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 מת אבינו וכו' משה לפניותעמודנה
 כי קרח, בעדת וכו' היה לא והואבמדבר
 יגרע למה לו. היו לא ובנים מתבחטאו
 בתוך אחוזה לנו תבה וכו' אבינושם
 ימות כי אאיש ה': מצות אבינו.אחי
 לבתו". נחלתו את והעברתם לו איןובן
 א-יא. כ"זבמ'

 בנות לחמש משה אמר זה סדר]לפי
 למצרים, להזור מבקשין ישראלצלפחד:
 אמרו: ? בארץ נחלה מבקשותואתנה
 להחזיק ישראל כל שסוף אנויודעות
 בשם ותשיג תשג בי"ש ואולם וכו'.בארץ
 אחרת, דעה גם מובאה שוניםמקורות

 ב'תמ"ח )עין המקושש הוא צלפחדכי
 יעקב, בן ר"א אומר זה ולפי זה(,ערך
 נשאת לא שבהן קטנה "אפילו אמנםכי

 ל"ו עמ' להלן הרי )כי שנה" ממ'פחותה

 מבני לאנשים רק להנשא להןהתר
 ממטה נחלה תסוב "ולא מטעםמשפחתן
 : המדרש מקשה זה ועל אחר"(.למטה
 פחותה נשאת )אשה( חסדא: רבוהאמר
 יולדת כ' בת ס', עד יולדת כ'סבת
 אלא ז יולדת אינה שוב מ, בת מ',עד

 נס להן נעשה היו שצדקניותמתוך
 דעה ולפי - שנה. ק"ל בת שילדהכיוכבד

 שלא משה לפני צלפחד בנות נזדמנוזו
 מן שפירש יתירה( )זכות לעצמויראה
 הן שהרי ב'תמ"ז(, )עין שנה מ'האשה
 להלן. להגון שנישאו עד שנה מ'המתינו
 לסיחון מלאכים שליחת אלול[.]-.
 ולא וכו'. בארצך אעברה האמורי:מלך
 וכו' בגבולו עבור ישראל את סיחוןנתן

 חרב לפי ישראל ויכהו בישראל.וילחם
 עד יבוק עד מארנון ארצו אתויירש
 האמורי. בארץ ישראל וישב עמון.בני
 יח. י"5 במ"ר ו; כ"ט כד-לזן ב' דב' כא-לב; כ"אבמ'

 ויפנו הרגל[. אחר תשרי.]כ:'רז:8"ון.
 הבשן מלך עוג ויצא הבשן דרךויעלו
 ,פליט' - שנה. ת"ק. מבן יותר]שהיה
 שבא 1 צוג שמו נסרא ולמה שמוהיה

 בעוגות במצות, עסוק אברהם אתומצא
 וכל הוא לקראתם ב'כ"ג[ עיןהפסחו
 אותו ויכו וכו'. אדרעי למלחמהעמו
 השאיר בלתי עד עמו כל ואת בנץואת
 בנ"י ויסעו ארצו. את ויירשו שרידלו

 ירחו. לירדן מעבר מואב בערבותויחנו
 ד* א-יזע ג' דב' מא-מס; ל"ג א; לג-ב"ב כ"אבמ'

 כב* א' דב"ר יטו יח יט במ"רסו-מט;

 קורא מואב מלך צפור בן בלק]-[.
 הוא בעוד, הוא קח.: ]סי' בעור בןלבלעם
 הארמי, לבן הוא ח, ג' שופ' רשעתים,כושן
 כי איוב, ערך ב'רל"ח עין - ב. כ"חבר'

 לבוא ומלכה[ נחור בן קמואל הואבלעם
 אל אלהים ויבוא ישראל. אתולקלל
 הנסים כל : ח בלק ]תנ' וכו' לילהבלעם
 הדשעים מן להפרע לישראלשנעשו
 סו; בר'י'יד אברהם, והראיות: היוובלילה

 פרעה, כד; ל"א שם לבן, ; ג כ' שםאבימלך,
 לרוח בלעם ראוי היה לא : ועוד כס. י"בעמ'

 נביאי שכל יפי בלילה, אלאהקדש
 והראיות: עמם, מדבר הוא בלילההגויים
 וברכתו וגלעם ולשלי סו[. ל"ג יג. ד'איוב

 יעקב אהליך טובו מה קללה.במקום
 שבת ]ירו' ב-כ"ר. ב"ב במ' ישראל.ומשכנותיך

 אותו היה עולם של ימיו כבחצי ט:1'
 האלף לאמצע קרוב פרוש: - עומדרשע

 שנה אלפי ששת ט. ע"ז ולפיהשלישי,
 נ"גכג: נמ' בפסוק מרומז וזה העולם.הוי

 פעל מה ולישראל ליעקב יאמר"כעת
 "קרבן הירושלמי מפרש דברי לפיאל".
 כי בזה, הוא הרמז פרוש הרמב"ם בשםהעדה"
 שעבר כזמן זמן שוב שיעבורלאחר

 בלעם, של זמנו עד העולםמבריאת
 תשוב החמישי האלף לסוף קרובהינו

 עברו שרבו ובעוונותינו לישראל,הנבואה
 תפס המפרש אותו ואולם שעברו.מה
 מעשה כי שבוש, וזהו ב'תפ"ו, השנהאת

 ליציאת מ' בשנת היו ומותובלעם
 ב'תפ"ח.מצרים,
nleb'ן לעוה"ב. חלק לו אין בלעם ב: י' סי., , 
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 האתון פי את ה' "ויפתח כח: כ-בבמ'
 ט: רגלים"-תג'בלק שלש זה הביתניוכו'
 אומה לעקור מבקש אתה : לורמזה

 בשנה. רגלים ג'החוגגת
 רכבת אשר אתונך אנכי "הלא ל:שם
 הא : שם הזה"-תנ' היום עד מעורךעלי
 גדולה שהאתון זקן, היה שלאלמדת
 מדין. מלחמת ערך לקמן ועין ;ממנו

 : קה סי' - עליון" דעת יויודע : ט;כ"ד
 שהקב"ה שעה אותה לכוון יודעשהיה
 בימי כעס לא הקב"ה אבל בה;כועס
 ישעיהו[. נבואות נ'ר"י ועיןבלעם.
 העם ויחל בשטים ישראל וישב]-[.
 כא: כ' ]במס וכו'. מואב בנות אללזנות

 עד במדבר סרחו לא שנה מ' אותןכל
 פעור לבעל ישראל ויצמד לשמים[.שבאו
 בת וכזבי סלוא בן זמרי מעשהוכו'.
 אהרן בן אלעזר בן פינחס ומעשהצור
 המגפה ותעצר שניהם. את שדקרהכהן
 ברית נתינה מצות אלף. כ"ד מתושבה
 אחריו. ולזרעו לו לפינחס עולםכהונת
 אותם והכיתם המדינים את צרורמצות
 ג. ד' דב' ב"ה; עמ'וכו'.

 וכ-ה ב"ר במ' פרשיות : ספרי בשם קעת]י"ל

 כרחוק מזו 11 ורתוקות לזו זוסמוכות
 ממערב.מזרח
 מבי פינחס יצא קט וב"ב מ"ג. סוטהלפי
 בן שאלעזר אביו מיתרו: וגםשבטים
 לאשה", לו פוטיאל מבנות לו לקחאהרן
 זה : שתים משמעותו 1,פוטיאל' ן כה ו'שמ'

 שפיטם וזה ליוסף, והכונה ביצרו,שפטפט
 ליתרו, והכונה זרה, לעבודהעגלים
 פינחס את מבזים היו שהשבטיםוידוע

 שפיטם בן זה, פוטי בן ראיתם :ואומרים
 שבט נשיא יהרוג לע"ז עגלים אמואבי

 או כי הגמרא, מסיקה ולכןמישראלו
 מיתרו, אמו ואם מיוסף היה אמושאבי
 מיוסף. אמו ואם מיתרו אמו אביאו

 השבטים בכל : תדשא מד' בשם מב שופ'י"ש
 ד' בנספח )ועין ומלכים שופטיםיצאו

 ומשבט והמלכים( השופטים כל שליחושם
 מלך ולא שופט לא קם לאשמעון
 לשמעוני", נשיא "זמרי חטאבשביל

 הזנות[. חמורה כמה ללכודך כ"היג,במ'
 שנה עשרים מבן בנשי מפקד]-ן.
 צבא יוצא כל אבותם לביתומעלה

 ירחו. ירדן על מואב בערבותבישראל,
 יהד כלן השבטים, כל משפחותרשימת
 תחלק לאלה ה': מצות איש.601.730
 חדש מבן זכר כל לוי בני מפקדהארץ.
 בתוך נחלה להם נתן לא 23.000,ומעלה
 משה מפקודי איש היה לא ובאלהבנ"י.
 במדבר בנ"י את פקדו אשר הכהןואהרן
 מתו כי באיר(, א' ב,תמ"ט )עיןסיני
 כלב אם כי איש מהם נותר ולאכלם
 ה' יהו' ב"ו; במ' נון. בן ויהושע יפונהבן

 בם, יזק מ"י )גי' אשר בת שרח ט: ]מ"ע1.

 עד ב'שס"א ב'רל"חז )עין ויוכבד מ1(כ"1
 ומיוצאיה, מצרים מבאי היוב'שס"ח(
 יוכבד גם הגר"א: הגהת )ולפיושרח
 בן יאיר )שם(, הארץ מבאי גםהיתה(
 )בר' מנשה בן ומכיר מא( ל"ב )במ'מנשה

 בחיי 13לדו א( י"ז יהו' מ, לט ליב במ' כג;נ'
 משה מיתת לאחר ומתו אבינויעקב
 הנולדים מן היה מב( ל"ב )במ' ונובחרבנו,

 - רבנו. משה מיתת לאחר ומת 'במצרים
 )עין השתלוני אחיה נכנסו קכא נ"נלפי

 מעשה בן ומכיר מנשה בן יאירב'שפ"ו(,
 על לא גזרה נגזרה שלא מפנילא"י,
 כ' מבן פחות על ולא לוי שלשבטו
 ראיות ועי"ש ס'; מבן יתר עלולא

 אלדד 3ם נכנסו בהעלוחריב תנ'לכך.-לפי
 בנימין מטה נשיא והם לארץ,ומידד
 אפרים ונשיא כא, ל"ד בם, כסלון, בןאלידד
 ב1' בחיי: כד.-סה"דבשם שם שפטן, בןקמואל
 מקדשין היו לא במדבר ישראל שהיושנה
 היו העננים כי הראיה, עפ"יהלדש
 - והלבנה. השמש ראו ולא הצדדיםמכל
 שנה מ' במדבר ישראל כשהיו מה:מנ'

 ב'תפ"ח -ועין לחם. בלא כבשיםקרבו
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 שונתתי לפיחק"רי"זו: בניסן,-רש"יי"א
 י"י )ף' אחזתכם" ארו בבית צרעתננע
 מממוניות אמוריים שהטמינו לפי -לד(
 שנה מ' כל בתיהם בקירות זהבשל
 נתץ הננע ידי ועל במדבר, ישראלשהיו
 בשלטר[. ינ' ועין ומוצאךהבית

 הר אל לעלות : נצטוה משהר-[
 האספו לפני הארץ את ולראותהעברים

 ב'תפ"ז )עין מי-מריבה חטא על עמיו,אל
 יהושע על ידו את לסמוך 1בניסן(
 1 יב-בג כ"ז במ' תחתיו. מנהיגולמנותו

 כח. ג'דב'
 1, ליזם לאחר יש אולי ץ פרשה : ה ר עה

 11.. שנהבאדר

 שבת, תמיד, של הקרבנות מצות]-[.
 מצות כ"ט. כ"ח בש' המועדים. וכלר"ח
 ל'. שם נשים. ונדרינדרים
 אמירתן, זמן פורש לא אלה פרשיות : ה ר עה
 אבל מיני. בהר שנאמרו אלה בין לכללן ישיאולי
 ככל ישראל בגי אל משה "ויאמר : כ א ל.פרשה
 ראשי אל משה וידבר משה, את ה' צוהאשר

 צוה אשר הדבר זה לאמר ישראל לבניהמפא
 לבני עתה מסר משה כי להבין, יש וזה -ה"

 ולכן פיני, בהר מקודם לו גאטר אשר אתישראל
 פה. ,מע אתקבעת

 לחדש באחד מקריבים א-ה כס בה']לפי
 קרבנות- עשרה השנה[ ]ראשהשביעי

 שבהם מאמרות עשרה כנגד : DDV ישע'י"ש
 העולם כל הזה שביום העולם,נברא
 כליה מתחייבין והעולם בדין.עומדין
 אומר נמצאת בעבירות, שמלוכלכיןמפני
 התקינו ולא וכו' נבראו ביום בוכאלו

 זכרונות עשרה מלכיות עשרה)בר"ה(
 ימי עשרת כנגד אלא שופרותעשרה
 בה "ועוד : יג 1 ישעיה, אמר 1תשובה

 אני השנה בראש הקב"ה:עשיריה"-אמר
 צריך הייתי ביום ובו עולמי, אתדן

 עשרה עד תולה אני ולמה הדין,לגמור
 תשובה. שיעשו כדיימים,
 תהיה עצרת השמיני "ביום כ"טלה:במ'

 לתת הקב"ה בקש ולא: ללכם"-פסיו

 שבקיץ: הדש בכל אחד _רגללישראל
 עצרת, בסיון קטן, פסח באיר פסח,בניסן
 גדול, מועד להם לתן בדעתו היהבתמוז
 ואב תמוז ובטל העגי, את להםועשו
 ר"ה : לשלשתם ופרע תשרי ובאואלול,
 המתוקן( הנוסח )לפי יו"כ תמוז,כנגד
 )וממילא אלול נגד החג ימי ז' אב,כנגד
 שמיני עוד: תשרי(.-ישם כנגד עצרתשמיני
 היתה עצמו.-ראויה בפני רגל חגשל

 כמו יום נ' רחוקה להיות חג שלעצרת
 דומה הדבר למה משל פסח, שלעצרת
 יוצאין שישראל ידי על בפסח כךוכוו
 הדרכים טרחת ואין לקיץ החורףמן

 מן יוצאין שישראל ידי על בחגאבל יומי נ' ממנו רחוקה היא לפיכךקשה,
 קשה, הדרכים וטרחת לחורףהקיץ
 ועין יום. נ' ממנו רחוקה אינהלפיכך
 תקב. עי"ש שםעוד

 פוחת להיות ראה מה : יז פינחסחג'
 בחג הנקרבים הפרים )מספר יומובכל
 ביום לי"ב א' ביום מי"ג ופוחתהולך
 פר רק עצרת ובשמיני הלאה, וכןב'

 הקרבנות, מן ארץ דרך תורה למדתךאחד(.
 ראשון ביום לאכסניה אדם ילךשאם
 דגים, - כב' עופות, ומאכילו יפהמקבלו
 שמאכילו עד ירק, - בד' גבינה, -בג'

קיטנית[.
 למטה, אלף צבא, חלוצי אלף י"ב]-[.
 כל ויהרגו ה' מצות לפי מדין עלצבאו
 ואת מדין מלכי חמשת ואת וכו'זכר
 הסובא ]לפי בחרב הרגו בעור בןבלעם
 מג' אהד היה בלעם כי ב'של"א,בערך

 נתחכמה", "הכה פרעה בעצתשהשתתפו
 ואולם שנהי מר"י יותר שחיהנמצא
 תה' הכתוב מן .חנינא ר' מסיק קובסנ'

 יחצו לא ומרמה דמים "אנשי כד:נ"ה
 ל"ד או ל"ג בן נהרג בלעם כיימיהם"
 אדם, שנות ע' ממחצית פחות הינןשנה,

 של "פנקס ראה כי מאשר, אחדוצדוקי
 החיגר בלעם כי כתוב, היה ושםבלעם",
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 הליסטימז פינחס כשהרגו שנה ל"ג בןהיה
 של עצום שבי בלק[. ערך לעילועין

 עריהם. ושריפת ובהמתם וטפםנשיהם
 החיותם על החיל פקודי על משהקצף
 בטף זכר כל להרוג מצותו נקבהןכל
 הטף ולהחיות איש יודעת אשהוכל

 שבעה למחנה מחוז הנו ואתםבנשיט.
 בהלל נצע וכל נפש כלהורגימימו

 השביעי וביום השלישי ביוםתתחטאו
 הכהן אלעזר מצות וכו'. ושביכםאתם
 מתכת כל טהור בדבר הצבא אנשיאל
 השביעי ביום בגדיכם וכבסתםוכו/

 מצות המחנה. אל תבאו ואחרוטהרתם
 ל"א. במ' השבי. מלקוח חלוקת בדברה'

 ובני ראובן בני של ומתן משא]-[.
 חצי עם התאחזם בדבר משה עםגד

 הסכמת ועוגו סיחן בממלכת המנשהשבט
 הירדן את יעברו שהם בתנאימשה
 ז ל"י במ' וכו'. הארץ את לכבושלעזור

 1. כ"ט יב-בו ג'דב'
 ירדן על מואב בערבת ה' מצות]-[.
 ולהתנחל הארץ יושבי כל את להורישירחו
 המשפחות. לדל לפי בגורל הארזאת
 הארץ מנחילי כנען. ארץ גבולותסמון
 ונשיאי נון בן ויהושע הכהן אלעזרהם

 ערי ושש ללוים ערים נתינתהמטות.
 פקדה בשגגה. -הרוצח שמה לנוסמקלט
 מטה למשפחת אך צלפחד: בנותבדבר
 נחלה תסב ולא לנשים, תהיינהאביהם
 במ' וכו'. מטה אל ממטה ישראללבני

 מא-מג. ד' בב; כא ג' דב' נ-של"ו;ל"ג
 ואמרת ישראל בני את "ש:1 : ב ל"דןבמ'
 שהראה יילמד ר: כ"ג במ"ת וכו'אליהם'

