ
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 כ5 וכן ניסן תקופת ובכן שפ"ה שטד שע"ג ש5 והמעוברות טיםושמה

 אדר בכ"א תפול פעם שהדי לעולם להתש א' ביום נופלות אינן'התקופות
 שהם לפי מאמיצו בחדש בהרתי ולכן ואדר בכ"א ופעם ניסן בי"אופעם
 לקבוע אנו יכולין הילכך שס"ו והרביעית ימים שטה של שנים נןעושין
 באר קל והוא התקופות כל וכן נימן תקופת לעולם בו שתפול א'יום

 2 ולהזכירלהבין
 2 בראשו עיניו החכם י"ר( בן )קהלת קרא אסם עליך אה"כפנ
 לעולם סא'רצו ישו ביום תט5 האביב הרש דהיינו גיטן תקופת אה"מפך

 שיעורו ההסה והרש מלה במזל יום באותו נכנס שהשמש לפיכמ"ש
 ו' אביחיל כנה יום ער סא"רצו כנו שמיום נמצא ומחצה שעות ועשי יום,וף

 הנ את בו לחונ הוא והנון וראוי האביב הדש הוא כיה יום של ומהצהשעות
 ופעמים באסצעיתו פעמים ההרש בתהלת ומנגין אנו פעמים אב5 .המצות
 הת'ע בשנת טאר"צו ק"ו ביום הפסה חג הל התס"מ בשנת שהריבסופו
 זאת( שנתנו )שווא בהת"עג בו בכ"א בהת"עב בו בר' בהתע"א אביחילבח"ו
 באסצעיתו בין בתהלתו בק האביב הרש משך בכל חוגנין שאנו הרי בובי"א

 8 בסופובין
 קושיתי בזה תירצת איך אמנם . שאסרת מה בבל עטך אנכי הנה אה"בפה

 : וההזקההנרולה
 עצמו הומן שבאותו מספיק בסופת ע"ר( )בם" הוכחתי כבר אהגהמן

 : ההשבון ע"פ נ*כ קיבעין היו הראיה עיי מהדשיןשהיו
* בודאי: שיעשו סוכרה היה כך אה*כפז

 כן האביב הרש ימי בכל הטצות רנ את לחוג אנו שרשאין כשם אה"חמה
 שיוכל סי שאין וכשם ל"א ביום או ל' ביום ר"ה לקבוע אנורשאין

 הכנמת יום שהוא סאר"צו בכ"ו התה"פ שנת הסטה מנ שעשיט עללערער
 בכ"ג אגוע נעשה ובהערף אסצעיתו שהוא אב"ריל בי"א ובהת*עג האביבחדש

 ריהט את שמור א' מ"ג )דברים צוה שהשיית ספני סופו שהואאב"ריל
 מהרש שיהיה יום באיזה הפסה נעשה אם הקפיר ולא פסח( ועשיתהאביב
 %א ביום או 5' ביום ר"ה קובעין שאנו על לערער מי(שיכול אין כךהתשפה
 : היאיה על בין המוקר ע5 בין ויתכן יפול חידוש ששםמפני

 פענה ערן אתך שיש מכיר אני ריבורך מכותלי אבל טענת יפה אה"כפמ2
 :אחרת

 הדש . כעיניך תיפב ואולי ושמע ארוני אוניך הפה ולכן דברת נן אה'חצ
 הראשנן שחציו נמצא האר( כ-ה בסיסן טם'ש תש*צג כחייב הואהלבנה

 חציו וכן נימן של הוא האבדון וחציו ארר של הוא ד'ם ארר של ל' יוםש5
 6 ביום רנה לקבוע לי מה כן אם הסולר יום של הוא ל"א יום שלשראשון

 2 ר"ה הוא זה של והצה זה של שהציו כיון ל"א ביוםאו
 : קושיתי תשובת יטרות הן שאמרת מה שכ5 רואה אני איכצא
 איהצב

 בצי
 קוף אין מפקותיה כ5 הותרו באלה כי האטת וידעת דיית אל

 ל' יום על אלא היתה לא ור"י רצ מחלוקת שכ5 לפי בהם כושלואין
 ל"א ביום ר'ה לקבוע רוצה והיה לעדים האמין לא ור"י לקדשו רצה,שר"נ
 והיען הסר שנכתב בפסוק הנאסף אתם ז"פ מטעם אותם ניהם ור"עלאלול
 אלא ממט הריו שילמרו ו5א ת"ו הפסוק פשה שוהו שיחשבו לא טלאלכתוב
 הרש שם על שאסרהב מהפעם אלא . בעלטא אטסכתא וקרא קבלה;ולין

