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 ורוח יהדות לימודי אתי -דעת

881.80.11נ.,יץןעי

 ה מ ד קה
 תפסה בכלל, עד ולא דורנו, עד הדורות בגל על חטופהסקירה
 הכריניייגית החקירה נם ובכייה הכיוניייגיהי הכרונולוגיהספרות

 הראוי מקומה את הטכנית, בכרונולוגיהוהטפול ימינרעל
 ובמקרא בתורה ראשיתה ישראל. בספרותלה

 לרוב בודדים וכתובים הימים" וב"דברי ב"בראשית" מיוחדים פרקים)כמה
 ברשימות ובמדרשים, בתלמוד והמשכה והכתובים(, הנביאים התורה, חלקיבשאר
 מחקרים מעין שהן מיוחדות, בסוגיות וגם חלקיהם, בכל המפוזרות מספרלאין
 הלח לכרונולוגיה, מיוחדה במסבת גם ואף כרונולוגיות, שאלות כמהלברור
 בכל מפוזרים מתוכו בודדים שמאמרים עולמי, "סדר הקדומה הבריתאהיא
 יצירה מנין מתחלת הזמנים סדר את מקיף והוא . והמדרשים, התלמודספרי
 את בחשבון הביא )בלי שטרות מנין תהלת עד ובעיקר שני, בית הרבןעד

 אלא כרונולוגית, מסכת לכאורה היא שאף למשנה, הקדוטה תענית""מגלת
 בכמות גם בערך הדלה הגאונים, ספרות גם כרונולוגיה(. לשם לאשנכתבה

 תרמה לה, והמאוחרות הקודמות התקופות ספרות לעמת מקורית ביצירהוגם
 ואמוראים" תנאים "סדר : הכרוגולוגית לספרות חשובה תרומה זאתבכל

 מתשובות רשימות כמה ועוד גאון", שרירא רב "אגרת ידוע(, לא)שמחברה
 אחריהם הנאותות. התקופות ימי לדברי הראפר המקור היום עד הםהגאונים

 : שבהם הגדולים את אלא נזכיר ולא והתלמוד, הפקרא מפרשי המפרשים,באו
 יצחק דון רלב"ג, התוספות, בעלי הד"ק, רמב"ן, רמב"ם, עזרא, אבןרש"י,

 לחלקים ראויה לב ושימת נכבד מקום בפרושיהם הקדישו שכלםאברבנאל,
  ושיטתו. דרכו לפי אחד כל ובררום, פרשום ובתלמוד, שבמקראהכרונולוגיים

 בחלק או כלם אם לכרונולוגיה, מיוחדים ספרים גם חברו התקופותבאותן
 "ספר : הבאות בתקופות ביחוד ונתרבו הלכו זה ממין וספרים מהם,גדול

 זוטאע, עולם "סדר לראב"ד, הקבלה" "ספר הנשיא, חיא בר אברהם לר'העבור"
 ישבש זכות, אברהם לר' "יוחסין" הישראלי, יוסף בן יצחק לר' עולם""יסוד
 יחיא, יוסף בן גדליה לר' הקבלה" "שלשלת וירגה, אבן שלמה לר'יהודה"
 "סדר גנז, דוד לר' דוד" "צמח האדומים, מן עזריה לר' עינים""מאור

 אחרים, רבים ועמהם הנ"ל, מהמחברים כמה ועוד. הילפרין יחיאל לר'הדורות"
 בחקירות נם התעמקו אלא בלבד, כרונולוגיות רשימות בחבור הסתפקולא

 לחקירה מעט לא סיעו )ובזה וספקות שאלות כמה ברור לשםכרונולוגיות
 הלוח תורת הינו הטכנית, בכרונולוגיה גם לטפל והרבו המדעית(ההיסטורית

 יסודית והיסטורית כרונולוגית חקירה תתכן לא שבלעדיה בכלל. והלוחהעברי
 לא ערכו בכלל, התורה מלמוד לחלק נחשב הכרונולוגיה מקצועומדויקת,
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 ה מ * קה1

 התורה מגדולי גדול לך ואין התורה, מקצעות שאר של מערכם פחותהיה
 בין אם בחבוריו, בו טפל ושלא זה במקצוע רחבות ידיעות לו היושלא
 אזכיר לא ושוב מיוחדים, בחבורים גם או לו, הראוי הערך לפי העניניםשאר
 והגר"א.- )יעבץ( עמדין יעקב ר' הגאון בהם: הגדולים את אלא האחרוניםמבין
 שום : ההשכלה לספרות גם עברה הזה המקצע לחשיבות ביחס זוומסרת
 בספרו שהקדיש הרנ"ק את רק -ונזכיר בו זלזל לא זו בתקופה נכבדחוקר
 "דור בע5 ניס ה. וא. כרונולוגיה, לחקירה חשוב מקום הזמן' נבוכי"מורה
 החקירה את שהחיו סופרים חבורת קמה ההשכלה תקופת בסוף ודורשיו".דור

 סלונימסקי ז. ח. עמדו זו חבורה ובראש הגדול, לקהל ענין אותה ועשוהכרונולוגית
 חובר בערך תקופה באותה החרדים. מצד פינלס ה. וצ; המשכיליםמצד
 לעניני שמושי ספר גינזבורג, יוסף לר' לבינה" "עתים הספר )ה'תרנ"א(ונדפס
 שלהם החרדים, ולחוגי לזמנו ומתאים טוב שהיה העמים, ושל העבריהלוח
 יותר חדש ספר מחסרון היום, עד למעשה בו משתמשים האלה ובחוגיםנועד,
 המדעי ערכם מפאת ממנו חשוקים אב5 לשמוש, ממנו קשים לזמננו.מתאים
 לצבי מועדים" "מועד לו: שקדמו הטכנית הכרונולוגיה במקצע הספריםהיו

 ה'תרם*ח(. )ורשה זוסניץ ליב ליוסף עולמים" ווועדן ה'תרכ"ח( )לנדוןפילופובסקי

 יפה ה. וצ. בורנשטין י. ח. החכמים את ימנות יש ההוא הדורלשרידי
 ההיסטוריונים הכרונולוגיה. בחקירת חשיבות ורבי מקוריים חבורים לנושהשאירו
 לחקירתם מספיקות ידיעות הכרונולוגיה במקצוע להם שהיו האחרוניםהעברים

 חבוריהם, שמוכיחים כפי שמחוני, נ. וי. ברנפלד ש. החכמים היוההיסטורית
 מחבריהם. באשמת שלא כרונולוגיים בשבושים ושם פה לקו הם שגםאעפ"י

 של שקמה ביבליוגרפיה 5תת אופן בשום נתכונתי לא הנ"לברשימה
 כמה של ובמחברים בספרים המצינים את אלא הזכרתי לא וכאמורהמקלע,
 של ערכו את ולהעריך טיבו את לבאר המקום הוא פה לא כן כמודורות.
 אני אנוס זו ובשעה מיוחד, מקיף מחקר דורש זה ענין : מהם אחדכל

 שכלם הוא, שבהם השוה הצד אחר. ולמקום אחר לזמן או לאחריםלהשאירו
 ההשכלה ולדרגת העמוד לדרך ומותאמים לשעתם טובים יותר או פחותהיו
 נכתבוי שבו הדורשל
 שעסלפר יקיי,' היה יצריך אפרוך ספרות ש5 מצבהמה

 כלי
 ספרותנו

 והעברית הכללית התרבות ערכי אותם כל את בימינר?הכרונו5וגיה
 עברית היסטוריוגרפיה תקומת זה ובכלל לכן, קודם אותם חסריםשהיינו
 עד הזעומים בתרגומיה או בה להסתפק שהכרחנו הלועזית במקוםמקורית

 למקצע גם כראוי לב שיושם לקוות היה וצריך אפשר זועכשיו,-בתקופה
 שאר בכל כמו אלא עוד ולא 1 לה הראוי המקום לה ויקדשהכרונולוגיה
 את ממנו לבער הראויה ההתאמצות תעשה זה במקצע גם כןהמקצעות
 ולשכללו לשפרו הדורות, במשך בהכרח בו שעלו הרבים והחרוליםהקוצים
 דורנו. של ההשכלה ולדרגת הלמוד לדרך בהתאם הגמור, תקונו לידיולהביאו

 ז5וו5 ע5 מעיד אצלנו הנכתבים ההיסטוריה ספרי בכל כמעט העיון היא.ולא
 הכרונולוניה במקצע גמור ידיעה חסרון ועל הכרונולוגיים בפרטיםכדול
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ו ה מ ר קה

 איש או ישנים היסטוריה מספרי התאריכים את לוקחים המחבריםהטכנית,
 בדיקה שום בלי החדשים הדפוס וטעויות הישנים שבושיהם כל עלמרעהו
 לומר שאפשר עד בדיקה, לשם הדרושות הידיעות להם שאין מפניוהבחנה,

 יהיה שאפשר ההיסטורית בספרותנו אהד ספר אף לך שאין גוזמה, שוםבלי
 שבו. הכרונולוגי החלק עללסמוך

 של ועלקה טוב סמן זו מוזרה בתופעה גם שיראה מישהו -מצאאולי
 ההיסטוריה של האמתי תפקידה כי באמרו, דורנו, ותרבות החדשהמפרותנו

 את למצות אלא המאורעות של המפורטים התאריכים את לרשום לאהוא
 השכל ואולם נשמתמי את ולחשוף בהם הצפון הלקח את להעלותמשמעותם,

 בסדר מתוקן מגוף השונה ושנוף גוף בלי נשמה שאין אומר, הפשוטהישר
 דור איזה של המאורעות שסדר יתכן לא מנשמתו. שונה נשמתו אףאבריו,
 בכלל אין ההוא. הדור של מההיסטוריה להוציא שיש המסקנות על ישפיעלא
 של צרופם אופן בהוספת מצטרף הוא שמהם בפרטים שיש מהאלא

 מי אחר. כלל בהכרח מהתם אחר בצרוף הפרטים אותם האלה.הפרטים
 סופו שניה, ממדרגה מאורע של אפילו המדויק התאריך בקביעתשמזלזל
 לכל האורבת הסכנה מן לו מפלט אין ואז בכלל המאורעות בסדרלזלול

 לשעבדם כדי והעובדות המאורעות את קצת ולאנוס לכפות והיא:היסטוריון,
 בהתאם מראש, היסטוריון כל בלב יותר או פחות בהכרח הקבועהלהנחה
 יכול אדם הוא באשר האדם שאין אחרות, מסבות ולכמה לסביבתולמעמדו,
 כליל. מהם להשתחררלעולם

 שלנו. ההיסטוריונים בכבוד חלילה לפגוע אופן בשום מתכון אניאין
 ונאמנה, ישרה כונה מתוך באמונה, מקצעו את עובד מהם אחד כלחזקה,
 בעצמם יודעים ככלם רבם אבל עומד. במקומו מהם ואחד אחד כל שלוכבודו
 בטענה נפשם את מצדיקים והם שבמשנתם, הכרונולוגי הצד של בלקויומודים

 שאר כל כמו והתמכרות אמון למוד, הדורש מקצע היא הכרונולוגיה - :זו
 ענפים בכמה- חקירותיו לשם להצור העלז  וההיסטוריון המדע,מקצעות
 אצ5 מהם. ואחד אחד בכל צרכו כל להתמחות לו אי-אפשר שונים,מדעיים
 ושמוש עזר ספרי להתקין מקצע שבכל המומחים טורחים העולםאומות
 וטרחה בדיקה בלי לו הנדרש כ5 את המוכן מן ולוקח בא וההיסטוריוןנאותים,
 מכונים ידי ע5 אלא אפשרית הוצאתם אין כאלה ספרים של ?בם אנן,יתירה.
 כאלה מכונים ואם הממלכה. או הקהל מכספי המתפרנסים מיוחדיםמדעיים
 בהוצאת 5טפ5 האפשרות להם נתנה לא עדין המתקימים ואלה אצלנומועטים
 אלא לנו ואין זו, היא אשמתנו לא - ענפיה לכל שלנו בכרונולוגיהספרים

 שיש מודה אתה כרחך ובער - מאלה. טובים כימים ולצפות כך עללהצטער
 זו. בטענה אמתהרבה

 שי הכנה יעבודית נאיתה "כשיה יאחה ,כשנתעייפתהכרונו5וגיה
 הכרונולוגיה את זבנות אפשר שאי ברורה, הכרה לידימהרה - ג,ינ יתמס, עד באתי כרונולוגי, חבור של הנסיון אלי לגשתשנים'"""החי"

 הכרונולוגיה את לה להקדים בלי העברית ההיסטוריהשל זמהי
 תהא שלא מאד, קצרה בהרצאה לפטרה שאפשר לי נדמה בתהלההמסרתית.
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 ה מ ד קהח

 הלכה בה לטפל משהתחלתי 1 בכלל העברית הכרונולוגיה של זעיר הלקאלא
 לפי בשדהו שחפר האיש מקרה קרני ולבסוף ויותר, יותר והתרחבהההרצאה
 לחפור הוסיף אשר וככל עתיק, בנין בשרידי מעדרו נתקל ובמקרהתומו,
 ארמון האדמה במעסקי מצא שלסוף עד ויותר, יותר הבנין לפניו נתגלהכן

 להפליא. ומשוכלל נהדרגדול,
 כיום, לי ברי אבל שתהי, מה המסרתית הכרונולוגיה על השקפתנותהי

 מוכרח יהא מספיקה, במדה להכירה עצמו את יטריח אם בה, הכופר גםכי
 בתוך שלמה ונפלאה, שלמה ויצירה עצמה, בפני יצירה הנה שהיאלהודות,
 תרבותית רמה על מעידה זו ויצירה ; חלקיה בכל יפה ומותאמהעצמה
 יוצריה. של טבעי מדעי חוש עם מאדגבוהה

 עם ימי בדברי סדר להכניס גופו, הרעיון כי קודם סעיד כךעל
 ואולי היום, עד לוטים רבם ואפילו שתחלתם שנה, אלפים ארבעתבמשך
 ידיעותינו לפי אם כלל, חשוב זה אין הדורות. בערפל עולם עד לוסיםישארו
 בחשבון נתגלתה קדם( לימי ביחס מאד ומפוקפקות מעורפלות הן )שעדיןהיום

 מערכו כלום מפחיתה אינה זו טעות שנה. מאתים או במאה טעותהמסרת
 לנו ידועות כיום הזמנים. לסדור הצורך הרגשת מחוד שנעשה הנסיוןשל
 זאת ובכל ברבן, גם או מפרטיהן במקצת שהכחשו מדעיות שיטותכמה
 השאיפה כי לאסר, חושש איני במדע. חדשה תקופה ופתחו מהפכהחוללו

 במובנה צרופה מדעית שאיפה היא המסרתית הכרונולוגיה יצירת אתשהולידה
 ביסודו מסתריו. את ולגלות העולם את להכיר שאיפה הינו ביותר,הנעלה
 לכרונולוגיה מיוחדים חבורים בכמה וכן דתית, כונה שום אין עולם= "סדרשל

 התלמוד מקורות שאר על אופן בשום לומר אין זאת כי אם אחריו,שבאו
 מתוך אלא אצלם נעשו לא הזמנים וסדורי הזמנים הישובי שכלוהמדרש,
 "התקופה* ישראלא, ),,תאריכי בורנשטין ח"י יאמר בצדק בלבד. דתיותכונות

 התחקה ובדעת ובהשכל בקרת ברוח אשר הראשון היה "p~o 215(? עמ'ט
 שבמקרא, הזמנים חשבונות עם שהוא כל ויחס קשר לו שיש וקוץ קוץ כלעל
 מצאו לא משאלותיו ולרבות עליו, נתעורר שלא אחד קשה דבר הניחולא
 ובהשבון האסטרונומיות ברשימות גם נכון". פתרון בזמננו המקרא חוקריגם

 מיטב לפי נכתבו אלא דתי, מצע שום אין אליעזר" ר' שבהפרקיהלוח
 מחברו. בימי המדע של ההשערות אוהידיעות

 שהם הלקויים משום המסרתית בכרונולוגיה לזלזל הנוהגיםואותם
 ליוצרי היה התנ"ך ספר כי ויזכרו, לב אל שישימו כדאי בהמוצאים

 תעודה גם אלא אלהית, ונבואה קדוש חקים ספר רק לאהכרונולוגיה
 בימיהם. ידועה שהיתה היחידה הארכיאולוגית התעודה כבירה,ארכיאולוגית

