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א
 זט4ים משיב ?טסם ?וש סקוס *רכי והמלהגים המצויתרשימת

 השביעי. היום קדושת*ראשית:-)א(
 : המבול אחרי לנח ה' א-ג.-הבטחתנ'

 ואם וקר וקציר זרע הארץ ימי כל"עוד
 ישיתו". לא ולילה ויום ומרףוקיץ
 זכר כל מילת שט.-מצות רש"י ועין כב;י
 יב. י"ז ימים. שמנתבן

 ראש לכם הזה "הקדש -שמית:
 השנה=. לחדשי לכם הוא ראשוןחדשים,

 אבות לבית שנהי( בן שה לקיחת ב.י"ב
 עד למשמרת שיהיה לחדש,בעשור

~ff, ג-ו.- הערבים. בין לשחטו לחדש,יום 
 הזה בלילה הפסח ואכילת הדםוריקת
 י,- ח ז בקר. עד ממנו הותירבלי

 ז' מצות אכילת - יד. הפסח. חגחגיגת
 איש תצאו לא "ואתם - סו-כ.ימים.
 הפסח -ליל כב. בקר". עד ביתומפתח
 לדורותם. ישראל בני לכל שמוריםליל

 ג.- י"ג מצרים, יציאת יום זכירת -מב.
 דה. האביב". בחדש יוצאים אתם"היום

 מצות 1-ח. ימים. ז' מצות אכילת-
 - לו[. ומנ' לג-לה. קיד' ]לפי טז י טתפילין
 מימים למועדה הזאת התקה את.ושפרת
 ביומו יום המן לקיטת - י.ימימה".
 להותיר ה.-אסור י ט"ו משנה. הששיוביום
 קדש, שבת שבתון ינ.-)ב( בקר. עדממנו

 ח-יא.- כ' הדברות. בעשרתבג-ל.-)ג(שבת
 ובשביעית"( יעבד שנים שש עברידין.עבד
 את מכה ב.-דין כ"א חנם". לחפשייצא
 יקם. לא יעמד יומים או יום אםעבדו

 שלשום. מתמול נגח שור דין - כא.כ
 "אם במחתרת הבמצא גנב לו.-דיןכס

 חבלת ב.-דין א ב"ב עליו". השמשזרחה
 לו*. תשיבנו השמש בא "עד?למה
 "שבעת וצאן, שור בכור בו.-דיןכ"בכה

 בכה"ק. ממפרם את לממן השבת צוויי אצל רק בא בסונרים הממפר)א(
 האמורה שנה שנה(, בן שה פה: )כגון בקדשים האמורה שנה תיר יח: שנרכין*(

 כה-כז( יד-פז, )שם אחוזה שבשדה שנים שתי ל(, כס ב"ה )ויק' חומה עריבבתי

 לעה. מעת כלן נ-1( כ"ז )ויק' ושבבת ושככן ב( כ"א )שמ' עברי שבעבד שניםושש
 הש"י, עולם. למנין ולא שלו שנה חושבין האלה מהענינים אחר בכל מפרשת:והגמרא

 ואין הבאה, לשנה שעה ואותה יום לעת-אותומעת
 הולכיי

 כי לאמר, העולם מנין אחר
 יעבד שנים "שש עכרי כעבד שכתוב מה זה ולפי שנה. לו נחשבה תשרימשהניע

 עובד הוא פעמים כי ונמצא שנמכר, מיוט שנים שש יעבוד שהעבד משמעוובשביעית,

 שש עכרו שביעית. של תשרי וכשיניע ב:יםן, נמכר כגון מח.: נדה בשביעית-רש.ינם
 ב[. א' קיד' ירו' ועק ניסן. עד יעבוד והוא עולם, למניןשנים

 זאת. רשימה בראש הערה ע-ן*(
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סדו266 אנספחים,

 תתנו השמיני ביום אמו, עפ יהיהימים
 בשנה ארץ שמיטת בס.-מצותלי".

 יב.-מצות שבת. )ד( - יא. י כ"גהשביעית.
 המצות, חג : בשנה רגלים שלשחגיגת
 ראיון. ומצות האסיף, וחג הקצירחג

 עד חגי ללב ילין "ולאיי-יז.-דין
 מפניך אגרשנו "לא הבטחת - יח.בקר*.
 מערב הערוך תמיד נר - כס. אחת".בשנה
 כא.- כ כ"ז לדורותם. עולם חקת בקרעד
 שבעת לאהרן... אשר הקדש "בגדידין
 כ"ט מבניו". תחתיו הכהן ילבשםימים

 המלואים מבשר נותר 17רפת ל.-דיןכט
 המלואים ימי ז' לד.-דין הבקר.עד
 כבשים תמיד לה-לז.-קרבן הכפורים.וימי
 ל"-מג. הערבים. ובין בבקר שנה*בני

 הנרות והעלות הנרות הטבת בעתקטרת
 חטאת זח.-דם ל' הערבים. וביןבבקר

 כל נפש י.-כפר בשנה. אחתהכפורים
 שנה עשרים מבן הפקודים עלהעובר
 - יב-יז. ל"א שבת. )ה( - יא-יד.ומעלה.

 כא.-שבעות שבת. )ו( יח. ליב המצות.חג
 בשנה. פעמים ג' וראיון האסיףוחג
 שבת. )ן( - יה. הפסח. לינת כד.-אסורכב
 ג. בל"ה

 הלילה "כל העלה דין - :ר-קרא
 המזבה, על תמיד ב.-אש ר הבקר*.עד

 תמיד *מנחה - 1. ה בעקר. בעקרעצים
 יג.- בערב". ומחציתה בבקרמחציתה
 יאכל, קרבנו "ביום שלמים בשרחכילת
 ט1.-אכילת ז' בקר". עד ממנו יניחלא
 וממחרת, ביומו נדבה או נדר קרבןבשר
 טז-יח.- ישרף*. באש השלישי"כיום
 אהל מפתח לצאת ובניו לאהרןאסור
 ביום צווי לג-לו. "' המלואים. ימי ז'מועד

 שנהי( בני וכבש עגל לקחתהשמיני
 הערב. עד טומאה דין - ג. ט'לעולה,

 "אשה'כי ט.-דין לט לאלב כח כז כה כדי"א

 לג-גז.-דין בתים נגעי א-לב.-דיןי"ד
 ט"ז.- כפורים. יום ט"י.-דיני וזבה.זב
 "8יש טז.-)ה( סי י"ז הערב. עד טומאהדין
 תשמרו שבתתי ואת תיראו ואביואמו
 אכילת דיני ג.- י"ס אלהיכם". ה'אני

 פעלת תלין "לא ה-ח.- ונותר.שלמים
 ערלת דיני - יג. לקר*. עד אתךשכיר
 תשערו שבעתי "את )ט( בג-כה.- עץ.פרי

 טומאה ו.-דיני ה". אני תיראוומקדשי
 כשב או "שור ז.-דין 1 כ"ס הערב.עד
 אמו, תחת ימים ז' והיה יולד כי עזאו

 אשה לקרבן יקצה והלאה השמיניומיום
 בנו ואת קאו שה או כז.-"ושורלה'".
 נותר דין - כח. אחד". ביום תשחטולא

 מצות - ל. נט בקר. עד תודהמזבח
 וחג -פסח ג. ב שבת. )י( כ"גוהמועדים.
 השבת" "ממחרת עקר ד-".המצות.
 ט-כא. תמימות". שבתות "שבעוספירת
 השביעי בחדש תרועה זכרוןשבתון
 כעשור הכפורים כג-כה.-יום לחדש.באחד
 ז' הסכות חג - כ1-לב. השביעי.לחדש
 מצות השביעי, לחדש יום מט"ויפים
 עץ וענף תמרים כפות הדר, עזפרי
 עצרת. שמיני וחג נחל וערביעבות

 מערב תמיד לח.-3ר שבת.לג-מד.-)יא(
 "ביום הפנים א-ד.-להם מיד בקר.עד

 ה-ט.- יערכנו,'. השבת ביוםהשבת
 ויובל השביעית בשנה הארץשמיטת
 שבתאי "את )יב( - כ"ח*(. החמשים.שנת

 כ. כ"י ה"ה. אני תיראו ומקדשיתשמרו
 עזיבת על-ענש

 שבת"
 לה לד הארז.

 כ"ז*. ובבתים. באדם עיכין דיני -מג.

 עשרים מבן זכר כל ~פקד - :במדבר
 זכר כל הלוים א/-מפקד ומעלה.שנה
 בכ4 כל טה-מפקד ג' ומעלה. חדשמבן
 ומעלה. חדש מבן ישראל מבניזכר

 ובני גרשון בני קהת, בנימ.-מפקד
 נ' בן ועד ומעלה שנה ל' מבן מררי ן א- י"ב נקבה. או זכר וילדהתזריע*
 א-כא.-חנכת 1' נזיר. ג.-י.ני ד, שנה. ן ג.- ימים. ח' בן לזכר מילהח.-מצות

 בי"ב הנשיאים י"ב וקרבנות המזבח 1 מצרע. טהרת י"ג.-דין נגעים. סגירתדין
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 אנספחים,267זמנים

 מבן מועד באהל הלוים ז'.-עבודתימים,
 עשית בג-בו.-צווי ח, ומעלה. שנהכ"ה
 ופסח מצרים ליציאת ב' בשנההפסח
 בדרך נמצא או נפש טמא לכלשני

 בחצוצרות תקיעה - א-יד. ט'רחוקה.
 ובראשי ובמועדיכם שמחתכםשביום

 עצים מקושש דין )יג( - 1. י'חדשכם".
 ציצית. מצות לב-לו.- י"1 השבת.ביום

 אדם ככור פדיון - לג[. קיד' ]5פילז-מא
 סו-יח.- י"" חדש. מבן בהמהובכור
 בפרה לעוסקים הערב עד טומאהדיני

 במת. הנגע טופחות ז-י.-דיני י"סאדמה.
 ומעלה. שנה כ' מבן בנ"י כ4-מפקדיא
 ובין בבקר התמיד ל5ת מצות -כץ.

 השבת. צלת )יד( - א-ח. ב""הערבים.
 יא-טה-פסח חדשים. ראשי י.-תלתט

 יום טז-כה,. וקרבנותיהם. המצותוחג
 תרועה -יזם כו-לא. וקרבנותיו.הבכורים

 א-י.- כ"ט וקרבנותיך השביעי לחדשבא'
 השביעי לחדש בעשור כפוריםיום

 מט"ו החנ ימי 1-יא.-שמנתוקרבנותיו.
 יב-לט.- וקרבנותיהם. השביעילחדש
 אביהן ידי על והפרתם נשים נדרידיני
 עו[. נדרים ]עין שמעם ביום בעלןאו

 בחלל ונוגע נפש הורנ לכלל,.-צווי
 מחוץ ימים ז' לחנות המלחמהמאנשי
 הז' וביום הג' ביום ולהתחמאלמחנה
 יט-כד. ל"א ושביהם.הם

 ראשיים ?:מים 4א ישי "5י :וערים
 9ךא 95ר סמם למן ?49יף עיי95ר
 שמירת יב.-)טו( ד' ס*ךץ". עי *דםחימים
 !ד4ךט ?סניף יב-טו.-1שנ9טם ה'השבת.
 תפלין. ז.-מצות ו' 91קוסף". ו9ש49ף9ם...
 . 9ם. ילסר 9ני9ם 4ת אמם"ויסדים ]כ3"ל[.- יח י"א כנ"ל. - לג[. קיד' ]5פי".