 ועתיד שהיה מה כל למשה הקב"הלו
 ושופטיו ודורשיו דור דור וכו',להיות

 וכו'. וצדיקיו ופושעיוומנהיגיו
 ל"וו(-דבר )בנך הדבר" "זה ל:תענית

 יהב לא וכו'( תסב" טולא ט: )שםזה
 בנות של בדור )כש"י: זה בדול אלאנוהנ

 פורשה, לא )השנה באב וט"וצלפחד(,

 ישראל כניסת לאחר היה שזה ומסתברבי:
 לבוא שבטים שהתרו היום היהלארז(
 טוב[. יום ועשאוהו בזהזה

 )שבט(, עשר עשתי לחופש א']-[.
 אלה מצרים. ליציאת ארבעיםשנת

 ישראל כל אל משה דגר אשרהדברים
 באר.את משה הואיל וכו' הירדןבעבר
 בשבט מא' י: ]פ"ע לאמר הזאתהתורה
 רבנו משה פרש יום, ל"ו באדר, ו'עד
 א'-ל"ד. דב' : כלהן התורה כלאת

 *משנה גם נקרא דברים סחר : ה ר עה
 נשנים בו כתובים ובכמה יח, י'1 רב' לפיתורה"

 הקורמים, התורה בספרי המיורמיםהמאורעות
 המקומות מראי חדשים. פרפים בהוספת רוב פיעל
 המתאימים בערכים צורפו האלה הכתובים כלשל

 רק יצוינו ואילך מכאן הקורסים. המקומותלטראי
 דברים. לספר מיוחד שתכנם הכתוביםאותם

 בעשתי שנה בארבעים "ויהי ג: א']דב'
 תת(: -ספרי.)י"ש לחדש" באחד חדשעשר
 י"א לא : כלומר - חדש י"ב שהשנהמלמד
 מן הדבר מוכה כיצד כרוה לא אכל י"ג,ולא

 אותה היא בנאה ר' שם שמביא הראיההתורה.
 משה מות ע-ך )עין להלן המובאהההוכחה
 בנדון אבל באדר, בז' מת משה כ'בבאים(

 הראיות התורה. מן מפורשה הוכחה זו איןזה
 הראשון "בחדש ויג: ז ג' מאמתה הן המקראמן
 חדש הוא עשר שנים "לחדש :יפן": חדשהוא
 קושית להקשות אפשר פה גם אכל ;אדר"
 למילחיה ראשון-ראשו, מאי ז.: ר"ההגמרא
 הירידה הראיה כי ונמצא בו(. המדיבר)לענק
 משלמדת היא בשנה חרש לי.ב המקראמן
 כ'יןב.ה.עין

 שנטיעות תתא: פרת"-י"ש "נהר ז:שם
 עולה זריעה בו זורעין בו: ורביןפרין
 לל' עולה נטיעה בו נוטעין ימים,לג'
יום.
 עמך אלהיך ה' שנה ארבעים "זה : ונ'
 בנוהג : ש"צ תה' י"ש - דבר" חסרתלא

 ראשון יום אורח מקבל אדםשבעולם
 שה, לו שוחט ב' יום עגל, לושוחט
 יום קטניות, ד' יום תרנגולין, ג'יום
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 ראשון יום דומה לא והולך, ממעטה'
 וכו' שנה' מ' ,זה פה אבל אחרון,כיום
 אחרון[. כיום ראשוןיום

 לו לתת ה' אל משה תחנוני1-1.
 אשר הטובה הארז את ולראותלעבור
 אל לך, רב ה': ותשובת הירדןבעבר
 ג' דב' הזה. בדבר עוד אלי דברתוסף

 מהן כמה מצוות, פרוט כב. כא ד'בג-נט;
 גב' חדשות. וכמה קודם נאמרושכבר

 והלאה.מד'
 היא כי ועשיתם "ושמרתם 1: ד']שם
 -שבת העמים" לעיני גבינתכםהכמתכם

 תקופות לחשב אדם על שפצוה מכאןעה.;

ומזלותי
 לעיני שהיא ובינה חכמה איזו

 תקופות חשוב זה אומר: הויהעמימז
 ומזלות תקופות לחשב היודע ישם:ומזלות,
 ג' כאנות הימנו, לספר אסור חושבואינו

 לחכמה. פרפראות וגימטריאות תקופות :יח
 ג'ר"ה.ועין
 ג'של"ב, וכו'-עין "1נו17נתם" : כהכיד'
 ראשונים לימים נא שאל "כי : לבד'
 ברא אשר היום למן לפניך היואשר
 השמים ולמקצה הארץ על אדםאלהים
 הגדול כדבר הנהיה : השמים קצהועד
 אין : יא חגיגה - כמוהו" הנשמע וווהזה

 דתנו בשנים, בראשית במעשהדורשין
 ראשונים'- לימים נא שאל ,כירבנן:
 יכול ו שואלין שנים ואין שואליחיד
 שנברא קודם שהיה( )מה אדםישאל
 אשר היום ,למן לומר: תלמוד ןהעולם
 לא יבול הארץ, על אדם אלהיםברא
 תלבוד ? בראשית ימי מששת אדםישאל
 היו אשר ראשונים ,לימיםלומר:
 וכו'.לפניך'
 נאמר: ואם אב כבוד במצות ס;,ה'
 לך", ייטב ולמען ימיך יאריכון"למען
 "למען הקן: שלוח בנוצות ז, כ"ג דב'ולהלן
 הרי לט: קיד - ימים" והארכת לךייטב
 לי והבא לבירה עלה אביו לושאמר
 האם את ושלח לבירה ועלהגוזלות,

 ומת, נפל ובחזירתו הבנים, אתונטל
 אריכות והיכן זה של ימיו טובתהיכן
 לך* ייטב .למען אלא ? זה שלימיו
 ימיך' יאריכון ,ולמען טוב, שכלולעולם
 א, ב' חגיגה ית' ועין ארוך. שכלולעולם

 אלישע של לכפירתו גרם זה עניןכי
 ),עולם וזה )ועי"ש(: ח ויק' חג' - אבויה.בן

 ,העולם חכמים אותו שקראו טוב'(שכלו
 אבל עתה, מצוי שאינו מפני לאהבא',
 )העולם הזה בעולם )הננו( שהיוםלנו
 העולם : אומר ולפיכך לבוא. ישהבא(
 הזה. מעולם אדם שיוצא לאחרהבא,
 ואחר )י(אבד העולם שזה שאומרומי
 כן, הדבר אין הבא העולם יבואכך
 מיד מעולם כשיוצאים שהצדיקיםאלא
 של ו)הנשמות( במעלה. ועומדיןעולים
 ימצאו ולא העולם בכל שוטטותרשעים
 למקום עולה ואינה רגליהם, לכףמנוח

 וכו'. הדש י"ב עד משםשנגזרה
 אל : ל. קיד' - לבניך" "ושננתם ז:1'
 לעולם ; ושלשתם אלא ,ושננתם'תקרא
 שליש במקרא, שליש שנותיו: אדםישלש

 אדם יודע כלום בגמרא. שלישבמשנה,
 - לימים היא הכונה אדא ז יחיהכמה
 ימים וב' מקרא ימים ב' : יא ע"ז רפ"ילפי

 שספות ולפי שבוע, כל וכן וכו'משנה

 כל נשלשים : יב א' ת"ת הלכות רמב"ם גם וכןשט
 )כי(. ויוםיום

 בה אלהיך ה' עיני ונתמיד : יבי"א
 -ד"ה שנה" אחרית ועד השנהמראשית

 ועי"ש לרעה. עתים לטובה עתים :יז
בפרטיות.
 - בעתו" ארצכם מטר "ונתתי יד:י"א
 שבת ללילי שבת מלילי )ספרי(: שסגי"ש

 שהיו המלך הורדוס בימי שירדוכדרך
 הבית. בבניןעסוקין
 בניכם וימי ימיכם ירבו "למען כא:י"א
 לתת וכו' ה' נשבע אשר האדמהעל

 יש יוחנן: לרבי לו אמרו : ח.להם"-ברכ'
 ירבו ,למען : ואמר תמה בבבל.זקנים

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



שצה"ל
 לאדםביתפ"ח .89זמנים

 אבל כתוב, האדמה' על וכו'ימיכם
 מקדימים הם לו: אמרו לא. לארץבחוו

 זה : אמר הכנסת. לביתומחשיכים
 לחם.המועיל
 ס3' - הארץ" ע5 השמים "כימי :שם

 העולם שנברא כמיום המשיח יבעתיט.:
 עכשיו.ועד

 aDW"- ושאלת וחקרת "ודרשת סו:י"ג

 שבוע, באיזה אותו: בודקין וחיו : מ.סנ'
 באיזה בחדש, בכמה חדש, שנה,באיזו
 על ובגמרא שם ועין שעה. באיזויום,

 היום, ושעות החדש ימיחשגון
 - האביב" חדש את נשמור א:ט"ו

 שיהא תקופה של אביב שמור כח.:ר"ה
 על ולהלן יט-כא שם ועין ניסן.בחדש
 עכור על קפט י"ש ועין עבור. עניניכמה
 והששה.החדש
 צאתך יום את תזכור "למען ג:טז
 ; יב שכ' - חייך' ימי כל מצריםמארץ
 כבן אני הרי עזריה: בן אלעזר ר'אמר
 מצרים יציאת שתאמר זכיתי ולא שנהע'

 חייך' "מי ז זומא בן שדרשה עדבלילות,
 חייך' ימי .כלהימים,

 הלילותי
 וחכמים

 ,כ5' הזה, העולם חייך' ימי :אומרים
 זומא: בן להם אמר המשיח. לימותלהביא
 המשית, לימות מצרים יציאת מזכיריןוכי

 יאמרו קולא ח: ז כ"ג יימ' נאמר, כברוהלא
 ישראל בני את העלה אשר וכףעוד
 לא לו: אמרו וכו'. מצרים"מארץ
 אלא ממקומה, מצרים יציאת?סיקר
 ויציאת עקר מלביות שעבודשתהא
 לו. טפ5מצרים
 את כס: בחגך"-פסיק' "ושטחת יד:ט"ז
 בפסוק פה, : בחג כתוב שמחות ג'מוצא

 את אין בפסח אבל מ, כ"ג ייק' סו,הסמוך
 שבפסח ? ולמה אחת, שמחה אפילומוצא

 אם יודע אדם ואין נדונית,התבואה
 )וטעם עושה אינה אם השנה, היאעושה
 קיג-קיא(. תה' ,מגיס" "מדרש גהוספה עיןשני

 אלא בעצרת כתיב שאין מוצא אתוכן

 שהתבואה מפני יא, ט"ז דב' אחת,שמחה
 נדונין, האילן פרות אבל בפנים,נכנסה
 אבל 1 שנית שסחה שם כתיב איןלפיכך
 שמחה אפילו שם כתיב אין השנהבראש
 נדונות שהנפשות ? טעמא מאיאחת,
 אבל מממונו. יותר נפשו אדםומבקש
 )סליחה( דימוס הנפשות שנטלו לפיבחג,
 שהתבואה ועוד הכפורים, ביוםשלהם
 שם כתוב לפיכך בפנים, האילןופרות

 שמחות.ג'
 המחשב זה סח: -סנ' "מעונן"י"חי:
 היום : ואומר עונה( כשון )רשי:עתים
 ועי"ש וכו/ ליקח יפה למחר לצאת,יפה
 מנחש. עלגם

 התקכג י"ש - הלבב" ורך "הירא : חכ'

 שנה. מ' בן שהוא :)ספרי(

 : תרצה י"ש - יכנו' "ארבעים ג:כ""
 )במעי נוצר הזה האדם אלא מ'?ולמה
 שנחנה התורה על ועבר יום לם'אמו(
 ענשו. ידי ויצא מ' ילקה יום/למ'

 עליהם תניף לא אבנים "מזבח : הכ"ז
 לקצר נברא שהברזל : ד ג' מד" -ברזל*
 להאריך נברא והמזבח אדם שלימיו
 המקצר שיניף בדין אינו אדם, שלימיו
 המאריך.על

 לה' לעם נהיית הזה "היום ט:כ"ז
 מ' סוף יום אותו דה5א סג:אלהיך"-ברכ'

 תורה שחביבה ללמדך אלא היה?שנה
 שנתנה כיום ויום יום בכל לומדיהעל
 סיני.מהר

 תענית - וכו, ידך" מעשה כל אתולברך בעתי ארצך מטר "לתת יב:ב"ח
 פרוטה שאפילו הגשמים יום בדולא:

 מאמרים עוד ועי"ש בו. מתברכתשבכיס
 דמטרא יומא קשה המאמר: וגםדומים
 דדינא.כיומא
 מנגד"- לך תלואים חייך וקוהיו : סוכ"ח

 - לשנה משנה תבואה הלוקח זה : קגמנ'
 תבואה הלוקח ויומם"-זה לילה.,ופחדת
 תחלת ועין שבת. לערב שבתמערב
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אסה-ר.
 - ערב" יתן מי תאמר "בבקר סו:כ"ח
 יון, )מדי, בבל של בבקרה : אסת"רתחלת
 אחר: דבר ערבהו יתן מי תאמר:אדום(
 ערבה יתן מי תאמר בבל שלבבקרה
 ערבה יתן מדי-מי של ובבקרה מדי,של
 ערבה יתן יון-מי של ובבקרה יון,של
 אדוה[.של

 צוה אשר הברית דברי "אלה : סטכ"כ
 ישראל בני את לכרות משה אתה'

 כרת אשר הברית פלבד מואב,בחרץ
 בחורבי.אתם

 לדעת לב לכם ה' נתן "ולא ד: ג]כ"ט
 - במדבר" שנה ארבעים אתכם ואולךוכד
 על עומד אדם שאין מינה שמע ה:ע"ז
 שנה[. מ' עד רבודעת

 היום נצבים אתם באדר[.]-.ו'
 הקב"ה לפני משה שכנסם מלמד :]רשיי
 בערך ועין בבריתו להכניסם מותוביום

 נצבים ,אתם לא: קהלת"רא' ואולםהסמוך.
 הספר, תחלה להיות ראוי היה זההיום'
 ולפי"ז , בתורה ומאוחר מוקדם שאיןאלא
 לפני כלכם בשבט[ בא' נאמרה זופרשה

 טפכם ישראל, איש כל וכו' אלהיכםה'
 ה' בברית לעברך וכו' וגרךנשיכם

 לו היום אותך הקים למען וכו'אלהיך
 כ"ט וב' וכו'. לאלהים לך יהיה והואלעם

 ישנו אשר 14ת "כי : יד כ"ט -שםט-ל'.
 אלהינו ה' לפני היום עומד עמנופה
 פקודי לתר היום" עמנו פה איננו אשרואת
 הראשון אדם מן שהיו הנשמות כל :ג

 נבראו כלן העולם כל סוף עדושיהיו
 וכלן עדן בגן וכלן בראשית ימיבששת
 תורה[. במתןהיו

 : אליהם ויאמר וכו' משה וילך]-.-ן.
 י: ]מ"ע היום אנכי שנה ועשרים מאהבן
 שבז' מלמד ,היום'? לומר תלמודמה

 ואולם מת, באדר ובז' משה נולדבאדר
 בשבת אם : כלקשין "מכאן" ל. מנחותתוספות
 ? שבת מערב ,היים' כתב כן אםמת,

 ערכים סודרו הכתובים סדר ולפיולפיכך,
 הערה עין אבל באדר. 1' לפניאלה
 מלאו ,היום' יא.: משה.-ס"ה מותלערך
 וממלא יושב שהקב=ה ללמדך ושנותי,ימי

 ומהדש ליום מיום צדיקים שלשנותיהם
 ימיך מספר "את בו: כ"ג עמ' שנאמרלחדש,

 ולבוא לצאת עוד אוכל לאאמלא"[,
 ויכתוב וכן/ לפניך עובר הוא יהושעוכו'.
 אכהנים אל ויתנה הזאת התורה אתמשה
 וכוון ישראל זקני כל ואל וכו' לויבלי
 א-יג. שיארבי

 במועד שנים שבע "2!קץ י: ל"אשם
 מא.: סוטה - הסוכות' בחג השסיטהשנת
 הראשון יו"ט מוצאי כיצד? המלךפרשה
 בשמינית הגמרא:( גירסת )לפי חגשל

 הטקט כל שם ועין וכו' שביעיתבמוצאי
 המלך[. אגריפס עלוהמעשה
 אל ה' ויאמר ט"עי[. באדר. ו']-.
 את קרא למות, ימיך קרבו הןמשה:
 וילך ואצינג מרעד באהל והתיצבויהושע
 ועתה מועד. באהל ויתיצבו ויהושעמשה
 את ולמדה הזאת השירה את לכםכתבו
  תהיה למען בפיהם, שימה ישראלבני
 וכו/ ישראל בבני לעד הזאת השירהלי

 ביום הזאת השירה את משהויכתוב
 את ויצו ישראל. בני את וילמדהההוא
 וכו/ ואמץ הזק ויאמר נון בןיהושע
 את ישראל קהל כל באזני משהוידבר
 ל"א דב' תמם. עד הזאת השירהדברי

 יאדויה השמיע האזינו : שירתיד-ל.
 א- ע"ב דב' וכו/ פי אמרי הארץותשמע

 : תתקמט י"ש - השמים' ,האזינו : א ]שםשג.
 להם שנתנו מצוות )ישראל( עשושלא
 וקביעות שנים עבור : הן ואלו השמים,מן

 לקחי"- כמטר "יערוף ב:חדשים.-שם
 )ולפי כיום הגשמים יום גדולתעניתו.:
 ועי"ש תורה. בו שניתנה מיום( יותררבא:
 עולם ימות ויזכור : ז שם - הגשמים. עלעוד
 דורו זה שם: ודרי-י"ש דר שנותבינו
 ב'תמ"ח עין דורות. ג' בו שיש משיחשל
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 זקניך וינדך אביך "שאל 1 עמלקמלחמת
 בכתוב כלולות בג, שבת לפי - לך"ויאמרו