 שעבדו הפענוח לעבודת יסוד ששמשה היא התנ"ך ספר על זו כפולההשקפה
 הדרכים באותם רוב פי על אותה פענחו הם זו. בתעודה הכרונולוגיהיוצרי

 או לתעודה ביהם בימינו הארכיאולוגיה חכמי משתמשים שבהםהמדעיים
 לבדוק כל קודם מוכרחים ימינו חכמי אחד: יסודי בהבדל אבל עתיקה,כעבת
 העובדות את הסותרים דברים בה אין או מזויפה אינה אם תעודהכל

 בה מוצחים וכשהם תחרות, תעודות מתוך ומקוימות למאושרותהנחשבות
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ט ה מ ד קה

 התלמוד לחכמי יותר. נאמנה התעודות טשתי איזו לברר עליהם כאלהדברים
 התורה דברי כל של המחלטה *האמתיות משום מיותרה, זו עבודההיתה

 פוסרו לא ידועה במדה אבל ספק. כ5 מעל נעלה בעיניהם היתהוהמקרא
 זה סותרים כתובים גופו בתנ"ך לפעמים מצאו שכן זו, מרבודה גםלנסרי
 בהם הצפונה המשמעות את לפענח אותם, לבאר הכרחו ואז זה,את

 ובמסקנותיהם, בבאוריהם פעמים כמה נחלקו אם כאהד. שניהם אתהמאמתת
 תעודה המפענחים חכמים יותר או ששנים בימינו, נם מוצאים אנוהרי

 כרחך ובעל שונות, מסקנות לידי ומגיעים בדעותיהם מחולקיםארכיאולוגית
 מוצאים ימינו שחכמי הלקוי עקר ואולם טועה. מהם *אחד אומראתה

 כפענוח יוצריה השתמשו שבהם בדרכים לא מקורו המסרתיתבכרונולוגיה
 שלא הינו שבתלמוד, ה"תיקו" את הנהינו שלא בזה אלא ולפרושםהכתובים
 כרונולוגית שיטה לברוא שאפו הם ידעתי". "לא לאמר לשונם אתלמדו

 אחת ואם אותה, המחברות החוליות מן אחת חוליה אף בה תחסר *לאשלמה,
 יכלו לא וגם לפניהם שהיתה היחידה בתעודה מפורשה היתה לאהחוליות
 למשל, טצאו, וכך כגמרי. אותה מבטלים היו המפורש, מן הסתום אתלהוציא
 שלש מ"שנת יותר פורש לא שבמקרא משום שנים, ג' אלא מלך לאשכורש
 ב' ועוד באסתר, מפורשות מהן שי"ב שנה, י"ר מלך אחשורוש ואלולכורש",
 סמוכה היתה ונחמיה עזרא שעלית שם; אחרים כתובים משני היוצאותשנים
 "ואחר נאמר הבית בנין חנוכת לאחר שסיד משום השני, הבית בניןלגמר

 שוס אין וגם שנים וכך כך מספר בינתים שעבר פורש ולא האלה"הדברים
 היתה הבית בפני פרס וכמלכות 1 שבינתים בשנים מאורעות אילו עלרמז
 פרס מלכי שנות ממספר יוצא יותר ולא זה שמספר משום שנה,ל"ד

 תיאוריות כמה : במדע גם לרוב שכיחה זו דרך ואולם במקרא.המפורשות
 מספיקות היו שלמעשה משום ומאושרות, ודאיות למדעיות, רבים ימיםנחשבו
 לבסוף. נתבדו זאת ובכל אותן, סותרת עובדה שום נמצאה ולא האדם,לצורך
 עלסה שיטה לתת להם  שמוטב  המסרתית,  הכרונולוגיה יוצרי צדקוואולי

 את להפקיר מאשר לקויים, קצת בה יש אם ואפילו צרכה, כלומסודרה
 של הגדולה זכותה את לראות יש בזה ודוקא סדרים. ללא ישראל ימידברי

 נסור. ובהו מתהו ימינו דברי את שהצילה המסרתית,הכרונולוגיה

 הנה החיק את במסייעתה' ש5 ותכנומהותו

 לדפיי
 מיסר הנני

 רבים שנסו כדרך ולשנותה, לתקנה לאהמסרתית, שלפנינוהספר הכרונולוגיה על לחלוק פה באתי לא :מודעה4
 האפשר, ככל גמור בדיוק ודוקא שהיא, כמו בלבד, להרצותה רק אלאלעשית,
 ספרות את  פרנסה  טהיח  משום ולמתו טה  משום ודקדוקיה. פרטיה5כל

 העולם( ספרות את גם ידועה )ובמדה שלאחריה ישראל ספרות ואתהתלמוד
 עד משמשת שהיא משום , היום עד רחבים ובחוגים מאד, רבים דורותבמשך
 הנכסים אחד שהיא התלמוד, ספרות. אותה של חלקים לכמה מפתחהיום

 גם נימים באלפי קשורה זו שכרונולוניה ומשום 1 שלנו ביותרהיקרים
 זו. בלא לזו אפשר ואי המדעית,בכרונולוגיה
 כלו מקדש ישראל" ימי בדברי זמנים "סדרי הספר ש5 זה א'חלק
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 ה מ ר קהי

 ושאר עולם" "סדר עפ"י המסרת לפי הזמנים סדרי של מפורטהלהרצאה
 .את לבאר הכרח ושם פה נתנלא הרצאה אנב והמדרשים. התלמודמקורות
 ללומדיו נקנים אינם התלמוד עניני שרוב )כשם והקשים הסתומיםהמקומות

 מגדר אופן בשום צאת ב5י הערה, איזו להעיר גם ופעמים פרוש(,בלא
 ענינים העיקרי. לפנים חוץ נכר באופן נתנים וההערות הפרושיםהמסרת.

 שבפנים הבודדים בערכים לכללם היה אפשר שאי מיוחדים,כרונולוגיים
 הכרח לי ראיתי כן כמו בסופו. אליו שנספחו מיוחדים במאמרים הורצוהספר,
 של חשובות שאלות לפתרון מיוחדים מאמרים מספר הספר בסוףלהקדיש

 )כמו וחכמים סופרים בהן נתלבטו מדורות שזה המסרתית,הכרונולוגיה
 ראש שאלת והחרבן, השמיטה שנות חשבון והשטרות, היצירה מניניחשבונות
 את לפתור בידי עלה כי לי ונראה ועוד(, קדם בימי העברים אצלהשנה
 בהן. שנתעוררו הספקות כל את ולברר מחלט פתרון האלה השאלותכל

 אלא ענין שאינה תאריכים, של יבשה לרשימה הספר יהפך שלאכדי
 לכל שוה קריאה לספר ידועה במדה לעשותו וכדי הצורך, בשעת בולמעינים
 )שאגב המאורעות של בזכירה-רמיזה להסתפק שלא לנחוץ מצאתינפש,
 נמרץ בקצור להרצות אם כי טעויות(, של גדולה סכנה למעינים בהכרוכה
 ועל המפורטים, מקומותיהם מראי בהוספת המקרא ספורי כל אכן אתגם
 לפי התנ"ך כתובי כל של והמאוחר המוקדם סדר ממילא התברר כךידי

 צורך-גם שיש ובמקום להדגיש, ביחוד השתדלתי הדברים בהרצאתהמסרת.
 על זמנים. לחישוב שיכות איזו בהם שיש והענינים הכסויים כל אתלפרש
 את הוספתיאלה

 ספרות כל מתוך ללקוטים קורא אני זמנים" "מדרש בשם ,,י.י----
TDs]בגדר הנכנסים והמדרשים, והבבלי, הירושלמי ים, 1 התל ש נ 

ןם4ים"[
 שיש אותם רק כמובן, )אבל, זמנים חישוב או הימנים סדי

 עניני סתם ולא הטכנית, הכרונולוגיה לעניני או הימים לדברי שיכותלהם
 כשהיה הכלל מן יוצאים במקרים רק השתמשתי האחרונים באלההלכה,
 בסוגרים הזה בספר באים כ5ם והא כתוב(, איזה להסברת צורךבהם

 במקרא. המפורשים הדברי ובין ביניהם להבחין כדי ][,מרבעים
 : יסודות שני בהם יכיר הראויה הלב בשימת האיה במאמרים המעוןכ5

 נפלאה יהודית יצירה הוא כ55 בדרך הדרש ההיסטוריה. ויסוד הדרשיסוד
 הנקרא הספרות מקצוע באותו חז"ל שיצרו המקורית הצורה היא במינה,ומ~חדה
 אין רוב, פי ע5 בדרש, גם כן זו ספרות במיטב כמו יפה". "ספרותכימינו
 שיש מה או שהיה מה 5א ו נעלה פנימית אמת בה יש אב5 עובדתית,אמת
 5ג5ות א5א שואף שאינו ההיסטוריון ואוים להיות. שראוי ואיך מה א5אממש,
 הנהגית פיוטית ברוח מחונן הוא אם אף שהן, כמו העובדות אתולקבוע

 היסטורי. כחומר הדרש את לגמרי לפסול מוכרה הוא בכ"ז הדרש, ממיטבומתפעלת
 הגיע זה גרעין היסטורי. גרעין גם בדרש צפון מאד רבים במקריםאב5
 הכתובים מתוך מיוחדה, אינטואיציה בכח שהוציאוהו, ידי ע5 אםיחכמינו
 המקומות כ5 מתוך שמתברר כפי הקביה, הקביה. דרך או הידועות,והעובדות

 הנמסר דבר כקומר מסורת, היא כי5 בדרך המפתח(, 5פי )עין נזכרת היאששם
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יא ה ס ד קה

 מסתמכת שאינה אעפ"י באיתותה, ספק להטיל שאין כעובדה ומקבל לדורמדור
 עובדה היא פעמים : גונים שני בין להבחין יש בקביה גם אבל הוכחה. שוםעל

 1 שלרעה מיום לדור מדור נמסרת להיות החיה המתואר 5פי : כלומרממש,

 החליטו והחכמים המדרש בבית פעם שנלמד דבר "גמרא", רק היאופעמים
 כחומר הקבלה חשובה כמה עד לכך, דוגמה למסורת. נעשה ומאזלקבלו,
 הרמב"ם הגיע הזמנים בעשובי טעות מתוך : 1 בנספח הקורא ימצאהיסטורי,
 הגאונים, לדעת בנגוד שעמדה השמיטות, בחשבון מאד מוטעת מסקנהלידי
 והמעשה "שהקבלה : הקבלה בבת שהכיר משום הגאונים, דעת מפני דעתואת בטי זאת בכל בצדקתו בטוח שהיה פי על וחף מוטעת, א י ה היתה דעתושעפי
 מטעותו, נופו הרמב"ם ניצל וככה להמלות", ראוי בהיראה.ובהן גדוליםעמודים
 314(. עמ' ז, סמן וי נספח )עין 5ו נתבררה א 5 שהיאאעפ"י

 שבספרות ההיסטורי והגרעין הדרש האלה, היסודות שני היואלו
 בספר עבודתי היתה אז כי מזה, זה ונפרדים מסימים והמדרשים,התלמוד

 שיש המאמרים את רק לברור לי היה די : משהיתה יותר הרבה קלההזה
 לא אופן בשום שכן במקומם, השאר את ולהניח ממש היסטורי גרעיןבהם

 בספרות באים היסודות שני אבל סתם. דרוש עניני בספרי להכניסנתכונתי
 ספק שום אין ביניהם. להבחין שאין עד בזה זה ומעורבים בלוליםהתלמוד
 זאת בכל אבל גוניה, בשני הקבלה בדרך חכמינו לידי הגיעו דבריםשכמה

 הרבה מוצאים אנו וככה הדרש. בדרך והוכחה סמך להם למצואהתאמצו
 גרעין בהם צפון באמת כי אם בלבד, דרש כדברי בעינינו הנראיםמאמרים
 דברי אלא אינם קבלה כדברי הנמסרים דברים כמה כי יתכן ולהפך,היסטורי1
 ידי על אלא אפשרית אינה האלה היסודות שני בין הגמורה ההבחנהדרש.
 מן 1 החוץ מן ומאושרות מוכחות היסטוריות תעודות ובעזרת עמוקהחקירה
 ברור לשם רב סיוע לשמש עלולות חז"ל ממאמרי כמה כי ברור, השניהצד

 החוץ. מן היסטוריותהעודות
 הספר שי זה בחלק לרכו א5א אחרת דרך לפני ראיתי 5א זהמטעם

 התלמוד בספרות הנמצא זמנים וחישובי הזמן מיסוד בו שיש החומר ל כאת
 הקודמים, הכרונולוגיים בחבורים נצברה הזה החומר מן מקצתוהמדרשים.

 כמעט אלא אינו זה כל אבל הדורות", "סדר בעל לעשות הגדילומכלם
 הדורות" "סדר לקה מזה וחוץ כלו, החומר לכל בהשואה הים מןכטפה

 המתוקנה במהדורתו אפילו מספר לאין ושבושים ובטעיות נוראהבערבוביה
 המקורות פי על מחדש המלאכה כל את לעשות הכרחתי זה ומשוםכביכול,

 זאת בכל אדם, ידי במעשה גמורה לשלמות לצפות קשה כי ואםהראשונים.
 שום שיירתי ולא האפשרית השדמות את להשיג בידי עלה כי מקוה,אני
 ימצאו ואם לכאן. אותו הכנסתי שלא לעניננו, ממשית חשיבות בו שישדבר

 אהיה ועוללות, פרט נשארו זאת בכל כי ראוי, עיון לאחר הבקיאים,המעינים
 אלא אינו הזה החומר מן הרבה כאמור, עליהם. יעירוני אם תודהאסיר
 את חז"ל שחבבו הגדולה החבה על מראה הוא אבל ודרש, אגדהדברי

 הסתפקו לא האומה בתולדות חשובים שבמאורעות עד הכרונולוגיים,החשובים
 או היום ושעת השבוע יום גם אלא ויומו, חדשו המאורע, שנתבידיעת
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הקדמהיכ

 השתמשו דרכים באילו לראות הוא מצנין מקרים ובכמה בדיוק,הלילה
 האלה. הידיעות אל להגיעכדי

 המאורעות, בהרצאת נשלבו זמנים" ל"מדרש השיכים המאמריםרוב
 המאמרים לון הראוי בפקומו אחד כל נדרשו, שעליהם לכתוביםכהוספה
 מיוחדה בהוספה רכזו וקהלת איכה השירים, שיר איוב, משלי, תהלים,לספרי
 הספר, בגוף סדי יותר גדולה להפסקה יגרמו שלא כדי זמנים", "מדרשבשם

 שיכים אבל פסוק, לשום קשר להם שאין סתם מאמרים קבוצת באהואחריהם
 עד לקצר ההכרח משום כי להעיר, חובה אני ורואה זמנים". ל"מדרשהם
 תפיר להקפיד יכולתי לא מספיקה, הסברה לשם זה עם וביחד שאפשר,כמה

 את רק רוב פי על אם כי גמור, בדיוק במלה מלה המאמרים אתלמסור
 נמסרה כמובן זו תמצית אבל עניננוו בגדר נכנסת שהיא כמה עדתמציתם
 מטיפ )באותיות מאמר כל בצד המקורות מראה הנכונה. משמעותה לפיבדיוק
 במראי במקורו. מאמר כל לפצוא המעונינים לקוראים יסיע קפדנית(ובהגהה
 נשנים הדברים כי אם אחד, מקום במראה רוב פי על הסתפקתיהמקורות
 שנויים בלי פעמים אחרים, מדרשים בכמה וגם אחד במדרש מקומותבכמה
 שנראתה הנוסחה את בהרתי חשובים בשנויים ורק , קלים בשנוייםופעמים
 את והראיתי יותר או נוסחות שתי גם הבאתי ופעמים ביותר, נאותהבעיני
 בקלות להוציא האפשרות את נותנים הספר בסוף הנתנים המפתחותמקומן.
 בקרבו. מכיל שהוא והידיעות התועלת כל את הזדמנות בכל הזה הספרמתוך

 במקור )אפילו לפעמים נמצאים המסרת לפי והמאורעות השניםבסדר
 שהחשובים בזה, אלא לישבם אפשרות שאין ואי-התאמות, אי-דיוקיםאחד(
 שנעשו ושגיאות בטעויות או שונות, ובדרכים שונים מחברים ע"ינעשו
 במקומם. עליהם העירותי רחוקות לפעמים רק בדפוס. או המעתיקיםע"י
 יעבז הגאון דברי בהחלט זה בענין וצדקו בסתירתם, השארתים רוב פיועל