 ?נים ?לש יט.-"מקצה ויקימף".*9?99ף
 בשנה תבואתך מעשר כל אתתוציא
 "מקז - כח. י"ר בשעריך.. והנחתההיא
 א- ט"ו וכו'. שמטה" תעשה שניםוגבע

 ימים. ז' מצות ואכילת האביבבחדש
 הסכות ט-יב.-הג שבעדת. א-ח.-חגט"1
 פעמים ג' ראיון יג--טו.-מצות ימים.ז'

 תאר-ובכתה יפת יז.-שבויה טזבשנה.
 י4 כ"א ימים. ירח אמה ואת אביהאת

 בג.-דין כב עץ. על תלוי הלנת-אסור
 ירתק ערב לפנות לילה-"והיהמקרה
 המחנהש. תוך אל יל4 השמש וכבאבמים
 לבוט ה.-דין כ"ד אחת". שנה לבנתויהיה "נקי - חדשה אשה לוקה יב.-דין יאכ"ג
 השמש". כבוא לו "תשיב - עניאנש
 ולא שכרו 4תן עני-"ביימו יג.-שכיריב

 תבועה סו.-מעשר יד השמש". עליותבוא
.. יב- כ"ו המעשר. שנת השלישיתבשנה

 השמטה שנת במעד שנים שבעט.-וכמקז
 לראות ישראל כל בבוא הסכות,בחג
 יבחר, אשר במקום אלהיך ה' פניאת

 יג- י ל"א זכו/ הזאת" התורה אתתקרא
 1 ז. ל"ג ?ף". ושירי זקןיף 1?5דףיסיף ?58 1לר. יר זנית יינו עיקם ימית"זלר

 לחדש בי"ד הפסח :-עשיתוהיש?
 מלך יא.-ואת י ה' ירחו. בערבותבערב
 השמש וכבוא הערב, עת עד תלה.,.העי
 וכו/ נבלתו את ויורידו יהושעצוה
 כג(. כב כ"א דב' )עין כסח'

 שעשה המשתה ימי ד - :שלפטים
 יעשו כן "כי אשה, בקחתושמשון

 בשלו הי חג י-יב.-"הנה 1"דהבחורים".
 יצאו אם יט; כ"א וכו/ ימימה"מימים
 כא. וכו/ במחולות= לחול שילובנות

 ההוא האיש "ועלה - א:שמיאק
 ולזבח להשתחוות ימימה מימיםמעירו
 יעשה וכן , וכו' בשילה" צבאותלה'
 חדש ז.=,,הנה ג א' וכו'. בשנהשנה
 לאושש. המלך עם אשב 1שב ואנכימחר

 יפקדמושבך*. כ* ונפקדת הדש "מהר ה.כ'
 הלחם אל המלך וישב החדש "ויהיי".

 השני החדש ממחרת "ויהי כד.לאכל".
 דודי, אל נעצב כי לתם השני החדש ס"ויב-יח.-פסח עברי. עבד דיני - שג ביוס- אכל "ולא כז. דוד". מקוםאשקד
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סדר;268 אנספחים,

 ה כ"א הפנים.לד.-לחם

 עשר שנים "ולשלמה - : אמלכים
 המלך את וכלכלו ישראל כל עלנצבים
 האחד על יהיה בשנה חדש ביתוואת

 אחד "ונציב הנצבים י"ב מניןלכלכל".
 המלך אל ז-יט.-,,ויקהלו ר בארז".אשר
 האתנים בירח ישראל איש כלשלמה
 "ויעש ב. ח' החדש.השביעי". הואבחג,
 ישראל וכל החג את ההיא בעתשלמה
 נחל עד חמת מלבוא גדול קהלעמו

 ימים שבעת אלהינו ה' לפנימצרים
 ביום יום. עשר ארבעה ימיםושבעת
 סו.- טה וכו'. העם" את שלחהשמיני
 עלות בשנה פעמים שלש שלמהשוהעלה
 לה' בנה אשר המזבח עלושלמים
 ירבעם כה.-"ויעש ט' וכו'. ~תו"והקטיר

 יום עשר בחמשה השמיני בחדשחג
 אשר בחדש ביהודה". אשר כחגלחדש
 ישראל". לבני חג ויעש מלבו,בדא
 לג. לבי"ג

 הולכת את "מדוע :-)טז( בילעיט
 חדש לא היום, האלהים( איש )אלאליו
 השבת", "באי )יז( בג.- ד' שבת".ולא

ז -, יוצאי עם השבת "באי השבת",תיוצאי - -  

 הבקר עלת הקרבת - ט. ז ה י"אהשבת".
 בידי הגדול המזבח על הערבומנחת
 תבנית לפי מזבח שבנה הכהןאוריהו
 ט1.- ט"ו מדמשק, המלך אחז ששלחהמזבח
 בבית בנו אשר השבת מוסך "ואת)יח(
 אשור". מלך מפני ה' בית הסבוכו'
 : לאמר העם כל את המלך "ויצו -י".
 ספר על בכתוב אלהיכם לה' פסחעשו

 הזה כפסח- נעשה לא כי הזה.הברית
 ישראל את שפטו אשר השופטיםמימי
 כי יהודה. ומלכי ישראל מלכי ימיוכל
 יאשיהו למלך שנה עשרה בשמנהאם

 כ"ג בירושלים". לה' הזה הפסחנעשה
כא-כג.

 הביא תוסיפו "לא )יט( - :7ש?:הו
 חדש 1 לי היא תועבה קירת שוא,מנחת

 ועצרה. און אוכל לא מקרא קראושבת
 וכ/ נפשי= שנאה ומועדיכםחדשיכם

 זאת יעשה אנוש "אשרי יד.-)כ( יגא'
 מחללון שבת שמר בה, יחזיק אדםובן
 הסריסים של שכרם )כא( - ב. ג"1וכ/
 שבת. שמרי הנכרובני

 ד-ז,_
 ההתנהגות

 מצות ג""ג-יב.-)כב( צום. ביוםהישרה
 שנת-רצון "לקרא - יד. יג שבת.שמירת
 ס"אב.-)כבז לאלהינו". נקם ויוםלה'

 שבת ומדי בחדשו הדש מדי"והיה
 לפני להשתחוות בשר כל יבואבשבתו
 כג. ט"ו ה'".אמר

 אל שמע אינני יצומו "כי - :ירמ:הו
 בנפשתיכם "השמרו יב.-)כד( י"ררנתם".
 והבאתם השבת ביום משא תשאוואל

 משא תוציאו ולא ירושלימובשערי
 לא מלאכה וכל השבת, ביוםמבתיכם
 כאשר השבת יום את וקדשתםתעשו,
 כע- י"ג וכו'. וכו' ארזיכם" אתצויתי

 מקז לחפשי עברי עבד שלוחכז.-מצות
 צדקיהר כרת אשר והברית שנים'ז'
 להם לקרא בירושלים אשר העם כלאת

 הברית. את הפרו והעם והשריםדרור,
 ח-כב.ל"ד

 אנשים יפני נביאתי )כה( - :7סזקא5
 וספרו ה, את לדרש שבאו ישראלמוקני
 יעשה "אשר והמשפטים, החקים עללהם
 הדגשה פעמים בהם"-ו' וחי האדםאותם

 יב, )כ' השבת שמירת שצות שלמיוחדה
 המצוות שאר שמכל בעת כד( כא, כ, ח,יג,
 הגלולים.- עבודת אסור אלא נזכרלא
 "ללה". שבתותי ואת בזית "קדשי)כו(
 עיניהם העלימו "ומשבתותי )כז( - ח.מ"ב
- כה בתוכם'י.ו5סל  שבתותי "ואת )כח( 
 ימים. ז' המזבה הטוי - לח. כ"גהסלו".

Ar~nמועדי בכל הקותי "ואת בז.-)כס( - יח 
 )הכהנים(; יקדשוי' שבתותי ואתישמרו
 מ"יכד- לכהנים. קרוב מת טומאתדיני
 בהגזם והנסך והמנחה העולות )ל( -כז.

 בית מועדי בכל ובשבתותובחדשים

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



 א נספחים,)269זמנים

 בא' המקדש הטף - יז. ה"ה וכ'.?שראל
 בניסן בי"ד יח-כ.-פסח בניסן.ובז'
 הקרבנות. וסדר מצות יסים שבעתיחג

 מט"ו הימים ז'. שם.-וזג רש"י ועיןיא-כדו
 החצר שער סגירת )לא( - ע"ה.לתשרי.
 וביום המעשה ימי בששתהפנימית
 א-ג.- מ"1 יפתח. ההדש וביוםהשבת
 השבת ביום והמנחה העולה הקרבת)לב(
 ד-ז.-כניסת החדש. וביום שם( רש"י)ועין
 וצאתם השערים דרך הארץ ועםהנשיא

 יא- בבקר. בבקר ומנחה תמידעולת ובמועדימי בחגים ח-י,-המנחהבמועדים.
 היובל[ שנת ]ישי: הדרור שנת11כבדיני
 מז-יח. הנשיא. שלבמתנה

 וייום מועד ליום תעשוהרשע:-"מה
 שם. וש"י ועין ה; ט' ה'".חג

 לבקר והביאו לפשע"מרס:-"הרבו
 די ד' מעשרתיכם". ימים לשלשתזבחיכם,

 ולא חגיכם מאסת* שם.-שנאתי כש"יתיו
 זאת "שמעו )לג( כא. "' בעצותיכם.אריח

 לאמר: ארץ עניי ולשבית אביוןהשאפים
 והשבת- שבר, ונשבירה החדש יעבץמתי

 שם.-והפכתי כש"י זיין ה; י "' בר".ונפתחה
 י. ח' לאבל.חגיכם

 שלמי חגיך, יהודה ,,חגי -נחרכו:
 בך לעבר עוד יוסיף לא כינדריך,
 א. ב' נכרת". כלהבליעל,

 ממד אספתי ממועד :-"נעיצפנןה
 שם. רשיי שין יש 1חיו".

 הנזר החמשי בחדש "האבכה :הגולה י;-: שליחי מאת נשאלכריה:-הנביא
 תשובת שניסעי כמה זה עשיתיכאשר
 ובשביעי; בחמישי וספוד צמתם "כיזכריה:
 אני'?* צמתני' הצום שנה, שבעיםוזה
 החמשי וצום הרביעי גה.-"%ום ז'וסו/
 לבית יהיה העשירי וצום השביעיוצום
 טובים ולמעדים ולשמחה לששוןיהודה
 "והיה - יט. ח' אהבו". והשלוםוהאמת

 ירושלים על הבאים הגוים מכל הנותרכל

 למלן להשתחוות בשנה שנה מדיועלו
 וכ/ הסכות" חג את ולאג צבאותה'

 הזרע את לכם גערעיטיי:-""גני
 ג. ב' חגיכם". פרש פניכם על פרשוזריתי

 אשיחה וצהרים ובקר :-,שרבסקטים
 אקח יח.-"כי נ"ה קולי". וישמעואהמה
 מ- ע"ה אשפוט". מישרים אנימועד
 חגנו". ליום בכסה שופר בחדש"תקעו

 השבת*. ליום שיר "מזמורפ"אד.-)לד(
 ידע שמש למועדים ן~ח "עשה -צ"ב.

 אסרו לנו, ויאר ה' "אל - יט. ק"דמבואו".
 כז.- קי"ח המזבח". קרנות עד בעבתיםחג

 קי"ססב. לך". להודות אקום לילה"חצות

 צדקך". משפטי על הללחיך ביום_"שבע
קסד.

 ליים בביתם.. האיש "איןסלעיי:
-י. כ. ים ז' ביתו". יבואהכסא

 באי מכל אבלות ציון :-,,דרכיחיקה
 מועד בציון ה' שכח ד.-)לה( א'מועד-.
 כיום ה' בבית נתנו קול ו. ב'ושבת".
 לראש בלילה יעי 1.-,,קומימועד".

 מגורי מועד כיום יט.-.תקרא ב'אשמרות".
 כב.מסביב".

 היהודים כל את כנוסט9מר:-"לך
 תאכלו ואל עלי וצומו בשושןהנמצאים

 ויום". לילה ימים שלשת תשתוואל
 כתב לפי הפורים, ימי סז.-קביעתד'

 ליהודי באדר ט"ו ביום ואסתר,מרדכי
 היושבים ליהודים באדר י"ר וביוםשושן,
 ויום ומשתה שמחה הפרזות-ליוםבערי
 עליהם היהודים וקבלו "קזמו ט,. וכף.טוב
 שני את עושים להיות וכו' זרעםועל

 שנה בכל וכזמנם ככתבם האלההימים
 ונעשים נזכרים האלה והימיםושנה.
 לא האלה הפורים וימי וכוי דורבכל
 יסוף לא וזכרם היהודים, מתוךיעברו
 כח. כז וכו/מזרעם"

 גי לו, נודע כאשר :-ודניאל,ון2אל
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 אשנב לו ופתח לביתו עלה הכתב,נחתם
 ביום פעמים ושלש ירושלים, נגדבעליתו
 ומודה ומתפלל ברכיו על כורעהיה
 לעשות נוהג היה באשר אלהים,לפני

 דניאל בערך ועין יו; יא ו'מלפנים.
 195/6.עמ'

 ולערבן לבקר תליתעןרא:-הקרבת
 הקרבת ביומו יום ועלת הסכות חגעשית
 ה' מועדי ולכל ולחדשים תמיד~לת

 בי"ד הפסח עשית - ג-ו. ג'המקדשים.
 ימים. ז' המצות וחג הראשוןלחדש.