 ברכת כגון דרבנן, מצוות כל גםזה
 אל ה' וידבר חנוכה[. של ברהדלקת
 בחצי : תתקמח ]י"ש הזה היום בעצםמשה
 : לאמר מא[ י"ב ושם. יג ז' בר' וגם פה גםהיום,
 אשר נבו הר הזה העברים הר אלעלה
 את וראה ירחו פני על אשרבארץ
 ישראל לבני נותן אני אשר כנעןארץ

 שמה עולה אתה אשר בהר ומותלאחזה
 ושמה הארץ את תראה מנגד כיוכו'
 מד-נב. שם וכו'. תבואלא

 משה ב~ך אשר הברכה וזאת]-.-ן.
 מותו. לפני ישראל בני את האלהיםאיש
 השבטים, מי"א אהד לכל מיוחדהברכה
 בלבו שהיה לפי : תתקנ ]י"ש משמעוןחוץ
 למעשה בשטים שעשה מעשה אותועל

 לשמעוני", אב בית נשיא סלוא בן"זמרי
 "שמע ליהודה: טפלו דאעפי"כ יד(, כהבמ'
 מהר "הופיע ב: שם ל"ג. דב' ז[. וכו', קולה'

 במצרים: הרפעות, ד'פארן"-י"שתתקנב:
 בשעת בו פ' בה' הופיעה", הכרובים"יושב
 שלישית פארן', מהר ,הופיע תורה:מתן
 הופיע", נקמוץ "אל : ומגוג גוגלימי
 "מציון : המשיח לימי רביעית ; א צ"דת"'

 בן. נ' תה' הופיע", אלהים יופימכלל
 א' או באדר ז' או באדר א']-.
 בחצות בשבת, בשבט. ז' אובשבט
 או שבת בערב או במנחה, אוהיום
 מערבות משה ויעל בשבת[. בה' אובד'

 את ה' ויראהו וכו' נבו הר אלסואב
 כל ואת דן עד הגלעד את הארץ:כל

 כל ואת ומנשה אפרים ארץ ואתנפתלי
 תתכג יי"ש האחרון הים עד יהודהארץ
 באו לא עדין הלא : ויקשה מכילתאבשם

 ישראל ארז נתחלקה ולא לארץשבטים
 למשה הקב"ה הראהו : ומתרץ ?לישראל

 שמשון- את ,גלעד', - המקדש ביתאת
 את אבינועם-,נפתלי', בן ברק את,ון',
 גדעון את אפרים', במלכותו-,ארץיהושע

 במלכותו- דוד את יואש-,ומנשה',בן
 כל שם ומתפרש הולך וכן יהודה',,ארץ
 האחרוף הים ,עד )ובי'"תתקס"י:הכתוב
 מיום העולם כל את שהראהומלמד
- המתים שיחיו עדשנברא  היום עד 

 על שם מוקשה הקושיההאחרון(.-אותה
 עד )אברהם( "וירדוף יר: י"ד ברהכתוב

 לארץ שבטים באו לא עדיןדן"-הלא
 י"ב : לאברהם לו שאמרו אלאוכו'?
 חלקו וזה החלציך לצאת עתידיןשבטים
 עתידין הזה במקום ועוד: מהמן אחדשל
 )ולכן: מעליו כחו ותשש ע"ז, לעבודבניך

 י"א ויק"ר - הוסיף(. ולא דן', עד,וירדוף
 מבקש משה היה אדר ימי ז' כל1:

 אמר בז' לא"י; שיכנס ותחנוניםתפלה
 ושמה בעיניך הראיתיך תעבור[. לאלו:
 וכר. הי עבד משה שם וימת תעבור.5א

 פעור, בית מול מואב בארץ בגי אותוויקבור
 הזה היום עד קבורתו את איש ידעו5א
 : תתקס"ב~"ש

 ראובן: של בחלקו מת 21ש"
 מט, ל"ב דב' נבו", הר הזה העברים"הר

 לו ראשית "וירא גד: של בחלקוונקבר
 כא: ל"ג דב' ספון", מחוקק חלקת שםכי

 בתחלת שנברא קבורתו זה לו',ראשית
 פשה זה ,מחוקק' עולם, שלברקתו
 במותו שנה ק"כ בן ומשה סופר[.שהיה
 בנ* שמתו מד' אהד זה : תתקס"ה]י"ש
 ם* ובמדין מ' במצרים משה-היהק"כ:
 מ' חכמים ושמש מ' בן מבבלעלה - הזקן הלל 1 שנה מ' ישראל אתופרנס
 יוחנן ,ר' שנה[1 מ' ישראל אתופרנס
 חכטים ושמש מ' בפרקמטיא זכאי-עסקבן
 עקיבא- ר' שנהג מ' ישראל את ופרנסמ'

 ופרנס מ* תורה ולמד מ' חכמיםשמש
 את בנפי ויבכו שנה[. מן ישראלאת
 ויתמו יום. שלשים מואב בערבותמשה
 מלמד ומקטה(: לי"ש וספרי משה אבל בכיימי

 ויהושע יום[. ל' למיתה קודם אותושבכו
 : יג וסוטה וכו' חכמה רוח מלא נוןבן

 נטלה : היתה זוגי דיו של שבתאותה
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 זוגות, שני רש"י: ; לזה ונתנה מזהרשות

 למשה היום התחלת היו: חבריםשני
 עוד נביא קם ולא ליהושען.וסופו

 אסת"ר י; מ"ע ל"ד; דב' וכו'. כמשהבישראל

 בשלח זהר טז; בשלח י"ש "מכאן", ל. מנחות תוכפות"
 א"ח. ראב"ע. בשם מה"ד קנו; ותרומהפח

 והיום בחדש היום ענין והערה.באור
 מפורט, ברור טעין משה, מת שגוב'שבוע,

 סתירות כמה ולסלק פליאות כמה לישבכדי
 י' ביום קשור הענין שונים. מפרשיםשל

 מכנסו הירדן את ישראל עברו שבובניסן,
 זה ליום שקדמו ההכנית ימי ובג'לארק,
 המפורטים ב, א ג' יא, א' יהושעלפי

 ביותר המקובלת השיטה הסמוכים.בערכים
 הערכים גם סדורים ושלפיה לחי( קידי)עין

 בז' מת משה כי מ"ע, שיטת היאהבאים,
 ס.ע בשבת. כהי מיד שנוכיח וכפיבאדר,
 זו; כדרך באדר בז' משה מות יום מסיקי

 יום, ל' ארך מואב בערבות משה8כל
 הכנות ימי ג' היו האכל לאחר לעיל.כאמור
 ה( ב וג' )שם הרביעי וביום יא(, אי)יהוי
 )שם בניסן י' ביום הירדן את ישראלעברו
 ואתה למפרע, יום ל"ג מהן .צא יט(.ד'

 מזה רבנו", משה מת באדר שבז'למד
 וכן ; יום ל' בן אדר חושב שסיעבדור
 בדבר בזיפן ט,ז כערך להלן גם בפרושאמור
 הדעות, )לכל הפסקתו למן המן אכילתזמן

 בהערה, בתמוז, נ' בערך ולהלן,ועי"ש(ן
 )בם,ע( יומי לר' לו nrPn כיהוכחנו,
 ל' בן זו כשנה אדר לקבוע מיוחדתכונה
 באדר, בזי מת שמשה נמצא זה לפייום.
 בניסן; כאדר-ו' ז' היו יום ל' אבלוימי
 ולאחריהם, ההכמת, ימי ג' הם בניצן וא' ה'ו'
 ל"נ מהן ,צא הירדן. את עברו הניפןבי'
 בצרוף בניסן מי' שאם משמעו, למפרע'יום
 ל.נ תגרע יום, מ' יחד שהם אדר, שלל'
 ההכנות( ימי וע' משה אבל ימי )ל'יום

 משה מות יום הוא באדר, 1' בדיוקתמצא
 שבו בשבוע היום ברבר לאבלו. א'ויום
 זו: הוכחה לנו מ2 ס"ע לפי  משהמת

 מלחמהה היתה השבת יום אמור: יבמ"ע
 כ"ח זה יום היה שם שמוכח וכפי יריחו,של
 היה בניסן שא' נמצא זה(, ערך )ועיןכניסן
 ל' בן כשהוא באדר א' כן ואם בשבת,א'
 כך בשכת. ה' בו וז' בשבת ו' היהיום

 הראיות כל לפי ס"ע שיטת בע-נינוברורה
 כן גם רש"י, שיטת היא מזהשהבאנו.-שונה

 דעתר את הסיח הנראה שכפי דם-ע,אליבא
 נעלם או שנה באותה אדר שלמעבורו
 הוא שאדר מדגיש הוא לה. ובקידושיןממנו,
 מתוספתא זאת למד הנראה וכפי יום, כ"טבן

 משה מות לאחר כי אמור, ששם יא,מוטה
 בארר מז' יום ל"ט המן את במיאכלן
 בכלל וער מן נחשוב ואם כניסן, ט,זועד
 עין ואולם כ"ט; בן הוא שאדר לנויצא
 כי מוכח, שמשם בניסן, ט,ז בערךלקמן
 פי על לפרש אפשר התוספתא דברי אתגם
 מצרוף בכלל. עד לא הינו יו6, ל' בןאדר
 יהושע כפסוקי זה בענין רש.י דבריכל
 באדר בז' מת משה כזה: חשבונו לנויוצא
 זי אפוא הם אבלו ימי ל' יום(ן כ"ט)בן

 הינו אבלו, מימי כ"ט ביום בניסן;כאדר-ז'
 המרנלים את יהושע שלח בניסן ו'ביום

 רק כ. מוכיח, הוא א ב( ביהוי שכןליריחו,
 המרנלים שנשלחו היום למן ההמישיביום
 ישבו ימים ג' 1 הירדן את ישראלעברו

 )כלומר בלילה בו הרודפים שבוהמרגלימעד
 9פי אחד יום עוד כב, ב( יהו' ני(, יוםשל

 ה, נ' הכתוב מן שנראה וכפי א ג'הכתוב
 והוא . הירדן, את עברו המחרת ביוםורק
 )רש"י משה לאבל ל' ביום באסן; י'היה
 "הכינו יא: א' בניסן-פסוק ז' הינו ה(,נ'

 קרשיי: וכו' ימים" שלשת בעוד כי צדה,לכם
 ימים ג' כאן שתהיו בעוד ימים; נ'בסוף
 ח' ז' אפוא היו ההכנות ימי תעברו(;ואחר
 יפה מתישבים זו שיטה לפי אף בניסן.וט'

 וכו', למפרע' יום ל"ג מהן ,צאהדברים:

 אדר, של כ.ט בצרוף בניסן מיי אםהינו:
 אבל ימי כ"ט יום: ל,נ נגרע יום, ל'טשהם
 ארר, ו' נקבל בניסן, ו" הכנות ימי נ'משה,
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 מאניש )וזאת כאדר שעברו ימים ו'הינו

 אבל ימי שהחלו פרם לח.( בקידושיןרשיי
 א' יום היה באדר ז' שיום משמעמשה,

 ליום אשר מת. זה שביום משוםלאבלו,
 לפי כי נמצא, יום אותו חל שבובשבוע
 ע-ד במ"ע האמור בצרוף זאת רש"ישיפת

 כ"ח בשבת שהיתה יריחו של*לחמתה

 ובעל שבה. בערב באדר ז' יום אלבניסן
 את נם זו שיטה לפי לפרש עלינוכרחנו

 הוא ששם אעפ"י לח., בקיד' רש.ידברי
 יום .ל' י באמרו עצמו את כסוהרנראה
 יהושע ומשנצטוה לבכין מואב בערבותעמרו
 ובשלישי ימים*, שלשה צרה .הכינו :להסיען
 ימיס'. שלשת ,כעוד דכתיב: הירדן אתעברו
 להגיה ויש פה נשתבשו רש"י שדבריאפשר

 היא זו עכ.פ היררן', את עברו.וברביעי
 ימינם שלשת ,בעור של תרגומו כיכונתו,

 בירוי פירש וכן יומין", תלתא .בסוףדכא
 שאם דבריו, את ופתם ממך וה ועל יא,א'
 את כסמוך לעשות יכול היה לא כןלא

 למפרע', יום ל"ג מהן ,צא שלהחשבון

 נגרע אם אז שהרי שם, עושה שהואכפי
 גו' מת שמשה נמצא כניסן מי' יוםלע

 מקשין אמנם זו וקושיה באדר. בז'ולא
 רוצין שאינן לח,, קיר' שםהתוספות
 ל' כיום יהושע עם דבר הי כילהסכים,
 מתיך שורה השכינה אין שכן משה,לאכל
 ימי כי ממקנה, לידי באין הן ולכןעצבוה,
 ונ' משה, לאבל ל-א מיום התחילוההכנות

 עתר והעם כניסן, וי' ם' ח' היו ההכנותימי
 ומה ההכנות, ימי של נ' ביום הירדןאת

 יום .סוף משמעו ימים' שלשת ,מקצהשאמור
 יום' ,ל,נ שאמור ומה ף, ליום שסמוךשני

 יום לתחלת סמוך בסופו ליב .ביוםמשמעו
 יום של השבוע יום וברבר ודוחק.ל.ג..
 לירי ל. מנחות התוספות באין באדרז'

 יוצא למעלה האמור לפי שאמנםמסקנה,
  שבת.- בערב אם כי בשבת, לא מתשמשה
 עמדו תקנ ענה י,ש נם וכן פ פלאולפי
 ה' בים ה' ברית ארון לפני הירדןלימו

 שביום משום בגיטן,, י כסמוך )עיןבשבת
 ג' כניסן א' היה וא,כ המים; יצורי נבראוה'

 בו וז' בשכת א' יום( ל' )בן בארר וא'כשבת
שכת.

 )עין המן נפסק ט.: ותענית י פ"ע-.-.
 הענן עמוד ונסתלקו בניסן( ט"ולהלן
 כונת היא וזו עודה חזרו ולאוהבאר
 שלשת את ואכחיד : ח י"א זכייההכתוב
 בירח ומשה( אהרן מרים, )שהםהרועים
 עין אחד, בירח מתו לא שהריאהד,

 אהרןן. ומות מרים מות ערכיםב'תפ*ז
 ה' עבד משה מות אחרי ויהי]-[.
 עבדי משה נון: בן יהושע אל ה'ויאמר
 כל וכו'. הירדן את עבור קום ואתהמת

 לכם בו רגלכם כף תדרוך אשרמקום
 מצות וכו/ ואמץ חזק רק וכו'.נחתיו
 כי צדה, לכם הכינו : העם אליהושע
 את עוברים אתם ימים שלשתבעוד
 ראובן שבטי השתתפות וכו'. הזההירדן
 הארץ. בכבוש המנשה שבט וחציוגד
 א'.ית'

 מקום בכל : ז מ"ב בר"ר - אחרי'],ויהי
 לאחוריו, העולם חור אחרי' ,ויהישנאמר
 מיד משה' מות אחרי ,ויהי פה:כגון
 ב"ו כ"היא, בר' .הארץ1 יחידות בהןנתגרו
 סתמו אברחס' מות אחרי ,ויהייח:

 "ויהי א: י ש"צ 1 הבארות אתפלשתים
 "ופלשתים : א ל"א ש"א שאול", מותאחרי

 בישראל"[.נלחמים
 שפרנס שנים כ"ח]כ'תפ"ח-ב'ךי"ו.

 ב'די"ו[. עין ישראל; אתיהושע
 מיגלי שני שלח יהושע בניסז[. ו']-.
 ליריחו. וכלב[ פינחס א: שלח ]תוחרש
 בת קטו: ]זב' הזונה רחב לבית באוהם
 מפצרים ישראל כשיצאו היתה שניםי'

 מ' כל וזנתה ב'תל"ח( נולדה זה)ולפי
 שנה נ' אחר במדבר, ישראל שהיושנה

 והוא יריחו למלך נודע הוברנתגיירה[.
 את אליו להוציא ממנה לדרוששלח

 יצאי כבר כי ואמרה, שקרההאנשים.

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



s.es
סדרי94 לאדםביתפ"ח

 לפי הגג. על החביאה המרגליםואת
 כל את להחיות לה נשבעודרישתה
 והיא יריחו, את יכבשו כאשרמשפחתה
 להם: ואמרה החלון, בעד בחבלהורידתם
 שלשת שמה ונתבתם וכו' לכו"ההרה
 : א ב' הבה ]י" הרודפים* שוב עדימים
 שאם הקדש, רוח עליה ששרתהמלמד
 שעתידין יודעת היתה מנין כןלא

 ?[. ימים ג' לאחר לחזור)הרודפים(
 ]עד ימים שלשה בהר גתבאוהמרגלים

 ;Qg רש"י ב'; יהו' ליהושע. ושבו בניסן[ט'

 ה. ג' גםא
 אבל בכי ימי ל' תמו בניסן[. ז']-.
 באדר. לז' הערה ועין ח; ל"ד דב'משה.

