
עאשני וץבפישיויכדוץכחיי
 ראשנה אוכר השניה ועל שאלופיך. לעועי פעם לתת לי נקל עה"חרפ

 ביום הפסח שחל תשיה אלף היא הת"סה במגת כזה אירעשכבי
 נ אבריל ח' מלאחויו לו הסמוך בשכת א' ביום חנם עשו והם . אבריל ה'ה'

 : לסתור ראיה מביא אתה וגי אה*כו*מ,א
 של א' יום שהנה . שפוטרתי מה לחזק אלא לסתור ראיה אינה אה"חרפב

 הנינוף היה שבת וביום . י"ר להם היה לע לבנה של 8"ו שהיהפסה
 חגגט ואילו בנינוד ולא במולך לא עמנו ממכימין שאינן הרי . חשבונםלפי

 פתח וזוהי 1 חג אסרו ביום אלא הם חוגגין היו לא שבת ביום שנהבאותה
 תש*כד הן לנו והת"קד התגפר שנות חידוש או הפרש בהבנת ליכנםפתיח

 אברי45 ח' שבת ביום נהם תשכור היא הת"פד בשנת כי . להםותש"כר
 מונין שאנו פסת של א' שיום טמני הוא והטעם . בו י' עד יחוגי לא הםאבל
 בסם חגגו לא הם שבת ביום פסחנו שחל ולפי . י"ג סונין הם ללבנהפ"ו
 ללבנה י"ר אלא היו לא שלחשבונם לפי פסח של שני שהוא בשבתאחר
 דג אסרו עד רגם לאחר הוצרכו בשבת אן ביום אלא חוננין שאינןולפי
 מאמיצו כ"ח שבת ביום הפסת שחל הת"קר בשנת יעשו וכן פסהשל
 יחוש לא התיפר בשנת שאמרתי ומהטעם ללבנה י"ג שהוא יאמרווהם

 : אבריל לחדש חמשה שהוא חנ אמרועד
 : ובנינודי' במולדות עמנו ממכיסים שאינם לך הגיר סי אה'כרפנ
 עלייך סומכין הם אשר ומחבריהם ספרוהם במבחר פצאתי כך אה"חרפר

 : מפיהםוחיין
 : ותש"מר ותותכף. . תש"ח ער כזה אירע לא ולמה אה"ברכגךץ
 : לחגם פסחנו שבין הימים ברוב שנבלע אלא ואירע אירע אה"חרפד
 : דבריך אופיית מה אבין ולא שסעתי אני אה"כרפו
 אלה שנת קורם שנם לאטר הראשונה השאלה על אשיב עתה אה*חרפח

 לט הת"סר בשנת היה וגה . 8"ו טונין כשאנו ללבנה י"נ מנותיש
 לנו ללבנה 8עו שהוא סמלצו הל' ביום פסחנו שהל להם תר"פד אלףהיא
 . ט"ו חש"מו ש5 ראשון שבת יום . י"ר מנו ששי ייים * י"ג ו4אוהווהם
 אף שהוא שבת ליום קורין היו ואילו השים של שני בשבת א' ביוםוחגנו
 אחר ימים ב' בשבת א4 יום ער חנם מאחרין שהיו וראי י"נ חש"משל

 שמנוהו נך ביום הפסח שחל תר"פח אלף הת"ס בשנת שאנגע כשהפסח
 ולכן נ' ביום הפמח שהל חד'צפ אלף הת'נפ בשנת ובן . ללבנה י"נהם
 שהוא בשבת לא' פמח של א' יום שבין הימים ברוב כי . חנם איחרולא
 אבל . חש"ם הל בשבת א' ביום לחוג שיכולים בזמן הניגור בא חגםיום

 לנו ט"ו ביום שלהם ללבנה י'נ כבראשונה חל לפעמים ואילך ת"שטאלף
 ביום ההיא בשנה חשבונם לפי נעשה שהנינור וכיון פסח של א' ה' 011שהוא
 הטמוף בשבת אן ביום רגם עשו . הש"ח אלף היא הקרסה בשנת כמוש"ק
 ספת אבל תש"כר היא הת"פר בשנת להיות ראי היה וכן . הפסק בלילו

 בשבת א' שיום נמצא ללבנה "ג בו מינים שהם ש'ק ביום הפסהשהל
 ומפני . האביב אהד הבא נינור קודם שהוא מפני בו חוננין ואינן י"רוכא
 עד להמתין צריכין בשבת א' ביום אלא לחוג יכולין אינם נימוסםשלפי
 היא לנו הת'קד בשנת יארע וק . לנו חנ אסרו שהוא השני בשבת א'יום

 עלה שלא ידעתי כי זה להודיעך ורציתי . עצמו הזה טהטעם להםתש"מד
 ביסים ולכן הזה התירוש העולם מאומות ולא מישיאל לא איש לבעל

 : ולע להם נדולה תמיהה ישום ההיא ובעתההטה
אה"כ
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 ז שכלך ממעיני החכמה סי עדנך בשב שאבת אה"כרפם
 ולוחותיהם לוחותינו ראיתי כי וקיים וברור וראי שאמיתי מה כל אה"חרצ