 יט-כב.ר

 אחד ביום העם כל התאסףלסיעה.-
 את עזרא בקרא לשקע השביעילחדש
 היום "קדוש : נחמיה ודבריהתורה,
 ולשתות לחלל היום עשית 1לארנינו"
 גדולה. שמחח ולעשות מנותולשלח
 ומצאם השני ביום האבות ראשיהתאסף
 ישראל בני ישבו - אשר בתורהכתוב
 הסוכות עשית השביעי. בחדש בחגבסכות

 ישוע מימי עשו לא "כי בהן,והישיבה
 ההוא, היום עד ישראל בני כן נוןבן

 התורה קריאת מאד". גדולה שמחהותהי
 היום עד הראשון היום מן ביום"יום

 וביום ימים שבעת חג ויעשוהאחרון
 "ואת ח'.-)לו( כמשפט". עצרתהשמיני
 יד.-)לז( ט' להם". הודעת קדשךשבת
 התורה: מצוות לקבלת אמנהכריתת

 שמיטת 1 קדש וביום בשבת לקנותלא
 נתינת יד, כל ומשא השביעיתהשנה

 אלהינו: בית לעבודת בשנה השקלשלישית
 ולעולת התמיד ומנחת המערכתללחם
 למועדים החדשים, השבתותהתמיד

 לעתים העצים הבאת וכחטאותישקדשים
 האדמה בכורי הבאת בשנהי שנהמזמנים

 .י
 ה'! לבית בשנה שנה עץ כל פריובפורי

 וצאן בקר ובכרות אדם בצרותהבאת
 נחמיה תוכחת י,.-)לח( ומעשרות.יתרומות

 וגזרתו השבת ביום והממכר המקהעל

 ושמירת השבת, שחר עדלפתחם
 - סו-כב. י"ג הלויים. ידי עלהשערים
 מנות מז בעתים העצים"ולקרבן

 לא.ולבכורים".

 עלות א:-הקרבת מזמיםדירי
 ולערב. לבקר תמיד העלה מזבח ע5לה'
 בבקר "בבקר הלוים מעמד מ.-)לט(ס"ז

 ולשל לערב, , וכן לה' ולהלללהודות
 לחדשים לשבתות לה' עלותהעלות
 תמיד עליהם כמשפט במספרולמעדים

 לא. ל כ"ג ה'".לפני

 שולח שלמה ב:-)ם( חימיםד4ר
 אני "הנה : יר מלך לחורםלאמר
 להקדיש אלהי, ה' לשם ביתבונה
 סמים קטרת לפניו להקטירלו

 ולערב, לבקר ועלות תמידומערכת
 אלהינו ה' ולמועדי ולחדשיםלשבתות
 ג.-,,ויקהלו ב ב' ישראל". על זאתלעולם
 הוא בחג ישראל איש כל המלךאל

 שבעת החג ג.-עשית ה' השביעי".החדש
 - ט. ח ז' עצרת. השמיני וביוםימים
 כמצות להעלות ביום יום ובדבר)מא(
 שלש ולמועדות ולחדשים לשבתותמשה
 השבעות ובחג המצות בחג בשנהפעמים
 כמשפט .ויעמד - יג. "' הסכות.ובחג
 על הכהנים מחלקות את אביודוד

 להלל משמרותם על והלויםעבדתם
 ביומו" יום לדבר הכהנים נגדולשרת
 אביה כ"ג-כזו.-ונדברי דהי"א יעין ידיוכו/
 וכו' "ואנחנו : ירבעם אל רחבעםבן

 ובערב בבקר בבקר עלות לה'מקטירים
 על לחם ומערכת סמים וקטרתבערב
 ונחתיה הזהב ומנורת הטהורהשלחן
 אנחנו שמרים כי בערב, בערבלבער
 עזבתם ואתם אלהינו ה' משמרתאת

 "באי השבת"; "באי יא.-)מב( י י"גאתו".
 ח.-עשית ד כ"ג השבת". יוצאי עםהשבת
 בחדש חזקיהו ע"י המצות וחגהפסח
 ההיא, בעת לעשותו יכלו לא "כיהשני,

 נאספו לא והעם התקדשו לא הכהנים כי ולא השבת לפני ירושלים שערילסגור
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- ל',לירושלים'.  מן המלך וזומנת )מג( 
 והערב הבקר לתלות לקלותרכושו
 ולמועדים ולחדשים לשבתותולעיות
 הכהנים מ-התיתש ל"א ה'*. בתורתככתוב
 ולמעלה שנה עשרים מבןוהלוים

 יז.-עשית במחלקותיהם.במשמרותיהם
 לחדש בי"ד בירושלים יאשיהו ע"יהפסח

 והלוים הכהנים משמרות הסדרתהראשון.
 פסח נעשה "ולא והשוערים.והמשוררים

 וכל הנביא, שמואל מימי בישראלכמהו
 עשה אשר כפסח עשו לא ישראלמלכי

 למלכות שנה עשרה בשמנה וכו'יאשיהו
 א-יס.- ל"ה הזה". הפסח נעשהיאשיהו
 רצתה עד ירמיהו בפי ה' דבר"למלאת
 השמה ימי כל שבתותיה אתהארץ
 1 כא ל"ז שנה". שבעים למלאות??תה

 שם. רש"יועין

 וןמ*ם ס4ן4םס*סי8ים,
 שעמדו הנביאים כל כ1נויימ וכא כ]בסיע
 ששמותיהם אותם בין ולאומות,לישראל
 שנזכרים אותם ובין במקראמפורשים
 בהעלם אלהים" אאיש או "נביא"בתאר
 היו פ"ע לפי לנו. מגלתו והמסרתשמם,

 גדולים וכלם מצרים, כיוצאינביאים .-י
 כל לך ואין כאלישע, ושקוליםכאליהו
 בה היו שלא ישראל בארץ ועירעיר

 לצרך שהיתה נבואה כל אלאנביאים,
 נכתבה.- לא שעה לצרך נכתבה,הדורות

 במקרא פלש ששמם בין הנביאים,כל
 ספרנו, בגוף רשומים המסרת, ע"יובין
 אפשר המפתח ולפי ובזמנו, במקומואיש

 הרשימה פעלתם. ועקר וזמנם אותםלמצוא
 משום מלואים, כעין באה בזההנתנת
 דעות וחלוקי במ"ע נוסחאות שנויישיש
 ובשמותיהם. הנביאים במנין הפפרשיםבין

 גדולות" "הלכות לפי כזונה, יד. מגלהרש"י
 : אלה נביאים כ"חונ"ע,

 יעקב, ג( יצחק, ב( אברהם,א(
 פינחס, ז( יהושע, ו( אהרן, ה( משה,ד(
 גד, יא( שמואל, י( עלי, ס( אלקנה,ח(
 יד4, סו( שלמה, יד( דוד, יג( נתן,יב(
 אהיה יח( עבדיה, יז( ימלא, בן מיייהוטז(

 בן עזריה כ( חנני, בן יהוא יט(השילוני,

 ןןדוהו בן אליעזר כב( יחזיאל, כא(ידד,
 מיכה, כה( עמוס, כד( הושע, כג(מקרשה,

 יונה כס( אלישע, כח( אליהו, כז( אמוץ,כו(
 נחום, לב( יואל, לא( ישעיהו, ל( אמתי,בן

 מקרית אוריה יה( צפניה, לד(לג(חבקוק,
 דניאל לח( יחזקאל, לז( ירמיהו, לו(יערים,
 היה לא שדניאל ג., מגלה האומר,)ולדברי
 דניאל(, במקום שמעיה יבאנביא,
 מחסיה, מב( שריה, מא( נשה, מ( ברוך,לט(
 מרדכי סו( מלאכי, מה( זכריה, מד( הגי,מג(

 ידעתי".-אחדים לא "שנים מח( מז,בלשן,
 אבי נריה ישעיה, אבי אמוץ )כמו:מאלה
 נמנים 'ועיד( נך:ה אבי מחסןהברוך,

 "כל טו.ז מגלה האמור, יסוד עלבנביאים
 )שנתפרש בנביאות אביו ושם ששמומקום
 שהוא בידוע אביו( שם ונתפרששמו
 ויק-ר אחרת, דעה ולפי נביא", בןנביא

 נתפרש')שם לא ובין נתפרש בין 1,י
 מעמוס, והראיה נביא בן נביאאביו(
 אומר, והוא נתפרש, לא אביוששם

 נביא", בן ולא אנכי נביא "לא 'ד:ז'
 כך. אביו אף נביא, היה הוא זאתובכל

 בהנפותיו מנסח לא"ע בפרושו הגר"אואולם
 נוסח הנ"ל הפרקים שני אתהמרובות
 נפלא סדר בהם ומכניס לגמרישונה
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 "הנה יוצא: ולפיו הדעת, עלהמתקבל
 בפרק הנביאים. חשבון הפרקים שניאלו
 אחר שעמדו הנביאים מ"ח את חושבא'

 חושב שני ובפרק לא"י, ישראלשנכנסו
 ישראל שבאו קודם שהיו נביאיםז'

 וז' במצרים, לישראל שהיו וז'למצרים,
 שהיו נביאים וז' לישראל, שהיונביאות
 הגר"א של פרוטו ולפי העוים".לאומות

 : זו רשימה עורכיםאנו
 קודם שהיו נביאים דא.
 א(אדג למצרים: ישראלובאו

 אברם, ו( עבה ה( ד(שג עת, ג( מ,2(
הפיצחו
 לישראל שהיו נביאים דמ

 בס"ע לאפיטה ח רשעהשמצרים:
 אבל פרטה, לא הגר"א וגם הסדר,על

  משה, ב( יעקב, א( היא: פתו לינראה
 ואיתן זמרי : "זרח בני חמשתג-!(
 -- יעקד - ". ב )דה"א ודרע" וכלכלכהימן
 ז' ברשימת להכניסי שאי-אפשר'משום

 למצרים ישראל שבאו קודם שהיוהנביאים
 הסדר(, על פורטה לא היא גם.)שאגב

 אגב, נביאימ1 האבות כל היו פ"עולפי
 נסתלקה הקדש שרוה אמור, לחבפר"א
 ועד יוסף מכירת למן אבינו,מיעקב

 שכתוב, מה וזה חי, יוסף כי.שנתבשר
 שרתה : )ישי יעקב" רוח "ותהי בז: מ"הבר'

 משה-פובן ממנו(1 שפרשה שכינה'עליו
 ברע: אמור זרח בני חמשת ועל'מאליוי

- במצרים. נתנבאו נביאים.אלו  ואין 
 בין נחשב אהרן אין זה שלפילהתפלא
 הנמצאים ושלמה, עלי גם שכןהנביאים,
 אינם. רש"י, שה הנביאיםשרשימת

 לא בס"ע וגם הגר"א, ברשימת)נזכרים
 ואולם הנביאים. בין שמותיהם:נזכרו
 הנביאים בין שלמה נחשב מחממוטח

 אהרן 13צנבא כא ג' שמפי ולפיהראשונימו
 וההוכחה משה קודם במצרים שנהט'
 אל נגליתי "הנגלה : כז ב' שיא הכתובמן
 ועין וכי במצרים" בהיותם אביךבית

 שם.רפ"י
 )יסכה(, שרה א( : נביאות ז'נ.
 אביגיל, ה( חנה, ד( דבורה, ג( מרים,ב(
 דהי"ב ; יי כ"ס מ"1 יאשיהו, )בימי חידהו(
 אסתר.- ז( זה(, מאמר בסוף ועין כב.ל"ד
 מפורשה גם ושם יד./ במגלה גם הואוכן

 לפי אמנם מהן. אחת כל שלנבואתה
 גם וא*כ נביאות, האמהות כל היומ"ע

 לפרש יש אולי אבל ולאה, רחלרבקה
 הצרכה שלא מפני נכתבה לאשנבואתן
לדורות.
 העולם: לאומות שהיו נביאים ז,ד.
 בעור, בן בלעם ב( בלעם, אבי בעורא(
 בלדד ה( התימני, אליפז ד( איוב,ג(

 בן ובליהו ז( הנעמתי, צופר ו(השוחי,
 שני משה. בימי כלם - הבוזיברכאל

 האחרונים ה' בתורה, נזכריםהראשונים
 לישראל תורה ומשנתנה איוב. בספרכלם
 האומות.-שהש"ר מן הקדש רוחפסקה

 נביאה פסקה מועד אהל ומשעמד יב:ב'
 הוא הכלל מן יוצא ו העולםמאימות
 ישראל.- של לטובתן שנתנבאבלעם
 בספרנו עין ואליהוא בלעם בעור,על
 : אמונן קטו תרומה ובזהר 1 841ב 41אעמ'

 יחזקאל של ומזרעו היה כהןאליהוא
הנביא[.
 שעמדו הנביאים מ"חה.