 8 יסים מהשני א' לברור בשר ביר כההש
אחל
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 1 טזירין אפיי מ"ש על תאמי מה אבר ואמונה אמת סו אה"בצג
 שיורו. אעפ"י רמה ביר עביה עובר על ננמר בעלמא טמר לשון אה"חצר

 ב"ר שירעו שאעפ"י וד"ל השאלה ררך אלא נאמר לא כאן אבלשעובר
 שלא בוראי ידעי אם וכן בירם הרשות לעברו ורצו 4 ברם נולרהוכהלבנה
 מ"ח( נטי כמ"ש בירם הרשעת ל' יום לקרש ורצו ל"א יחם ער הלבנהחמאה
 ירקיא ומשום מיחיא משום אלול את לחמר או לעבר הותר עצמו המעםומזה
 כדי או רטובים ירקות לאכול שכרי סובלתו הרעת שאין דבר שנראהאעפ"י
 ישראל כל ויעברו בתורה לו הקבוע סיומו יה"כ ירחה המת יסריחשלא
 הירקות שיקנו וכן עמטין ע"י שיקכרוהו מוב והלא . ולמה כרת עונשעל
  ובתולרות במזורה נכתבו שלא בפרפיות ההמירו אשר שריעל ארעתיןתיסיק והיכי . והכורא הקדוש הכיפורים יום עצם את שקיללו ולא עסמיןע"י

 הן מוערי בשלשה הקלו בירם קבלה שכך לנו והירו הזקן ובפאותפלאכות

 כקרא שלא וסכות ויה"כר"ה
~riw 

 : ח"ו במועדם
 אשר עצופות קופיות בהן שיש לי נראה יען פרפ ררךשתפרשם תשתי כל נגדך אמנם כלל ררך הדחיות מעם ידעתי עתה אה"כצה

 : תירוץ להן ישבקושי
 : מ"ב( )סי' הנאסרים החרוזים סרר ואשמור תאותך למראות רציני אה'חצו

 או לשבוע א, ביום תשרי סולר יהנה שאם י"ל אדיו הראשונההדהיה
 השלש ובאלו . שבת ליום או ה' לטם או ב' ליום ירחה ו' ביום או ד'ביום
 ליל בתהלת כהיינו א' יום בליל מולר היה שאם לפי כלל קושיא צרליכא
 יום שכל לפי . בזמנו ר"ה נטבע אד"ו משום ב' ליום ונדחה שבתמוצאי
 ונמצא ר"ה נקבע ואז שני יום ליל תחלת ער הלבנה תראה לאראשין
 ויום ד' יום בדחיית לומר יש וכן . הלבנה נראתה שבו בליל ר"חשעשינו

 בחיו? כתבתי כאשר ו' יום רחיית עשינו הת"ענ( )שהוא הזאת ובשנה .ו'
 . לעברים נדחה ובכן הששי ביום ונולד פ"רר פחזור ראש התע"ג .וי"ל
 ביום היה סולדו אבל רפ"פ קמן למחזור ראשונה הוא התע"ג ששנתר"ל
 היה כשהמולד ר"ל ח"י השניה הדחיה . א"רו דחיות לנו נדחה ורכןששי
 היה ואם זקן טילר משום נדחה אה"ס או בצמצום שעות בח"י יוםבאיזה
 א' יום דהיינו שלאחריו וביום זקן מולד משום יום מאותו נרחהבשבת

 : אידוכשם
 מאחרין שאנו לפי . לה תרופה נמצא ואיך בקושיתי באתי עתה אה"בצז

 4 אר"ו משוס א' ויום . וקן סולד משום שבת טס . ימים שני יו"שאת
 : אתנו ה' כי תירא אל אלי מורה ארוני סורה אה"חצה
 : לבבי ולשמחת לששין לי יבריך אה"כצם
 ידוע חצות אחר נילד רע"ב( כ' רף )פ"ח בר"ח לן דקיימא . שבת מוצאיי בליל תראה לא היום חצי ברגע דהיינו שעות בח"י נוליה אם אה"חכן

 יום שמהרתו ליל ער תראה לא כן ואם ההמה לשקיעת סם.ך נראהשאינו
 אדוני לך טה כן ואם . הראייה ביום שקבענו SSD1 . ר"ה קובעיו אנו ואזב'

 : עיני ותראנה באתי אשר עד לדברים האמנתי לאץאה"כ ! נזעקת כיהמלך
 ועוף גט"ר זמן השלישית הדהיה . יוסף שארית בחרוני כתוב אה"חב