 לישב נדחקו יא.( )ר"ה שם "ותוספות ד(: ציון א )פרק למ"עבבאורי
 זה שאין תדע אבל המעין. שיראה כמו בידם עלתה ולא שבעניההסתירות
 וזמנין כחד רבי דסתם ומנין כידוע, סתירות מצויות במשנה גם כיחדוש,
 הכללים, בעלי שכתבו כמו מזו, זו הפוכות בתלמוד סוגיות יש וככהכאידך,

 אהד במקום עצמו אחד מדרש בעל דבריהם; הם שחלוקים במדרשים מצינווכן
 אחרת, שיטה תופס ענין באותו ספר מאותו אחר ובמקום זו בשיטההולך
 ארע עולס" ב,סדר וכן מקומות, בחלוף חלוף, רבה בבראשית זה בדברוכן
 מאניה מובילנא תנא וחד אליבא הללו פרקים ב' לי דמתרגם ומאן וכו'.כזה

 ממקורות באות הן אם דעות, שלש או שתים לתת נהגתי פעמים -בתריה".
 ביותר. והקדמון החשוב במקור הסתפקתי מקרים בכמה אבל וקדמונים,השובים
 ו,,יוסיפון" הישר" "ספר כמו ספרים של בתאריכים השתמשתי לא כןהנה
 בתאריכים ואלו אחרז מקום בשום פורשו י* אלה שתאריכים במקריםאלא
 כן כמו מפניהם. ובטלניים עליהם ותרתי מהם קדמונים עם מחולקיםשהם
 משום ראשית, זוטא", עולם מ"סדר תועלת שום להפיק יללתילא

 מיוחדה מגמה בהוספת )ועוד רבה" עולם "סדר של כקצור חגרשמלכתחלה
 עוד מצאתי לא לעינים, תמיד לי היה שהסקור ומכיון , המקור( לרוחהזרה
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ו 'הקדמה

 עוד אפשר שאי כך, כל הדורות במשך "סע"ז* נשתבש ושנית, בקצורהחפז
 המסרתית( לכרונולוניה )ביחס בחשבון לקחתי לא כמעט וכן עליו.לסמוך
 ודומיהם. דוד" "צמח "יוחסין", הקבלה", כשלשלת כמוספרים

 על יק סמכתי והסתומים הקשים המקומיתבבאיי ומפרשיהםהספרים

 של פרושו ועל, לתלמוד למקרא י""פרושמקורותימשמשו
 יעבץ( הג' של פרושו על גם )ופעמיםהנר"א

 ראשית, : טעמים כמה מפני - רש-י עילם" סדי ל זה ספרלהברר
 שאמרתי וכפי ודקדוקיה, פרטיה לכל למסרת רשיי נאמז" ביתי ש"בכלספני

 התאחדו שברש"י מפני שנית המסרת. טהרת על זה חלק לערוךהקפדתי
 ישרה בינה עם ביחד מפתיעה ותמימות פשטות נפלאה מזיגה לידיוהתמזגו
 הכרחתי זה בחבור שטפלתי הרב הזמן במשך כים. ועמק רחב שכלומעמיקה,

 אצל הטעויות נפלא: דבר ומצאתי בדקתי זה וראה מפרשים, בעשרותלעין
 לאפס, כמעט ומניעות האחרים כל אצל מאשר ערך לאין פחותותרש"י
 מפרשים של  וקושיותיהם ערעוריהם כל בו,  דגים שאנו  זה במקצעלפחוה
 ובדיקה מעמיק עיון לאחר ומבוטלים בטלים רש"י של פרושיו עלאחרים
 עמק לכל כראוי ירדו לא שהמקשים משום אלא באו לא רוב פי ועליסודית,
 פעמים, : ממש מדהימים מקרים לי היו בדבריו. שטעו או רש"י כמוהענין
 חשובה, מסקנה איזו לידי הגעתי ומיגעות ארכות וחקירות מרבה טרחהלאחר
 עד עליו עמד לא ושאיש שחדשתי החדוש על גאוה לבי נתמלא משיםויפי

 מובן דגר זה היה כאלו כזו, בפשטות קבע רש"י אצל מצאתיו*תה-ולסוף
 שקבל מה אלא נאמרו מלבו לא רש"י דברי שסתם מפני שלישית,מאליו.
 הגדול. והמדרש התלמוד בים חי-שם וכמצא מה או רבותיו מפיושמע
 הוא, ביותר שמפליא מה אבל קעור, לאין הם הזה בים ובקיאותוזכרונו
 לעשות והמדרש, התלמוד מאמרי בכל בבקיאותו להשתמש יודע הואכיצד
 זמן "ילל בחינת ביותר, הנאותים במקרים בהם להעזר נאים, צרופיםמהם
 את למצוא לך קשה שאם היתרון, את לך נותנת זו עובדה חפץ". לכלועת

 בלב יכול אתה מיגעים, לחפושים פנויה שעתך שאין או הדברים שלמקורם
 להביע רש"י הכרח רחוקות לעתים רק רש"י. בשם להביאם ובטוחטסוך
 ובמקרים מקור, באיזה לכך סמך לו שמצא בלי "מלבו", עצמו, דעתאת

 זו ולשון זו מדה ונם אני", "ואומר אני", "אומר : פעם בכל הדנישכאלה
 אומר אומר: "רבי ד: מגלה למשל עין למדן, מרבי חלא המציאן מלבולא
 וכ,.אני"

 בית ובן המסרת לכל נאמן היה הוא שאף משום רק לא -והגר"א
 ועשוי נמרז מניה שהיה משום בעקר אלא והמדישים, התלמוד חדריבכל
 הארכים הדורות במשך עלו הבודדים והמדרש התלמוד בספרי הת.לבלי
 והמדפיסים המעתיקים של  המרבים  והשבושים הסטיות וחרולים:  קוציםהרבה
 בהם חלה והממשלות הנוצרים כנסית מטעם הצנזורים יד אף זה, אחרבזה

 שמאסר הדיוטים, כסה נמצאו ועוד רוחם, על העולה ככל ושם פהלשנות
 "תקונים" מרבים )וביחוד "לתקן" לעצמם והרשו שגיאות למצוא דמוהבנתם
 מבן והקלקולים השגיאות על קלקולים הוסיפו ובזה עולמכן, ב"סדר אלהמעץ
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 ה מ ד קהיף

 מפני נרתע שלא היא, הגר"א של הגדולה זכותו המבוכה. את' והרבוהמינים
 כפי )ובעקר, העצומה ובקיאותו זכרונו ובעזרת המודפסה, המלהקדושת
 לו( לרכוש שהצליח מוגהים יד כתבי המון בעזרת מותו, לאחרשנתגלה
 התלמוד נוסח את רוב פי על ולהחזיר האלה הקוצים מן הרבה לבערהצליח
 עולם". "סדר של הנוסח את כקדמותו החזיר זה ובכלל הראשון,לתקונו

 לא המפרשים, שאר של פרושיהם רוב על שור הכרחתי זאתכנגד
 הנדון, במקצע מחריד אי-ידיעה מגלים מהם שכמה שבהם, הבינונים עלרק
 דון הרלב"ג, הרד"ק, הראב"ע, כמו מאד, ונכבדים גדולים אישים גםא5א
 בתורה גדלותם כל עם אשר עינים", "מאור בעל ובפרט ועוד, אברבנא5יצחק

 נסו גם ומהם המסרתית, בכרונולוגיה ספקות עוררו ישראל לתורתונאמנותם
 הכרונולוגיה להתפתחות מה במדת סיעו כלם ספק.שהם אין יסודותיה. אתלערער
 הזה, החבור חלקי בשאר הראויים במקומות פעלתם תצין זה ובמובןהמדעית,

 הצרופה המסרתית הכרונולוגיה מכלל יצאו שהם שבכלם, השוה הצדאבל
 אליהם להזקק יכולנו לא ולכן הגיעו(, לא המדעית הכרונולוגיה לכלל)וברבם
 הכרונולוגיה את להרצות אלא בא אינו כאמור, עקרו, שכל הספר, של זהבחלק

 טהרתה. בכלהמסרתית
 בחמר שבספר זה בחלק להשתמש יכלתי שלא מאליו יובן זהמטעם
 המקרא בקרת בספרות שכן כל ולא והגנוזים, החיצונים שבספריםהכרונולוגי

 ברית. בני שאינם ובין ברית מבני הם שמחבריהבלן
 קוראים שהם במה מטפלים אמנם שבהם הכרונולוגים מןכמה
 על המקראית לכרונולוגיה מתכונים הם בזה אבל טרדיציונלית",שכרונולוגיה

 שמקורותיה שלנו, במובן המסרתית לכרונולוגיה לא אבל המדעית, החקירהפי
 להם הנאמנים מפרשיהם וגדולי והמדרש התלמוד ספרי התנ"ך, הם:היחידים
 הזה. הספר לחבור יסוד שמשו הם והםביותר,

 בדברי בע"ר מטפלת המסרתית הכרונולוגיה כי להעיר, עלילסוף
 גמר עם הינו זו, תקופה עם מסתימת היא ובעצם המקרא, תקופת שלהימים
 עורם" ב"סדר מוצאים אנו ואילך מכאן ונחמיהו עזרא ועלית השני הביתבנין
 כוכבא(, )בר כוזיבא בן מלחמת עד כוללים תאריכים של מאד זעום מספררק
 מכל מאד מועטים תאריכים אלא מוצאים אנו אין התלמוד ספרי בשארוגם

 אותה כל של המפורטת הכרונולוניה ואילך. נחמיה מזמן ישראל ימידברי
 פי ע5 ובעקר המקורות אותם פי על השני בחלק השאר בין תבואהתקופה
 התלמוד. לספרות שמחוץהמקורות

 עקביא א.א.
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 מיוחדה תודההבעת
 הרבה תודתי את להביע ביחוד נעימה לחובה לי רואה אניבזה

 חדרי בכל והבקי החריף ביאלובלוצקי, ש. ד"ר האמתי הגאון החכםלהרב
 כל את לקרוא הגדול הטורח את עליו לקחת בטובו הואיל אשרהתורה,
 ופגמים. פרטים כמה בו לתקן וגם לשפר בידי וסיע ההגהה, בעלי הזההספר
 אבל י )ביאלובלוצקי( י .ב שמו בסמן הספר בפנים הכנסתי מהערותיוכמה

 לברכה היו והן שמו, על לרשמן בהן היה שלא הערותיו, מהןמרובות
 העקריות בשאלות לא )אמנם מטעיות להצילני הועילו מקרים ובכמהלספר,

 והכרוכות בכלל חוקר לשום מהן מפיט שאין טסיות - זה(, בספרהנדונות
 התלמוד של הגדול הים מן לקוטים ככלה רבה שהיא כזאת בעבודהבהכרח

והמדרשים.
 תמצאנה עוד שאולי והפגימות, הטעיות השגיאות, שכל מאליו,מובן

 הרב אין כן כמו חשבוני. על ורק אך כלן לזקוף יש הזה,בספר
 הכללית ההשקפה על לא אחריות בשום נושא ביאלובלוצקי ש.הד"ר
 הבודדים במחקרים הגעתי שאליהן הבודדות המסקנות על ולא בספרהנהוגה

 בהוספותיו. ובין הספר בפנים בין שונות בשאלותהמפורטים

 עקביא 44*44* תש"נ ה' פסחשש"מ
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 הלל.-בהמ"ק: ביה בחרא.-ב"ה: בבאב"ב:
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 בלי הפרק: מסמנות תגים או תג בצרוף אותיותשתי
 כח-בראשית כ"ז בר' דגמה: הפסוקים.תגיס-את

 כח. פסוק כ"ז פרקן
 אותיות שתי או אות מהתלמוד המקורותבמראי
 של א' עמ' : לאות משמאל נקודה הדףן אתמסמנות
 הדף. כל או ב' עמ' נקורה: בליהדף;
 אינס מרובעים בסוגרים הבאים הדברים כל 11

 אם כי משב, מאליהם יוצאים ואינם בתנ"ךמפורשים
 והמדרשים. התלמוד מןלקוחים
 המקורות מראי כי משמעו, ערך של בסופו כוכב*
 בראשית ניתנו נוספים. מקורות מראי או זה,לערך
 המקוס(, את למצוא קל הכוכבים )ולסי התקופהאותה

 ערך. בכל המקורות מראי אותם מחזרת לניסעכרי
 גיבני כי משמעו, ערך של בסופו ופסיק נקודה1ן 11
 הסמוך. בערך יבואו המקורות מראין

 הסדר לפי משמשים במספריט ץ ף ן םך
 )800(, ת"ת )700,, ת"ש )600(, ת"ר )500(, ת"קבמקום:

 )00,((. תת"קן

 להוצאת הכינה יה בספי הרשומה פסיקתא בסתם*ן
 8"18, ליק. בוכר, ש. ע"י נרדמים""מקיצ'

טז
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 יה שבחיק מארגיםה814ת
 נזכרים או מצויים מניניםשבעה
 : ו" בנספח )ועין זהבחלק
 חשבוננו לפי רה י צ י ל ן י נ מ הא(
 והוא העבור, חכמי ידי על שנקבעהיום,
 ממולד המנין קודם אחת שנהמתחיל
 הערכים בז' רק רשום זה מנןןאדמו

 מספרי רשומים ואילך מכאןהראשונים.
 לפיהשנים
 )בקצור: אדם ממולד המניןב(
 נברא שבו היום מן המתחיללאדם(,
 השנים לספרי התורה. לפי הראשוןאדם
 בחשבון בתורה, מפורשים זה מניןלפי
 יצירת למן ותולדותיהם, האבותשנות
 כשהיה למצרים, יעקב ירידת עדאדם
 עוד ואח"כ לאדם, ב'רל"ח שנה, ק"לבן

 קמ"ז בן יעקב, מות שנת אחת:פעם.
 נפסק ואילך מכאן לאדם. ב'רנ*השנה,
 שאין הואיל לאדם, השנים מניןבתורה
 הוליד לחייו שבה באיזו מספרתהתורה
 הבאים. הדורות גם וכן בניו, אתיעקב

 ב'רל"ח משנת לאדם השנים מניןרציפות

 כי שקבעה, המערת פי על היאואילך
 יציאת עד למצרים ובניו יעקבמירידת
 )ועין שנה ר"י עברו ממצריםישראל
 זה ולפי רל"ח-ב'תמ"ח(. ב'ערך
 מורים ליציאת המניןג(
 לאדם, ב'תמ"ח שנת של מניסןמתחיו
 החשובים כל נעשים הזאת השנהולמן
 ובאגדה בתורה הרשומים התאריכיםשל

 לאחריה. ובין לפניה בין מצרים,ליציאת
 הבית לחרבן המניןק

 ע' רק נמנות פע ,תעל שון, א רה
 ג'של"ח-- ערך ועין בבלו גלותעשות
 בבל"ל בלות ,~ל ,~נה ע' )ב"חשבתפת"ח
 המתחל "לשטרות* המניןה(
 לאדש ותמ"חמשנת
 המתחל שני בית לחרבן המניןט
 לאדה גזכ"חמשנת
 ה סמןההשואה בכל* -עין ם י ר הנוצ מניןק

 בכללי עץ האלה המנעים לכלוביחס
 1/ ובנספה בסמוךההשואה

 ההשואהכללי
faבשניהם אדם ממן - יצירה מנין( 
 השנים בהשן8ת מתשרי(. השנהתחלת
 שלנו יצירה למנין לשנים אדםממולד
 לאדם ק"ל עד א' השנים בין להבחיןיש
 לאדם. ק"ל למן השניםובין

 לאדם א'-קכ"ט השנים מספרי עלא(
 השנים מספתו את ומקבלים 1מוסיפים
 השנים על היצירה, במנין להןהמרנות

 בחלק הרשומים ואילך לאדם ק"למן
 את ומקבלים 2 מלסיפים ספרנו שלזה

 היצירה. במנין להן הס~ינותהשנים
 אומנ"ו : השנים הן הכלל מן*וצאות

 והשנה המבול לשנת לאדםוא'סנ"ז
 בגוף א'מנ"ו לערך הערה ועיןשלאחריהז
 - ליצירה. וא'מנ"ח א'טנ"ז שהןהספר('
 ג'של"ח= הראשון החרבן שנתדוגמות:
 השני הבית בנין שנת ליצירה,הש"מ

 ליצירה.ג'ת"ה=ג'ת"י
 עד יצירה למנין שנה ממספרב(
 מספר את ומקבלים 1 מפחיתיםקל"א
 השנים ממספרי אדם. למנין הנאותהשנה
 לקבל כדי 2 לגרוע יש ואילך קל"במן
 בחלק הרשומים לאדם השנים מספריאת

 ח' 8יא ליצירה ב' שנהזה.-דוגמות:
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סדרי4מנינים

 על היא ליצירה ה'תש"ב שנתלאדם.
 לפי אבל לאדם, ה;תש"א האמתפי

 זה בחלק הכרח מתוך הנהוגההשיטה
 לאדם. ה'ת"ש היא הספרשל

 והנמקתם האלה הכללים)הסברת
 ו'( בנספחנתונות

 יציאת )מתשרי(-מנין יצירה מניןב.
 )מניסן(.מצרים

 ניסן עד יצירה למנין שנהממספר
 ם י ע ר 1 ג בניסן( ט"ו עד דיוק)וביתר
 ב'תמ-ט, גודעים בניסן ומט"וב'ת'נ,
 מצרים. יציאת למנין השנה אתומקבלים

 מצרים יציאת למנין השנה מספרעל
 ב'ם"ט מוסיפים תשרי עדממק

 ת"ג ב' מוסיפים נמן עדוטתשרי

 דוגמות: יצירה. לממן השנה את לקבלכדי
 ט"ו עד מתשרי ליצירה. ב'ת"צשנת
 ליציאת מ' שנת = 2450-2490בניסן.
 ליציאת מ"א בניסן=שנת ט"ו למןמצרים.
 מניסן= ליציאתמצרים: ת"פ שנתמצרים.
 ליצירה. =ב'ץ"ל מתשרי ליצירה,ב'ץכ"ט
 )בשניהם שטרות יצירה-מנין מניןנ.
 מתשרי(. השנהתחלת

 ג'תמ"ט גורעים יצירה למניןמשנה
 במנין לה המזןנה השנה אתומקבלים
 מוסיפים שטרות למנין השנה עלשטרות;
 המכונה השנה מספר את ומקבליםג'תמ"ס

 ה'תש"ב שנת דוגמה: - יצירה. במניןלה
 לשסרות; ג'תמ"ט(נ=ב'רנג )פחותליצירה
 =7 ג'תמ"ט( )ועוד לשטרות א'עונה
 ליצירה.ג'ת"נ
 השני החרבן מנין - יצירה מניןד.