 לארץ. משנכנסוליע4ראל
 זה(. מאמר בסוף )עין נון בן יהושעא(
 הכהן. אהרן בן אלעזר בן פינחסב(
 בגבעה, פילגש בימי כהו הוא ב'תפ"ח.עין
 ב' ש1פ' הכתובים מכונים ]ולו כח. כ'ש1פ'

 בסוף הגלגל" מן ה' מלאך "ייעל :א
 איש ה' "וישלה ח: 1' ושם יהושעימי
 גדעון. ימי בתחלת ישראל" בני אלנביא
 ולפי אליהוו הוא פינחס : תשעא פינחסי"ש
 108[. עמ' ועין שנים. הםמ"ע

 כז: ב' ש-א שמואל(. )אבי אלקנהג(
 היה ]זה עלי" אל אלהים איש"ויבא

אלקנה[.
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 ב ,נספחים275שמנים

 מפעלתם חוז ושמואל. דוד ה(ד,
 עוד חושב המקרא מן הידועותונבואתם

 ושמואל דויד יסד "המה : כב ט' מי"א לפיפ"ע
 משפחות כ"ד ]אלו באמונתם"הרואה
 נביאים התקינו : בו. יתענית ולויה,כהונה

 כז. שם שגמרא וכר, משמרות כ"דהראשונים

 לפידהי"א ועי"שן. ודוד, שמואל משה,מפרש:
 דוד. ימי דברי את שמואל כתב כסכ"ט

 ואלקנה אסיר : קרח בני ג'ו-ח(
 קרח" "בני ]והם נד( 1' )עמ'ואביאסף
 בנספח: )ועין תהלים ממזמורי כמהששרו
 לפי תהלים(. : וזפנם" הקדש"כתבי

 שנתנבאו זתרעד:]אלו דהי"א בני"שהגירסאב0"ע
 82ב. עמ' ב'תנ"ח ערך ועיןבמדברן.
 ונתן הנביא( )גם: החקה גדט,י(
 המפורשות מנבואותיהם חוץהנביא.
 דודן. עם הבית מעשה ]התקינובמקרא
 דברי את שניהם כתבו כט כ"ט ד"י"אלפי
 שלמה, ימי דברי גם ונתן דוד,יפי
 כט. ט'דהי-ב

 וידותון ואיתן והימן אסףיא-יד(
 דהי"ב כ"ה; דהי"א עין דוד[. בימי]נתנבאו

 שם. הנ"ל ובנספח יגןה
 חוץ שלמה. בימי השילוני אחיהסו(

 שתי גם בשמו המפורשותמהנבואות
 יא-יג י"א ופא יא-יג ר מ"א :הנבואות
 כתב כט ט. דהי"ג לפי אחיה[. בידןנאמרו
 שלמה. ימידברי
 להבדילו רחבעםן בימי שמעיהטז(
 דהי"ב לפי הנחלמי. שמעיה השקרפנביא

 רחבעם. ימי דברי כתב סוי-ב
 י"ג סו, י"ב )דהי"ב נזכר שמו ונדי.יז(

 רחבעם יהודה מלכי ימי דברי ככותבכב(
 שכתב החזה יעדו גם הוא ואוליואביה.
 איש כט. ט' דהי"ב נבט, בן ירבעםחזות

 שהומת י"ג מ"א ספר שעליוהאלהים
 עדי[. ]זה אריהבידי

 הראה חנני עודד, בן עזריהיח-כ(
 בעשא )בימי חנני בן יהוא אסא(,)בימי

 כ' יהי"ב לפי הנני, בן יהואויהושפט(.

 יהושפט. ימי דברי כתבלד,
 בימי )ימלה( ימלא בן מיכיהוכא(
 והלאה ח כ"ג במ"א מפורש שמואחאב.
 כל גם פ"ע ]ולפי והלאה ז י"חעדהי"ב

 נביא בשם לה, כח כב יג כ' שבכ"אהנבואות
 אמרן[. מיכיהו כלן אלהים, אישאו

 אליעזר זכריהו, בן יחזיאלכב-כד(
 יהושפט אליהו-בימי ממרשה, דודוהובן

ואהאב.
 יהורם בימי ויונה אלישע כו(כה,

 המפורשות מנבואותיהם חוץ אחאב.בן
 יהוא משיחת את ליונה יח.ויט פ"ע]מיחס

 המלוה והנבואה אלישע()בשלימות
 י' שם הנבואה ואת א-יג, ט' מ"באותה,

 ה"נביאים" הגר"א גירסת לפי כ ס"ע ולפיל;
 ויונה[. אלישע הם יט כ"ד בדהי"באשר

 יהושפט. עבדיה-בימיכז(
 בימי - הכהן יהוידע .בן זכריהכח(
 יהודה. מלךיואש

 "איש' אמציה[. המלך ]אחי אמוץכט(
 ור סו ז-ט ב"ה שבדהי"ב ו"נביא"אלהים"

 אמוץ[.]זה
 לפ ט כ"ח דהי"ב אחז, בימי - עדךל(
 ס"וח עם אסא בימי גם אבל 1 ס"ערשימת

 הנביא". עדד "והנבואהאמור:
 מיכה- ישעיהו, עמוס, הושע,לא-לד(

 מלכי יחזקיהו אחז, יותם, עזיהו,בימי
 כתב כב/ כ"1 דהי"ב לפי ישעיה,יהודה.
 גם לב ל"ג דהי"ב ולפי עזיהו, ימידברי
 חזקיהו. ימידברי

 ונתנבאו וחבקוק נחום יואל,לה-לז(
 דהי-ב הכתוב מכון[ ולהם מנשה,בימי

 עסו וגל מנשה אל ה' "וידבר : יל"ג
 היה אומרים יש ]ולפי הקשיבו*.ולא
 אחאב[. בן יהורם בימייואל

 וירמיהו יאשיהו, בימי צפניה לט(לח,
 יהורה. מלך אמון בן יאשיהומימי
 יערים- מקרית שמעיהן בן אוריהמז
 יהויקים.בימי

 צדקיהו. בימי - יחזקאלמא(
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סדרי274 ג ב,נספחים,

 ,)בן שריה נריה, בן ברוךמב-מה(
 היהודי ומרדכי ודניאל מחסיה בןנריה(
 בסמוך. ועין נבוכדנאצר.-בימי

 בימי - ומלאכי זכריה חגי,מו-מח(
 ציון.שיבת

 בן ושריה נריה בן ברוך טה:]מגלה
 זכריה וחגי בלשן ומרדכי ודניאלמעשיה
 לדריוש. ב' בשנת נתנבאו כלם -ומלאכי
 יצאו כהנים והם נביאים ה' יד:שם
 ושריה ברוך נריה הן: ואלו הזונה,מרחב
 ושלום; חנמאל חלקיה ירמיהמחסיה

 : הנביאה חולדה אף : אומר יהודהר'

 של בניו מבני חולדה אחרת דעהולפי
 שם כי סתירה, זו ואין היתה;יהושע
 ליהושע, ונישאה נתגיירה רחב :מסיק
 בנות. אם כי בנים לו היו לאויהושע
 מבני יחזקאל גם היה א ב' רבה רותלפי
 היה ירושלמי תרגום לפי רחב. שלבניה

 על בוזי שנקרא ירמיהו בןיחזקאל
 אותו. מבזיןשהיו

 ונביאים ראשוניםנביאים
 נביאים : מח סוטה לפי ם. י נ 1 ר חא

 דוד אחת דעה לפי הםהראשונים
 נביאים שנית דעה ולפי ושלמה;ושמואל
 מחגי חוץ הנביאים כל הםראשונים
 ולפי האחרונים. שהם ומלאכיזכריה

 שמואל הראשונים נביא.ם יג: ט' סוטהירו'
 ן וברוך ירמיהו או י ונתן גד אוודוד,
 ז ז' ד, א' בזכריה כנ"ל. האחרוניםנביאים

 הראשונים", "הנביאים על מדובריב
 החרבן. שלפני לנביאים כנראה הכונהושם

 אחר נביאים ח' נתנבאו טז פסיק'לפי

 חגי, צפניה, עמוס, יואל, הבית:חרבן
 ולפי י וירמיה יחזקאל מלאכי,זכריה,
 חבקוק, צפניה, עמוס, : אחרתגירסה
 ומיכה. יחזקאל מלאכי, זכריה,חגי,

 כתבי על הסמוך בנספה עודועין
הקדש.

 היה עומד ונהיה נביא כל ז: מ"בשמו"ר
 לברר ? ולמה חברו, של נביאותואומר

 ממשה חוץ נזקק(, הוא )לנבואתונביאותו
 שהיה וכל ושלו, הנביאים דברי כלשאמר
 וכל היה. משה של נבואתו מעיןמתנבא
 שהקב"ה משנים חוץ אומר הואהדברות
 יהיה ו"לא "אנכי" מפיו: לישראלאמרן
 ז. 1 ה' דב' גן ב כ' עמ'לך",

 למשה הלכה נביאים;יסוד
 קבלה.- כנה"ג, אנשימטיני;

 ונסוך ערבה נטיעות, עשר : מד. סוכהן
 ערבה בדבר מסיני. למשה הלכה המיםן

 נביאים; יסוד ערבה דעות: שתי שםיש
 יסוד : מפרש מש"י נביאים. מנהגערבה
 חגי אחרונים נביאים תקנת -נביאים
 תקנות ממתקני שהיו ומלאכיזכריה
 מתוך הגדולה.-ושם כנסת באנשיישראל
 אינו נביאים יסוד כי מוכח,הסוגיא
 כי מסיקה, והגמרא מסיני. למשההלכה
 מסיני, למשה הלכה הדברים היואמנם
 גם וכן ויסוים. וחזרו שכחוםאלא
 שספר יוצא, ג ז' א,-מב"ר ד' סוכהבירו'

 עז, הכתוב על הוא שם )והמדובר עזראן

 ולפי קבלה. אם כי תורה לא הוא ג(י'
 לא הם מסחר זכייה הספרים נם ז.ר"ה

 בתוספות[. ועי"ש קבלה. דברי אם כיתורה

 זמרם, סקדש,ותני

 לאחר הקדש, כתבי של]סדרם
 : יד-סו ב"ב לפי הואהתורה,

 שופטים, ב( יהושע, א(נביאים:

 רכומייסםייןךיסם
 ירמישו ה( מלכים, ד4 שמואל,ג(
 עשר. שנים ח( ישעיה, ז( יחזקאל,ו(
 איוב, ג( ב(תהלים, רוח, א( ם: י ב 1 תכ
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 נ נספחים,'275ומנים

 השירים, שיר ט קהלת, ה( משלי,ד(
 עזרא י( אסתר, ט( דניאל, ח( איכה,ז(

 הימים. דברי יא( נחמיה(, גם זה)ובכלל
 כ"ד הרי תורה ספרי ה' עם ביחד-

 לספר יונה את מונה יב קרח ותנ'ספרים.
 שבשנים י"א ועם כ"ד, הרי עצמו,בפני
 לסמ"ר כהונה" ,מהנות ועין ל"ה. הריהעשר

 עתה המצויים הקדש כתביבספרי
 ערוכה ולפיו קצת, שונה הסדרבידינו
 שם. ב"ב הוא הראשי שמקורה זו,רשימה

