
שני שכדישיולבד"ץכוזרי0?1
 עלק להיות אני מתצ"א אך חפצתי איוני רצונך לעשות אה"מ-לר

 : אפיתך לחכי נסלם כי הוה הרבר בע,נ.ך ,רע אל אה"בלד(
 ורביע ימים שע"ה היא שמואל של החפה ששנת לדעת לך יש אהיה-קלך

 שעות וחמש שס"ה היא אדא רב ושל תמימות שעות שש שהואיום
 בלע'ז שקורין בשעה טם' דקים ע"ה שהן בשעה סתת'רף חלקיםותתק'צז
 לנ"ה שוים חלקים שהתת'קץ נמצא סתת"רף הלקים ז' ועורסינו"טוש
 הן דקים שאומר זמן וכל סתתרעף הם חלקים שאומר זמן שכל והזהוידקים
 תקופות לר' נחלקת שהשנה ולפי . תשכחהו ואל הזה הכלל ונכור בשעהסם'
 11' יום צשא רשמואל אליבא תקופה כל נמצאת אדא לרב בין לשטואלבין

 כל אדא ררב ואליבא לחברתה. תקופה בין המרחק וזהו ומחצהשעות
 חלקים מ פחות דקים טיפ שהן הלקים ותק"יפ שעות וז' יום צ'א היאתקופה
 של התקיפות התחלת זמן על ביניהם נצול הפרש טלר שנים במספרומזה

 : התע"ג( שנת )שהיא הזה נזמן חלה תשרי תקופת אדארב
שמואל אדארב

 : י-אוקט"וברו תשריתקופת % ששימרתי תשרי-כ"ההקופת
 : אביל ממן-וףתקופת 1 מחצרצו ממן-ב"ותקופדו יאנוב"רוי טבת-ה'תקופת י דיף"מברי -ק"ו פבתתקופת
 8 יולי"ו תמת-ףהקופת : יול"יו השו-כנהמקופת
 5 אדא רב שפכרת ספק אין אג"ח"לוץ 8 הסברות משתי הנבחרת היא איזו אח"כשלז

 5 שסואל משל טובה שהיא ומנץ אה"כומה
**h?hכרה בצם הפמח חג הל הק"ן בשנת יען מיין אנו מפיה שהת אהזה 
 בנ' ויצא בו בכ"ז חל התזרח בשנת . אב"ריל א' ביום מצא מאר"צוו

 אג' שאלו נמצא אברי"ל ב' ביום ויצא בו בכ"ו חל הת"עפ ובשנתאב"ריל
 ימנע לא משתים אחת כן ואם שמואל של אביב הכנם קורם יצאופסחים

 : שסואל טחשבון ייתר סכות אדא רב שחשבון מוכח סאן ב אהשא : אדא רב תשבק על סומכין אנו או זמנו קוום פסח עשינואו
 שעה ישארו שמואל של קמן במחוור שהרי מוכיח הנסיון אה'חקבקב

 ואין לפובה שוין והלבנה החסה אדא רב ובשל חלקיםחע"פה
 יותר: ולא פחות לא ימים עשרה מספר ומדוע ארא רב מתקופתו שמואל תקופות פעמי אחרו ומדוע חשבונם מתחיל סהיכא אה"כעיכוב : בלום לוה ישיבזה

 תאה אלפים ב' בשנת מצרים פיציאת הוא חשבונם תחלת אה"חקנווד
 שנה אלפים סנ' יותר סעפ עברו הת"עג( )שהוא עתה וערומאז

 שמחוור לפי והפעם . המים עע4"ה לאחוריהן שמואל תקופות הזרוובמז
 ותא עם תתק'לפ אלפים ף שהן חרשים רל"ה של הא שמואל שלקמן
rw~הים ~"ב ששת השו יום תתק"לפ אלפים ו' הם ארא רב ולסברת 
 ל בכל ארא רב משל ארוך שפואל של שטחףר נמצא בקיום בשעהנג4
 מאות בנ' . שעות שסגה יתארך שנים בקף ובכן וחצי לשעה a1Tשגור

 : יטיס עשרה אלפים לנ' . ימים מ טית בפ' שלם א' יוםשנים
 יעשה לא ואיך אאז עם ל' אלפים פן ואחר יום עשריםו שסואל של ניסן תקופת תתאחף שנה אלפים ו' בסוף א"כ אה"בג(כ12ץ

חמה



מאשם חמיעךונדהנויי
 בפופ בפירושו רור בר אביהם ר' העיר עצמה הקושיא ואת אה"ח ן-, : האביב חרט אחר אלאפטם

 יבא זה זמן שיניע שקורם ותירץ ז"ל לרסב"ם החרש קירושלהלכות
 ומכיר אדא רב שנת וניעור טמע היה שמואל דעתי לפי אבל * צדקתורה
 נתן ואוהה העם להמון וקלה קצרה ררך ביקש אך ונכון אמיתי שהואבו
 : וחלקים רקים נלי בקירוב השנה שיעור הנס בחשבון ירעו למעןלהם
 : שמואל חשבון לנו יוסיף ומה לנו יתן מה אהובקמז

 ליגע ונדי הס' בכלל התקופה ויום שמואל של תשרי תקופתו אחר יום ששים ממר שאלת יום לקבוע אלא לנו שוה איננה אה"חוקמח
 רחם ובאוהו שמואל תקפת נכנסה בתשרי בכסה דע ושנה שנה בכלזמנה
 : אחר יום למסר שצריך שליסה משנה חוץ בכסליו טפך שאלת תהייעצמו
 בסם התקופה חלה הת"עג שהוא זו ובשנה השאלה היתה בסליו נ"נובסם תשרי כ"נ שהוא תורה שמחת ביום התקפה היתה התעיב בשנתהפשל

 ביום השאלה והיתה אחף יום לחסר צרקך שלימה שהיא ולמי תשריון
 : כמליוה'

 : שלטה בשנה לחסר צריך ולמה סה"כ-כזפ
 כמו תשרי בכ"נ התקיפה ותפול כמדרה או חמרה השנה אם אה"חקנ
 שאלה ויום תקופה יום למנות שצריך ביון התעיב בשנת שאירע1
 היתה אם ואפילו ששים הרי כסליו של וכענ חסרה היתה השנה שהריל"ו הדי חשון של וכ"פ תשרי של ימים שמנה בירך והרי . כ"ג טס למנותצרעו
 אבל חסר וחשון מלא תשרי שבה ל8י המר חשון לחשוב לך יש מרור'השנה
 היתה הת"עג בשנת כגון מהמספר אחר יום לחסר צרק8 שלימה היאאם

 תשרי של ימים כ"ה נשארו מלא לעילם שתשרי ולפי תשרי ו' בטםהתקופה
 ר"ה הרי חשון של ל' תוסיף זש"ג השנה שקביעות ספני טלא שחשוןולפי
 שינרע טרם בחשון שניתוסף שהיום לפי ששים הרי כסליו חדש שלוה'

 אלא בהן לחשון שאין כיון סדורה או חסרה השנה היתה ואם .בכסליו
 : כסליו ו' ער השאלו: היתה לא יסיםב"פ

 : עיני באישון אצרהו ולכן וקל יפה כלל יהו אה"כ-נא
 בם יועיל לא מלין הניירות מלאו אשר אפי חרה המעברים עלו הזה הדבר ובגלל . שמואל תקפות לט מועילות בלבר ליי אהיהקנב
 רב תקיפות שמות את העלו ולא שנים סאות וכפה לנסה שמואלבתקופות

 לקיטם עשו ככה ואם העברה וררך מופלג בקיצור אלא ספריהם עלאסא
 שלא כרי כ"ח( )ם" שפירשתי מה כפי בצנעא אדא רב ועקופת שנ"ממה

 היא והרי היום כמונו וטובחיה במוצאיה ובקיאים לסרוח כבר א"הילמדוה
 רבריה אחר ילכו פן מדבר סדאנה ואם כספריהם ראיתי כאשרבפרהסיא

 עושקם שהם חרא . פעמים משני כזאת יארע שלא ערב אנ5 עצתהואחר
 פחות לא כשנתנו שנתם תהיה שאם ב' לקצר אמדו שהם בכקוםלהארען שאסרנו במה פועים שאנו וחושבים רקים ששה סשנר*נו קצרהשנתם
 . ההגס בשנת שאירע כס 44 ביום פאק של ראשון יום כשירעל . סתרולא

 יומיים . 5ייז"צר הת"ץ , התיז בשנת מכ ויארע , והת"סז .הת"מנ
 ירחו שלא ברי לעשית רוצין שאין מה עצמו יום באותו עמנו חנםלהתפיל
 אהד ימים % חנם יעשו בהם ובכיוצא המל השנים בכל ולכןכנצזיהדים

 באבים הצברי על יתידה שמה מהסבלו הטעברים על נשיה ירי ועור .וגט
 למות דתו אחת התקופה בתנע סיםשהשותה

 בהדרותי
 עתיקים הרבתים ואם

 טשךב~ש 16מז



שנ* ולחשישיןיכדוןכארי 21ט
 מה ויניו"א סולרתי בעיר שנוהגים כסו שעקופה טכריהם כן ועלומטבלים
 אפילו תהו של הקופה שהוא שמואל תקופת להנריז בתקנהןהועילו
 וטריעו יברי% לא ולמה קם"ו( )סי' כע"ש האמת יורע שהיה דיריהאליבא

 כ5 ועיני והמקובלת האמיתית שהוא אדא רב תקופת ובעריהםבספריהם
 באמור יתנצלו ואם המקורשים ה' מועדי להם להגיר עליהיש-אל

 חטירא לן וכיסא הלא כשפים לעשות יבול שהיורעה מפני אותהשמעיימים
 אליבא שמא והאיסור מברתם לפ* ברי שהסכנה ועוד םאיסוראמכנתא
 יזריעו טפר ,gy ולכתבן שמואל תקופות להוריע ירצו ואם עלמאהכולי
 עיקר אדא רב ושל מפלה היא תהיה אבל בזה נזק שום אין כיויכתבו

 דבר אותר להשיב יכולים אר המעביים ץל תלונותיר כל בצדק בה"כזג י שנים לאלפי לוחות יעשווממנה
 ויחזרו שמואל תקופת שכשיורע לאטר ישראל בני עדת כלואת

 ש ארא רב בתקופת יפנעו ימים י'לאחוריהם
 צצים " עליהם ויוסיפו אדא רב תקופות יוריעו א"כ ממונר אה"בקנך

 שאני בסה לעינים לי והיה אפך מחרון שוב אבל עכך הדת אה"כ,דן % שמואל בתקופתויפגעו
 אדא רב בין שיש הנדול ההפרש רואה שאף והיינו מפךמבקש

 מללו ברור שפתיך שדעת הוה ההפרש תולדות ג"כ אני ורואהלשמואל
 צט"אר טל*יו חשבון אוד הלכו שהנוצרים שכיון רעתי לפי טוכסתובכן
 הגהות עשו או אשר לחשבונם תק"פב אלף שנת ער שטואל שלשהוא
 חנם לענין ועצומים גדולים שנוים מהן שיולרו צריה ללוחותיהםותקונים
 הזמן יכלה ולבארן לפרטן באתי שאם אחרות שאלות לי יש ועור 4והננו
 שנולרו וההדחקות השינויים בל הישב באר לי פרש ולכן יכלו לאוהן

 מסולר שהם לפי הלבנה חרשי הם שחרשינו הורעתיך כבר אה"חקנך : התקון ואחי שנתם תקון קודם זה בענין ובינינוביניהם
 עושיט שאנו שאעפ"י לפי החמה שנות הם ושנותינו כ"ח( )סי'לסולר

 אותת שעברין שאנו הס בשנה הנה שנ"ה או שנ"ר או שנבג של שניםשתי
 ותחלקם שנים השלש ימי כל יחר תחבר אם אחד חרש עליהומוסיפין
 בשנה כטן . בקירוב ימים ששה שנה לכל תמצא שוים חלקים ללאח"כ

