
 שנים בליימים
 ועוד תענית* ומגלתלפי

 הם אלה אמוך: "מגלתתענית"]בריש
 מהם ומקצת בהם, לצום שאיןהימים
 מהם מקצת : -הש"י בהם להשפידשאין

 בהם להספיד שאפילו כך כלחפורים
 הימים על דנה ח ב' תענית משנהאסור.
 במגלת הכתוב ונכלן ולאחרישלפני
תענית".
 י"בבפרק

 אמורי
 במגלה הכתוב כל ולא

 שני, הוא שני ראשון, הוא ראשוןהזאת

 חדש להם תפס אלא שלישי, הואשלישי
 מוקדם אין כלומר: בוו שיש וכלראשון
 נתכונה לא המגילה שכן ברשימות,ומאוחר
 כרונולוגיות, או היסטוריותלרשימות

 ומשום בלבד, דתית מטרה 'אלא להואין
 אפשר אי זו שבמגלה המאורעות רובזה

 שנתם. אתלברר
 סיעתו ? תענית' ,,מגלת כתב ומי שם:ועוד

 )יבשבת גרון בן חזקיה בן ב"ח ר"אשל
 שהיו וסיעתו חזקיה בן חנניה אמרו:יג:

 מפני כתבוה? ולמה הצרות(. אתמהבבין
 מצויות הצרות ואין בצרות למודיםשאין
 למודים שהם הזה בזמן אבל עליהם,לבוא
 היו אם עליהם, באות והצרות -בצהות

 קולמוסים האגמים וכל דיו הימיםכל
 מספיקין אינם לבלרין אדם בניוכל

 שנה בכל עליהם הבאות הצרותלכתוב
 )ישי: נפגע שוטה אין אחר: דברושנה.
 אינו : כלומר עליו, בא רע פגעאין
 לנו באים נסים כמה כך בפגעיו,מכיר
 המת בשר אין בהם(י מכירים אנוואין

 בשר "אין גורס: )מש"י באיזמלמרגיש
 מכה מחמת באדם הגדל שבחי"המת
 כשהותכין באיזמל מרגיש אינו כויהאו

אותו(.
 הדברים אלה כל אמור: יב ב' תעניתבירי'
 ימים למנות אלא בא לא תענית()שבמגלת
 עירו. ישם לישראל. נסים בהםשנעשו

 ומתן משא יש יח-יס בבלי וברה ר א'מגלת
 בטלתו לא או תענית מגלת בטלהאם

 המועדים כלומר: שבטלה, היאוהמסקנה
 עוד. נוהגים אינם בההרשומים

 הרשימות כל נתונות הבאותברשימות
 אלה גם זה ובכלל תענית,שבמגלת
 תעניות, יעי רשימות שהן האחרון,שבפרק
 בגוף להכניסן שיכלנו הרשימות מןחוץ
 הסדר יפי הנאותים, בערכיםהספר
 השנה סדר הוא שכן אדר, ועדמניסן
 המועדים.לענין

 הקרבת ענין נקבע : כניסןאי-ח'
 והמגלה בקם. להספיד ואיןהתמיד,
 הצדוקים, בין מחלוקת היתה כימפרשת
 משל נקרב התמיד כי אומרים,שהיו
 כי אומרים, שהיו החכמים וביןיחיד,
 הן ובאותם ; היא צבור קרבןהתמיד

 על גברו והחכמים זה בענין דנוהימים
 הימים אותם וכל ונצחום,הצדוקים
 טוב. יום עשוםשדנום
 : בניסן( )כ"א הסועד סיף עד כנימןח'
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 שנים ב5י (מים-ל2נזמנים

 להספיד ואין )עצרת( השבועות חגנקבע
 הביתוסים בין מחלוקת : היא והסבהבהם.
 תמיד באה העצרת כי אומריםשהיו
 החכמים ובין בשבת(, א' )ביום שבתלאחר
 ביום באה העצרת כי אומריםשהיו

 נ' יום )הינו הפסח ממחרתהחמשים

 ט"ולמן
 בניסן"

 נקבע הימים ובאותם
 ועין כחכמים. השבועות חג שלזמנו

 67(. )עמ' הפרשיות אמירת ערךבזתמ"ח
 בגוף ג'תכ"ז ערך ראה - באיירד'
 221(. )עמ'הספר
 ואין קטן, פסח ככיסת : באייריעד
 בו.להספיד
 )1( הקראים בני יצאו : באיירכ"ג

 "וילמוד ז: ה' ש"ב הכתוב, הואמירושלים,
 זה דוד", עיר היא ציון מצודת אתדוד
 מצירים שהיו עכשיו, הקראים מקוםהוא
 יכולין ישראל היו ולא ישראל,לבני
 בלילה, אלא ביום מפניהם ולבואלצאת
 משם, אותם הגלו חשמונאי ביתוכשגבר
 טוב, יום עשוהו שעקרום היוםואותו,
 מיהודה העטרות נטלו : באיירכ"ז

 מביאים היו יון מלכות שבימיומירושלים.
 פתחי על אותן וחולין ורד שלעטרות
 ועל החנויות פתחי ועל שלהן ע"זבתי
 זרה לעבודה בשיר ושרין החצרותפתחי

 מצחו ועל שור של מצחו עלוכותבין
 באלהי חלק לבעליהן שאין חמורשל

 חשמונאי בית יד וכשגברה וכו',ישראל
 טוב. יום עשוהו שבטלום ויוםבטלום,
 זו צור, מגדל נכבשה : במיוןי"ו
 בין יושבת שהיא אדום, בתקסרי

 רעה יתד לישראל היתה היאהחולות.
 חשמונאי בני יד וכשגברה יונים.בימי

 ישראל והושיבו משם והוציאוםכבשוהו
 עשוהו שכבשוהו היום ואותובתוכו.
 טוב.יום

 שאן בית אנשי גלו : במיון וט"וט"ו
 רעה יתד היו הם ואף בקעתא,ואנשי

 הערביים, בלפי יונים בימילישראל

 ולא בראשונה, גלות נתחיבו שלאמפני
 דוד ולא נון בן יהושע לא אותםהגלה
 גברה גלות שנתחיבו וכיון ישראל,מלך
 אותם, והגלה חשמונאי בית שלידם
 ששמחה טוב, יום עשוהו היוםואותו
 לפניהיא

. 
 הרשעה שמלכות המקום

 העולם. מןנעקרה
 מיהודה דימוסנאי איתנטלו כמיוןכ"ה

 ערך הספר בגוף עין 1ומירושלים
 222(. )עמ'ג'תכ"ו-ג'תל"ח
 בן שמעון רבן נהרגו :כ*הבמיון

 חנינא ור' אלישע בן ישמעאל ור,גמליאל
 תעניתי הכהנים,סגן

 תרדיון בן חנינא רבי נשרף : כמיוןכ"ז
 תענית. עמו. תורהוספר
 ואין הגזירות, ספר בטל בתמוז:י"ר
 כתוב שהיה מפני זה. ביוםלהספיד
 שנסקלין אלו : גזרות ספר לצדוקיןומונח
 אבל דיניהם, את דנין היו פיו ועלוכו'
 התורה מן ראיה להביא יודעין היולא
 וכו: בספר הלכות כותבין שאיןוכו'
 טוב. יום עשוהו שבטלוהו היוםואותו
 את אפוסטומוס שרף : בתמוזי"ז
 תענית.התורה.
 בו תענית ח, ד' תענית משנה : באבפיו
 טובים ימים היו לא : קכא. ובשזל-לא

 שבהן הכפורים וכיום באב כט"ולישראל
 שאולין לבן בכרי יוצאות ישראלבנות
 וכו'. לו שאין מי את לביששלא

 שלא כהנים, עצי זמן כאב:ב"ו
 גלות שכשעלתה מפני בו.להספיד
 את חכמים להם התקינו וכו'ראשונה

 קרבן בו מביאים שיהיו באב ט"ויום
 למקדש קרבן מעלה שהוא מי וכלעצים,
 של הספד מאותו פטור עציםאפילו
 עמ' ג'תי"ד )ועין וכו' היוםאותו

 בהספד אסורים הימים ואותן217/8(.
 שלא בין הבית משחרב ביןותענית
 הבית משחרב אומר: יוסי ר'חרב.

 אר"א להם. הוא שאבל מפנימותרין
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 הניחו ולא לטמאה הקסטריז בא להנשא ן של בניו מבני הייתי אני : צדוקבר
 להיות באב ט' וארע בנימין, בןמנואה
 עינויין )עין ודחינוהו והתענינובשבת
 מפני השלמנוהו, ולא בו והתענינומא.(
 הוא. שלנו טובשיום

 כחה תשש ואילן באב מט"ו לא.?הענית
 למערכה עצים כורתין היו ולא חמהשל
 הזמן ימאותו ולש"י: יבשין שאינןלפי
 מפני וחיישינן ליבשן בחמה כחאין

 פסול תולעת בו שיש שעץ יפיהתולעת,
 מגל תבר יום נקרא זה ויוםלמערכה(.
 מלחטוב החוטב שפסק הנרזן)שבירת
עצים(.
 כ"ד היא: הגירסא קטו )ב"ב באבכ"ד
 יון מלכות בימי לדיננו. שבנובטבת(:
 הצדוקים ועת לפי עכו"ם כדיני דניןהיו

 יד וכשגברה וכו'. הבת ירושתבענין
 בדיני דנין והיו בטלום חשמונאיבית

 עשוהו שבטלוהו היום ואותוישראל.
יו"ט.
 וערך באיר ז' לעיל -עין בעלולז'
 221(. )עמ'ג'תכ"ז
 הרומאים)!( )גורשו( איתנטילו ל. כאליאן

 מציריך שהיו מפני ומירושלים,מיהודה
 לצאת יכולין היו ולא ירושליםלבני
 ובמה בלילה. אלא בכום מפניהםולבוא
 מושיבין יון מלכי ? להם מציריןהיו

 4ת מענים להיות בעירותקסטיראות
 לבעליהן נישאין היו כך ואחר.הכלות,
 עם לשמוח שלא ישראל אתומנעום
 ל כ"ח דב' שנאמר, מה לקייםנשותיהם
 ולא ישגלנה", אחר ואיש תארש"אשה
 בפני אשה לישא מבקש אדםהיה

 בחשאי אותן ומכניסין חזרוהקסטיראות.
 וכשהייוכו'.

 בבורני ריחים קול שומעים
 הבן" שבוע הבן, "שבוע אומרים:היו

 אור רואים וכשהיו מילה(; ברית)כלומר
 שם, "משתה : אומרים היו חיל בבורהנר

 למתתיהו היתה אחת ובת שם".משתה
 זמנה וכשהגיע נדול, כהן יוחנןבן

 ידם וגברה ובניו מתתיהו וקנאואותו
 והרגום, בידם ונמסרו יון מלכותעל

 טוב. יום עשוהו שבטלוהו היוםובאותו
 רשעים, להרוג שבנו כאלול:כ"כ
 היו ולא בא"י, שרויים יונים שהיומפני

 שבהם, ברשעים יד לשלוח יכוליןישראל
 להם המתינו משם. )היונים( שיצאועד
 עשו ולא תשובה, יעשו אם ימיםג'

 היום ואותו והרגום, עליהם נמנותשובה.
 טוב: יום עשוהושהרגום
 השטרות. מן הזכרה בטלה : בתשריב'
 הרשעה יון מלכות גזרה אחתשפעם
 לכם אין להם: ואמרו ישראל עלגזירה
 מזכירין היו ולא ישראל, באלהיחלק
 חשמונאי בית וכשגברו בפיהם. שמיםשם

 שמים שם כותבין שיהיו התקינוונצחום
 בשנת : כותבין היו וכך בשטרות,אפילו
 משמש שהוא גדול כהן ליוחנן וכךכך
 אמרו: בדבר חכמים וכששמעו עליון.לאל
 למהר ז בשטרות שמים שם מזכיריןוכי
 שטרו את וקורע חובו את זהפורע
 ובטלום. באשפה. מוטל שמים שםונמצא
 יח. ה"ה טוב.-ועין יום עשוהו היוםואותו
 מישראל אנשים כ' מתו בתשרי:ה'
 האסורין בבית יוסף בן עקיבא ר'ונחבש
 תענית.ומת.
 לעיל עין - כפור( )יום כתשריי'
 באב.ט"ו

 הסורג איסתתר במרחשון:כ"ג
 מפני ג(, ב' מדות משנה )עין העזרהמן

 מעמידים והיו בעזרה מקום גוייםשבנו
 עד מונחות שיהיו טובות אבניםבתוכו
 טמאות אם עליהם ויעיד אליהושיבוא
 וגננו עליהן ונמנו הה טהורותואם
 יום עשוהו שנגנזו היום ואותואותן.
טוב.
 שורא. שומרון אחידת : כמרחשוןכטה
 שכשעלתה מפני שומרון? אחידת היאומה
 זו למטליא להם הלכו הראשונהגלות
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 שנים בליימים231.זמנים

 בוסטי לים באו הניחום: ולא כותיםשל
 ונסמכו חומה עיר והקיפוה אותהוישבו
 קורין והיו מישראל, רבות עיירותלה

 נברבתא. עריאותה
 סולת להעלות נקבע : במרחשוןכ"ז
 אוכלים צדוקין שהיו מפני המזבח,על

 בן יוחנן ר' להם נטפל בהמה.מנחת
 וכו'. לכמו מנין 11 שוטים, אמר:זכאי,
 מן סימותא איתנטייו בכסלו:ני
 סימואות יונים שצנו מפני )שער(.דלתא

 בית יד וכשגברה בעזרה.סימואות
 ואותו משם. והוציאום בטלוםחשמונאי

 טוב. יום עשוהו שבטלום*ום
 שמת יום טוב. יום : בכסלוז'
 את שונא הורדוס שהיה מפניהורדוס,
 המקום לפני היא ששמחהחכמים,

 ואותו העולם. מן מסתלקיןכשהרשעים
 טוב. יום עשוהו הורדוס שמתהיום

 שאין גריזים, הר יום : בכסלוכ"א
 בית את כותים שבקשו יום בו.להספיד
 להחריבו מוקדון מאלכסנדרוסאלהינו
 ארץ כורים חמשה לנו מסור לו:ואמרו
 בגוף עין וכו' להם. ונתנה המוריה,בהר
 221/2(. )עמ' ג'תכ"ו-ג,תל"ח ערךהספר

 ימים ח' חנובהי יום בכחלו:כ"ה
 )224(. ג'םכ.ב ערך בהם-עין להספידשאין
 יונית התורה נכתבה : בתבתח.
 לעולם בא והחשך המלך תלמיבימי
 תענית. ימים.ג'

 מה על רבותינו כתבו לא : במכתט'
 ביום מתו בו הכל ולפי י להתענותיש
 ונחמיה. עזראזה

 הדין. על הכנסת ישבה : בטבתכ"ח
 בסנהדרין יושבין צדוקין שכשהיוספני
 המלכה ושלמינין המלך ינאישלהם
 יושב מישראל אחד ולא אצלו,יושבת
 שואלין והיו שטח, בן משמעון חוץעמהם
 להביא יודעין היו ולא והלכות,תשובות
 בן שמעון להם אמר התורה. מןראיה
 ראיה להניא יודע שהוא מי כלשטח:

 בסנהדרין לישב ראוי יהא התורהמן
 נסתלקו כיצד המעשה, כל שם )ועיןוכף

 היום ובאותו אחד(. אחדהצדוקים
 וישבה צדוקים של סנהדריןשנסתלקה
 טוב. יום עשוהו ישראל שלסנהדרין
 להספיד שאין טוב יום כשבט:כ'
 שבראשון אלא מזה? זה שנו ולמהבו.
 ובזה בכסלו(, ז' לעיל )עין הורדוסמת
 לפני היא ששמחה המלך, ינאימת

 העולם מן מסתלקין כשהרשעיםהקב"ה
 הצילה איך המעשה שם )ועיןוכו'

 שהוא החכמים את ינאי אשתשלמינין
 היום )אותו מותץ. ביום להרגםצוה
 יו"ט. עשוהו המלך ינאישמת

 שאמר העבודה בטלה : בשבםכאב
 ביום להספיד שלא להיכל, להביאהשונא
 הצלמים את גסקלגס ששלח יוםזה.

 לירושלים השמועה ובאה בהיכללהעמידם
 להם אמר חג. של הראשון יו"טערב

 בשמחה, מועדיכם עשו : הצדיקשמעון
 ששמעתם הללו הדברים מכל אחדשאין
 קדשי מבית קול שמע מיד וכו'.יקוים

 העבודה בטלה אומר: , שהואהקדשים
 נערג להיכל, להביא השונאשאמר
 אותה וכתבו נירותיו. ובטלוגסקלגס
 המשך שם )ועין וכו' וכוננהשעה

 שלבסוף עד לג.(, בסוטה ומקצתוהמעשה,
 גזרותיו. ובטלו גסקלגס שנהרג אגרתבאה
 אותם. וגררו הצלמים את נטלומיד
 ג'תכ"ו- )ועין יו"ט עשוהו היוםאותו

 222(. הצדיק, שמעון ע"ד בערכיםג'תל"ח
 המלך אנטיוכוס לוקח : בשבםכ"ח

 לישראל מצר שהיה מפנימירושלים,
 את ולהשמיד ירושלים את להחריבובא
 יכולין ישראל היו ולא היהודיס,כל

 ושמע בלילה, אלא ביום ולבואלצאת
 במקומו. ונפל לו והלך רעותשמועות
 יו"ט. עשוהו משם שבטלוהו היוםואותו
 מטר. תרועות יום : כאדר וא'ח'
 בשני? התריעו למה בראשון התריעוואם
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סדרי232 שנים בלייאים

 אחרת. משנה ושני זו משנה ראשוןאלא
 שתפשו טוריינוס, יום : כאדרי"ב

 בלודקיא אחיו פפוס ואת לוליינוסאת
 וירו' יח יבתענית שם המעשה כל)ועין

 ד(. א' ומגילה יב ב'תענית
 ניקנור אמרו: ניקנור. יום כאדר:י"ג
 היה יונים מלכי של מאיפרכיםאהד
 מעשה המראים במקורות )עיןוכו'

הריגתו(.
 ג'ת"ה. פורים-עין : באדר ים,ץ,אד
 חומת את לבנות הרשו באדר:כ"ז
 שמתרוה מפני בו. להספיד שלאירושלם,
 היום אותו לבנותה וכשהתחילואויבים,
 המקום לפני היא שנימחה יו"ט,עשוהו

 וכו/ נבניתשירושלים
 פליטת על הגויים קמו כאדר:י"ז

 ב' תענית )ביח' כליק" במדינתהסופרים

 פורקין והיו זבדאי ובית בולקים( :יב
 להרוג המלך ינאי שכשירד ישראל.לבית
 להם והלכו לפניו ברחו חכמיםאת

 ונכנסו קוסליקוס במדינת ושרולסוריא
 וצרו מקום שבאותו עייהםהאויבים
 גדולה זיע בהם והזיעו להרגםעליהם
 בהם והשאירו רבה מכה בהםוהכו

 וישבו זבדאי לבית להם והלכופליטה,
 וכו/ משם וברחו שחשכה עדשם

 עשוהו משם שברחו היוםובאותו
יו"ט.
 וירד למסי העם צמא באדר:כ'
 בארץ ובצורת רעבון שהיה מפנילהם,
 והתפללו זו, אחר זו שנים ג'ישראל
 שיצא שראו וכיון גשמים, ירדוולא
 המעגל חוני אצל להם הלכו אדררוב
 בתענית מובא שנויים בקצת )והמעשהוכו'
 שאין מפני יו"ט עשוהו היום ואותויט.(.

 של בזכותם אלא יורדיםהגשמים
 וכו/ישראל
 טובה בשורה באה באדר:כ"ח
 התורה, ממצוות יסורו שלאליהודים
 שגורו מפני זה, ביים להספידשלא
 בתורה יעסקו שלא ישראל על יוןמלכי
 והבריוו שמוע בן יהודה עשה מהוכו'
 וכו' אחת מטרוניתא אצל והלכועמדו
 עד משם זזו ולא יח.( ותענית יט. ר"ה)עין

 בניהם את למול מצוות? ג' להםשהתירו
 השבת יום את ולשמור בתורהולעסוק
 עשאוהו היום אותו ע"ז. יעבדוושלא
 טוב[,יום
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 זמניםמדרש
 זמנים וישובי מיסוד בהם שיש רהמדרשים התלמוד מאמריקבץ

 פסוק לאיזה הקשורים המאמרים ה. ר עה
 פה, המגוייס מאלה )חוון ה:ת:*ך מפרימכל
 כת-ך משולבים מאלה( פסוקים כמהוגם

המאורעות

 שהורצ-

 של ומקומו הטפר, ב:-ף
 פרק המפתח. לפי למצוא אפשר פסוקכל
 ? זמנים" "מדרש של השלמה משמשזה

 השירים, שיר איוב, משלי, תהלים, לספריא4
 כנ-ף להכססם נוח היה שלא וקהלת,איכה
 קשורים שאינם מאמרים קבוצת כ(הספר;
 עניניהם. לפי פה מסודרים והל פסוק,לשום

א
תהלים
 מצויות אלה מלים ועד-ג' סלה,נקח,
 מקום כל : נד. בתהלים-ערובין ביחודהרבה
 הפסק לו אין ,~עד', ,סלה', ,נצח',שנאמר
עולמים,

 ; ולילה יומם יהגה ובתורתו : נא'

 ולילה-לפי יומם בו 11;גית ח: א'יביהושע
 פרקים ב' שונה שהוא מי כל צט:מנ'

 מהו הנ"ל.- הכתוב קים וערביתשחרית
 בשעה אם יונית? חכמת אדםשילמד
 הלילה טן ולא היום מן לאשאינה
 ועי"ש.מותר.
 כתמות - בעתו יתן פריו אשר ג:א'

 לערב שבת מערב מטתו המשמש זהסב:
 י"ש - חכמים. תלמידי עונת וזוהישבת.