 המארעות של המפורטיםהתאריכים
 הקודם. ובנספח ספרנו בגוף עיןוהאישים

 הנאותים, בערכים הספר, בגוףאגב:
 ופסוקיהם התנ"ך פרקי כלרשומים
 לפי שבדהי"א( אחדים יחש מפרקי)חוץ

 או המארעות של זמנם אםזמניהם,
 הכלל לפי וכמובן הדברים, אמירתזמן
 אינה זו רשימה ומאוחר". מוקדםראין
 או להוסיף כמלואים, אלא שפואבאה

 בפנים[. נאמרו שלא פרטים כמהלהבליט
 בראשית, א(חררה:

 ב(שמות,ג~
 ויקרא,

 דברים. ה(במדבר,ד(
 בריאת למן : הזמן את מקימההתורה
 באלול ]כ"ה משה מות ועדהעולם
 היצירה מנין לפי ליצירה, א'שנת

 שנת באדר ז' עד כיום, אצלנוהמקבל
 אצל הנהוג המנין לפי לאדם,ב'תפ"ח

 ולפי המסרתי לפי המוניםהכרונולוגים
 השנים כל שאר מנויות זהמנין

 כללי ועין הספר. בגוף גם כמו זו,שברשימה
 ו'[. ובנספח הספר בראש המניניםהשואת

 מסיני תורה קבל "משה : א']אב"
 ד' בנספח ועין וכו', ליהושע'ומסרה

 מי"ג ואחד הקבלה". "שישלתסימן
 ,"כל : הוא הרמב"ם לפי האמונהעקרי
 הנתונה היא בידינו עתה המצויההתורה
 השמעו מסיני השלום*[. עליו רבנולמשה
 הדברות עשרת ב'תמ"ח[ שנת בסיון]בו'

 רצ המצוות[. תרי"ג כל כלולות]שבהן

 מפויט זמנם בתורה המספריםהמעשים
 מחקי פרשיות הרבה גם וכןבצדם,
 בתורה אם מפורט אמירתן זמןהתורה
 בגוף רשומות והן המסרת, ידי עלואם

 התורה דברי ושאר זמניהן. לפיספרנו
 למשה נאמרו ופרושיהם[ ]הםוחוקיה
 שישב בימים סיגי, בהר הגבורהמפי
 סיני במדבר מועד ובאהל בהר,משה
 מצרים ליציאת הראשונה השנהבמשך
 השנה של )איר( השני לחדש אחדעד

 מצרים ליציאת הארבעים ובשנתהשניתו
 שנה ל"ת במשך ]ב'תפ"חו מואבבערבות
 משה.- עם הדבור נתיאד .לאשבינתים

 נאמרו כללות אומר: ישמעאל ר' לז:סוטה
 עקיבא ר' מועד. באהל ופרטותבסיני
 בסיני נאמרו ופרטות כללות :אומר
 בערבות ונשתלשו מועד באהלונשנו

 אף : אחרים מקורת וכמה יא יתרומואב.-תנ'
 כלם להתנבאות עתידין שהנביאיםמה

 יד: כ"ט דב' הכתוב לפי סיני, מהרקבלו
 וכו' היום עומד עמנו פה ישנו"אשר
 ולא היום", עמנו פה איננו אשרואת

 החכמים כל אף אלא בלבדהנביאים
 א[. מ"ז שמו"ר ועין להיות. ושעתידיןשהיו

 דעה ]לפי משה בידי נכתבההתורה
 חוץ הינו ד, ל"ד דברים מבראשיתעד :אחת

 "וימת מן האחרונים, הפסוקיםמשמונת
 נכתבו ואלה הסוף, עד ה'" עבדמשה
 כאן "עד אחרת: דעה ולפי יהושע,בידי

 מכאן וכותב, אומר ומשה אומרהקב"ה
 בדמע". כותב ומשה אומר הקב"הואילך
 ספרי ה' כתב גושה 1: ה' סוטה ירו'לפי

 ובלעם בלק פרשת וכתב וחזרתורה
 אחת, דעה לפי איוב. של ספרווכתב
 )רפ"י: נתנה" מגלה מגלה ניתורה ס':גטין

 כותבה, היה למשה פרשהכשנאמרה
 הפרשיות, כל כשנגמרו שנה, מ'ולבסוף
 אחרת דעה ולפי ותפרן(ו בגידיןחברן
 לא )מש"י: נתנה" חתומה "תורה)שם(

 כל שנאמרו לאחר מ', סוף עדנכתבה

----- --
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 בשנה לו והנאמרות כלן,הפרשיות
 פה על לו סדורות היו ושניהואשונה

 מוקדם "אין הדעות לכל שכתבן(.עד
 הקפידה "לא רשיי: ; ו' )טס' בתורה"ומאוחר
 וכו'(, ומאוחר" מוקדם סדר עלתורה
 בזמן מאוחרות פרשיות שישהלנו

 המקרא. בכל הדין והוא במקומוהקודמות
 ט~, י"ס עמ' תורה, מתן ועד מבראשית-

 ב'תמ"ח בשנת בסיון ד' ביום משהכתב
 ספרנון. בגוף שם ועין תורהו מתןלפני

 בתחלה כא: וכתבה,-סנ' ולתורה]לשרן
 ולשון עברי בכתב לישראל תורהנתנה
 עזרא בימי להם ונתנה חזרה והקדש
 להן בררו ארמי. ולשון אשוריתבכתב

 הקדש, ולשון אשורית כתבלישראל
 ולשון עברי כתב להדיוטותוהניחו
 הכתב, נשתנה- עזרא ידי על -ארמי.
 מאשור עמהם שעלה לפי אשוריתונקרא
 דניאל בימי הכתב ניתן כש"י פרוש)לפי
 לפי התורה(. את בו וכתב עזראובא
 בתחלה לישראל תורה נתנה רבידעת
 נהפך שחטאו כיון )אשורית(ו זהבכתב
 שחזרו כיון שכתוהו(, )כש"י: לרועץלהן
 אשורית, ונקרא להם, החזירובהן

 אלעזר ר' ולדעת בכתב.שמאושרת
 עיקר כל נשתנה לא זה כתבהמודעי
 : ד סוף אטת"ר מהם(. נשתכח לא :)רש"י

 כתב, לה ואין ובור לה ישעברית
 דבורו לה ואין כתב לה ישאשורית
 עברית. ולשון אשורית כתב להםבחרו
 זכריה חגי )הש"י: נביאים ג' סב:זב.

 וכו' הגולה מן עמהן עלוומלאכי(
 שתכתב התורה על להם העיד מהםואחד

אשורית.
 תרגום ג.: מגלה התורה.תרגום

 אמרו הגר אנקלוס )לארמית( תורהשל
 ועי"ש. יהושע. ור' אליעזר ר'מפי
 את הגר עקילס תרגם : ט א' מגלה'יבירו'

 וכו'. אותו וקלסו וריי ר"א לפניהתורה

 יונית. אלא צרכה. כללהתרגם
 מתוך ארמית להם בידא אחדבורגני
 ידי על ליונית התורה תרגום ועליונית.

 מגלה עין זקנים ע"ב ידי ועל זקניםה'
 ח[. ז א' סופרים ומס'ט'

 יהושע ספר א(ץהושע."כיקים:
 טות ועד משה מות למן הזמן אתמקיף
 ]ב'ךי"ו.- הכהן אהרן בן ואלעזריהושע
 כחן ע"ד ית' עד יהושע בידי נכתבהספר

 אלעזר בידי נכתבו שפכם-לבהכתובים
 : לג oai האחרון, והכתוב אהרן.בן

 אותו ויקברו מת אהרן בן"ואלעזר
 בהר לו נתן אשד בנו פינחסבגבעת
 אלעזר[. בן פינחס בידי נכתבאפרים",
 מקיף שופטים ספר שרפטים.ב(
 עד יהושע מות מלפני הזמןאת
 א'-ט"ז; )שיפ' ]ב'ףל*א שמשוןמות

 לזמן שיכים י"ז-כ"א האחרוניםוהפרקים
 ב'דכ"ד(. ב'ךי"ו- ספרנו: בגוף ועיןקודסז
 הנביא[. שמואל בידי נכתב הספר-

 מקיף הספר יב" א' שמישלג(
 של שפיטתו ימי ,תחלת[ למן הזמןאת
 האחרונים דוד ימי ועד ]ב'ףל"ב[עלי

 בידי א'-כ"י ש"א נכתב: הספר -ןב'ץכ"ג.
 )המתחיל ב"ה ש"א למן השאר,שמואלי

 הנראה כפי היא וזו שמואל", יממת,
 כתוב ששם אעפ"י סו, ב"ב הגמרא,כונת

 כתבל ש"ב[ סוף עד ג( כ"ח מת""ושמואל
 דה"א כאמור, הנביא, ונתן החוזהגד

 הראשונים המלך דוד "ודברי : ל כסכ"ט
 דברי על כתובים הנםוהאחרונים
 הנביא נתן דברי ועל הרואהשמואל
 ועל עליו עברו אשר והעתיםוגבורתו מלכוחי כל עם החזה גד דבריועל

 הארצות". ממלכות כל ועלישראל

 את מקיף הספר גב'. אי מלכיםד(
 שלמה מלכות ותחלת דור ימי מסוףהזמן
 ]ג'שס-ד.- יהויכין לגלות ל"ז שנתעד

 ירמיהו[. בידי נכתב הספר יכולה התורה שאין ומצאו בדקוושם:
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 י"ג סו, י'ב כס. ט' דהי"ב לפיהערה:
 :תן כתבו לב, וליב כב כ.ו לר, כ'כב,

 דברי את החזה קערו השילוני אחיההנביא,
 ירבעם ימי דברי את גם ונערו שלמה,ימי
 את כתש החזה ועדו הנביא שמעיה כבסובן

 וירבעם; רחבעם ומלחמית רחבעם ימידברי
 רחבעם; בן אביה ימי רבתי את כתבערו
 יהושפט; ימי דברי את כתב חצי בןיהיא

 עזיהן ימי רברי את כתב אמוק בןישעירו
 הכת-בים כצת אין אולי אבלוהזקיהו.
 על ב,,מלכים" המתופיים לדבריםהאלה
 אחי.ם למפרים אלא האלה, המלכיםאדות

 הכתובים כי לב, לשים ויש מאתנו,שנעלמו
 במלה מלה כמעט חזרה הם י:-כ' י'חמ"ב
 מ.ב ואלו ל"ו-ל"ט, ישע' הכחיכיםשל
 על במלה מלה כמעט חוזר הוא אףב"ה
 ; ומ,א שבמי כתובים קצת ועל :"בירמ'

 שירמיהו היא שמרא שבצת אפשרולכן
 הסוף. ועד כ.א מ.ב למן המארעות אתכתב

 בימי 3בא א א' ישע' לפי ןש?נה4.ה(
 השפמה מלכותו ]שתחלת עזיהובימי
 ]שמת יחזקיהו אחז, יוחם, ג'קל"א[,היא

 ו': ישע' היא הראשונה נבואתוג'רכ"ח.

 ביום הינו - עזיהו" המלך מות"בשנת
 בידי נהרג וישעיה ג'קמ"ב,שנצטרע,
 נכתב DD.~-הספר יב' ג'רכ"ט. שמלךמנשה
 ואולם גיר-מרכ"חז וסיעתו, חוקיהובידי
 "לפי : מעירות "חזקיה* טה ב"בת1ספ1ת

 בתורה לעסוק להם גרםשחזקיהו
 הוא אב5 שמו, על הדברנקרא
 לישעיהו. קודם מת שהרי כתבו,לא

 )לפי לישעיה" הרג בתו בןדמנשה
 י.([. וברכות מט יבמ'.