 השנה תהלת הרשמי המנין לפילישניהם
מתשרי(.
 ג'ףכ-ט גורעים יצירה למנין השנהמל

 מספר על לחרבן; השנה אתומקבלים
 ומקבלים ג'ףכ"ט מוסיפים לחרבןהשנה
 ה'תש"ב : יצירה.-דוגמה למנין השנהאת

 לחרבן, ג'ףכ"ט(ננא'ףע-ג )פחותליצירה
 ג'ף-ל בב ג'ףכ"ט( )ועוד השני הבית לחרבןא'

ליצירה.
 מספר את בדיוק לחשוב שרוצה)מי
 את מאחר החרבן, למן שעברוהשנים
 של באב ט' עד לחרבן השנהתחלת
 יצירה במנין לה המכונה השנהאותה
 שלא כדי היסטוריות, ברשימותאבל
 את לחשוב יש ושבושים, בלבוללגרום
 : כגון ולפרש, לפרט או מתשרי,השנה

 שלה באב מט' אשר ליצירה, תש"בה'
 לחרבן(. א'ףע"ג שנתמתחילה
 ויובל שמיפה מנין - יצירה מניןה.
 מתשרי(. השנה)תחלת
 ליצירה ג'ש"מ עד ב'ך"ה משנתא(
 ואת ליצירה השנה ממספר ב'ך"דגורעים
 בהוספת המנה חמשימי על מחלקיםהעודף

 השארית מספר היובל, מספר את מסמנת1
 שארית, אין אם ביובלי השנה ממפרהוא
 היובל מספר ,היא הוספה בליהמנה
 מסתר אותו היובל. שנת היאוהשנה
 והשארית ז' על שוב מהלקיסהשארית
 השנה מספר את מסמנת זומחלוקה
 )שניה(, שארית אין אם השמיטה,בשבוע
 שנת : שמיטה.-דוגמה שנת היאהשנה
 הראשון( החרבן )שנת ליצירהג'ש"מ
 מחלק זה מספר 836ז נותן 2504בגרעון
 לפי 136 ושארית 16 מנה נותן 50על
 ביובל ל"ו שנה היא ג'ש"מ שנתזה

 1, שארית נותן 7 על מחלק 36הי"ז;
 לשמיטה א' היא ג'ש"מ שנתולפי"ז

 שביעית. מוצאיאו
 )לא ואילך ליצירה ג'שמ"א משנתב(
 מספר את מחלקים היובל( עוד נוהגהיה

 את מסלן השארית מספר ז'י עלהשנה
 אין אם השמיטה, בשבוע השנהמספר
 - שמיטה. שנת היא השנהשארית
 השני(י ההרבן )שנת ג'ף"ל שנתדוגמות:
 ו- שארית נותן ז' על מחולק זהמספר
 שנת שביעית. מוצאי אפוא היאהשנה
 נותנת ז' על המספר חלקה תש"ב:ה'

 לשמיטה. ד' היא השנה 4;שארית
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 מנין , הנוצרים מנין - יצירה מניןו.
 יצירה.הנוצרים-מנין

 בן"ס עד 1 מן בשניםנ

 מנינם. לפני 1 עד ש37ליצירהי
 מתחיל אצלנו הנהוג היצירהמנין

 בשבת, א' יום של בערב 7 שעה תחלתעם
 של ערב והוא בשבת, ב' יוםשמחרתו

 באקטובר, 7 שמחרתו באקטובר, 6יום
 הלוח חשבון לפי מנינם, לפני 3761שנת

 המעת-לעת תחלת )ובו היוליאני)הישן(
 בינואר סו הלילה(. מחצותנחשבת

 שבידינו העבור חשבון שלפישלאחריו,
 שנת בכסלו כ"ז בשבת ד' הואהיום
 י נ פ ל 3760 תחלת מונים ליצירה,א'

 זה: ולפימגינם.
 ליצירה, ג'ן"ס סוף עד א' בשניםא(
 את גורעים עשה ועד השנהמראש
 ומקבלים 3762 ממספר ליצירה השנהמספר
 לת המכןן מנעם לפני השנה מספראת
 גורעים השנה ראש ועד ישארולמן
 3761 ממספר ליצירה השנה מספראותו

 לפני הנאות השנה מספר אתומקבלים
 מר"ה ליצירה. ג"ן"מ 'גנתמנינם.-דוגמה:

 לפני 23340ב422 פחות 3762 ינואר,ועד
 פחות 3761 מינואר: ז הנוצריםמנין
 מנינם. לפני 421 ב=3340
 מנינם, לפני 1 עד 3760 בשניםב(
 את ם י ע ר ו ג השנה, ראש ועדמינואר
 ומר"ה 3761ז המספר מן השנהמספר
 3762 מן המספר אותו גורעים ינוארעד

 המכון ליצירה השנה מספר אתומקבלים
 הראשון החרבן )שנת 586 שנתלו.-דוגמה:

 ר"ה, ועד מינואר המדעית(. החקירהלפי

 שלמותשנים
 שנים בין להבחין יש השניםבחשובי
 "עשר דוגמה: מקטעות. לשניםשימות
 השנים י' משמען: כ"ה-ל"ד"השנים

 מנין לאיזה כ"ה שנת מתחלתהמתחילות

 ג'קע"ה הינו 586כם3175, פחות3761

 זו בשנה החלה העברית מר"הליצירהי
 586=:3176, פחות 3762 הוא:החשבון

 ליצירה. ג'קע"ון
 ליצירה יןס"א למן בשניםנ

 ואילה ימנינם 1 למןואילך1
 )לפי ליצירה ג,ס"א'גנת

 בטבת מתחילה היום( 'רבידינוהעבור  חוצבי
 נואר ב 1 ומן מנעם, לפני 1 שנהלק. הקודם בערב 6 מן היומר: בספטמבר18

 זה: ולפי למנינם. 1 שנה מתחילה ליצירה(, מןס"א שנת בסבת ט"ז לטבת,שלאתרע
 ראש למן ואילך, ג'ןס"א משנתג(
 ממספר 3761 גורעים ינואר, ועדהשנה
 השנה מספר את ומקבלים ליצירההשנה

 3760 גורעים ר"ה ועד ומינואר למנינםון
 שנת : לו.-דוגמה המכון למנינם השנה, מספר את ומקבלים ליצירה השנהממספר
 מר"ה השני(. החרבן )שנת ליצירהג'ף"ל
 למנין 3761=:69 פחות 3830 ינואר:ועד

 3760, פחות 3830 : מינואר זהנוצרים

 למנין 70 בשנת היה החרבן כיונמצא
 הנוצרים.ן

 מינואר ואילך, למנינם 1 משנתד(
 מספר על 3760 מוסיפים השנה, ראשועד

 ליצירה השנה מטפר את ומקבליםהשנה
 ינואר ועד השנה ומראש , לוהמכון

 - הנאות. ליצירה השנה מספר את לקבל, כדי המספר, אותו על 3761 מוסיפים1
 מינואר: הנוצרים. למנין 1942 שנת :דוגמה
 מר"ה ליצירה, ה'תש"ב ב= 3760 ועוד1942

 3761=2 ועוד 1942 זו: בשנה החלהעברית
 ליצירה.ה'תש"ג

 מקטעותושניס
 מניןז לאותו ל"ד שנת בסוףומסתימות

 משמען: כ"ה-ל"ה" השנים "עשר ואלו'
 או )באמצע בתוך המתחילות השניםי'
 מניע לאיזה כ"ה שנת של( חלק באיזהן
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 בי"א נוגעות הן הרשמי השנים מנין לפי חלק באיזה או )באמצע בתוךומסתימות
 המלרע ארך לא למעשה אבל שנים, , שנים ועשר מניןו לאותו ל"ה שנתשל(
 שנים. י' אלא המ~ןם ן כי מקטעות, שנים י"א גם נקראותכאלה

 ישראל ימי ברברי הרשמיהמנין
 מדורות זה מקבל שהוא כפי הספר, של זה בחלק הנהוג הרשמי המניןלפי

 ישראל ימי בדברי ביותר החשובים המקרעות ארעו המסית, לפי הכרונולוגיםאצל
 שנהלאדם)ליצירה( זו: רשימהלפי

 )ב'(א' נחשבת לאדם( א' שנה בפנים: )עין אדם בריאתמיום
 )א'נ"ח( אינ"ו נולדנח

המבול
 )איסנ"ו(איסנ"ו.

 )א'ץ"נ(א'ץמ"חאברם
 )בינ(ב'מ"חיצחק
 ק"י( )ב'ביק"חיעקב
 )ביר"ם(ביר5"ח למצרים ובניו יעקבירידת
 )ביר"מ-ב'תמ"ט(ביר5"ה-גיתמ"ז שנה ר"י במצרים ישראלישיבת
 )בית-נ( ביתמ"ח מצריםיציאת

)בית"נ-ביתפ"ט(ביתמ"ח-ביתפ"ז שנה מ' במדבר ישראלנדודי
 )ב'ת"צ(ביתפ"ח לארץ ישראלכניסת
 )בית"צ_גיש5"ט(ביתפ"ח-ג'ש5"ז שנה ף"נ בארץ ישראלישיבת
 )ב'ת"נ-ב,ץכ"ט( ב'תמ"ח-ב'ףכ"ז ראשון בית שנבנה עד מצרים מיציאת שנהת"פ
 )ב'ץל( ביץכ"ח הראשון הביתבנין

 )ביץ"5-ג'ש5-ט(ביץכ"ח-ג'ש5"ז הראשון הבית שנותת"י
 ממלכוני לשתי העםהתפרדות

 )ביץס"ז(ביץס"ה ויהודה ישראל
 )ביץס"ז-גר"ו( ב'ץס"ה-גיר"ד ישראל מלכות שצותר"מ
 )ג'ר"ז(ג'ר"ה השבטים י' של אחרונה וגלות ישראל מלכותחרבן

 )ג,ש"מ( ג'ש5"ח הראשון הביתחרבן
 )בשם-ג'שצ"א( ג'של"ח-ג'שפ"ט כורש פקידת עד בבבל ישראל שישבו שנהנוב

 )ג'שצ"ב( ג'ש"צ זרפבל ועי?ת כורשפקידת
 )ג'שמ_ג'ת"ט( ג'ש5"ח-ג'ת"ז שני בית בנין שנת ועד א' בית מחרבן שנהע'

 )ג'ת"י( ג'ת"ח השני הביתבנין
 )ג'תיי-ג'רכ"ט(ג'ת"ח-ג'ףכ"ז השני הבית שנותת"כ
 )ג'ף"5(ג'רכ"ח השני הביתחרבן

 יאפילו מאורע, ארע שבה השנה ה-:ו שאמית, שניס רק מטה ה-שמי הם:-ן : ך יבא
 שקרם למאורע עיד נמנית .אינה מאיר; לאותן א' לשנה :חשבת האחראים, בחישיה אובאמצעיהה

 הרשמי המנין בין הכדל-מה לפעמים יש זה a:r~t שנה. באותה :משך עוד הוא גם כי אםלה
 באיר היתה הראשון הכית בנין תחלה דוגמה: השני. עד אחד ממאורע המדויק הזמן חשובובין

 נחשבות קיומו שנות ת"י הנה לחרכן, א' היא שנ'שלח כיון ; ג'של"ח באב חרב והואב'קכ"ח
 של המדויקים הזמנים כמובן נרשמו הפסי כשים המקרים* שאר ברוב וכןב'קכיח-ג'של"1,

 זמנים חישובי כמה ברור לשם אבל המסרת, או המקרא מן ידיעים שהם כמה עדהמאורעות,
 ו. בנספח ועין הרשמי. המנין את המיר לזכור הוא הכרח המסרתשל
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 מראשוןסאיף
 תהלת בתשרי. א' ליצירה. א]שנה
 - בשבת ב' יום שמחרתו הלילה של א'שעה
 החשבון ולפי העברי; הלוח חשבוןיפי

 נחשבת המעת-לעת שתחלת בימינו,הנהוג
 )לפי 19 שעה תחלת הלילה: חצותמרגע
 הלילה מחצות רצופות שעות 24חשבון
 בערב ו שעה תחלת או ה5י5ה( חצותועד

 הוא זה רגע בשבת.- .ב' יוםשמחרתו
 בישראל. כיום הנהוג ליצירה המניןתחלת
 שבחלק המנינים "השואת ברשימה:ועלן
 1 ו[ סמן 5 עמ'זה"

 מאלף חלקים ור"ד ה' שעה -.]-.
 הוא זה רגע - בשעה. הלקיםושמונים
 ריר שעות ה' ב', )יום בהר"ר".מולד
 המולד : כלומר אהו", "מולד אוחלקים(
 השנה של בתשרי העבנה שלהמשוער
 מאליו יוצא זה מולד העולם. בריאתשלפני
 : לקמן )עלן וי"ד" *מולד או אדם"מ"מולד
 מדש מדת של החשבון 5פי לאדם( אישנה
 שעות, י"ב יום, כ"ט שהוא העברי,היבנה
 ועפ"י בשעה, חלקים מא'פ' חלקיםזצ"ג
 שבידינו, העצור כיעי לפי נקבע, הזההמולד
 שהוא בשבוע, ב' ביום השנה ראשיום

 כאמור ליצירה, א' שנה של א' ליוםנחשב
 העולם שבריאת אפעלפי הקודם,בערך
 של האחרונים הימים ה, למן רקהיתה
 מולדות יוצאים הזה המועד מן - זו.שנה

 לימות החדשים בכל האמצעייםהלבנה
 האמצעית ההדש מדת הוספת ידי ע5עולם
 חלקים[.- ןצ"ג שעות, י"ב יום, כ"טהנ"ע:

 מובאות האי ורב סעדיה רב הגאונים השובות כה.;ר-ה

 "הלכות.קדוש רמב"ם הנשיא; אברהם לר' העצור"נ.ספר

 לו. והפרוש ח ג 1'הקדט"

 בריאת ד. ח א ם 1 י באלול[. כ"ה]-.
 לבריאת ראשון יום והאור. והארץהשמים
 בר'א' בראשית. ימי מששת ראשוןהעולם;