 שהוא אדם של תלמידיו אלו תתיז:תה'
 ב' ואיו ביום שעות ב' אלו בהםיגע

 בלילה.שעות
 אין ג: ישחק-ע"י בשמים יושב מ2'

 בלבד; יום אותו אלא שחוק לקב"הלו
 שעות י"ב הקב"ה: של יומו סדרועי"ש
 ועוסק יושב הראשונות ג' : היוםהוא

 העולם כל את ודן יושב שניותבתורה,
 כל את וזן יושב שלישיות וכוחכלו

 ומשחק יושב רביעיות וכו'; כלוהעולם
 של תינוקות מלמד או וכו' לויתןעם
 עושה? הוא מה וביילה וכו'; רבןבית

 ורד. גם ועין שונות תשובותועי"ש
 מאמר תורה מתן ערך ב'תם*חועין

 64(. )עמ'מתדב"א
 פגעים; של שיר נקיא זהג'-מזמור

 י"א.ועין
 : ותרצה תשה תה' לדוד-י"ש מזמור א:ג'
 שכינה עליו ששרתה מלמד מזמור',לדוד
 ,מזמור שירה; אמר ואחיכ הקדש()רוח
 שרתה. ואח"כ שירה שאמר מלמדלדוד'
 שאין ללמדך עליו, הקדש( )רוחשכינה
 )עצבות?(. עצלות מתוך שורההשכינה

 רבו-הק"ר ותירושם דגנם מעת ח:ד'
 לעולם, משמעו: פה ,עת' : 1כ"א

 השמינית- על בנגינות למנצח :1'א
 שהן מלכויות ארבע על תרלד: תה'י"ש

 הרי ישה השמינית היא ואדוםשמונה,
 פרס/ מדי כשדים, בבל ד': והםח'
 מלכויות.- ח' הרי שעיר, אדום מוקדון,יון
 ,למנצח ונאמר מקדם כל : תרצ"השם

 לבוא. לעתיד אלא אינובנגינות'
 ולילה אומר יביע ליום יום ג:י"ס
 : שעג תה י"ל תה,; מד' - דעת יחוהללילה
 השנה את לעבר נכנסין שהזקניםבשעה
 ומן ללילה, ונותנין היום מןנוטלין

 ע3!-
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סדרי234 תהלים זמנים,מדרש

 : רענן" .זית )פרוש ליום ונותניןהלילה
 נחשב ושבורין מולדות חשבוןשלענין
 שעה עד חצות קודם ו' שעה מןיום
 וגם השנה, ימי בכל חצות אחר.ו'

 תקופות ד' ? כיצד וטבת(. תמוזבתקופות
 תמוז תקופת עד ניסן מתקופתבשנה.
 היום )כלומר: הלילה מן לוההיום

 בשעה מל' אהד מתקצר( והלילה'מתארך
 כן אם : ,"י , בינוני בחשבון יום)בכל

 שעות, ט"ו בן הוא היום תמוזבתקופת
 מעלות לפי כונתו: האקלימימו לפיוהכל
 מתקופת הארץ(, של והרוחבהאורך
 פורע היום תשרי תקופת עדתמוז
 טבת תקופת עד תשרי מתקופת . יללילה
 טבת מתקופת היוםז מן לוההלילה
 ליום, פורע הלילה ניסן תקופתועד

 חיבין אין ותשרי ניסן בתקופתנמצאו
 שוים(1 והלילה היום : )כלומר כלום לזהזה

 )פרוש בפינוסין לזה זה ופורעיןנוטלין
 ה, קי"ב לקמן עין אבל ונשך; רביתשם:

 לי נראה ולכן להפך, משמעששם
 ביניהם שומע אהד ואין בפיוסין(להגיה:
 חוב שפורעין אדם כבני מדתןודין

 דברים ואין אומר "אין דין: וביתבעדים
 הזקנים ולמטן )ד(. קולם" נשמעבלי

 ונוטלין ללילה ונותנין היום מןנוטלין
 ואין אומר ואין ליום ונותנין הלילהמן

 "בכל הועד מבית כשיוצאין :דברים
 אימתי אמרו, הם )ה(, קום" יצאהארץ
 "ובקצה מועדות, שאר ואימתי השנהראש
 כמה בחדש כמה )שם( מליהם"תבל

 מהלך על תרעד וברמז שם ועין -בתקופה.
 השמש ספינה של כקלע והירח:השמש
 שיש מבריטניא הבאה כספינה ;מהלך
 וכו'. החמה ימות כמנין הבדים שס"הבה

 תצוה הנ, - בהם אה5 שם לשמש : הי"ס

 ובתקופת תיקו בתוך נתון הזה היוםח:
 לבשל בשביל תיקו מתוך יוצאתמוז
 בו. לעמד יכול העולם ואין הפרות,את
 קשה. שאורו ?למה

 בא' ס: ר ב"ר - מחמתו נסתר ואין ז:י"ס
 בריה. לכל צל איך תמוזבתקופת
 תהמם: צרה-מד שביום יענך ב:מ
 ט' כנגד זה במזמור יש פסוקיםט'

 בהם.-בספרעו מעברת שחאשהחדשים
 המדרש אין כי ונראה פסוקים, י'נמנים
 אי, לפסוק לדודי מזמור "למנצחמונה
 בספרו: נמצא שלאאו

 השחר-לפי אילת על למנצח א:כגב
 הפיק אסתר אמרה כס. יגמא ורשיי סומגלה
 מפצילות- קרניה זו אילה מה כס.: ישאהזה.
 לכאן מפציע זה שחר אף ולכאןלכאן
 ם אסתר נמשלה למה וכו'.ולכאן
 אף הלילה, כל סוף שחר מה לך:לומר
 חנוכה? יש והלא הנסים. כל סוףאסתר
 לא חנכה )וגס אמרנו להכתבנתנה
 כי דעה, יש ז. במגלה אבל להכתב(,נתן
 נאמרה, הקדש ברוח כי אם אסתר מגלתגם
 נאמרה ולא לקרות נאמרה זאתבכל

 השהר'- איבת ,על : תרפה תה'להכתב.-י"ס
 לעולם ומאיר כאיל קופץ שהואלמי

 ? מאיר הוא ואימתי חשכה.בשעת
 אורה, בו יש לילה שהוא אעפ"יבלילה.
 הוא אימתי והמזלות. והכוכביםהלבנה
 שוקעת והלבנה השחר בעלות ?חשך

 להן, הולכים והמזלות נכנסיןוהכוכבים
 ואותה הימנו, גדול חשך אין שעהאותה
 מתוך השחר .את טעלה הקב"השעה
 *ור שם ועין לעולם. ומאירהחשך
 והשחר. אסתר ביןדמויים
 לה' יספר יעבדנו זרע לא:כ"כ

 ,באין מילה גדולה -תאו:לדור.-תר
 למי אלא הדורות למנין נכנסהתינוק
 מל.שהוא

 אומרים הלוים שהיוכ"ד:-השיר
 מ"א. ועין בשבת. א' ביוםבמקדש
 י"ש - היום כל קויתי אותך : הב"ה

 כל להתפלל לאדם לו אפשר וכי תש"ב:תה'
 לעובדי הוא יום הזה שהעולם לשי אלאהיום?
 זכו/ נאמר לכך לישראל, ולילהאלילים
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 תפיים זמנים,מדרש .255.זמנים

 פתרי רבנן כז: וישעי-פסיק' אורי ה'כ"זא:
 ,אורי' הבפורים: ויום בר"ה קראלהאי
 וכו/ ביוכ"פ ,וישעי'בר"ה

 כשלו המה לי ואויבי צרי ב: כ"ז.
 יום, שס"ה החמה בימות -שם:ונפלו

 ימות שכל שס"ד, גמטריא"השטן"
 אינו וביוה"כ מקטרג השטןהשנה
מקטרג.
 ה'- פעולות אל יבינו לא כי : הכ"ס
 תקופות. אלו תס"ח: תה'י"ש

 קיט.: --פס' המים על ה' קולכ"טג:
 רביעיות בלילי לא מים אדם ישתה5ח
 דמו שתה ואם שבתות, בליליולא

 ותקנתו רעה; רוח של סכנה מפניבראשו
 זה. שבפרק הקולות ז' שיאמרהיא

 אליך חסיד כל יתפלל זאת על ו:ל"ב
 יוסי: ר' אמר : תשיח תה' י"ש - מצואלעת
 דמדומי עם המתפללים עם חלקייהא

 יום. של מצוי לעת מצואי:חמה-,לעת
 את ראה ה' הביט משמים יט-סו:ל"ג
 משמשים אלה וכו'-פסוקים האדם בניכל

 בני כל בר"ה : למאמר סמך ט4 ר"הבמשנה
 ועי"ש מרון. כבני לפניו עובריןעולם
 נדון שהעולם הזמנים ענין עלטז-י"
 השנה בראש האדם בני משפט ועלבהם
 כפור. ביום דינםוגזר

 תה' תמימים-י"ל ימי ה' יודע : יחל"ז
 שנותיהם .כך תמימים שהם כשםתשל:.

 השלים ויתמים" בו שנאמר מי כלתמימים.
 עד : כלומר - שבוע למדת אפילושניו
 בו. שנולד בשבוע יוםלאותו
 הקב"ה: לפני דוד אמר : ל. ה-שבתל"ט

 היא גזרה לו: אמר קצי". ה'כהודיעני
 ודם. בשר של קצו מודיעין שאיןמלפני
 מלפני היא היא?"-גזרה מה ימי"ומדת
 אדם. של ימיו מדת מודיעיןשאין

 בשבת לו: אמר אני". חדל מה*והודעה
 : לו אמר 1 בשבת בא' אמות -תמות.
 ואין בנך שלמה מלכות הגיעהכבר

 כמלוא אפילו בחברתה נוגעתמלכות

 "כי לו: אמר שבת? בערבנימה.-אמות
 ל~ טוב יא, פ"ד מאלף", בחצרך יוםטוב
 בתורה ועוסק יושב שאהה אחדיום

 להקריב בנך שלמה שעתיד עולותמאלף
 : ה ב' ש? )ובירו' המזבח. גבי עללפני
 ימים ולא לך מונה אני שלמיםימים

 ועוסק יושב היה שבת יום בכלחסרים(.
 וכו/בתורה
 אלהים פני ואראה אבוא מתי : גמ"ב
 רבוש"ע, ישראל: אמרו תשיא: תה'-י"ש
 שעלינו הכבוד לנו מחזיו אתהאימת

 ו שכינה פני ורואים רגלים פעמיג'
 עולים אתם הזה בעולם בני, להם:אמר
 אתם הקז כשיגיע פעמים, ג'בשנה
 ט-ו ישע' שנאמר, חדש, בכל שםעולים

 וכו'. בחדשו" חדש מדי "יהיה :בג
 ובלילה חסדו יצוה יומם : טמ"ב
 מלאכי של כתות הן יב: עמו-חגיגהשילה
 שירה שאומרות "מעון" ברקיעהשרת
 של כבודן מפני ביום וחשותבליל

ישראל.
 ארז בהמיר נירא לא כן על ג:מ"י
 תדבקי - ימים בלב הריםובמוט

 ישע' י"ש
 שוב להחיות הקב"ה שעתיד צדיקיםתמז:
 : תאמר ואם וכו/ יעפרם חוזריםאינם
 לחדש עתיד שהקב"ה שנים אלףאותן
 הקב"ה עושים? הם מה וכו" עולמואת

  על  ושטים  כנשרים  בנפים להםעושה
 כנ"ל. שנאמר המיםפני

-מ"ח  ב* כיום במקדש הלוים שיר 
 6"ב. ועיןבשבת.
 תה' י"ש - ילין בל ביקר ואדם יג:מ"ט

 לא הראשון אדם אומר: אמי ר'תשגח:
 אומרים: ורבנן כנ"ל. שנאמר בכבודו,לן

 נטל שבת ולמוצאי בכבודו, לןאדם
 אעפ"י עדן. מגן וטרדו ממנוזיוו

 לקו לא שבת מערב מאורותשנתקלקלו
 חמה ששקעה כיון שבת. מוצאיעד

 את לגנוז הקב"ה כקש שבתבליל
 באורה. לשבת כבוד וחלקהאורה
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 ב. טור 12 עמ'ועין
 אין לא: נדה - חוללתי בעוין הן : זנ"א
 סמוך לוסתהי סמוך אלא מתעברתאשה

 עי"ש. אמי. יחמתני ובחטא שנ':לטבילתה,
 גומר לאל עליון לאלהים אקרא ג:כ"ז
 ג' בת ב: א' וכתובות ח 1' נדר' יאר -עלי
 הרי )אדם( עליה בא אחד, ויוםשנים
 נמלכו מאורסה(; היא )אם בסקילהזה
 החדש( או השנה. )את לעבר דיןבית
 אינה עדין )הרי היום באותו עליהובא
 בסקילה. אינו אחד( ויום שנים ג'בת
 ביום נבעלה )אם אחד ויום שנים ג'בת
 הבחולין )כנ"ל( לעבר דין בית ונמלכוזה(

 שנים ג' בת אינה עדין )שכןחוזרין
 זה הרי שם האמור וכפי אחד,ויום

 ואם וצוללת"(, וחוזרת העין את"כעוכר
 משה": ),,פני חוזרין הבתולין אין -לאו

 על דין בית לדעת מסכמת הטבעשאף
 עלי'(. גומר 'לאל וזהו: ; ה' גזירתידי
 ד. שיט מד'ועין

 להלן שחר-עין אעירה 1כנ1ר : טנ"ז
 י. בהעלותך ותנ. סבקי"ט

 וכו' עולמים באהלך אגורה ה:ס"א
 דעתו על עלתה וכי ה: ב' שק'-ירו'
 אלא לעולמימן וקים חי שיהא דודשל
 שיהיו אזכה הקב"ה: לפני דוד אמרבך

 ובבתי כנסיות בבתי נאמריןדברי
 צו. סוף יבמות ועיןמדרשות,
 מהבל המהי לעלות המאזנים : יס.יב

 שישראל וכזבים הבלים כל בג:יחד-פסיק'
 מתכפר במאזנים וכו' בעוה"זעושין
 תשרי. - מאזנים שמזלו בחדשלהם,

 ועמקים הצאן כרים לבשו יהס"ה
 לפי - ישירו אף יתרועעו בריעטפו

 ,לבשו אימתי : מפרש מאיר ר' שר"ה
 בר', יעטפו ש,עמקים בזמן הצאן'1כרים

 באדר. 1 בר' יעטפו ,עמקיםוחימתי
 המאחרות )ורק באדר מתעברות)הצאן(

 ה' )לאחר ויולדות בניסן(מתעברות
 ולכן אלול, שלהן ר"ה באב,הדשים(

 אלעזר ר, בהמה. ימעשר ר"ה באלולבא'
 כרים ,לבשו אימתי אומרים: שמעוןור'

 1 ישירון אף ש,יתרועעו בזמן 1הצאן'
 בניסן. ? שירה אומרות שבליםאימתי

 מתעברות המקדימות )ורק בניסןמתעברות
 תשרי* שלהן ר"ה באלול, ויולדותבאדר(
 בהמה. למעשר ר"ה בתשרי בא'ולכן:
 וטעמי נפרך הגמרא של זה פרושאבל
 אחר. באופן מתפרשים וכו' מאירר'

 מ.. ביכ' יום-עין יום ה' ברוך כ:מ"ח
 צדיקים ועם חיים מספר ימחו כס:ס"ט
 נפתחין ספרים ג' טז: יכתבו-ד"האל

 ונחתמין נכתבין גמורים צדיקים וכו'בריה
 -לאלתר גמורים רשעים ימורי,לאלתר
 מריה ועומדים תלויים בינוניםלמיתה,
 ובית שמאי בית דברי ועי"ש יוכ4פ,ועד
 בגופן העולם אומות פושעי עלהלל

 חדש, י"ב בה ונדונים לגיהינוםשיורדין
 וכו'. כלה גופןואח"כ
 ירח ויפני שמש עם ייראוך ה:ע"ב
 DS.: קיח.-סנ' שבת ט; ברכ' דורים-עיןדור
 ב'תם"ח ועין - דורות. ג' המשיחימות
 62(. )עמ' עמלק מלחמתערך

 אדע-קהלת"ר ולא בער ואני כב:ע"ג
 הספר, תחלת להיות ראוי היה זה לא:א'

 בתורה. ומאוחר מוקדם שאיןאלא
 חי י"ש - קדם קנית עדתך זכור ב:ע"ד

D"nfi: קודם ישראל שנבראו מלמד 
 העולם.שנברא

 ג: 1 לילה-ב"ר לך אף יוםד'דטי:לך
 היום מה מקלס, הלילה ולך היוםלך
 עושה שאתה בשעה ברשותך, הלילהאף
 - בלילה היום', ,לך ביום נסיםלנו
 חנו ביום נסים י הלילה' לך,אף

 : א ה' שופ' ביום, שירה לפניךאומרים
 בלילה נסים ביום"; וכו' דבורה"ותשר
 ישע. בלילה, שירים לפניך אומריםאנו
 הג4. התקדש כליל יכם יהיה "השיר כט:ל'

 שנות מקדם ימים חשבתי : 1ע"ז
 ישראל כנסת אמרה ב: מ"העולמים-שמו"ר
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 תהלים זמנים,מדרש7ע2זמנים

 אני יושבת ז רבוש*ע הקב"ה:לפני
 ממצרים, גאלתני שנים לכמהומחשבת

 ז-
-  גאלתני שנים יכמה : ואומרתלחוזרת

 שנים כמה ואומרת: אני ומחשבתמבבל,
 , מיון. לייש

 ה' ביום במקדש הלוים שיר -פ"א
 צ"ג. ועיןבשבת.
 בכסא שופר בחדש תקעו ד:פ"א
 שהחדש חג איזהו סו.: ביצה - חגנוליום

 השנה. ראש זה אומר הוי ? מולדה(בשעת נראיתי לא הלבנה )כלומר: בומתכסה
 בג. פסיק'ועין

 משפט הוא לישראל חק כי ה:פ"א
 ב"ר: אמרו ב א' ד"ה ייי' - יעקבלאלהי
 : השרת למלאכי אומר הקב"ה ר"ה,היום

 יעמדו סניגורין/ יעמדו בימה,העמידו
 בני: שאמרו העולם( את )לדוןקטיגורין

 למחר, לעברה ב"ד נמלכו , ר"ההיום
 העבירו השרת: למלאכי אומרהקב"ה
 קטיגורין, יעברו סניגורין, יעברובימה,

 אינו אם - למהר לעברה בנישנמלכו
 לאלהי ,משפט אינו כביכול לישראל',חק

 ה. פסיק' וציןיעקב'.

 ג' ביום במקדש הלוים שיר -פ"ב
 צ"י. ועיןבשבת.
 ה' תרועה יודעי העם אשרי : טזפ"ט
 זקנים ה' 4 תתם תה. יהלכון-י"ש פניךבאור
 יורד הקב"ה שנה לעבר נכנסיןוכהיו

 טעו שאם ביניהם, שכינתו.ומצמצם
 בהלכה. עיניהם מאיר הוא הלכה,בדבר
 ג' מזמר עם ביהד נקיא א-ט:צ"א

 נגעים( 4 אומרים )ויש פגעים שלשיר
 תה' י"ש - יא. י' ערובין ויח' סו שבועותלפי

 סבורים חנו ? הזה המזמוך אמך מיתתמב:
 משה אלא אמרו ולא אמרו,ששלמה
 ק"מ שם ולן לרקיע עולה שהיהבשעה
 תורה(. מתן )לאחרלינות
 ישוך מקטב יהלך באפל מדבר : 1צ"א
 מרירי", "קטב זה בג:  נשא תנ' -צהרים

 מי שכל פורח, מזיק )מין כד, ל"גדב'

 ועי"ש בעוגמו היים לו אין אותושרואה
 עד בתמוז מי"ז ווולט והואתאורו(,

 שעות. ט' עד שעות מד' בצהרים, באבט'
 עין מרירי' ,קטב על פרטיםוביתר
 תתתב. ותה' התקתהי"ש

 לשמרך לך יצוה מלאביו כי : יאצ"א
 צדיק ראית אם תתמג: תה' דרכיך-י"שבכל
 לאותה לצאת מבקש ואתה לדרךיוצא
 כדי ימים ג' עגיו אחר או הקדםהדרך,
 שלום שמלאכי מפני לדרך, עמושתצא
 הקדם להפך: וברשע כנ"ל. אותו,מלוין
 עמו תצא שלא כדי ימים ג' אחראו

 אותו, מלוין שטן שמלאכי מפנילדרך,
 1. ק"מתה'

 השבת. ם במקדש הלוים,"ב-שיר
 הטעמים, כזבדארים לא. ער"ה תמיד, סוףמשנה
 )ועי"ש(: תתמג ותה' לח בר' ולא.-י"ל ל שםועין

 ונשתכח אמרו הראשון אדם זהמזמור
 "מזמור שמו. על וחדשו משה ובאמדורו
 עמו שמשה שלא השבת" ליוםשיר

 ור: בר' כתוב, יום בכל מוצא אתהאפלה.

 אין השבת יום, בקר", ויהי ערב"ויהי
 היום היה שעות ל"ו ,ערבי: עמוכתיב
 ב. טור ראש 12 עמ' עיןוכו'

 חסדך"- בבקר "להגיד יב.: ג-ברכ'צ"ע
 בלילות'- ויציב"-"ואמונתך "אמתתפלת
 ואמונה". "אמתתפלת
 ו' ביום במקדש הלוים -שירצ"ג
 צ"ב. ועיןבשבת.