 גן בליל פשורה בשנה תשרי מולר יהיה שאם ר"ל בפשוטנפרר

 נדחה ועור בריו או חלקים בר"ה או בשעה טתת"רף חלקים והר nlywש
 משום לקביעה ופסלנוהו רביעי יום הוא שלאתייו שיום ולפי היוםמאותו

אד"ו



נסםשני הכלישידקכדךןכוזרי
 $ חמישי יום עד ר"ה נקבע לאארעו

 : המציק חמת ספת נברח אנה אה"כלתג
 : הזה כדבר אדוני יאמר ולמה אהבתקר
 44 אהדי שיבוא אף הקושיות מסער נצלנו זקן בסולר הנה כי אה"כקה

 לשקיעת ממיך נראה שאינו ובידוע חצות אחי שטלר לפי א"רומימי
 שעות פקו שיש בגפ"רר אבל . הקביעה ביום ויראה ח'( נמיי.ההטה

 ויה ובכן החסה לשקיעת סמוך שנראה בירוע החמה שקיעת ערמהטלר
 קוכעע אנו ואין אגרו ספני אותו רוחין אט אבל ד' ביום ר"ה לקבועלס
 ? יעשה לא ובן הראיה ואתר המילד אהה קובעיו שאנו ונטצא המישי יוםעד
 הרמש ז"ל הרמב"ם הנדול הרב ראשנו ועמרת עינינו מאור הנה אה*חמך

 מופלג בקיצור ותירצה התורש קירוש מהלבות פיז בסוף הזאתהקושיא
 של כפתחו שלבן עליה כבני טועפים הם אשר גילו ולבני ז"ל לוכדרכו
 למראית מחביסות בצורות למעניתו האריך שלו מפרש רשע והרב .אולם
 בדממת בקי שאינו לסי שוה איננו זה כל אבל ורעת מעם בפובהעין

 סולר מה מבין שאינו למי אפילו וקלה קצרה בדרך בחרתי ולכןהתכונה
 רטולר טן הראיה שתתאחד אפשר תשרי שבחורש דע . אמיתי ומהואמצעי

 היה הסולר שאם לפי גפ"רד קושית אתרץ הכלל ובזה שעות כיב אוכ'
 מפני ד' בליל הלבנה שתראה א"א כמ"ש חלקים ור"ר שעות פ' ג'בליל
 ואו וי או שעית בה' ד' ליל כלות נפ"ר"ר של הכ"כ או שעותשהכ'
 פבהר לנקירת וקרובין מאופקנו שניהם ורחוקין לשמש סטוכההלבנה
 נמצא , ר"ה קובעין אנו ואז חמישי ליל ער אלא תראה לא ובכןהארץ

 : הראיה ביום קבענוהו הסולר מיום רתינוהו אם'שאף
 2 הסבוכה טמיפ העליתני שכלך בחבלי כי המבורך ה' פפי תתברך אה"כקז

 . לזרים עיבור אהב תק"פפ בפיו הרביעית הדהיה לר הרי אה'תקה
 8? ב' ביום המעוברת שאחר בשנה תשרי מולי יבש אם .ר"ל
 2 מ יום שהוא שלאחריו ליום נדחה יותר או חלקים תקפ"משעות
 1 כלל קושיא הזאת ברחיה אין אה"כקפל

 ידעתי אנכי נם אה"חקי
 ואום"

 . הרחיוה להכריח אחית מענה עור
 1 תצסה עתההדשה
 2 הכסתר עדני מנחל רעייני ירייין אה"כקיא
 הינו ואם בו כ'ו שלישי יום בו כ"ח היה רביעי יום וא*כלאלול * יום שהוא חמישי יום עף קובעין אנו אק נמר"ד בסולר עה"חקיב
 של חדש מימיך הראית . סם כ"ז של אלול עושין היינו נ' באםקובעין
 וששיות הרחיות שאר כל על אשאל וכן , תשצ"נ מקציב פחותלבנה

 2 ענינה לפי א' כל הזאתלשאלה
 תלחם וחילוקים תנאים וכסה שכפה המלך אדוני שתרע צריר אהיהקיד * ההיא בשנה בזמנו הטצות חג את נחוג איר אה"כקיג

 והרוצה וסגלות אמרים יספיקו לא לכתבם אשר האלובכללים
 וכולם ז"ל היסעים של החרש קירוש בה' מזער מעפ יטצא עליהםלעטור
 ישראל יצחק הח"ר של יר כתיבת עולם יכחד בטפר ומובן צח ובלשוןבארוכה