 הנקרא בספר רבה ושקירה ופורח עמל אחר ובכן לאלו אלווערכתי
 אינם הם ו' . הענין אל אשוב ואתה . טצאתי זאת מארפי"רולוגייומהם
 )אנ"הז( בימי תתנע אנחנו אבל דוקא בשבת א' ביום אלא חגםעושים
 מהשנים הלוח לך והרי : פסח( בר"ו %א בעלמא כראמייגן בדקו שיופוסלין
 עד הת"ס משנת רהיעו ת"ת אלף עד ת"ש אלף טשנת אוהנושקורסין

 2 הת"קםשנת

 : סתק"ס סי6 ס"ס qih עד ר~ש"ס סי6 ח"כ 6)ף טסגת )הגגו מנס מקדם כמניט)1מ

 מעגי:2:;:בן ץגג1:ג,יצב22 : 2ן:ן::ב,:יו21נ"ן5,",1ק,",1,,ק:1על
 גני:ג:ב:;העיביי ןבי י"::ברן

 : המרת מהתשלא ןבוכהגבו כא ן p'a יו'התצאיט
הכלן'בןawn~ 2"ש ץ:שןשיןנ"ש אה"כר2ן3תשלטבוןכסיאבו ה',כגיוםהחצטח
 אנילימובפחתשסא בוכבירבו ,יט א'יוםהחקבאיא
 עניןשהבנתיתשמטבובוגבו כב ש'ק,יו'התקכטים
 עו(העובוךתשעובוליאבו ג',כביוםהתקלזח
 ל,.ני.ביריךהשםבוכוידבו כ ה',יוםהתקםיא
 ,עטו י*יתשפתבובגגבו ג',כביוםהתקטחיפ
 כל לידעבדיתשיטבוכרייבו ש,קוכי~'התקנטיא אבל(הפסח(תשצובובזיאבו ש'ק,כגיויהתקנוח
 לירע שישפה-
 הדוסיים בת התקט אחר שנולרו המחלוקת לי שהניר רוצה היטליבזה

 : בקיצוי חגם לעניןוהיונים
 הנמצאים החילוקים בכל מסכימים . התקון אחר והיונים הכימיים ח אהרצד

 בסי' כתובים הם נהלא . ניצינ"ו קונציליא"ו של הסידורבהסכטת
 קורים שהרוסיים ליום מארצו י"א קורין שהיונים בסה א' . מולקיםקלה(
 כ"מ יום ספני בו בנ"ב  האביב קבעו הרוסיים ואילך ש"ש ומאלף *.כ"א
 יום י"א של תוחק ביניהם יש כן על . שנה באותה שחמרו פיברט"'וש5
 ליום נדחה התקון אחר שמיד שלהם האביב ב' ת"ת. אלת תחלתער
 ונוכף אבריל לא נדחה ואילה תיש אלף משנת רופיים של מארצ"ולשא
 ואו אבריל לכ' ידחה ת"ת באלף * בכלל ועד יום ייא צד המרחקאז

 משל שלהם האביב יתרחק ואז בו לנ' תת"ק כאלף . יום יגביתרחקו
 . מרחקים ג' ביניהם יש זה ועל חגם ביום מכ חנקים נ' . ימים י"גרומטם
 לרובדים מארצנו מ"ו גןדם הסולד כשיעשה גדול , זקפן . בינוני .נדול
 ר"ה שהם שבועות ה' חנם עושים היונים שאז בשבת הטישי יוםוקערם
 הדוסיים להשבונם תרצ"ח אלף בשנת שאירע כמו . הרומיים אחרימים
 . לרומים מאי"ו ד' יום שהיה שלהם אברי"ל בכ"ר והיונים מארצ"ו בל'חגנו
 אברי"ל כ' הוא םאי"ו בא' והיומם מארצץ בכ"ז הרוסיים תש"א באלףוכ

ליונים
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 לרומיים אברש בב"ו והיונים טארצו בכ"ג הרומיים תש"ר באלף וכן .ליומם
 בה' והיונים מארצו בלא הרומיים תש'פ ובאלף . אבריל פיו להםשהוא
 הוא הבינוני ~pm . הגרול המרחק זהו אבריל כ"ר להם שהואמאיו
 ותונו שרסוסיכם תשיך אלף בשנת כגון שבועות ר' אלא חגיהם ביןכשאין
 בשנת וכן . ליונים בו יא היא לרומיים אבריל בלח והיונים מארצובל"א
 . בו י"א קורין שהם בו בל' והיונים אברזל ב' ביום יהוגו הרומייםתשם"ז
 של הוא הקפון השיחק לאלו. אלו בין שבועות י' שהם ימים כרה לךווי
 שאז ואילך בשבת חמישי מיום בא כשהניגוד והוא . בלבד ימיםה'

 אלא היה לא הנינור שאותו שחושבים מפני הרוסיים עם חונגין אינםהיותם
 בשבת שם יום ער נעשה שלא סוברים בכן . הרומיים ענין אחר ימיםו'