 ד" ביום במקדש הלויםצ"ד-שיר
 פ"א. ועיןבשבת,
 בדור- אקוט שנה ארבעים : יצ"ה

 שנה. מ' המשיח ימות צט.:סנ'
 הארץ-פס"כ"ח: לשפוט בא כי יהד'1
 וביו"כ.בר"ה

 שבועות תודה. של שירק,-נקרא
 רש"יסו,

 שמש למועדים ירח עשה יט:ק"ד
 חלונות שס"ה : כב ט"ו מבואו-שש"רידצ
 קפ"ב במזרח, קפ"ג ברקיע, הקב"הברא
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 ברא ומהן לשמש ברא מהןבמערב,
 והוא אחריו שט העולם שיהאללבנה
 שאין חלונות מי"א חוץ כלן,מהלך
 לכך וכו' מהן לאחד נכנסתהלבנה
 על גדול שהוא גדול נקראהשמש
 בשביל הלבנה ברא לכך יום. י"אהלבנה
 וממעטין מרכין ישראל שיהיומועדות
 תקנת בעבור לה רע ואינוכלבנה,

 לשני להמה מונה השנה שכלהמועדות.
 קצו שיודע והוא אדם. בני וישניעולם
 ראה שנים כמה ואדם אדם כלשל

 עשה המועדות אלו בשביל ורקהשמש.
 וכו/ הלבנהאת

 וכו' -אספון השמש ויזרה כב-בג:ק"ד
 ערב- עדי ולעבודתו לפעלו אדם~צא
 מכאן הלומד ג ע"ב וב"ר ז' פרק ריש ב"מעין
 שכורים. פועלים של עבודתם זמןע"ד

 לימיני- שב לאדוני: ה' נאום א:ק"י
 אברהם על הקב"ה כשנגלה : תחלא תה'י-ש

 אברהם בקש א. י"ח בר' יושב, היהאבינו.
 תצטער, אל הקב"ה: לו אמר וכו'לעמוד
 שאתה כשם שבו שנה, ק' בן זקןאתה
 בני בניך עתידין כך עומד, ואנייושב
 כנסיות בבתי לישב שנים ד' ובנינ'

 לפי עליהם, נצב ואני מדרשותובבתי
 ". ש"בבה'

 לתת לעמו הגיד מעשיו כה ו:קי"א
 טעם מה תתע: תה' גויים-י"ס נחלתלהם
 ביום שנברא מה לישראל הקב"הנלה
 יהיו שלא הכנענים מפני ב'? וביוםא'

 של אומה הלא לומר: ישראל אתמגנין
 הלא : להם משיבין וישראל חתם,בזוזות
 היוצאים "כפתורים : בידכם היאבזוזה

 ב' דב' תחתם", וישבו השמידוםמכפתור

 הקב"ה, של ומלואו העולם אלאכי.
 מכם נטלה וכשרצה לכם, נתנהכשרצה
 לנו.ונתנה
 יכלכל ומלוה חונן ארש טוב ":קייב
 : טז לא ושמו"ר יב משש הג' - במשפםדבריו
 מזה. זה לוין הקב=ה של בריותיוכל

 עד טבת מתקופת הלילה מן ליההיום
 היום מן לוה ולילה תמוז,תקופת
 הלבנה טבת, תקופת עד תמוזמתקופת

 מן לוין וחכוכבים הכוכבים מןלוה
 מן והשמש השמש מן האורהלבנה,
 לוה ודם ובשר דברים, בלא זה עםזה. שלום ועושין מזה זה לוין וכו'האור
 וכו'. ובגזל ברבית לבלעו ומבקשמחברו

 בשם נקראים אלהקי"ג-קי"ח-מזמורים
 בי"ב בביהמ"ק נאמר והיה "הלל",הכולל
 )בדלוג ובר"ח בפסח ומאז 1 ידועיםימים

 ימי בכ"א( : )בגולה וביעהקט"ווקס"ז(
 )ובגולהז פסח של א' הנדולים:החגים

 ב' : ובגולה ז )שבועות עצרת וב(,א'
 וח' סוכות ימי ט'( )בגולה: ח'ימים(,
 יום י"ח מדנה: ה ד' סוכה -י1' חנוכה.ימי

 הראשנן יו"ט ליל ועוד כנ"ל אהד,ולילה
 אין מה משדם סובאך כס יפמיק' פסח.של

 בשביל הפסח? ימי בשאר הללגומרים
 : יז כ"י משלי וכתוב המצרים, בושמתו
 תשמח". אל אויביך"בנפול

- 
 זה הלל

 נביאים הדעות: מעולקות ז אמרימי
 שיהיו לישראל להן תקנושביניהם
 צרה כל ועל פרק כל על אותואומרין
 וישראל משה 1 וכו' עליהן תבואשלא
 יהושע אסרק דוד הימה מן שעלובשעה
 1 וברק דבורה 1 וכו' אמרוהווישראל

 ועזריהז מישאל חנניה וטיעתוזהזקית
 או הגדול" "הלל בשם - ואסתר.מרדכי
 שונות דעות לפי נקראים המצרי""הל5

 )או קל"ה-קל"ז המזמורים מןמזמורים
 תענית 1 קטו-קיח פם' המעלות"(. "שירלמן
 ה' פס' ירו' בתוספות(ז ושם שם )ועין י. ערכיו ;כח

 "ממזרח ג: קי"ג הפסוק נגן א: ל' מגלהז.-ירר
 משמע ה'" שם מהולל מבואו עדשמש
 הזמנים: סדר על אמורים ההלל פרקיכי
 ישראי "בצאת א:קי"ד

 ממצרים"-לשעבר,
 1 הילו לדורות - ה'" לנו "לא א:קט"1

 לימות - ה'" ישמע כי "אהבתי ח:קט"ז
 בעבותים"- וזג "אסרך כז: קי"חהמשיש
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 אתה "אלי : כח שם ז ומגוג גוגלימות
 לבוא. לעתיד -ואודך"
 אלה' פסוקים קיט.: כא-כס-פס'קי"ח
 דוד אחי וישי, דוד ע"י חליפותנאמרו
 דוד את שמואל שמשה בעתושמואל
למלך.
 להודות אקום לילה הצות סב:י"ס
 היה כנור : יב ט"ו מבמ"ר ועי"ש ג ברכ' -לך
 כנגד לוד של ממטתו למעלהתלוי

 הלילה חצות שהגיע וכיוןהחלונות,
 בו, ומנפנפת צפונית רוח נושבתהיתה
 שהגיע עד בתורה ועוסק יושב דודוהיה
 "וכנור ט: נ"י שנאמר, וכו', השחרעמוד
 לכף ידע דוך ה: ישם ,נחר".אעירה
 והכנור כנור, בלי גם בדיוק לילהחצות
 ,ועין משנתו. לעוררו אלא לו נצרךלא

 אמר 50(.-ושדשם: )עמ' חשך מכתב'תמ"ח
 ומערב מורח מלכי כל : הקב"הדוד.לפני
 לילה' ,חצות ואני שעות, ג' עדישנים

 סועד דוד כשהיה א: א' ברכ'וכו'.-ירו'
 ובשעה אקום'; לילה מלכים-,חצותסעודת
 עיני , ,קדמו - עצמו סעודת סועדשהיה

 בז. ב' איכ"ר ועין קמח. קי"טאשמורות',
 ג ביב, לפי בנשף קדמתי : קמזקי"ט

 ובסוף הלילה בסוף : נשפים שנייש
 השלישי. ביום ערך ב'ףפ"ד ועיןהיום.

 אשמורות-ברכ' עיני קדמו קמח:קי"ט
 ארבעה או שלשה אם דעות, חלוקי4:

 ליל ערך ב'מפ"ג ועין בלילה.משמרות
 א. א' ברכ' ית' גם ועין העומר.קציר
 מעשה בג: ג"ח רתמים-ב"ר גחלי : דק"ג
 והיה האור את בו שהציתו אחדברותם
 ומורף. וקיץ חורף חדש: י"חדולק

 על שלום לבניך בנים וראה ו:קכ"ח
 היו כיצד ב: סוף א' רבתי איכה -ישראל
 בנו משיא אדם היה ורביןי פריןישראל

 לילד, ראויה שהיא. אשה שנה י"בבן
 שנה, י'ב בן בנו בן ומשיא חוזרוהיה
 שהוך עד שנים לכ"ו מגיע היהלא

 התיג. מיכה י"ש ועין לבניו. בניםרואה

 וכו'-מזמור טוב כי לה' הודו :קלט
 מהם אחד וכל פסוקים, כ"ו בו ישזה

 -מס' חסדו" לעולם "כי במליםמסתים

 הקב"ה שברא דורות כ"ו כנגד :קיח,
 אותם וזן תורה להם נתן ולאבעולמו
בחסדו.
 א ה' ב"י - צרתני וקדם אחוד : הקל"ב

 לפי : תתפז( תה' ביש, המתוקן הנוסח)לפי
 ו,קדם' א' יום למעשה ,אחור, אלעזרר'

 של דעתו היא וזו אחרון, יוםלמעשה
 נפש הארץ בתוצא כד: א' בר' אליעזר,ר'

 ; הראשון אדם של רוחו היא זו -חיה"

 למעשה ,אחור' לקיש בן שמעון רןולפי
 בראשית למעשה ו,קדם' אחרוןיום

 של דעתו היא וזו א'(, יום)למעשה
 מרחפת אלהים יורות ב: א' בר' לקיש,ריש
 הראשון. אדם של רוחו המים"-זו פניעל

 ולפי זה, מררם בפרוש התקשוהמפרשים
 היתה א' דעה לפי כך: לפרשו ישרעתי
 יום וצירת של הראשון המעשה אדםיצירת
 היא חיה' נפש הארץ ,תוצא שכןהששי,
 דעה ולפי זה; יום ביצירת הראשוןהכתוב

 קודמת אדם של רוחו יצירת הגתהכ'
 אלהים ,.רוח הכתוב לפ. בראשיךלמעשה
 היה נופו אבל המיש, פני עלמרחפת
 כפי ו', יום יצירת של האחרוןהמעשה
 ולפי כד-לא. א' בר' הכתוב-ם מן'הנראה

 ביום הקב"ה ברא דברים. 1' א: תזריעתנ'
 קודם תחלה, אדם של ונפשו וכו'ו'

 ו', יום למעשה ואחור ו' יוםמעשה
 הששי.-ועין יום כל בו עוסקשהיה
 י- יח..ערמין

 בהם- אחד 1ל1 יוצרו ימים : טזקל"ט
 ,ולר - נלונות דעות לפי : תמפה בה'י"ש

 של סיסרא, של יומו אחד: יוםלהקב"ה
 אחד ומגוג; גוג שלסנחריב,

. 

 משס"ה
 שכלו השבת יום יו"כ; והוא השנה,ימות
 האלף ו לתורה מוקדש להיותצריך

 שנה שמיטה עושים שאנו וכשםהשביעי,
 לעשות הקב"ה עתיד כך שנים, לז'.אחת
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סדרי240 איוב משיי, תהלים, ימנים,מדרש

 שנה. אלף שהוא שלו אחד יוםוכמיטה
 נשק- ביום לראשי סכותה : חק"מ

 את נושק שהקיץ - נשקי ,ביום : שםי"ש
החורף.

משלי
 גדולה, בו' משלי: תחלת כמשלי-י"ש א:א'
 שתנתן יום מ' )שלמה( שהתענהמלמד
 כמשה. התורה חכמתלו

 משלי ערמה-י"ש לפתאים לתת ד:א'
 אדם צריך ולהלן שנים כמה מןתתקכט:
 : שם שנה. כ' מבן ? ערמה בולהיות
 שנים כמה עד - ומזמה" דעתומלנער
 ש,1 כ"ה עד מאיר: ר, נער? נקראאדם
 ישמעאל: ר' ; שנה ל' עד עקיבא:ר'
 ג: א' במ' אומר, שאתה כמו שנה, כ'עד

 ומעלה". שנה עשרים"מבן
 תביא וכף עצל נמלה אל לך 1ח:ר
 -- מאכלה בקציר אגרה לחמהבקיץ
 חיה ואינה הנמלה( היי )תאור א: ןדב"ר
 גידים לו שאין שמי מדשים, ו'אלא

 והיא חדשים, ו' אלא חי אינוועצמות
 שמוצאה מה כל בקיץ ומכנסתהולכת
 ג' שיה בבור ומצאו היה מעשהוכו'

 הקיץ מן שמכנסת מה כורמאות
ילחורף.
 לילה באישון יום בערב בנשף ט:ז.

 קמה קי"ט תמ' לעיףואפלה-עין
 - הפילה" חללים רבים "כי בו:ז'
 הגיע שלא חנם תלמיד זה כב.:"וטה

 הרוגיה"- כל ומורה-,,ועצומיםלהוראה
 מורה. ואינו להוראה שהגיע ת"חזה
 להוראה(ו ראוי נעשה הוא )הש"י: כמהועד
 שהתחיל משנה : )תוספות שנה מ'עד

 שנולד, משנה ולא שנה, מ' עדללמוד
ועיי"ש(.
 שעשועים ואהיה אמון אצלו ואהיה ל:י
 קדמה שנה אלפים ב' ב: ח' ב"י - יוםיום

 יום', ,מום : עונם של לבריתוהתורה
 ד. צ' תה' שנים, אלף הקב"ה שלויומו
 ט: ד' סנ' שבעה-ירו' עמודיה חצבה א:ט'

 ז' אלו : ב י"א הקש - בראשית. ימי ז'אלו
 מסיקין שנים ז' אותן כל גוג. שלשנים

 ושל רמחים ושל חרבות של,ידותיהן
 הן שנים ז' ואותן ט, ל"ט י"ז' לפימכינין,

 צדיקים. של המשתה( ימי )ז' פרטגמיאהן
 תקע. זכריה י"שועין

 קא.: סי' - רעים עני ימי כל : סוט"ו
 שנוי ? טובים וימים שבתות ישוהלא
 מעים. חוכי תחלתוסת

 מז: מיטה - יחיה מתנות ושונא כז:ט"ו
 הימים נתמעטו מתנות מקבלימשרבו
 כנ"ל. דכתיב השניםונתקצרו
 - רע יפקד בל ילין ושבע בג:י"ס
 שבע-כל אלא' שבע תקרא אל יר.:ברכ'
 רע. נקרא חלום בלא ימים ז'הלן

 - דרכו פי על לנער חנוך : 1כ"ס
 : אמך הד נחמיה וך' יהךןיה ר' : ל'קיד'

 ועד מי"ה : אמך והד כ"ב, ועדמט"ז
 לבנו. אשה להשיא הזמן גם וזהוכ"דן

 תכ - פריה יאכל תאנה נוצרכשיח:

 ? לתאנה תורה נמשלה למה יא:פנחס
 התורה וכך מעט, מעט נלקטההתאנה
 לפי הרבה, ולמחר מעט לומדהיום

 בשנתים. ולא בשנה לא מתלמדתשאינה
 שבת - דלים דין צדיק יודע 1:כ"ס
 מועטין, שמז131תיך בכלב הקב"ה יודעקנה:

 ימים. ג, במעיו אכילתו שוהתלפיכך
 וכו'- ארץ קטני הם ארבעה כד-כח:ל,
 "הנמלים מלכויות: ד' 1;ם : תתקטר משליי"ש
 עם חשפנים וכו'. בבל זה עז" לאעם
 "מלך וכו'. ופרס מדי זה עצום"לא
 מוקדון אלכסנדר זה לארבה"אין

 שטס כארבה כלו העולם בכלשנטלטל
 תתפש" בידיה "שממית באויר.ופורח

 השרצים בכל שאין רביעית מלכותזו
 וכו'. כשממיתשנואה
איוב

 והלילה בו אולד יום יאבד ב:ג'
 להריון לילה.נתן ט,: גבר-נדה הורהאמר
 להריון. נתן לאויום
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 איוב זמנים,מדרש~24זמנים

 לרגעים לבקרים, ותפקדנו : יח;,
 יוסי: ר' לומד מכאן ט!.:תבחננו-י-ה

 נדון אדם נתן: גר' יום, בכל נדוןאדם
 שעה.בכל

 ימים וארך חכטה בישישים יב:י"ס
 חכמים תלמידי : ג סוף וקנים קג"בתבונה-שבת

 חכמה ובמזקינין זמן כל תורה()זקני
 עליהם(, מתישבת )דעתם בהםנתוספת
 הארץ( עם )זקני הארץ ועמי כנ"ל;שנאמר

 בהם נתוספת טפשות שמזקינין זמןכל
 כ שם שנאמר, עליהם(, מיטרפת)דעתם

 וטעם לנאמנים שפה מסיר כד: גםועין
 יקח.זקנים
 מדבר הכתוב : ח ויחי ינ' - כנ"ל : כי"ב
 לגרות בקשו ששניהם ויעקבביצחק
 והעלים )הקץ, הקב"ה שלמסטורין
 מהם(.הקב"ה
 חדשיו מספר ימיו חרוצים אם ":י"ד

 ברא שהקב"ה בשעה : א בחקותיאתךנ-תנ'
 ואחד. אחד כל שי ימיו חרץעולמו
 עמם לפניהם נכון זרעם ח:כ"א

 מדובר א ל"ו ב"י לעיניהם-5פיוצאצאיהם
 לוי ר' ולפי המבול, .שלפני הדור עלפה

 ימים, לג' ויולדת מעוברת האשההיתה
 זאת לומדים ושניהם אחד, סיוםולרבנן
 י"ס שם, 1"נכונים" פה ,נכון' שוה:מגזרה

 ב. קיר שם. 1,,נכון"יא
 מ' יבישע' ; יתהלך שגגים יזויג יד:כ"כ

 בו: ח' כבמשלי הארץ; חוג על היושב :כב
 א א' ברכ' תהום-ית' פני על ' חוגבחוקו

 של עביו שוה. לבזרה ,חוג' ,חוג' א:1מ
 מהלך בינוני )אדם שנה נ' מהלךרקיע
 ברקיע נוסרת שהחמה עי ביומ;' מילמ'

 מילין, ד' מהלך אדם שנהי נ'מהלך
 אחד רקיע של שעביו אומרנמצאת
 ביום, שעות מי"ב כלומר ביום,מעשרה

 עביה גם וכך וחומש( שעה זהוהרי
 )ולפי שנה נ' תהום של ועביה ארץשל
 ששים מהלך ארץ של ענביה ה:פר"א
 נובע גיהנם אצל וכהוא אחד ותהוםשנה

 ; האדם לבני תענוג חמים מיםומוציא
 כמה שם ועוד : צד. פס' בבלי זה עניןועין

 עץ ואססרונומיים(. גיאוגרפייםענינים
 ולא !: ט"ו )ב"י שנה ת"ק מהלךחיים
 ת"ק מהלך קורתו אפינו א5א נופורק

 מהלך וכוש יום מ' מהלך מצריםשנה(.
 הארז שבין כשם אמרין: ורבנן שנים.ז'

 רקיע בין כך שנה, ת"ק מהלךלרקיע
 מהלך ועביו שנה ת"ק מהלךלרקיע
 כי זה, לפי ינסיק כס 1בפסיק' שנה.ת"ק

 עובר השני ברקיע 'נתון שהואהשמש
 ת"ק שנה: וח"ק אלף מהלך לארץעד
 הראשון, של עביו ת"ק לראשון, השנימן

 החיות טלפי = לארץ. הראשון מןות"ק
 י'ש'ר'ה/ רגל כמנין וט"ו שנה ת"קמהלך
 של ועביו והכוכבים החמה על ז. א'ית'
 ורחבו ארכו ה.-ועל בר' תנ' עיןרקיע
 וגן גיהינום של ושעוריהם שולםשל
 מסופר תתנז תה' יד.-בי"ש 1' שההיי עיןעדן
 מקום באיזה שנשאל גמליאל רבןעל

 יודע אדם שאין ענה והוא נתון,הקב"ה
 ביום אצלו הנתונה נפשו מקוםאת

 שהוא דבר של מקומו ידע ואיךובלילה,
 - שנה, ות"ק אלפים ג' ממנורחוק
 ומן השביעי, לרקיע כנראההכננה
 בין וכן שנה, ת"ק לרקיע עדהארץ
 לא הרקיעים של ועבים לרקיע,רקיע
 "אטר : בג ז' ש"ב  הפסוק ועל בהשבון.הכנס
 לו ולשים לעם לו לפדות  אלהיםהלכו
 שהלך כוצינו : ב ז' בקהלת"ר אמורשם"

 לו לקנות בשביל שנה ת"ק מהלךהקב"ה
 לארז השמים מן : הכונה כנראה ופהשם,
 ,הרבשלח זה ענין ועין שנה. ת"קמהלך

 ת"ק מהלך למערב ממזרה תתעא:נו:.-י"ש
 כגבה "כי יב: יא ק"ג תה' שנאמר,שנה,
 ממערב". מזרה כרחוק וכו' הארץ מעלשמים
 עת-חגיגהיג- ולא קומטו טז:אשרב"ב

 )הש"י: שקומטו דורות ץע,ד אלו :יד
 העולם שנברא קודם להבראותנגזרו(
 בכל ושתלן הקב"ה עמד נבראו,ולא
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 ועין שבדור. פנים עזי הן והןדור,
 תורה)עמ'64(. מתן ערךב'תמ"ח
 שלג מימי יגזלו הום גם ציה : יםכ"ד
 דברים בשביל : לב שבת - חטאושאול
 עשיתם ולא ההמה בימות אתכםשצויתי
 הגשמים. בימות שלג מימי מכםיגזלו
 שלום עושה עמו ופחד המשל ב:ב"ה

 העליונים (ופילו תתקיב: איהבמרומיו-י"ש
 אומר: שור עולים, המזלות שלום.צריכים
 רואה ואינו תהלה אני אומר:תאומים שלפניוי מה רואה ואינו תהלה,אני
 אני : אומר ואהד אחר וכל שלפניו,מה

 זח מזיק ו5א לזה זה ומשלימיןראשון,
 לא מעולם י: י"ב כבמ"כ א פסי' - זה.את

 אין לבנה. של פגימתה המהראתה
 שלמעלה ומה לו שקודם מה רואהמזל
 כלם ממנו. שלמטה מה אם כיממנו,
 הלופי וכמה הפוך. בעולם כמועולים
 שונים. במדרשים זה למאמרנוסחות
 : ל קדם-נדה כירחי יתנני מי ב:כ"ט
 בהם ואין ירהיט בהם שיש ימיםאילו
 ימים לך ואין לידה, ירחי אלושניסו
 הימים. מאותן יותר בטובה שרוישאדם
 ארבה וכהול אגוע קני עם : יחכ"ט
 מעץ הוה )כשאכלה : ס י"ט -ברירימים
 ההיה ואת הבהמה את האכילההדעת(
 מעוף חוץ לה שמעו הכל העופות.ואת
 ובסוף הי הוא שנה אלף הול. ושמואהד
 ושורפתו1 מקנו יוצאה אש שנהאלף
 בו ומשתייר מתמרטין וכנפיו כלהגופו