 מקיפות ירמיהו נבואות ןףמ:הר.ו(
 ]ג'רצ"ח[ ליאשיהו י"ג שנת למן הזמןאת
 ; ]ג'שמ"ו לנבוכדנאצר כ"ז שנתועד
 נכתב ג'רצ"ח.-הספר ספרנו בנוףועין
 1מ"ה ל"ו הפרקים ולפי ירמיהון,בידי

 נריה בן ברוך בידי נבואות כמהנכתבו
 ירמיהו.מפי

 נאמרו יחזקאל נבואות דסזקאל.ז(
 ה' שנת בתמוז ה' למן הזמןבמשך
 י' עד 4ג'של"ב[ יויכין המלךלגלות
 העיר הכתה אשר אחר י"ד שנתבתשרי

 כנמת אנשי בידי נכתב]ג'שנ"ב.-הספר
 זרבבל ומלאכי, זכריה חגי,הגדולה-ישי,

 חנניה אלמלא יג: וחבריהם.-שבתומרדכי
 דבריו שהיו יחזקאל ספר נגנז חזקיהבן

 ודרשן[. בעליה ישב תורה, דבריסותרין
 הספרים י"ב ]כל ??ר עגיםח(
 : הגדולה[ כנסת אנשי בידי נכתבוהאלה
 שנבא התקופה באותה נבא ע ש י הא.

 שנימ,.- מספר לו קדם ]אבלישעיהו
 ג'רכ"ט- מנשה, ]בימי נבא ל א ו יב.

 דעה ספרנו בגוף שם ועין 1ג'רפ"ג
 מלך עזיהו בימי נבא ס ו מ עאחרת[.-ג.

 מלך יואש בן ירבעם ובימייהודה
 ]ג'ק"מ[.- הרעש לפני שנתיםישראל

 אחאב בן יהורם ]בימי נבא יונהה.
 יהודה, מלך תואש ישראל מלכיוהוא

 המספרים המעשים זמןג'מ"ד-;'פ"נ[.
 נבא מיכה כתוב.-ו. אעו יונהבספר
 יהודה מלכי יחזקיהו אחז, יותם,בימי

 ןבימי נבא נחום]לקס"ח-ג'רכ"ח[.-ז.
 ]כנ"ל4מנוםה,מרכ"ט-ורפ"ג4-ח.חנקדק

 בן יאשיהו בימי נבא צפקה-ט.
 יהודה מלךאמון

 ]"רפ"ו-ג"םט"ק.___

 כלם ומלאכי זכריהי-יב.חגי
נתנבאו

 בשנת;
 ~'ת"ח4 לדו"רש שתים

 תרגום ג: מגדה נביאיות]תרגום
 עוזיאל בן יונתן )לארמית( נביאיםשל

 ועוד וכו/ ומלאכי זכריה חגי מפיאמרו
 יצתה כתובים, ש5 תרגום לגלותבקש
 שיש משום ז דייך לו ואמרה קולבת
 "תרגום מיבא ד 1' שבת בירו' משיח. קץבו

 ישע' הנפש", ודובתי על )יונית(עקילס"

 עקילס תרגום מביא ג צ"ג וב-ר כ;ג'
 ויש - יא[. כ-ה משלי פסוק על)ארמית(

 החושבים ,308( 804 עמ' תרגום ערד ישראל-),,אוצר
 פעמים כמה הנזכר יוסף רב תרגוםעוד
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 סח., פס' יוסף*, רב )"כדמתרגםבזב*

 המובאים התרגומים כל 1(11לם ועוד(. לביומי
 האמת פי על נמצאים יוסף רבבשם

 קלים; בשנויים לפעמים יונתן,בתרגום
 ג. מגלה צר, )סי' אחרים מקומותובכמה

 אלמלא : יוסף רב אמר ; אמורועי(
 יודע הייתי לא הזה הכתוב שלהתרגום

 הוא כי ברור/ הכתוב/-שמזה אומרמה
 על אם כי שלו, תרגום על לאמרבר
 והנכון ; בימיו ומפורסם ידועתרגום
 רב ,כדמתרגם : קיד'יג. ישי, כפרושהוא

 שתרגם נביאים בתרגום בקייוסף'-שהיה
 עוזיאלן. בןיונתן

 פרקי רב הה?ימ. א(התחביב!.
 שאינם ותפלות מזמורים הםתהלים
 על מוסבים מעוטם ורק בזמן,קשורים
 : והם ישראל בתולדות מסימיםכארעות
 נ"ז, נ"ו, נ"ד, נ"ב, נ"א, ל"ד, י"ח, ז', י,הפרקים

 ותפלות מזמורים הם קמ"ב מ"ג, ס',נ"ט,
 פרק דוד: בחיי שונים מאורעותלרגלי

 ישראל תולדות על היסטורי שיך הואע"ח
 וגם דוד, מלכות עד מצרים יציאתלמן

 מעין הם קלס קלייה, ק"ו, ק"ה, tAUDהפרקים
 כקטבים ע"ס ע"ד, הפרקים היסטוריותןהשקפות
 ישראל את המחריבים אויביםכלפי

 ליום שיך ו,מזמוך הוא נ"ב פרקומקדשון
 התוכן על מזמוך הוא קיד פרקהשבת",
- קכ"1 פרק ממצרימו, ישראל"בצאת  
 קל"ז- פרק ציון"; שיבת את ה'"בשוב
 בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות"על

 פרקים בכמה גם ציון*. אתבזכרנו
 למצוא אפשר ועוד ג'ז ס"ח, ת"ד,אחרים,
 ספר כתב נדוד - היסטוריים.רמזים

 בו כתב זקנים-הש"י: עשרה ע"יתהלים
 לפניו שהיו הללו זקנים שאמרודברים
 מלכי הראשון, אדם בימיו: שהיוויש
 אסף, ידותון, הימן, משה, אברהם,צדק,
 ואביאסף. אלקנה אסיר, קרח: בניג'

 אדם בני עשרה : גורס תהלים תחלתמש"י
 משה, אגרהם, מלכיצדק, אדם,אמרוהו:

 וידותון קרחי בני ג' אסף, שלמה,דוד,
 ויש היה, אדם : אומרים ישמחלוקת,
 : ופרושה ודין, דת משרש מלה :אומרים

 כשהש"י ואולם ג. א ב"ה והי"א ועיןגזרותי
 לכל הם הראשונים ה' כי אמור, גר'

 ושלמהו דוד משה, אברהם. אדם,הדעות
 והימן, אסף, רב: לפי הם האחריםוה'

 כנראה  )הנחשבים קרה בני וגיוידותון,
 קרחו בני בכלל אסף ואין ועזרא,לאחר(
 וידותון והימן אסף : אומר יוחנןור'

 קרח בני וג' מיותר(, הנראה כפי פה),אחד'
 שתהלים אעפ"י : א תה' ועזרא;-מס'אחד
 ע"י אלא נתקו לא זקנים י' ע"ינאמר
 ק"ג רשימת היא ישראל[.-וזו מלךדוד
 הרשומים השמות לפי תהליםפרקי

 ל"ג, י', ב', א', הפרקים שם: בליבראשם:
 משה(, לקמן )ועין ד"א-ק' ע"א, ס"1, ס-ו,מ"ג,
 דוד(, לקמן )ועין קי"א-קכ"א ק"ר-ק"ו,ק"ב,
 קמ"ו- קלת-קל"ז, קרח-ק"ל, קאו, קאה,קכ"ג

 קל"א- קכ"ד, קכ"ב, בפרקים )רק ק"כ-קררקייי,
 "לשלמה,, כתוב יבקכ"ז "לדוד", כתוב:קל"ג
 כל את לו יהסו גג., סוכה חז"ל,אבל

 לקמן ועין קרה-קמע. המעלות"(, "שיתישיי
 ידותון על ),,למנצחשלמה.-ידותון-ךןד

 קרח: מ"ב.-בני ל"ט, לדוד"(:מזמור
 רה-הימן פ"ז.-בני-ק פ"ה, פ"י, מ"י-מ"ט,מ"ב,
 בני המשוררים האחים מה' אחד :)רש"י
 "הנביאים, בנספח: ועין יהודה; בןזרח

 שהיו הנביאים בז' וזמנם"מנינם
 ג', ף: ס פ"ח.-א : במצרים(לישראל

 ע"ג-
 )"למנצח ייח-פ"נ.-אסף-ידותוןע"1,
 ע"י.-שלמ'ה מזמור*(: לאסף ידותוןעל

 תפלות "כלו )ובסופו ע"ב :)"לשלמה"(
 התפלל דש"י )ולפי קכ"ז ישי"(, בןדוד
 בנו(.- שימה על אלה תפלות שתןדוד

 אחד מא נם לש": ?לן?חיטי?ז
 זרחו בם המשוררים אתש חמשהמן
 D~D.-משה אברהם(: בע": לפיאו
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 כתוב )"למשה צ'-ק' : למשה"()"תפלה
 מזמורים י"א לו מיחס הש"י אבל צ,, עלרק

 קיא(. סנ' "עדוהיד" ישי גם ועין 1הנ"ל

 חכמה ודברי משלים מקמלי.ב.
 א"א: זמן. בשום קשורים שאינםומוסר

 1 ישראל" מלך דוד בן שלמהתמשלי

 אלה "גם א: כ"ח 1 שלמה" תמשלי א:י'
 לאיתיאל לאיתיאל הגבר נאם המשא:"ה בן אגור ולדברי א: ל' שלמה"צמשלי
 ]לפי מלך* למגאל תיברי א: ל"אואכל"1
 כנויים הם אלה כל ע, טנ' חז"ל,דרשות
 - וקהלת. ידידיה גם שנקראלשלמה
 למיתתו סמוך המשלים את אמרשלמה
 בידי ונכתבו ספרנו( בגוף ב'ץס"ד)ועין
 : א כ"ה משלי ג'ר-ג'רכ"ח[; וסיעתו,חזקיה
 העתיקו אשר שלמה משלי אלה"גם
 בקשו 4: ]שבת יהודה". מלך חזקיהאנשי
 דבריו שהיו משלי ספר לגנוזחכמים
 זה[. את זהסותרין
 איוב, שבספר העקרי התכן אהב.ג.
 חליפז רעיו ארבעת עם שלוהוכוח
 הנעמתי, צופר השוהי, בלדדהתימני,
 ותשובת הבוזי, ברכאל בן אליהואולבסוף

 ובכל בזמן, קשור אינו ו(, )ג'-מ"בה'
 מסימה. תקופה לאיזו רמז שום איןהספר
 התקופה בדבר מאד מחולקות חז"ל]דעות
 היא, ביותר והמקבלה איוב, חיהשבה
 למצרים ישראל ירידת למן חיהשהוא
 ועין ב'רל"ח-ב'תמ"ח, משם, יציאתםועד
 המספרים המעשים ב'רל"ח[. ספרנובגוף
 במשך ארעו הראשונים הפרקיםבב'

 ק"מ איוב חיה הוכוח ולאחרכשנתים,
 משה[. נידי נכתב ]הספרשנה,
 קשור אינו הספר משירים. שירד.
 אשר השירים "שיר : א א' שה"ש זמן.בשום

 השירים שיר אמר המלך ]שלמהלשלמה".
 ספרנו( בגוף ב'ץס"ד )ועין למיתתוסמוך
 ג'ר- וסיעתו, חזקיה בידי נכתבוהספר

ג'רכ"ח(

 שפוט בימי "ויהי א: א' חת רקת.ה.
 בספר הטסופרים המעשיםהשופטים".