 ח. פר"א בג; פסקא פסיקתא א; כ"ט ויק"רא-הן

 הבריאה תחלת של ההדש קביעתבאור:
 שהעולם י(, )יזה אליעזר ר' לדבריהיא

 נברא העולם' כריאת גמר שהוא אדם,)כלומר:
 שקדמו הכריאה ימי חמשת כי נמצא,בתשרי,
 לר' ואלו כאלול; מכ.ה מתחילים אדםליצירת
 יום היה בניסן, נברא שהעולם יא.(, )שםיהושע
 לאחר שנה חצי בארר, כ.ה לבריאהראשון
 שאר מדר גם משתנה ולפי"ז אליעזר, ר' שלזמנו
 כר' למבול שונין ישראל וחכמי כראשית.ימי

 "ונין שם(: רש-י וכפרוש יב., )ר"האליעזר
 הדורות וצות עולם נחובריאתשנות
 השנה. תחלת מתשרי אליעזר:כא'

 חשוב' וככל עולתן ב-סרר מקובל זהמדר
 ספרר, גם ערוך ולפיו הממרת, לפיהשנים
 המקרא לפי מתשוי,שהיא מתהילה שהשנההסו

 לחדשים, ראש הוא נימן שכן השביעי,החדש
 י"בב: שכ' מצרים, יציאת בפרשתכאמיד
 הוא ראשון חרשים, ראש לכם הזה"החדש
 ת-לת הירושלמי וכדרשת השנה., לחרשילכם
 לשנים לא יאש ואינו ראש הוא "לכםר'ה:
 מתשיי "השנה בנספח: ועין וכ', לשמיטין"ולא

 מנימן".החדשים
 א, שנה שבידינו היבור חשבון לפי : ה ר עה

 ב"ה יום ע קביעות ולפי ה, ש ב קביעותהליצירה
 בשבת, ב' ביום אלא אי ביום לא נופלבאלול
 א, שנת ראש הוא להלן האמור שכפי ששי,ויום

 שכן ליצירה, א, שנה של לאלול כ"ס הואלאדם,
 א' ושנה בשבת, 1 ר א בימי חל השנה ראשאין

 הינו ג, ש 1 חשבוננו לפי היא קביעיתהלאדם
 שדחית בעת כי להבין, יש ולכן בשבת. השנהראש
 שנה לעשות הוצרכו לא שמת היתה פרם 1 דא
 ;שנ"ר כסדרה אלא יום( )שנ.ה שלמה ליצירהא'

 כיום(, נוהגת )שאינה ד כ ב ח, קביעות ולפייופן,
 ביום באלול כ'פ בשבת, א, ביום נופל באלולכיה
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סדרי8 ליצירהא'

 השנה. ראש הוא למחרתו הששי ויוםה,,
 לפי - אלהים' ברא ,בראשית : א א']בר'
 ע"ב ע"י התורה בתרגום הנוסה ט.מגלה
 בראשית. ברא אלהים הוא: לתלמיזקנים
 : אומרים שמאי בית : א ב' "ניגהירי'
 ),את הארץ אח"כ תחלה נבראושמים
 : אומרים הלל ובית הארץ'( ואתהשמים
 השמים, ואח"כ תחלה נבראתהארץ

 - היתה' ,והארץ כתוב לאחריו מידשכן
 עשות ,ביום : ד( ב' )בר' וכתוב היתה,כבר
 עושה והגמרא ושמים'. ארץ אלהיםה'

 ביום שמים נבראו ב"ש לפי זה:חשבון
 : תולדות ועשי וג', ב' א' ימים, ג' עשו ,א'
 ג' עשה בב', נברא ים , מאורות' ,יהיבד'
 ,ישרצו בה' תולדות: ועשה וד', ג' ב'ימים,
 ימים, ג' עשתה בג', נבראה ארץ ;המים'

 ,תוצא בו' : תולדות ועשתה וה', ד'ג'
 א', ביום נבראה ארץ ב"ה ולפיהארץ'.

 תולדות: ועשתה וב', א' ימים, ביעשתה
 בב', נבראו שמים ; הארץ' ,תדשאבג'

 תולדות: ועשו וג', ב' ימים, שניעשו
 עשה בג', נברא ים ; מאורות' ,יהיבד'
 בה' תולדות: ועשה וד', ג' ימים,שני

 יוסי: בן שמעון ר' אמר המימי.,ישרצו
 על העולם אבות נחלקו איך אניתמה

 וארץ שמים : אומר שאני העולם,בריאת
 וככיסויו הזה כאלפס אלא נבראולא

 )ישע' שנאמר אחת(, בבת שניהם :)כלומר
 וימיני ארץ יסדה )שמאלי( ידי .אףמ"חיג(:
 ה' עשות ,ביום יד: י"ב שמים".-ב"רטפחה
 אומרים: שמאי ושמימי-בית ארץאלהים
 הלל ובית ביום, ומעשה בלילהמחשבה
 רשב"י: אמר ביום. ומעשה מחשבה :אומרים
 בין מחשבה אלא )כדלעיל(, וכ' אניתמה
 חמה. דמדומי עם ומעשה בלילה ביןביום

 ביום נבראו דברים עשרה יב.:חגיגה
 לילה, ומדת יום מדת : ובהטראשון,
 נקר ויהי ערב ,ויהי ה(: א' )ברא'דכתיב
 אתה.יום

 אלא כאן כתוב אין ערב' ,יהי : ח ג'ב"ר

 זמנים סדר שהיה מלמד ערב',,זיהי
 ל. מו"נ ועין )בי( לכן.קודם

 קרויים והלילה שהיום מצאנו : זפסיקתא
 כלוע ,יום' שבמלה פעמים : )כלומריום
 מה : ז. נזיר לפי - שלפניו(. הלילהגם

 אין אתד' יום לקר ויהי ערב ,ויהישאמור
 אלא מזה, זה מובדלים שהימיםמשמעו,
 לא ולעולם הוא, יומא חד וליליאיממא

 ,ליליא : גורס ורש"י , מזה זהמובדלים
 הולכת שהלולה ומפרש: הוא', חדויסמא
 אחד' ,יום פג.: חולין משנה - היום.אחר

 לא בנד ואוז ב"אותך כחfr ב"ב ,ויק'האמור
 הלילה אחר הולך היום אחד- ביוםתשחטו
 בראשית במעשה האמור אחד' ,יוםכמו

 ישחוט לא משחשכה האם שחט :)רש"י
 אבל המחרת; יום וכל הלילה כלהבת
 דאין בלילה, הבת שוחט ביום האםשחט
 שם והגמרא היום(. אחר הולךהלילה
 מדבר אינו כלו הענין שכל לפימפרשת:

 אחר הולך לילה ובקדשים בקדשים,אלא
 קרבנו "ביום : סו ז' ייק' דכתיב, : )רש"יהיום
 אלמא לקר", עד ממנו יניח לאיאכל
 הבקר( עד קרבנו יום קרי שלאחריולילה
 צרך היה זה משום ? כן זה אףיכול

 בנו ואת ב.אותו אחדי ,יום כילהטעים,
 בראשית. במעשה אחד' ,יזם כמוהוא

 בקר' ,ויהי עשו, זה ערב' ,ויהי ד:י"ל
 יום הקב"ה לו שנתן אחד' ,יום יעקב,זה

 ד ב. ב-י ועין הכפורים. יום זהאחד,

 ,אחדי כתב למה : יב יא ג' ב"ר לפירש"י
 שני, הימים: בשאר כמו ,ראשון',ולא

 בעולמו יחיד הקב"ה שהיה לפי וכיזשלישי
 שני. יום עד המלאכים נבראושלא
 ערב ,ויהי מפרש א ר"ה ב,,המאור" הרז"ה)בי(
 ערב היא היו' שעו' מכ"ד שעה כל בקר':ויהי

 הארץ. פני ע5 אחר במקום ובקר אחדבמקוט
 קודם נבראו דברים שבעה נד.:פס'
 כב ט"ו ושמריר ה. א ב"י ועין וכי העולםשנברא
 אדם א' ביום הקב"ה שברא אור : יב.חגיגה
 סופו, ועד העולם מסוף בו ומביטצופה
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 ליצירהא'9זמנים

 הן הן אומרים: וחכמים יעקב, ר'רברי
 עד נתעו ו5א אי ביום שנבראומאורות
 די.יום

 ימי בששת שנבראה אורה 1: ג'ב"ר
 שהיא יכולה אינה ביום להאירבראשית
 יכולה, אינה  ובלילה חמה, גלגלמכהה
 והיכן ביומי אלא להאיר נבראהשלא
 לעתיד לצדיקים מתקנת והיא נגנזההיאוו
 אור וקוהיה בו(: ל' )ישע' שנאמרלבוא,
 יהיה החמה ואור החמה, כאורהלבנה
 הימים"[. שבעת כאורשבעתים
 ב אות נשתנית מה עקיבא: דר'אותיות

 סדרי כל הקב"ה בה שברא האותיותמכל
 לפניו היה וידוע שגלוי מפניבראשיתו

 אחד ליחרב, העולם עתיד פעמים ב'כי
 אלפים ששת בסוף ואחד המבול דורבימי
 )מאדם דורות כ"ו : ב י"ש - שנה.וצ"ג
 תגר קוראת א' אות היתה nmb)עד
 ולא 'בבי עולמי את הקב"ה שבראעל
 ופתח בסיני התורה את שנתן עדבא',
 אלהיך"[. ה' "אנכי : 1( כ' )שמ'בא',

 הרקיע; בריאת שני. יום באלוץ[. כ"ו]-.
 שנא' שני, ביום נבראה גיהנם : ח ד']ב"ר

 - תפתה" מאתמול ערוך "כי : לג ל''בע'
 תמול רש"י( )כגירסת לו שישיום
 נבראה ג שיה חיי ינ' ולפי שישום, לוואין
 של חללו אבל גיהנם, של אש ב'ביום
 קודם[. שנה אלפים ב'גיהנם
 בריאת שלישי. יום בא5ו5[. כ"ז]-.
 1 והעץ העשבהימים,

 עדן. גן נברא בשלישי : תתרת אסתר]י"ש
 ג,( )ביום דשא, הארץ ,ותוצא : י"ב א'בר'
 מהמשך הנראה כפי ושם, ה, )ב'ולהלן

 ועי"ש(: שבת, בערב עומדיםהכתובים,
 וכ5 בארץ, יהיה טרם השדה שיח,וכל
 מלמד : ס "ילין ? יצמח' טרם השדהעלב
 עד קרקע, פתח ע5 ועמדו דשאיםשיצאו
 רחמים עליהם ובקש הראשון אדםשבא
 וכ'[. וצמחו גשמיםוירדו
 בריאת רביעי. יום בא5ו5[. כ"חן-.

 בין 5הבדי5 השמים, ברקיעה"מאורות
 ולמועדים לאותות והיו הליעה, וביןהיום

 ושנים";ולימים
 5הם שנתנו מצוות הם א5ו : האזינו]ספרי

 חדשים. וקביעת שנים דבור השמים:מן
 ולבנה תמה נבראו בא5ו5 בכ"ח : חפר"א
 ולילות וימים וחדשים שנים שהואומקן,
 ועבורין ומחזורות ותקופות וקציםשעות
 עין המאמר והמשך ; הקב"ה לפניהיו
 - אדם. בחיי ראשון יום : בערךלהלן
 השבתות, אלו ,לאותות' : הפסיקתא

 ,ולימים' טובים, ימים אלו,ולמועדים'
 ראשי אלו ,ושנים' חדשים, ראשיאלו

 לחמה מונין העולם  אומות שיהיוהשנים,
 שהוא עשו שם: ועוד ללבנה.וישראל
 יעקב , גדול מאור שהוא לחמה מונהגדול
 קטן. מאור שהוא ללבנה מונה קטןשהוא
 גלגל ן כיצד השמים' ,ברקיע : יג י'ב"ר
 מאחורי או ברקיע, שקועים ולבנהחמה
 ולמעלהז הכפה מאחורי או ולמטה,הכפה
 הכפה מאחורי החמה בימות כיונראה

 ומעינות רותח כלו העולם שכלולמעלה,
 הכפה מאחורי הגשמים ובימותצוננים,
 ומעינות צונן כלו העולם שכלולמטה,
 ( רשב"י. דברי ועי"שפושרין.
 המאורות ,שני כתוב תחלה : טז א'בר'

 : ם דלין - הקטן' ,המאור ואח"כהגדולים'
 מלכים לשני אפשר רבוש"ע, : ירחאמרה

 לכי : לה אמר ן אחד בכתרשישתמשו
 הואיל : לפניו אמרה עצמך. אתומעטי
 ? עצמי את אמעט הגון דבר לפניךואמרתי

 אמרה ובלילה. ביום ומשול לכי להאמר
 ? אורה בשעת בנר יש תועלת איזולו:
 ימים ישראל בך וימנו לך לה:אמר

 אפשר אי השמש גם לו: אמרהושנים.
 ,והיו יד(: )"ם תקופות, בו ימנושלא

 וכ'. ושנים' ולימים ולמועדיםלאותות
 הביאו אמר: מרוצה שאינה הקב"הראה
 שאמר וזה ; הירח את שמיעטתי עליכפרה
 שעיר נשתנה מה : לקיש בן שמעוןר,
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סדרי10 יאדםא'

 כ"ח עמ' ,לה" בו שנאמר אדש ראששל
 שעיר הקב"ה: אמר 1 לה"( ,לחטאת :סו
 היאת. את שמיעטתי על כפרה יהאזה

 וחד עשרין באיקרהון שוין והווןת"י:
 ושבעין ותרין מאה שית מנהון בצירשעין
 ""י עין הדברים ופרוש שעתא.חולקי
 וביתך 1, עמ' ומולדות" תקופות "חשבוןבורנשטין
 מגרר,, ובן גאון סעדיה רב "מחלוקתפרוט:

 118[.מעבף
 בריאת חמישי. יום באלול[. כס]-.
 כנף, עוף וכל במים והתניניםשרצים
 הששי יום בתשרי[. ]אן לארם. א'שנה
 ה הוסיף א; בר' וחג' פח. עבת לפי]רש"י
 שני, הימים: בשאר כמו לאבששי,
 עד ועומדים תלויים שכלם וכו',שלישי
 למתן המוכן בסיון ששי הוא הששי,יום

 הארץ. וחית האדמה רמש בריאתתורה[.
 יתרה שעה זד ט: סוף ]ב"ר האדםיצירת

 נגמרה ובה הקודש, על מחולשמוסיפין
 עד - ,הששי' כתיב כן על ; העולםמלאכת
 , יצירה( )מנין עולם של לבך:תו מוניןבאן

 )לאדם([. אחר מנין מונין ואילךמכאן
 ד-יד; ב' י_לא; א' בה' שנה. ץ"ל חיאדם
 ה.ה'

 הראשון הוא 11דם : קכא וב"ב א]פ"ע
 כלו, העולם את שקפלו אדם בנימז'

 העולם ימי כוללים חייהם ,שימיכלומר
 מפ"ז, ועין עה. את זה ראו והםפיו

מתושלח.
 נבראו. שנה כ' כבני וחוה אדם : ז י"רב"ר
 - וכי השמים תולדות אלה ד: ב'בר'

 הכתובים אצל זה ענין מה וכי א: א' ברכ'ירו'
 הקודמים בכתובים )כלומר:הקודמים?