 שלאחרם בשבת א' יום עד טמתינים היונים ולכן . היומיים לחגשהוא
 בשבת חמישי יום קודם בא כשהניגור אבל . הרומיהם אחר ימים ח'וחונגין
 לס שהנינוד להם תשי"ג אלף הוא לנו התע"נ הזאת בשנה סאירעכמו

 בשבת א' יום עד טשם והיה פסה של 4ף יום נ' ביום שהיהולרומתם
 קורם האלה הנרולים המרחקים שם . יהר הוגגין כולם שים הןשלאונניו
 ש ח' . בני רהיינו שלהם קפן טחוור בכל פעמם די באין היו תישאלף
 יש תיש האלף אחר אבל . לרומיים טארצו . "ב . * . י"ג ח' ביוםשהיו ספני ליונים פסולים היו רומיים של הסולרות השנים ובאותן . י"פ .י"א
 שלהם לם'ק י"ר בשנת והיינו הר' אלו מלבר ליונים פסול אחרסולר

 חוננות האומות שתי אם לידע תרצה אם , לרומיים מאיצו ח' ביוםשמולדו
 אם תחלה שתדע צייך . טיחקים פהג' ב' או א' ביניהם יש אם אויהד
 שיהיה צריך מאלה אחר תהיה ואם . הנ"ל מחמש % היא השנהאותה
 הקמן הסרחק שיהיה אפשר ועריין . הבינוני או הגדול ההרחק חגיהםבין
 כללא האי נקופ נשרול המרחק יש אם לירע תרצה ואם . השנים שארבלל
 אחר יום עד אדמיו או חמישי ביום יחול רומיים של הניטר אם .בירך
 שמצפרפים ספני שבועות ה' של הגדול השיחק טניהם יהיה אזיבשבת
 ביום הנינור יורה ואם . ימים % שהוא הלבנה ניגור ומרחק חורשמרחק
 בשבת ה' ביום הנינור יהיה ואם . הבינוני אלא יהיה לא נ' או בשבתב'

 בקיצת לך והיי . ימים ח' ביניהם יהיו הנ"ל שנים מחמש חוץ בשנהאפילו
 : והרומיים היונים כלליכל

 מן רצץ הרומיים כת עמנו שמסכימים טה כל מסכימים אה"חרצן ש היונים וכין בימנו שיש ההפרש בקיצור להגיר לך יש עריין אה"ברצה
 בין הבא הניטר פוסלים שהם בטה חולקים והנינוריםהמולדות

 להם אנו קורסין אזי ובכן הישן לחשבון דהיינו שלהם מארצו וכ"אפקו
 וע את עשיט אנחנו אשר תרצתי אלף בשנת שאיע כמו הנדולכמרחק
 תש"ם אלף בשנת וכן . ליונים בו ויפז לרומיים מארצו כ'ו ה' בעםהפסח
 דרס עשו והם ליונים נו פעו לרומיים מארצו ל"ו נ' ביום חננטאנחנו
 גונדולה בעיר ראיתי נאשר סאה ה' לרומים שהיה להם אברילבכדד

 וי'פ ח' בשנת שלהם קפן מחזור בכל פעמים ב' דרכם וזהלינדריש.
 שלהם לד"ק ח' היתה התניה היא תרצ'ח אלף ושבת . שלנו ופק ה'שהם
 ות"ז שלהם imP למחוו י'פ היתה התם'פ היא תש"פ אלף ושנת לנוהג'

 5 לות לך וווי .לסחזורט
לוה
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 ס"ס 6)ף כמ2 :ר ת"כ 6)ף מסוס סיוגיםכמג קוס כהגנו סשיסלוח

חשבון הגם ן ס"קחשגוןחגשנימ"ק
 חרש ישן חסכון ןשלהםחדש סחההנוצריםשלנו

 ןיפכומארצוג'יום תשטאלףטז
 אבריי

 הנ:איוכד
 במאיוכאח',אברילכזמארצו שיקיום תשיזאלףה
 כ כאיו ,כא אכריל ןיט כהסגרצוה'יום השכחאלףפז
 אברילל ,ים אבריל ,יםכומארצוא'יום השמזאלףמז י באיו ןכה אבריל ןח'כזמארצוג'יום תשלואלףה
 ר מאץ ,כג אבעל ,ח'נומארצוה'יום תשנהאלףה
 דכג:מא? אבריל ,יט כהמארס ג'יט תמסואגףטז
 א כ',סאעח',אבחלכזמארצוא' תשעד,עםאלףה
 א סאע ( כ' אבעל (ימכומארצו ש"ג עם , השפהאלףטז
 1 סאע ,כד אבדל ,הי כחכארצו ה' ,עם תשצג אלףה

 4 83שהע1 וטלהם והנעורים ו"טולרות איחור לענץ ט תידו ט, ו כ אה*2בז
 אט אחריו או בשבת חטישי ביום יהיה שלנו הניגוד אם אה"חרצה

 ל או א' ביום יהיה אם אבל ימים פ' או בעשרה אותםקורסים
 ; יסים שבעה או מחכשה המרחקים אלא וביניהם בינינו יהיולא
 ! חדש הפרש איזה ובימהם בימט שהיה חושב הייתי אהשנרצם
 והם לוחותיט את שנינו לא אנחנו שהרי כן להיות אפשר אי אה'ח?ט