 מואב,'ב'ךנ*ו מלך עגלון ]בימיארעו
 במשך לאחריו[ יורות מספר אוב'ךע"ד,

 בשדה אלימלך משפחת שישבה שניםי'
 ורות נעמי ששבו לאתר מה וזמןמואב
 הדורות מנויים הספר בסוף יהודה.לארז
 הספר, גבור לעז, עד יהודה בןמפרץ
 ]הספר דוד. עד מבעז דורות ג'ועוד
 שמואלן. בידינכתב
 ירושלים חרבן על קינות טי9ה.י.
 תאורים בו ויש ]ג'של"ח[ יהודהוגלות
 ]הספר והגולים. השבויים צרותשל

 רבתי אינה - ירמיהו. בידי ונכתבנאמר
 ר"י קינוחן מגילת נאמרה אימתי א:א'

 אמר ג'שכ"א(; )עין יהויקים בימיאומר:
 שלא עד המת על בוכין וכי : ר"נלו

 הבית[. חרבן אחרי נאמרה אלאימות?
 קשור אינו הספי יכו קס?ת.ז.
 פילוסופית הערכה בו יש אבל מסים,בזמן
 ודור הולך "דור ד: א' בכלל: הזמןשל
 "ללל א-י;: ג' עומדת"; לעולם והארץבא
 עת השמים: תחת חפץ לכל ועתזמן

 וכו', למעת" עת למות, ועתללדת
 קהלת "דברי א: א' הספרועוד.-בראש

 פאני יב: .שם בירושלים", מלך דודבן
 בירושלים". ישראל על מלך הייתיקהלת
 למיתתו סמוך קהלת ספר אמר]שלמה
 נכתב והספר ספרנו(, בגוף ב'ץס"ד)עין
 בקשו ; ל שבת - וסיעתו. חזקיהבידי
 שדבריו מפני קהלת, ספר לגנוזחכמים
 מפני ננזוהו ולא זה, את זהסותרין
 תורה[. דברי וסופו תורה דברישתהלתו
 בספר המסופרים המעשים ולסהר.ח.
 אחשורוש למלכות ג' למן בזמןקרו

 נזכרת ז, ג' הספר, )בגוף ועד ג( א')אסתר
 המעשים אבל אחשורוש, למלך י"בעוד
 שנים, כשתי עוד נמשכו כן אחרישקרו
 ג'שצ"ה-ג'ת*ו. למלכותו, ]י"ד עד(ובכן
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 הגדולהן. כנסת אנשי בידי נכתבהספר
 בספר המסופרים המעשים ושאי.ט.

 למן בזמן ארעו בו הכלולותוהנבואות
 למרדו, ]שלש יהויקים למלכותשלש
 פרס מלך לכורש ג' ועד ג'שכ"זןועין

 לדריוש ב' עד או שם; ועין]ג'שצ"ב,
 ידי על נאמר הספר ג'ת"ח[.הפרסי,
 הגדולהן. כנסת אנשי בידי ]וכבחבדניאל
 בספר המספרים המעשים שזרא.ח.
 פרס מלך לכורש א' משנת בזמןקרעו

 בגוף שם ועין )?(; תי"ד ג' ועד]ג'ש"צ
 הימים[. דברי עין: הספר כותבספרנו.-על

 בספר המספרים המעשים נהמןה,ט.
 לארתחשסתא כ' משנת בזמןארעו

 אבל ~ורשה, שלא שנה עד]ג'תכ"ו
 בגוף אלה ערכים ועין ג'תל"ח;לאחר
 הימימ[' דברי עין: הספר כותב עלספרנו;
 מתחיל: מי"א וב'. א' הימים זכרייי
 תולדות ומונה והולך אנוש" שת"אדם
 ויצחק ישמעאל תולדות אברהם, עדאדם
 יצחק בן עשו תולדות אברהם;בני

 בן )יעקב( ישראל ותולדות אדוםומלכי
 בהם יעקב, בני י"ב כל תולדותיצחק:
 יהודה מלכי ושלשלת דוד עד יהודהבני
 יהוצדק עד אהרן למן הכהניםשלשלת אהריוי דורות חמשה ועוד זרובבלעד

 ומקומות מנינם יתושם, לבבל;שגלה
 )דהי"א השפטים כל בני שלמושבותיהם

 הספר, חלקי בשאר כ"ג-כ"ז(.א'-ט';
 מספרים המנויים, בפרקים נםובמקצת
 מלכות סוף למן יהודה מלכיתולדות
 מלכי וכל דוד מלכות ותחלתשאול
 פרטים כמה ובהם בבל, גלות עדיהודה
 ל"י )יהי"ב מסתים והספר במלעיט,שאינם

 תהלת של ומחצה פסוקים בב' בג(נב
 יד, ב"ב לפי כתובים של ובסדרן -עזרא.

 מפני נחמיה, ספר אין לעיל,שהבאנו
 אחד. לספר נחשבו ונחמיהשעזרא
 ספרו כתב "עזרא אומרת: סי. שםוהגמרא

 )כש"י: לו- עד הימים דברי שלויחס
 את בו שיחס עד הימים דבריכתב
 חכליה. בן נחמיה גמר השאר ואתעצמו(
 כתב עזרא כי לכאורה, להבין ישמזה
 שבדברי היתש וחלק ונחמיה עזראספר
 לא אבל עזרא, של יחשו עדהימים
 לא וא' א' בדה"י כי מקום, איזה עדידוע
 מפרשים שם התטפח עזרא. שםנזכר
 וכו' אחים" "ולו. ב: כ"א דהי"ב עד ר"ח:בשם

 וקשה הפסוק, יה לפני כתב עצמושיחוס
 בויו "ולו" עד לומר לו דהיהלפרושו,
 מדובר לא ששם עוד קשה מזה)וחוץ
 יחי-א עד הכונה ואולי עזרא(. עלכלל

 הגדולים הכהנים יחש מגיע ששם מ,ה'
 אבי הוא ושריה עזריה, בן שריהעד

  13רא  יתש מפורט  שמשם א.  ;' )עמאעזרא
  נכתבו דה"י חלקי ושאר  הכהן(,  אהרןעד
 אומר: א א' נח' הש"י ואולם נחמיה.בידי
 זה"! ספר נחמיה כתב ואילך"מכאן
 את הבין רש"י בי להסיק, ישומזה
 כל את כתב עזרא כך: הגמראדברי

 שבו עזרא, ספר כל גגם וב' א' דה"י ספר'
 נחמיה ספר ורק )שם(, עצמו אתיהש
 על מדבר מרא נספר נחמיה. בידינכתב
 ראשון. בגוף כח-ט', ז, בפרקיםעזרא
 בן נחמיה "דברי s9snnD נימיהיספר

 הבירה", בשושן הייתי י נ א ו וכו'חכליה
 בנוף הספר פרקי רובוגן

 ראשוני
 על

 ואולם ג'תכ"ו. עין ז'-י' גח'הפרקים
 בן עזרא-נחמיה דברי כל אמור: צגבסנ'

 על נקרא לא שמו כי אם אמרם,תכליה
 שבספר דברים יב ר e-Dt: ~יש"'הספר,
 אמרם[. נחמיהעזרא

 דברי ש5 יוחסין-משנה]ספר
 לפני בא שמלאי ר' סב:הימים.-פס'

 ספר ארוגי ילמדני לו: ואמר יוחנןר'
 וכו'. הימים( דדברי מתני' : )ע"ייוחסין
 לו: אמר חדשים. בג' נלמדנו לו:אמר
 בתו מאיר ר' של אשתו ברוריהומה
 לומדת שהיתה תרדיון, בן חנינא ר'של
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 מאות משלש ביום הלכות מאותשלש
 ידי יצתה לא כן פי על ואףרבואות,
 בשיש לשנותה( יכלה לא : )רשיחובתה
 ! חדשים בשלשה : אומר ואתהשנים,
 ספר נשכח( : )הש"י שנגנז מיום :ושם

 מאור וכהה חכמים של כחן תששיוחסין
 שהיו תורה טעמי מהן שנגנזועיניהם)יש"י:

 להיאצל" לז-לח( ח' )דהי"א "אצל" ביןבו(.
 ארבע טעינו ודוק( שם דעין מד; סוף ט')שם
 ישוב לשם )כלומר: יירשה גמלימאי

 מרובות דרשות נדרשו האלההכתובים
 ד' של משא כדי בהן שהיה כךכל

 הן מקראות שני מש"י: ; גמליםמאות

 בנים", ששה "ולאצל ביניהן: גדולהופרשה
 דפרשתא, וסיפא הבנים, ואזיל חשיבוקא
 אמר א: י' סנ' ית' - אצל"(. בניצאלה

 לי יאמר אם לקיש: בן שמעוןרן
 : משה" ),,פני בבבל הימים דברי שישאדם
 הרי הימים( דברי של למשנההכונה
 אם ועכשיו ; משם ומביאו הולךאני

 הן יכולין אין רבותינו כל הםמתכנסין
 שנגנז(. )לפי משםלהביאו

 מספר קטו. בשבת - כתובים.תרגום
 אחת פעם שהובא איוב ספר תרגוםעל
 שנית ופעם הזקן גמליאל רבןלפני
 נ לגנזו צוו ושניהם נכדו, גמליאל רבןלפני

 סיירתשישיתי
 ובמקרא, בתורה הרבה מצוי הדורותמנין

 יחשם במקרא המנויים השם מאנשיורבים
 ארם עד מנוי יחשם מהם כמה ואצלפורש,

 לברר הרבו התלמוד בספרות נםהראשון.
 ישראל, ימי ברברי השם אנשי של יחשםאת

 מתוך אלא להבינם אין מאמריםוהרבה
 בפרק נתונות זה משום הדורות. מניןידיעת
 האישים )של היוחסין מגלות כלהוה

 וכספרות בתנ.ך הרשומות הקודש(שבכתבי
 אלה רשימות אף והמדרשים.התלמוד
 בענין שנאמר מה לכל השלמותמשמשות

 ומגלת הספר, בנוף הנאותים בערכים;ה
 חשובה אישיות כל של המפורמתהיוחסין
 אחדים( משבטים יצאו מהם כמה)שכן
 המפתח. בעזרת למצואאפשר

 ועד מאדם דורות )כ"ד( כ"גא.
השבטים

 קינן, ד( אנוש, ג( שת, ב( אדם,א(

 אברהם, כ( תרח, יט( נחור, יח( ערוג,יז(
 כג(ראובן, יעקב, הוא כב(ישיאל יצחק,כא(

 אשר, גד, נפתלי, דן, יהודה, לוי,שמעון,
 מנשה כד( ובנימין, יוסף זבולון,יששכר,
 יוסף. בניואפרים
 ואהרן משה עד דורות כ"גב.

 אהרן כו( עמרם, כה( קהת, כד( לוי,כג(
 ומרים.ומשה

 משה: בף מ( משה:תולדות
 י"" ב"'""גי; ה% ואליעזרגרשם

 )דהי"א גרשם בן שבואל כה( ט".כ"ג

  מ)נ(ו?ה בן גרשם בן יהונתן כד(; "" ש,""
 כ"ג )דהי"א אליעזר בןן רחביה ל(; י"ח)שיפ'

 בנו רחביהו לאליעזר ואחיו כס-!(ח4
 ושלמית בנו וזכרי בנו ויורם בנווישעיהו

 כו(. כה כנו )דהי"א וכו' דוד( )בימיבנו

 הגדולים הכהנים שלשלתג.
 חרבן לאחר דורות ז~ עדמאהרן

 1' כט-מא, ה' ,,א דה )לפי הראשרןהבכת מתושלח, ח( חנוך, ז( ירד, ו( מהללאל,ה(

 כו(. י"בי-יא נח' למ_ל". ן ארפכשד, יב( שם, יא( נח, י( למך,ט(
 כח(פינחס )ב(, אלעזר כז( )א(, אהרן כו( 1 ךעו, טז( י?ג, סו( ?9ר' יד( ו%?ח,יג(
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 עוזי יא( )ה(, בוקי ל( )ד(, אבישוע כס()ג(,
 )ח(' מריות לג( )ז(, זרחיה לב()ו(,
 צדוק לו( )י(, אחיטוב לה( )ט(, אמריהלד(
 )יג(, עזריה 5ח( )יב(, אחימעץ 5ז()יא(,
 לו: ה' ד"י"א )טו(; עזריה מ( )יד(, יוחנןיט(
 שלמה בנה אשר בבית להן אשרהוא

 עזיהו, בימי : תשנ"ד י"ש ]ולפיבירושלים
 אחיטוב מב( )סו(, אמריה בוא( כ~, יז כ"1דהי"ב
 )יט(, שלום מד( )יה(, צדוק מג()יז(,
 שריה מז( )כא(, עזריה מו( )כ(, חלקיהמה(
 הגלה : כד-בז נ"ב וירמ' יח-כא ב"ה י,ב)כב(,
 )כג(; יהוצדק מח( נבוכדנאצר, בידיוהומת
 הגולה, מעכי )כד(; ישוע מט( לבבל,הגלה

 אלישיב נא( )כה(, יויקים נ( ב, וג' ב ב'עז,
 )כח(, יונתן נג( )כז(, יוידע נב()כו(,
 ט., ביומא האמור )5פי )כט(. ידוענד(

 י"ח אלא שמשו לא הראשוןשבבית
 בהם, האחרון היה ושריה גדולים,כהנים

 ששמש הראשון הכהן כי נמצאכדלעיל,
 בן אבישוע בן בוקי היה שלמהבמקדש
 תוספות ועין אהרן. בן אלעזר בןפינחס

 ש"שריה כגון תימה, דברי בהן שיששם.
 מלכים", בסוף כדאיתא יכניה בגלותנלה
 עוד ישנים.-ועין תוספית גם ועי"שואינו.
 דוד בימי נמנים ששם ב'ץ"כ,ערך
 להלן: ועין וצדוק, אביתר גדוליםכהנים
 הכהןן. עלי השופטים:שלשלת
 א-ה( ז' )שיא עזרא יחשד.