 , שנשה וימיה וש"ג קביעותיה רס"פ קמן למחכר ראשונה שהיא התע"ג%
 בהיה קביעותה החע"ה שנת , שנ"ר וימיה הב"ז קביעותה התע"רשנת

 לכל ויבוא לג' תחלקם . צ'ב אלף ויהיו יהד ת"ברם . שת"נ וימיהמעוברת
 שנים משלש א' לכל שחמרים ומפני שים שם'ר שנה לכל דהיינוחלק
 שנתן שיהיו כדי טת"תרף חלקים וו' רקים וניה שעטן וחמש 4ף טםהאלו
 בשנה שנה סדי לצמצם אפשר אי כי השנים שאר במקצת וכן אדארב
 המחוור קבלנו שעות( כונה אתה ואי . לחדשים מונה אתה מקימיםספני
 מעוברות 11' פשושית יצב ע"י השנים ישתט שנים יש שבטשך ארא רבשל

 שוים חלקים לסט אחיב ותחלקם יחר המחטר ימי כל תחבר שאםבאופן
 וניה שעות והמש יום שס"ה שנה לכל רהינו חלק לבל שמניעתמצא
 תמצא לחדשים תחלקם ואם . ארא רב שנת שהיא כ%זונ"רף חלקום זזייקים
aw1 סת"חרף 4ף וחלק דקים סיר שהם תש'צג כטו"ב הוא חרש וכל רשה 

 המומאס היו כלבר לבנה של שנותינו היו שאם מפני זה לכל אנוושיכין
 חורט היה לא שנה ל"ר ש ל"ג שבמשך באופן להתש סחיש ונדיםנשם
 ה"נ האסיף באן הפסח חג ונעשה השנים מן בשנה ר"ל בו היה לאאחשר

ממוטת



מבשמ ושבלשיויכרוזכחרי
 נלבד ללבנה ששונין הישמעאלים שעושין גש האביב בחדשהשטת
 שראיתי כמו השנה חרשי כל והולך סובב סובב בייר'אם הנוואשגם
 מחיש לאחוריו חול הבייר"אש והיה בחשון דגנו התלתן שבשנתבליו*רני
 ? אב בחרש עשאוהו ללינדרוש משם שיצאתי הת'סא שבשנת ערלחדש

 היש אלף היא להשבוננו הת"ס שנת קודם שלנו שהאביב שתדעלהצריך
 שהיא לחשבומו הת"קם וער סאו אמנם סאר"צו בכיה נכנס היהבונם

 1 הסדר על עמו ונשוקו דברלהוריעך עלי כי החפץ על תתמה ואל . סא"רצו בב"ו 'נכנם לחשבונם ת"תאלף
 2 חכטה תעלומות לאור ותוציא שהחנני ער תלויות לך עיני אה"במ3ז

 הנקפא שלהם כללי שבועד לדעת לר יש . ושהע אזנר הפה אה"ח"קנה
 בשנת בשיניאה עיר בניצי"אה שנעשה לפי ניצ"ינוקונצ"יליאו

 תכף הבא בשבת א' ביום אלא הגם לעשות שלא הסכימו לחשבונםשב"ח
 שהוא משירצו מ"א ביום יחול לבנה ש5 שז"ר ובלבר לבנה של יום י"ראפר
 . טלאחריו לו המטוך בשבת אחד ביום יהונו ואז . סברתם ל8י האביביום
 . חנם לעשות כרי להם צריכים תנאים ג' נטצאו . רחוק או קלוב שיהרבין
 בן . שלהם האביב יום שהוא מאר'צו כ"א אחי לפחית % עם שיחוטא'

 ל . בו לחונ והגון ראוי אחריו שים קצת או מאר"צו בכיב הבאשהניגור
 שכשאנו להם יצא וטוה . אחר ביחם ולא דוקא בשבת אחד ביוםשיחוט
 אומרים הם כך שכשאירע שנית . במתיהרים יחשבו שלא כדי חרא .פעמים טשני שלאחריו בשבת אחד יום ער חנם טאחרין הם בשבת א' ביוםחוגנין

 שהוא פסח ש4 ב' ביום אלא פסח של אן יום בשבת בי היה לאשהניגור
 ימים ששה שהוא שלאהליו בשבת א' יום ער מטתינין ולבן נשכ בשבתשמ
 לחוג כרי ולהם לנו צרוכין תנאים שני לירע אתה צריך עיר . הניטראחר
 בשמש התלוי התנאי . בלבנה והב' . בשמש תלוי הס' . דרנו כפי א'כל
 בינם הפרש יש אבל . האביב שיכנס עד לחונ יכולין אנו אין והם שאנוהוא

 חובין ואנחט האביב הבנם עם אחר אלא חנם עושים אינם שהםלבינינו
 סם שהוא סאר"צו כ'ו ביום הת"ספ בשנת שעשינו כסו האביב ביוםלפעמים
 אלא וצגנין אנו שאין הוא בלבנה התלוי התנאי . שלנו אביב שלראשון
 יסים ששה ער פיו יום אחר חוגנין תניהם רוב הם אבל דוקא לה פיוביום
 אף ניזם פסחנו שחל לחשבונם תיש אלף היא התעם שנת שעשו כסו .אחריו
 שמיני יום שהיה שלאחריו בשכת אחר יום ער חגם עשו לא והם אביחילד'
 היו ואפילו פמח של בן ביום אלא היה לא שהניגור שאמנו מפני . פסחשל

 שבל כרי שלאחריו בשבת א' ליום חנם רוחין היו ראשון ביום שהיהמודים
 התנאים שני . פסחך סתחילין שאנו ביום חגם שהתפילו ימצא זבליראה
 הוכש את שמור א'( יעי )רבעים רכתיב ה' תורת בסת* כתובים הם הלאהאלה
 ההע לחרש יום עשר ובחמשה ו'( כ'נ נייקרא וכתיב . פמח ועשיתהאביב

 1 לוף המצותחג
 לענין ותוצרים ובק בינינו נרול הפרש שאין נראה דבריך 5פי אה'כקנם

 2 והנם UnDDעק
 שהם האדיב תחלת פשור אנט לב ע5 שיעלה מסה יש "ט איה.כקם

 קורם בו כשה ביום קבענוהו ואנהט ~1se כש ב15ם איתוגלבעע
 1 תשת ואלף רוז"קם ער ואלך משם לו וביום 1iefn. ואלף רמזיםופנת

כ ש ה א  השיטטם לידע צמאה נפשי כן סקי אפיקי על תעתג כחוץ-
 מגעת זמן לענין ובינעו הנוצרים גע המהע שהיווהשוחקות

תפפה



שני המישיויכהןכויוי124
 ? חגם ולעניןהפסח

 ותקופת כבשנה ופחצה שעות וז' יום צ"א היו לתקיפה הקופהי וצץ ורביע יום סש"םה קיטתף4 קדם מימי האה ששנתם להיית אה"הקטב
 שע"ה אלא אינה שיעורה אדא רב של האמתית ששנתנו ולהטתשמיאל
 לתקופות השבוננו שתחלת ולהיות . חלקים וי דקים ונ"ה שעות יה'יום
 שנה אלפים ג' עברו עתה וער ימת מיצ"ט היא לשמואל בין לר"אבין
 ימים עשרה אדא רב משל טאוחרות שמואל שתקשית מזה נמשך .וי,תר
 . מאר"צו בכ"ה אדא רב ושל אבר"יל בחמשה תחול שפואל שלשהרי
 סברתם שלפי שהאביב באופן עצמו הטעם מזה עטנו לטצרים אירעוזה
 באופן ימים עשיה אחור נסיג מאמצו בכ"א ניצי"נו הקונצי"ליאו בזמן הלהיה
 י"נ גיינורי"או עד לחשבונם שכ"ה בשנת שהיה הקונצ"יליאו מזמןשעבר ובית דקין ה' משנתנו ארוכה היתה ששנתם כיט ובכן . בו ברא חלשהיה
 אחור נזורו שנים ור*נז אלף לחשבונם תק"פב אלף בשנת שהיהאפיפיוי
 הקונצ"יליאו שבימי שלנו והאביב ימים עשרה תקיפותינו לגבי הםתקיפ-ת
 ובמשך פיבר"ירו עד אחור ונסוג הולך היה שעשי התיקונים עשו לאואילו . בי בפיו שנפל עד מעת מעת לאחוריו הוא נם חזר מאר"צו בכיה חלהיה

 $ השנה הרשי בכל והולך סובב היה הרבהזטן
 : בחשבונר שטעית לי נמדוטה אה'כקסג

 ש הסלך ארוני כן תאטי למה אה"צמסי
 שלהם האביב שהרי בחשבונן פעו הנכרים שלרברבי ספני איכקסה

 כן נס שלנו והאביב בו. לי"א מארצו מכ"א ימים עשרה אחור נסוג1
 4 בו לפצו מארצו מכיה לאחוריו חזר הוא גם ני בכפה חטם לא עללקה
 מאו"צו ב"ו קוראים היו שהם שהיום נמצא עודפים שדהו על ימיםו עשרה הסיר נריגי"ריאו שאם . מעולם רברים היו לא ארוני לא אה"חמ%
 : לנו לא אדוני לנו לא . להם היה המלקותוע"כ הראוי בזמנה לעולם חלה היתה שלנו ניסן תילפת ובכן בו כיה a~aהאג
 ימים עשרה של ההפרש נשר שנה אלפים ג' שבמשר אמרת אה'נקסז

 מצדים שמיציאת לפי . אפשר אי זה , לנריגו'ריאו צים"אר יולי"אוצינות בין נולד נמצא עצפו ההפרש שזה ג"כ ואמרו . אדא ורב שמואלבץ
 עברו לא גייט"ריאו ער ציס'אר ומיולי"או * שנה אלפים ג' יש היוםועד
 ההפרש א"ב . אלפים ל מחצי מעט יותוו שהם שנים ותר"ר אלףאלא

 : ימים לששת קרוב אלא היה לאשלהם
 המשה של אלא .אינו השנה בשיעור ארא ורב שמואל ביןההפרש בי בצרר תשובתר אבל המלר ארוב זה על שאלת מחכמה אה"בקמח
 שם"ה ארא רב ושל . בצמצום ויביע שם'ה שמואל של כי כירועדקים
 ששנת לפי . דקים י"א ונריגו"ריאו יולי"או בין אך 1 צקים ונ"ה שעותוה'

 שעות וחמש שם'ה נריגו"ריאו 1ש5 שטואל כשל ורביע שם"ה היאטליאו
 . ימים עשרה הם שנים אלף לל שנה בכל דקים שחמש נסצא , רקיםום"ם
 שכעז לפי הטים אשרה ג"כ הם שנים והר"ך לאלף שנה בכל רקיםופא
 וכמל לגרינו"-יאו יוליא*ו שבין הרקים חצי הוא אדא ורב שמואלשבע
 אדא ורב שמואל שבי! השנים חצי לנריגו"ריש יולי"או שבין ופה .השמם

 ש לנגוע אק ומהם להוסיף אין דבריר על לה' אתה ברור א;'כaop : עכשיו לצמצם לצורך לי אין כי בקירוב כ"ז אך , הרקיםוכפל

וששה



סגשמ חמישיושוחמיי
 ימים מ האפיפיור גריגוקייאו אח"כ לו יעף אשר המוער מן כשנהשנה מרי לאחריו וחוף הולך האביב היה צקם"אר של החשבון כוה אה"צ-ע 2 לענייתו חתרועתה

 מאר"צו כ"ה קורין שהייט שליום יצא ומזה , שנה מאות ארבע כללסוף
 חג בו עושין היינו ביום בו הניגור בא היה אם ולכן . פקו הם קוריןהיו