 ,ויכל וכי, והארץ' השמים ,ויכלואמור
 בראשית שוב עומד ופה וכ',אלהים'
 יוצא, ויום נכנס יום אלא ?(הבריאה
 חיש נכנס חו"ש יוצא, שבת נכנסשבת
 : וכתיב יוצאה, שנה נכנסת שנהיוצא,
 עשות ביום בהבראם וכ' תולדות,אלה
 תמיד : כלומר - ושמים' ארץ אלהיםה'

 הבראם. ביום כמוהם
 ימים לששה אומר: יהודה ר'י"שו':
 )כמפורט ויום יום כל במעשה העולםנברא

 הראשון מיום אומר: וחמיה ור' ;בתורה(
 ,תוצא כר(: א' )בר' שנא' העולם כלנברא

 מבראשית. מוכן שהיההארץ'-דבר
 בכל הקב"ה ברא בריות ג' : י י"אב"ר
 ; ואורה וארץ שמים ברא בא' :יום
 - בג' ; ומלאכים ורקיע גיהנםבב'

 חמה בר' עדן, וגן ודשאיםאילנות
 ודגום עיפות - בה' ומזלות,ולבנה
 עוד. ועי"ש ורמש וחוה בר-אדםולויתה
 כל את הסובב הוא פישון י": ןבר
 ארץ : הבאים בכתובים )וכן החוילהארץ
 היתה לא עדין ב: כ"ז -ב"י אשור(כוש,
 כנ"ל, אומר ואת אשור( ,כוש,חוילה
 אחרית" מראשית "מגיד אלא ?אתמהא

 י(. מ"1)ישע'
 )י"ב אדם בחיי ראשון]-.-.'-.יום

 הלילה, שעות בלא השמש, מזריחתשעות
 ום ,בי : הכתובים ממשמעות נראה כןכי

 ברוא ,ביום ושמים', ארץ ה'עשות
 בנקר(: 7 עד )מ6 א' שעה אדם'(:אלהים
 גולם נעשה ב': שעה עפרו.הוצבר
 )ר"סו(. אבריו נמתחו ג': ה שע)?4לי(.
 ה': שעה נשמה. בו נזרקה ד':שעה
 שמות קרא ו': שעה רגלת. עלעמד
 ז': שעה השמים.. ולעוף השדהלהית
 למטה עלו ח': ה ע ש חוה. לונזדוגה
 והבל, וקין )הם ארבעה וירדושנים
 תאומות גם )שבעה(: ששה ירדו אדאגלפי
 הם : לח סי' התוספות ולפי והבל; קין)נשי(
 תאומותיו ושתי הבל אבל ותאומתו,וקין
 נצטוה : ט' ה ע ש אחרת(. בפעםנולדו
 הפוך פ"א )ולפי האילן מן לאכולשלא
 : " ה ע ש וט'(. ח' שעות שלהסדר
 צוויו(. על ועבר עדן לגן )הכניסוסרה
 עד6 )מ5 י"ב שעה נדון. י"א:שעה
 לו והלך נטרד השמשות ביןבערב(,
 לח, סנ' ב. סו-ר ב' גר' העדן(. מגן)נתגרש
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 לאדםא'11זמנים

 : ועין הס. יא פר"א לפי השנוייםובסוגרים
 ח' שמיני תנ' א, כ"ס ויק"ר פ"א, אדר"נ כג,פסיקתא

 נוסחות. שנויי כמהועוד
 בערב נבראו דברים עשרה ה':אנות
 וכ/ השמשות ביןשבת
 שבת בערב נברא אדם ס: ד' סנ'ירר
 "ולא : כה ב' -בר' למצוה. תחסה שןונססדי

 המתינו שלא הן ג' : ט י"ח ב"ר -יתבוששו"
 אדמן הם: ואלו שעות, ששבשלותם

 והוא שעות שש באו לא - יתבוששו',ולא
 ב'מל"ז. בתמוז; ט"ז תס"ח: ב' ועיןכשלותק

 באדם בו נתנה יתירה נשמה בז: חעגית-
 אותה נוטלין שבת במוצאי שבת,בערב
 וינפש'- ,שבת יז(: ל"א )שי שנאמרממנו,
 נפש. אבדה וי ששבתכיון

 השנה את מעבר היה הקב"ה : חפר"א
 לאדם הזמנים( חשבון )את מסרןואח"כ
 ע"ז לפי - מכ=ב. ועין ן עדן בגןהראשון

 : אמר יכ : ושם( שט )ועין ב א' בר' ח.זבלי
 הגויים, של חג יום לחודש, א' )יוםקלנדס
 לפי בינואר, 1 יום על הואוהמדבר

 אחר ימים ח' בבלי ולפי לפני, ימים ח'ית'
 הרומאים חגי עי שם ועין טבת;תקופת
 אדם ופרוקטו( קרטסיס סטורנייא,קלנדא,
 שמתמעט יום שראה לפי התקינכןהראשון
 ח' וישב עמד וכף לי אוי אמר:והולך
 תקופת שראה כיון ובתפלהן בתעניתימים
 אמר: והולך, שמאריך יום וראהטבת
 - קלנדס )אמר: הוא עולם שלמנהגו
 טובים. ימים ח' ועשה הלך דיאו(,קלון
 ימים ולאלו לאלו עשאן האחרתלשנה
 נברא בתשרי דאמר: כמאן ואיתאטובים.
 נברא בניסן דאמר: כמאן ברםהעולם,
 למן ידע כבר : )כלומר הוה -יריעהעולם
 מאן והולך(. מתמעט שהיום תמוזתקופת
 רב, העולמו בברא השבה בראשסבר
 "אתה )תפלת רב דבי בתקיעתאניתני
 : לר=ה( מוסף בתפלת עולם* מעשה ,זוכר
 ראשון ליום זכרון מעשיך תחלת היוםזה
 ועין העולם. נברא השנה בראש : הויוב,

 המעשה בירושי שם יעין כז. ר"הבבלי
 יינובריס. קלנדסע"ד

 האדמע את אלהים ה' "היצר : ז ב'גר'
 - והרונך" עצבונך ארבה "הרבה : טז ישם
 יצירה יצירות, שתי : וכו' יג וכ' ב י"רב"ר
 )ילד כל ; )חדשים( לט' ויצירה )חדשים(לז'

 ,הרבתן שכן חי, יום רי"ב הם( הריונושימי

 כדי נוצר : )גי לט' נוצר רי"גןבגיטטריא
 לחי או לז' ונולד חדשים( לט'ל~51ד

 )חדשים( לז' נוצר חי, אינו)חדשים(
 - חי. )חדשים( לט' או לח'ונולד
 אלא יולדת האשה אין לעולם : טיושם
 'ימים(, לרע"ג או לרעיב או לרע"אאו
 ועבוריהן הן יום( ל' בני )חדשיםלט'
 ג' או ב' או א' : הזרע קליטת)ימי
 ולא.. ל. כיה ועיןימים(.

 החיים"- עץ דרך את "לשמור כד: ג'שם
 לתורהן ארץ דרך קדמה דורות כ"ו : לד'"ש

 החיים' ,עץ ואחעכ ארץ, דרך זה,דרך'
 התורה.זה

 ביום אדם תולדות ספר "זה ה'א:שם
 שביום מגיד : כש"י - תדם= אלהיםברוא
 ג' : כ"ד סוף ב"ר לפי וזה . הולידשנברא
 נבראו, ביום בו : היום באותו נעשופלאים
 תולדות.- הוציאו ביום בו שמשו, ביוםבו
 ללמד : ל פ"ע - אדם' תולדות ספר,זה

 דור דור הראשון לאדם הקביהשהראה
 דור דור ונביאיו, דור דורומנהיגיה
 ופרנסיו, דור דור וחכמיו, דור דורודורשיו,

 נביאי דור, דור חכמי ושופטיו, דורדור
 שמותיהה מספר דור, דור צדיקי דור,דור
 סכום שעותיהן, חשבון ימותיהן,מנין

 אתה "כי : טז( י"ד )אית שנא'פסיעותיהן,
 תספור".צעדי
 הדורות, כל לפניו העביר מא: גר'י"ש
 ג' חיים לו שחקוקים דוד אתהרחהו
 חייז- שני כמה אדם: אמר וכ/שעות
 - הן. - ? ברקיע מתנה יש - שנים.אלף
 למזל יהיו משנותי שנים ע' : אדםאמר
 מתנה שטר עליו וכתב שסר הביאזה.
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סדרי12 לאדםאי

 ואדם[. מטטרון הקב"ה, עליווחתמו
 1 יום מתחלת י"ד שעה נ-. -.]-.

 לו(, הקודם בערב א' שעה מתחלת)הינו
 )בשעה השמש מזריחת ב שעףשהיא

 תחלת או 8 שעה סוף שהיא בבקר(,6
 כיום.-רגע השבוננו לפי בבקר 9שעה
 )יום וי"ד" "מולד או אדם" "מולד הואזה
 של תשרי מולד הינו שעות(, י"דו'

 בשבת. ד' ביום בריאתה לאחרהלבנה
 שהיו )בעת ר"ה נקבע זה מולדלפי

 ביום הראיה( עפ"י הלדש אתמקדשים
 מולד ולפי בתורה הכתוב לפי בשבת.ו'
 ו' מיום לאדם השנים מנין מתחילזה

 הראשונימן. הערכים בב' ועין זה.בשבת
 שבת השביעי. יום בתשרין. ]ב'-.

 מלאכתו מכל אלהים שבת בובראשית:
 א-ג. ב' בר' עשה.אשר

 לישראל. קדמה השבת י"ג: סוף סופרים]מס'
 השביעי'- ביום אלהים ,ויכלב"רי'י:
 הסדן: גבי על בקורנוס מכה שהואכזה

 משתחשך. והורידה יום מבעודהגביהה
 לא יודע שאינו ודם בשר רשפתי:אמר

 מוסיף הוא שעותיו, ולא רגעיו ולא??יי
 שהוא הקב"ה אבל הקדש, עלמחול
 בו נכנס ושעותיו, וסתיו רגעיויודע
 השערה.כחוט
 בתרגום הכתוב אותו נוסה ט. מגלהלפי
 : הוא לתלמי הזקנים ע"ב שלהתורה
 השביעי. ביום וישבות הששי ביוםויכל

 יום את אלהים "ויברך : ס י"אב"ר
 ב' ? ברכו למה - ג( ב' )בר'השביעי"
 ג' וב', א' זוג, בן לו שאין :תשובות

 כפור יום נדחה, טוב יום נדחה:שחינו זוגי לה אין שבת שבת, וערב ה'וד',
 אדו מימי נדחים וסכות )ר"הנדחה
 מימי פסה גוא, מימי נדחה יו"כבשבת,
 שבת המועדים(, שאר וכן בשבת,כדו
 : הקב"ה לפני שבת אמרה נדחית.אינה
 אמר ? זוג בן אין ולי זוג בן ישלבלן
 זוגך. בן היא ישראל כנסת הקב"ה:לה

 : טז( וי"ש גה. פס' ובבבלי )ועי"ש ה ח' ברכ'ירו'
 אדם( שנברא )לסיום שמשה שעותל"ו
 הראשון: ביום שנבראת האורהאותה
 וי*ב שבת בליל וי"ב שבת בערבי"ב

 בו מביט הראשון אדם והיהבשבת,
 שילת כיון וכו'. סופו ועד העולםמסוף
 ונתירא ובא החשך משמש התחילשבת
 הקב"ה לו זמן שעה באותה וכ'אדם
 מהן ויצא לזה זה והקישן רעפיןשני
 האש מאורי בורא עליה וברך וכ'האור
 במוצ"ש האש על מברכין לפיכךוכ',
 בריתה. תחלתשהיא

 במימי אדם נכנס בשבת בא' : כפ"א
 שבלות ז' מתענה והיה וכ' העליוןגיחון
 כלבו. גופו שנעשה עדימים

 בשבת מוצא אתה אין בר': סוףי"ס
 ערבו ,ויהי יום בכל שכתוב כמולילה,
 אורן. שכלה ז למהוכ',

 בתשרי.- א' ליצירה. ג' לאדם,]ב'
 את להתחיל שהציעו העבור מתכמייש
 לפי נקבע שבו זה, מיום היצירהמנין
 פי על השנה ראש יום העבורכללי
 ביום החל תשרי אדש של הלבנהמולד

 חלקים. ףע"ו שעות כ"ב בשבת,ג'
 לא זה ומנין נתקבלה לא זוהצעא
 הערכים בב' ועין בישראל.נתפשט

 ט[. ו' ובנספחהראשונים
 צדד רועה הבל מעשה לאדם. זשנה
 קין. בידי נהרג הבל אדשה. עובדוקין
 עדן, קדמת נוד בארץ ושבתו קיןגרוש

 את הרג קין ז: ב"ב ,.ב"ר א-טז. ד'בר'
 בחנכה הבל, לחיי יום חמשים אחיוהבל
 פר-א - לאדם. א' בשנה בשבועות,או
 לזרוע אדמה לעבוד אוהב קין והיהגיא:
 נותן זה צאן, לרעות אוהב היהוהבל

 ממלאכתו נותן וזה )לזה( מאכלממלאכתו
 פסח, של טוב יום ליל הגיע לזה,מאכל
 עתידין זה בליל לבניו: אדםאמר

 הקריבו פסחים, קרבנות להקריבישראל
 בר' הג' וכ'.-לפי בוראכם לפני אתםגם
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ע9
 יאדםז"ל13ומנים

 שנהי ם' בני כשנהרג והבל קין היוש
 נהרג קין - שנה. ק' בני אחריםולפי
 וכג, טו ד' בר' ישי מתושאל, בן למךנימי

 - יח. ל"א שמוש המבול, בימי או ברי~ת"י
 נעשה הבל את קין שהרג לאחר יא: בר'הנ'

 שלמך ולאחר שנה, ק"ל המותמלאך
 המות. מלאך למך נעשההרגו

 שנקנסה אדם שראה כידן יח:ערובין
 מן ופרש בתענית ישב ידו על~יתה
 בשרו על תאנים זרוי והעלההאשה
 וכל שת(. שנולד עד )כלומר: שנהק"ל
 שדין הוליד בנדוי שהיה השניםאותן
 אדם ז,ויהי : ג( ה' )בר' שנא' וליליןורוחין
 כצלמו", בדמותו ויולד שנה ומאתשלשים
 הוליד[. בצלמו לא עכשו שעדמשמע

 ' עירד בנו, חנוך קין: תולדות?-ן.-

 למך בנו, מתושאל בנו, מחויאלבנו,
 קין ותובל מעדה, בניו ויובל יבלבנו,

 נר' ]תנ' יו-כד. ד' נר' מציה. בניוונעמה

 - וע"ש. וכו' לדורות ז' היה למךיא:
 הדורות כל ונתיחסו עלו מקין כב:"ר"א

 ' שמרדו והמורדים הפושעיםשרשעים
במקומן.
 חי אדם. בן שת נולד לאדם.ק"ל
 שנה;,י"ב

 מכאן כי הוכח, ששם ,, נספח עין : ה ר ע ה,
 השנים מספר את מטמן לאדם השנה מספריאילך
 למשל פה הרשום; המאורע שנת ר ע לאדםשעברו
 בכל וכן לארם. קל'א בשנת נולד ש; כימשמע,
 וא,פנ-ו. א,מנ'1 מהערכים חוץ הבאים,הערכים

 הבריות כל ונתיחסו עלו משת :]פר"אכב
 הצדיקימן. דורותוכל

 ש', ז"ה הי שת. בן אנוש נולדרל"ה.

 ש'1 ז"י הי אנוש. בן קינן נולדשכ"ה.

 חי קינן. בן מהללאל נולדשע"ה.
 1 ש'דצ"ה

 חי מהללאל. בן ירד נולדת"ס.
 , ש'ורס"ב

 ]פר"א אלהים"1 אותו לקח כי "ואיננוש'

 העבור בסוד ונכנס לחנוך מסר אדם :"
 בדרכי חנוך ויתהלך השנה. אתועבר
 אע ועין לאדם. אלהים שמסר העולםינון
 וחיה אדם את קבר חנוך א: ס"ק -א'נ"ו.
 משובשה: גירסה מב בר' )עי"ש נ"זאחריו
 הסמוך[1 לערך הערה ועין שנה.נ"ח(

 חי חנוך. בן מתושלח נולדמזו"ז.
 אדם בימי חי מתושלח א: ]מ"ע ש'1זס*ט
 המבול.- עד ימיו מצה מתושלח ש'.רמ"ג

 שקפלו אדם בני מז' השני היהמתושלח
 1 ן שם א'ךנח, לאדמי א' ועין כלו. העולםאת

 מסיע המובאות הרשימות שתיהערה:
 הבאות רשימות כמה גם )1:ן ומפ"1 סכ'בבערכים
 שפרשנו כמו הוא סיע חשבון כי מוכיחות,להלן(

 שעברו לאחר נולד שחנוך הינו לאדם, ק"ל בערך'
 ומתושלח מכ"ג, בשנת כלומר לאדם, ש'סכ"ב
 אם שהרי לאדם. םפ-ח בשנת כלומר מפ.ז,לאחר
 ש', שם-ה הייו וכל לאדם, מכיב בשנת חנוךנולד

 ז"ל חי ואדם לארם, זפת בסוף כלות שהןהרי
 וכן שנה. נ"1 רק אחריו חנוך חיה כן אםשנה,
 בימי מתושלח שחי השנים ברט"ג החשבוןהוא
 מיצה "מתושלח המאמר את להבין יש ולפ.ז ארם.,

 שהיא המבול, שנת פוף המבול.-עד עד ימיואת
 קח, מסג' אאמר מובא שם ואולם לאדם.אימצו
 של אבלו משום יסים ז' בתחלתו נעכבשהמבול
 זם,פ חי מתושלח כי יוצא, זה ולפימתושלח,
 מקופעות.שנים

 חי מתושלח. בן למך נולדףע"ד.
 א-ג. % דה"א כה-ה'; ד' בר' ש'.ןע"ו

 "לרות יד: י"ס; ]ב"ר היה. בר' אדם. מותק"ל
 הקב"ה: אמר - היום ?רנת ח( ג' )בר'היום"
 לו אמרתי כך היומי את לו מחיההריני
 מות ממנו אכלך ביום "כי יז(: ב')שם

 אחד יום אם יודעים אתם איןתמות",
 נותן הריני משלכם, אחד יום אומשלי,.