 אברים. ומגדל והוזרכביצה,
 נותן עושי אלוהי איה אמר ולא ?:ל"ה
 בית כל : יה עי1בין - בלילהומירות

 שוב בלילה תורה דברי בושנשמעין
 הרב.אינו

 וכו' עיניו מצדיק יגרע לא : !-הל"ו
 גדולה כשפוסקים קב.: 1זב' יגעי"ש-מגלה

 כל סוף עד ולזרעו לו פוסקיםלאדם
 משפילו. הקב"ה דעתו הגיס ואם יהדורות
 - עזו מטרות וגשם מטר וגשםל"זו:

 יורדים גשמים כמה עד : ט ל"הויק"ר
 יורה ב': עד ? פרות עושהוהארץ

 יורה : ג' עד בניסזז ומלקושבטרהשון
 באמצען וגשמים בניסן ומלקושבכסלו
 ,מטרות' ג', - וגשם' מטר ,וגשם ה':עד
 ה' אלה ז', אמרין: ורבנן ה'1 הריב',

 ו/ הרי בניסן ומלקוש בכסלוויודה
 בהיר חור, רחו לא ועתה : כאל"ז
 ותטהרם-ייקש עברה ורוה בשחקים,הוא
 ג' לאחר הגשמים, )בימות הרואה ה:כ-ג

 בכדורה לבנה בתקופתה, המה גשמים(?מי
 מזלות במסלותם, כוכבים)במלואה(,
 מעשה עושה ברוך אומר:כסדרן,

 ימי ג' "לאחר זה, פרוש ואולםבראשית.
 הלבנה, על רק כנראה מוסבגשמים",
 "ההמה על ולא והמזלותהכוכבים

 תהלת בכל קבועה שברכתהבתקופתה",
 מאותו שמוכה כפי שנה, כ"ה שלמהזור
 בתקופתה, המה הרואה : נט בברכ'המאמר
 עושה ברוך אומר וכו' בגבורתהלבנה

 חמה )כש"י: הוא ואימתבראשית.
 שנה, כיה כ5 : אביי אמר ןבתקופתה(

 ניסן תקופת ונופלת הוזר המהזורואז
 בשבת. לד' מג' הערב בתהלתבשבתאי
 השעות לסדר ובאורו מש"י פרוש שםועין
 מאדים, צדק, שבתאי, )= הנכ"לשצ"ם
 חמה ברכת לבנה(.-על כוכב, נוגה,המה,

 ובהדושה בתקופתה ולבנהבתקופתה
 יה. י' "ברכות" רמצם בו ט' ברכ' ירו'עין

 חתולתו וערפל לבושו ענן וישומי : טל"ת
 לערפל ענן בין הלבנה מדוך ז: סוף-פרא
 על זו כסויות קערות שתי כמיןעשויין
 מולד וכשהוא שניהם. בין והוא זוגבי
 פניהם את הופכים עננים ב' אלולבנה
 שניהם מבין יוצא והוא מערביתלרוח
 אחת, מדה הראשון בלילה שופר.כמין
 חציו עד וכן שניה, מדה השניבלילה
 ומחציו כלו. מתגלה שהוא עד חדש,של
 את הופכים עננים ב' אלו הדששל

 שיצא הלבנה פאת מזרתי. לרוהפניהם
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 שניהם. בין ומתכסה ונכנס מתחיהמתחלה
 השני בלילה אחת, מדה הראשוןבלילה
 עד חדש של סופו עד שנית,מדה

 בין נתון שהוא והראיה כלו.שמתכסה
 בפר"א הנ"ל.-ועין הכתוב מן ענניםשני

 אשטרונומיים גיאוגרפיים, ענינים כמהעל
 ביחוד השנה, ועבור החדש קדושועניני
 נב. נא, ח, ז, 1, ג,בפרקים

 ידעתה בקר צוית המימיךל"חיב:
 מקומו איזה ח"י: שכ' מקומו-ית'שחר
 ! נגנז איכן בראשית, ימי ששת אורשל
.

 פיהו- אל ירדן יגיח )בהמות( בג: מ'
 )או לו' מכניס שהירדן כ:ה :: כ"3רק"ר
 אחת. גמיעה עושה הוא חדשים5י"ב(
 עה.: לשיבה-ב"3 תהום יחשב כד:מ"א
 מרוב : )הש"י לאיתנו חוזר תהוםאין
 כנ"ל, שנאמר שנהי ע' עד שחסרו(המים
 משבעים. פחותה ,שיבה'ואין

 השיריםשיר
 תק"י; ,וטיר' מנין יא: ן א-שהש"ץח'
 יצחק קע"ה, )אברהם אבות שנותכנגד
 )בס"ה: הדברות ועשרת קמ"ז( יעקבקיפ,

 מהן השירים'-צא ,שיר נאמרתקי"ב(
 - המנין. מן עולין שאינן רעבוןשני
 מלאכי אמר14 הקב"ה זה שיר : יבושם

 באהל נאמרי בסיני 1 אמרוהוהשרת
 נאמר. העולמים בבית נאמרהמועד
 : לו א' ונאוה-שהש"י אני שחורה ה:א'
 ,שחורה : המרובות הדרשות שאר:בין
 בשבת, ,ונאוהן השבוע ימות כלאני'

 ,וגאוה' השנה ימות כל אני',שחורה
 הזה בעולם אני' ,שחורה הכפורים,ביום

 הבא. בעולם,ונאוה'
 כרמי הכרמים את נוטרה שמוני 1:א'
 כנסת אמרה יר: נטרתי-פסיק' לאשלי

 שאהא לי גרם מי הקב"ה: לפניישראל
 )במקורות בסוריא טובים ימים שנימשמרת
 בחוץ גלויות של טובים ימים ב'אחרים:
 אחד יום שמרתי שלא על ?לארץ(
 ישראל. בארץכתיקונו

 נפשי-שהשר שאהבה לי הגידה ז:8'
 נפשי שנתתי אומה לי, הגידי : מדא'

 "איכה החמה, בימות תרעה" "איכהעליה,
 הגשמים. בימות בצהרים"תרביץ
 א' בתורים_שהש"ר לחייך נאוו י:א'

 : בתוריהם תורה דברי שקורין בשעהגג:
 בעצרת, עצרת הלכות בפסח, פסחהלכות
 בחג. החגהלכות
 תתקפד: שה"ש גדי-'"ש עין בכרמי : ידא'

 וה' ד' עושין היו גדי עין כרמימה
 הצדיקים עתידין כך בשנה,פעמים
 בשנה. פעמים וה' ד' תולדותלהעמיד

 מה : תתקע שם - יונים עיניך : טוא'
 כך חדש, בכל גוזלים עושההיונה
 חדש מדי ונוהיה כג: ס"1 ישע'ישראל,
בחדשו".

 י: כ-ג החוחים-חקם בין כשושנה ב:3'
 וימים לשבתות מתוקנת זו שושנהמה

 מחר. לגאולת מתוקנין ישראל כךטובים,
 בין דודי כן היער בעצי כתפוח ג:3'

 גומר אינו הזה התפוח מה יב:הבנים_פסי'
 ישראל נתנו לא כך בסיון, אלאפרותיו
 ב' בסיון.-שהש"י אלא בעולם טובריח

 ניצו שמוציא משעה זה תפלח מהי:

 משעה כך יום, נ' פרותיו שגומרועי
 את שקבלל ועד ממצרים ישראלשיצאו
 יום. נ'התורה
 תעוררו-נתב" ואם תעירו אם ז:ב'
 הקץושלא את יגלו שלא השביעםקי4:
 : השוד)יש"י יגלו ושלא הקץ אתידחקו
 או e"nm 1 יי"ש הוא וכן העבור, סודאו
 התורה(. טעמיסוד
 א: ג' בלילות-שהש"י משכבי על : אג'
 הקב"ה: לפני ישראל כנסתאמרה

 בין לי מאיר היית לשעבררבוש"ע!
 מצרים של לילן בין ללילות,לילות
 ללילן בבל של לילן בין בבל, שלהלילן
 של ללילן מדי של לילן ובין מדי,של
 אדום, של ללילן יון של לילן וביןיון,

 המצוה ומן התורה מן לי שישנתיועכשו
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 משכבי על : ללילות לילות לינסמכו
 לילות. באובלילות
 יד: ג' -שהשר שלמה במלך יא:ג'
 חמה ברא שלמות, בריותיו שבראבמלך
 על ומזלות כוכבים מלאתן, עלולבנה
מלאתן.

 ח: כ"ח שש-ויק"ר עמודי שוקיו סו:ה'
 שהוא שש' ,עמודי העולם, זה,שוקיו'
 בראשית. ימי )ששת( עלמיוסד
 סו: 1' מלכות-שהש"א המה ששים ":1'
 מצרים( שיצאו )בנוי רבוא ששיםאלו
 פילגשים" "ושמונים ולמעלהו שנה כ'מבן
 ; ולמטה שנה כ' מבן רבוא פ'-אלו

 סכום ,ואין קץ מספר"-אין אין"ועלמות
 להם שאין קטנים אלו : כמא )תישלגרים
 הכתוב ויתפרש ז'יד בשהש"ר ואולםמנין(.
 למעלה שבין גבורים", "ששים ז: ג'שה"ש
 רבוא. ששים היו מכ' למטה וביןשכ'

איכה
 עיר תחרג: איכה עם-י"ס רבתי א:א'
 רגלים. בשלש בתוכה עמהשרוב
 שיני קד: סי' בלי5ה' תבכה בכה ב:א'
 ראשון מקדש על אחד למהו הללךבכיות
 עסקי שני.-,בלילה'-על מקדש עלואחד
 "ייבכו : א י"ר במ' המרגלים(, )עווןלילה
 ומה תתרו: איכה ההוא".-י"ש בלילההעם

 1 בלילה בוכה מן ביום בוכהנשתנה
 הרקיע ומזלי הבית כתלי בלילהשהבוכה
 באלמנה ומעשה קינה. עמונושאים
 שמתו נמליאל רבן של בשכונתואחת
 שנים, ז' כל בוכה והיתה בניהשני
 המטה באמצע יושב גמליאל רבן?היה
 ריסי שנשרו עד הלילה כל עמהובוכה
 משם. ופנוה התלמידים שידעו עדעיניו,
 מתי בוכיה-איכה אני אלה על : טזא'

 יש הנאה ומה משמרות. בטול על גה:(י
 היו בב' אלא ? המשמרות מןלעולם
 ב'ץכ"ד. עין וכו' ימים פורשי ע5מתענין
 לענה הרוני במרורים השביעני טו:ג'
 במרורים שהשביעני מסה יח: פתי' כב'-איכה

 הרוני פסח של הראשון יו"טבלילי
 פסח שליל נמצא לענה. ט"בבלילי

 הידוע: הכלל )5פי ט"ב ליל הוא)בשבוע(
 בש(.את

 אמונתך- רבה לבקרים הדשים כג:ג'
 מלאכי נבראים ויום יום ' כל : יד.חגיגה
 וכלין, שירה ואומרים נור די מנהרהשרת
 בין שיתה זה בענין כא ג' רבתי איכהועין

 נהר כי לו, שאמר וריב"חאדריאנוס
 )מהלכו פוסק אינו הירדן כמו נורדי
 והלא אדריאנוס: בלילין(. ולא ביוםלא

 ריב"ח: בלילה. ופוסק ביום מהלךהירדן
 כשם זה וירדן פעור, בבית הייתינטר

 בעילה. מהלך כך ביוםשמהלך
קהלת
 הבל קהלת, אמר הבלים הבלא"ב.
 הבליש ז' ג: א' הבל-קהלם הכלהבלים
 ב', ,הבליס' אחד, ),הבל' קהלתשאמד
 : רואה שאדם עולמות ז' ז'(-כנגדבס"ה
 ומנשקין מחבקין הכל לסלך דומה שנהבן

 י' בן לחזיר, דומה וג' ב' בןאותו,
 מיפה נוהם כסוס כ' בן כגדי,קופץ
 הרי אשה נשא לאשה, ומתאוהעצמו
 פניו מעיז .בנים הוליד כחמור,הוא
 הר* הזקין ומזונות, לחם להביאככלב
 רבה באריכות זה ענין ועין כקותהוא
 ימי ז' כנגד הבלים ז' - ג'. פקודיבתן

 ועי"ש.בראשית,
 נ-ח השמש-ב"ר ובא השמש וזריז ה:א'

 משה של שמשו השקיע שלא עד :ב
 יהושע וכן יהושעו ש9 שמשוהזריח

 שרה ושמואל, עלי קנזו בןועתניאל
 רבי, נולד עקיבא ר' שמת יוםורבקה;

 אדא 4' אהבה, בר אדא ורב רביוכן
 אבון ר' אבון, ר' ובנו אבון ר' אבון,ור'
 הושיעה. ר' ובנו הושיעה ר' הושיעה,ור'

 צפון אל וסובב דרום אל הולך ו:א'
 השמש מהלך על עייניזמ. עין -וכו'

 ארבע זמני ועל השונות השנהבתקופות
 עירו ושם שמואל, לפי השנהתקופות
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 העולם רוחות את לכון כיצד א ה'ערובין
 ביום ושקיעתה השמש זריחת פיעל
 וכו'. וטבת תמוז תקופות שלא'

 ז בשלח מכילתא קהלת-לפי אני יבא'
 להכתב ראוי היה זה כתוב לא( א')קהל"ר
 מוקדם שאין אלא הספר, תחלתולהיות
 בתורה.ומאוחר

 קהלם - לתקון יוכל לא מעות : ט81'

 בראשית ימי מו' המים משנתעותו ל!:8'
 להמנות" יוכל לא נתקנו-,,וחסרון לאעוד
 משנת הלבנה שנת הקב"ה משחסר-

 וקצים שנים כמה הרי יום י"אהחמה
 לא )כלומר: הגיעה ולא עבוריםוכמה

 ללבנה. חמה שנתהושותה(
 תחת חפץ לכל ועת זמן לכל א-ח:ג'

 וכו'.השמים
 ג' קהלה - למות ועת ללדת עת ב:ג'

 משעה - למות עת היא ללדת מעת :ד
 יחיש שמם כמה עלת נמר נלדשאדם
 )מוסיפין שנותיו את משלים זכהאם
 משנותיו.-ושם: לו פוחתין לאו אםלו(,

 שישא לו מצפה הקב"ה אדםמשנולד
 נשא ולא לכ' הגיע שנה, כ' פדאשה
 היא ללדת עת לו: אומר הקב"האשה,
 למות. עת אלא זו אין רצית, ולאלך.
 - בעתו יפה עשה הכל את יא:ג'
 לא העולם, נברא בעונתך יג: ג'קהל"ר
 אלא לכן קודם להבראות ראויהיה

 בונה הקב"ה שהיה מכאן גברא.לשעתו
 וכו'. ומחריבןעולמות
 חפנים ממלוא נחת כף מלוא טוב י:ד'
 קהל"י -7 רוח ורעותעמל

 מלוא ,טוב : י י.
 חפנים' ,ממלוא הבא, לעולם נחת'כף
 של אחת שעה יפה 1 הזה בעולםוכו'
 העולמ. חיי מכל הבא בנולם רוחקורת
 ומעשים בתשובה אחת שעה ויפההזה,
 שהעוה"ב העוה"ב, חיי מכל בעוה"זטובים
 מלוא -,טוב אעו"ז. מכח אלא באאינו
 חפנים' ,ממלוא השבת, יום זה נחת'כף
 המעשה. ימי ששת אלווכו'

 סו: ד' מסכן"-קהל"י ילד "טוב : יגד
 אלא לאדם מזדווג שאינו טוב יצרזה
 זקן"- "ממלך - ולמעלה שנה י"גמבן
 מיידותו לו מזדווג שהוא הרע יצרזה
 אדם שבעולם בנוהג : י פסיק' זקנתו.ועד
 הוא אח"כ שנים, ג' ב' חברו עםגדל
 גדל הרע ויצר וחבה, אהבה לוקושר
 ואם זקנותו, ועד מנעוריו האדםעם
 מפילו, שנה כ' בתוך להפילו יכולהוא
 בתוך או ס', בתוך או מ', בתוךוכן
 יוחנן על עליו אמרו מותו. יום עדפ',
 שנה פ' גדולה בכהונה ששמשכ"ג

 צדוקי. נעשהולבסוף
 מעט אם העובד שנת מתוקה יא:ה'
 מפרש ג תשא כי חג' - יאכל הרבהואם
 שבין בתורה, העמלים על הכתובאת
 אדם הי אם ובין שנה ל' אדם חיאם
 בתורה עמלו ששניהם ובלבד שנה,פ'
 שוהה שניהם שכר ואילך, שניםסי'
 במצרים ישראל את שמש משהשהרי

 ושמואל שנה, ק"כ וחיה שנה מ'ובמדבר
 משאן וסבל שנה נ"ב חייו ימיכל

 תה. הכתוב, ושקלן ישראל שלוטרחן

 ושמואל בכהניו ואהרן "משה כאחד: י,צ"ט
 המשלים. שאר ועי"ש שמו".בקוראי

 הולדו- מיום המות יום ו)טוב( א:ז,
 אין בו שנולד שביום ימהו א:שמ1"רמ"ח

 מודיע כשמת אבל מעשיו, מה יודעאדם
 לו מונין נולד אדם 1 לבריותמעשיו
 לחיים. לו מת-מוניןלמיתה,

 מעשרה לאדם תעז החכמה יט:.ז'
 : כ ט"ו שמ"ר - בעיר היו אשרשליטים
 בימי זקנים. בי' להתועד שישמכאן
 השנה את מעבר שלמה כשהיהשלמה
 שנאמר, לפניו, זקנים ז' מכניסהיה
 משבעה בעיניו עצל וזחכם טז: כ"1משלי

 והיה במדרש, עי"ש וכו' טעם"משיבי
 החוזה, וגד הנביא ונתן שימהשם
 י/הרי
 - מצאתי מאלף אחד אדם כח!!'
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 , דור לאלף שבא משה זה מט. ו'קה5"ר
 64( )עמ' תורה מתן ערך ב'תמ"חעין
 רע דבר ידע לא מצוה שומר : ה",

 עסוקה שהיתה אסתך זו ט: ח,-קהל"ר
 יודעת היתה ולא )י"ס: חמץ בעורבמצות
 המן(. שלברעתו
 נער שמלכך ארץ לך אי יז: טזי,
 שמלכך ארץ אשרך יאכלו. בבקרושריך
 בעת ושריך חורים בן דיינך( :)רשיי

 יושבין מתי עד - מכאן : י.יאכלו_שבת
 סעודה. זמן עד יבדין
 לשמונה וגם לשבעה הלק תן ב:י"א
 מילהו ימי ח' בראשית, ימי ד מ:-ערובין

 לרבות ,וגם' ו החג ימי ח' פסח, ימיז'
 זו ,לשבעה' ל: ויו"כ.-פסיק' ור"העצרת
 דור זה ,לשבעה' מילהן ,לשמונה'שבת,
 ובאורו המתוקן הנוסח )לפי משה שמלד
 לאברהם, ז' דור היה משה שכן בוברישל

 דור זה ,לשמונה' מילה(, למצותהראשון
 ועין עוד, בפסי' שם ועין יהושע. שמלח'

 ז. י"רייק"ר
 נד וכו'-פס' יודע אינך כאשר ה:י"א
 מכוסים ז-ברים ז' )בשנוייו[(: ט י"אוקהל"ר
 ויום המיתה יום השאר: ובין אדם,מבני

 תחזור מתי דוד בית  ומלכותהנחמה
 תפול. מתי )אדום( פרסומלכות
1ws:בחורותיך בימי בוראיך את וזכור א 
 קנא: הרעה-שבת ימי יבואו לא אשרעד
 אשר שנים והגיעו - הזקנה ימיאלו

 המשיח ימי חפץ-אלו בהם לי איןתאמר
 חובה. ולא זכות לא בהםשאין
 המבוע-ב"רק'ז: על כד 1:ותשברי"ב
 זה מדיינין והכרס הפה לבואלעתיד
 שגזלתי מה כל לכרס: אומר הפה זה,עם

 היא ימים ג' ולאחר נתתי. בךוחמסתי
 מה כל לך הא לו: אומרת והיאנבקעת
 וחמסת.שגזלת

 הננ זה בפרק הכאים העניניםרוב
 ואו המפר, שבגוף זעים,כ.מדרש המפוזריי הענינים לאותםהשלמות
 במפתח. למצוא אפשר שםמקומם

 מיתת: ועד מלדתר אדם בהייזמנים
 אשתו עם אדם שמש אם א: מצורעתנ'
 כיצד' בצרעת. לוקין הבנים נדתהבימי
 הנולו הבן לנדתה ראשון ביוםשמש
 שנה ב'-לכ' ביום שנים, לי' לוקהמהם
 שנה, ד'-למ' ביום שנה, ג'-לל'ביום
 ביונ ש', ו'-לס' ביום ש', ה'-לנ'ביום

 וכו' נדתה, ימי ז' כנגד ש',ז'-לע'
 שנה, ע' אלא אדם של שנותיוואין
 שנה. פ' זכה י, צ'תה'

 נדד תורה: אמרה מה כופני לא:נדה
 תורה: אמרה בהו וקץ בה שרגיל מפנילז'?
 חביבה שתהא כדי ימים, ז' טמאהתהא
 ועי"ש לחופה. כניסתה כשעת בעלהעל
עוד.