 קורם שבא להן רםבירא משום ההוא בניגור מואסין היו הם אבלהמצות
 2 שלהם אביב יום שהוא משיצוכ"א

 רי"מףשלייגתישעקעב
 ,ובהש גנדרו ש  חרש לנם ששיו ,היי

 :פסחנו

rp

 הרפא15 היא לחשבונם תקיט אלף בשנת שהרי משלים לךוהנה ראיתי ובעיני שמעתי באזני ואח"כ במפרים מצאתיו אבי אה"ח כעך-, י כאלה ראה מי כזאת שמע פי אה"כ ג
 חגם עשו לא והם סאי"צו י"1 ה' ביים הי הנ את חנננו אנחנולחשביננו

 "1 ראשין בים תנגנו לנו איצ"1 היא תקכ"ו אלף בשנת . אבר-ל ב"רער
 16 ש"ח אלפים ה' היא תק"לח אלף בשניר . אברי"ל בכ"א והםסאר"צו

 2 הון כל כעל הזה בלימיד ששתי אה"כ ה.ק 2 אבר"יל בכ"א והם פאר"צו פ"ז שבת ביוםאנחנו

 יוליך סידור ששמרו שכיון והיינו להם היתה אחרת עוד אה"הקעי
 ו' של שלהם קטן ומחוור , ורביע יום שס"ה שר שנותםועשו

 ת"ת כפ"יב של שלהם חרש נמצא . שעות וחח יום והת"קלפאלפים
 ק' לכל אשר הלקים ותפ"ה שעה עורפות ומחזו." מחזור ובכלבקירוב
 אלף ולסקי . א' ליום קרוב שנה מאות ג' ולכל שעות לח' קרוב הןשנה
 אלו . ימים 41 הן נרינוי"יאו ער ניצי"נו הקונצישיאו בין שעברו שנהוש'
 לחרש א' יום מונים היו שלא באופן להם הלבנה מולד נתאחר יפיםהר'

 מונין היו הם ניסן ראיה טונין כשהיינו ובכן סולרה אחד ימים 'ד' עדהלבנה
 הפסה חל היה אם ולכן . 4א סונין היו הם פיו סוגק וכשהיינו ללבנהכיה
 לו המסוך בשבת אחר ביום חגם עושים היו לא שבת ביום או היביום

 שהיו לפי השני בשבת א' ליום אותו רוחין היו אלא כטנהגםסלאהויו
 של ד' יום עד יהיה לא שבת ביום השבוננו לפי שהיה שו:ניגורחושבים
 היו הם ה' ביום לנו הניטר כשבא וכן שלנו לחשש י"ס שהוא הבאשבוע
 ה' חגם מאקרין היו הללו חשבונות קלקול ובנלל % יום ער אותוסאהרין

 היא להשבונם תקי"ח4 אלף בשנת שהרי * ניטוסם לפי הראוי מיום ימים ףאו
 שהיו ואעפ"י סאי"צו כ"ז p"w ביום הפסח חג עשינו לחשבוננוהרפ"ח
 איחרוהו עכשיו שעושין כסו מא"רצו כ"ח פסח של ב' ביום חנם לחוגיכולין
 היום עור אשר והאומות העמים כל נוהנין עצמו המרר וזה אב"ריל ד'עד
 בליו"רנ5 ראיתי כאשר . צים"אר של דהיינו שלהם הישן לחשבוןמשין
 כיה שיק ביום הפסת את עשינו שאנו להם תר"ץ אלף שלנו הח"ןבשנת
 שלאחריו ביום חגם עשו נריגו-ריאו תקון כפי החדש לחשבון והטונין .סאר"צו

 אמנם . בוכ"1
 המוניי

 לחשבונם אברי'ל כ' עד השאוש 5א הקדום לחשבון
 חל תר"צח אלף הוא התנצח ובשבת . החרש לחשבון אבריאל שרשיםשהם
 הטונין אבל . בו בל' חגם עשו לחרש המטע מאמיצו ע"ז ה' ביוםהפסח
 ההפרש זהו . לחדש מאייו דן שהם לישן אברקיי כיד ער חגם עשו לאלישן

העוול



שמ המישיויכוהטוי
 אנוצר להם תרצ"1 אלף היא התתז בשנת שם ראיתיו הקפן ההפרש .הנויל
 . אבריאל ז' שלאחריו ביום התקון בעלי . אברי"ל 1' שיק ביום פסחנועשינו
 אבר'יל בי"ד דהיינו דועכו בעל* נהי ימים ח' חגם עשו הישן בעליאבל

 נראה ובכן רבים ותנאים וחילוקים משפמים הארה לכללים יש אה'כקען : ליגע 41 שהםלחדש
 בתרח מהרורא אעשה התנין כל וגאגטור אחר כי לחה תחוש אל אה"ח-עוף : לכשארצה כולם שאזכור אפשרבלתי
 : ידי טצאה כביר כי אשמח אה"צ-עמן 2 הזכירה לסייע כדי וקלה קצרהבדרך
 הנוצרים ובין בינים שאירעו ההפרשות כל לפניך הצנתי כבר אה"הקפ

 האפיפיאור ימי ער להשבונם שכ"ה בשנת ניציני הקויציליאוסימי
 לפרש נוונתי ועתה . לנו והש'סנ להם תקוטב אלף בשנת י"גנרינו"ריאו
 להם ת"ש אלף שנת עד תקינם סיום וביניהם ביניט שנולדוהמחלוקות

 סוף ער משם שאירע מה אודיעך ואח"נ , בכלל עד ולא לנו הת'םהוא
 שנפלו והפעיות התקלות נריגו"ריאו כראות ויהי . ה' בשם ואתחיל .העולם
 היו לפעמים כן ושעל בו לי"א אחור נסינה סאר"צו בכ"א היאדעתם לפי שגמבה האביב ושתקופות ובמולדות בתקופות צים'אר יולי"אובסרר
 חוננין כשהיו כגון ניצי"אה של טהוער לו המיוהד זמנו אחר חנםעושין
 את לתקן בדעתו גמר , שלהם האביב חרש סוף שהוא אב"ייל ט"ואחר
 דברו בקול השופעים העמים לכל צחה ולכן וחכמיהם זקניהם עותואשר

 כד5 עם מכ"א אלא יהי' ושלא תקפ"ב אלף שנת של אוק8שוברו חרששיקצרו
 שלעתיר וכדי . זמנו ער הקונצי"ליאו מזמן העודפם ימים העשרהלהחסיר

 ציסשאר שנת משיעור יחמרו ואילך שמשם צהל כאלה אותם תקפאנהלא
 כמוט כי בשנה שנה מדי זה לעשות שאצא ולפי שנה בכל דקים עשראחד

 המציא . שעות( טונה אתה וש לחדשים מונה אתה )ימים ממכיסיםכמותם
 סנן א' כל שלסוף צוה ולכן . תיקוט על ימים מ עודפים הויו היביעים שע"ה ההיינו יול"יאו שנת שיעור להם יתנו שאם וראה שנה ת' שלטחוור
 טשפפו ה" צים"אר יולי"או סידור שכפי אע"פ בלבד יום כ"ח שלאותו רעעי פיבר"ירו מחדש א' יום יחמירו הטחזור של הראשונים שמםסאתן
 על העודפים ימים ל פיחת ובפז סכינו  יעשוהו המביעי הק'  ובסוףכ"ת
 לבתה שנה בכל תסתכל שאם אעפ"י מזה ונמשך . שנה בתן תקונושיעור
 שגסן  או חלקים לרע גרינו,ריאו של המחזור כל תחלק אם עכ"זיל"או כשנות שם"ו של הרביעית והשנה רצופים שנים לג' שם*ה של שהיאתמצא

 $ רום ום*פ שעות חמש  יום  שם"ה  ושנה  שנה לבל שיגיעתטצא
 ש להיעבר תקן כיצר אמנם לעתיר תקן בזה אהשכקפא
 לחשבונם תקריב אלף שנת עד לחשבונם שכיה, משנת רהיטוי ומט עה שלהם דיעך מזמו העורפים aw % שהסיר כיין אה"ה'קפב
 5 האלו דברים של לעוסקן שיררתי באמת לוטר אוכל עתה איכשג : גרינו"ריאוכשיעור ונשאפו למארע נתקצרו נריני,ריאו ועד מאז שעירו שנים ורמז שאלףנטצא

 התזיק ובאלף ת"ת באלף יעשו וכן ימים כ"ח של הת"ס שהיאי תשש אלף שנת של פיבר"ירו עשו הזה והתקון הטידוי מכח אה"ה'קפד
 במחזור הלרלה ויחזרו כפשפמו יום כ"פ של יעשוהו אלפים ב' בשנתאבל

  אלטיש בב, וכן כשח של יעשווי וסאה אלפים שמ בשנת ולכן .שלאחויו
ושאתהם



מדשני חמישיויכוחטין
 כראוי כזפ של יעשוהו ות' אלפים בב' אבל . סאות ונ' אכפים וב'ומאתים

 יום ותת"קלפ אלפים ששה עור ימנו ולא יספרו לא כי מזה ונמשך .לו
 דקים ולק שעות וז"ר יום ותת"קלפ אלפים ששה אלא אשונה כבי שעיתומה
 . שעדן חצי שאצטרך פעם בכל השברים הזכרת טורה להקל להבא שאקראםן

 1 בתקון המחזיקים הנוצרים רעת לפי השנה שיעור ותקון מעות לךידי
 נא הופיעני ועתה . להם החמה ותקון מעות הודעתני כבר אה'כקפה

 ! הלבנה ותקוןפעות
 ששה של הוא צים8אר יול'יאיו של קמו שמחזור לך אפרתי כבר-אה"ח
 אדא רב של שהוא שלנו ומחזור שעות ופח יום תת"קלמאלפים

 ימיהם מספר יעלה אשר חרשים רל"ה של הוא ביתר וירחי שמשישהיא
 שהמחזור רואה הנך . דקים ול"ב שעות ויו יום תתק"לפ אלפיםלששה
 שמואל( של ותפ"ה שעה הנה )הן בקירוב וחצי nyw משבה' פרות הואשלט
 .דקים ונ"ב שעות חמש הסולד יקדים טחזורים ד' שהם שמם בט"וא"כ

 א' יום הפולר שהקדים תמצא וחצי שנים שאב ער תוסיף ואם .בצמצום
 יותר המולרות קדמו התקון ער הפעות התחיל שבו שמהועד נמצא .שלם
 . טמפריהם הוצאתי אשר לפניך שאציג מהמשל תראה כאשר ימיםטד'
 של הסולד שלהם קפן מטהזור פ' שהיתה לחשבונם של"א שבשנתוהיינו
 לס"ק כן כסו שהיתה להשבונם תר"נג אלף ובשנת . בו בכ"ה היהטאר"צו
 הזר שנים רצ"ב אלף שבסשה נמצא . פאר"צו בכ"א הסולר היהשלהם
 : בו שבעה יום עד אותו מנו לא הם אבל אברי"לג. ביום לבנה של י"ר למנות להם היה ולבן שעות וי"ג ימים ד' לאחוריוהסולר
 : הזה המעות להם בא ומהיכן אהיכקפז

 חוזרין קטן מחזור חדשי רל'ה של סולדות שכל שחשבו ספני אה"מקפח
 של א' בשנה ה" הינ"ירו שסולר שראו ניון ובכן . לעולםחלילה

 כתבו . נובימברי בל' בשלישית . בי"ב שניה בשנה דיזים"ברי בע"נמחזור
 כסבורים בפולדותיהם חדשים הרל*ה כל של וכן בלוחותיהם הימים אלוכל

 הוא טעות אבל הזה הסדר על חלילה חוזרים המולדות יהיו לעולםשלער
 הסיוחיות ובעונה ביום אלא יעשו שלא לטולרות וגבול חוק שם מי כי .בידם
 ראויין ורנעיו וחלקיו ורקיו ושעותיו החרש ימי כל והלא . בטחשבתםלהם