 שנים, אלף שהוא משלי, אחד יוםלו
 לבנים, ע' ומניח שנה ז"ל חיוהוא
 בהם שנדתינו "ימי : י( צ' )תהליםהה"ד

 שנה" שבעים , שס"ה חי ירד. בן חנוך נולדמכ"כ.
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 השניסאיף
 ש/ ץ"נ חי למך. בן נח נולדא'נ"ו.

 דורות עשרה : ב ה' חבות כס. נר כסן כח ה'בר'
 אדם, בכלל: ועד מן וכס נח עדמאדם
 חנוך, ירד, מהללאל, קינן, אנוש,שת,

 מסר הנוך ח: נח.-]פר"א למך,מתושלח,
 עין השנה. את ועבר העבור סודלנח
 וא'ךנ"ח[.מכ.ב

 שלקחו האלהים בני חטאתנאיךל"ו[.
 ה': ויאמר בחרו. אשר ככל נשים"להם
 הוא בשגם לעולם, באדם רוחי ידוןלא

 1 שנה" ועשרים מאה ימיו והיובשר.

 וכו'ז דןנים האלהים'-בני ,בני : ח כ"ו]ב"ר
 שהרבו האלהים'ו ,בני אותן קוראולמה
 כדי וכ' יסורין ובלא צער בלאימים
 החשבונות. ועל התקופות עללעמוד
 להם אאריך שנה ק"כ עד כח: ט"ע לפירש"י
 מבולז עליהם אביא ישובו לא ואםאפי,
 קודם שנה כ' גזורה הגזירה היתהכבר

 המבול(. לפני )ק"כ תולדות נחשהוליד
 להנצל כדאי היה לא נח אף סו:ב"ר.כ"ו

 שמשה הקב"ה שצפה אלא המבולמן
 בגמטריא ,בשגם' ממנו: לעקדעתיד

 שנה', ק"כ ימיו ,והיו : ראיה ועוד,משהע
 שנה. ק"כ חיומשה
 חיה שנה לאלף קרוב ב: ז' נזירירו'
 ק"כ ימיו ,והיו אמר ואת הראשוןאדם

 מותו( )לאחר שנה לק"כ אלא'שנהי?
 ה' רקבן. אחד תרווד למלוא הוזרהוא
 ואוטר בחרץ האדם את עשה כינחם

 : יג ל"ד ]ב"י האדמהז פני מעל אותולמחות
 זורעים היו שנה לם' אחת נחבני

 לשעה סופו ועד העולם מסוףומהלכים
 כמן יפה אויר להם והיה וכו',קלה
 תמים צדיק איש ונח העצרת[, ועדהפסה

 בו שנאמר מי כל ח: 5 ת"רבדורותיו
 כלומר: שבוע, למדת שניו השלים,תמים'

 שיור, בלי ז' בז' יוצא שנותיומספר
 שנהב ש"נ המבול אחר חי נחשכן

 הי א( י"ז )בר' ,תמים' בו שנאמראברהם
 הי כד( ב"ב ש"ב ),תמים' ודוד שנהיקע"ה
 בדורות ולא ,בדורותיו' קח.: שנה.-סנ'ע'

 בדורות שכן וכל ,בדורותיו' : או יאחרים
 לבנות ומצוהו נח את מזהיר ה'אחרים[.
 עוסק נח היה שנה ק"כ יד: ]כש"יתיבה

 י. בר'בתיבה[.
 נחו בן יפת נולדא'ךנ"ו.
 1 נח בן חם נולדא'רנ"ז.

 שנה. מ' חי נח. בן שם נולדא'ךנ"ח.
 י. ר ל"ב; ה'בר'

 שבתורה היל הכחוכים לפיבאור:
 שם, את בתחלה שנה, ר' בן כשהיה נח,הוליד
 נמצא, ולפי-ז יפת' את ואח"כ חם אתאח"כ
 .ולשם.., אמור: כא י' בבר' א'ךנ"ו. נולדששם
 היה ששם או לפרש ואפשר הנרול., יפתאחי

 ואולם הגדול. הוא שיפת או בשניהםהגדול
 שנתים* שנה... מאת בן "שם אמור: י י"אשם
 נח, לחיי מ' היא המבול ושנת המבולי,אחר
 שנה, ך' בן נח  כשהיה הראשון, פלד שםואם
 שנתים ולא שנה, ק' בן המבול בשנת היההלא
 יפת ,אחי שכתוב שמה למתו, המבול.אחר

 והוא באחים, הגדול היה שיפת משמעודגדול'
 חם, ואח-כ שנה. ר' בן נח כשהיה תחלהנולד
 והתורה שנה, ך"ב בן נח כשהיה שםואח"כ
 לפי לא ויפת, חם שם האחים שלשת אתמונה
 סט,. 'סנ' חכמתם". .דרך אלא שנותיהם,סדר

 הולידו דורות כל טעם מה ב: ט"ו]ב"ר
 שנהו לת"ק הוליד  ויה שנה, ולר'לק'
 רצוני אין הם רשעים אם הקב"ה: אמראלא

 מעלנו הקב"ה וכבש וכו' במיםשיאבדו
 שהוא יפת אפילו שנהי לת"קוהוליד
 )אלא ק' בן אינו המבול לכשיבואהגדול
 )וקודם לענשים. שראוי לשיטתנו(צ"ט

 שנה(. לק' אלא עונשים היו לאהמבול
 בסוד ונכנס לשם מסר נה ח:פרש
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 לאדםאימנ-ו15ומנים

 אזזמ"ח. א'נ"ת ועין ז השנה ועברהעבור
 על נתנבא זם : תנדביא בשם מא מ,י"ש
 פרוש )לפי שנה ת' העולם אומותכל
 שם( מיתת ועד פלג מלידת רענן":"זית
 ממנו. קבלוולא

 שקפלו אדם בני מז' השלישי הואשם
 מתושלחי מפ"ז ועין כלו. העולםאת

 יעקב.ב'ק"ח
 צ"ח מתושלח את שמש שם א:מ"ע
 מפ"ז-א'מנ"ה, חי מתושלח שהרישנה,

 צ"ח[. הןוא'ךנ"ח-א'מנ"ה
 התבה את בונה נח א'םנ*ה[. -]א'םנ"א

 סה"י. יד-כב. 1' בר שנים[.בה'
 מראי-המקומות המבול. שנתאינמנ"ו.

 בר' א'מנ"ח: עד הסמוכים הערכיםלכל

 וברש"י )ושם יב. יא ר"ה ד; מ"ע שם; ורשיד-ס'
 ב"י קח; %' המזלות(1 מעמד על עיןשם
 כג. פר"א י;ל"ג

 השנה גם סכן י שנה מטמרהערה:
 מסמן המספרים, שאר כל מכלל כמצאשלאחריהה

 הטבול שנת ער שעברו השנים ממפר אתלא
 בתורה מפורע כן כי עצמה, המבול 'צנתאלא
 כפ, כח מ' בכתובים ולהלן יה ח' יא; 1 דבר'
 היו חיט ימי וכל ט/ 'ם'נ המבול אחר חיהשנח
 נח, לח" ט' בשנת היה שהמבול גטצא ש/ץ"נ
 כשגת נולן הנה 1" בנספח )עץ ששתםולפי
 ; לאדם א,מנע היא לחייו מ' שנת לארם,אייו

 אשה נח לדת דנת הרושמים אותם לפיואלו
 ר-ה בירו, ואולם א,סנ.ה. היא לחייו ס' שנתהרי
 ושש באחת .ויהי ינ ח' בר, הכתיב על א,א'

 וכ', המים, חרבו לחדש באחד בראשון שנהמאות
 ומשמעו המנין, מן עולה אינה המבול שנתתני:
 האמת פי על היתה המבול שנת : המפרשיםלפי
 ומה תר-א, בשנת אלא נח, לח.י ת"ר גשנהלא

 לחיי שנה מאות שש "בשנת יא: ז, בר'שכתוב
נח-

 המספרים שאר כל מפרשים שאנו כפי מגמעו
 מן יוצא זה בנדון אפוא תהיה לא המבול)ושנת
 המבול התחיל שנה ת-ר לנת שמלאו לאחרתכלל(:
 עמר כבר הסבול וכשנסתיים לחייו, תר"אבשנת
 לא בשה נח חיה זה ולפי לחייו, תר.בבשנת
 המבול של זו שנה אבל שנה, ץנ-א אלאז-נ
 וצרה, צער ימי שהיו לפי המנין, מן עולהאינה
 של שנותיו מהריבון זו שנה הכתוב ונוציאולכן
 ב' ארכה נח לחיי ת-ר שנת כאלו ונמצאנח,

 מובן המבול, ושנת למביל הקורמת השנהשנים:
 אם כי בחשצוננו, כלום כהדנה אינה זושבריתא
 אנו שאף ורא' המגין, מן 11 שנה הוציאהכתוב
 מה את מאש-ת היא אבל לחשבה; רשות לנואין

 הונה מספר "כי לאדם, ק-ל לערך בהערהשאמרנו
 ער לארם שעברן השנים מספר את מסטןלאדם
 המבול. לשנת ביחם ואפילו הרשום", המאורעשנת

 ביאת ]מרחשוןן. השני בחדש-.י'
 "כ* המבול, לפני ימים ז' התבה אלנח

 וכו'*. ממטיר" אנכי שבעה עודלימים
 לדברי ]מרחשון השני בחדש י"ז-.

 ולפי"ז 4:ר, : יהושע ר' ולדברי י אליעזרר'
 המבול. שנת חדשי כל של הסדרמשתנה
 ויהי אליעזר[. כר' למבול מוניןוחכמים
 הארץ* על היו המבול ומי הימיםלשבעת
 של אבלות ימי ז' אלו הימים'],לשבעת
 ,לשבעת', אחר דבר מפ"ז. ועיןמתושלח.
 ימי )שבעת( סדרי הקב"ה עליהם'ששנה

 במערב יוצאת חמה שהיתהבראשית,
 להם שקבע אחר: דבר במזרח.ושוקעת
 )כדלעיל(. שנה ק"כ גדול זמןהקב"ה
 : אחר דבר - ימים. ז' קטן, ומןואח"כ

 עד עולמו על הקביה נתאבל ימיםז'
 )בר' הכתוב לפי המבול, את הביאשלא

 - נ-ו. בר' י"ש לבו". אל "ויתעצברו(:
 זמנה היתה והיא עולה, כימהבמרחשון

 rol: לילה' ומ' יום מ' גשם רביעהן.של
 כ"ח : גורס רש"י אבל בכסלוז כ"זעד

 "בעצם בי"ז התחיל המבול שהריבכסלו,
 היום( בחצי יום, של )בעצומוהיום"
 מוצא אתה נחיא: עמו.-תנ' לילושאין
 בית את שלמה שבנה עד שעה אותהמן

 כל גשמים עושין היו יום מ' -המקדש
 יום. מ' שהיו המבול מי לשום ושנהשנה

 רחמים בקש ביהם"ק את שלמהוכשבנה
 לח(: ר )מ"א שנא' העולם, מן ופסקועליהם
 שבוללין ירח בול'? ,ירח מהו בול","בירח
 בול': ,בירח ד"א 1 הבית מתוךלבהמות
 מבול( של יום מ' )שנחסרו( שבחרוירח
 תגמלת בכסליו. כ"ח או ]כ"ז-.
 בסיון[ק ח' ]עד יום ומאת חמשיםהמים
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 התחילה זה מיום בסיון[. ]א'-.
 יום.'! ומאת חמשים מקצה השיםהחסרת

 שהוא ]סיון, השביעי בחדש י"ז-.
 נחה הגשמים[. פסקו שבו לכסלוכגביעי
 עד המים החסרת אררט. הרי עלהתבה
 העשירי.*"חדש
 לחשוב, אחמר ביר' הכתובים לפי אור:י

 ה.מים בק": :כללים הגשם ירידת של יום מ'כ-
 יום", ומאת חמשים הארין על המים "ויגברושל
 יום, ל' גן חדש ,כל חדשים ה' עברו כןלואם

 'מרחשון דיקני בחדש י.ו למיונו ק-נ(בכ"ח
 bw )שביע' השביעי לחרש י"ז עד איר(אי

 החב-ת התחילה שאז השרין א. :יכן :השנה
 המסרת אבל אררט. הרי על נהה וההגההמים

 לחוד הם הנשמים ירידת ימי שמ'מטעימה,
 הנ"ל, הסדר לפי לחוד המים הגברת ימיוק":

 בן ואחד יום ל' בן אחד בם-רם הםוהחרשים
 יום ק"צ לאחר החלה המים והחכרת יום:כ"ט

 נחה. יום ט"ז עוד ולאחר המבול,מתחלת

 אררם. הרי על,התבה
 "התקופה" ישראל", '"תאריכי בור:שטיןח"י

 כ' מיזרנו. הש;-ה מביא בהערה(, 239 ע%ט
 הקראים לכת בכור ,שכבך, נאון מעדיהרב
 קורם עוד :הוג היה שלנו העבור חשבוןכי
 כי חשב הראשונים( האבות בימי תורה,מתן

 לבריאת ותרנ"ו אלף שנת המבול, שנת"קביעת
 תת"א( כ"כ ד', בטעות ושם ו', ישמולדהעולם
 השני לחודש י"ז מיום היה ולכן מעוברת,-ז"ש

 השני(- )אדר השביעי לחודש י"ז עד,מרחשון(
 מופלג חכם כי הוא ופלא יום". בכלל-קנ'ועד

 רק כי העובדה, מן רעתו את הסיחכמוהו
 מעיברת היא ,מבהר.די ליצירה א'תרנ"ו'שנת
 רב ואל. ; תת"א כ"כ ו' ומולדה כמחזור(,ג'

 אלא אדם למולד שמנה רק לא גאוןשעדיה
 דבר.ו )עין כהר"ר למולד למונים התנגדגם

 נ' מאמך הנשיא אברהם לר. העביר"ב"ספר

 שנת כי מעדיה, ר' חשב אם ובין ז(,שער
 א"ת-:"ז שהיא לאדם, א'תרנ=ו היאוהמבול
 לאדם א'תרנ"ז וכין , כמהזור יד'ליצירה
 לא כמחזור(, ,ה' ליצירה א'תר:"חשהיא
 124. עמ' "מחלוקת" ע' מעוברת. השנההיתה
 עשירי ]אב. העשירי לחדש א'-.

 לרדת. הגשם התחיל שבולמרחשון
 ההרים:'!' ראשי נראו תמוזן. ירחות"י:

 י' : פ"ע ןלפי יום ארבעים מקץ-.

 לפי 1 לחסור המים שהתחילובתמוז-לקץ
 משנראו יום -מ' באלול י' יש"יןגירסת
 התבה, חלון את נח פתח ההרימן.ראשי
 שב." שלא העורבשלוח
 להלן שהרי מש"י: ימים. ז' ]לאחר-.
 אחרים". ימים שבעת עוד "ויחלכתוב:
 ימים[. שבועים ג' : ט ל"ג ב"ר לטיוזה

 היונה.י של א'שלוה
 שלוח אחרים. ימים ז' עוד לאחר-.

 זית עלה עם וחזרתה היונה שלב'
 בפיה".טרף
 שלוח אחרים. ימים ז' עוד לאחר-.