 הכנה. ימי שלשת בניסן[.]-.ז'-ט'
 ה. ג' רש"י ב; ג' יא; א'ימו'

 בבקר יהושע וישכם בניסן. ט']_[.
 וילינו הירדן עד וילאו מהשטיםויסעו
 ימים שלשת מקצה יעלתו. טרםשם

 התקדשו, העם אל יהושע אמרולהכנות(
 נפלאות. בקרבכם ה' יעשה מחרכי

 ארון את לשאת לכהנים פקדותנתנו
 בירדן; ולעמוד הירדן מי קצה עדהברית

 בשם יג יהו' י"ש - בבקר' יהושע],וישכם

 משנתנה : מניד בלילה, ולא בבקר :מכילתא
 צדיק בין מבחין אין לחבל למלאךרשות
 ח1 כא יחז' כב; י"ס שמ' לכך: וסמוכיןלרשע,

 בכי ויוצא טוב בכי נכנס שתהאללמדך
 בו, שנאמר היום, באור )כלומר:טוב
 שהיו מוצא את וכן טוב'ג ,כי ד: א'בר

 ארץ: בדרך נוהגים והנביחיםהאבות
 יח, כ"ח שם יעקב, ג, מ"ב בר אברהם,אצל

 דוד, יב, ט"ו ש"א שמואל, ד, ל"ד שמ.משה,
 : ושם בבקר'. ,וישכם : נאמר כ,שםי"ז
 נשמעת צדיקים של שתפלתןמלמד
 תשמע בקר "ה' ד: ה' תה' שנאמרבבקר,
 .קולי",
 ]י"ש )ניסן(. הראשון לחדש "]-(

 שבו ידם )כלומר: בשבת ה' יוםחקנ:
 רענן פרושזית שם ועין הים(י יצורינבראו

 נסע העם משה[. למות הערהולעיל
 הארון נושאי וכבוא הירדן. אלמאהליהם

 הארון נושאי הכהנים ורגלי הירדןעד
 כל על מלא והירדן המים, בקצהנטבלו
 המים ויעמדו קציר, ימי כלגדותיו
 תמו וכו' אהד נד קמו מלמעלההיורדים
 וכל וכו' יריחו נגד עברו והעםנכרתו,
 1 ג' יהר וכו'. בחרבה עובריםישראל

 יט.ד'

 היום : יהושע אל ה' "ויאמר : ז]י
 זה לא: א' וכו'-קהלתיר גדלך" אחלהזה
 אלא הספר, תחלת להכתב ראויהיה
 בתורה[. ומאוחר מוקדםשאין

 שנה ע"נ : יא מ"ענב,תפ*ח-ב'של"ח.
 עד לה משנכנסו הארץ על ישראלעשו

 שהן הראשון(, )בחרבן ממנהשיצאו
 ג'של"ח[. ועין שלמים. יובלותי"ז

 'לפי נשאו בניסן, י' ביום, בו]-[,
 הירדן מתוך אבנים יסב יהושעמצות

 שם. ויניחום המלון אל עמםויעבירום
 יריחו. מזרח בקצה בגלגל חנהוהעם
 : ג ד' ויהו' שם ורעי ל"ב. וסוטה ס"ע ]לפי ד'.יהו'

 הר ואל גריזים הר אל באו יוםבאותו
 בנה ויהושע שכם[ בצד שבשמרוןעיבל
 שהעלו האבנים ]מאותן עיבל בהרמזבח
 את האבנים על שם וכתב הירדן[מן

 ומזה מזה עמד והעם משה, תורתמשנה
 גריזים הר מול אל חציו ה' בריתלארון
 כל את וקראו עיבל הר מול אלוחציו
 זואכלו והקללה הברבה התורהדברי
 ולנו ובאו[ האבנים את וקפלוושתו
 ל-לה. ח' יהו'בגלנל.
 שנאמרו ביאות כל : ג ז' סוטה]ירו'
 שכבשו ז' נאמרו. שנה י"ד לאחרבתורה

 1 ב'תפח-ב'תצ"ה )עין שחלקווז'

 ברכות נאמרו לאב'תצ"ה-ב'ך"ב(,ודכוותה
 וכו' שנה. י"ד לאחר אלאוקללות
 את בעברכם "והיה כ"זד: דב'והכתיב,
 אבנים האלהה" האבנים את תקימוהירדן
 לאחר וקללות ברכות מיד, אותןהקימו

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



ל
 לאדםב'תפ"ח95מניםם

 הענין[. כל ועי"ש נאמרו. שנהי.ד
 ישראל נתחיבו שעה באותה : יא]-.פ"ע

 רבי מ: ובהדש._קחשין ובערלהבחלה
 שקדם )התורה( למוד נדול אומר:יוסי
 : שלח וספרי רש"י לפי פרוש שנה. מ'לחלה
 יז-כא, ט"ו עמ' בתורה, פורשה חלהמצות

 במקום הארץ" אל "בבאכם נאמרושם
 שמצות מכאן מקומותי בשאר תבאו""כי
 ישראל מניסת עם מיד נוצגתחלה

 השלישי בחודש תורה וממתןלארץ,
 ועד ב'תמ"ח, מצרים, ליציאת א'בשנה
 זה מאמר המשך ועין שנה. מ'כאן
 ב'ך"ג[.בערך
 ששם בגלגל מועד אהל השכנת]-.
 שחלקו, וז' שכבשו ז' שנה: י"דעמד

 קיח[. זב'ב'תפ"ח-ב'ך"ב.
 וכו' ההיא בעת בניסן[. י"א]-.
 כל כי צורים בחרבות ישראל בנימילת
 בצאתם בדרך במדבר 5?יייםהעם

 תחתם וישבו וכו'. מלו לאממצרים
 ]רשיי יא. מ"ע א-סי ה' יהו' חיותם. עדבמחנה
 ישראל בני את מל "ושוב עא-עב: יבם"לפי
 יציאתם בליל כבר ב(-שמלו ה' )י"ו' ת" י נש

 שניה, פעם וזו יחד, גדול קהלממצרים
 נשבה לא במדבר שהיו שנה מ'שכל
 נוח יום להם היה ולא צפונית רוהלהם
 לוי של משבטו חוץ ין: בראשית )אגדתלסול
 בי' : בניהם(.-שמיבמ' את מלים היושהם

 הדרך. חולשה משום מלו לא)בניסן(
 כי שאומר, מי יש ח ח' פס' בירו'ואולם
 מלו[.בעשירי
 הפסח ,עשית בערב. בניסן י"ד]_(
 י. ה' יהו' יריחו.בערבות
 בנ"י הקריבו : יא .ס"ע בניסן. ט"ז]-.
 שם ותוספות יג. י"" ועין , העמראת

 ממחרת הארז מעבור ויאכלו"דאקריבו"[.
 בעצם וקלוי מצות רש"ט ]ועיןהפסח
 באכלם ממחרת המן וישתת הזה.היום

 ישראל לבני עוד היה ולא הארץ,מעבור
 בשנה כנען ארז מתבואת ויאכלופן,

 לעיל ועין טזו בשלח י"ש יבו יא שם 'הו'ההיא.
 המן. נפסק באדרז'

 ת"ו : משמש רפסי" "ממחרתבאור:
 כניסן כי"ר הפסח יןשית ממחרת שהואבניסן,
 "ויסעו ג: ל"ג במ' בפרוש הוא וכן הערכים;בין

 יום עשר בחמשה הראשון בחרשמרעממס
 'וכו'. בנ"י' יצאו הפסח ממחרת הראשוןלחדש
 : משמעו שפה מטעימים הש"י ולפיו ס"עואולם
 שהוא העומר, הנפת יום הינו הספח, חגממחרת

 תרנח: בהר בדש מובא בתו"כ וכן בניסן.ט,ז
 בנימן פ"ז לארץ( ישראל כניסת )לאחרהגיע

 ,מתבואת חרש, אכילת )שכן בעומרנתחיבו
 שרו העומר(; הפת לאחר רק מותרתהארץ',

 הלחם. בשתי נתחיכו בשבועות( )היינו יוםנ'
 קיד )ועין מכילתא בשם ה יהו' וגם ט"ז בשלח]י"ס

 שלקטו המן משיורי א(: ב' חלה וירו'5ח.
 המן( נפסק לעיל שם )עין באדרבז'

 י"ו עד שונות(: דעות )לפי בנ"יהסתפקו
 של ט"ו אדר, של כ"ד יום: ל"טבניסן
 הפסה' ,ממהרת זו דעה לפי )פרוש:ניסן

 באכלם' ,ממחרת וא"כ, בניסן, ט"ומשמעו
 של כ"ד יום: מ' או בניסן(ז י"וזה

 זו דעה לפי )פרוש: ניסן של י"ואדר,
 ,ממחרת הבאות הדעות שאר גםוכן

 בניסן, ט"ז הפסח, חג ממחרת הואהפסח'
 בניסן(1 י"ז הוא באכלם' ,ממחרתוא"כ
 ששנת ראשון, אדר של כ"ד יום: ע'או

 של י"ו ב', אדר של ל' היתה,עבור

 בשבט, בז' מת משה יום: ע' אוניסןי
 של ל' שבט, של כ=ד המן: מןואכלו
 מעברת(, היתה לא שנה )ואותהאדר
 הד*ות כל שלפי נמצא - ניסן. שלי"ו
 בן ב' אדר ואפילו זו, בשנה אדרהיה
 לה. ט"ז ש% שנה. מ' באכל המן יום((ל'

 החלו )שהרי ? יום ל' חסרים והלא י:]ס"ע
 שאכלו -אלא באיר( ט"ו ב'תם"חלאכלו
 ממצרים בידן שהוציאו מצותעוגות
 אחרת דעה ולפי כמן. להם יפותשהיו
 במדבר, מ' שנה: נ"ד המן נאכל שם()י"ש
 וזן שכבשוז'

 ב'תפ"ח-ב'ך"ב[. שהלקוי
 עשתה שנים שתי : שכ8 ירי י"ש ]-.(

  עשתה שלא מה מרבים פרותהארץ
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 בכניסתן אחת שנה העולם: ימותכל
 ג' הארץ, מן שגלו אחת ושנהלארז,
 הפסוקים[. מן הראיות שם ועין 1ומל"ח
 עומד איש יהושע ראה ביריחו]-[.
 אתה "הלנו בידו. שלופה וחרבולנגדו
 שר אני כי לא : ויאמר ז" לצרינואם
 כי רגלך, מעל נעלך של וכו' ה'צבא

 הוא קדש עליו עומד אתה אשרהמקום
 יג-סו. ה' יהו'וכו'.

 בשבת[. א'-ו' בניסן. כ"ב-כ"ז]-.
 העיר את העם הקיפו ה' מצותלפי

 אחת פעם ומסגרת, ~גרת שהיתהיריחו,
 הולך החלוץ : זה סדר לפי יוםבכל

 הולכים כהנים שבעה אחריובראש,
 אחרי הולך והמאסף בשופרות,ותיקעים
 העם וכל בשופרות. ותקוע הלוךהארון
 ימים; ששת עשו כה קולו. את השמיעלא

 ביום ויהי שבת[. : יא פ"ע בניסן. כ"ח]-.
 שבתו שהיתה מנין כח: נשא ]תנ'השביעי
 כעלות וישכימו שבת[ בלא ימים ז'שאין
 שבע הזה כמשפט העיר את ויסקוהשחר
 תקעו השביעית בפעם ויהי וכו'.פעמים
 העם: אל יהושע ויאמר בשופרותהכהנים
 גדולה תרועה העם ויריעו וכו'הריעת
 העירה העם ויעל תחתיה החומהיתפול
 כל החרמת העיר. את וילכדו נגדואיש
 שכבשה כיון : שם ]תנחומא בעיר.אשר
 מה וכל קדש שבת יהושע: אמרבשבת

 רחב הצלת קדש[. יהיה בשבתשכבשנו
 באש העיר שרפת משפחותיה. וכלהזונה
 ר. יש,וכו'.

 הכו עי על במלחמה עכן: מעשה]-[.
 ישראל חטא ליהושע: אמר ואלהיםבנ"י
 וישכם וכו'. גנבו וגם החרם מן לקחויכו'

 לשבטיו ישראל את ויקרב בבקריהושע
 יהודה. למטה כרמי בן עכן וילכדוכו'
 וכסף אדרת השלל מן לקח כי הודהעכן
 משפחתו וכל הוא באהלו. וטמןוזהב

 עכור, לעמק הובאו לו אשר וכלובהמתו
 ז'. ית' באש. ונשרפו באבניםנרגמו

 יהושע עם בשיחתו עכן ג: ו' סי'פר'
 רבך, משה אליו: אומר משפטובשעת
 או ל' אלא עברו לא מותו מיוםאשר
 הנראה כפי נאמרי, אלה דברים וכו/ יוםמ'

 התאריכים ב-,קת כי בעלמא, השערהמתעי
 )לכל משה מות שמןמוכיחה,

 המאוה-
 כא-ר( ז'

 יום. מס' יותי הפחות לכל עברו עכן משפתעד
 גנב בשבת כי הודה עכן : ה מסעי הג'-

 ונסקל אהלו בתוך והטמין מיריחווהוציא
 בחרם[. שמעל על ונשרף שבת חלולעל

 עולם תל שנעשתה עי כבוש]-[.
 י"ב אנשיה וכל הזה, היום עדשממה
 נתלה העי ומלך חרב, לפי הכואלף
 יא: ]פ"ע א-כס. ח' יהו' וכו'. הערבעד

 גבעון עי'ושל של יריחו. שלמלהמתה
 חדשים[. ג' בתוךהיו

 שהתחפשו גבעון יושבי מעשה]-[.
 כרת ויהושע רחוקה מארץ באוכאלו
 ימים שלשת מקצה לחיותם. בריתלהם
 ולא וכו'. גבעון עריהם אל בנ"יבאו
 העדה נשיאי להם נשבעו כי בנ"יהכום
 לכל מים ושואבי עצים חוטבי ויהיווכו'
 ט'. יהו' וכו'. ה' ולמזבחהעדה

 בשבת ד' או בשבת א' בתמוז. ג']-.
 חמשת גבעון. מלחמת שבת[. ערבאו

 לכיש ירמות, חברון, ירושלים,מלכי
 ולהכותה גבעון על לעלות התאגדוועגלון
 אנשי יהושע. את השלימה אשרעל

 ויבא יהושע. את לעזרה קראוגבעון
 מן עלה הלילה כל פתאם, יהושעאליהם
 הם וכו'. ישראל לפני ה' ויהומםהגלגל.
 עריהם השליך וה' חילן ביתבמורד
 עזקה עד השמים מן גדולותאבנים
 ביום לה' יהושע ידבר אז וכו'.וימותו
 ויאמר בנ"י ,לפני האמורי את ה'תת

 וירח דים בגבעון שמש : ישראללעיני
 עמד וירח השמש וידום אילון.,בעמק
 כתובה היא הלא אויביו, גוי יקוםעד
 - שונות דעות לפי : כה ]ע"ז הישר ספרעל
 משנה : )בראשית( ויעקב יצחק אברהםספר
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 2ה8
 לאדםביתפ"ח97ומנים

 י( א' סוטה ירו' ועין שופטים; וכבריס(,141111ן
 אץ ולא השמים בחצי השמשויעמוד
 ישראל וכל (הושע תמים. כיוםלבוא
 נב. פר"א יא. מ"ע א-סו. י' יהו' הגלגלה.שבו

 "ויעמד בכתוב דיוק מתוך כה.:]ע"ז
 : משמע )שזה השמים בחציהשמש

 כיום )לשקוע( לבוא אץ ולאבצהרים(
 בשעור חכמים שלשה מחולקיםתמים"
 לוי בן יהושע ר' לפי השמש:עמידת
 כ"ד שעות( י"ב )של יום אותוארך

 השמים( חצי )עד שש הלךשעות-השמש
 מקום )עד שש הלך אח"כ שש,ועמד

 לפי י שעות שש שוב ועמדהשקיעה(
 : שעות ל"ו יום אותו ארך אלעזרר'

 שש שוב הלך י"ב, ועמד שש הלךכנ"ל
 ארכה בלבד עמידתו כלומר: י"ב,ועמד
 שמואל ר' ולפי שעותי כ"ד תמים,כיום
 שעות: מ"ח יום אותו ארך נחמניבר

 שוב הלך. י"ב, ועמד שש הלךהשמש
 שהוא משום שעות, כ"ד ועמדשש
 תמים": כיום לבוא אץ "ולא במליםמדיק
 שעות, כ"ד עמד השקיעה בשעתרק

 יום עמד לא הראשונה שבפעםמשמע
 החכמים שלשת כי אומרים וישתמים.

 העמידה( )של התוספת בעניןמחולקים
 עמד יהושע ר' לפי כן ואםבלבד,
 י"ב, ועמד שש הלך שעות: כ"דהשמש
 אתעור ר' 5פי י"ב; שוב ועמד שש שובה5ד
 ה5ך י"ב, ועמד שש הלך שעות: 5"ועמד
 מ"ח עמד שמואל ר' ולפי כ"ד, ועמדשש

 ועמד שש ה5ך כ-ד, ועמד שש ה5ךשעות:
 לביאתו, עמידתו מקיש יא - ש מפניכ"ד,
 תמים, כיום ארכה )שקיעתו( שביאתוכשם
 תמים. כיום ארכה עמירתוכן

 התקופה. יום היה ההוא היום : יאס-ע
 אני : ליהושע השמש אמר : כב יהושעי"ס
 : )כקומר ואתה )בשבת( ברביעינבראתי
 אומר ואתה )בשבת( בששי נבראתהאדם(
 !" "דוםלי

 "שמש )בשבת( ברביעי התרנד: אסתרריש

 נבראו שבו ביום כלומר דום",בגבעון
המאורות.
 שבא - דום' בגבעון ,שמש : נבפר"א
 ערב והגיע ישראל מלחמת ועשהיהושע
 יח55ו שלא ישראל שי בצרתן וראהשבת
 רוגשים הגדים חכמי שראה עד השבת,את

 פשט עשה? מה ישרץ, ע5 יבואבמעות
 עליהם ושכיר והירה השמש לאור ידואת
 במקומו ואחד אחד כ5 ועמד השםאת
 שבת. מוצאי עד שעות5"ו

 יום עולמו את ברא הקב"ה ב: י'דב"י
 יעקב בא יי5ה, שיהא ו5י5ה יוםשיהא
 הקב"ה 5ו ששקע לילה היום אתועשה
 יא: כ"ח גר' שנא' בעונתה ש5א השמשאת
 ועשה יהושע בא השמש. בא כי שםוילן

 בגבעון'דום'. ,שמש יום:ה5י5ה
 ליהושע חמה 5ו שעמדה כשם כה,:ע-ז
 בן ולנקדימון למשה חמה לו עמדהכך

 ; בכתובים מפורש י יהושע בדברגריון.