 האלו והאטת הדברים לבם על כשהעלו ובכן . הסולר בהן להיותוהנונין
 יום עור נורה שאיש באופן פנרולתו יהורידוהו קטן המחזור מדרך טהרמרו
 החמה שנת מותרות את תחתיו וימליכו לשעבר עושה היה כאשר השלדיעת
 אשר יום ל' של לוה מהם ויעשו איפאק"מאש בלע"ז שקורין הלבנה שנתעל

 כורות איפא"קפאש או והמותרות . הצורך כפי ליותר או לפחותמשתנה
 בכל להשתמש צריכין שאינן ולפי . בחדשו חדש סדי בקירוב הפולדותזמן
 כחם ומר תקוצב אלף משנת שהתחילו סותרות י"ס! לקחו א' בזמןהיות

 אלף ומתחלת . לנו התנ"ט הוא להשבונם תרצ"פ אלף שנת בסוףוהוראתם
 שישפשו בתנאי תחתיהן אחרות ונכנסו הראשונות מותרות י"מ נפמלותקש
 מותרות בי"ח שהרי ומפורמם ברור וזה . תתצ"פ אלף שנת סוףעד

 אלף בשנת אבל עשר מותרה היה שלהם קטן לטחזור עשר בשנתהראשונות
 . התחזור בכל ובן תשע הוא סותרה שלהם קטן לטהזור עשר מב שהיאב"ש

 : וכוונתם צרכם כפי המולרות תקנוובכן
 ! קטן מחזור בכל חלילה חוזרין אינן שלנו המולדות וכי אה'כבהרפש

attwנ :[ בישראל כזאת היתה לא אדוני לא אה"חקצ



שני ושכשישיניכרותנוזרי128
 : נורמה בלי כנוון ראיה בלי דברים אהשכקצא
 הש"פ שבשנת מצאתי יששכר תקון ספר של במולדות אה"חקצב

 א' ביום תשרי סולר היה רפ"ב לכמחר ראשונה שהואלחשבוננו
 ראשונה שהיתה השנ"ט בשנת שיטמבירנ י"מ חלקים ותתר"עפ שעותי"א

 ל' חלקים ותקצ"ד שעות ר' ר' ביום היה תשרי סולר רפ"נלמחזור
 זן ליל תשרי סולר ר6"ך למחזור ראשונה שהיא השע"ח בשנת .שיממבירי

 רפיה למחזור ראשנה השצ"ג בשנת שיפמבירי ל' חלקים וק"ש שעותפס
 התי"ו בשנת שיפמבירי כ"ט חלקים ותש"ר שעה א' ג' ליל תשרינגלד

 שיטמבירי ל' חלקים רי"ם שעות ו' ה' יום תשרי פולה רפ"ו למחזירראשונה
 תתי"ר שעות עשר א' ליל תשרי סולר רפ"ז למחזור א' התל"הבשנת
 כ ד' ליל תשרי מילר רפ"ח למהזור א' התניד בשנת שיטמבירי ל'חלקים
 התעיק זאת( )בשנתנו דבר וסוף שימפבירי כ"מ חלקים שכ"משעות
 ל' הלקים תתק"כר שעות ז' ו' יום תשרי סולר רפ'ט לפחזה*ראשונה
 זה משונים מולדות ושמונה מהזורים שני ראשי שפנה לך הרי .שיטכבירי

 : שלנו קמן בפחזור טעות חשש אין וכן .מזה
 בינינו היה  חידוש מה ועתה אמת.  תורת לנו שנתן אלהינו ברור אה"כקצנ

 : התקון אחרוביניהם
 2 מהראשונים בהפך באו מקרוב חדשים ושינויים הדחקות אה"חקצך

 קרוב חגם חל למחוורנו וי"ט ה' שהן למחזורם ויו ה' בשנת אה"חקצו י אותם וארעה האלו החידושים את לי נא ספרו אה'ככצה
 : פסחנו קודם אןלחדש

 : המבוכה ים במצולות טובע הנני אה"נקצז
 אביב החזירו שהם שכיון מפני כחסה ברה זו תולדה והלא אה"ח'קצה

 לכ'ה שלנו האביב ג"כ חזו* האמיתי מארצו כ"א ליוםשלהם
 את שינו שהם מפני אלא ההוא סהיו' זז לא מעולם שבאמת אעפ"ימארצו
 שהנינור נולד התיקון לאחר ובכן . מארצו כ"כ שהי' ליום ט"ו וק-אושפו
 לבוא שממהר חנם בו כקבוע להם והנון ראוי הוא מארצו כ"א ארדהבא
 בין רפא שהניגוד זמן כל ולכן . מארצו בכיה שקבוע שלנו האביבקורם
 עף א' חדש להפתין מוכרחין  ואנו  עליו  חנם  עושים  הן  טארצו  וכ'הב"א

 יתיימנו הנ"ל שבשנים והאמיתי הנכון הפעם וזהו . אתריו הבאהניטר
 : לפסחנוחגם

 : בריו על הדבר שאביו כרי משל משול אה"כקצמ
 חגם עשו שלנו לם'ק ח' לנו הת"מב היא להם תיפ"ב אלף בשנת אה"ח'ר

 מפנו אב"ריל כ"ג ער פסחנו עשינו לא אנהנו אבל מאר*צובנ"ט
 בשנת אירע וכן , שלנו אביב קורם א' יום מאר"צו בכ'ר היהשהנינוד
 להם היה שהניגוד ספני רפ"ז לפהזור י"ס שהיתה התנ,נ היא תר"צנאלף
 אנחנו אבל . בו חגגו בשבת א' יום שהיה ולפי . פורים יום מאר'צובכ'ב

 כ"א נ' ביום שהיה שלארסיו הניגוד עד חנננולא
 % אביריי

 : להקשות ולא לשאול עוד לישאין באווזן ובהשכל בחכמה קושיותי כל תירצת כי פעלך ה' ,שלם אה*כ81~ו
 היסוף עד הורכתן לכאורה אשר ונוראה נדולה קושיא עדין יט אה"חרב

 ! עיבורנו כללי כלבם

 2 האחיות שתורצת כמו אותה שתתרץ בך אני טובטה אה"כרנ
אה"ח



סהש* המיעףדיהרהסמי
 שלנו נעץ שתקופת שלש פעטים לך והניתי השמעתכן הנה אהשחרר

 שיפי"מברק י"ז ב' ביום י-:" שר"ה )לפי הש"מנ היא תקפ"ב אלףמשנת
 ואילך ומשם מאר"צו בכ"ה נופלת היתה התגם היא ת"ש אלף תהלתעד

 ער המצות חג את לחוג רשאינ אנו שאין נקכ והורעתיך בו בנ"נטפלת
 לסרק חג התחב שבשנת ומצאתי בם8רים בינותי זה אחר . התקופהעם
 הת"פת בשנת נעשה ובן מארצו בכ"ר חנננו לחשבונם תר"נב אלףהיא
 כשניהם הפסח שיחול תשם"ו אלף היא הת"קכו ובשנת תש"כח אלףהיא
 אפלת נולדה הקושיא ומזאת . התקופה קורם א' יום שהוא מארציבכיה
 מגעור הי' תיפשב אלף היא התם'צ בשנת כי רהיינו כטוה וגדולהחוקה
 טקרושתו נדחה ואעפ'כ שעות י שני ליל המולך שהיה לפי מאיצו ב"רביום

 עשית טדוע לשאול מקום יש ובכן לטחוור ח' שהיתה השנה אתועיברנו
 הותר ואם הת'טב בשנת כן עשינו ולא מארצו בכ"ר התי"ב בשנתפסח
 לא למה התי"ב בשנת האביב חדש את שטור ה' מצות את לעבורלנו
 שירגל חהת"קכו הת"פה שנת על לשאול יש וכן התם"ב בשנתוצהר

 : האביב קורם א' יום דהיינו מארצו בכ"ההפסה
 : פרוונקא ליהוי איהו דאינרתא קייינא אה*כרדץ
 יף רסנהדרין בפיק כראיתא יומי כר' מתחיל תקופה יום ק"ל אה"חרן

 י"ג ניסן בי"ו נופלת אדא רב שתקופת למחזור ה' בשנת ובכן ע"אי"ג
 סע"בש מ"א דף רסנהדרין )פיה דגהרדעי ואליבא חדש' בלבנה אביבדיפול היבי כי השנה את לעבר אנו צייבין רנעים ולצב חלקים תש"פגשעות
 אבל . בבלל עד ולא י"ו יום עד לבנה של חידוש הוא ט"ו יום רכלדסביי
 לשו חלקים תנ"ז שעות גן פסח של א' בליל נופלת שהתקופה י"ובשנת
 הת"פה הקריב בשנות הילכך . לבנה של בחידוש ניסן תקופת הו"לרגעים

 פסת של א' בליל התקופה והלה קמן לפחזיר י"ו הם ששלשתןוהת"קכו
 י'ו שהוא פסה של ב' ביום שחלה בה"תמב אבל . לעבר צריכין אנואין

 חזית )כד לרבא אבק בר הונא רב ליה דשלח והחנו לעבר.היצרכנו
 ער דהיינו שתא( לההוא עברוה בנימן שיתמר ער פבת תקופתדמשכא

 : עושים אנחנו וכן בבללוער
 ה"שם משנת לפסחנו הגם הקמיטו פעמים כמה לי נא ספרה אה"ברן

 : ה"ש אלף ער לחשבונם ת"ר אלף משנת רהיינו הת'ם שנתעד
 . תר'לו . תרכ"ה . תרי"ג . תר"ו אלף בשנת דהיינו פעמים עשרה אה"חרח

 . לחשבונם שהם . תר"צג . תרע"ב . תרע"ר . תר*סג . תר"נה .תר"כד
 תם"ב. תל"ר. תכ"ג. תפ"ו. הת"ד. . .שצ"ו הפנה שער. .השקנו
 ושלש עשר ואחד . שלנו קמן למתחר וי"ה ח' הם השנים אלו וכל .תנ"ג

 : שלהם קמן מחזורשל
 הפסת לענין ובינינו ביניהם שאירע מה לפרש לך נשאר עתה אה"כרם

 : ואילך ת"ש אלף היא הת"םמשנת
 ת"ש אלף שבשנת מירר אפיפיאור שגריגו"ריאו הוריתיך כבר אה"חרי

 ועכשיו . צים'אר יולי"או סידור לפי כנהוג פיבר"ירו לחרש כ"מ שנולא
 פסחנו זמן על בינינו גדולה והפלנה הפרש גרם הסידור שזה לךאודיע
 לפםחבו רצם מקרקעין היו ת"ש אלף ער תק"פב אלף שמשנת והיינו .וחנם
 שלט וי"מ וף בשנת קפן מחזו בכל בלבף פעמים שני בקירוב אהדחדש
 בכל פעמים ה' חגם ממרימים ואיל ת"ש טאלף אטנם . שלהם ונ'מ"א

 : פיבר"ירו מחדש שפיחתו היום ספני אלא אינו וזהמחזו
אה"כ16מז



שני וקבליסטידקבווקמטי8ט1
 : הזה השינוי יבואהמהזור של שנה באיזה אה"נריא
 שמשנת נמשך ומזה מחזורנו של י"א שהיא, מחוורם של בי"ד אה"כריב

 חרש לנו קודסין היו תקש אלף עד התקע שנת שהיא תקוטבאלף
 למחזורם וג' י"א בשנת דהיינו ומחזור סתוור בכל בלבד פעמים ב'אי

 דהיינו תת"צפ אלף עד תקם אלף אחר ועכשיו למחזורנו וי"פ דושהם
 : לנו י"א שהוא לטחטרם "ר בשנת נ"כ יקדמונו לנוהתר"נפ