 )להריוןן הראשונים ימים ג' : ס.בע'
 )הזרעך יסריח שלא רחמים אדםיבקש

 טנ ממ' זכרי -שיהד סם מ' ועדמי
 עו סנדק והא שלא - חדשים יועד

 תז מר נפל, יהא וע-שלא יעדחדשים
 בשלום. שיצא -ט'

 עוסק הקב"ה יום מ' כל יב: כ"גויק"ר
 הולכה היא יום מ' ולסוף הולד,בצורת

 ש, ידיו רפו מיד אחר, עםומקלקלת
 ראשון של 1 אצור מי של אמר:יוצר,
 - שניז שלאו

 יוכ לם"א נגמר )ברקתו( הזכי ל.:נדה
 וחכמים ישמעאלי ר' דברי לפיא,והנקבה
 ברית ואחד הזכר ברית אחראומרים:
 ישמעאל: לר' לו אמרו מ"א. וזה זההנקבה
 אלכסנדרוס מלכה בקליאופטרהמעשה

 ובדקן ימלכות הריגה שפחותיהשנתחיבו
 בהם נסו ליהרג שעומדות מתוך)רשי:
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 מ' לסוף שתיהם וקרעום לביאהויחדום
 ומצאן נקבה( ואחד זכר אחדונמצא
 ישמעאל: ר' להם אמר למ"אי וזהזה
 )עי"ש( התורה מן ראיה לכם מביאאני
 השוטים! מן ראיה לי מביאיןואתם
 לסמוך אין ישי: ולפי שם המפורש)לפי
 שהיתה זו כי אפשר שהרי הבדיקה,על

 קודם(. יום מ' נתעבתה בנקבהמעברת
 מעשה ישמעאל: ר' )לחכמים( להםאמר

 שפחותיה שנתחיבו יונית מלכהבקלפטרא
 למ"א זכר ומצאן ובדקן למלכותהריגה
 ראיה מביאין אין לו: אמרו לפ"א.ונקבה
 שנתעברה זו כי אפשר שהרי השוטים,מן

 הנסיון, מתחלת לא נתעברהבנקבה
 לפי אמנם ואם יו10 מ' לאחר אםכי
 שלא לשומר, אותה מסרו ישמעאלר'

 השומר אולי אבל אחר, אדם עליהיבוא
 עוד. ועי"ש עליה; באגופו

 ראשונים חדשים ג' רבנן: תנו לא.:נדה
 - אמצעיים התחתון, במדור דרו5ד

 במדור דר ולד אחרונים האמצעי,כמדור
 שבצנעה הדברים על ועי"ש 1העליון
 השניים הראשונים, החדשיםבג'

 חק"יי"דד; ועין ההריון. שלוהשלישיים
 ג. פקודיתנ'

 לחדשים יולדת חשה ב: ד' יבמותירו'
 הכרת כמה עד : יא ד' שם -מקוטעים.
 חדשים. ג' עד ?העבר
 מתעברת אשה אין שמואל: אמר לח.: נדהי

 לרע"ג או לרע"ב או לרע"א אלאויולדת
 שלא הראשונים, כחסידים ויאמר הואיום.
 בשבת בר' אלא מטותיהן משמשיןהיו
 שבת. חלול לידי נשותיהן יבואושלא
 )כלומר: ואילך מדי אמור: לאו ויותרבד'
 בה, בד', שרק יוצא, הנ=ל ההשבוןלפי

 שבתג לחלול חשש אין ובשבתובו'
 טעמם מה והחשבון(. רש"י פרושועי"ש
 כתיב, שכן ? הראשונים חסידיםשל
 -,הריון' הריון" לה ה' הדסתן יג: ד'רות

 אפילו זוטרא: מר אמר רעיא.בגימטריא

 יולדח אינה 5ט' יולדת כי שאומר,למי
 למקוטעים. יולדת לזי יולדתלמקוטעים,

 הולד יצירת קידם יום מ' ב.:סוטה
 פלוני בת : ואומרת יוצאת קולבת

 פלוני שדה לפ5ונ?, פלוני ביתלפלוני,
לפלוני.
 ן באדם ניתנה מאימתי נשמה צא:סי'
 ועי"ש ן ההריון )מתחלת פקידהמשעת
 נקרם )כשהולד יצירה משעת אורשי(
 יצירה, משעת : ענה רבי ו אמו(במעי
 של חתיכה אפשר שאל: אנטונינוסאבל
 ואינה מלח בלא ימים ג' עומדתבשר

 רוחי" שמרה "ופקודתך : יב י' איובוהראיה פקידהי משעת רבי: והודהמסרחת?
 עוד כל "מי ג: כ"ז תתקיד-איוב איוב י"ש)ולפי
 וכן: - באפי"(. אלוה ורוח בינוהמתי
 משעת באדם: שולט הרע יצרמאימתי
 )של יציאה משעת או )כנ"ל(יצירה
 משעת : ענה רבי ? אמו( ממעיהולד
 בועט כן אם : אנטונינוס שאליצירה.
 משעת : רבי והודה ז ויוצא אמובמעי
 חטאת "לפתח : ז ד' בר' והראיהיציאה;
 לב עיצר : כא ח' י"ש-בר' )ולפירובץ"
 מנעוריו"(. רעהאדם
 שנה ולע' לס' אחת ג: ח' יבמותירי'
 ממזריהן ומכלה בעולם דבר מביאהקב"ה
 לפרסם ש5א עמהן הכשרים אתונוטל
 יותר חי ממזר אין וטס: חטאיהן.את
 מפורסם, שאינו בזמן ? אימתי יום.מל'
 הוא. חי מפורסם היה אםהא

 ואין מתפרקין אבריה )מיניקה( ט.:נוה
 חדש. כ"ד עד חוזרתנפשה
 ז הבא כעולם בא אימתי קטן : קיסי'
 משעה שנולדו משעה שונות: דעותלפי

 1 שנזרע משעה ן לדבר( )התחילשספר

 אמן, שיאמר משעה שנמולימשעה
 במרים המעשה מסופר גג א' כבהבאיש

 והם בניה, וז' היא שנשבית נחתוםבת
 שנהרג וכיון השם, קדוש על מתוכלם

 הכמים שיערו שבהם, הקטןהאחרון
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 ב' בן ונמצא תינוק אותו שלשנותיו
 ומחצה. שעות ושש חדשים וששהשנים
 וט' ה' ו' ו' ה' בן תינוק ז: בר'תנ'
 ואילך, י' מבן אלא חוטא, אינושנים
 הרע. יצר מגדל הואואז

 בן למקרא, שנים ה' בן כא: ה'אבית
 ט"ו בן למצוות, י"ג בןלמשנה,

 לרדוף, כ' בן לחופה, י"ח בןלגמרא,
 לעצה, נ' בן לבינה, מ' בן לכח, ל'בן
 פ' בן לשיבה, ע' בן לזקנה, ס'בן

 מת כאלו ק' בן לשוח, צ' בןלגבורה,
 העולם. מן ובטלועבר
 באשה: הכמים משלו משל מז.: משנהנדה
 שבגרה. - צמל 1 נעוריה ימי אלובוחל תינוקתי עודה פגה 1 וצמל בוחלפגה,
 את להכיר והסימנים הגמרא פרושועי"ש

 האלה. התקופותג'
 הנערות ימות בין אין ב: א' יבמותירו'
 בלבד. חדשים ו' אלא הבגרותלימות
 הסימנים.ועי"ש
 כל אשה נשא ולא כ' בן כס:קיד'
 כ' עד עבירה. בהרהור 1 בעבירהימיו
 מתי לאדם ומצפה הקב"ה יושבשנה
 נשא ולא כ' שהגיע כיון אשה,ישא
 עצמותיו. תיפח :אומר

 יום מ' עליו שעברו כל סו-יז:ערכין
 פורענות ז עולמו קבל יסוריןבלי

 לו.מזדמנת
 מעלי, סיכלא שנה מ' עד : קנב.שבת
 מעלי. משתי ואילךמכאן

 )60 ראשונה שעה רבנן, תנו : י.שבת
 מאכל שניה לודים, מאכל בבקר( 7עד

 )לפי יורשין מאכל שלישיתליסטין,
 ולטרוח לדאוג להם שאין עשיריםרש"י:

 פועלים, מאכל רביעיתלסעודתם(,
 פפא: רב ולפי אדמן כל מאכלחמישית
 חמישית אדם, לכל סעודה זמןרביעית
 תלמידי מאכל ששית פועלים,מאכל
 לחמת. אבן שורק ואילך מכאןחכמים,
ויי"ש.

 גדול אדם של דרכו אין ב: סטז'ייי'
 פחות שהוא אדם בן עם מהלךלהיות
 שנה. ל'מבן

 השם את מוסרין אין טו: ג'קהל"ר
 בחצי לעומד ולא אדם לכל)המפורש(

 שנותיו. רוב שיצאו למי אלאימיו
 מיתתך' לפני אחד יום קשוב קנג.:שבת
 יום איזה. יודע אדם -וכי י()אבותב'
 למהר, ימות שמא היום ישוב אלאימות?
 בתשובה. ימיו כלונמצא

 יפה סימן שבת בערב בזת כה:אדריינ
 מת 1 לו רע סימן שבת במוצאילו,

 יו"כ במוצאי לו, רע סימן יו"כבערב
 לו. טובסימן

 הראשונים ימים ג' כל ג: ט"ו יבמוהירו'
 על מרחפת הנפש האדם מיתתלאחר
 שהיא כיון לתוכוז לחזור וסוברתהגוף
 אף פניו, פרצוף שנשתנה אותורואה
 ואילך ימים ומג' והולכת. מניחתוהיא
 : לו ואומרת פניו כנגד נבקעתהכרס
 א: י"ס וחמסת._ויק"י שגזלת מה לךהא
 ן למה קים. אבל של תוקפו ימים ג'עד

 נכרת. הפניםשצורת
 מיתת )לאחר ימים ז' כל : ז ק'ב"ר
 היא יום ל' ועד שלופה, חרבאדם(

 י"ב עד לנדנה חוזרת ואינהמתרפרפת
חדש.
 הרשעים את דן הקב"ה ג: י' סנ'ירי'
 מדשימ ו, : יא פסיק' חדש. י"בבגיהנם
 בצנה. חדשים ו'בחמה,
 טעם טעמו שלא הם  י"ג : שסו יחז'י"ס
 אברהם עבד ואליעזר חנוךמיתה:

 מלך ועבד צור מלך וחירםומתושלח
 אשר בת וסרח פרעה בת ובתיההכושי

 יהושע ור' ומשיח ז"ל ואליהו קרח בניוג'
 בהיים נכנסו ט' אדרם: בשם לוי.-ושםבן
 ומשיח ז"ל אליהו חנוך, עדן:לגן

 מלך וחירם הכושי מלך ועבדואליעזר
 הנשיא יהודה ר' של בנו בן ויעבץצור
 פרעה, בת ובתיה אשר בתוסרח
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 תחתיו והכנס חירם הוצא אומרים:ויש
 לוי. בן יהושער'

 וצמחים ענפותהירת
 שתשמישו כל - רבנן תנו ח.:בכורות
 - בלילה 1 ביום יולד - תרנגול -ביום

 בלילה- בין ביום בין בלילה1עטלף-יולד
 ובין ביום בין לו-יולד הדומה וכלאדם

 הרי התרנגולת א: א' ביצה ניי'בלילה.
 יולדת והיא ביום אלא תשמישהאין
 יולדת היא בלילהז-שכן בין ביוםבין,
 זכר.בלא

 )כש"י: תרנגולת רבנן: תנו ח.:בכורזת
 שוהה התרנגול מן שנתעברהלאחר
 באילן וכנגדה יום, לכ"א להגמר(ביצתה
 , תפוח באילן כנגדו יום, לא'חזיר י תות באילן וכנגדו יום, לנ"בחתול תאנהי באילן וכנגדו יום, לנ' כלבלוז,
 חדשים, ו' - שרצי" מיני וכלשוער
 בהמה חטה(י )ישי: תבואה באילןוכנגדם
 באילן וכנגדו חדשים, טהורה-לה'דקה
 )לפי חדש טמאה-לי"ב גסה בהמהגפןו
 מי"ב פוחתת פעמים חמורה יא: ד' יבמ'ית'

 הלבנה מימות פחות לא אבלהדש,
 לא אבל מוסיפה, ופעמים יום,שנ"ד
 וכנגדו יום(, שס"ה החמה מימותיותר
 ובנגדה חדשים, טהורה-לט, דקלובאילן
 והנמר והדוב והארי הזאב זיתיבאילן

 שנים, והקיפוף-לג' והקוף והפילוהברדלס
 לע' - אפעה שוח; בנות באילןוכנגדן
 זה הרוב : חרוב באילן וכנגדושנה,
 פרותיו גמר שעת עד נטיעתומשעת

 - נחש 1 שנים ג' עבורו וימי שנה,ע'
 בנות מין : )כש"י מוכססים אוסרים:ויש חברי מצזנו לא רשע ולאותו שנים,לז'
 עוד. ועי"ש ממש(. שוח בנות ולאשוח
 בן יהושע לר' קיסר בין הוכוחישם:

 האומרים, אתונא דבי סבי ערדחנניה
 שנים. ג' הס הנחש של עכולו ימיכי

 גידים לו שאין דבר כל ג: א' שבתירו'
 114115ויnm~D 15 יריית* 5יי .ש5יי5ריו1ר5י55י

 עולמו.- את מחלף הקב"ה שנים לז'אחת
 צבוע אחרת(: נוסחה ביר' שם )ועין טז.ב"ק
 עטלף עטלףי נעשה שנים ז' לאחרזכר
 ערפד 1 ערפד נעשה שנים ז'לאחר
 קימוש י קימוש נעשה שנים ז'לאחר
 לאהר חוח חוח, נעשה שנים ז'לאחר
 אדם של שדרו ; שד נעשה שניםד

 מילי והני נחש, נעשה שניםלאחר'ז'
 במודים. כרעדלא

 המעגל , חוני על מסופר בג.בתענית
 שמעון בימי הי ת ג'  תענית משנה)שלפי
 נוטע אדם וראה בדרך שהלך שטח(בן

 עץ נוטע שהוא על עליו ותמהחרוב:
 אין שכן מפרותיו, לאכול יוכלשלא
 ישב שנה. לע' אלא פרות עושההחרוב
 שנה, ע' וישן ונמנם לחמי לאכולחוני

 של בנו בן את מצא משנתווכשהקיץ
 העץ פרות את מלקט כשהואהנוטע
 חוני על מסופר ט ג' תענית סבו.-עייי'שנטע
 הראשון, המעגל הוני של בנו בןהמעגל
 הוא גם וישן לחרבן סמוך חישהוא
 המקדש בית חרב ובינתים שנה,ע'

 השני חוני ישן זה לפי שנית.ונבנה
 הכונה אולי אבל בבלי גלותבתקופת
 בירושלמי והלשון הראשון, לחוניהיא
 מדויקת.אינה
 הזגגין ז כיצד סלמנדרא ג: וישבתנ'
 את מסיקין כשהן הזכוכית, אתהעושין
 מכובד רצופין, לילות וז' ימים דהכבשן
 לעכביש הדומה בריה משם יוצאההאור

 סך אדם סלמנדרא. אותה קוריןוהבריות
 האור אין מאבריו אחד או מדמהידו

 מקום. באותושולטת
 צד המלך דקלטינוס ב: ט' שניעייירי'
 ושלחם בכסף קרניהן וחפהצבאים

 למקומותיהם. חזרו שנה ל' בסוףלאפריקה.
 מועדים 1 הזמןחלקי
 משתשקע השמשות? בין :11יזהו לדשבת
 מאדימיו. מזרח שפני זמן כלהחמה
 הזליוו_ריו הכמיה ולא החחתווהצמיח

, יין *י -י י-ק-ימיי- , 9 9 י 4 * *יי  ש , א  
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 לתחתון- והושוה העליון הכסיףהשמשות.
 נחמיה ר' יהודה. ר' -דברי לילה,זהו
 החמה משתשקע אדם שיהלך כדי :אומר
 השמשות בין אומר: יוסי ר' מיל.חצי
 אפשר ואי יוצא, וזה נכנס זה עין,כהרף
 (רא.- ברכ' גירר ב ברכ' ועין עליו.לעמוד
 ולכל התלמוד לפי השמשות ביןלשאלת
 מלמעשה להלכה כה הקשותו, השאלותשאר
 "ני,השמשות" הספר מוקדש בא"יבימינו
 ה'רטיפ.ט. ירושלים, טיקציגסקי, מיכל יחיאל ר'להרג

 לשעה, מכ"ד אחד העונה א: א' גרכ'ירו'
 מכ"ד אהד הרגע לעונה; מכ"ד אהדהעת
 או א( עונה? כמה עה.: ועי"ש.-ע"זלעת.
 לילה. וחצי יום חצי ב( ; לילה אויום
 ותשרי ניסן בתקופת הא : פליגיולא
 בתקופת והא שוים(, והלילה שהיום)ר9.י:
 שעות(. י"ב היא שעונה )היינו וטבתתמוז
 יום, וחצי לילה שלמה ע31ה טה.:נדה

 בינונית עונה ט: נדה נדה, ולעניןועי"ש.
 יום כ' וטהרה(, טומאה )ימי יום5'
 ? זקנה היא איזו וט.: ז ושם טהרה(.)ימי
 סמוך עונות שלש עליה שעברוכל

 זמן מדת אינה ש,עונה'לזקנתה.-מכאן
 סתם, זמן מדת פרושה אלאקבועה
 לחוד. ענין לכל נקבעששעורה
 )לפרקים( 1 פרק הוא כמה ב: ט' ברכ'ירו'
 יום. לל'אהד

 של טובים ימים שני ט: ג' ערוביןית'
 הראשונים. נביאים מתקנת הן השנהראש
 אעפ"י הנולה: לבני כתב יוסי ר' :-ושם
 תשנו אל מועדות סדרי לכםשכתבו
 נפש. נוחי אבותיכםמנהג

 בא' הן: שנים ראשי ד' א: א' ר"המשנה

 באלול בא' ו5רגלימז למלכית ר"הבניסן
 שמעון ור' אליעזר ר' בהמה; למעשרר"ה

 ר"ה בתשרי בא' בתשריז בא'אומרים:
 לנטיעה וליובלות, ולשמיטיןלשנים

 כדברי לאילן ר"ה בשבט בא'ולירקות;
 בו. בט"ו אומרים: ב"הב"ש;
aai'נדון העולם פרקים בד' : ב א : 

 פרות על בעצרת התבואהי עלבפסח
 לפניו עוברין עולם באי כל בר"ההאילן,
 "היוצר : טו ל"ג תה' שנאמר, מרון,כבני
 ובחג מעשיהם", כל אל המבין לבםיהד

 הענינים כל על ועין - המים. עלנדונין
 וירושלמי. בבלי בגמראהאלה

 אדם של מזינותיו כל כח: פסי' טז.;ביצה
 מהוצאת חוץ יו"כ ועד מר"ה לוקצובין
 חדשים )וראשי טובים וימיםשבתות
 לתלמוד בניו והוצאת מועד( שלוחולו
 לבית מוליכין שהתינוקות )מהתורה
 הוסיף אם 15, פוחתין פחת אםרבן(,

 על נגזר ער"ה : יב ל"ד לו.-ויק"רמוסיפין
 שמתחסר. ומה שמשתכר מהאדם

 הפסח, פרס( )או בפרוס : א ג' שקליםירי,
 הן כל - החג בפרוס העצרת,בפרוס
 דלי פלגא )מחצית(: פרס-~גאדתנינן
 בהלכותיו.- שדורשים למועד קודםיום
 לרגל. קודם יום ט"ו פרוס שפו: תשאי"ש

 ואת אותך שה או "ושוך כח: כ"גויק'
 חולין משנה - אחד" ביום תשחטו לאבנו
 המוכר בשנה פרקים בד' : ד( גם )ועין גה'

 מכרתי אמה להודיעו: צריך לחברובהמה
 ערב הן: ואלו לשחוט, מכרתי בתהלשחוט,
 הראשון יו"ט וערב חג, ש5 האחרוןיו"ט
 וכדברי ר"ה, וערב עצרת, וערב פסח,של
 הכפורים יום ערב אף הגלילי: יוסיר'

 טוב(. יום שהוא מפני )תוספתא:בגליל
 לו שאין בזמן ז אימתי : יהודה ר'אמר
 אין למכירה( מכירה בין זמן שלריוח )כלומרי דיוח לו יש אם אבלריוח,
 במוכר יהודה ר' ומודה להודיעו.צריך
 שצריך לכלה הבת ואת לחתן האםאת

 ביום שוחטין ששניהן בידועלהודיע,
 דרכי על ללמוד יש זה ממאמר -אחד.
 באורו ולשם החגים. לשם הבהמותשחיפת
 . ה. וע"ז סג. חולין כתוספות רשייעין

 אם לדעת הרוצה כריתותה-1:הוריותיב;
 בי' נר יתלה לא, או שנתו אתיוציא
 בו שאין בבית לירכ ר"ה שביןהימים
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 יוציא כלו דולק הנר ואם פרצים,רוה
 ברעה. לאכלם שיש דברים על ועי"ששנתו.
 )שמן( שור בשר אכל : כלה ומס' ע.גיטין
 ט"ו או י"ר בלילי בלבנה ולןבלפת

 של )אש אחילו אחזתו תמוזבתקופת
עצמות(.
 מועד לאו חדש ראש והא י.:*בתוה

 אף הודש ראש )אמנם(, איבראשואי
 מועד. נקראהוא

 שמו לא תשרי וגנב ניסן גנב כו:סנ'
 שהוא ממה משהו הגונב )אריסגנב
 האסיף(. או הקציר בשעת בועובד
 מתים הקוברים קברנים אותם :*ם
 פפא רב החרימם עצרת של ראשוןביו"ט
 והיא הכשירם. הונא ורב לעדות,ופסלם
 עושים. שמצוה סבורים - המץרשעים
 אמר אחד גוי זח: מב"ר ד י"גב"ר
 מועדות לכם יש אתם )לריב"ז(:לריב"ק
 לנו יש ואנו וסוכות( עצרת)פסח,
 1 וקרטיסים( סטרנליא )קלנדא,מועדות

 שמחים, אנו אין שמחים שאתםבשעה
 שמחים. אתם אין שמחים שאנוובשעה
 ירידת בשעת שמהים? ואתם אנוואימתי
גשמים.
 לעשות שנהגו מקום : א ד' פס'מחנה
 עושין, חצות עד פסחים בערבימלאכה
 עושין אין יעשות' שלא שנהגומקום
 ביהודה : אומדים הכמים ה: להלןוכו'.
 עד פסחים בערבי מלאכה עושיןהיו

 עיקר. כל עושין היו לא ובגלילחצות,
- 1. *םיעין  לאכול שנהגו ינקום : ד שם 
 שנהגו מקום אוכלין; פסחים בליליצלי
 שנהגו מקום אוכלין. אין לאכולשלא

 הכפורים יום בלילי הנר אתלהדליק
 להדליק שלא שנהגו מקום ימדליקין

 כנסיות בבתי ומדליקין מדליקין.אין
 ועל האפלים ובמבואות מדרשותובבתי
 החולים.גבי

 אותם תולים הדברים כל א: ד' פס'ית'
 מלאכה לעשות לא הנוהגות נשיםבמנהג.