 ןס-עא: עוד. שבה שלא היונה שלג'
 פרושי שנימי א,מנ"ו המבול עדמאדם
 בכלל[.. המבול ושנת המבול, סוףעד

 ]תשרי[. הראשון לחדש א,א'מנ.ו.
 את נח ויסר הארץ. מעל המים"חרבו
 263. עמי ראה יג ח' בר' על התבה*.מכסה
 ןבשה ]מרחשוןן. השני לחדש כ"ז-.
 מתחלת התבה. מן נח יציאתהארץ.
 הקודמת בשנה השני בחדש )י"זהמבול
 עברו זו( בשנה השני בחדש כ"זעד
 יום וי"א : ד ]פ"ע יום" וי"א חדשי"ב

 החמה שימות מלמד ? טיבן מההיתרין
 אמר יום. י"א היבנה ימות עליתירין
 של בך:תו מתחלת והלא : אליעזררבי
 הלבנה ימות על יתרין החמה ימותעולם
 עשר, חמשה מלאין שנבראו יום,י"א
 אחד הרי מיכן, לפנים ארבעה מהןצא

 עבור שעברו וכיון לו: אמרועשר.
 להן: אמר לחכה. לבנה הגיעהראשון,
 בן שמעון רבן ומשיבה. היאחוזרת
 ימי סמן לידע הרוצה אומר:גמליאל
 י"א הלבנה ימות על יתירין שהןהחמה
 ולשנה תמוז, בתקופת שריטה ישרוטיום,

 יום, י"א עד ישם מגעת איןהבאה
 על יתירין החמה שימות יודע אתהוכן
 יום. י"א הלבנהימות

 הוא, הבנה קשה אליע,ר ר, של הנ"למאמרו
  ואנוגע בררכ'ם להסבירו השתדלו מורשיםוכמה
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 והנר"א יעבץ של אותם הם בפרושיםחפוביס
 ואינם ומוקשים מאר דחוקים הם אף אבללס-ע;
 בורגשפין: ח"י ועין ירכו; כל המאמר אתס.שבים

 ומולדות' תקופות 1.חשבון 19 עמ'.מחלוקת"
 כראוי. מבוררים אינם דבריו אבל ; 111 9עם,
 ומחזורים- "עבורים שלו, שני פרושועין

 בהעפה. bp 316' כ"התק.פה-
 י"ס המבול דור בנשפט י: ב' עדיות(.

 עוד אוסיף פלא אלהים: הבטחתחדשן.
 ימי כל עוד עשיתי1 כאשר חי כללהכות
 וחורף" וקיץ ותום וקור וקציר זרעהארץ
 כסלו והצי מרחשון תשרי, חצי קו:]ב"מ
 חלף, שבט וחצי טבת כסלו, חצי וזרע
 חצי קור; ניסן וחצי אדר שבט,חצי
 סיון, חצי 1 קציר סיון וחצי אירניסן,
 וחצי אלול אב, חצי קיזז אב וחציתמוז
 תשרי, תקופת עה זרע : ח פרא - הום.תשרי
 - וחום סבת, תקופת - קור ניסן, -קציר
 - ישבותו' לא ולילה ,ויום - תמוז.תקופת
 ימות כל ששבתו בנכלל : סו לד בר"ר לפירש"י

 נכר ולא המזלות שמשו שלאהמבול,
 נח א: א' פס' -יפר לילה. ובין יוםבין

 טובות אבנים עמו הכניס לתבהבכניסתו

 יודע היה כהות שהיו בשעהומרגליותי
 היה מבהיקות שהיו ובשעה יום,שהוא
 לדעת צריך )היה למה לילה. שהואיודע
 אחת כל החיות את להאכיל )כדיזאת(ז
 ויש ביום אוכלת חיה יש שכן(בזמנה,
 אותן כל : ט נח ותנ' בלילה. אוכלתהיה
.. נח לא שנה טעם טעם לא חדשי"ס

 אלהים הנ"ל(ן.-ברכת הטעם )מן בניוולא
 אחריו. זרעו ואת אתו ברית וכריתתלנח

 שלשת הברית. לאות בענן הקשתנתינת
 ויפת- וחם שם התבה: מן שיצאו נחבני

 הארץ".' כל נפצה"ומאלה
 והשתכרותו. לח בידי כרם נטיעת-?.
 ערות את שראה כנען אבי הםמעשה
 שם מעשה בחוץ. אחיו לשני ויגדאביו
 קללת אביהם. ערות את בכסותםויפת
 נח ]הג' וליפת*. לשם וברכתו לכנעןנח

 עשה נטע, ביום בו : חכמים אמרו :'ג

 נתגלה נשתכר, שתה, דרך, בצר,פרות,

 היו האלה המעשים כל כלומר,קלונוי
 אחד[.ביום
 חם שם נח בני תולדות -. ? עד-
 בני משפחות רשימת המבול. אחרויפת
 נפרדו ומאלה בג21הם, לתוליהם]ח

 : פת בני המבול. אחר בארזהגוים
 כוש חם: בני וכו'. ויון ומדי ומגונגשר

 נמרד את ילד וכוש וכנען. ופוטומצרים

 כוש, : לו נקראו שמות ג' ה: מ"ב]ב"י
 ממלכתו ראשית אשר אמרפל[.נמרוד,
 הארץ מן שנער. בארץ וכו' בבלהיתה
 וכו', נינוה את ויצן אשור יצאההיא

 כנען תולדות חם. בן מצריםתולדות
 הא41י, היבוסי, וחת, ציין : חםבן

 מצילן : הכנעני נבול וכו'. השיהנרגשי,
 ועמקה סלמה באכם עזה עד גררהבאכה
 וארפכשד ואשור עילם : שם בניוכו'.
 בר'י'1 מא'מנ*ח. ועין וארם.ולוד

 עד המבול מנידר בינתים יב: ל"ח]ב"ר
 א'ץצ"הי עין נכר, שבוש וזה הפלגה1דור
 נמרוד[. עד המבול מדור שנתים גירסה:ויש

 כששם שם בן ארפכשד נולדא'מנוח.
 המבול. לאחר שנתים שנה, מאה בןהיה
 שנהי תל"חחי

 עברו ש, אימם-ח כי שמתגו, לפי רה:הע
 א'פנ"פ בשנת סולר והוא איפכשר, לדת שנתער

 בתחלת נסתים המבול שהרי מרייק, החשבו.לארם,
 לא-ם. א,סג-1שנת

 חי ארפכשד. בן שלה נולדא'מצ"נ.
 ש,תל"ג

 חי שלח. בן עבר נולדא'ץכ"נ.
 שץתס"ד

 ש, רל"ט הי עבר. בן 9לג נולדא"נ-ז.
 ש, רל"ט חי פלנ. בן רעו נולדא.ץפ-ו.
 שי, ר"ל חי רעו. בן שריג נולדא'ףי"ט.
 חי שרוג. בן נחור נולדאחם-ט.

 ד-בו. א' דה"א י"אי-כק בר' שנה.קמ"ח
 ש"ז ר"ה חי נחור. בן תרח נולדא'ףע"ח.
 נולד איץ"נ[. או א,למ"י או]א'ץ'י-,
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 ש'[ז פ"ב ]בן אביו פני על מת תרח. בןהרן
 נולד א'קם"ם[. או א'קם"ז או]א'קי"ז

 י"א בר' 'ש'[. קע"ב ]חי תרח. בןנחור
 בר"ר סט; סנ' ב; פ"ע שרה; וחיי נח סה"י לב;כד-כח

 לא'ץנ"ח. כאור ועין א.מ"ה
 נולד בניסן[. או ]בתשריאיקמ"ח.

 קע"ה חי תרח. בן אברם כשדיםבאור
 יא.. י ר"ה ; כז א' דה"א ; ז ס"ה י בז כן י"א בר'ש/
 המלכות גדולי כל בקשי כשנולד : כו פר"אן

 וכו/- שנה י"ג לארץ מתחת ונחבאלהרגו
 ג' בן כשהיה בוראו את הכיראכרם
 שמע אשר עקב ה: ב"ו בר' אמור)שכן

 ואברהם קע"ב בגימ' עקב 1 בקוליאברהם
 ש'. מ"ח בן או מ' בן או שץ קע"החי

 )ערך ויוחסין ג א' עכו"ם הלכות רמב"ם ד; ס"דבר"ר
 בן הבורא בהכרת התחיל מישב:אברהם(

 נ"ב ובן מ"ח. בן ידיעתו ונשלמהג'
 אחדות על ברבים לדרוש התחיל ס'או

 האסורים בבית נאסר זה ועלהבורא,
 להפך. או בקרדו וז' בכותא ג'שנים:

 עם ביחד השלך נ' בן ובהיותו צא..ב"ב
 פקדת פי על ש', פ"ב בן אחיו,הרן

 ואברם נשרף הרן האשו לכבשןנמרוד
 : ב ה' אבות - סה"י. ; עז י"ש ; קיח. פס'נצל.
 )לא וכו' אברהם עד מנח דורותעשרה
 עבר, שלח, ארפכשד, עם, : בכללמן

 אברהם(.- תרח, נחור, שרוג' רעי'?לגי
 בסוד ונכנס לאברהם מסר שם : חפר"א

 קכ"ג[. ב' ועין השנה, את ועברהעבור
 קמ"ב ]חי הרן. בן לוט נולדא'קמו.

 המספר ואין שרה. וחיי נח סה"י כז; י"א בר'שק.
 יצחק. לחיי שםמןון

 אשת הרן בת ללכה נולדה]א'קנ"ז[.
 נח. סה"י כס; י"א בר,נחור.

 אברהם, אשת שרי נולדהא'קנ"ח.
 יסכה היא ]שרה אמו בת ולא אב.ובת
 הרי בנים ובני מש"י: תרחז בן רן ובת
 תרח[. של בתו היא והרי כבנים,הם
 א; ג-ג יב; כ' יז; יקז כס; י"א בר' ff,. קכזחיה

 סט.סנ'

 אשמיח, אברדס נר ב פ"ע לפיבאור:
 שנים ו' בן הרן ; א'ק"נ הרן א'קמ"מןנחור
 בן, לופ נולד א'קנ"ו א'קנ"ה, סוף אשהנשא

 )יסכה, שרה א'קנ"ה בתו, מלכה נולדהא'קנ"ז
 לפי שנים י' מאברהם קטנה שהיתהבתי,
 במד' גם משוער סדר אותו יז. י"זבר'
 המוצה ל"הג סוף ב"ר נם )ועיןסט

 כז כו י"א בר' הכתובים מן להסיקבתחלה
 הרן", ואת נחור את אברם את הוליד"תרח
 גדול ונחור מנחור בשנה גדול היה אברהםכי

 מהרן  בשנתים גדול אברהם ונמצא מהרן,בשנה
 נולרה כן ואם בתו, )יסכה' משרה שניםובי'
 כי ראיה ומכאן שנים, ת' בן כשהיהלהרן

 הגמרא אבל ח'". כני הולידו הראשונים"דורות
 שדבוצב משום ראיה, אין מכאן כיממיקה,
 למי לא הרן" ואת נחור את אברם "אתמונה

 חכמתן". -דרך אלאשנותיהן
 נשא אברהם  א'קצ"ה[. או]אזקע"נ

 מי"ש כנראה ש', כ"ה ]בן שריאת
 ש~

 נולד ויצחק ש' ע"ה עקרים היושהם
 שנה, נ' בן או ק'י בן אברהםכשהיה

 כט. י"א בר' נח[. סה"ילפי
 ים. יח טז י"א גר' פלג. מות שנתא'קצ"ה.

 וכ' מהיד ציד, "יוחסין-, בספרים : ה ר עה
 א'ץצ14 מותו ושנת א,ןפ-ז פלג לדת שנתנרשמה
 הכתובים ולפי ש', ר"מ פלג הי כן ואםליצירה,
 לפי לתקן הכרחתי ;ה ומשום ש', רל-מ חיהנ"ל
 מותו שנת שימתנו לפי גם אבל א,ץצ'ה. מתםש
 מספר את מסמן איץצ"ה אצלנו שהרי איץצ.1,היא

 ותקנתי פלג. מות שנת עד שעברו לארםהשנים
 השנים. בחישובי ערבוביה להכניס שלאכדי

 )בימי בימיו "כי הפללה. דיר]-[.
 בסוף : ]ס"ע כה, י' בר' הארץ", נפלגהפלג(
 ממנו קטן היה אחיו יקטן שהריימיו,
 כו-כט4 שם ונתפלגו משפחות י"גוהוליד
 בבקעה בשמים, וראשו ומגדל עירבננת
 שפתם, שם ובלל ירד ה' שנער.בארץ
 והפיצם רעהו, שפת איש ישמעו לאאשר
 קרא כן על הארץ. כל פני עלמשם
 סב: ]י"ש א-ט. י"א בר' בבל. העירשם

 שנים ותרנ"ו לאלף פעם שאמרו:משום
 הרקיע המבול( עי לאדם השנים)כימי

 - סמוכות. לו ונעשה בואו זמתמוטט
 איש אלף סאות שש : י היובלים וספ- נחטה-י
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 והחמר המגדל בבנין שנה מ"געסקו
 הגיעה לא לבונים מעלים שהיווהלבנים
 תמימה. שנה לעולים מלאת עד אלאאליהם
 ודור המבול דור אנשי סנ'"ג:-משנה
 הבת. לעולם חלק להם איןהפלגה
P"e"  ום,  ום,מ הפלגה עד המבי מן א:

 נח בכלל. עד ולא מןא'מנ"ו-א'ץצ"ה,
 שנות שהרי שנגמז " הפלגה אחרחיה
 אבינו אברהם אונ"ו-ב'ה'. הן נחחיי
 א,ץמ"ה-א,ץצ"ה[. ש" מ"ח בן בפלגההיה

 ]מדום, חברון, הערים ב27ת]-[.
 צערן. שלאחריהובשנה
 י ושבת כ י.ט בר' רש'י לפי : ר ו אב
 שהיא הפלנר. דור עד בעולם ישוב היהלא
 שנער, בארץ בקעה כאותה אלא פלג, מותשנת
 והחלו הארץ פני על ונפוצו האנשים נתפלנוושם

 ערים, לדב ובם כמקומו איש אישלהתישב
 יא'ץצ'ה- שנים מב ועמורה סתם נבנתהואז

 צזמ כן אברהם כשהיה שחרבה עדב'מ"ז(
 העיר נא *הנה כ: י'ט בר' הכתוב וע4שנה.
 שישיבתה י, כשבת דרשו קרובה" )צער(הזאת

 מישובה אחת בשנה פחותה צער ש4)ישובה(
 בא( י"ר כשם .)סיד חברון נם וכן סדום.של

 -וחברון כב; י"ג במ' לפי שנה באותהמעתה
 מצרים". צען לפני נבנתה שניםשבע
 אפשר אי כי דרשו, קיב. בכתובותאבל
 )בר' הנדב בנו למצרים צע, את שבנהידם הקטן כנו לכנען חברון את חםשבנה

 מבונה היתה שחברון הכתיב, שכונת אלא וגי
 מצען. פעמים ז' בפוריותה(למשלה

 שחמשת השנים י"ס]א'קצ"ו-ב'ח'[.
 ותער צביים אדמה, עמורה, סדום,מלכי
 י"ר נר עילם. מלך כדרלעמר אתעבדו

 ואת בנו אברם את תרח שתקח]ז[.

 כלתו שרי ואת בנו בן הרן בןלוט
 כשדים מאור אתם ויצאו בנו אברםאשת
 וישבו תרן עד ויבאו כנען ארצהללכת
 הסמוך. ובערך לב ייש"י עין לא. י"א בר'שם".
 של הראשונה יציאתו אלפים.]ב'
 ט., ע"1 לפי ש', נ"ב בן כשהוא מחרן,אברם

 "ואת ח( י"ב )בר' הכתוב על .אמורששם
 דאברהם "וגמירא בחרן": עשו אשרהנפש
 ועד ומכאן הוה", נ"ב בר שעתאבההיא
 פרוש וכפי ו ש' תמ"ח ב'תמ"ח, תורה,מתן
 "ואברהם ד( )שם דכתיב "ואע"ג שם:"חס'
 בצאתו שנה ושבעים שנים חמשבן

 בבריך שהרי הוו, יציאות שתיסחרן",
 בארץ היה ואז ע', בן היה הבתריםבין

 המש שם ועשה לתרן חזר ושובישראל,
 "לך.לך" ח: ע"רל"ס במ"ע". כדאיתאשנים
 נהרים מארם אחד פעמים: ב' - א( י"ב)בר'

 הבתרים מבין שהפריחו ואחד נחור,ומארם
 שהיציאה משמע ומזה לחרן.והביאו
 היתה ע"ה, בל היה כשאברהםהשנית,
 ב"-למז ולפי הבתרים. בין בריתלאחר

 היציאה )וממילא לך' ,לך אמירתהיתה
 שנה, ק"מ בן היה שתרח בעתהראשונה(

 אז היה וממילא מותו, לפני שניםס"ה
 ועין ב'י"ח, הינו שנה, ע' בןאברהם
 ב'כ"ג[. ועיןשם.

 ששת ס. ע"1 לפי תהו. אלפים]ב'
 תהו, אלפים ב' העולם: הוי שנהאלפים
 )ואחריהם( תורה אלפים ב' ואילך()מכאן

 שרבו בעונותינו המשיחו ימות אלפיםב'
 יעץ וי ס' ועי"ש שיצאו. מה מהןיצאו

 ז[. סמן ו'ובנספח
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