 אכף ער תקונם שמשנת שלט האביב שנם אלא בלבד זו ולא אה"תריש : אחר חדש הפרש יוליר אחר יום עזיבת וכי אה"כר"ג
 ויצא . בו לניו נדחה ת"ש אלף אחר מאר"צו בכיה קבוע היהתיש

  היחס ת"ש  אלף  שקורם לתקופתם טתקופתנו  יתירה  והרחקה הבלגהמזה
 ימים ב אלא בינינו היו ולא בכ"ה ושלנו סאר"צו בכ"א נופלתתירתם

 : ימים ר' היתקת תמצא לכ"ו נעתק' שתקופתנוועתה
 : ואמתיות חרשות יהיו שבודאי מענותיך לשפוע מונן הנני אה"כרבטך
 ה' קודם היה שלהם המולד אם . בידך כללא האי נקות אה"חרמוז

 שיהיה מפני ההוא לבנה של בחדש חגם עושים אינםסארצ"ו
 מפני בו חוגגין ואינם שלהם אביב יום שהוא מארצו בנ"א שלוהנינור
 עושין אנו אין אנחנו אבל האביב אחר הבא בניגוד אלא חונגיןשאינם
 יבוא שלו שהניגור ספני טא"רצו י"א קורם היה שלו שסולד בחרשפסח
 גי' המולד יהיה אם יועיל פעמים כי הרוב על וזהו פאר"צו כיהקודם

 חרש את עיבוי שלא ומפני ר"ר( )סי' כפ"ש בו בכ"ר והניגודפאר'צו
 ולפיכך . לק"ו סאר"צו מכ"ה שלנו האביב נעתק ת"ש אלף שלפיברירו
 ולא בו לר"ג לנו ראוי ובלחי פסול הוא מאר"צו י"ב קוים שיהיההסולר
 א% סוכרחין זה יום קודם יבוא ואם ואילך מאר"צו מי'ב אלא ראוייהיה
  להם  תששר  אלף  התטכר בשנת  הראשונה  פעם  ראינו וזה השנהלעבר
 יט ש"ק יום עד פסח עשינו לא ואנחט מאר"צו בע"נ הגם  עשוודהם

 של פיבר"ירו הרש את עיברו שלא פפני היה השינוי לוה ונרמאאברי"ל
 לפי ובכן ל באמת שהיה ליום ח' שקראו מזה ויצא ת"ש, אלףשנת
 האביב שהרי שלהם האביב אחר היה ונינורו בח' נעשה הסולרתקונם
 היו ואם . כשנ ביום חנם ועשו כגב ביום והניגור סאר"צו בכ"א כדרכוהל

 והיו להם פסול שהוא סארצו ז' ביום הל היה המולר פיבר"ירו אתמעברין
 : אותה דחה ומי לכ"ו כאר'צו פב"ה שלנו ניסן תקיפת נדחית למה אה"נריק : השנים ברוב כדרכם פפחנו אחר חנםעושין

 נופלנו ולעולם לה הראוי מיום' זזה לא פעולם שלנו נימן תקיפת אה"חריח
 שהם שהיום אלא תיש אלף שנת אחר ואפילו האמיתי טאר"צובב"ה

 . כ'ה אותו קורין אנו פיבר"ירו לחרש שהסירו היום מפני כ"ז איתוערי7
 . קמן מחזור בכל שלישית פעם לפסחנו חגם קריפת סזה יצאואעפ'כ
 אלף ששדם והוא תש'ד אלף היא הת"סד בשנת ראשונה ראיטכאשר
 כ"ג ע"ב כ"א דהיינו בלבד ימים ד' לתקופתנו קודפת דגתה תיפתיתיש
 טפלת אינה שתקופתנו לפי יסים ה' ביניהן יש עכשיו אבל מאר"צווכשד
 ועתה . התשפות שתי שבין הימים ממנין הוא שכיה נמצא כ,ו עדאלא
 והכ"ב . כ' באמת הוא כיד קורין שהם היום . הרבד היה איך ראה נםראת
 שאנו לך הרי . כ"ה והק"ו . כיר והכ"ה . כ"ל והכיר . כיב הלב"ג .%ש

 והייט שרנו; לסתור אדם שום ביר כח שאיו אחית ראיה אצלי יזםשן : ארר ליום הראוי מיומה ניסן תקופת דחינולא
שאגו



טשני' חמישיויכוחטוף
 שעות י יום צ"א לתקופה תמפה בין אדא דרב אליבא למולד מוניןשאנו
 החלקים השעות עם האלה הימים ובמלאות רגעים ול"א חלקיםתק"יפ
 מהזמנים טוסיפין או פוהתין היינו ואילו החרשה התקופה בכנפהוהרגעים
 אכל * לפנים או לאחור תקופתנו שנרתית לומר יכולין היינו אזיהאלו
 5א ליצירה( הת"עג )שהוא הנאת השנה וער שני' ושים אלף כמו זהורבא אביי בימי שנותינו עיבור שתקן נשיאה יהורא רבי של בנו הלל ר'סיט
 הומפט ויא גרענו ולא היין אנו ומפיו תקונו ארחות מני אשורינונפינו
 . דירן לגבי תידוש ולא שינוי 5א כאן אין א"כ . נקויה כמלא אפילועליו
 בע"ה לעתיר ואומר בשעבר כשאמרתי ולפיכך . דירהו לגבי הבל.אלא

 כאשר אחר ליום או כ"ז ליום סאר"צו כיה מיום ר"מ נדחה שלנושהאביב
 לא נרינו"ריאו תקון השומרים ומרור חשבון לפי שהכל רע רכנו( )ם"יארע

 : והשבונט מרוריטלפי
 שנת ועד ת"ש אלף משנת לפסחנו חגם טקדימין שנים באיזה אה*כרימו

 1 הקרקס שנת ועד הת"ס משנת דהיינו ת"תאלף
 . תש"ך תש"יב. תש"ר. תשנא. אלף והם הנה. הנה אה"חרכ

 . השגמא . תש"נח . חש"ן . תש"סב . תש"לפ ( הש"לא .תש'כג
 . הם ולחשבונט . תש"צט . תש"צו . תותפח . תש"ף . תש"עז .תש"ספ
 . תיקיה . הל"י . תק"ב . תצ"פ . תצ"א . תפ"נ . ת"ף . תעיב . תם"ר .הת"מא

 *הק"כא
 : תק"נפ . תק"ט . תקם"ח . תק"ם . תיעלז . תקכ"פ

 : מזכיר לטבפח כלל לי תן ולכן כולם להחזיק לי אפשר אי אה"ברכא
 פעות חשש בלי בשנה שנה סדי תדע שבו נדול כל5 לך היי אהגהרכש

 המחתר שנות שבשלש הודעתיך בבי לא או לפמחנו חגם יקדימואם
 וי"א ח' י"פ שהם למחזורם וי"ר י"א ג' בשנת והיינו לנו קודמים הם'בלבד

 אומר ועבשיו . ב' ז' . ב, . י הוא לקדימה קריסה בין המרחק א"כלמחזורנו
 איפקמ"א הנקיא מותרות לו יש טחזורם של האלו שנים פנ' אחר שכללך

 : לפניך שאסדר כסו קבועיםומולדו
 מולדות שנאמר רואה( אתההלאין
 מולד מותר קטןמחזור

 : סאר"צו ח' : כ'נ :יר

 2 בו טן : נ"ב :י

 : בו י'א : כ'י"א:

 : מארצו י"ב קורםשנעשים מפני לנו פסוליםאלו
 שגת קודם דבריך לפי אה"כרכג

 אותנו קודטין היו ת"שא5ף
 ואחר קאן מהזור בכל פעמיםשני

 את עיברו שלא ספני ההיאהשנה
 פעפים נ' יקדפונו פיבר"ירוהדש
 . שנים ק' בכל פעמים פקושהם

 אלף שנת ולא ת"ת אלף שנת של פיבר"ירו את יעברו שלא אסרתעור
 אלפי' בי עד חמת"תק פעמים עשרם יקרמונו תת"ק ער טת'ת א"כ *תתיק
 ביבלו והפרש הירוש שום עוב יה" שלא אפית ואתה שנה בק' פעמיםכ"ה

 : זה את זה סותרין דבריך והלא תת"ק. אלף שנת עדוביניהם
 החלה אבדר כאשר תהיה ולא תקום לא הטוך אדוני לא אקחרכך

 אלף שמשנת שכשם אעמר הראשונה ועל . בראיה ואח"כבניסיון
 פיטנה כך פעמים פ"ו אלא אותנו קורמין אינן ת"ת אלף שנת עדתיש
 . תת'מו . תת"ט אלף . לפניך ערוכים השנים לך והרי * תת"ק עדת"ת

 . תת"סר . תהונו . תת"מ ו תותמה . תתעלז . רמע"לר . הת"כו .תקריח
נתתע"נ



שם חמישיריקדהטטץ180
 . חק"עה . התק"סז ל% שהם . התעצר . תת"צא . תת'פנ . תותעה .שתייה
,nVtpsתר'כד תרמז. . תר"ע תריה. תק"צז. . תירצד . תק"פו . 

 2 הר'נד . תר'נא . תר"מנ . תר"לה .תר'לב

 דהיינו רבות פעמים שאמרתי טה לבב על שתעלה צרו הראיהתי
 פחות לא שמואל כשל הוא ציט"אר טל"יאו של קטן מחזור ימישמספר

 שעטיו אדא רב ושל . שעות וי"ח יום ותת"קלפ אלפי' ששה והן סתרולא
 כל לקבוע נבוא פיו ועל נצא פיו ועל יבונה ישראל בשם אשר כלסוסך
 ול"ב שעות וי"ו יום ותת"קלמ אלפ" ו' ימיו טטפר השנה ומוערי חדשיחני
 אלפים י גריגו"ריאו האפיפיור של . סינו"טוש בלעז שקורין בשעה מס'רקים

 הימים שאעזוב ודע בשעה פש אקים ול"ר שעות וז"ר כן כמו יוםוהעע"קלט
 מעלין שאינן לפי השברים ג"כ ואעזוב הסברות לכל שוין שמספרםלפי
 היא ציסאר יוליאו מחזור כי וראה עיניך פקח ואתה . לענין מורידיןולא
 נמצא שעות שתי נריגוריאו טשל אדא רב ושל . וחצי שעה ממחזורנוארע*

 קכ"ר( ,סימן . וחצי שעות ג' נריגוריאו סטחזור ארוך הוא יוליאושמחזור
 כי בשנה שנה מדי תיקנה לא השנה תקן שכשגריגוריאו שתרע צריךעור
 להו וסבידא רקים ום"ם שעית ה, יום שם'ה היא ששנתו יען אנשר איזה

 כמ"ש שעות( מונה אתה ואי לחדש" מונה אתה זימים כפונולנוצריי
 שנה בהן ותשהכל שנותינו תקח שאם לפי * עושי' אנחנו וכן ק"ף(לבסיסן
 תת"קצז או דקים נ'ה שעות ה' יום משס"ה שתהב אחת גם תמצא לאשנה
 ומשע"נ . בפשיטות ימי' שנ"ה . שנ"ר . משנ"נ אלא רגעים ום'חחלקים
 ששנתנו אומר ונשאני . ע"ב בסי' שהודעתיך כמו במעוברות . שפייהשפ"ר
 לי"ש קמן המחזור תחלק שאם ר"ל רקים וניה שעות ה' יום שס"ההיא