 כלות עד מנהגי אינו שבתבמוצאי
 פנהג. - בביהכ"נ במוצ"ש התפלהסדר
 אינו ובחמישי בשנ* מלאכה()בטול
 דערובתא ביומא מלאכה( )בטולמנהג. - הימים באותם התענית גמי עדמנהג;
 ביום מפרשים: ויש ויו"ט, שבת)ערב

 המנחה מן י מנהג אינו רבה(הושענא
 - בר"ח מלאכה( )בטול מנהג.ולמעלה
 למשתייה* "דלא הנוהגות נשי6מנהג.

 השתי, חוטי את לסדר לא לשתת:)=שלא
 ואילך-לנהג אב מר"ח לטוות( לאהיינו
 עוד.- ועי"ש שתיה. אבן פסקהשבו
 בס' מלאכה לעשות שנהגו ויקום ל:תענית
 לעשות שלא שנהגו מקום עושין1באב
 באב בטי ושותה האוכל כל עושין.אין
 העושה כל ביו"כ. ושותה אוכלכאלו
 ברכה סימן רואה אינו באב בט'מלאכה
 עוד. ועי"שלעולם.
 ורואה ניסן בימי שיוצא מי יא.:ר"ה
 חיסר שלא ברוך אומרי מלבלביםעצים

 טובות בריות בו וברא כלוםמעולמו
 אדם. בני בהן להתגאות טוביםואילנות
 מטאורולוגיהעניני

 שצוה הדברים מגי אחד ב: י' סםירו,
 העצרת היתה אם בניו2 אתאחיתופל
 אם ידעו ולא יפות, חטים זרעוברורה
יי- בבלי - בשרב. ברורה ואם בטלברורה

 אהיתופל צוה דברים ג' ת"ד: קמז.:בייב
 ברור עצרת של טוב ויום וכו' בניואת
 זרעומעונן( וכא צח שבועות יום)אם

 )מערבב, בלול אמר: זוטרא מרחטים.
 יעקב: ר' בשם נהרדעים אמרו מענן(.יום
 בלול בלול ולא ממש, ברור ברורלא

 צפונית ורוח בלול אפילו אלאממש,
 ברור. הוא זהמנשבתו
 של האחרון טוב יום מוצאי *ם:ב"ב
 נטה המערכה, לעשן ?ופין הכלחג

 בתים ובעלי שמחין עניים צפוןכלפי
 ופרות מרבין שנה שגשמי מסניעצבין,

 עצבין עניים דרום כלפי נטהמרקיביך
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 שנה שגשמי מפני שמחים, בתיםובעלי
 כעפי. נטה משתמרין1 ופרותמועטים
 הכל מערב כלפי שמחין, הכלמזרח
 לעולם מזרחית )רוח( ורמיניהי:עצבין.
 צפונית רוח קשה, לעולם מערביתיפה,
 וקשה שליש שהביאו בשעה לחטיןיפה

 : הגירסא כא )היומט שיניצו בשעהלזיתים
 קשה דרומית ורוח חונטין(, שהןבזמן
 לזיתים ויפה שליש שהביאו בשעהלחטין
 לא חונטין(ו שהן )בזמן שיניצובשעה
 )בריתא והא בב5( )לבני לנו האקשיא:

 ואולם ישראל(. ארז )לבני להםראשונה(
 יפה החמה בימות צפונית : )צ( אחרכמקום

 בימות דרומית קשה, הגשמיםובימות
 יפה, הגשמים ובימות קשההחמה
 לעולם מערבית יפה, לעולםמזרחית
 ועין - הרוחות(. על עוד )ועי"שקשה
 המנשבות הרוחות ד' של שעתן על כהב"ב
 וגם וכו' "כנור" ג ברכות ייש"י יוםבכל
 סו..סי'

 ראש של א' יום אותו : קמו.ב"ב
 אם חמה, השנה. כל חם הוא אםהשנה
 קרה. השנה כל קרהוא

 שנופלת ניסן תקופת לך אין : מ.עיפץ
 האילנות, את משברת שאינהבצדק
 בצדק שנופלת טבת תקופת לךואין

 והוא הזרעים, את מיבשתשאינה
 נופל( לבנה )כשמולד לבנהדאיתיליד
 או לבנה של )בשעות בצדק אובלבנה

 שעות בדבר כש"י פרוש שם ועיןצדקי
 חנכ"ל(. שצ*םהיום

 : מהלכת חמה שבילין בד' : צדהס'
 כדי בהרים מהלכת וסיון איירניסן
 ואלול אב תמוז השלגין, אתלפשר
 הפקוח, את לבשל כדי בישובמהלכת
 בימים מהלכת וכסלו מרחשוןתשרי
 ואדר שבט טבת הנהרות, את ליבשכדי

 הזרעים. את ליבש שלא במדברמהלכת
 לח, ניסן( )וחצי וניסן אדר לח:בכורות

 יבש. תשרי( )וחצי ותשריאלול

 גשמים ירידת יום קשה יג: א'קהל-ר
 בראשית. מעשה כל כנגד שקולהשהיא

 בן שמעון בימי מעשה בג.:תענית
 רביעית בלילי גשמים להם שירדושטח
 שבת מלילי : בחקותי )תתוה שבתותובלילי
 ככליות חסים שנעשו עד שבת(ללילי

 כדינרי ועדשים זיתים כגרעיניושעורים
 וכן לדורות. דוגמה מהם וצררוזהב
 בבנין עוסקין שהיו הורודוס בימימצינו
 בלילה, גשמים יורדין והיוביהמ"ק
 העבים ונתפזרו הרוה נשבהלמחר
 למלאכתן העם ויצאו החמה,וזרחה
 בידיהם. שמים שמלאכתוידעו

 : )ולחכמים במרחשון יורה 1.:תענית
 ב' א' רביעה בניסן. ומלקושבכסלו(

 גשמים( זמני ג' בו יש יורה )רש"י:וג'
 - ואפילה בינונית בכירה, רביעהאו
 ובי"ז בז' בג', : שונות דעותלפי

 בי"ז בוז ובכ"ג בי"ז בז', 1במרחשון
 ועי"ש. כספו ובר"ח במרחשוןובכ"ג
 ומטר" פטל )תפלת גשמיםשאילת
 רבן ולפי במרחשון/ בגי עשרה(בשמונה
 החג, אחר יום ט"ו בו, בז'גמליאל:

 לנהר שבישראל האחרון שיגיעכדי
 י.: תזניח גמליאל. כרבן והלכהפרת;

 אין בגועה בתקופה-הש"י: ס' עדובגולה
 מקום שהוא לפי בתקופה, ס' עדשואלין
 כך. 53 .מטר צריכים ואיןנמוך

 התהום יום לל' אחת : ג תעניתא'ירו'
 חדש בכל אחת פעם : ה )מפר"אעולה

 ומשקה התהומות( מן עוליןסילונות
 הארץ.את

 אסטרונומיה גיאוגרפיה,עניני
ואסטרולוגיה

 ף בר' הכתובים 5פי מד(: )י"ש אבכירמדרש

 וה"נפילים" האלהים" זנבני דבר עלא-ד
 מסופרת האדם, בנות א5 באואשר

 ועזאל, שמחזאי מלאכים, שני כיהאגדה,
 האדש בנות עם וקלקלו משמיםירדו
 יצרם. את לכבוש יכלו ולא יפותשהיו
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 איסטהר, ושמה אחת ריבה שמחזאיראה
 אמרה לי. השמעי אמרו בה. עיניונתן
 שם שתלמדני עד לך שומעת אינילו:

 בשעה לרקיע בו עולה שאתההמפורש
 הזכירה שם, אותו למדה זוכרהו.שאתה
 אמר קלקלה. ולא - לרקיע ועלתהאותו

 העבירה, מן עצמה ופרשה הואילהקב"ה:
 - הללו כוכבים ז' נין וקבעוהלכו

 בכימה.ונקבעה
 ע5 פרסה מאות ד' יוצרים צד.:פס'

 בכוש, מס' אחד ומצרים פרסה, מאותד'
 מס' אחד ועולם בעולם, מס' אחדוכוש
 אחד ועדן בעדן, ימס' אחד וגןבגן,
 כלו העולם כל נמצא בגיהנום,מס'
 כלו הישוב לגיהנום.-כל קדירהככסוי
 אדם שהרי תדע, יושב, אחד כוכבהחת
 למזרח הולך אחד, בכוכב עינונותן
 עומד העולם רוחות לארבע כנגדו,עומד

 וכל בדרום, ועקרב בצפוןכנגדו,-עגלה
 עגלה בין אלא יושב אינו כלוהישוב
 שעה אלא אינו כלו הישוב וכל ;לעקרב
 אלא לישוב נכנס חמה שאין ביום,אחת
 חמה שבחמש תדע ביום. אחתשעה
 שש חצי במערב, חמה ובשבעבמירח
 אדם. כל בראש עומדת חמה שבעוחצי
 סנ' ייי' דומים. ענינים כמה  עודויי"ש

 11 שעה תחלת )הינו חמש תחלת ג:",
 וסוף במזרח חמה חשבוננו( לפילפה"צ
 במערב. חמה לאחה"צ( 1 שעה )סוףשבע
 ח5א המערב נוטה חמה איןלעולם
 ז'.בסוף

 נראית שכימה שעה כל כא:במ"רי'
 ומשעקרב ברקיע, נראה עקרם איןברקיע
 מבשלת כימה נראית' כימה איןנראה
 טעם. בהם ונותנת הפרותאת

 לד משרתים הכוכבים כל י:פר"א
 צמח"ן- כל"ש ושמן: שעות שלכוכבים
 חמה, מאדים, צדק, שבתאי, לבנה,כוכב,
 : השבוע ימי לז' משרתים והם ,נהגה
 לבנהי צדק, ב' 1 -חמה כוכב, א'יום

 ה' 1 כוכב שבתאי, ד' 1 מאדים נוגה,ג'
 מאדים, ז' נוגהו לבנה, ו' צדק,המה,

 שהם מולות לי"ב משרתים וכלםשבתאי.
 )ניסן(, טלה הף ואלו חדשים, י'בכנגד
 )תמוז(, סרטן )סיון(, תאומים )איר(,שור
 מאזנים )אלול(, בתולה )אב(,אריה

 )כסלו(, קשת )מרחשון(, עקרב)תשרי(,
 )אדר(. דגים )שבט(, דלי )טבת(,גדי
 לנהוג בראשית במעשך שנבראוואלו
 אלו שמשין וז' חקיהן, וכן העולםאת

 כל השמים. ברקיע והסדירןנבראו
 החמה, חדש ימות את משרתיםהמזלות
 שעות י' יום ל' החמה חדשוימות
 ימות את משרת ומזל מזל וכלומחצה,
 מזלות ב' ומחצה, ימים ב' החמהחדש
 חדש בראש המתחיל השר ימים.לה'
 חמה. חדש בסוף המשלים השר הואחמה
 ז יפרק יעיש הסוגר. והוא הפותחהוא
 ועבוריים. תכוניים ענינים כמהעוד

 נט ברכות כש"י עין האמור שלולבאור
 "דקיימא" קכט שבת"באורחא",

 וערוציי
 "ואין נו.

 קעא-גג תרומה זהר דמזלית"ו "בריתא ועיןתקופה".
 נמשל 14דם בפסיקתא: יק8 : א האינותנ'
 נדמה כשנולד בתחלה מזלות.לי"ב
 וכו/ כשור ומתגבר רך שהואכטלה

 הראשון אדם חטא שלא עד ד: י'ב"י
 ובמהירות, קצרה דרך מהלכין המזלותהיו

 : ובמתינות ארוכה דרך סבבןמשחטא
 כגון חדש, לי"ב הלובו שגומר טזליש

 הלוכו גומר שהוא מז5 ויש ן חמהכוכב
 שנה, ויש-לי"ב לבנטו והיא יום,לל'
 שבתאם והוא שנה לל' ויש צדק,והוא
 גומרין שאין ומאדים נוגה כוכב, מןחוץ
 הוספה שם ועין שנה. לת"פ אלאהלוכן
 הגהה הנראה כפי שהיא שאלה","ובעי

 בפנים. והכנסה הגריון בשופישנכתבה
 לוקה חמה דברים ד' בשביל כס.:סוכה
 לוקין מאורות דברים ד'. ובשבילוכו/
 ערך עין ולבנה חמה לקויי ועלוכו/

 171/2. עמ'ג'רצ"ח
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 עופה שנה לע' אחד כוכב : י.היריות
 הספנים. אתומתעה

 נברא לא חמה נלגל אפילו בו: ג'קהלה
 ועי"ש. הארז, מןאלא

 לאכסדרה עולם אחיעזר ר' לפי : כהב"ב
 הוא רביעית( דופן לה שאין)רש"י:
 וכיון מסובבת, אינה צפונית ורוחדומה,

 צפונית מערבית קרן אצל חמהשהגיעה
 ולפי הרקיע; מן למעלה ועולהנכפפת

 שכלו אהל : )ישי לקובה עולם יהושער'
 מסובבת, צפונית ורוח דומה, הואמוקף(
 צפונית מערבית לקרן מגעת שחמהוכיון
 י"גיג: כיפה.-במ"ר אחורי וחוזרתמקפת
 והעולם קערה דוגמת עשוי שהיםמנין
 עשוי שהעולם כדור וכו'. ככדור?עשוי
 כשרצה מקדנוס אלכסנדרוסככדור.
 עד ועולה עולה היה .למעלהלעלות
 כבקעה, הים ואת ככדור העולם אתשראה
 בידו, קערה אותו מצירים זהומשום
 בים.- שולט ש11ינו בידו, כדור לאאבל
 לגלגל דומה הזה העולם ט': בטא ארץ ירדמס'
 אוקינוס זה שבו 5בן ; אדם שלעינו

 זה שבו שחור העוקם, כל אתשמקיף
 ירושלים, זה שבשחור קומטהעולם,
 - המקדש. בית זה שבקומטפרצוף
 אחשורוש כבש כיצד השאלה על א:אסת"ר
 כחצי : התשובות באות מדינותקכ"ז
 כאפי כעטרה1 עשוי היה העולםעטרה1
 בכלן - המים, כאמת הקב(; )כפניקבאי
 והפנימות החיצונות את מכבשאתה

 מאליהן.'נכבשות
 יהושע ר' של פנקסו על כתוב קנה:שבת

 פרוש ובצרוף עברי )בתרגום לויבן
 איש יהי בשבת בא' שנולד מימש"י(:
 מן כלום בו יהי ולא אחת במדהשלם
 כלו או לטובה כלו או האחרתוהמדה

 מלך, היה אשי רב )לדוגמה:לרעה.
 קקוזתא בר ודימי ישיבה, ראשכלומר:
 א'(, ביום נולדו ושניהם הגנבים,ראש
 שנווד מי וחשך; אור בו שנבראולהטעם

 שנבדלו משום רגזן, אדם יהי ב'ביום
 ונואף, עשיר יהי ג' ביום , המיםבו

 איש יהי בר' עשבימ1 בו שנבראומשום
 בו שנתלו משום )ויותן(, ונהירחכם

 חסדים, גומל איש יהי בה' 1מאורות
 בערב ועוויותי דגים בו שנבראומשום
 מצוות, אחרי )מהור( חזרן איש יהישבת
 שבתי אחרי כחזר שבת ערב דרךשכן
 על בשבת, ימות בשבת שנולדמי

 הנדול, השבת יום את עריושחללו
 : אחרת דעה ולפי וקדוש. פרושויהי
 )עין שעה מזל אלא גורם יום מזל5א

 את המשמשים המזלות בדברלמעלה
 )בשעה בחמה שנולד מי וככןהשעות(,
 זיותן, גבר יהי חמה( מזל שולטשבה
 אם יתגלו, וסודותיו משלו, וישתהיאכל
 אדם יהי נוגה בכוכב יצריח, לאיגנוב
 משום וחכם, נהיר אדם יהיבכוכב האשי נוצרה שבו משום ונואף,עשיר
 חמה1 מזל של סופרו הוא כוכבשמזל
 )כלבנה פגעים נגוע אדם יהיבלבנה

 סותר וסותר, בונה והולכת(, שמתנוונתזו
 וסודותיו משלו, לא ושותה אוכלובונה,

 יהי בשבתאי יצליח: יגנוב אםמכוסים,
 שמחשבות או נשכחות, שמחשבותיואדם

 אדם יהי בצדק נשבתות1 עליואחרים
 דמים? שופך אדם יהי במאדים 1צדיק
 טבח, או גנב, או דם(, )מקיז אומןאו
 מזל יש אחת דעה לפי - מוהל.או

 מזל אין שנית דעה ולפילישראל,
 אמר אברהם וכן ב. י' ירמ' לפילישראל,

 ואיני שלי באצטגנינות נסתכלתילה':
 לא לי "הן ג: ט"ו )בה' בן להולידראוי
 צא : הקב"ה לו אמר זרע"(.נתת

 אותו "ויוצא ה: )שם שלךמאיצטגנינות
 הושב אתה לישראל. מזל שאיןהחוצה"(
 אחזירו אני במערבן עומד שצדקמשום
 צדק", ממזרח העיר "מי : במזרחואקימו

 ב. מ"אישע'
 הכשרים הימים זינויים קכטבשבת

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



ה=

 שונים ענינים זמנים.מדיש255זמנים

 לא אבל שבת, .וערב ד' א', דם:,להקזת
 יו"ט. ,ערב ולא וה' ג'ב',

 איצטרולוגין להם אמרו שיפי:חג'
 האיצטרולוגין דברי אין :וישראל
 יהודים. שאתם בכםמתקימין
 התורה אין : אמר שמואל : 1 ח'מ"ר
 בשמים. שאומנותן באיסטרולוגיןמצויה
 איסטהולוגי אתה הרי : לשמואלאמרו
 הייתי לא להן: אמר ? בתורהוגדול
 שהייתי בשעה אלא באיסטרולוגיהמביט
 נכנס כשהייתי אימתי? התורה. מןפנוי
 המים.לבית

 והחדש, השנה עבורעניני
 ומשדותתקיפות

 מצטרפים בהם הקשורים העניניםוגל
 מתוך אלא נמסרת שאינה שלמהלתורה
 מקומה שאין ומפורטה, מסודרההרצאה
 בודדים ופרטים ענינים רק זה.בספר
 אפשר ואותם ושם, פה בספרפזורים
 לעקרי וביחס 1 המפתח בעזרתלמצוא
 נסתפק מהם המסתעף וכל הזאתהתורה
 הראשיים, המקורות רשימת בזהלתת
 אבל בדבר, למעונינים עזר רשימתמעין
 גמורה. לשלמות אחריותבלי

 דו ה' שני מעשי א; י' שביעית א; ה' פאה :ירו'
 ח, ד-ו, א' ר"ה א; ד' סוכה ב; א' שקלים א; ס'פס'

 ג' חגיגה ה; א' מגלה ג; א' א;.תענית ג' ב., פרקכל

 ב* ח' ג, א' סנ' ה; ו' נד' ו; ב' כתובות גז ב' מו"קא;

 לט.-מא, ערובין פז; שבת ; סג. י, ברכ'בבלי:
 כל כמעט ; ביצהר-ו ; נד-נח שכה ; נד נא, פם'גו.;

 ד ד' א, ג-ג' א' ר"ה משנה וביחוד' השנה ראשמסכת

 כתובות ל-לבן יח.-כה, ר"ה לה השיכת הגמראוכל

 מא-מב. יח, י-יג, וגמרא ג. ה' ב, א' סנ' משנהכאן
 לא; ח-י, וגמרא ב ב' ערכין משנה ז'ו; עדיות משנהע;

 ב.- א כ' ט, י"ס סופרים מס' - גז-נח*בכורזת
 ח. א.-פר"א ערכין ב; סנ' ; ג מגלה ר"ה;.תיסמתא
 אינם המדרשים שאר ומזלות. ברייתא דשמואל.ברייתא
 התלמוד. וברי על חוזריםאלא

 הענינים כל של מרוכזהתמצית
 למעשה הנהוגות הוספות בצרוףהאלה

 נתן מדורות זה שלנו העבורבחשבון
 החדש" קדוש' ב"הלכות תירה" "מקנה בספרוהרמב"ם
 מסכת הם י"א-י"ט הפרק-ם ושםא'-י',

 השמש מהלך על חשובהאסטרונומית
 התלמוד, ממקורות שאובה שאינהוהירח,
 בימיו. המדע ידיעות מיטב לפי חברהאלא

 סנ' השנה: עבור של היסודיהכלל

 אם אלא השנה את מעברין אין :יב-יג
 חודש, של רובו חסרה תקופה היתהכן
 אומר: יוסי ר' יהידהי ר' דברי יום,י"ו
 מקרא ושניהם יוחנן: ר' אמר יום.כ"א
 האסיף "וחג אב: ל"ד עמ' דרשו,אחד

 החג שכל סובר יהודה ר' השנה",תקופת
 יוסי ור' חדשה. בתקופה להיותצריך
 להיות צריכה החג פן שמקצתסובר

 הסוגיה כל שם ועין חדשה.בתקופה
 )אם גומר או מתחיל תקופה יוםבענין
 ראשון הוא התקופה נופלת שבוהיום

 הישנה(. של אחרון או החדשהלתקופה
 "כד כא.: בר"ח האמור הכלל אותיוזהו
 שחסר עד טבת תקופת דמשכהחזית
 תראה, אם - שתא" להאי עברהבניסן
 בניסן, י"ו עד תמשך טבת תקופתכי
 נימן ולקבוע השנה אותה לעבריש

 בתקופה יחול שפסח כדי שני,כאדר
 האביב. תקופתהחדשה,
 של במחזור העבור שנות סדרבדבר

 בשם מ"ב( )מ"ד. עולס" בייסוד מובאי"ט
 אליעזר, ר' מחלוקת,בין אליעזר יר'בריתא
 בורנשטין, ועין1 גמליאל, ורבןחכמים

 ז/96. עמ'"ממלוקת",
 )הירח( נולד שלא חודש כל ח:פסיק'
 בעין כה אין ביום שעות לששקודם

 בערב.לראותו
 מוסיפין מאברים, אמך רב : גג.ערובין

 כאשה מעברין, : אמר שמואל אבר,5ה
 : שם המשנה על הוא )המדובר'עוברה.
 אותו אבל הערים", את מעברין"כיצד
 שנה עבור על גם כנראה מוסבהפרוש
וחדש(.