 ובזה י"ג נריטריאו האפיפיור בקול שסעו לא כי בשלהם עוטריםעדין
 תרע שכלך בחריפות אתה בי ועיבורם עיבורנו בענין למילין קנציאשים

 שמ פעם לי תניר אשר עד אעזבך לא כי החבר אהובי רע אה"כבטא 2 העולם סוף עד לעתיר מוצא מןותשכיל
 2 עיבורנו על ששמעתיכללים

 1 טהשבותע4 ומהשבתי רצונך רצוני כי ארוני דבר אה"חעט21
 לניסן הסמוך ארר בנם' י"פ רף דר"ה )פ"ק אמרו נתל בלל אה"כשג

 לא ואילך עזרא סטות רע"ב שם ) אכרו אחר כלל ועור חטר(לעולם
 מה לעולם חמרים שניהם ואלול אדר למה לי וקשה . טעונת( אלולסגינו

 מעפ אלא עסו עלה לא הגולה מן עזרא שכשעלה ידעת כבר אה"ח4ך י הלו הנדול התקון מה לי תניר הלא כ אהאה 2 בזה חז"ל עשו גדול ותקון יבר אה"חשד 1 המאתם ומהפשעם
 רבוא ארבע כאחד הקהל כל בנחסמי ככותב ישראל טעםמזעיר
 ובפרש הנה ואחר הנה אחר העולם רוחות בכל פפוזרים הסרבבות ורבי אלפים אלפי שהיו העם כל וכאשר . וששים סאות שלשאלפים
 ב"ר היו שבירושלים מכ ידעת * טילון הנקרא אלכסנדרי וידירי'לרומיים היוסיפע סרברי  כידוע  ועצום נרול ממפר היה טצרט ובארץ בבלבמלכות
 ביום ר"ח עושין היו לא ואם ראש עירי באו אם הדא" ע"פ ל' עםלקשין

 . שמים קרשוהו שכבר סעצט מקודש ל"א יום כי ערים העדאתסבלתי
 ור"ת ר"ח בהם לקבוע והנשים ראויים ולנא ל' דהיינו אלו ימים ששניולפי
 וסוכות יתעב ואימתי ר"ה אימתי הדחוקןם ישראל לבני איפוא יורעבמה
 אצן לרינ ינולין אט  אין  ובבן . לכם( יה" אחת ותורה אוסר הכתובופסחו
 ימי' בשני ה'כרעדי

 אב כי ליום וקצת שני בשבת א' ביום קצת כנון חלוקיי
 גמול תקון עשו עינם ראתה יקר שכל חז"ל ~כן בראנו אחר ואל לכולטאחר

 לא לארץ חוצה שבני שצוו והיינו נוקפם לבם יהיה שלא ברילרחוקש
 ובנה 5צב יום יסים שני ושיעשו אלול אע; ולא אדד את לא מעולםיעברו

סובכה



עגשני חמידתד5כ*דןקכוזרי
 1 נשטה בלי כנוף טשל בלי שענין אחרת פעם לך אמותי בנר ""כשז : בהכרח ישראל ארץ בני עם ה' הגי את שיחוש להםטובמה

 סטה ועתה . אלול את עיברו חיל שנני עצמך הגע . הנני אה"הלמרן
 יהר הגגו שלא נמצא . ל' יום  עועי א"י שבני ואפשר ל"א יוםשיעשו ודאי א' יום עושין אם א' יום או י'ט ימים שני עושים אונפשך

 יצאו לא עדין ימים שני יעשו ואם לכם(. יהי' אחת ~תורה אומרוהכתוב
 שאין הרי וליב בל"א ר"ה עשו והם ל' ביום חננו בא"י שמא כי ספקמירי
 והוא ימי' שני לעשות אלול חסרון ירי על אלא יהד כולנו לחוגררך

 : פסת לנביבאדר הריי
 תטהרו אבל . לשונם על ומלתו בם דבר ה' שרוח עוטר צריך אה"בשם

 ! השבועות בחג הזה תקון עשו לאאיך

 בסהר לסיון קורם שהוא אייר כי מעצמו ועוטר מתוקן הוא הרי אה"חשי
 החרשיו כל תשרי ער מניסן כי . כידוע מעצמו חסר הואהחדשים

 : חסר אלול מלאאב * חסר תסוו מלא סיון . חסר אייר פלא ניסן כגון . חסי וא' סלא א'כסררן
 ! מועדים לנבי בבל גלות של שנה בע' נוהנןן היו איך אה"כ7סיא
 . ההם בימים הנהנתם סרר בספר כתוב נמצא לא קי יוסע איני. אה'חש"ב

 בהסכטת היום כמונו הסולר כפי קובעין היו דעתי לפי ישראל כלאבל
 הר' ואישר שקיים כמו הסכטתם קיים שהשי"ת ואפשר . שכיניהםנביאים

 ! י"ס( )ח' בזכריה כנראהצומות
 מסיני נתקבלה הסולר פי על שהקביעה סאסין אתה אי יכי א"כשיג