 הנ"ל והימי' והשעות הימים ושנה שנה לכל יניע . שני' דהיינו שויןחלקים
 של רצופי' ג' תמצא בשנה שנה תקחם אם נריגוריאו שנות וכן קנ"ז(טף
 ותחלקם סאות ר' תקח אם אבל ציסטה יוליאו כשנות שם"ו של וא' יוםשם"ה
 . רקים ום'ט שעות ה' ימים שם"ה שנה או חלק לכל יניע שויםלחלקים
 נמצא . וחצי שעות ג' גריגוריאו משל גדול יוליאו של קמן שמהזורוכיון
 פעמים שא' ולפי בקירוב שעות י"ת הנ"ל יוליאו של עודף שני' ק'שבכל
 ימים שלשה או שעות ע"ב תמצא יוליאו של שנ" שבת' נטשך . ע"ב הם"ח
 הנ"ל האפיפיור המירם ולכן . גריגוריאו של שני' בת' שתמצא טסהיותר
 שעות שש של ולא דקים ום"ם שעות וה' שם"ה של יהיו שעברו שנהשהתן כרי . ותת"ק . ת"ת . תגש אלף של פיברירו חדש את יעברו שלאוסידר

 : התקון קודם שהיוכמו
 : עומדת בסקיסה קישיתי עדיו אה'כרכה
 שהצעתי מה לפי יען . תראה נאשר והתמוממ' התפורר' כבר אה"חרכו

 שני' בה' . שעות שתי גריגו'דיאו פשל ארוך שלנו המחזוראם
 מאות בר' . ל' מאות בשלש . עשרים שני' במאתים . שעות עשרעודפות

 בס . י"ו במאתים לשכרי'( חושש איני )כי בצמצים ואינן . שעות ח'יעדיך שנים בקן . וחצי שעה משינו ארוך ציש'אר של קשן המחזור ואם .מ'
 שעות עשב פוחת שכשגרעו'ייאו נמצא . ל"ב מאות בד' . כקרמאות
 אבל . יתרות שהן פורים אנו יען חשבוננו לפי בין ל"ב פיחת שנ"ט%

 הללו שעות מ' כי השבוננו. לפי לא חשבונו לפי פיחרע הנשארותהארבע"
 ההפרש עושין והן שנתם על שנתנו שיתר רקים מהששה ונתחברוותהוו
 מנ יש שלנו שנים שבגז' ר"ל ישראל שנות לת' גריט',ריאו שנוה ת' ביןשיש

שעות



בםשמ המיעףרכנהנווה
 עיבור שאחר מזה גמשך . נרנהרי4 של שנים בת' שיש מסה סתרשע"ע
 נריט'ייאו מחזור התחלת אחר שעות פ' שלני קטן מחזור נתחיל שנהת'
 פ' מחווט ירחי ת' אלפים ובב' . להשבונם אלפים בנ' ראשונה יארעוחי

 הגרפת ואז . ימים ה' שהם שעות ק'ך . ת"ת אלפים ובב' . ממחוורםשעות
 : הארץ כל על לסלך ה' והר נואל לציון יבאק-יב ובעו בענלא אבל . בו לל'א תרחה מארצו בכ'ע הים קבועה שהיא שלנונסן
 מלוסר שפתיך שיבלו ער סעי שסים ברכות ראשך על יחולו אה"כרכז

 ורגיבאי2 בטעסא סילת' אפגיו וגל דבור דבר הענין זה כל העמד' יעןרי
 : חי כל עין שזפתן לא כה עד אשר חבסה תעלומותלאיר
 הלבנה בחרש גריני'ריאו שחקן פה לפנקן להציג אני צריך ער"ן אה"חרכח

 באופן שנתם כיריר חיקן נריגו'דיאו שהוא שאעפ"י איפואדע
 חשבון באיחור עוותו אשר את לתקן עדיין לו נשאר החמה לעניןשפירשתי
 a'ep )ס" כמ"ש א' יום פתאומי הי' וחצי שנים שי"ב בכל אשיהמולד
 ברקיע תסורר קודם ה" לחשבונם תקפ"ב אלף שנת עד שכנה טשנתולפיכך

 יום באמת הי' הלבנה ר'א קורין שהיו שהיום באוצן להשבינם ימיםד'
 לא ואילך שכשם מירר הוה הנרול המעות לחקן כויי הילכך לסולרחמישי
 של מהזיזו יעשו שבסקוסו אלא כסלפנים הסולד יום קטן הכחזור עודיורה

 טהם סי':ם וישתמשו איפאק"מאש שקורין הובנה על חמה סותרותשלשים
 קפגים או נרולים תחתיהם אחרים יבנסו הראשונים וכשיפמלו מהלומן
 : לעולם חלילה חוזרין וכן לסולר התשבע להשוות ברי הצורך כפיטהם
 : ואולי האי כולי ועיין משל ב5י הזה הענין להבין א"א אה'כרכט
 קורסים שהיו שראה כיון כי אוסר ועתה . הראוי בזמן אעשה כן אה"חרך

 ג"כ ראה והצי שניס שחב בכל א' יום להשבונם ברקיעהמולדות
 דרך לו שבקש אלא וחצי שנים שי"ב בכל התקון שיעשה וראוי הנוןשהי'
 שנים ותיק אלפים נ' שבכל שמצא והוא . א' מקום אל הולך והכלאחרת
 אלפים שני של כחזור עשה ולכן יסים ח' לחשבונם השלד קודםהיה
 . שנים מאות סג' שבעה קטנים מחזורים לשמנה אה"ב וחילקו שניםותיק

 : וחצי שני' ש"ב חלק לכל יניעו שוים חלקים לח' תחלקם אם אשרשנים והש אלפים כב' פעמים ח' ההקון שיעשה באופן סאות טר'והשטיני
 : התקון זה התחיל מאימתי אה"כללא
 יא עיין אה"חריב

 . לחשבונם ת"ת א* בשנת יהחיל הראשון בי * התחיי
 * תיש אלפים פב' הרביעי . 21' אלפים מב' הג' * קי אלפים סכ'הב'

 . אלפים שד' הח' . תיר אלפים פנ' הז' . ש' אלפים מס הו' . אלפ" סנ'הה'
 תיש אלף בשנת אם . כמני שבקשת הטשל לך והרי צרכם כפיהמולרות לאו7- או להקדים כדי התיקין זה ויועיל . השביעי אחר שנים ת'דהיינו
 תקפ"ב אלף משנת ששימשו איפא';טאש או סותרות הי'פ נפסלולא

 הראשונים שנפסלו מפני אבל עשרה היה ת'ש אלה שנת שלהתתר
 סו היה שנה אותה מותר א' יום מהם קצרים רותתיהם אחריםונכנסי
 שקרמה משנה קצר הוא שנה אותה סותר בלבד שלא ודע . עשרהולא
 פשנה שקדמו מהיש א' יום אצר החדשים מהמותרות ,א; א' שבלאלא
 נותן הנני בוריו על הענץ שחבץ וכרי . תיש אלף שנת ער י2קפשבאלף

 ג העתיר ועל ההוה על העבר על ערוכות הטותיות לוחותלפניך
לוח
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 : ס"ס 6)ף סנ': סה)ע עד סספ"נ 6לף מסע 6יפקט6"ם סנקר6יס סתו;ר~ס)זה

 . סח"ס  5לף ס:ז סמלם טד ס"ס 5לף סיס מסמ)ס סטוסרוס)~מ ן ן 1,1,י, :,י ש,ן 1,11

י,ן,;ןן,ןן,ןי,ןןן,,,:ן otnhnt 5)פיס 3' סמקת פד סמ"ק 6)ף מגס מסמ)ס סנווחלוס),ה
 ראשון לוה של ראשון בסמפר העיין אם שהרי בנקיה הכי תביןעתה

 בלוה עיין . כ"ו במותרות תחתיו תמצא קמן מחזור של זןשהוא
 רואות עיניך והנה הלוחות שלשה ממפרי בכל וכן כ"ת ו' תחת ותמצאהב'

 פהותין שלישי לוח ומספרי אהד כהראשון פחותין השני לוהשמוהרות

 הביאת רבר והלא ת"ת אלף עד הלבנה תיקון אייי, ,למה אה.ברלג
 הלבנה וכבר בחרש ה' ליום ר'א קורין שהיו פעותם הואלעין

 תקפ"ב באלף מיד תקנות לא שאם ועוד . ישים מכמה בעלילנראית
 ראשון ביום חבם עושין קדש שבת ביום או ה' ביום הפסח כשחלאבי

 ש אהד שבוע עור להמתין להם היה . מלאבריו לוהממוך
 . ת"ת אלף עד תקפ"ב מאלף השעיות תקנו המותרות לוח עיי אה"חרלר

 היו הקפ"ב אלף שקודם והראי' החדש. התקון יתחיל ואילך ת"תומאלף
 : קעת( ובסימן כשש . ועור ימים הרש מפסחנו חנםסאהיין

 סולף תקנו שלא אפשר האיך , עומרת במקומה קושיא אכתי אה"כרלה
 הנעשה הלבנה שתיקון דע . בנקלה הענין תבין המשל ע"י אה"חיהלך ו הטים ה' או ד' להם יקרים ולאהלבנה
 סולר יקדים שנים הח' ובאלו ת' מאלף החחים תשת אלףבשנת

 הוא ברקיע הלבנה מולד כגון . לחשבינם בלבד אן יום ברקיעהלבנה
 אלא המולד יהיה לא חשבונם וכפי לפיבריר"ו כ"פ ביום ת"ת אלףבשנת
  והלוח הסולר תקנו ועיט . פארצו בא' יהיה שהסולר אוכפים החמהחין ספני סם כ"ח אלא לפיברוקו חושבים שאינם מפני אבל מאיצו לחדשבא'

 אן קורין שהם פיברית כעם ביום היה שבאסת לפי הסולד  יום .שכהם
  שיצפרכו בלי סארצו לחרש בא' כסולר שמורה לפי הלוח וונקט .מארצו

 ו המותרוה לווסת  להבק  הבללים הלפתי יזה אהצהדן 1 חרש לוחלישות
ffna



מהשני המישיושוחבושי
 הלבנה חרש נדנם החמה מחיש  יום  באיזה  לירעבשסבקשים  אה"חרלה

 ער טארצו מחדש לחדש יום ע"כ וטונין השנה אותה מותרמונין
 יום 4 הניגור יום לירע סונין וכן בכלל וער האירוש בו שסבקשקהחרש
 המקובץ  מספר  מוציאין ואב"כ יחר הכל ומחברין הלבנה חרש סימיאחי

 : המבוקש לבנה של יום הוא בו שכלה וביום ההרש ימימן
 כטף משל בלי שכללים אדות פעם לך אמרתי כבר אה"כרלה

 2 נשמהבלי
 יי' יומו לחדש בבמה לירע שרוצה מי . יאחר ולא יבוא בוא אה"חרב2

 והת"ענ להם תשיזג אלף שהוא( )הזאת בשנה להם הלבנהפולד
 חרשים הר' בשביל עור ימים ור' ג'. שהוא השנה .סותר יקח .לנו

 משלשים י ימיר . שבעה הרי יחר ויחבר' בכלל וער יוניו ועדשממפרצו
 הלבנה מולד יהי' יוניו בכ"ג ובכן . כ'נ וישארו יוניו חיש ימי כ5שהם
 . האמת אל  קרוב אלא אסדתי ולא מדוייק אינו החשבון זה כי רעאבל

 יסים הא ושנה שנה כל מיתר עושים הם זה חשבון שלפי הואוהמעם
 אינן צים"אר ויולי"ו שמואל חשבון לפי שהרי טניעין שאינן ובאמתנמחים
 ימים עשרה אדא רב תשבין ולפי . חלקים  ור"ר שעות ב"8  יטיס  עשרהאלא
 . להם ולא לט לא החשבון זה מכוין אינו א"כ חלקים וקנ"8  שעותכ"א

 2 התכונה הכמת חילוק לפברוקוכ"ש
 ומן בין שיש ההפרש שהורעתני בטה ושמחה צהלה נפשי אח"כרנ"א

 . פקפוק שום ולא באו ספק שום לי נשאר שלא ובאופן לפסחנוהגם
 . חנם לענין עצמם הנוצרים בין שיש ההפרש לי שתגיר צררי עדיןאבל
 נראה וזה מכת שרחוקים סמה מזה זה רחוקים יותר שהם רואה הנניכי