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



סדרי256 שונים ענינים זמנים,מדרש

 אותם צוה סימון ר' א: ד' סוכהית'
 : השנים( קביעות )חשבונותהמחשבין

 תקיעה לא לעשות שלא דעתכםתנו
 רבה( )הושענא ערבה ולא בשבת)ר"ה(
 עשו בדבר דוחק יכם יש ואםכשגת,
 אפשר שופר מצות )שכן בשבתתקיעה
 תעשו ואל ר"ה( של ב' ביוםלקיים
 בשבת.ערבה
 בשבט ט"ב שאמרו נזה ד: ב' בכוריםירו'
 שנים של כסדרן שאלו: לאילנות,ר"ה
 לפי בשבט אם )כלומר: תקופות שלאו

 חדשיחשבון
' 

 חשבון לפי או הלבנה,
 שנים, של כסדרן והשיבו: החמה(?שנת

 בשבט, ט"ו )תופסים מעוברת שנהואפילו
 א'(, אדר אז הוא האמתי שבט כיאם

 לשני אפשר אי והלא : א י"ס שבתירו'
 להיות )בניסן( י"ד חל שלאשבועות
 אי והלא : הגירסה א ,' פס' )ושםבשבת.
 להיות י"ד שיחול שביעית לשניאפשר
 משובשה(. גירסה כנראה וזו זבשבת
 שמיטה, שבועות שני במשך :כלומר
 יחול שלא אפשר אי שנה, י"דשהן
 כללי לפי ואולם בשבת. פסח ערבבהן

 בין שנים י"ט שיעברו אפשרקביעותנו
 ה'תר"צ כגון פסח, ערב של שבתותשתי

 .יה'תש"י.
 לטעות רגילים האנשים רוב סט.:סנ'
 ל"א או ל' הוא ר"ח )אם החדשבעבור

 לאו יומא חד ט.: שכין העבר(. החדששל
 יודעים האנשים אין - דאינשיאדעתא
 אחד. יום עד העבור בחשבונותלדקדק
 בידם עלו חרשים שמות : ב א' ר"הירו'
מבבל.
 יוחנן לר' מבבל שלח שמואל צח:חולין
 ר'יוחנן: אמר דשיתין.שני. עבוראבא"י

 ידע. בעלמאחושבנא
 לארץ נקראו שמות ד'ב"רי"גיב:

 תקופת כנגד ארץ תקופותיה: ד'כנגד
 כנגד תבל פרותיה, מריצה שהיאניסן

 פרותיהז את מתבלת שהיא תמוזהקופת

 שהארץ תשרי, תקופת בנגדאדמת
 ארקא י אדמה של בולין בוליןעשויה
 אח מורקת שהיא טבת תקופתכנגד

 .פרותיה.
 ומתו היו אחים י"ג ד'יב: יני"ירו'
 המתים נשי באו בנים. בלא י'במהם
 רבי אמר להתיבם. ובקשו רבילפני
 ביכלתי אין לו: אמר ויבמן. לך :ליבם

 ממנו אחת כל : הנשים אמרולפרנסן.
 היבמו אמר אחד. חדש הבית אתתפרנס
 : רבי אמר ? העבור בחדש יפרנסומי
 עליהם והתפלל העבור. בחדש אפרנסאני

 והן באו שנים ג' לאחר להם.והלכו
 פתחו לפני ועמדו תינוקות ל"ונושאות

 לחדש מזונות ובקשו וכו' רבישל
 להן. נתן והואהעבור,

 וברכות. תפלות צדקה,תורה,
 בן וך"ש משולם בן יוסי ר' ז: ט'קהלי,ר
 לתורה, שליש י היום משלשין היומנסיא
 ויש ; למלאכה שליש לתפלה,שליש
 החורף בימות בתורה יגעין שהיואומרים
 הקיץ. בימותובמלאכה
 חייא בר בון ר' יגע כך : ח ו'שהש"ר

 תלמיד יגע שיא מה בתורה שנהלכ"ח
 שנה. לק'ותיק

 בבקשה : לרבנן רבא אמר לה:ברכ'
 תראו לא תשרי ובימי ניסן בימימכם,
 שלא כדי תורה(, ללמוד )בישיבהלפני
 במזונותיכם. השנה כל טרודיםתהיו
 שתי הקב"ה קבע ולפיכך : ג נחתנ'
 הנראה כפי )והכונה לישראלישיבות
 הוגין שיהיו ופומבדיתא( מוראלישיבות
 פעמים ב' ומתקבצין ולילה יומםבתורה
 המקומות מכל ובאלול באדרבשנה
 תורה של במלחמתה ונותניןונושאין

 והלכה בוריו על דבר שמעמידיןעד
 ומן המקרא מן ראיה ומביאיןלאמתה
 יכשלו שלא כדי התלמוד, ומןהמשנה
 ישיבות ב' ואותן וכו'. בד"תישראל_

 ולא שלל, ולא שמד ולא שבי ראולא

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



 שוגים ענינים זמנים,מדרש257'זמנים

 והוציאן אדום, ולא יון לא בהןשלט
 ן ירושלים חורבן קודם שנה י"בהקב"ה
 , גלות בשעת )היינו ובתלמודןבתורתן
 "והגלה יד: כ"י מ"ב כתוב, שכךיויכין(
 ואת השרים כל ואת ירושלים כלאת
 גולה, אלפים עשרת החיל גבוריכל
 דלת זולת נשאר לא והמסגר, החרשוכל
 צדקה וכו/ תורה גבורי הארץ"-אלועם
 והגלה שהקדים ישראל עם הקב"העשה
 כדי צדקיהו, לגלות יכניה גלותאת
 וישבו שבע"פ. תורה תשתכחשלא

 היום עד שעה אותה מן בבבלבתורתן
 'לימות ואף שמד, עריהן גזרו ולאוכו'

 וכו', רואין משיח של חבלי איןהמשיח
 לא שכינתי בשדה גולה שארםשאע"פ

 שם בבל עד "ובאת י: ד' מיכה ממך,וזה
 אויביך", מכף ה' יגאלך שםתנצלי,
 הגאולה, מתחלת שמשם ללמדך,שם'
 וכו'. לירושלים עוליןמשם

 תימידים זוגים אלף י"ב סב:יבמות
 אנטיפרס, עד מגבת עקיבא לר' לוהיו
 עצרת, ועד מפסח אחד, בפרק מתווכלם
 לזה. זה כבוד נהגו שלאמפני

 הצדיק בנימין על עליו אמרו : יא.ב-ב
 פעם צדקה. של קופה על ממונהשהיה
 בצורת, בשני לפניו אשה באהתחת
 : לה אמר פרנסני. רבי, : לואמרה

 כלום. צדקה של בקופה שאיןהעבודה
 מפרנסני, אתה אין אם רבי, לו:אמרה
 עמד מתים. בניה ושבעה אשההרי

 למות: ונטה חלה לימים משלו.ופרנסה
 עולם! של רבונו השרת: מלאכיאמרו
 אחת נפש המקיים כל : אמרתאתה

 , ובנימין מלא. עולם קיים כאלומישראל

 ימות בניה וז' אשה שהחיההצדיק
 לו קרעו מיד הללו? מועטותבשנים
 שנה כ"ב לו הוסיפו : תנא דינו.גזר
 שנותיו.על

 ובהם זקנים ק"כ יז-יח: ומגלה כחברכ'

 שמתפללין עשרה" "שמונה תפלת)היא
 וחזר שכחום ביום(, פעמדם ג'אותה
 לפני ברכות י"ח והסדיר הפקולישמעון
 להם אמר ביבנה. הסדר על גמליאלרבן
 אדם יש כלום : לחכמים גמליאלרבן

 )ובמקומות הצדוקים ברכת לתקןשיודע
 "אפיקורסום", או המינים9 "ברכתאחרים
 תקוה" . תהי אל "ולמלשינים תפלתוהיא

 הקטן שמואל עמד ? עשרה(שבשמונה
 בה והשקיף שכחה אחרת לשנהותקנה.

 וכו'. שעות וג'ב'
 לקרות ישראל זכו נוהיכן : כה כב ב'הב"ר
 הקב"ה פתה לא תורה. ממתן א("שמע*ז
 להן: אמר זה, בדבר אלא תחלהבסיני
 נענו אלהיך", ה' אנכי ! ישראל"שמע
 ומשה אחד", ה' אלהינו "ה' : ואמרוכלם
 לעולזן מלכותו כבוד שם "ברוךאמר:
 למיתה יעקב שנטה תשעה ב(ועד".
 שמא להן: ואמר השבטים לכלקרא

 משתחוים אתם העולם מן נפטרמשאני
 ישראל" תשמע לו: אמרו אחרזלאלוה
 בשכמל"ה : בלחישה אומר והואוכו'.
 שמע למרום משה שעלה בשעהג(

 להקב"ה: אומרים שהיו השרתלמלאכי
 לי,צראל. אותה והורידבשכמל"ו,

 "הזן* ברכת לישראל תקן משה מח:ברכ'
 מן. נהם שירד בשעה המזון()בברכת
 שנכנסו כיון הארץ ברכת להם תקןיהושע
 ירושלים": "בונה תקנו ושלמה דודלארץ.
 הבית" "על ושלמה ישראל"'וכו' פעלדוד
 תקנוה ביבנה והמטיב" "הטובוכו'.
 שניתנו היום אותו ביתר הרוגיכנגד

 ומהמיטיב* הסריחו שלא "הטוב" :לקבורה
 לקבורה.שניתנו

 בטוצאי היין על המבדיל כל : יחשבועות
 זכרים. בנים לו יהיושבתות
 הקב"ה לפני ישראל חביביז : צצ"יייז
 אומרין שישראל השרת, ממלאכייותר
 אין השרת ומלאכי שעה, בכל.שירה

 שונות:( דעות )לפי אלא שירה אומרין הסדר' על ברכות י"ח תקנו נביאים3מה
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 בשבת, אחת פעם ביום, אחתשעם
 פעם ביובל, בשבוע, בשנה,בחדש,
 בעולם.אחת

 לי יש : אומר הקב"ה שם: יחז'י"ש
 השרת מלאכי של רבבות אלפיתתק"ו
 סנדול שמי ומקדשים לפני עומדיםשהם
 ועד החמה מיציאת תמיד יוםבכל

 קדוש קדוש : ואומרים החמהשקיעת
 החמה זריחת עד החמה ומשקיעתקדוש,
 ממקומו. ה' כבוד ברוך :אומרים
 לברך אדם סיב : תהנ"ה( )י"ש פליאהמורש

 מישראל הקב"ה ושאל יום, בכל ברכותק'
 ימי כל יום בכל פסוקים ב' לושיתנו
 ע' ז אדם של חייו ימי וכמהחייהם.
 שנותינו עימי צ'י: תה' שנאמר,שנה,
 ימים מנין וכמה שנה". שבעיםבהם
 וחשבוןימי ות"פ, אלף כ"ה שנה? ע'של
 יו"כ, חושב אינו )אולי שס"דשנה
 מהם טול מקטרג(, השטן איןשבו

 המנין מן שאינן טובים וימיםהשבתות
 ימי ונמצא ותענוג, שמחה ימישהן
 להשבון החגים ימי ומנין ג'תר"מ,שבת
 חג( ח' יו"כ, ר"ה, עצרת, פסח, )ז'י"ח
 כ'תק"פ. החול ימי ונשתיירו ור"ס,אלף

 ה'תתמ"ב, תורה של פסוקיםוחשבון
 ז' כתובים של ט'רצ"ד, נביאיםושל

 וצ"ט אלפים כ"ג ס"ה תתק"ס,אלפים
 בני ורצו החיצונים. מספרי לבד)צ"דו(,
 שיוסיפו כדי עצמן על וקבלוישראל
 אחד- יום בכל פסוקים ב' ברכות ק'על

 ומאן "נשמע". כנגד ואחד "נעשה"כנגד
 דין" מן דין "ומקבלין ? פסוקין ב'אינון
 ב' )תרגום וכו' רוחא" "ונטלתניוכו',

 הנאמרים יב/ ג' רחז' ג 1' ישע'הכתובים
 קדוש" ונואתה בתפלת ותרגוםמקרא
 ואומר יום(. כל של הבקר תפלתבסוף
 במנחה, טובים וכימים בשבתות זה.סדר

 ולא משובש זה ביוצר.-מדרש החולובימות
 משמש והוא היום, עד צרכו כלנתבאר
 הניתן שהחשבון כשם מופלא, לחשבוןרוגמה

 רוגמה הוא חנניה. .נבואת רשל'אבערך
 בערך הניתן והחשבון מבולבל,לחשבון
 דוגמה הוא 168( )עמ' פי ם-ג לישע'נ'רי'ג

 מערס.לחשבון
 הבא, עולם המשיח,ימרת
 לבואלעתיד
 תח5יפא בר חנן רב לו שלח : צזסי'
 ובידו אחד אדם מצאתי : יוסףלרב
 קדש. ולשון אשורית כתובה אחתמגלה
 לחילים לי: אמי לך? מנין זו לו:אמרתי
 מצאתיה פרס גנזי ובין נשכרתי פרסשל

 ומאתים אלפים ד' לאחר : בהוכתוב
 לבריאתו שנה )ד'רצ"א( ואחדותשעים

 מלחמות מהן 1 יתום העולם עולםשל
 והשאר ומגוג, גוג מלחמות מהןתנינים,
 את מחדש הקב"ה ואין המשיח,ימות
 אלפים ה'( )או ז' לאחר אלאעולמו
שנה.
 שנה בו בא דוד שבן שבוע : צזסי'

 שנות של )תאור וכו' ב' שנה וכו'א'
 טובות(, שנים וגם ומלחמות, רעבצרות,

 בן שביעית במוצאי מלחמות,בשביעית
 הוא שנה אלפים ששת וכו'. בא.דוד

 כשם חרב. אלפים( ב' )או ואהד.העולם
 שנים, לז' אחת שנה משמטתשהשביעית

 אלפים 5ז' שנים אלף משמט העולםכך
 מהם יצאו שרבו ובעוונותינו וכו/שנה.
 ישראל אין : ד ג' ברכ' וכו'.-ידר שיצאו.מה

 צו-צט סנ' בשביעית.-ועין אלאנגאלין

 ועל המשיח ימות על המאמריםכל
 דוד. בן בא שבוהדור
 )לפי ? המסטה ימות ככזה : ז עקב ותנ'שם
 תשר שנה, ק' שנה, מ' : שונות(דעות
 אלפים ב' אלפים, ז' אלף, שנה, ת'שנה,
 העולם בא המשיח ימות ואחרשנה,
 המשמשים הפסוקים ועי"ש וכו'.הבא
 האלה. הדעות לכלסמך

 הקב"ה צפה : רבתי פסי' בשם תצט ישע'י-ש
 שנברא קודם ובמעשיו משיח שלבדורו
 כסא תחת ולדורו למשיח וגנזוהעולם
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 שמא משיח: אמר וכו'. שלוהכבוד
 עלי( שגזרת הגאולה )לפני צעראותו
 חייך הקב"ה: לו אמר הן1 רבותשנים
 גזרתי שנים( )ז' שבוע ראשך,וחיי
 בא דוד שבן שבוע אמרו: וכו/עליך
 לו ונותנים ברזל של קורות מביאיןבו
 וכו': ובוכה צועק והוא וכו' צוארועל
 אוניו ודם בשר לא וכו' רוחי יהאכמה

 אפרים הקב"ה? לו אמר שעהבאותה
 מששת עריך קבלת כבר צדקי,משיח
 כצער שלך צער יהא עכשו בראשית,ימי
 הרשע נבוכדנאצר שעלה שמיוםשלי,

 לכסא נכנסתי לא וכו' ביתי אתוהחריב
 בו נגלה המשיח שמלך שנה וכו'.שלי
 בזה זה מתגרים העולם אומות מלכיכל
 כגאולה ולא עולם(. מלחמת )תאורוכו'

 היה ראשונק כי אחרונה, גאולהראשונה
 אבל אחריה, מלכיות ושעבוד צערלכם

 ושעבוד צער לכם אין אחרונהגאולה
 העולם אבות עתידין - אחריה.מלכיות
 משיח אפרים לו: ואומרים בניסןלעמוד
 טוב אתה אבותיך שאנו אע"פצדקנו,
ממנו.
 אין גוג שני בז' המת ה: ד' שביעיתית'
 לבוא. לעתיד חלקלו

 להראות הקב"ה עתיד : ט שפטיםינ'
 כסאו ולהוריד עולם באי לכלכבודו
 במקום ומניחו וחוזר הרקיעבאמצע
 ומניחו וחוזר תמוז בתקופת זורחתשחמה
 טבת. בתקופת זורחת שחמהבמקום
 עתיד המקדש בית : ב ה' שני מעשרירר
 דוד. בית מלכות קודםלקקנות

 שוניםענינים
 ביהמ"ק שלמה בנה שבו שמיר : מחסיטה
 )האבנים( נברא. בראשית ימימששת
 שמיר להן ומראה בדיו עליהןכותב
 זו כתאנה מאליהן נבקעות והןמבחוץ

 כלום, חסרה ואינה החמה בימותשנבקעת
 הגשמים בימות שנבקעת זווכבקעה
 כלום. חסרהואינה

 ומכתשת נחשת של צלצול י:ערכיו
 נשתיירו כלים שני חלו - נחשתשל

 להם היתה ולא ונתפגמו ראשוןממקדש
ארוכה.
 שתחת חלל : )הש"י שיתין : מט.סכה
 ימי מששה הנסכים( מקום כנגדהמזבח
 נברא.בראשית
 מתרבה: הדבר פרקים ט:בד' ה'אבות
 השמיטה( שבוע של ד' )בשנהברביעית
 יב' )עין שבשלישית עני מעשרמפני
 עני מעשר מפני ובשביעית יג(; יבכ"1

 שנים בבי מצותו עני )מעשרשבששית
 פרות מפני שביעית ובמוצאי 1אלו(

 ושנה שנה ובכל החנ ובמוצאישביעיתו
 עניים. מתנות גזלמפני

 שטר של זמנו דומה אינך קסד:ב"ב
 פשוט' מקושר: שטר שך לזמנופשוט
 שתים שנה, לו מונין שנה )המלך(מלך
 מונין שנה מקושר-מלך שתים; לומונין
 שטר - ג/ לו מונין שתים שתים,לו

 מיוחד באופן הנכתב שטר הואמקושר
 ועל חכמים, תקנת והוא בכפליו,ותפור
 ריש ב"ב עין כתיבתו ואופן התקנהטעם
 שם. ורש"י יפרק

 : ארץ .דרך תורה למדה : יא מות אחריתנ'
 ליטרין עשרה מישראל לאדם יהיהאם
 יהיה ואם בקדרה, ירק אוכל יהאכסף
 ליטרין- ל' באלפס, אוכל יהא כ'לו
 ישבת, משבת בשר של ליטרא אוכליהא
 של ליטרא אוכל יהא נ' לו יהיהואם
 כדי למה? כך וכל ויום. יום בכלבשר
 ישראל. של נכסיהן עללחוס

 של אידיהן הן ואלו ג: א' ע"זמשנה
 קלנדס גויים(: )עכו"ם, גלוליםעובדי

 סטורנורא( בשבוש: )בבליוסטרנלייא
 של גינוסיא ויום )וקרטיסים(,וקרטסיס
 עוז ית' המיתה. ויום הלידה ויוםמלכים

 הכתוב לפי "עידיהן", אמר רב ב:א'

 אמר: ושמואל עדיהם", חיתנו ט: מ"גישי
 יום קרוב "כי לה: ל"ג דב' לפי"אידיהן"
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 אדם "קלנדס על המעשה )שםקדם".
 זה בספר עין וכו' התקינו"הראשון

 ימים, ה' תקופה לפני קלנדס 11(.עמ'
 )ובבבלי ימים ח' תקופה לאחרסטורנלייא

 למטה(. כמבואר להיות, כראוילהפך,
 תקופה. של ראשה פרוקטו יוחנן: ר'אמר
 וכנוותהז וכנוני מהורי בבבה: זמניםג'
 ותירייסקי נוסרדי : במדי זמניםג'

 בפרס, באדר בב' נרוםומהירקנה.
 - ח. ע"1 בבלי במוי. באדרבכ'
 רומי בו שתפסה יום - ,קרטסיס'יא:

 המלכה, קלפטרא בימי אחתמלכות:
 יום - ,גינוסיא' יונים. בימיואחת

שמעמידין
 בו.