 1 מסיני שניהם נתקבלו הראיה ובין החשביו שביז ספק אין אה"השיד :ממר"עה
 שהם שנראה הסכמתם ואישר קיים שהקב"ה א"כ אמרת יסה אה"כשטו

 : הקב"ה מאת הסכמתם נתקיימה ואח"כ תהלההסכימו
 כדאיתא ראפשר היבא הראיה עפ" לקרש שמצוה קבלו ממיני אה"תשטז

 הטלהמה מפני או העבים ספני אפשר וכשאי כ'( )דף דר"הבפנק
 מה כרת ממתפקים היו לבבל כשגלו והנה . החשבון פי על יתנהגווכו'

 אסרתי החשבון בחירת ועל . הנביאים בהסכמת בחשבת ובחרולעשות
 : ממיני נתקבל שכבר עצמו החשבון על לא ידם על קייםשהקב"ה

 טםפר בבבל היו ראשון בית חרבן אחר שהרי והמברא. השכל ח אהלחידק : הראיה ועזבו בחשבון בחרו שישראל מוכיח מאן אה"כ17'ז
 ורבות . אסתר בסגלת כנראה ופרם בפרי %ן ישראל של ועצוםגדול

 טצרים ומלכות . מ"ג בירטיה ככתוב קרת בן יוחנן עם מצרימה ירדומהם
 אורך נמצא . לתשעי קרוב ופרם בם"ם ובבל . טעלות מ"ב באורךהוא

 מעלות לשלשים קרוב למוח טמערב דהיינו לפרם ממצרים הנאתהרצועה
 אפשר ולכן מצרים קורם שעות שתי ויעריב השמש יזרח פרם במלכותובכן

 ולא שלשים ליל שהוא שבת ליל של החמה בשקיעת הלבנהשתראה
 ואם ק"ך( )מעע כמ"ש שבת מוצאי של ההמה שקיעת ער בפרםתראה
 שבת ביום השנה ראש עשו שבטצרים נמצא הראיה ש על שבעיןהיו

 לסצרשם שוה שהוא. הסולר רהייע החשבון עפ"י שבעין שהיו לומרצריך וראי אלא . לכם יהיה אחת תורה מקיים אני והיאך בשבת א' ביוםובפרם
 יאמת לא אנל הלב על ומתיישבים ונכוחים מוכים דבריך אה"כשש : כולו העולם ולכל ולפרםלבבל

 יחזקו 19 יב1 : ותאמן איה ו הכאטאטאו



שם המישיכלכדהטדי148
 שהוא מפני מזה סדר נכון אין דעתי ולפי . בנלות סרר לאיזהצריכין שהיי ספק אק אמנם רעתי קבלו אוטו אני אבל . לי נראה כך והשהשכ

 ; לכלשוה
 טובים ימים שני לעשות שהתחילו לך נראה ומאיטתי אב"כשחבא

 : נליותשל
 ל' יום קדשו א"י בני אם חיל לבני בהכרח הספקות נולרוישראל בארא שנתיישבו ואחר עסו וגלותו מבבל עירא שעלה אחי אה,"שכב

 : ל"א  ביום  קבעואו
 נבם בן ירבעם משהושיב ימים השני שהבהילו אפשר ואי אה"כשכג

 נמרו שבהם והותיקין לרגל יעלו שלא כדי הררכים עלפרדסאות
 : יכיס שני לעשות הסנהררין רשות בהסכתתביניהם

 שנינו כי עלי לחלוק יבול nhw ולא עליך לחלוק יכול אימ אה'השכד
 : שמאפיענין

 : יוסי תרי עברינן מעמא מאי יירחא בקביעא רבקיאינן והשתא אה"כשכה
 ואעפץ ק"ל. ס" נ' )ויכוח זה על תשובה לך החזרתו ככר אה"חשכד

 שיש מה בל מענתי שם כי להארעי לי אין כאן שאאריך אזשאמרתי
 : תוסיף בל על עוברי' שאנו עלינו המ.עני' לקיאי' נשיב ומה אה"כירוכז : להוסיף לי ואין לטעוןלי
 לעשוק כונתנו אין כי ועיקר. כלל עלינו תפיפה להם אין אהשחזטכה

 7:ל שני יים שבכל והראיה , בלבד א' יום אנא פיב יום ימיםשני
 יום עד השני וביום קורא אינו ובסכות . הראשון וביום קרא מפמיריועם

 : המועד חול שלראשון
 המערב. ובין המזרח יושבי בין גדול הפרש יש שבת ביום הנה חה"כשכם

 שביר של שהרית מתחיל אזי הפזרת בקצה שבת יום כשכלהכי
 2 לכם יהיה אחת הורה מקיים אני היאך וע"כ המערבבקצה

 והבל גנוינו המפטפט ק-אי דברי הביא מפרשו זיל מום'קאטויהודה שה'ת- ליח( ס" )סאבם הראשון הכוזרי בם' מצאתי לזה קרוב אה"חשל
 ושלש ושתים שעה רפקום מקום בין יש שבשבת 3שכשם לאמר פיהו*פצה
 ראוי כן ושעתו כק,סו כפי השבת מקרש ישיאל איש כל בי לן איכפת4לא