 בעיקרי חלוקות  סברות  בסה  הנוצרים  בין שיש  אלפ"י אה"חרביב ו גרולה הסוהלי
 ואע84 כלבר  כתות לשתי אותם אחלק . צרכי לפי הנה ,אטונתם

  והמדינות האוטות בל אבבום  היובים  סוג תחת  ויומי' יוני'  בשםאתהן

שעושיי
 אמונתם עיקרי בקצת עמהם מסכימים  שאיבן  אעפ"י היונים עם חגם

 הרומחם עם ההונגים לכל  רוסיים אק-א וכן , איננלא"מירא מלכותכגון
 הולא'נרא מדינת כנון . אמונתם עיקרי בכל להם מודים שאינםאע"פי
 עם  חנם לעשות החלו ת"ש  אלף שמשנת  גירם"ניא היא  אשכנווקצת

 נדגלות ועיירות וכרכים ועצומים רבים שיים בה שיש אע"פהרומיים
 לסוחטים גדול צער שהיה ספני כן ויעשו האפיפיור בקול שומעיםשאינם
 . אדי בשבוע וזה % בשבוע חוגג היה שזה לפי הרבה זמן מפסייי'שהיו

 העשרה להסיר וגמרו נועדו ולכן . אחר בחדש וזה זה בחדש זהולפעמים
 ומלך . כמירורו השנה ולמנות נריגו"רי4 החשבון לפי העירפיםימים

 שישתוו עד פיבר"ירו של העיבור שנים ר' בכל שיסורו צוהשויצ"ייאה
 ובין ביניהם ואין ימים ר' כבר שהסירו באופן  עושין הם  ובהלרוסיים
 חנם ויעשו השנה נשכ  ימת תש'ס  אלף בשנת וכן . ששה אלאהרומתם

 ומושקך"ווטש אינגאל"אמהיא מלבות אלא באיבר"ופה נשאר לא הרומייםעם
 שהאפיפיור שמיר רע ועתה . הישן השבון עדחן ששומרין יק וארץורו"מיא
 נולרו קצף( )ם" כע"ש אוק46וברי טחרש ימים העשיה הסיר ינ4רינו"ריאו

 . במשפתו ל"א של אותו עשו הזונים אבל יום כ"א אלא לו היה לאיישרש אשהד שלרוסיים הא' , ועצימות גדולות הפרשיות רן וציונים ה-ומיםבין
  אתר אבל ק"ן  וגישור ע"י  הלבבה רקת מבקשן  היו התקון קוהם ביווב'

התקת



שני המישיהכחקרוי 1 ';6
 שמעוג הג' . קפעח( )סי' איפא"קפאש או המותרה, ע"י אותו סבקשץהתקין
 שהאביב הך' . היונים קורם יסים ארבעה הפולדות לחשוב התחילוהתקון
 בו בב"א קבוע נשאר יונים ושל טאר"צו כ"א ביום נקבע הרומייםשל

 היא לחשבונם תק"פב אלף טשנת וזה ל"א קורין שהרומייםכבראשונה
 עור נוליו ואילך משם כי . ת"ש אלף תחלת ער לחשבוננו הש*מנתהלת

 : בע"ה אפרש כאשר ביניהם אחריםחירושים
 לעמן והיונים הרומיי' בין גדילות מהלוקית מלדו התקון מזה אה"חרבאט : התקון זה תולרות נא הוריעני אה"ברכוזן

 קורטין לשניהם א' שהוא שלהם קמן מהזור שבכל לפי חנםזמן
 כלבר ימים ח' ולפעמים שבועות חמשה או חרש פעמים דן ליוניםהדושים
 . תשיו . תשיג * תיש אלף כשנת כגון יחר חגם עושים המהזור שניובשאר
 של האלו הטרהקים שני יחד שיתחברו אירע ואם . תשי"ג . תש"י .תש'ז
 נרגל מרחק קורא אני אשר המרחק משמהם יוליד אזי יסים וף ושלחדש
 עד לעולם גדולה תמיהה גורם וזה . יסים ל"ה או שבועות הי שלשהוא

 : פעמו גליתישלא
 : זה בתגר הכנימך מי אה*כרנטה
 דגם עשו הנוצרים לחשבונם תרצ"ג אלף היא התנ'ג בשנת ח אהרבוד

 ג' יום ער הפסת חג את תגננו לא ואנחנו פורים יום פאר'צובכ"כ
 יושבי כל ויתמהו ליוקרני הספואר' בעיר תושב אז הייתי ואני אב"רילב"א
 נכרים כאחד כולם אלי ויבואו הוא מה ירעו לא בי רעהו את אישהעיר
 זה להם ואוכהה . הזה החידוש מעם לבקש הטלאכה עליך ויאסרוויהודים
 . כדבריכם אעשה אני ואעפ"כ פעטים כמה כזה שאירע זכורני כי חידוש.אינו
 עד אזני את גולה ואין ובמחבריהם בטחביינו ובינותי טסני שנטתיאזי

 שנים בקצת לפסחנו חגם קדימת פעם מצאתי והעיון השקירהשברוב
 כי נהו ולא שקמו לא זה כל עם אבל קצ"ח( )בם" כבר הורעתיךכאשר
 שהיואשרו

 רוציי
 הנה אמרתי אז . והיונים הרוסיים שינוי' 8עם נ*כ לירע

 לענק הנוגע כל פירשתי בו אשר איפלקי בלשון כתוב פכי בפגלתבאתי
 אלא . הזה בויכוח לעתיד ושאומר שאסרתי מה כל הוצאתי ומשםהזה
 וישנ" להם באו מקרוב חרשים דברים קצת לנוצרים להוריע הוכרחתיששם
 השטפתי כאן אבל וכו' ל' ביום ביד קידוש . ראיה עירי כגון לנונושנים
 לנו התועלת רבי אסיים עניינים תחתיהן והכנסתי בהן וכיוצא אלוכל

 : אח"כ ברעתי שעלו וחידושים עולם עדולבנינו
 על415 אה"כרמז

 : האסן ומצאת יגעת חרל אמרי
 לטהורו . וי"מ . יקד . ח' . ג' בונת תמצאם האלו המרהקים אה"חרמה

 ואילך שמשם לפי תיש אלף עד תק'פב אלף טשנת ודוקא שלרםקטן
 יש שנה סאה שבכל שכיון נמצא . שאפרש כמו אחרת פעם עירוחפיף
 עד ת"ר אלף משנת פעמים עשרה בהכרח השינוי זה אירע מתאריםוו

 : ש"שאלף
 הנדווי שינוי של הש-ובה הסבה היא אייי אה"ברמם

 ! הזה

 בו בעשרים חל שלו שהניגור ספני סא"רצו ח' קורם הבא כטלרפוטלין וכהרוסי שכשם טשום . אוק'טוברי מהרש שהוחסרו יסים העשרה אה"חו4נ
 הבא הסולר פוסלים היונים כך בו בכ"א שהוא שלהם האביב קודםוהישו
 לפא שדם חל שלו שהנינוד פפני ח' איתו קורין שהם סאר"צו יקהקידם
 . הזפ . יוד . ח' . נ' שבשנות כפן ולפיכך כ"א אותו קח.'ן שהםהאילצו

ותולדות



ספשמ המישיהכדהס1י
 י , און סותר מחזור * שלאחריו בחדש אלא הגם עושין ושןההם השג" את מעברך היונקם , סשי"צו יקח קודם הרומים לפי נעשיןקטארר
 סוגך איפאקם'ן קפן : לות לך הרי בידך הזה הכלל שתשמורוכדי

 g~bn ,ה'כננ ליונים פסולין האלו מולרות שד' לךהרי
 נו ינ 1יחמ תק"פנ אלף משנת ודוקא שאסרתימהפעם

 :ן ן'עש הפולרית ב'1 חשבת אה'כיולטהילארנא
 לא למה ועוד והי"ח הח' בין שהם כיקמארצו
 להם פסולים הסה נם אשר וי"ז. י'ו. 8יו. הי"ד. נפשת מי ועל י"ב אלאזזשבת

 : שהוריתני טהכפי
 או המותרות שמספי שאעפ"י קפ"ח( )סימן לך אמרתי נבר אהשחלנב

 לקצת מהם י"פ אלא משמשי' אינם אעפ"כ שלשים הןאיפא"קמאש
 לשמש אחרים ונכנמין נפמלין ואח"כ . שנים לש' או לר' או לע כנון .זמן

 ער תקפ"ב אלף משנת שימשכו מיתיות בי'פ הלכך . הצורך כפיתחתיהם
 לא ולכן כא"רצו וי"א בפ' סולר שום שיורה מותר יש לא ת"שאלף

 . ("ו . ט"ו . הי"ר ג"כ הוכיתי לא לפה ששאלת טה ועל . בלוחהזכרתי'
 סא"רצו י"ח קורם הנעשה שהמולד שאסדתי שאעפ"י להודיעך אני צריךוי"ג

 : ולאלו לאלו כשר ואילך מפ"ו הבא זה כל עם ליוניםפסול
 ו להם פסול טא"רצו י"ת שקורם אמרת דהא אדידך דירך תשיא אה"כרננ
 מארצו מ"ו ביום הנעשה שהסולר לפי הוא והפעם . אדוני עא אהיהולנד

 אח"כ ימים ר' אלא נעשה שלא חושבים שהם מחמת ליוניםכשר
 אותו מכשירין שאינן הוא האטת אך בכ' הי"ז . בי"פ הי"ו וכן בי"חדהיינו
 מקום מכל אבל בי"ח שנעשה שאום-ים ספני אלא במ"ו שנעשהספני

 : בותמגין
 : בזכירה הענין לקיים משל משול אה*כרנה
 שבת ביום הסולר היה למהזורם וי"ו שלהם תרפ"ז אלף בשנת אה"חרנך

 היונים חשבו ואעפ"כ . היונים כפי ה' שהוא הרוסיים לפי סארצומגו
 בל חגם עשו הרוכיים ובכן לחשבונם מארצו בח' היה סולדשאותו
 : לרומיים אב"רי"ל ו' שהוא הישן חשבונם רפי בו בכ"ז והיונים .בו
 1 יחדיו הנם עשו לא ולטה אהשכדפנן

 וע"כ כארצו כ"מ שבת ביום היה הנינור הרומיים שכפי מפני אה"חרנה
 חשבו היונים אכל . כמשפפם בו ל' שלאיריו בשבת א' ביוםחגנו
 בשבת א' יום עד המתיה ולכן אבריל א' נ' יום עד נעשה לאשהנינוד

 : אבריל ו'שלאהביו
 : לה' אתה וברוך פעטך ברוך ושב הכמה היספת אה"כרנמש
 והיונים הרומיים בין הנולרות במחלוקות רברתי הנה ער הנה אה"חרם

 לרעת צריך , ת"ש אלף שנת ער תקט'ב אלף התקון משנת חגםלענין
 : העורם סוף עד ת"ש אלף משנת מחלוקתם סשפפ יהיה סהעכשיו
 . אבייל של ראשון 0114 והלאה משם נדחה לרומיהם ל"א שהם*ורם מארצי בנ"א נופל הי' ת'ש אלף שער היונים של שהאביב ראשונהואומר
 שהגם ליונים הרומיים שדמין היו ת"ש אלף קודם שלעכר שאם ג"כונמשך

 אחר . רמ"ד( )בש' שהויתי בש קטן מחוור בכל הגדול במרחק פעמיםד'
 ת"ש אלף מתהלת ובכן . קפן כניזור בכל פעמים י אותם קורמזן ת'"םשנת

 ער % 8רוץ
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 בהכרח ב"ה רהיינו פעמים כ"ג ליונים הרומיים קוימין ת"ת אלף תחלתער

 : הלוח לך והיי . בפקרהושתש
 : ת"ס 6)ף סגת עד ת"ס 6)ף שכגת סירס )מנ קזזם סוומייס :הג סריס)ים