 בדבר כ" תענית ועין נקדימון-קבלה,בדבר
 5כך[. הראיות שם עיןמשה

 יא: כמ"ע הלשון היא זוהערה:
 יש-אל: לעיני )יהושע( ,ויאמר בתמוז.בשלשה
 וידם ; אילון בעמק וירח רום בגבעוןשמש

 אומר: יום. רבי יג(. יב י' )יר' וכו'השמש'
 לעיל התקופה".-כמו יום היה הוא שנהאותה שי :,מן שר"ח למרנו היה. התקופהיום

 רשימה ניתנת פה נם כן כ'תמ"תבערך
 והתקיפות :ימן( )של המולןות שלמלאה
 הלוח )לפי האמצעיים ותמוז( ניסן)של

 השבין )לפי והאמתי-ם שבירינ.(העבר.
 ~יצירה, ב'תפ,ה-כ'ת,צ השנים שלהתכפה(

 האפשרות את לנו נותנת ,ו רש-מהשכן
 ב'תפ"ח, מכוונת ליצירה שנה לאיו.,ברר,

 לארק. ישראל כנ.סתשנת
 שנה ספה"נ. לפני 1273 ליצירה.ב'תפ.ח

 האמצעי: :ימן מולד פשוטה. במחזיך.י.ח
 5,25. שעה במרם 17 נ' -ה-א תסב, יאנ

 17 נ' כיום ניסן ר.ח בחג. השנה:קביעית
 הס-לר במרם. 31 ג' כ.ים פסחבמרס.

-- -  -- - -  - - . - . - -  - . - - - - - - -  -- 
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נצע
סדריש9 לאדםב'תפ"ח

 11,11. שעה במרם 17 איי(: )זמןהאמתי
 והוא יח, בניסן ט ד לניסן: שמואלתקופת

 בתמוז יב ה לתמוז: 12; שעה במרם 25ד'
 19,30. שעה ביוני 24 ד' והוא וחצי,שעה

 שמט כ בניסן ח ג לניסן: אדא רבתקופת
 לתמוז: ; 14,19 שעה במרם 24 ג' והואנו,
 ביוני 23 ג' והוא יא, לסט נ בתמוז יאד

 ד' : לניסן האמתית התקופה 21,48.שעה

 לילה חשבוננו: לפי 23,14, שעה באפריל1
 שעה ביולי 5 א' לתמוז: בניסןן י.זליום
 בתמוז. כ'ב חשבוננו: לפ-5,42.

 י.ט לפמה,נ. 1272 ליצירה.ב'תפ"ם
 ח ב האמצעי: ניסן מולד מעוברת.במחזור.
 שעה באפריל 5 ב' ב', באדר כ.ט והואאילא,
 ביום ניסן ר.ח השג. : השנה קביעות2,57;

 באפריל. 20 נ' ביום פסח באפריל, 6ג'
 4,14. שעה באפריל 5 ב' : האמתיהמולד
 והוא ב', אדר יט ו : ~(rD שמואלתקופת

 ו : לתמוז 19,; שעה תחלת במרם 25ה'
 מיוני 25 ו' והוא והצי, שעות ז' בסיוןכג
 אדר"ש יח ה אדא: רב תקופת 1,30.שעה
 20,15ן שעה במרס 24 ד' והוא כח, רעוב

 ה' והיא נט, ןפו ט בסיון כא הלתמוז:

 האמתית התקופה 3,44. שעה שוני24
 חשבוננו: לפי 5, שעה באפריל 2 ו' :לניסן
 שעה כיולי 5 ב' לתמוז: ב'; באדרכ"ו

 בתמוז. ב' חשבוננו: לפי11,27,
 במחזור. א' לפסה"נ. 1271 ליצירה.מנת"צ
 והוא -בז, יז ו האמצעי: ניסן מולדפשוטה.

 קביעית 11,46. שעה במרם 25 ו' באדר,כ"ט
 במרס, 26 בשבת ניפן ר"ח הפז.השנה:
 : האמתי המולד באפריל. 9 בשכתפסח
 שמואל תקיפת 6,16. שעץ במרם 25ו'

 לז' לילה חצית והיא ו, בניסן א זלניסן;
 וחצי, שעות ינ בתם-ז נ ז לתמוז: בם-ם;26

 רב תקומת 7,30. שעה ביוני 25 ז'והוא
 ו' והיא קפה, ח באדי כס ו לניסן;אדא

 בתמ-ז ב י לתמוז: 2,10; שינה במרם25
 9,39. שעה ביוני 24 ו' והוא לא, (בסו

 שעה באפריל 2 ז' : לזיפן האמתיתהתקופה

 ביולי 5 ני לתמוז בנימן; ח' חשביננו: לפי10,45,
 בתמוז. י-נ חשבוננו: לפי 17,14,שעה

 דברים שני לנו מוכיח זו לטבלהעיון
 א( אחד:שהם

 קמיעות.
 ישראל כניסת שנת

 לשנת אלא מתאימה אינה יוסי ר' לפילארץ
 נימן ר"ח חשבוננו שלפי ליצירה,ב'ת"צ
 כם'ע, יוסי ר' לפי בשבת. חלים שלהופסח

 מלחמת היתה הקודמים, בערכים שצייןכפי
 בנימן א' היה כן אם כנימןן כ"ח כשבתיריחו
 וב'תפ"ט ג'תפ"ח בשנים )ואלו בשבתא'

 אמנם בשבת(. ג' ביום ניסן רוח ה.הליצירה
 קביעותנו גין הבדל יש ב'ת"צ לשנת כיחםנם

 ההבדל ומגת אחד, כיום יוסי רןלקביעית
 ז' כערך לעיל לנו שנתבאר מה הואהזה

 יום, ל' כן היה שנה אותה של שאדרבאדר,
 הוא לניסן הסמוך אדר חשבוננו לפיואלו

 ניאה, להלן ואולם יום; כ"ט בןלעולם
 התקופה -ב( אינו. זה הבדל גם האמת פישעל

 ג' כיום היתה שהיא יוסי, ר' מדברשעליה

 לומד, הוא וממנה ננעון, מלחמת :וםכתמוז,
 בר"ח נפלה שנה אותה של ניפןשתקופת

 תקופה של חשבון לשים מתאימהניסן,-אינה
 הנ.ל( הרשימה מתוך להוכח שאפשר)כפי
 שמואל, שם על הנקרא התקופות לחשבוןאלא

 )ורק ב,ת"צ כשנת ניסן תקומת נפלהשלפ-ו
 ביום הנ"ל( השנים ים באחרת ולא זובשוה

 בתמוז, מ ביום תמוז ותקופת כניסןא,
 מתברר ושוב יוסי. ר, תקופת כמוגד-וק
 ו,, בנספח כפק  שום בלי שהיבחנו מהלנן

 ממפרי שאר כל )כמו ב,תפ"ח הממפרכי
 לאדם השנים את מסמן זה( כספרהשנים
 והכ:יטה לארץ, ישראל כניסת ש:ת עדשעברו
 ב,ת"צ שהיא לאדם, ב,תפ"ט בשנתהיתה

ליצירה.

 ~צאים ששו אחד ביום להבדלואש-
 שלנו הלוח לפי ב,תצ.ט שנת קביעותבין
 את מאחר שהוא יוסי, ר' של גכיעותווכין
 הזה ההגדל מי על הנה א'. ליום ניסןר"ח
 תקופת את להקד-ם לכאורה צריך יוסי ר'היה
 ליום תמוז תקופת ואת בארר ל, ליוםנימן
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 מבי"ג5ף%)
 לאדםב'תצ"ה-ב'ך"בק9זמנים

 כי מתברר, עיון לאחר אבל בתמווזבי
 השמש של מהלכו מחשבון מוציא יוסיר'
 לבוא אץ ),ולא במקומו השמש שעמד היוםאת
 בתמוז ב' יום מצהרי היום והוא תמים"(,כיום
 בתמוז ג' יום צתיי עד חשבונו( לפי)שבת
 שהתקופה ונמצא חשבונו(, לפי בשבת)א'

 בתמוז וג' וחצי, שעות י"נ בתמוז ברנפלה
 קביעותו משתוה ואילך ומכאן  בשבת, אפואחל
 לפי השנה אותה קביעות עם יומי רןשל

 שעות י"ג בתמוז מג, תגרע אם ועתה,חשבוננו.
 ף יום צ"א : שמואל תקופת שעור אתוהצי

 ביום נפלה נ.סן שתקופת תמצא ומחצה,שעית
 יופי, ר, של בלשתו ודוק שעות. ון בניסןא,

 של נימן שר"ח למדנו תמוז תקופתשמתוך
 ותראה התקופה, יום היה הוא שנהאותה

 אותה של אדר עשה זו ומסכה כונתו.שזוהי
 מיותר יום לו שיהיה כדי יום, ל' ב,שנה

 השמש עמידת מחמת התקופה מחשבוןלבטלו
 תמים. יוםבמקימו
 לעיל: )עין המלכים חמשת תשת]-[.
 הערב, עד עצים חמשה על גבעון(מלחמת
 המערה אל השליכום השמש בואולעת
 עצם עד הם ושם התחבאו,שבה
 לכיש לבנה, מלדה, כבוש הזה.היום
 ההר הארץ כל את יהושע ויכהוכו/
 מלכיהם כל ואת והאשדות והשפלהוהנגב
 עזה ועד ברנע מקדש יהושע ויכםוכו/
 כל ואת גבעון. ועד גשן ארץ כלואת

 יהושע לכד ארצם ואת האלההמלכים
 טז-מג. י' יהו' הגלגלה. וכו' וישב אחת.פעם

 ניסן. ועד מניסן]ב'תפ"ח-ב'תצ"ה.
 הארז. את ישראל שכבשו שנים[שבע
 יב-יג* ערכין יאי ס"ע יחג י"איחו.

 ליהושע: כלב אומר 1-י י"ר ביהושע : ה ר עה
 ה' עבר משה בשלוח אנכי שנה ארבעים"בן

 )א5ר ועתה וכי הארץ את לרגל ברנע מקדשאותי
 ועתה וכו' שנה וחמש ארבעים זה וכו' הארץ(כבוש
 יסוד על שנה". ושמנים חמש בן היום אנכיהנה

 ינ' וערכין קים ב1ב' חז"ל דרשו האלההכתובים
 ליציאת ב' בשנה היה הסרגלים ושלוחשהואיל
 "כשעברו כן אם וי-ד(, יינ יא, י' )בס'מצרים

 ושמנה שבעים בן כלב? היה כמה בן היררןאיו
 ,הנה : אומר והוא ב,(, פחות מ, ועוד מ')כלומר:
- שנה' ושמדם המש בן היוטאנכי  שבע הרי 

 לפי ר כך הוא המרוקדק החשבון ואולםשכבשו'.
 כ'פ ב,תמ,ח לעיל ועין שם, )במ' המקראותפשותי
 של הראשונים מהדשים המרגלים נשלחובסיון(
 הירדן ~עברת סיזה, ]סוף מצרים ליציאת ב'שנה

 שנה ארבעים מקץ נתקימה הארץ( כבוש)תחלת
 ימים חמירה י6(, ד' )יהזי בניסן י' מצרים,ליציאת
 לאה"כ, חדשים שמספר נמצא מ,, שנת גמרלפנ.
 ע"ח בן לא כלב היה מצרים. ליציאת מ-אבשנת
 שש אלא הכבוש ארך לא כן ואם ע'6, בן אםכי

 שמקשין יג. ערכין "כלב" כהספות ועיןשנים.
 "שלא : הוא ותרוצו אלחנן, רבנו בשם עקושיה
 לשנות לנ: דמה לפרשן אלא לסחים הכתובבא
 חלקו?" וז' כבשו ש1' בוראי להודיענו לא אםכלב
 אנכי שנה מ' ,בן של המשמצת זה, ולפי-

 שגה, מ' לו מלאו שכבר לא הוא וכו' משה'בשלח
 לחייה מ' שנת בתחלת עומד שהואאלא

 מלך ביבין יהושע מלחמת -[. -]-
 כל וכבוש הכנעני ממלכי ובכמהחצור
 הזאת הארץ כל את יהושע ויקחעריהם.
 כל את יהושע עשה רבים ימיםוכו'.

 שקטה והארץ וכו'. מלחמה האלההמלכים
 המלכים כל רשימת - י"א. יה'ממלחמה.
 שכבשו. וגבולותיהם ישראל בנישהכום

 י"ב.יהו'
 שלמון.י" בן בועז נולד]כ'תפ"ט.

 בסע"ו )ואולם ותנחומא מע"ז בשם סה"ד כאזד'
 הכתוב במובן סה"ד בעל כמדומהטעה
 מצאתי[. לא ובחג'שם,

 וכו' בימים בא זקן ויהושע]ביתצ"ה.
 וכף. לרשתה מאד הרבה נשארהוהארץ
 יהודה לשבטי בנחלה הארץחלוקת
 המקומות רשימת רשימת יוסף.ובני

 והבטחה כנען ובארץ הירדן בעברשנכבשו
 בני מפני הארץ הלקי שאר אתלהוריש
 נתן יפונה בן כלב בקשת לפיישראל.

 והארץ' לנחלה. חברון את יהושעלו
 י"ר. י"ג יהו' ממלחמה.שקטה

 ניסן. ועד מניסן]ביתצ"ה-בך"ב.
 הארץ. את ישראל שחלקו שנים[שבע
 ט"ו-יהו'

 ערכיזיב-יה יא; פ"ע י"ז,
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 ,י ל ,חף"י

 ""י"9י-

 קיר"פ"ש"להלך ,"ישי

Sfb3
סדרי100 יאדםב'ך*ג

 מוכיחה ינ' ערכין שהגמרא לאחר ר: ו אב
 )עין הארץ את ישראל כבשו שנים ז'כי

 העל-
 : מוסיפה היא ב'תפ"ח-ב'הצ"ה(לערך

 לכך שנית וראיה חלקו". שבע כבשו"מדשכע
 ג'ש:"ב,עין

 הארץ לחלוקת גורלות הפלת -ן.]-
 שבט. כל גבולות ולסמון השבטיםבין

 בידי ספר( קרית )לפנים דבירכבוש
 ד' תענית ]ינו' כלב. אחי קנז בןעתניאל

 ואת שבוע[. כיבא בית יצא מכלבב:
 בני יכלו לא ירושלים יושביהיבוסי
 בקרב הכנעני וישב להורישם.יהודה
 : יוסף בני טענת עובד. למס ויהיאפרים
 והבל אחד גורל נחלה לי נתתמדוע
 אם ?Y~ln: תשובת ? רב עם ואניאחד
 ובראת היערה לך עיה אתה, רבעם
 - וכו/ והרפאים הפריזי בארץ שםלך
 פינחס[ היה זה : p"D לפי ]ישי ה' מלאךויעל
 י-בו. א' שיפ' ט"ו-י"ז; יהו' וכו'. הגלגלמן

 משה חותן קיני "לבני טז: א']שיפ'
 יגש יש-י לפי - וכו' התמרים" מעירעלו
~sleiעת( בהעלותך במפרי שניהם )למקדר לח 

 לבני : )י"ל יתרו לבני יריחוניתנה
 של בניו מבני שהיו רכב, בןיונדב
 שנה ת"מ מדושנה אוכלים והיויתרו(,
 הבית[. שנבנהעד

 ישראל בני עדת כל ויקהלו]ב'ך"בן.
 יהר מועד. אהל את שם וישכינושילה
 היה שבשילה הבחירה בית יא: ]א"ע א.י-ח
 ויריעות מלמטן אבנים של בניןבנוי

 שנה שס"ט ישראל בו ועשומלמעלן
 וחרב[. ב'ףע"א( -)ב'ך"ג

 אתה כרחךבאיר:על

 מעב-

 תחלת את
 לד מ אם לך"" שנת לראשית שילהמשכן

 כניסן( י' ri~Dt'1 )עין שכגלגל מועד אהלשנות
 נמו כי אומרת, ואת כ'ך"ב. באמצענסתימו
 כ, כסמוך( בבאור )עק ויוכלוה r'~'tvלענין
 חלוקת שנסתימה לאחר חכה המשכן לעניןגם

 העבודה התחילה ומאז השג". ראשיתהאר,4"ד
 חשבו; מהוך יוצא זה הכרח שילה.במשכן
 ש' י.נ :וב שנה, שם.מ שילה המשכנות:שנות

 מסתימות שהו שנה, תל"כ בס"ה ש', נ'טבעון

 כתחלת המוקרם לכל כי כ'יזל"ר, שנת סוףעם
 מוער אהל העבר כ'ץל"ה, לשלמה, י"אשנה

 .כ'ףע"כ, כ'ףע"א, יעין שלמה. לטיןמנכעון
 סימןב. י"ג הגר"אלם"ע ופרוש ב'ץל"וכ'ףפ"ד,
 למנות התחילו שעה באותה יא: פ"ע]-.