 השסים יאם ראייתו ביום יקבע ומקום מקום שכל החדש בקידושלהיות
 ע"כ . נותן( שהשכל סה כפי ר"ל ההקרבה כפי יעשו בעביםטתקשרים

 : דבריותמצית
 בירך מה תוריעני וכיה"כ הקראי דברי בפירוש פיך הרחב אה"בלמלא

 :להשיב
 ר' והרב הבוזר בעל הלוי יהורה ה"הף בין נדולה מחלוקת יש איהשלב

 הבקר אם עולם יסוד בעל ישראל יצהק והיחר הייא בראברהם
 מעלות כ"ר בכרי הארין לטבור פסוכה שהיא מירושלם מתחיליןמהערב
 עסק שאין ולפי הכזרח מקצה או . בקירוב וחצי שעה דהיינו מערבלפאת

 1 שהוא כמו היבר אניח בו שאנו בענין זולבחלוקת

 : עמך ה' כי בלבבך אשר כל עשה אה"בשג
 כהקוטה מדבר אס ולילה סיוט שאביא שהמשלים ראשונה יע אה'חשלר

 להפוך עצנ,ך תמריה שלא כדי שוין והשעות והלילות שהימיםניסן
 ק"ף יש המערב לקצה המזרח מקצה כי ואומר . לשיות שוות בלתישעות
 על יוצא וכשהשטש היום שעות ב"ב עליהם הולך השטש אתרשעלות

הארץ



ערשני ה23ישידיכדדץכוזרי
 שהוא היום של המערב בקצה הלילה תחלת הוא אזי היזרח נקצההארץ
 שביר ליל תחלת כנון . הלילה אחר הולך שהיום ישראל בני לנו .במר-ח
 הוא בפזית שבת Sl~S חצי . במערב שבת ערב של בקר רוכלת הואבסורי
 שבת ליל תחלת הוא בטזרח שבת של בקר . במערב שבת ערב יוםהצי

 דבר וסוף . במערב שבת ליל חצי הוא במזרה שבת יום חצי .בפערב
 ישראל שכל לר הרי . במערב שבת של שחיית הוא במזרח שבתמוצאי
 בסערב שבת ליל שכשהוא אלא ביניהם הפרש ואין שעות י*ב יחדשובתין
 יש עור . ולאלו לאלו קדש שבת הוא אבל בטזיח. שנת יום הואאזי
 ב המעי בקצה ליושב יאמר המזרח בקצה היושב איש שאם והוא אחריחרט
 קריתי הת"ענ שנת של ניסן ה' שבתסם

 מפ-
 או אחוז בשעה תהילים

 שיום יבין ולבבו ישמע באזניו המתח מן לבא במערב היושב כהשיאמר
 וו שנה סל ניסן של ראשונה שבת כי . ולוה לזה שבת ביום חל ניסןה'

 לכם יהיה אחי: תורה טקייסין ונמצינו עלמא דנולי אליבא לחרש ה'היתה
 זה חלוקין ימים בשני הפסח חג עושיןהיינו ושזוהי סקוסו כפ. הראיה פי על כקדש היה ואחד אחר בל אםאמנם

 אה-
 : ן ז

 הנבני: שניאתה ליו"רני בעיר אשרראיתי את תשכח אל זכור אה"חשיו : דבריך ויאמנו משל לנו טשול א"כשלה
 ההוא הכעשה טהדש הנני ועתה , קי"ח( )סימן אדר ב"ס בלילהחרשה

 הראיה עפ"י ואחד א' כל יקדשו שישראל אפשר שאו להכריח אחרבמשל
 ביום המזרח בקצה היה שהמולי עצפך הגע . ושסע המכת . סקיסוכפי
 ביראי ההמה( לשקיעת מפוך נראה שאזני בידוע חצות אחר ונולרכלל ולפי . סיד שבת ליל חצי אחר בפערב הוא ואז סיד היים חצי אחרשבת
 זכן לה שאין ספני בסורח שבת מוצאי בליל הלבנה תראה שלאהגמור

 ליושבי אורה שתראה באופן . שעות פשש בפחות סהשכשלהתרחק
 שימתינו וצריך שבת בפוצאי החדש את לקדש יכולין אינן ובכן .הסזרח
 ששעת המערב יושבי אבל . ויקדשוה יראוה שאז בשבת שני יום לילער

 מהפולר שעית לי"ח ק*וב שיש כיון שבת ליל הצי אחר להם היאהטלר
 א' ביום חוגגין סירב יושבי נמצאו . שבת בפוצאי ויקרשוה יראוהלליבה
 : לכם יהיה אחת תורה הקיא הלזה . בשבת ב' ביום מזרת ויושביבשבת
 כן שבת דכקירוש לך אימא דלעולם ויאסרו לך אויבינו יכחשו אה"כשלז