 לכל לשבח מעם מתן הוא ושם רבו להר'אש ע' אלצים הן בשנת שהיברזזך
 הוא תם יוסף שארית בספר קיצור בררך הכל תמצא עור . העיבוריסודות
 יצחק כר' הפנימיים הפעמים הביא לא אבל הענינים כל פוב ויבאחכם
סחינשרו לטי בא לא אבל העיבור על ג"כ כתב וזייא בר אברהם ור' .ישראל
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 התכונה כללי והם השמים ותבנית הארץ צורת הנק' החלף אלאהחיבורו

 ישראל יצחק ר' שלא היא והאמת . הנה ער ראותיו לא העיבור חלקאך
 ל% הניחו עדיין כי בשוה המקומות בכל העסיקו יוקף שארית בעלילא
Dp~טה ותמצא בהם והפעי בדחטת הפוך מקום שמכל לומר 

 הסולר כפי לפעמים קובעין אנו אין שאם רהיינו . וברור וראישאסרתי
 ההסח חג יהיה מה ששאלת למה אשיב ובזה הראיה ביום קובעיןא%

 אבל . הפסח ג"כ ידחה לו הראוי מיום ר"ח נרחה אם שהרי . גט"ררכשנת
 ; הראיה מיום זה מפני ירתה לא המולר סיום ידחה שאם לךדע
 לראיה נזקקין אנו שאין אומרים שהמעברים שסעתי אני אבל אה"כקטך

 :כלל
 אבל לא או הלבנה תראה אם לחפש אין הסולר פי על קובעין שאנוי שכיון והיינו , דבריהם להבין צייר אבל בפומייהו מרגלא כר אה*חקכשז
 כאופן נאות בסדר תקנוהו העיבור כללי שיסרו ישראל שחבטי ספקאין

 ואם . בדחיות כגון הראיה פי על ופעמים המלר פי על נקבעשלפעמים
 בפ"ע ז"ל הרמב"ם נגר ישראל יצחק הח"ר שהקשה מה בעיניך ייטבבגזולי
 שהרחיות החדש קידוש טהלכות פעז בסוף שנתב טה על הר'ממאכר
 פנים בשום אפשר שאי והוכימ האמיתי הקיבוץ ביום לפגוע כדינתקנו
 קת . עליהם להרהר שאין התכונה חכמת בכללי . הרמב"ם טפעםשיהיה
 קובעין היינו שאם ספני לדחות שהוצרכו קי"ב( )סי' אמרתי אשר אתלך
 לבנה של הדש לך ואין ימים כ"ג של אלול חדש עושין היינו המולדביום

 : תשצ"ג סכ"טיבפחות
 אלה נסוק על אסור בפרשת כהב עזרא אבן אברהם ר' הרב אה"כקיז

 וכן שני בליל ניסן בחרש הלבנה רבות פעמים )שראינו ה'מוערי
 פעמים נם וכו' שלישי ליל היה החרש וקביעות העולם בכל נראיתהיתה
 והיה שבת ביום הלבנה נראית ולא המישי ביום בתשרי הקביעותהיה
 לא ובתשרי אחר יום ר"ה קורם בניסן הלבנה שנראית ור"ל * זך(השיר
 לא מסכים קביעותינו שאין נמצא ות"כ ר"ח אחר ימים שני עדיןנראתה
 נ' יום ער קבע% ולא שני בליל הלבנה שנראתה שביון לפי הסולדעם

 אם בהכרה ראשון ביום היה שהסולר לפי הסולר כפי קבענו שלאנמצא
 . בארונה בא אם 1' יום במגף ואפילו שבת ביום או . בקצרה היההראיה
 אלא בו קבענו לא ואנחנו שני בליל ה"תה שהרא" לפי הראיה עםולא

 : מהם אחר פי על קבעו שהו"ל אמית ואתה . נ'ביום
 יום בסוף החרשה הלבנה נראית ליורמי עיר תושב כשהייתי אה'ח-ח

 ויאמרו עלי העיר כל ותהום שנה( באיה זוכר )ואיני אדר לחרשכ"ח
 2 בניסן ביס הטצות דג את לחונ נתחיל וכי ההמה

 4 להם רימזרת תשובה ומה אה"בקיץ?
 שאע"פ ישראל ארץ לראית ראיה מראיתט שאין לכם אמרתי אה"חקכ

 . בירושלם תראה הלילה שאתה אפשר היה לא בעירנושבראית
 נפצא . ג בל וליור"ני מעשת סקו בארר היא שירושלם לפיוהמעם