 : מ וליובלות.-קדושין ולשמיטיןלמעשרות

 )התורה( למוד גדול : אומר יוסירבי
 שנהו מ' חלה( ב'תפ"ח )עין לחלהשקדם

 ממתן פרוש: שנה. נ"ר ומעשרותלתרומות
 נוד כאן, וער השליש- כחרש ב'תמ"חתורה,
 כ'ך'מ.- בערך הוה המאמר המשר ועיןשנה.
 ומקדשין שמיטות ז' מונין היו מא. נדריםלפי
 בכל היו לא יהודה ר' ולדעת ; הנ'שנת
 ' ושנת בלבד, שמיטות ז' אלא שנהנ'

 הבא היובל של לראשונה נחשבההנ'
 הבא[. השבועושל

 יוצא, במ"ע האכרים מפשוטיבאור:
 לארץ שנכנסו מיום שנה י.ר שעברושלאחר
 השנה, ראש עד חכו כ/ך"כ( בניסן)שנגמרו
 השנה, מראש מונים וליובלות שלשמימיןמכיון
 א' שנה למנית התחילי ב'ך"ג, מר"ה היינוואז,

 ברמב"מ מפיניש גם וכן ול'וכלות.לשמימ.ן
 שם מפרש גם ;וכן ב .' ייובל שמיטההל'

 שאחריה ומשנה תק"כ -ב, משנל':ה-כסף
 ששנת לנכון, שם יוצא ולפי"ז לטות"(,התחילו
 משנכסו ס"ד שנת היתה ה-אשוןה.יכל
 סיד מלאו בה שכנימן כ'ךנ"כ, הינולארץ,
 ו. ה, סי' ו' כנספח ועין לטיסה.שנה
 המראה. .בהמשכו יוסי ר' מאמר לעיל גסוכן

 חלקו לא אשר בבנ"י 1?3תרו -[.]-
 הארץ כתיבת שבטים. ז' נחלתםאת
 הארז חלוקת .וגמר ספר על חלקיםלז'

 בארץ מקלט ערי שלש הקדשתבגורל.
 נתינת הירדן, בעבר ושלשישראל
 ומגרשיהן. מ"ח ערים ללוים,מגרשים

 ה. בז-ב' א' שופ' ; ב-כ-א י"חיהו'
 בחל,'קת הם אף מדברים אמנם אלהפרקים
 כ"א נא, י-ם ח-י, י"ח הכתובים מן אבלהארץ.

 המשכן השננת לאחר נעשתה זו שחלוקה מוכהב
 "יוסף א: י'ח ליהי, בבאורו הנר'א וכפרושבשילה;
 שאמרו וזהו לשילה, שבאו קודם חלקוויהודה
 בשילה". השבחים שאר אבל שחלקו',,שבע

 ולגדי לראובני מרשה יהושע]_[.
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 אחיהם את עזבו שלא מנשה, מטהולחצי
 אחזתם ארץ אל לשוב רבים, ימיםזה

 וישיחם יהושע ויברכם ובו/ הירדןבעבר
 : "1ך2: ז ובפסוק 1; ]פסוק אהליהם אלוילכו
 אהליהם אל 'יהושע שלחם כיפולגך(

 מיהושע רשות נטלו : לא יהו' י"ס -ויברכם"
 ימים עוד שם ושהו לאהליהםללכת
 עוד רשות ממנו ונטלו וחזרואחדים
 וכ"ג כ"ב ב'ץל"ה עין והטעם שניה.פעם

 ישראל שהיו בשעה : כא ב"הבתשרי[,-ב"י
 שבט היה הארץ את ומחלקיןמכבשין
 קטניטי בניהן את והניחו עמהן וגדראובן
 מי כ"ד, בן מצאוהו ז' בן שהניחוהומי

 ל"ד[. בן אותו מצאו כ' בןשהניחוהו
 שם ויבנו וכו' הירדן גלילות אלויבואו
 וישמעו למראה. גדול מיבח הירדןעל
 לצבא עליהם לעלות שילה ויקהלובנ"י
 במרד אם וכו': ראובן בני ויענווכו'.
 ! הזה היום תושיענו אל בה' במעלואם

 מחר לאמר: זאת, עשינו מדברמדאגה
 בה'! חלק לכם אין וכו' לבנינו: בניכםיאמרו
 ולא לעולה לא המזבח וכה נעשהולאמר:
 וישמע וגפניכם. בינינו הוא עד כילזבח,
 כ-ב. יהו' וכו'. בעיניהם וייטב וכו'פינחס

 שנה היא ראשונה, שמיטהוברק"ם.
 מנין מתחיל שממנה ב'ך"ג, שנת למןז'

 רבי מ: מתשרי._קד1שין ויובלותשמיטין
 שקדם )התורה( למוד גדול אומר:יוסי
 ומעשרות( תרומות וב'ך"ב חלה בזתפ"ח)עין

 שם: יש-י לפי פרוש שגה. ס"אלשמיטים

 א' בשנה השלישי בחדש תורהממתן
 השמיטה שנת תחלת עד מצריםליציאת
 כ'ך"ח( סוף - ביתמ"ה לסוף מסמוך)הינו
 אלא משמטת אינה שביעית אבל שנה,ס'

 שבע "מקץ א(: ט-י )דב' דכתיבבסופה
 להכניס יש כן ואם שמטה", תעשהשנים

 מסמוך והרי השמיסה, שנת כלבחשבון
 שנה. ב,ך"טכנס"א ב'תמ"ח-סוףלסוף
 המאמר[. המשך ב'ךנובועין

 אשר אחרי רבים מימים ויהיןב'רי"ו[.

 מסביב, אויביהם מכל לישראל ה'ק~יח
 יב: ]פ"ע א. כ"ג יהו' בימים. בא זקןויהושע
 1 שנה כ"ח ישראל את פרנסיהושע

 כל את אסף מותו לפניב'תפ"ה-ב'ךי"ון.
 כל את להם וספר שכמה ישראלשבטי
 ועד אברהם אבי תרח למן העםקורות
 את היום לכם בחרו : וסים הזההיום
 ואם ובו, אלהים את אם תע]דון,מי
 נעבד וביתי ואנכי וכו' האתרי אלהיאת
 אלהינו ה, את : העם ויאמרו ה'.את
 נשמע. ובקולונעבד

 ברית יהושע ויכר"
 ומשפט חק לו וישם ההוא ביוםלעם

 האלה הדברים את יהושע ויכתףבשכם,
 יהודה ר' יא.: ]מכות אלהים תורתבספר
 פסוקים ח' : אמר חד - נחמיהורבי

 ערי : אמר והד ח-יג(; ל"ד )דב'שבתורה
 בספרו כתב יהושע כלומר: 1 כ'( )יהו'מקלט
 יהושע ל"ה[,וישלח עמ' לפי הדבריםאת
 וכוץ לנחלתו איש העםאת

 יהושע וימת בניסן[. כ"1 : תעייה מגלת]-.
 שנים ועשר מאה בן ה' עבד נוןבן
 . )לעומת שנים י' לו פחתו למה : ט תצוהןתנ'

 לפגי שאמר בשביל משה(? של שנהק"כ
 : כח י"א במ' דברים, עשרה רבומשה
 מבחוריו משה משרת בן-נון יהושע"ויען
 : )פרוש כלאם" משה אדוני :ויאמר
 מלה נחשבת בן-נון , מלים י' זהבכתוב
 רבו לפני דבר המורה שכל מכאןאחת(,
 מצוי שרבו במקום הלכה לאחרים אומראו

 נותן מעתד תנ' אבל מתקצרות.שנותיו
 ל"א עם להלחם יהושע כשבא אחר:טעם

 אני מיד הורגם אני אם אמר:מלכים
 עשה? מה רבנו. למשה שארע כשםמת

 במלחמתו,שנאמר, ומעכב באחדהתחיל
 את יהושע עשה רבים "ימיםיהו'י"איח:

 קצר לכן מלחמה", האלה המלכיםכל
 יהושע קיט: שנים.-הס' י' שנותיוהקב"ה

 "הנביאים".- נספח בסוף ועין לבן. זכהלא
 שמיטה ישראל עם עשה יהושעס-ע:

 לצ )ב'ךי"ו( שניה , )ב'ך"ט(ראשונה
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 במ"ע זו מרשימה שמת. עד לגמרההספיק
 יהושע מות שנת ספק כל ללאמתבררת

 תמימות שנים כוה הינו ב,ךי"ו, והיא tytdלפי
 את פרנס שיהושע לארץ, ישראל כניסתלאחר
 והגירסה - ההוא, הזמן למן שנים כ"חישראל
 להוציא הקדומים: המקירות בכל נמצאתכ4ח
 ישראל משעכרו ליהושע כ"ז המוניםמדעת
את

 הירד"
 "מחקרים זלוטניק; י' למשל עין
 כ.ב,תש"ב[. גליון ירושלים" "הרבכרו:ולוגיה4,

 אפרים. בהר נחלתו בגבול נקבריהושע
 1 בשכם יוסף עצמותקבורת

 אהרן בן אלעזר מת בפרק[ בו]-ק
 והכהן

 אבי שלמא( שלמה, )הוא שלמון ]--..
 ומת הארץ מבחי היה רות( )טוףבועז
 מ"ע ו-ט. ב' שופ' כ"ד; כ"ג יהו' יהושע[.אחר

 יב.יא
 יהווה מלחמת יהושע מות אחרי]-ן.
 בבזק ויכום ובפריזי, בכנעניושמעון
 בזק, אלני מנוסת איש. אלפיםעשרת
 ומותו ורגליו ידיו בהנות וקצוזתפישתו

 בני בידי ירושלים לכידתבירושלים.
 : ב ]א' א-ט. א' שיפ' באש. ושרפתהיהודה
 ובמות ג' סו: ד שהשר _. יעלה""יהודה
 ולפי , יעבץ עתניאל, יהודה, לו:נקראו
 בועזן. זה אחרת:דעה

 ימי כל ה' את ישראל ויעלד]-[.
 האריכו אשר הזקנים ימי וכליהושע
 האריכו ימים : יב ~y-o יהושע אחריימים
 שהזקנים במ"ע גירסה ויש , שניםולא

 במ.י לפי שנה. י"1 ישראל אתשפטו
 אחרת דעה ולפי לוי בני הזקנים היו הג'

 מפקד ערך ב'תפ"ח עין ומידד.אלדד
 בה' תענית: ]מגלת ז. ב' שופ' לא; כ"ד יהו'בנ"ין,
 הצדיקים מתו בשבט בח'( גירסה:)ויש
 אחר דור ויקם יהושע[. בימישהיו

 ויעבדו וכו' ה' את ידעו לא אשראחריהם
 בישראל ה' אף ויחר וכו' הבעליםאת
 אויביהם. לפני לעמר עוד יכלו ולאוכו'
 ואלה וכו'. ויושיעום שופטים ה,ויקם

 את בם לנסות הן הניח אשרהגוים
 ז. י-ג' ב' שא' וכה.ישראל
 השופטים לתקופת מוקדםכאור

 רשום ואילך יהישע מות למןוהמלכים:
 כל של ומלכותם שלטונם שנות מספרכמקרא
 שנות של מספרים וכמה מלך וכלשופט

 השנים שכל בעת ואולם שבינתים.הלעכור
 לשנים המסורה לפי נחשבות בתורההרשומות
 והמלכים השופטים משנות כמה הגהשלמות,
 שמלבד משום למקוסמות, בהכרהנחשבות
 שני עוד במקרא מוצאים אנו ת"להמספרים
 לחשוב מוצא נקודות כעין המשמשיםמספרים
 אל יפתח טיען בו א(בשופ'י"א הש:ים,והן:שאר
 בחשבון... ישראל "בשבת : עמין בנימלך
 כעת הצלתם לא ומדוע שגה, מאותשלש

 שנת שלמן המסורה לומדת ומזה -ההיא"
 והלאה כא כ"א בם, )עין לארק ישראלכניסת

 יפרו" וער ב'תפ'ה( ותהלת ג'תפ.ז ערךוסוף
 ליהי : אמור א ו' שמ"א ב( : שנה ש'עכרו

 בנ"י לצאת שוה מאות וארבע שנהבשמנים
 הוא זו בחדש הרביעית, בשנה מצרים,מארץ
 דהי"כ גם )וע.ן שלמהיי למלוך השנייהחדש

 הרב.עית שכשזה מגודשה, רשימה כ(-הרינ'
 מצרים. ליציאת שנה ת"ס מלאו  שלמהלמלכות
 השנים מספרי כל את לצרף כאיםוכשאנו

 האלה המאורעות שני ער במקראהרשומים

 נאמר, כן אם אלא יפה עולה החשגיןאין

 שנה למלך אי לשופט חשבי מקריםשבכמה
 משום באמת, משמלך יותר שנים כמה אואחת
 מלך שכה השנה הלק את גם לשנה לושמנו
 בכלל גם :כנסת שנה אותה כי אם מת,או

 נם וכן אהדיוו הבא של או קורמו שלהשנים

 של שנים מספר לכלול הכרה לפעמיםהיה
 אחר, מאורע של שנותיו בהוך מאורעאיזה

 השנים מנין מתוך לגמרי להיציאןוממילא
 האלה השנים ח-שובי זה כל משיםהכללי.
 רעית וחלוקי טעויות לבמה וגרמו מאדמסבכים

 השנים את לרשום נשתדל אנו המפרשים.של
 ולהזכיר מפרשיו ומבחר עולס" *סדר שיתתלפי
 המהעקות. שכדעות דנ"שיכית אתנט
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 שעבדו השנים ח']כ,ךי"ו-ב'ךכ"ד[.
 ארם מלך רשעת-ם ששן אתישראל
 שלטונו שנות בחשבון כלולות ]והלנהרים
 יב. פ"ע ח; ג' שיפ' עתניאל[. השופטשל

 היה[ רשעתים כושן בימי : יב פ"ע -.]-
 אפרים מהר איש מיכה: פסלמעשה
 ערך ב'תמ"ח ]ועין )מיכה( מיכיהוושמו
 מיכה, של פסלו קג סנ' ורשיי בתמוזט"ו
 מצרים[ מיוצאי מיכה היה זהשלפי
 ותרפים. אפוד לו עשה אלהים, ביתולו
 יהודה ממשפחת יהודה לחם מביתונער
 או 1 האם מן לוי ב"בקט: ]לסי לויוהוא
 בן יהונתן הוא והוא לויו היהששמו
 למטה[ הנזכר )מנשה( משה בןגרשום
 כסף עשרת בשכר ככהן לו להיותנאות
 ההם ובימים שנה[. לסוף : ]רשילימים
 לו מבקש הדני ושבט בישראל מלךאין

 מאנשיהם חמשה שלחו והםנחלה,
 לבית באו המרגלים הארץ. אתלרגל
 באלהים, שישאל מהכהן ובקשומיכה
 תצליח. כי הודיעם והוא דרכם, תצליחאם
 כמשפט לבטח שישבה ליש לעיר באוהם

 קומו ואמרו: לאחיהם וחזרוצידונים,
 מבני ינים מז איש מאות ושש עליהם.ונעלה
 להם רקחו מיכה, בית והגיעו יצאודן
 המסכה ואת התרפים ואת האפוד פסלאת
 על ויבאו אתה, לקחו הכהן אתוגם
 אותם ויכו ובוטח שוקט עם ע5ליש,
 ויבנו באש. שרפו העיר ואת חרב,לפי
 הקימו ושם דן. שמה ויקראו העיראת
 מנשה בן גרשם בן ויהונתן הפסל,את
 כהנים היו ובניו הוא משה[ : קט]ב"ו

 וישימו הארץ. גלות יום עד הדנילשבט
 ימי כל עשה אשר מיכה פסל אתלהם
 י"ח. י"ז שא' בשילה. האלהים ביתהיות
 כ"ג על הרשימה הסמוך בערךןועין
 מש"י: - הארץ' גלות יום ,עד -בשבט.

 ג'קצ=ה, עין ראשונה; בגלות סנחריבבימי
 לא מדבר שם ואולם כב; מ"ע לפיוזה
 הזהב עגל על אם כי מיכה פטלעל

 ב'זס"ה(, עין י כס י"ב )מ"א ירבעם שלשבדן
 כ"ב בשנת כד ס"ע לפי גלה מיכהופסל

 ג'ר"נ[. עיןלמנשה;
 רשעתים כושן של ובימיו י"ס: ס"ע]-.-.

 שגר לוי איש בגבעה: פילגש מעשההיהל
 פילגשו את החזיר אפרים הרבירכתי
 בדרך, יהודה. לחם בבית אביהמבית
 רד והיום ירושלים היא יבוס עםהם

 נכרי עיר אל לסור מאן והאישמאד,
 מכאן, מוכיח ]מ"ע ישראל מבני לאאשר

 כי ירושלים[, כבוש לפני היהשהדבר
 השמש להם ותבוא ללכת, הוסיפואם
 שם סרו הם לבנימין. אשר הגבעהאצל
 לביתו. הכניסם אחד וזקן בגבעהללון
 נסבו בליעל אנשי העיר אנשיוהנה
 ונדענו. האיש את הוצא : ודרשו הביתאת

 החוץ, פילגשו את אליהם הוציאהאיש
 הבקר, עד הלילה כל בהויתעללו
 מצא ובבקר השחר, כעלותוישלחוה
 הבית. פתה נופלת מתה האישאותה
 וישלחה נתחים עשר לשנים נתחההוא
 ועד למדן העם ישראל.-כל גבולבכל
 ועלו התקומם הגלעד וארץ שבעבאר

 הרגו ימים בשני בנימין. בני עםלהלחם
 איש, אלף ארבעים בישראל .בנימיןבני
 בבנימין בנ"י השחיתו השלישי ביוםאבל

 שרפו איש, ומאה אלף וחמשהעשרים
 ושש ; מרב לפי ויכום בנימין עריאת

 המדברה נסו בנימין מבני אישמאות
 חדשים.- ארבעה שם וישבו רמון סלעאל

 איש לאמר: במצפה נשבע ישראלואיש
 וכו/ לאשה לבנימין בתו יתן לאממנו
 נגדע אחיו: בנימין אל בנ"יוינהמו
 להם נעשה מה : מישראל אהד שבטהיום

 אשר מי : בנ"י ויאמרו ? לנשיםלנותרים
 אל ישראל שבטי מכל בקהל עלהלא
 והנה העם ויתפקד יומת. מות המצפהה'
 לאחר גלעד. יבש מיושבי איש שםאין

 חרב לפי גלעד יבש יושבי אתשהכו
 בתולה, נערה מאות ארבע שםמצאו

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



סדו104 לאדםביךי"ו

 להם ויתנו בנימין בני עםוישלימו
 נעשה מה העדה: זקני ויאמרוהנשים.
 ה' חג הנה : ויאמרו ? לנשיםלנותרים

 בני את ויצוו וכו', ימימה מימיםבשילה
 וראיתם בכרמים, וארבתם לכובנימין:
 במחולות לחול שילה בנות יצאו אםוהנה

 איש לכם וחטפתם הכרמים מן41צאתם
 בנימין. ארץ והלכתם שילו מבנותאשתו
 נחלתם אל וישובו בנימין כני כןויעשו
 שופ' וכו'. בהם וישבו הערים אתויבנו

 שבת בגבעה דפילגש יום ]"אותוי"ס-כ"א.
 ואינו מ"ע, בשם "שלש" 1 גיטין תיספיתהיה".