 עליךיה"היומיים היונים ן הרומיים חשבונם ןקטן אי אה"כרפא חוש**מי חג יחג שנות ן!מחזור
י

 להזריענילמשא חדשהשבט ישן תשבוז ןהשבוןחדש
 הכללייםהעיקרים טאיוא אבריל כ ן מארצובז תשא אלףיא
 ע ם.l~sv מאץהאבריל מארצו;כרלאהשםי"
 הטעם אה-ח כמייטאיוב אבריל כא מארצו כחתשיזח'
 אלףומאחראנרילכתאבריליז מארצולאהשבי4:

 אחר שינוי ישרן"שאברילכהאבריליד מאיצוגתתשכג ;יי)

]-נו"% 5י 105 :ן:(י%צ1
 הראשוניםהמותרותאברילכטאברילית מארצוכההשמביד
אחריםונכנסואברילל אבריליט אברילכתשמ? .יט
 באלווזקתיהמ*ובכןאבריל:ו בם:ןב מאיצוכטתשנ )ג'
נכנסוDIW~nnאבריללאגרילימ מארצוכוהשנח ,יא
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 "'ני'" ןיייי פ 5:ר;;בי י"1 פ15
 אלף טשנתוהרומי"

 ז אלפים ב' עדהית סולר ן או סותר קטזןמחזור
 שהרומיים לפי . בוראי אה"ברכתי ןאיפאקטאן

 שנווו של פיבריר"ו אתעושים מ"ר15;ס'כננ'
 . בדבר ימים ב"ח של חסר ונורחקרצ"וצ נו;ידיוה'

 חל שהיה יונים של שהאביב יארעובכן13;י"כ''"
 ירעל . אבייל בש החדש השבקיפינו;חןכנ'ד
 תת"ק ובאלף בו כב' ת"ת אלףבשנתכו;ינימיי

 שיעי ביניהם יהיה לא ואעפ"כ בובנ'
 או הטומרות חפתנו תתיק אלףשבשנת שאע"פ לפי . חנם חק לענקחרש

 שום זה כל עם יולירו לא רל"ב( סי' נ' )בלוח הראית כאשראיפאקמאשש
 ואין יי ובעו , ליותם הפסולים ריסים הסולדות מורין שאינם לפיארמי
 ומספיקים כראים העיקרים שאלו מפני הזה בענין עתר להדעיךלי

 : עעקם סיעת ומטח לכפה וווינףיהס חגם זמןלקצרות
אאץ*כ



עשמ המישידיכדהנולי
 בין רבא יהואש אם לירע אלא יותר להפייחר רעתי איו "היכרסה

 2 ובינינוהפנים
 2 ישם כימי והטולרות האביב יום איחור יתמירו אלא אדוני לא אה"חרכל

 וחילוקיו תנאיו עם הענין זה כל לזכור נרול ועמל פורח לי יש אה"כרסז
 הזור בעיניך הן אטצא אם ובכן לאבר ונוח לשסוע קשה הואכי
 ז נפיץ בקיצורעליו
 וכבוד גרולה אלא לי אין כי רצונך לעשות רצוני הטלך אדוני אהיהרסה

 עמט מסכימים שהרומיים ואומר אתחיל ובכן יבריך בקוללשמוע
 שלא א' . מסכימים . במקצת ותולקי' וחגגנו חגם ומן לענין תנאי'במקצת
 לחונ נוכל והם שאנו נ' . המגור קודם ולא ב, . האביב קורם חגםלחוג
 כמו האביב בחדש החג כל יבנם שלא אה בטופו ואפילו האביב חרשבכל

 אלף בשנת נ"כ ויארע אבריל בנשא חגם שהל הרצף אלף בשנת להםשאירע
 בו: בכ"ג התע"א ובשנת . אבריל בכ"א הפסח חל התניע בשנת ולנותשימו
 ז וללטך ללמוו* וקלה וכוהה ייך יוהי אה"כחסם
 האביב יום בקביעת א' חילק" אבל . עמנו סמבימין התנא" באלו אהשחושע

 התקון שקודם אע'פי , מארצו בכ"א לעולי גריטשריאו תקון לפישהל
 ניצ'יט הקנצ"יליאו בזמן הל היה שלנו האביב אמנם . בו ב"א חלפי'

 ואילו . בו לפ"ו שהגיע עד אחור ונסונ הולך היה אח"כ אבל , פארצובכנה
 * השנה חרשי בכל מלילה הוזר שה" עד לאחוריו תוזר הי' התקון נעשהלא

 חזר ת"ש אלף תחלת עד השענג וראש תקפ"ב אלף התקון שנתאהה
 מאג . בו בכיו לחשבונם תת"ק אלף ער מאז . מארצו בכ"ה נקבעלהיות

 יום אחר שלישים( ושני א' יום )דהיינו שעות מ' יבוא ק' אלפים ב'אי
 . רכ"1( )בם" שפירשתי כסו שעות מן יתאחר שנה ת' כל לסוף וכן .:"ה
 כמו בו חוגנין אנו אבל שלהם האביב ביום לחוג רשאים אינן הםב'

 בשנוזשעש*ט
 הת"י

 שהיא התה"פ ובשנת . מארצו כיה ביום הפסח שהל
 בין חוגגין הם גי . ת"ש אלף אחר שלנו אביב יום בו בכיו תש"פאלף
 הניגור ביום אלא חוגנין אנו אין אבל . בחסרונה בין הלבנה נינוחביום
 האביב חדש עבור אדי חוגגים הם פעמים ר' . לאחריו ולא לפניודוקא
 עשו כאשר בשבת א' ביום חנם של ראשון יום שיפול כרישלהם
 תרפיה באלף עשו וכן אבריל בכיה שהנט לחשבונם ותרם"ו אלףבשנת
 לא אם הפסח לעשות נוכל לא בי לנו משא"כ . בו בכיב תרצ"וובאלף
 הת'מב בשנת עשינו וכן , האביב בחדש הראשותם ימים נ' לפחותיכנסו
 . בו בכ"ג נעשה הת"ף ובשנת . בו בכ"כ התם"א בשנת * אברילבלנ
 ושניהם אבריל בכ"ח ומסיים סארצו בכיב מתחיל בו לחת להם הראוי זטןה'

 א' יום כל אשר שבועות ה' או ימים ל"ה נכללים הזנק זה ובתוך ,בכלל
 תקונם שקודם אי חדש אלא לנו אין לנו אבל . בו לחוג ראי שלהםבשבת
 התקון אחר . בכלל ושניהם אבריל בי'נ ומסיים מארצו בהו מתחילהי'
 ת"ש טאלף . אבריל בע"נ ומסיים מארצו בכנה מתחיל היה תקש אלףער
 בכלל וכולן אבריל בכ"ר וממיים פארצו בב"ו מהחיל רעע"ק אלף רוכלתעד

 קורם סארצו מיעד להתחיל חרצה ואם . כירוע שעות מ' יתאחר ושלךוסיעם
 הדשות תתיק אכף וער משם ומכיה . תיש אלף וער מאג מכ"ד .כבזקון
 לך אבל . השמעתים ולכן הרוב על אלא אינה רירי שמנארז אלא .בידך
 . מארצו מח' מתחיל בחרשו לחונ להם הראה הסולף ו' , ruwדישות
א"ש ער בו בי"א התקון אדי * בו בא' סתהיל האז תלינם שדם לנו הראתאבל
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 הירגע ההפרש הלך ואילך ומשם . בו כיגב רען*ק אלף ער מאז . תגשאלף
 : פעמים כסה אמרתי כאשר שעות מ'של

 לתלמירע ארם ישנה לעולם שאטדו הזיל מצות את שכרת הרי אה"כרעא
 בחנינת להם קירתך אנו אם ותשכיל תדע הנצלוק ב.ה אה"חולעצן : קצרהדרר

 המולל שאם בירך מסור זה כלל ויהא , לנו קורמין הם אם אופסחנו
 אותנו קוימין שהם נוראי דע בכלל ועד טארצו ~Nff ועד פחן באשלהם
 אלף משנת כי תדע גם . אותך קודמו' אגמנו אח"כ יבוא אם אבל א'הדש

 והם קפן מחזור בכל פעמים " שתם ומדמין היינו ת"ש אלף עדתקפ"ב
 אנחנו ת"ש אלף שנת אחר עכשיו אבל . בלבד פעמים ב' לנו קורמיןהיו

 ראעו וכן שמענוה כאשר פעמים שלש והם p'/D בכל פעמים ט"וקורמם
 . אבריל בע"נ ואנחנו מארצו בכ"ז חגגו שהם תשיא אלף היא התקנאבשנת
 . אבריל בי"פ ואנחנו מארצו בכ"ג הם . תשקר אלף היא התם"רבשנת
 ורע . אבריל בב"א ואנחנו סארצו בכ"ז הם . תשי'ב היא התעיבובשנת
 ביום פסח כשחל הא' קטנים מרחקים ד' ע"י קודמין שאנו פעמיםשהייו
 ביום פמה כשחל השני . סיר לו המטוך נשבת א' ביום חוג:ין שהםשבת
הן

 עם עד טמתינין שאז . בשבת אן ביום כשחל הר' נ' כיום כשחל הנ' *
 ושעושים כמתיהרים החוצה יראו שלא כדי מלאדמיו לו הסמוך בשבת_8ף

 עד חי בל מעיני נעלם אשר גדול חידוש להוריעך יש עור אה"חרעך : ראיותיך ובאמתת פענותיך בעוצם נרולההדוה ססלכהי ועל עלי הבאת כי מעל שסים ברכות יברכך שרי אל אה"כחנ ! כמונו מצרים ליציאת זכרחנם
 העיבור בטלאכת בקי כל ובעיני בעיניה שיפלא ובוראי . הזההיום
 1 רשא עלי כשעירים ואקבלם אטרתך כפל תזל אה"כ-עדן 1 מימיו כאלה ראה ולא כזאת שמע לאכי
 אנחנו לחשבונם תשכיר אלף היא לחשבוננו התפיף בשנת אהיהקך2ון

 הם אבל אבריל ח' שבת ביום ה' חנ את נחוג ישראל בני עם-
 בחילוק שהצעתי מה ננד וזהו . לט חג אמרו שהוא בו י"1 ער חנם "תוט5א

 שחל להם תשחזר א4 היא לנו דען'קר בשנת ג"כ יעשו וכן .הששי
nDOnיטיס ט' אבריל ה' ער אלא יחוגו לא והם טארצו כ"ח שבת ביום 
 וסודה . הנ"ל השג" עף תק"פב אלף התיקון משנת אירע לא וזה .אדמינו
 על ואשתרין נדול' סבוכ' לי גרם התירוש זה כי המלך אדוני לפניךאני

 כאן יש חשבונות קלקול אולי בלבי ואמרתי סבין ואק ושתים פעםהדבר
 עטו וניטוקו לאל( )תהלות ומצאתיו הרבר על נתיישבתי אח"כאבל

 : הוא ויציב אמת כי בעיניך שייפב בךומובפהני

 יהפ ללבנה ט'1 כ-מן אם פסח של ל ען ב. .רוע כבר fnwזעך
"  שבת ביום י"ג אלא טוסם אינם האלו השנ" בשתי אבל "ר-
 של שנ. שהוא בשבת א' בעם נמצא . לט פי ויום פסח של א',טדעא
 מניינם לפי ללבנה פ4ו ודא בשבת שני ויום לבבנה י"ר מונים הםשסח
 אחף עם ער יהסתק צריכין דוקא בשבת % ביום אלא תפנין שאינם~פי

 4 טנהגם גנך שהוא הזה הנצרצר פעם וחז פסח של חג אציו שהואבשבת
 ועור שלהם י"ג הוא ההם בשנים שלנו פגו שיום ראיה הבא-אה"כ
 1 הנ"ל חשנים ער התקון סטנת כך אירע לאלפה

אהשה