 יא שם )ועין המלך. את

'"ff~llאותו שעושין ברומי חג תאור 
 מסוה לשם בו ומשתמשים שנה לע'אחת

 הני גדול(. כהן ישמעאל ר' שלבקרקפו
 וטוריסקי מוטרדי 1 מאי ודפרסאידרומאי,
 ודרומאי, דפרסאי הני ומוהרין.מוהרנקי
 בחנוני ואקניתיה מוהרנקי מאי?דבבלאי
 באדר.ועשר
 הבלשנים גוזרים "אידיהן" המלה : ר 1 אכ
 שמשמעותה: במורית, ו.עאדא~ כערביתמ"עיד.
 2ד1, בארמית: לה ובדומה מ-עד,חג,

 מועדבעברית:
.; 

 שהמשנה כן כמו אפשר אבל
 במלים )כמו הרומית .אירוח, למלההתכונה
 המסמנת רומיות(, שהן ו,םטרנלייא',קלנדס'

 נופל היה שפעמים הטיח, מלוא יוםאת
 הרומי, כחדש ט"ו ביום ופעמים י.גביום

 וציחר מראש, עליו מכריזים שהיוומשום
 לכן אחריו, הבאים החגים הכרזו זהעם

 של החגים לכל כולל לשם במשנההופכ
 אם ושמואל, רב נחלקו ה ז ומטעםהגויים.
 חנ - ,אידיהן'. או ,עיריהן', לקרואיש

 בדצמבר, י'ז ביום ברומי הוחגה.סטורנליות,

 ולפי בדצמבר, ע"ה ביום נחשבהוהתקופה
 ח' ,מטרנלייא הככלי: נוסחת נכונהזה

 נקרא ,קלנדם' בשם תקופה'. לפניימים
 )יום הרש כל של א' יום הרומי.בלוח
 הוא הם-ובר פה אבל החדש(, הירחראית

 לפי )שוב והשעור ל.נואר, א' יוםעל
 תקופה' לאחר ימים .ח' ,קלנדםהככלן(:

 לפני ימים ל,ח' להשוותו כרי בקרוב,הוא
 חיי עין ,פרוקטו' המלה בדבר -תקופה/
 )ורשה, והתפתחותן" "התקופותכורנשטין:
 וסוהר מנתח הוא ששם מז-מט, עמ'ת-פג(,
 והבלשנ.ם המפרשים כל של פרושיהםאת

 המלה היא ש,פריקטו' ומוכיח זולמלה
 מלכר; חוץ, שמשמעה: .פאךקטום-,הירית
 החגים משני שחוץ היא, יוחנן ריוכונת

 לפני  ימים  ח'  וקלנרס, סטור:לייאהנוברים,
 עור לרומיים יש תקופה, לאחר ימיםוח'
 סוריה, עמי מירי אליהם שעכר אחדחג

 של החג והוא גופי, התקופה ביוםהנופל
 לאלהי האלילית כרומי שהוחג בדצמבר,ב"ה

 הנוצרי לרת לחג נהפך כך ואחרהשמש,
 )או השנה ראש יום הוא ,4רוס' -הידוע.
 כיחם - ולמדים. לפרפים האביב(תחלת
 הנ"ל, במאמרים  הורות המליםלשאר,

  הבבלים  הפרסים, החנים  שמות אתהמסמנות
  המלונים וכעלי הבלשנים  השיגרלווהכימים,
 אבל העמים, כלשינית שרשיהן לפילפרשן

 הוכרחו ונם נכתים, תמיד לאפרושיהם
 לא שכן פרוש, בלי מלים כמהלהשאיר
 מתיך ואולם לשון; כשום שורש להןמצאו
 שונים עמים של הלוח בשיטות וחפושעיון
 המלים שכל מסקנה, לירי באתי קרםבימי
 כי חנים, שמות אדן להלן המנויותהאלה
 בארצות שונים עמים של הדשים שמותאם

 או  שימצאר  ולבבל  ישראל לארץהסמוכות
 ההם העמים מן  כמה רומי. שלטוןתחת
 - וכמה מבכל, חדשיהם שמית אתקבלו
  שנשאר כמה ער מהם, אחד.ם ואצלמפרם,
 אלה לפעמים משמשים ללוחותיהם,שריר
 עתיק, יותר מומן כשרירים בערבוביהואלה
 אותם שקות את לכנות היתה התלמודוכונת

 בארצות בימיהם ביותר ירועים שהיוהחרשים
 גדולים אליליים חנים הוחגו שכהםהשכנות,

 ברשימת מוצאים אנו כן הנהומפורסמים.
 שמות את חדשים לס/ הסוריםחדשי
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 שונים ענינים זמנים,מדרש261זמנים

 אב. תמוז, אייר, :ימן, הבבלייםהחדשים
 ואדר, שבט ב', תשרין א', תשריןאלול,

 וכסלו הזירן, כשם נקרא מיון חדשחבל
 )ובלוח ב' וכנון א' ונון כשם נקראיםוטבת
 וכלוח לכבת, "כנו" רק הליופוליםשל
 והם למרחשון(, מכוון _כנון' תדמורשל
 שגם שסירי, וכ:וותא' ,שוני החרשיםהם
 וכאחרון כיאשון פרש.ם המלוניםבעלי

 המלה ולינואר. לרצמבר כצדקוהקכילום
 מלוח שריד כינוני, כינו, המלה: היא,בנון'
 השמות שם שהונהגו בטרם העתיקה,בכל
 נם ה:ראה כפי הוא כזה שר-ד וצו/תשרי

 שבלוח איל:י" "מושר החדש מן,מהורי'
 לא עכשו שעד אעם-י מאד, הקדומהבבל
 שבימי העמים אחד כלוח למצאו בידיעלה

 בירו': המאמר יפה נתפיש וככההתלמוד.
 שכלם וכנוותה', וכנוני מהורי שככל: זמנים,נ'
 כלשון: ודוק ; בבליים חדשים שמותהם
 החגים על לא הוא שהמדובר זמנים',4'

 מצויים שבהן השנה, עונות על אם כיגופם,

 מן ידועים במדי הזמנים ג' שמותהחגים.-
 שקבלוהו )האלילי(, העתיק הארמניהלוח
 ,נומרדי'- והם: הפרסים, מן מאד קדוםבזמן

 או ,תירייסקי'-תךי הראשון; החדשנן"רדי,
 בארמנית: ).תסורק" הרביעי החרש הואסיר,

 )מהקי(-החדש מריקני ,מהירקני'-ארבעה(;
 פרסי ממוצא האלה השמות וכל -השביעי,

 ורפרפאי הרומאי, .הני בבבלי:הם.-המאמר
 מה כך: המקובל( הפרוש לפרשו)בצףוף ישמאי"?
 לרומא המשעבדים העמים של הזמנים שמותהם

 והתשובה פרמי? הוא הזמנים( )שלשמוצאם
 ,נומרד" להגיה ויש משובשה, כנראההיא

 במקום ,מהיקנה' וגם ,מוטרדי'במקום
 להעביר יש ו,מוהרין' בירו', כמו,מוהרנקי'
 הזמנים שמות לרשימת הסמוך,למאמר

 הנראה כפי הוא ,מוהרין' שכןהבבליים,
 הנזכר הבבלי החדש ,מוהור', או,מהורי'
 לפרשו אולי יש האחרון המאמר ואתלעיל.
 שמות הרומיים העמים אצל רפ מהכך?

 והתשובה ומבכלית? מפרטית שמוצאםהחדשים

 המיונים(. כעלי דעת לפי ,נם משרישתכלה
 גם למנות התשובה צריכה השאלהלפ-

 שפק ואפשר בבליים; תם פרסייםחדשים
 המנו.ים הבבליים החדשים אותםנשנו

 וכנוותא, כנוני מוהרין או מהוריבירושלמי:
 גם שאולי ,ואקניתיה', המלה גומפהועליהם
 של בבליות בלוחית -יל'? חדש שםהיא

 השביעי החדש נקרא השלישיתהדינממיה
 ושם השנה, ראש חג והוא א-קי-מי,בשם
 העמים אהד כלוח כשריד נשאר איליזה

 החדשים רשימת באה ואח.כ התלמיד.בימי
 נשהבשה .מהירק:י' והמלה כדלעיל,הפרסיים

 לא ,בח:ונ.' למלה נם וכן ל,מוהרנקי/שוב
 החרש : הפרסים בלוח אלא דמיוןמצאתי
 מהומייך, בשם העתיקה כפרסית נקראהי.א

 החדשה: ובפרכים ווהוטן האמצעית:כפרמית
 כפי נשתבש באדר' ו,עשר )בהמן(.בהמן
 אפפ:ךרמד הי"ב: הפרסי החדש משםהנראה
 לאדר.המקפיל
 רומי ומלכות מצרים מלכות : שפירו'
 אמרו: אלה, עם אלה מלחמה עושיןהיו
 בואו זה? בפולמוס הורגין אנו מתיעד

 צבא לשר שתאמר מלכות שכלונתקין
 תתפוס לה, וישמע חרבך" על "פו5שלה:

 מצרים של צבא( )שר תחלה.המלכות
 איש שם היה רומי של להן. שמעלא
 שנים לו והיו יינובריס, ושמו זקןאחד
 עושין ואנו לנו שמע לו: אמרו בנימיעשר
 ואיסטרטליטין. ואיפרכין דוכסיןבניך
 לו: קוראים זה משום להם.ושמע

 ומן לינואר(. )ראשון יינובריס!="קלנדס
 וכו', עליו מתאבלים שלאחריוהיום

 עושה פועל שבעולם בנוהג : יח ע'ב"ר
 שעות וג' ב' הבית בעל עםמלאכתו
 במלאכתו. מתעצל הוא ובסוףבאמונה,
 נ' ן היין תסיסת כמה : ל.תענית
ימים.

 כ"חיח דהלא מזוקק", ויזהב יז: ג'שפצ"ר

 ויוצא שנים ז' בזבל אותו מטמינין-
מזוקק.
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 היו בתחלה )מקוצר( ו: דבמ"ר
 עד כהנים( )במקום משמשיןהבכורות

 ברייתו מתחלת טול לוי. שבט עמדשלא
 של בכורו היה הראשון אדם עולם:של
 בגדי לבש קרבנו שקרב וכיוןעולם
 "ויעש כא: ג' בר' שנאמר, גדולה,כהונה

 עור כתנות ולאשתו לאדם אלהיםה'
 הבכורות והיו היו, שבתוילבישם"-בגדי

 מסרן אדם שמת כיון בהם.משתמשין
 שמת כיון למשותלהז מסרן שתלשת,

 לשם ומסרן נח מת לנחי מסרןמתושלח

 נתנה מיד וכון יה( ברי"דמלכיצדק,
 לאברהם. הכהונה( את)הקב"ה
 יוחסין מגלת : יג ב"ח וב"ר ב ד' תעניתירו'
 מדוד, הלל בה: וכתוב בירושליםמצאו
 אביטל בן שפטיה מזרע רבה חייאר'
 שבוע כלבא דבית ד(, ש"ב.ג' דוד,)בן

 דאננר, מן הכסת ציצית דביתמדכיב,
 דבית דאחאב, מן )קוביסין( כובשיןדבית
 מן יהוד דבית דאסף, מן )יצף(יצאה
 יוסי ר' דעלי, מן ינאי דביתצפורן,
 נחמיה ר' רכב, בן דיונדב מן חלפתאבר

 ר' אמר יב.: התרשתא.-תענית מדנחמיה ן מפני אלא בכור, היה שלא)אעפ"י
 לעמד עתידים האבותששלשלת

 ממנו"
 לעזר ד: מגלהא' )זבייי' צדוק בן אליעזר ן

 בי לעזר ר' ד: תעגיתד' מייי' צדוקי ר' בי , הוא )אף לאברהם ומסרן שםמת
 סנאב של בניו מבני אני : יוסי( ר' ן צדיק(, שהיה מפני אלא בכור, היהלא
 נח' סנזאה, מנאה, : המקורות )ובשאר ' יצחק עמד ליצחקי ומסרן אברהםמת

 תוספות מזג ערובע ועין ; ז ט' ההי"א ט; י"א ' מעשו(; הבכורה את )שנטל ליעקבומסרן

 'לוי שבט נתמנה העגל ממעשהורק
 הקשה -ובצ-ק הבכורות. במקוםלכהונה

 שנולד שם כי 10(, )עמ' סופרים" "משפחתבעל
 ב'קנ"ח, מת כן ואם שנה, מ' וחיא'דנ"ח

 אברהם, שמת לאחר שנה ל"המת
 בשנת שנה קע"ה בן ומת א'זמ"חשנולד
 כהגיה יש זה ומשום לאדם.ב'קכ"ג
 לאברהם', מסרן ,שם שם'-או: ,מתבמקום
 : או 1 לסשותלח' מסרן ,שת לעיל:כמו
 יצחק' ,עמד להלן: במו וכו' שם',עמד
 (ומדר: ששם לב, מנדרים ור41יה : ביוכו'.
 )הוא משם כהונה להוציא הקב"הבקוו

 באב ט' חל אחת פעם בנימין, בן"מבני"(
 השבה לאחר ודחינוהו בשבתלהיות

 השלמנוהו, ולא בו והתענינו שבת()למוצאי
 מש1 )לפי היה שלנו טוב שיוםמפני
 העצים יום באב י' יום היה ה ד'תענית
 בנימין(. בן סנאה בנישל

 תנא מאן יוחנן: ר' אמר מו:נדה
 מסיקה והגמרא יוסי. רבי עולם"?"סדר
 לה", סבר ולא לה זזתני יוסי רביכי

 אחרים דעות גם בה הכניסכלומר
 לדעתו.המתנגדות
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השמטות
 : 4 שורה לאחר א, טור 8לעמוד

 - תהום" פנ4 על "והשך ב: א'בר'
 ברא החשך אומך: יהודה רבי ו: ויקהלח3'

 העולם. את ברא ואח"כ תחלההקב"ה
 הקב"ה ברא העולם אומר: נחמיהורבי
 החשך. את ברא ואחיכתאיה
 חכמים: בשם אמר יופגן י' א: ל"וויק"ר
 הארץ ולשכלול קדמו שמיםלבריאה
קדמה.

 גיהינם: ערך לסוף 9,לעם'
 אור של בריתו יום ע"ד נד. פס'ועין
 )שארכו עולם כל היד: גיהנם.-שהשרשל

 שנה( ת"ק מהלך ורחבו שנה ת"קמהלך
 לגיהנם, שנה מאות מארבע אחדהוא

 מאה אלפים ב' גיהנם של הלוכהומוצא
 ככסוי כלו העולם שכל מצינושנה,
 בעדן, בס' אחד ועולם לגיהנם,קדירה
 שיעור. לה איןועדן

 3: שורה לאחר ב', טור 9,עמ'
 מליאתן. על וירח חמה ברא י: י"בבמ"ר
 ? באלול כ"ט לערך 10/לעמ'
 נבראו בה' אמר: חנינא ר' ג'י:ב"ר

 שכן כ, א' בר' העופות, כמוהמלאכים,
 יעופף". "ובשתים כ: י, ישן' במלאך,אמור

 12: שורה לאחר ב, טור 10,לעם'
 פש2:רא תתקהה(: משלי )ועין תשיב תה'י"ס
 בין שלום עשה עולמו אחהקב"ה
 מן ברא א' ביום :. לתחתוניםעליונים
 וארץ(, )שמים התחתונים ומןהעליונים

 ג' ביום העליונים, מן הרקיע ב'ביום
 ,יהי : ד' ביום התחתונים, מןהמים

 ,ישרצו ה': ביום בעליונים,מאורות'
 האדם את ברא בו' בתחתונים,המים'

 העליונים, מן ונשמה התחתונים מןנוף
 ,פרת' : 1 ט"ו נ"ר - "פרת" : יד ב'בר'
 נטיעה בו נוטע אדם והולך:שמפרה
 והיא ירק בו זורע יום, לל' עושהוהיא
 ימים. לג'עומדת
 רל"ה: לערך 13,לעמ'
 רבתי איכה ה ב' שהש"י ו, פ"ר ט, בגבב"ר

 "דור על כודועך אחרים מקומות ובכמה נטא'
 העבירו והוא בהקב"ה, שמרדאנוש"
 במים( : אחדים )ובמקומות העולםמן
 הפלגה. ודור המבול דור אתכמו

 : א'מנ"ז לערך 16,לעם'
 מאות ושש באחת "ויהי : יג ח'בר'
 י בס"ה - לחדש= באחד בראשוןשנה

 בפרוש אלעזר ור' מאיר ר'מחולקים
 ,שנהי המלה מאיר ר' לפי הזה:הכתוב
 שאנו ומכיון ,באחת', למיהנמשכת
 ,בראשון : השנה של א' ביוםעומדים
 קורא הכתוב זאת ובכל לחדש',באחד
 חשוב בשנה אהד שיום הרי ,שנה',לה

 הדין לפי לנו דרוש אם ולכןשנה,
 כ"ד בן שיהא דיו שנים, ג' בןפר
 אלעזר ר' לפי ואלו אחד, ויוםחדש
 שהרי מאות', ,לשש נמשכת ,שנה'המלה
 שנה", ואחת מאות "בשש כתובלא

 השנהו תחלת רק משמעה ,באחת'והמלה
 באחד ,בראשון המלים מן זה,כנגד
 עומדים שאנו אעפ"י כי ברור,לחדשי
 הרי ,חדשי, לו קורא הוא לחדשבא'
 יום ואם חדש, חשוב בחדש אחדשיום
 בשנה יום ל' חדש, חשוב בהדשאחד
 מצטרף החדש שכן שנה, חשובין)חדש(
 למנוייו )"חדש מחדשים והשנהמימים
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סדר'264. השמטות זמנים,מדרש

 דרוש הדין לפי אם ולכן למנוייה*(,ושנה
 להיות צריך הוא שנים ג' בן פרלנו

 ג ומ"ע - יום. ול' חדש כ"ד בןלפחות
 ככלו, החדש מקצת זה: כתוב עלאומר
 בחדש אחד יום שנכנס שכיוןלמדנו
 נכנס אחד וחדש שלם, חדש אותומונין
 שמקצת שלמה, שנה אותה מוניןבשנה
 ככלה. השנה ומקצת ככלוהחדש

 : ב'כ"ג-ב'ל"ב לערך 22,לעם'
ז. היתה, פרעה של בתו הגר : ב מ"הב"ר
 לשרה שנעשו מעשים פרעה שראהוכיון
 ונתנה בתו נטל יז-כ(, י"ב בר' )עיןבביתו
 זה בבית שפחה בתי שתה"פ מוטבלו:
 אבימלך ואף אחר. בבית גבירהולא
 לו. ונתנה בתו נטל ג-יח( כ')בר'
 אברהם, נשא נשים ג' : התקד איוב י"ש.

 של בלו קטורה שם, של בתושרה
 חם. של בתו הגריפת,

 העקדה: ערך לסוף 26,לעמ'
 ככוכבי זרעך את "ארבה יז: מ"בבר'

 לכוכבים, ונמשלך קעו: H"bהשמים"-י"ס
 בלילה, אלא שולטים אינם כוכביםכוה
 אלא בתורה מושוים אינם ישראלכך

 וכו'.בלילה
 מלמטה: 12 שורה א טור 28,לעמי
 פרשיות קע"ה א: י"1 שבת בירו' הואוכן
 1 וכו' צווי אמירה דבר בתורהשכתוב

 שלמות לפרשיות לא היא הכונהולפי"ז
 קפ"ז, - הוא בספרינו שמספרןשבתורה,

 דבור, מלשון בהם שיש לכתוביםאלא
 "גחלת בפרוש ועין ה'. של וצוויאמירה

 דחוק. פרושו אבל שם; סופרים למס'יעקב"
 א: טור 45 עמ'לתחלת

 להוכיח רואה 12נ עמ' סופרים" "משפחתובעל
 וק"ד ק"ג הפרקים נם כי ק"ג, תהליםממדרש

 מונה המדרש שכן אחד, לפרקנחשבו
 ה' ואינם נפשי" "ברכי פעמים ה'שם
 יחד. הפרקים בשניאלא

 י 1 50לעמ'

 לא דרשב"י: מכילתא - לכם' הזה,החדש
 הראשונים, אבות ניסן( )בחדש בומנו
 שהר' הראשונים אבות בו מנו לאיכול
 משנתנו אבל בימיהם, תורה נתנהלא

 מונין בראשית באי יהיו ואילךתורה
 ב; מונין אתם : ,לכם' לומר תלמודבו?
 )לפן בו מונין שראשית באיואין

 נמצינ, : משמעו במכילתאהמפורש
 והגוייכ ללבנה מונין שישראל למדיןו

 נכרח זו כונה אין פה אבל 1לחמה
 הוא: שפרושו ואפשר צרכה,כ5

 התורה לפי ניסן שנעשה לאחראפילו

י
 השנים מנין אין לחדשים ראש
 מתשרי(. אלא ניסן מחדש מבראשיתן

 17: לשורה א, טור 51לעמ'
 רף כזהר גם נמצא ענין אותויאולם

 צדקיהו בימי כי לא אמור ושם א,ע"ה

 ללב:ר דומה )שזה לכנה של אורה חסרן
 של בימי. אם כי לחדש(, ל' ביוםן

 י", לי.ם רומה )וזה הירח ;פגם צדקיהו'
 מ' ישר( )בקו מלכים י,ו שם מרה הוא, ולפי.' ט,ו(, ביום מלואו לאמר בחדש,ן

 יייק.: מיואח;, )חו'ן צדקיהו ועררחבעם
 יפה. עולה והחסכון ויויכין(,ן

 : ב'ףל.א ערך לסוף 110,לעמ'
 באמו: ושם ח, א' סשה כירו' הוא עא, שוא מ"ש שם המיבא המאמרמקורן
 .ארבעיכ כתוב שם המצוטט כ ט"ו eDIW'ן
 הקירע שככתבי שנה" "עשרים במקום שנה",

 ש:וי' על ראיה מזה מביאי; רש"י( גס, )ועי"ע גה שכת "מעכירם" ותוספותשלנו,
 מתוקן ירושלמי נוסח היה י"ש בעל לפני, כי נראה אבל 1 חז"ל של בתנ"ר נוסחותן
 144. עמ' סופרים" "משפחת ועיןי

 : א הערה לסוף 129,לעמ'
 ה 177, כעמ' ראה 11 להערההמשך
 כ. טיר בסיף שם המתחילהדבור
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