 שלפנינו.במ"ע
 נתקבצו בשבט בג'( : גירסה )וישבכ"ג

 פלגש על בנימין( שבט )על ישראלכל
 ז. ואסח-ר תענית מגלת מיכה. צלם ועלבגבעה
 לבוא בנימין שבט התר באבבט"ו
 קכא.. ב"בבקהל.

 "בן ליונתן: שאול דברי עלרש-י
 בני כשחטפו : ל( כ' )ש"א המרדות"נעות
 בכרמים לחול שיצאו שילה מבנותבנימין
 עד לחטוף, רצה ולא בישן שאולהיה

 .... ורדפה פניה והעזה עצמה היאשבאה
 בגבעה פילגש מעשה היה זה ולפיאחריו,
 לאחר שנה ש"נ בערך הינו שאול,בתקופת
 דרכו רש*י' אב5 ; רשעתים כושןתקופת
 דרש. מיני כללהביא
 בגבעת שנהרגו אותם : סח שופ'י"ש
 שסנהדר' מפני ? נהרגו מה מפניבנימין
 בן ופינחס ויהושע, משה שהניחגדולה,
 בכל לחזור וכו' להם היה עמהם,אלעזר

 ללכיש אחד יום ישראל, שלעיירותיהם
 יונ לחברון, אחד יום לעגלון, אהדיום
 לירושליכ אהד יום אל, לביתאחד

 בשנתים בשנה, ארץ דרך אותםוילמדו
 שיתישב עד בחמש בארבע,בשלש,
 וכו כן עשו לא והם בארצם,ישראל
 אלף עיב מהם נפלו )באשמתם(לכן
 ופינחס( סנהדרין ע"א כנגד כלומר,)בי:
 כולס )מספר לה כה כא, כ' שא' הכתיביםלפי

 ולסוף ומה(, מד שככהיביס המכפר-םלשף
 המספרים( ב' איתם כולל מבפי )שיםמו

 כיה ומבנימין אלף מן מא"י ש:הר:ו ':מצא,
 חושב המדרש אבל אלףן ס"ק בס"האלף,
 לחוד. מ'ה שב-"-ב האלט-ם 1' את-יראה
 רשעתים כושן בימי בגבעה פילגש :שם
 לבני הכהונה נתנה שעה באותההיתה.
 וקלקלו שנה, כמ"ב אהרן בןאיתמר
 : הקב"ה אמר שעה באותה עלי,בני

 הראה כפי בי: - לבעליה. הכהונה .תחזור
 את למסור :גזר שכה באותה ב' היא,הכוה
 כ'ףל.ב[. עין שהן מ' סכתן לעליהכהונה

 שפיטתו שנות מ,]כ'ךי"1-ב'ךנ"ו[.
 על התגבר קנז. בן עתניאל השופטשל
 ארבעים הארץ ותשקט רשעתים.כושן
 יב, מ"ע ט-י4 ג' שא'שנה.

 היא הראשון, היובל שנת]2:'ך3"ב.
 התחילו ומממנה ב,ך"ג, שנת למן נ'שנה
 מ: קדושין ויובלות. שמיטין מתשרילמנות

 )התורה( למוד נדול : אומר יוסירבי
 תרומות ב'ך"ב חלה, ב/תפ"ח )עיןשקדם

 מאה ליובלות שמיטה( ב'ך"טומעשרות,
 ושלשו מאה :( מקשה )הגמרא שנים.ושלש
 יובל קסבר: )תשובה( היו! וארבעמאה

 תורה ממתן פרוש: נשמט. הואמתחלתו
 מצ-ים, ליציאת א'  כשנה  הרישיכחרש

 תהלת עד הסו ה-וכל, שנת עד 1ב'המ"ה,
 השמימה בשנת לעיל אבל שנה, ק"גג'ך:.ב,
 השמימה שנת את גם בחשבין כללכ'ר,מ
 הלא היובל שנת אח גם :כלול ואםגופה,
 שהייעול הכמרא ומש.ב" שנה. ק"ר:קבל

 כשביעית לא רש"י(, )כנ-רבת משמס..מתקלחי
 לכלול אין ולכן בב-פה, אמא משמסתשארה
 בהשבו,ן. היובל שנתאת

 שעבדו שנה י"ח]ביךנ"ו-ב'ךע"ד[.
 ;_והן מואב מלך עגלון את ישראלבני

 לקמן[. עין אהוד; השופט בשנותכלולות
 'ב. ס"ע יב-יד; ג'שיפ'

 בימי ]היה רות מגלת מעשה]-.-[
 רעב היה השופטים שפוט בימיעגלון[:
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 לאדם ביךנ"ו-ב,ךע"ד.165זמנים

 בן שלמון של ]אחיו ואלימלךבארץ
 ואשתו יהודה, לחם מבית אפרתינחשוןן,
 מחלון בניו ושני בעלהן אחי ]בתנעמי
 למואב, בעלו אשר ושרף יואש ]הםוכליון
 וישבו מואב בשדי לגור יצאו כק ד'דהי"א
 שנים י' כ5 : ג בהר ]תנ' שנים כעשרשם
 שמא בהם מתרה הקב"ה היההללו
 ישראל,- לארץ וישובו בתשובהיהורו
 עשר עד תולה שהגזירה מלמד רות:י"ש

 נשים להם לקחו והבנים מת האיששנימ['
 מלך עגלון ]בנות ורות ערפהמואביות
 כלותיה ושתי נעמי מתו. הם ואףמואבן
 ערפה אבל יהודה, ארץ אל לשוביצאו
 לבית נעמי עם באה ורות מדרכה,חזרה
 1: ג' רבה ]י1ת שעורים קציר בתחלתלחם

 ט"ז )ליל היה העומר קציר היוםאותו
 הסמוכות העירות כל זה ביום שכןבגיסן(,
 נקצר שיהא כדי מתכנסות היולשם
 : אומרים ויש מה.(. ינ' )עין גדולבעסק
 היום. אותו בנותיו את משיא היהאבצן
 של אשתו צא.( 2"ב )גם אחרת דעהולפי
 כל ונתכנסו היום באותו מתהבועז

 עם רות נכנסה חסדים, לגמילותישראל
 נכנסת.- וזו יוצאת )המתה( זו והיתהנעמי,
 שעורים" "קציר שנאמר מקרם כל ג: ד'ושם

 מדבר הכתוב הלחם חטים"-בשתי"קציר מדברי הכתוב ט-יב( כ-ג )יי' אעומרבקציר
 לכאן משמש סתם "קציר" ; סו-כא()שם

 ללקוט השדה אל יצאה ורותולכאןן.
 השדה לחלקת הגיעה ובמקרהבשבלים
 ובועז אלימלך. ממשפחת לבועזאשר
 בנערות ותדבק רב. בחסד הנערה אתקרב
 השעורים קציר כלות עד ללקטבועז
 ,י" חמותה את ותשב החטיםוקציר

 כלות עד שעורים קציר מתחלת : יא ה'רבה
 עצת לפי חדשים[. ג' החטיםקציר
 ג.רן אל בסתר בלילה רות באהחמותה

 כאשר בועז. שכב שם אשרהשעורים
 ושאל: הלילה בחצי בועז בההרגיש
 אמתך רות "אנכי אמרה: ?" את"מי

 אתה". גוחל כי אמתך על כנפךופרשת
 ]י"שי1ת: הבקר עד לחכות אותה צוהוהוא
 לפלוני בועז הציע בבקר שעות[.שש

 הקרוב הגואל אלימלךן, ]אחיאלמוני
 השדה חלקת את לקנות ממנו,אריה
 רות,אשת את גם ועמה לאלימלך,אשר
 הגואל נחלתו. ע5 המת שם להקיםהמת
 את וגם השדה את בועז קנה ואזמאן
 בן לו ילדה והיא לאשה, לו קנהרות

 אבי ישי אבי הוא עובד שמושנקרא
 ב' דהי-א וגם יח-כב ד' הספר,דוד.-בסוף

 יהודה בן פרץ תולדות מני15ת ט-טו,ה
 א'-דן י1ת דורות. י' ישי, בן דודעד

 רות את כשנשא שנה פ' בן היה]בועז
 "בתא קוראין אין )שכן שנה מ'בת

 קוראים ונעמי ובועז שנה, מ' לבתאלא
 קודם נפקדו לא ושניהם "בתי"(,לה:

 לא שנה.-רות מת' יותר חילכן.-עובד
 במלכות שראתה עד העולם מןיצאה
 מז., סוטה בנה. בן של בנו בןשלמה

*. 
 משא י"ש דו ו' ו, ד' רבה רוה ד4 צ"ו ב"ר צאוב"ב

 ושלמון אלימלך : ג בהר תקצר.-הג' רותקמח,
 נעמי ואבי אלמוני ופלוני בועז()אבי
 צ4 ב-ב ולפי עמינדב. בן נחשון בניכלם

 מעשה היה כן ואם בועז, זהאבצן
 ב'ןפ"ט(, )עין אבצן השופט בימי רותמגלת
 שהיה )שלמון( שלמה בן שבועזונמצא
 שנה זך מבן למעלה היה הארץמבאי

 מת. מיד וכשהרתה רות, אתכשנשא
 בנזיר שאמור מה מתאים ולזה רותתרח.י-ש
 מואב מלך עגלון של בנו בת ירותכג:

 לאו בנו בת Qai: "ישות וכפרושהיתה",
 אחר היתה דורות הרבה אלאדוקא,
 עגלון של בתו רות מז,: 1בס1טהעגלון.
 תשס"היהגירסה: בלק 1בי"ש היתה; בלק שלבנו
 בלקו של בנו בן עגלון- של בנובת
 של אחותה ערפה - יב. ב' דהי"א רש"יועין
 כ"א ש"ב גלית, של אמו הרפה היארות
 פסיעות ארבעים( גירסה: )ויש יישוכב.

 לבנה ונתלו ללותה חמותה עםהלכה
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 ארבעים "ויתיצב : יו י"ו שייא וזהו יום,מ'
 חרא. רות י"ש מב; סוטהיום".

 אל נעמי אמרה פעמים ג' ר":י"ש
 ג' כנגד יב(, יא ח )א' "שובנה"כלותיה
 אם 1 הגר את שדוחים )פעמים(ימים
 אל - אותו. מקבלים מדי יותרהטריח
 תופס שהוא דורות, כ"ד עד בגרתאמין
 עליו מקבל שהגר בשעה אבלשאורו,
 ומתגייר וביראה באהבה הקב"ה שלעולו
 מחזירו. הקב"ה אין שמים,לשם

 - ותותר" ותשבע "ותאכל : פידרות
 בימי ,ותשבע' דוד, בימי ,ותאכל, קיג:שבת

 אומרים: ויש י חיקיה בימי ,ותותר'שלמה,
 /ותשבע, שלמה, ובימי דוד בימי,ותאכל'

 )כי רבי בימי ,ותותר' חזקיה,בימי
 עשיר היה רבי של הסוסים עלהממונה
 ,ותאכלי : שנו ובמשנה מלכא(זמשבור
 המשיח, לימות ,ותשבע' הזה,בעולם
 לבוא. לעתיד,ותותר'

 שמלותיך ושמת וסכת "דרמצת ג:ג'
 ז היתה ערומה וכי : ז ח' פאה ית' -עליך"
 שבת. של בגדים אלואלא
 עליה" וישח שעורים שש "וימד סו:ג'
 ממנה ועמדו זכה זה בזכות : ב ז' רבה ריח-
 יאשיהו, חזקיהו, דוד, וכו': צדיקיםר

 כאחד(, )נחשבים ועזריה מישאלחנניה
 המשיח. ומלךדניאל
 לפי להוסיף יש דוד של יחושועל
 גם יצא דוד כי כא, ושמו-רא' יא-יבסוסה

 )וממנה כלב של אשתו שהיתהממרים
 ושם ג; א מ' שמו"ר לפי בצלאל, גםיצא
 ממנו ויצא בצלאל העמידה מרים : המ"ח

 הכתובים מן הוא הראיה ועיקרדוד(,
 אפרת" את כלב לו "ויקח : יט ב'דהי"א

 בן "ודוד : יב י"ז 1ש'יא מרים( היא)ואפרת
 שמותיה דבר על ועי"ש אפרתי".איש

 וכו'[. מרים שלהרבים
 שפיטתו שנות פ'נב,ךנ"ו-ב,כל"ו[,

 בן-הימיני. גרא בן אהוד השופטשל
 מלך עגלון את הרגהוא

. 
 ויתקע מואבס

 מואב את ויכו וכו' אפרים בהרבשופר
 וכו', איש אלפים כעשרת ההואביום
 ישראל, יד תחת ההוא ביום מואבותכנע
 ' , שנה שמנים הארץותשקט
 היה ואחריו התקופה[. אותה בסוף]-.
 וכו' הפלשתים את ויך ענת בןשמגר
 - סו ג' ש1פ' ישראל. את הוא גםויושע

 יב. פ"עלא;
 השעבוד שנות נ']שמל"ו-כ,מנ"ו[.

 ]והן סיסרא צבאו ושר כנען מלךליבין
 דבורה[, שפיטת בשנותכלולות

 שפיטתה שנות מ']ב'םל*ו-כ'םע"ו[.
 לפידות, אשת נביאה אשה דבורה,של
 בן ברק את עודדה היא אפרים.בהר

 סיסרא. עם להלחם נפתלי מקדשאבינעם
 לפי שהוכה סיסרא במחנה ה'מהומת
 אל ברגליו נס סיסרא ברק. לפניחרב
 חובב מבני הקני חבר אשת יעלאהל
 האהל אל אותו הכניסה ויעל משה.אתן
 ]'-ש אותו המיתה ובשנתו אותוונשנה
 יבין נכנע מאז שנה[. לן בן : יגשא'
 אשר עד ישראל, בני לפני כנעןמלך

 בן וברק דבורה שירת אותו.הכריתו
 שנה. ארבעים הארץ ותשקטאבינעם.

 יב. מ"ע ה'; ד'שא'
'elai]'ביום וכו' דבורה א:"יתשר ה 

 באותך נעשו נסים 1' : יז ג' א"-קהלת"ר 1 הה
 לדבורה(, )בנ"י באו ביום בוהיום:
 הוא ושלח ברק(, )אחרי אחריושלחה
 נהרג מלמסה, ועשו אליה(, תשובתו)את

 שירה-כלומר: אמרו ביזה, חלקוסיסרא,
 אחד. ביוםהכל
 רוזנים"- האזינו מלכים "שמעו ג:ה'
 ראש להיות ראוי היה זה : לא א'קהלת"ר
 בתורה. ומאוחר מוקדם שאין אלאלשירה,
 - לבוא" רכבו בושש "מדוע : כחה'
 בג' לבוא למוד היה יום בכל ט: י"חב"י

 שש באו ועכשו שעות, בדישעות.
 בא, ולא),בושש'(

 למדו סיסרא של בניו מבני : צוסנ'
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 שמעיה ח: הקהל תנ' בירושלים.תורה
 ולמדו, היו סיסרא של בניו בניוא"טליון

 אבל 1 הגדולה כנסת כאנשי ברביםתורה
 1 סנחריב של בניו לבני מיחסם צוסג

 תירה ימדו סיסרא של בניוומבני
 תינוקות לימדו גז גטין ולפיבירושלים,
בירושלים[.

 שעבדו שנים זןןב'םע"ו-ב'םפ"נ[.
 ישראל זרע אם והיה מדין. אתישראל
 את וישחיתו וכו' ועמלק מדיןועלה
 מפני מאד ישראל וידל וכו' הארץיבול
מדין;

 וכו' ה' אל בנ"י ויזעקו]כ'מפ"נ[.

 פינחס[ היה זה : כ ]פ"ע נביא איש ה'וישלח

להוכיהמי
 )הוא לגדעון בניסן[. ט"ו : פסח]-.
 וגדעון ה' מלאך נראה יואש בןירבעל(
 ספרו אשר נפלאותיו כל "ואיהשואלו:
 העלנו ממצרים הלא : לאמר אבותינולנו
 היה, פסח סב: שט. י"ש ועין ]רש"י ו"ה'

 ההלל, את אבא הקריאני אטש לו:חמה
 ישראל בצאת אומר: שהיהשמעתיו
 זה בכחך עלך שולחו: המלאךממצרים[.
 .. ... האוכלת האש נס ישראל". אתוהושעת

 למלאך. גדעון שהגיש והמצות הבשראת
 את ונתץ לה' מזבח גדעון בנהבלילה
 אנשי עם ריב והאשרה. הבעלמזבח
 שמו נקרא ומאז להמיתו, שחפצועירו

 מנשה, שבטי את מזעיק גדעוןירובעל.
 וגזתהצטר. הטל נס ונפתלי. זבלוןאשר,
 ברירת חרוד. עין על מתאסף גדעוןחיל
 מן המים לקיקת ידי על החילאנשי
 ;העין

 כל את ליחס יש הנראה כפיהערה:
 יתכן לא שכן הקורמת, לשנה האלההמאורעות

 ער בניסן טפ,ו אחר, יום במשך נתקימושכלם
 הסמוך. בערך הרשום ה,מן הוא בו, י"1ליל

 בניסן[. י"ו ליל : הלמר קציר ליל]-.
 איש מאות בשלש בלילה גדעוןירידת
 לחם צליל על חלומו מדין.למחנה

 אנשיו זיון ופתרונו. המתהפךשעורים
 בתוך ולפידים ריקים ובכדיםבשופרות
 "ראש למן מדין מחנה על נצחונוהכדים.