 : והחנים הדש ראשקידוש
 יום הוא טזרח של שבת שליל שאע"פי . ראיה כשבת אין אה"חשלה

 פערב של שבת ליל היא פזרת של שבת ויום מערב שלע"ש
 בשעות אלא החדש יום שם ולא השבת יום שם לא משתנה אינואעפ"כ
 י"ר ושיים * ב' ביום וקצתם א' ביום הפסח את יעשו ישראל בנישקצת לוס- סובא מילתא דאוושא התףש בקידוש משא"ב . מלתא אוושאולא

 : לקצתם ט"ו יום הואלקצתם
 הראיה עפ"י מקדשין שהיו בזמן והלא . ניחא סי ולרירן אה"כקטלם

 במ"ק כראיתא א"י לבני י"ר היה ת"ל של שמקו יום בכלטעשים
 אשתכח חרא זיסנא יומי תרי בתעניתא יחיב הוה רבה כ"א( )רףודיה
  ההוא אחא לאורחא דכפורא יוסא .כולי בתעניתא יתיב נחמן רבכוותיה
 . שלהם עשירי הוא שלט י"א ויום ההרש את ב"ר עיברו שפא לילותיהיעם יומי ת"י ז"ל רש"י וכתב . בו' אקל במערב רבא יוטא למחר אילגברא
 ביוסא דבבלאי תבשילא בטים אסר בתשרי סר בחר לבבל איקלעלוי

רבה



שני וץכמיץמישכנדך(כוזריד14
 למעדנים לתם אכלו . דבבלאי תבשילא בטים * רש"י , רמערבארבה
 שפעמים הרי . מתעני' והיו ההרש את עיברו ב"ר שהרי א"י שלביה"כ
 . ומצפצף 6ה  פוצה אין ואעפ"כ בא"י י' היה בח"ל תשרי י"אכשהיה
 ראית על יסמוך ולא ראיתו ע"פ יקדש וא' אן כשכל כך יהיה לאולמה
-

 : ישראלארץ
 כל הראיה עפ"י מקדשין שהיו בוטן כי ליה יה לרמות אי1 אה"חשמ

 לא לפעמים באלו ואם א"י בני עם יחר להוג היתה ת"ל בםמגמת
 לא אפשר דלא היכא אפשה ראפשר היבא כי להאשימם אין בייםעלתה
 פיקוח משום ימים שני לעשות אפשר אי כפור צום דלגבי ועוראפשר
 אם אבל השרת( למלאכי תורה ניתנה )לא אמרו בזה וכיוצא זה ועל 1נפש

 : תורות כשתי תורה נעשית היתה אזי הקראי כרצון מקרשיןהיו
 : עומדת בפקחה קישיא אצתי אה"ב,ממא
 חרש תירוץ לך הרי שתירוצים אלי בכל לך ניחא דלא כיין אה"ח1ם3מב

-
 : אחרט להרהר איןאשר

 2 תשובתיך פי והבא חושה צמא לקראת אה"כשמנ
 תעלה פן לך השמר וכתיב . בעמים אתכם ה' והפיץ כתיב אה"חזטדכ1

 שלא צוה שהשי"ת שכשם נמצא . תיאה אשר טקים בכלעולותיך
 שאינו בזמן בין קיים שב"ה בזמן בין ה' יבחר אשר במקום אלאיקריבו
 בו הנהנתינו אופן הקבלה ע"י נ"כ הורנו גלותינו לנו כשהגזיר כךקיים

 2 המועדים וקידוש והשנה החדשבעיבור
 : ראיה ואינה בעלמא סברא זוהי אה"כ71321:
 שאסר מה היא אחריה להרהר שאין לך שאמרתי החשיבה אה"חלמכהך

 . יתוך אשר התורה פי על וגו' למשפם דבר ממך יפלא כיהכתוב
 או השבפים עשרת גלות אחר או ירבעם בימי הספק שנולד עצטךהגע

 ללחלח השכמים י וגלו זה. הוא DWn טן לא כי שיהיה זמןבאיזה
 את ב"ר קידשו מתי לידע יכולין היו ולא מרי וערי גוזן נהרולחבור
 להודיע הגדול לב"ר שלוחים ושלחו לירושלם ביניהם הררך רב כיהחדש
 ימים שני שיעשו להם שלחו והסנהררין הזה בדבר יתנהגו איךלהם

 לי אמור . היום בירינו שיש העיבור סרר להם ויורו הספק מןלהסתלק
 הכתוב מכה המנהדרין תקנת ננד רבר יומר שיוכל מי היש המלךארוני

 : יורוך אשר התורה פיעל
 אבל לך ולהועיל לעזר שיהיה באופן הדבר מצייר אתה אה'כשמז

 : הדבר היה איך כן אם אה'חשמה : המעשה היה כך שלאאפשר
 : כך עשו מישראל יחירים שמא אה"כ31מפ1
 1 לא או ידם על המבימו עשו מה הררין והם אה"חץ32
 : המכיסו לא או הסכימו אם ארע והיאך אה"כקנא
 : פעמים כסה חג'( כגו סימן ב')בויכוח שאכפתי כטו פענח שמא פענת ואין שמא מוען אתה כן אם אה"ח1טנב