 וקרוש מהלכות בפייח כתב ורומב'ם סליו'רני מורהטה עתר היאשתושלם
 אדוות במרינות שתראה אפשר בא"י הראה שלא שאף י"נ( ירין 3החרש
 : ליו"רמ רוהב היא כמהקאה"כ 4 בא"י בראתה לא בלה"רני שנראתה אעפ"י א"כ א"י ל~עדבשהן
 נ מעלות ושתים ארבעים ברומב היא ייטיב עיי אה"חבנ

יוה"כ
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 שצרעו כתב י"0 דין )שם הרהבים שהרי . ראיה ראיתך אין א"ב אה'כקכג

 במדינה שתראה אפשר ואז וחמש משלשנם יהיה המדינהשרוחב
 שניתזזה שליל שאפשר נמצא ישראל מארא או מירושלים יותרטעימת עשר לצפון נופה לי"ורני ואם . בא"י ולא ישראל ארץ לטעיבשהיא
 שלפעמים לדוכתה קושיא הררא ובכן בירושלם. מכ נראית בליו"רניהלבנה

 . שאמיתי למה קושיא מהם ואין ואסתיים נכונים הרמב"ם דברי אה"ח-ו4 2 הראיה עפ"י ולא הסולר עפ"י לא קובעין אנואין
 יזרח מליו"רני סויחית יותר מעלות ל"ג היא שירושלם שכיוןלפי
 שנראית הלבנה ובכן . ליו"רני קורם וחופש שעות שתי לה השמשויעריב
 בירושלם נראתה ולא נהיתה שלא ודאי אדר ב"פ ליל בתחלתבליו'רני

 ער המולך אחר נראית הלבנה שאין לפי הוא והפעם . שלשים לילעד
 והנה . לסיפם להגיע כדי שלם יום וצייכה מעלות י"ג מהשמששנתרחקה
 התמה שקיעת אחר סיר הית כ"ש יום הכנם בליל בליו"רני הלבנהכשנראתה
 או והיתה החמה שקיעת אחר וחומש שעות שתי אז היו כברובירושלם

 תראה לא ובכן . ירושלם אופק תחת סעלות ושלש שלשים והלבנההיא
 . בליו,רני הראותה בעת בירושלים נראתה שלא נמצא 1 ליושביה תמצאולא
 שעדין לפי שם החסה שקיעת בעת בירושלם שתראה ג"כ אפשרואי

 אנשי  ראוה א"כ.לא . להראות יכולה דהתה ולא החטה אל קרובהדמתה
 כולנו קדשנוה ואו שלשים בליל ראוה אבל ועיקל כלל ב"פ בליל*רושלם
 על קובעין אנו שלפעמים הרי לכם יהיה אחת תורה וף צוה קאשריחד

 4 כהרא'בע ודלא הראיהפי
 העיסק שזהו החשבון קביעות על ראיה להביא צרבי אירי אקח'כוביך 1 להשבון או לפולר תוכיח ואיר לראיה הונחת הנה אה"בקכה

 2 ערערי עליה שאץ עליו ראיהלהביא אני רוצה לכל ירוע אית שהחשבון כיון אמנם . עליו טופכיןשאנו
 . ותפטר לדבריה ראיה הבא אה":"כז

 אהה שעות שתי הת"טמ הסוכות חג של שני בליל אה"ח'קכה
 ובוראי לונרקייש בעיר לבנה לקות ראיתי החפהשקיעת

 הנמה-
 בחכמת לבקי כידוע הראי' לחרש מ"ו יום התחיל הלקות שהתחיל רנעשבאותו
 14 יחם נשי היה לראיה ט"ו יום התחיל או שאם מינה ונפקא .התכונה
 בליל היה המולך שהרי ע"ו( שי' כמ"ש לראיה קורם הסולר שהרילסולר
 א"כ . הירח נראתה ר"ה של יו"ש של שני ליל ובש"ש . בשבת ר"השל
 צ האמיתית הראיה תחלתית הקא הלקות עת כי . לראיה פ"ו היה הלקית היה שבו סוכות של שניליל
 לטשה נטמרו הדמיות אלו שבל אספו הטעברים כל אבל אה'כמכט

ו
 : למופת צריכין אנו אין ואל . בסיני .
 י בעינבל ירע האסונה עם והמופת המענה תתחבר ואם nenwל
 רעהי קבלו אומר איני אבל הקכלה על הפעטת הוספתי אם אה"חיצן ? כסף במשכיות סיב תפיי שיי אף "העקלא

 4 העיבוד בללי והרעיל החיל ועתה , ונבחשי נכורכם בתירוצים קושיותי ותירצת הצרבי בל הקימת ננט יצה חיבשנ : בם לסאן או ברברי להאמין בורו הרשות ואחר אההלבל
קשח