 תיכונה אין : ג ]נרכ' התיכונה"האשמורת
 שלשה כן ואם ולאחריהן לפניהאלאשיש
 מתפרש שם ואולם 1 בלילהמשמרות
 ארבעה כי דאמר, מאן לפי גםהכתוב

 שרי וזאב עורב הריגת בלילה[.משמרות
 ט, וישע, יג יג,ז' ו' שם כש"י ; ז' 1' ש"'מרין.

 ו. כח ויק"ר עין ;ג
 על גדעון את אפרים איש ריב1-[.
 מדיה עם למלחמה אותם קרא לאאשר
 רצו שלא ופניאל סוכות אנשימעשה
 מידי וענשם גדעון לצבא לחםלתת
 מדין מלכי וצלמנע זבח הריגתגדעון.
 ועושה המלוכה מן מסתלק גדעוןבידיו.
 ; אחריו ישראל כל ויזנו אפוד,לו

 הארז ותשקט]כ'םפ"נ-ב'ןכ"נ[.
 היו ולגדעון גדעון. בימי שנהארבעים
 שילדה אבימלך, אחד, ובן בניםשבעים

 יב. פ"ע ח, שיפ' בשכם. אשר פילגשולו
 הורנ ירבעל בן אבימלך]כ',כ"נ[.

 ירצעל בן יותם 1?תר אחיו, שבעיםאת
 את ממליכים שכם אנשי נחבא. כיהקטן

 גרזים הר בראש עמד יותםאבימלך.
 העצים, משל את שכם לבעליואמר
 הזית, אבל מלך, להם למשוה הלכואשר

 הסכים, האטד ורק מאנו, הגפןהתאנה,
 על וקללם קשות אותם הוכיחובסוף
 ; יותםוינס טובהי תחת רעה אביו לבית גמלואשר

 ששלט שנים ג']כ'ןכ"נ-כעכעו[.
 שכם בעלי בגידת ישראל. עלאבימלך
 מלחמת עבד. בן בגעל ובטחונםבאבימלך

 לכידת אבימלך. נצחון באבימלך.געל
 לכידת ושרפתן. אחרות ועריםשכם
 אשה בידי והריגתו אבימלך בידיחבץ

 שהשליכה באבן גלגלתו אתשרוצצה
 נתקימה יותם וקללת המגדל. מראשעליו
 ט'י שא' שכם. באנשי ונם באבימלךגם
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 שפיטתו שנות נ"ב[itrta-ו-ב'זמ-ח.
 שנה ]ובהן פואה בן תילע השופטשל
 הבא הגלעדי וליאיר לו משתפתאחת

 כן. י"א שיפ' רשיי יבע מ"ע ב; א י' שיפ'אחריון.
 שפיטתו שנות כ"ב]ב'ןם"שי-בזן"ע[.

 אחת שנה ]ובהן הגלעדי יאירשל
 שם. ג-ה; י' שא' קודמו[. ולתולע לומשתפת

 נכר אלהי עבדו בנ"י]כ'ן"ע-ב'זפ"ח[.
 עמול, בני וביד פלשתים ביד ה'וימכרם
 ההיא בשנה בנ"י את וירוצצווירעצו
 שנה עשרה שמנה יאיר[ כשמת :]רש"י

 של שפיטתו משנות שנים שתי]ובכללן
 עמון. בני את הכניע שלא עדיפתח
 באמצע לארץ, ישראל כניסת שמןנמצא,
 ש' עברו זו שעה עד ב'תפ"ח,שנת
 י"א שח' עמון, לבני יפתח כדברישנה,
 בעבר גם בנ"* את שעבדו עמון בניבו[.

 וה' ה' אל צעקו בנ"י המזרחי.הירדן
 אשר האלהים א5 וזעקו "לכו :ענה

 בעת לכם יושיעו המה בם,בחרתם
 הנכר אלהי חת בנ"י ויסירוצרתכם".
 ובנ"י בגלעד, חנו עמון ובנימקרבם.
 ראש להם וחפשו במצפה וחנונאספו
 ועין ו--יח;ס"עיב י' ש"' עמון, בבנילהלחם

 הגר"א. פרוששם
 שנה. צ"ח חיה עלי. נולד]כ'זע"ד[.

 יג. סיע ט"ו; . ד'שייא
 אל באג גלעד זקני]כ'ןפ"ו-כ'ןפ"מ1.

 הגלעדי, גלעד בן חיל, גבוריפתח,
 ותהי ולקציץ לראש עליהם אותוושמו
 נדר: יפתח וידר וכו/ ה' רוח יפתחעל
 והיה בידי, עמון בני את תתן נתוןאם

 בשלום: בשובי לקראתי ביתי מדלתיהייצא
 הכה ויפתח עולה. והעליתיהו לה'והיה
 מפני עמון בני ויכנעו עמון בניאת

 והנה ביתו אל המצפה יפתח ויבאבנש.
 ובמחולות בתפים לקראתו יוצאתבתו
 ובתו וכו' בגדיו את קורע יפתחוכו'.

 וכו' מפיך יצא כאשר לי עשהאומרת:
 --י וירדתי ואלכה חדשים שנים ממניהרפה

 חדשית שנים מקץ ויהי וכו', ההריםעל
 וכו/ נדרו את לה ויעש אביה אלותשב
 ישראל בטת תלכנה ימימהמימים
 ארבעת הגלעדי יפתח לבתלתנות
. י בשנהימים

 תקופות בארבע תקף: סר מטרי ]מחזור
 ב'תמ"ח )עין וכו' לדם נהפכים מיםהשנה
 קיים שבו טבת בתקופת באייר(.כ"ב
 ששחטה ובשעה מבתה נדרו אתיפתח
 ימי -בארבעה דם. המאכלתטפטפה
 לה מתנות ישראל בנות היוהתקופה
 וכו/ ימימה' ,מימיםדכתיב:
 להציל היה יכול יפתח ויק"ר: וסוף ג ס'ב"ר
 פינתם הגדול לכהן פגה אלו בתואת
 ואולם נדרו, את לו שיפר אלעזרבן

 פינחס, אל ללכת רצה 5א בגאותויפתח
 ללכת רצה ולא נתגאה הוא אףופינחס

 העלובה1 אבדה שניהם ובאשמת יפתח,א5
 נסלת ופינחס אבריו בנשול נענשיפתח
 : כ ט' והי"א דכתיב, הקדש, רוחממנו

 עליהם ה י ה נגיד אלעזר בן"ופינחס
 יו י' בקהלת"ר ועולם. עמו", ה' ם פניל

 הקדש רוח ממנו נסתלקה "פינחסאמור:
 הנ"ל. מהכתוב והראיה ה", נ ש ם י ת אמ

 המתוארים הדברים א( לפרש: יש זהמדרש
 ש12 א שבפסוק פי על אף ט', והי"אבפרק
 לפי שיכים במעלם", לבבל "הגלונאמר
 שנה ר' עברו טרם שבה לתקופה, זהמדרש
 דודז לתקופת הנראה וכפי יפתח,למן
 זה ולפינחס כי סובר, זה מדרשב(

 והופעת פינחס., ב' נספח )עיןאליהו"
 בשנת מוצאים אנו הראשונהאליהו
 לאחר שנה מר"מ יותר הינוג'ל"ד,
 אליהו היה כבר ודאי ואז יפתח,תקופת
 זמן המדרש קצב ולכן שנים, בןאיש
 ממנון. הקדש רוח להסתלקות שניםר'

 על יפתח עם אפרים איש ריב]-[.
 למלחמה. עמו ללכת להם קרא לאאשר

 לכידת באפרים. גלעד אנשימלחמת
 פליטי בחינת לאפרים. הירדןמעברות
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 כי "שעלת" לאמר יכלו שלאאפרים,
 מאפרים ההיא בעת ויפל "סללת".אם

 1. י"אע"ב שוי אלף. ושניםשרבעים
 ימישפוטהשופטים:]ב'ןפ"ח-כ'ףי.כ[.

 הזבולוני אילון ש', ז' אבצן שנים, ו'יפתה
 ש', ח' הפרעתוני היל בן עבדוןש',
 השנים ]אבל ז-סו י"ב שיפ' ש'. ל"אבס"ה
 ולמנין מקטעות, הן מהן אחד כל,םל

 אלא מהן להכניס אין הכלליהשנים

 יפתח של הראשונות השנים ב'כ"די
 עמון, בני שעבוד שנות בי"חכלולות
 לפי מפורטות השנים ושארשדלעיל,
 יפתח, של ב' לך: י3 לס"ק "גר"אפרוש

 עבדוןי של וז' אילון של ט' אבצן, שלו'
 של ג, : סו למ"ע הגר"א פרושולפי
 ועבדון- אילון אבצן, של וכ"איפתח
 שעבוד ש'.. כ"ד הוא: אחד הכלוסך

 א י"ג שופ' שבכתוב שנה מ'פלשתים

 הכונה כי השנים, במנין נכנסותחינן
 בימי שנה ולכ' יפתח מימי שנה לכ'היא

 שפיטתו שנות ש17 - יב. סוף פ"עשמשון.
 זה לפי לפרש יש ז, י"ב שזפ' יפתח,7סל
 השנים ב' בתחלת שופט נתמנה יפתחכך:

 ב' ואלה עמון, שעבוד שלהאחרונות
 למלחמה. בהכנות עליו עברוהשנים
 נשא לשפיטתו נ' שנה בתחלת אובסופן
 ואז יב-בז, ייש שד' עמון, בני עםונתן
 לארץ, ישראל כניסת משנת שנה ש'מלאו
 מאז בןשח. בשנת הדבר היה כןיאם
 ועוד עצמאיות, שנים ג' או ב'שפט
 הינו מקטעות, שנים ב' או אחתשנה
 השגה חלק את גם אחת לשנה לושמנו
 או אבצן, של הראשונה בשנהששפט
 השנים ב' לפני ששפט השנה חלק אתגם

 עמון[. שעבוד שלהאחרונות
 מצרעה אהד איש ויהי]?-כ'ףי"ב[.

 עקרה ואשתו מנוח, ושמו הדנישמשפחת
 ויאמר האשה אל ה' מלאך ויראוכו'.
 כי וכו* בן וילדת והרית : וכראליה
 והוא הבטן מן הנער יהיה אלהיםגזיר

 פלשתים. מיד ישראל את להושיעיחל
 מיהודהז ואשתו מדן היה מנוח : יג י'וקמ"ר
 אמו ומיהודה. מדן בא ששמשוןנמצא
 הנזכרת והיא שמה, "הצללפוניש שמשוןשל

 האשה ותלד ג[. ד' יהי"א יהודה,בתולדות
 הנער ויגדל שמשון שמו את ותקראבן

 וכו'. דן במחנה לפעמו ה' רוח ותחלוכו',
 מבנות בתמנתה אשה ראהושמשון
 ובעת לאשה, לו לקחתה ויבקשפלשתים
 בדרך בישראל. מושלים פלשתיםההיא

 לקראתו ש"ג אריות כפיר ראהלתמנתה
 והאשה וכו/ הגדי כשסע וישסעהווכו'
 לקחתה מימים וישב שמשון בעיניישרה
 ודבש האריה גגוית דלקים עדת והנהוכו'
 שם ויעש האשה אל אביהו וירדוכו'.

 הבחורים. יעשו כן כי משתהשמשון
 חידה: להם חד ושמשוןהפלשתים .-י מבני מרעים שלשים באו המשתהאל

 מתוק", יצא ומעז מאכל יצא"מהאכל

 לי אותה תגידו הגד אם התנה:ותנאי
 ימי ז' ע: שט. ]י"ס המשתה ימישבעת
 מיעקב, למדין אנו נשואין שלהמשתה

 ונתתי ומצאתם ומשמשון[ ורש"י, כז כ"טבר'
 יכלו ולא וכו'ז סדינים שלשיםלכם

 ביום ויפי ימים. שלשת החידהלהגיד
 שביעי ולא השבת לימות : ]הש"יהשביעי
 המשתה[ לימי רביעי והואלנושתה,
 אישך את פתי : שמשון לאשתויאמרו
 עליו ואבך וכו'. החידה את לנוויגד

 משבעת הנותרים ]יש-י: הימיםשבעת
 להם היה חשר ואילך[ מרביעיהימים,
 וכו'. לה ויגד השביעי ביום ויהיהמשתה.
 השביעי ביום העיר אנשי לוויאמרו
 מדבש מתוק "מה התרסה: ולאבטרם
 לולא : להם ויאמר סחרי". עזומה

 וכף חידתי מצאתם לא בעגלתיחרשתם
 וכו/ איש שלשים מהם ויך אשקלוןוירד

 חטים קציר בימי מימים ויהי]-[.
 נתנו ולא וכו' אשתו את שמשוןויפקד
 שלש שמשון וילכד וכו'. לבואאביה
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 ויבער וכו' לפידים ויקח שועליםמאות
 פלשתים בקמות וישלח בלפידיםאש
 שמשון אשת שורפים הפלשתיםזכו/
 ומכה בהם מתנקם שמשון באש.ואביה
 פלשתים דרישת ירך. על שוקאותם
 שמשון את לידם למסור יהודהמאיש
 אסרוהו שמשון בהסכמת אסור.כשהוא
 עד בא הוא וכו'. הדשים עבותיםבשנים
 ותצלח לקראתו הריעו ופלשתים?חי
 מעל אסוריו 1ו9סו וכו' ה' רוחעליו
 יח: ג"ח ]ב"י טריה חמור לחי וימצאידיו
 : כלומר 1 ימים שלשה בן טריה?מהו
 אלף בה ויך וכו' שלשה[ ביוניתטריה
 אלהים ויבקע וכו' מאד ויצמא וכו'איש
 מים ממנו ויצאו בלחי אשר המכתשאת
 1 וכו'וישח

 )שמשון( וישפט]ב'ףי-ב-ב4ףל"א[.
 שנה. עשרים פלשתים בימי ישראלאת
 ב-ט"ו. י"גשופ'

 קובע ופו יא לס-ע בפרושו הגר-א רה:הע
 תוך עד ב,ףי'ב מחוד היגו שנה, י"מ רקלשמשון
 י"ג לעלי, מ, והלאה: )מכאן חשבונו ולפיב-ףל-א,
 למן או ; לשלמה וך' לר1ר מ' ולשאול,לשמואל
 כי יוצא, גבעון( של ומ-ד נוב של י-ג והלאה:עלי
 לפי ואולם לשלמה, ד' מלאו כשכבר נבנההבית

 הנאותים, בערכים להלן ומוכח המנוסקסרורנו,
 סררת ולכן לשלטה, ד' שנת באמצע הביתנבנה

 עד ביף'-ב מתוך הינו ומחצה, שנים י*טלשמוען
 כנצהלת "תהילות עלי של שנה עמ' ביףל-א,שף

 שם. כמבוארב,ףל-ב,
 אשה בכית בעזה שמשון]--[.

 ומתחרשים לו אורבים הפלשתיםזונה,
 והרגנוהו. הבקר אור עד : לאמר הלילהבל
 שער בדלתות ויאחז הלילה בחציויקם
 אל ויעלם וכו' המזוזות ובשתיהעיר
 וכוס ההרראש

 לדלילה. שמשון אהבת]ב,ףל"א[.
 אותו "8תי לה: אומרים פלשתיםסרני
 לו נוכל ובמה גדול כ% במהוראי

 הציקה כי ויהי וכו/ לענותו"ואסרנוהו
 כל את לה ויגד הימים בל בדבריהלו

 נזיר כי ראשי, על עלה לא מורהלבו:
 וסר גלחתי אם אמי, מבטן אניאלהים
 האדמן ככל והייתי וחליתי כהיממני

 שבע את ותגלה וכו' ברכיה עלותישנהו
 מעליו. כחו ויסר וכו' ראשומחלפות
 בנחשתים ויאסרוהו עזתה אותוויורידו. עיניו את וינקרו פלשתיםויאחזוהו
 וסרני וכו'. האסורים בבית טוחןויהי

 לרגון גדול זבח לזבח נאספופלשתים
 וישחק לשמשון קראו : ויאמרו וכו'אלהיהם

 העמודים בין אותו ויעמידו וכו'לנו
 אלפים כשלשת וכו' מלא והביתוכו/
 אמר י.: ]מטה שמשון תפלת ואשה.איש

 ששפטתי שנה כ' לי זכור רבש"עשמשון:
 פלשתיט". עם נפשי "תמת וכו'[, ישראלאת

 וכף התוך עמודי שני את שמשוןוילפת
 המתים ויהיו וכף הבית ויפל בכחויט
 המית מאשר רבים במותו המיתאשר
 עשרים ישראל את שפט "והואבחייו.
 ל, ט"1 ולעיל,  עא: שזפ' ]י"ס ט"ו. ש1פ'שנה".

 עשרים ישראל את "וישפט אמור:כבר
 ממנו יראים פלשתים שהיושנה"-מלמד

 מותו[. לאחר שנהכ'
 למן התקופה לכל מוקדםבאור

 בנין גמר עד )ב'ףל"ב( לעלי א,שנה
 הרשומים והמקורות המקרא מןחוץ ' י )ב'ץ5"ה( לשלמה י"א בשנה ראשוןבית
 מקורות זו לתקופה משמשים ערךבכל

 פה, אותם רושמים שאנו א5ה,ראשיים
 פ"ע וערך: ערך בכל עליהם להזורשלא

' 

 1 שנה( נ"ב שמואל )היי ה תשיתיג-סו;

 ט"ו ש"ב שבכתוב שנה מ' )השבון ה.!יר

 מרד שלפני שנה" ארבעים מקץ "ויהי :ז
 שנות )חשבון קיח זבחים 1אבשלום(
 טו. תמתה ובגבעון(י בנב בשילה,המשכנים
 "וספות רש"י פרושי הנ"ל(, השנים מ')חשבון
 למקרצו ורלב,יג ורד"ק רשיי שבהחשד. הניללמקורות

 האלה המקורות ב41ב ועיד. לסלע הערץהגר"א
 של סותרים ותקונים גירסות שנויייש

 בררה בלית ואני שבמפרשים,החשובים
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