 אצח וטרשו  מישראל ש'ח'ריפ רעתך על יעלה וכי אה'ח1נד
 מעמסם ריי

 : מסתברא אלא אני מירה אה"כשףץ : לב שתו לא הסנהדרין וחכמי קיים שסנהדריןבזמן
 נתקנו מסיני נתקבלו לא אם גליות של מוכים ימים שני א"כ אה'חן

במצות



עהשני המישידיכוכהדי
 . יורוך אשר התורה עפ9 שצוה השו"ת ובהפכסת הסנהדריןבטות

 צ תערבתך על להדהד שאין אסדת יפה אהשכיגונז : וגו' תספילא
 הכתובים הני הקראי ברברי קורא כשאני באפי תחתי תעלה אה"השנה

 היו ישראל כי בירוע שאמר ז"ל סוסקאפו יהודה ההשבפירוש
 שבירוע אוסר הוא שהדי הם ש אנחנו אם הפועים הם ומי המועבשיםהם מי הלוה האיש סאת אשאל ועתה . כו' המקום כפי הראיה עפ"ימקרשין
 יתש תיתי וסהיכא לו הגיר מי המסום ראית כפי טקרשין היושישראל
 שכתבו והגמרא המשנה חכמי עירינו נותנים אנחנו ואם . ויצודקועידיה'
 בינייהם סאצינים אינם ואעפ"כ אבותיהם ובימי בימיהם נוהנין היושכך
 ולא מפנו לא ערות בלי בעלמא דברים שהם בדבריהם אגהנו נאמיןלמה
 יאית כפי סקרשין היו לא שישראל הוא שמובפת ועוד . עצמםמהם
 זה ושאול ענן המוררים מוסן אלא הרשילה לא שלעם הכת והנהוכמקום
 היכן כן ואם תק"ך אלפים ד' בשנת יהוראי רב הנאון בימי שנההתק"ם
 השערה דרך כך אומר ואם . אסתתה יגריעו בנים אל שאבות וזקבלההיא

 יכול אינו שהוא כרחו בעל בו שיורה צריך אשר מערותנו השערתוהפובה
 שכל וראי אלא . האמוראים וקצת התנאים בימי כך נוהנין שהיולהכחיש
 הרוצה ז"ל חכמינו בפום סרגלא ואם רוח ורעיון הבל אלא אינןדבריו
 ורוצה עיקר כל ערים לו שאין סי על לוסר לנו יש מה עיריו מרחיקלשקר
 שזרון אלא ראיה בלי באסרם ונאמנים כשרים עדים ובמה כפהלהכמיש
 5 לבם שריונות אחרי הלכו והרבנים בנו דבר ה' רוה לאמר השיאםלבם
 תפיהן אל אה'כקטנטן

~o3y 
 פתיותם וספורססת גלויה כבר כי יותר

 על בתהו יען דבריהם ותהו הבל כי הי כל לעוני וניליתוסכלותם
 אבותינו למרום אשר הררה מן מהר וסרו ושאול עק רצוץ קנהמשענת
 עורות יפקח ברחמיו האל ויהבנו ההבל אהרי וילכו הקדושיםואבותם

 : כבראשונה האטת כן אל וישיבם וכסלםשכלם
 והשלמתי נררי שלמתי היום והנה . רבריך את ד' יקם אה"חשם

 נאלכה שלהני המלך אדוני לפנקי תחנתי נא תפול ועתה .וידעי
 8 ולארצי מקומיאל

 רחץ אלפים אלף לך אתן ואת בטקסינו עמת שתדור רצונך אה"בשמא
 : מאוך פרירועך עלי קשה כיאשב
 יכול איני שבעולם וזהב כסף כל לי נותן אתה אפילו אה"השמב

 הגדולה לעיר לילך פעמי לררך לשים אני צרבי כי יותרלהתעכב
 : התם"ב שנתמצהלת עיציתי כאשר . יצ'ו מפררים של ס"ק לפני לשרת לעמורלונררי"ש
 ולכהן כאב לי חזיה שב בעיניך כפוב לפניך הארץ כל הלא אה":שסה

 ; עסי כל ישק פיך ועל ציתי על תהיה אתהבי
 לשוב ד,נ'ל לקיק עבדך נדר נדר בו המלה אדוני אפשר חי אמ"הלטסך

 ט50 ליפרע עתור הוא הפלנה ומרור המבול סרור שפרע וסי .שם
 : ברבורו עומרשאינו

 בירך ידדיכך והמרע ר"סיו בהב והאל , לשלום לך א"כ "ה"כשמה
 והישדה הפובה בדדך עמי ואת אותי הדרכת כאשר תלךוו
 קבלת אסתת ירי על והתמימה הקרושה תורתנו בינת אמרילהבק
 8 בדקך ואורב טיב בל ט4ף ויצלח בעזתי יורה הוא 1 שצפרא המשנההבטי

חח'א



8מ חמשופכח[משי160
 שהים של תהם חתמש חים הסלך ארוני 5ך יתן יאניש איתשפ

 צלק אזרה ישף סנזע חמך יצא ער . אבותקר ב8א מעל נסאך אתינעיל טלטהך הענעאא לבך משאלות כל ויפלא . ברכה חמל . מגבהשל
 ש סיר אשן קייב ובזמן בעגלאלפ

 ונטלםתם