 אבל הקודמת, ברשימה כמו לג(עד
 ברשימת אינם לד-לט השמותששת
 שם, כמו שריה עד ואילך מ' ומןעזרא,
 מ"ב דור הוא שריה בן עזרא כיונמצא
 יהוצדק ואלו הכהן/ מאהרן וי"זמאדם
 מאהרן. וכ"ג מאדם מ"ח הוא שריהבן

 רהימן שמראל יתשה.
 יח-כג( ו' רהי"א ה א')שמנ"א
 קרח, כו( יצהר, כה( קהת,כד(

 צפניה, ל( תחת, כט( אסיר, כח( אביסף,כז(

 ירוחם מ( )אליהוא(, אליאל לט()חוחו(,
 יואל מג( שמואל, מב( אלקנה,מא(
 ז-יג ו' דהי"א גם ועין הימן.מד(
 כד-כח( ו )דהי"א אסף וחש.ו.
 שמעי. כו( יחת, כה( גרשום כד( 5וי,כג(
 זרח 5( עדיה, כט( איתן, כח( זמה,כז(
 בעשיה, 5ג( מלכיה, 5ב( אתני,לא(
 ברכיבו 5ו( שמעא, 5ה( מיכאל,לד(
 אסף.לז(

 כב-כז( ד )דהי"א יהושע יותשז.
 רפח, כו( ברייה, כה( אפרים,כד(

 לעדן, כט( תחן, כח( ותקח, רשףכז(
 נון, 5ב( אלישמע, לא( עמיהוד,5(
 יהושע.לג(

 ומרדכי שאול יתשח.
 סתירות במקרא יש שאולביחש

 שאול היה ב א ט' שמ"א לפי נתבררו.שלא
 בכורת בן צרור בן אביאל בן קישבן
 נראה, לה-לט וט' כט-יג ח' מדהי"א ואלוימין(, מבן- )איש ימיני איש בן אפיהבן
 יעיאל בן נר בן קיש בן היה הואכי
 אינו זה יעיאל של ויחשו גבעון,אבי

 אסתר )ובי"ש אסתר למגלת שני ]בתרגוםבמקרא.
 שאול יחש מנוי שנויים( בקצתתתרנג
 : זובצורה
 עזה כו( גרא, כה( ב5ע, כד( בנימין.כג(
 שחורה נח( )אצבעון(,  גוה כז()עזריה(,
 מרימות, ל( )הושם(, חושים כט()שחריה(,

 אלפע5 לג( )שמריה(, שמרי 5ב( זכריה,5א(
 חנניה לה( )חנניה(, זבדי 5ד()זבדי(,

 ירובע5 לז( )מלוך(, ירוחם יו()ירובע5(,
 פיתון 5ט( )פתואל(, מלוך לח()פיתון(,
 שפטיה מא( )עמיהוד(, פתואל מ()שפטיה(,
 אליאל מג( )מיכאל(, עמיהוד מב()אליאל(,
 שישק מה( )עזריה(, מיכאל מד()שוקק(,
 שחרים מז( )אפיח(, עזיה מו()שחריה(,
 בכורת מט( )צרור(, אפיה מח()בכורת(,

 )שאויל אביאל נא( )קיש(, נ(צרור )אביאל(, ן עמשי, 5ד( אלקנה, 5ג( יואל, יב( עזריה,5א(
 )מפיבשת(. שאול נג( )יהונתן(, קיש נב( י חוח לח( צוף, לז( איקנה, לו( מחת,5ה(
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 )מוצא(, מפיבשת נה( )א5ה(, יהונתןנד(
 )שמעי(, אילה נז( )בענא(, מיכהנו(
 )מרדכי(' שמידע נט( )יאיר(, בענהנח(
 מרדכי[. סב( יאיר, סא( שמעי,ס(

 בדהי"א המנויים ואילך משאולהדורות
 מריב יה31תן, הם לט-מד וט' לג-מח'

 יהועדה ואחז, וכר פיתון מיכה,בעל,
 בנעא, מוצא, וזמרי, וכו' עלמת)יערה(,
 "ולאצל 'אצל, אלעשה, )רפיה(,רשה
 ועין אצל". בני אלה וכו' בניםששה
 ג. נספחבסוף
 שאול אחרי מלך ח-י ב' שצלפי

 ישראל. כל על שנים ב' בנואיש-בשת
 השופטים שלשלתט.

 ושמ,יא( בפטים ספרי)5פי

 בן כלב אחי קנז בן עתניאלא(
 ט. ג' שופ' יז, ט"י יהו' ממנו, הקטןיפונה
 משבט היה 1 י"ג במ' לפי יפונה בןכלב

 וב'ת5"ה ב'תי"ח ערכים ]ועיןיהודה.
 בן וכלב יפונה בן כלב אחת דעהשלפי
 )כלובי( כלב זה ולפי הס, אחדחצרון
 וכלב יהודה, בן פרץ בן חצרון בןהוא
 בצלאל, אבי אורי אבי חור אביהיה
 כ[. יט ט ב'דהי"א
 הימיני. בן גרא, בן אהודב(
 לח י"ס יהו' לפי ענת. בן שמגרג(

 מנפתלי.אולי
 בן וברק אפרים בהר דבורהד(
 נפתלי. מקדשאבינעם
 טח 1' שט, מנשה, משבט גדעוןה(
 גדעון. בןאבימלך
 איש דודו בן פואה בן תולעו(
 אפרים. בהר יושב והואיששכר
 יאיר, חוות בעל הגלעדי יאירז(.
 מנשה, בן מכיר בני של חלקםשהיה
 ל. י"גיהו'

 חציו היה גהגלעד הגלעדי, יפתחה(
 מנשה, בן מכיר לבני וחציו גדלבני
 כד-לא. י"גיהו'

 לחם ובית לחם, מבית אבצןט(

 ובפז טו, י"ט יהו' זבולון, בחלקהילה
 ב'ךנ"1 ]ועין יב. י"ז שמ"א יהודה,לחם
 בועז, זה אבצן כי הדעה, רותערך
 מב4 ש1פ' '"ש ועין מיהודהז הוא כןואם

 הזבולוני. אילוןי(.
 בארץ הפרעתוני הלל בן עבדוןיא(
אפרים.
 ממשפחת מצרעה מנוח בן שמשוןיב(
 ב'ןפ"ח-ב'ףי"ב(. )ועיןהדני
 טור 104 עמ' ]ועין הכהן. עלייג(

 מבני היה עלי כי נראה, שמשםב,
 אהרן[. בןאיתמר
 ה. סימן עיז 5וי, משבט שמואל,יד(

 ושבט שבט כל לך אין א: סוכה]תוספתא
 ובנימין יהודה שבט ו שופט העמידשלא

 ועין נביאים' פי על מלכיםהעמידו
 שמעוןן, שבט על 85עמ,
 ט-טו( ב' דהי"א 4,'ח-כב; )י" דרך יתשי.
 רם, כו( חצרון, כה( פרץ, כד( יהודה,כג(

 )שקמא, שלמה כס( נחשון, כח( עמינדב,כז(
 ישי, לב( עובד, 5א( בועז, 5(שלמון(,

 דוד.לג(
 דוד בית מעכי ש5ש5תיא.

 ודה"י( מלכים)לפי
 שהמעוכה מיהויקים חוץ 5בן, מאב)כ5ם
 תחת שהמיך וצדקיהו מאחיו אליועברה

 אחיו(בן
 רחבעם 5ה( )ב(, שלמה 5ד( )א(, דוד5ג(
 *(, שנים ג' מ5ך )ד(, אביה 5ו()ג(,

 יהורם 5ט( )ו(, יהושפט 5ח( )ה(, אסא5ז(
 אחת'(, שנה מלך )ח(, אקזיהו מ()ז(,
 עזינו מג( )י(, אמציהו מב( )ט(, יואשמא(
 )יג(, אחז מה( )יב(, יותם מד()יא(,
 אמון מח( )טו(, מנשה מז( )יד(, חזקיהומו(
 )יז(, יאשיהו מט( שנימי(, ב' מיך)טז(,
 בן יהויקים חדשימי(1 ג' מיך )יח(, יהואחזנ(

 חדשים ג' מ5ך )כ( יהויכין נא( )יט(,יאשיהו
 )כא(. יאשיהו[ ]בן צדקיהו נ( 1 ימים*וי'

 אח מכניסים שאין יש המלכים דורות במנין*(
 מועט. זמן שמלכוהמלכים
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 החרבן לאחר דוד ביתיב.
 יז-כד( ג' דהי"א)לפי

 פדיה, יהויכין, בן שאלתיאל אסירנב(
 וכוי, והנזיה משולם נד( זרובבל,נג(
 רפיה, נו( חנניה, בני וישעיה פלטיהנה(
 שכניה, נט( עובדיה, נה( ארנן,נז(
 וכו', ונעריה וכו' הטוש מא( שמעיה,ס(
 נעריה בני ועזריקם יהזקיה אליועיניסב(
 אליועיני. בני בז' הראשון הוני1הו סג(וכו',
 יעבץ יהשיג.

 "ויהי : יהודה בני ביחש ט ד'והי"א
 נה: ב' oai1 וכו'. מאחיו" נכבדיעבץ

 תרעתים, יעבץ יושבי סופרים"ומשפהות
 הבאים הקינים הסה שוכחיםשמעתים,
 מבני הם והקינים רכב". בית אבימחמת
 אבי הוא ורכב 79(1 עמ' )עיןיתרו

 עתניאל הוא סו.: תמורה ]לפי ל"ה. 'ימ'יהונדב,
 תצוה ועי"ש.-הג' יעבץ, הוא כלב()אחי

 ועד מאדם דורות ל"ו מוצא אתה :ס
 י"ד דור הוא יעבץ זה ולפייעבץ.

ליהודה[.
 הנביאים יהשיד.
 רשימת פורש. לא שיהשם מאלה)חוץ
 ב(. נספה עיןהנביאים
 בני ב.-המשת סימן עין מלוי, ה שמ
 מלוי, דהי"אב'ו.-מרים יהודה, בןזרה
 עין אפרים, מהר ב.-דבורה ס'עין
 ה.-אביגיל ס' עין מלוי, ט.-הנהס'

 נה.-הלדה, ט"ו יהו' ב; כ"ה ש"אמיהודה,
 מבממיך אסתר ב.-- נספה סוףעין

 % עין מאפרים,אמירהג-יהושע
 הכהה אהרן בן אלעזר בןג-פינחס
 ה.- ן משק ושמואל-אלקנה

 ואלקנה ק-אסיר % משודהדוד
 ה.- ס' מלה קרה בף ךואביאסף

 לתש, וידותון ואיתן רהימןאסף
 ושלה השישף, נ-אהיה נספהעץ
 יטי- נ"א שו1 ה ט" יהר אפרים, כנחלתהיא

 דודךהו בןאליעזר
 ערך עין אליהו -- מד. יהרטץביהווה, עי ממרשי

 מהולה, מאבל שפט בןג'ם"ד.-אלישע
 במטה אם ידוע לא יב, ד' מ"א נ"ב, ז'שא'

 אבי שפט סח. פס' ]ולפי יששכר אומנשה
 שבדהיה בבשן שפט אותו הואאלישע

 לפי גד, משבט הוא כן ואם יב,",
 - יונה. ערך ג'נ"ה עין -יונהשמיא[.

 זכריה - עובדיה. ג'מ"ח עיןעובדיה
 ואמוץ הכהה-ישעיהו יהוידעבן

 וא"כ אמציהה המלך אהי ]שהיהאביו
 בערך האמור ]לפי הושע -מיהודהן
 ראובן1 משבט היה אביו בארי עלרקפ"ו
 י"א יהיה בדהודה, עיר מתקוע, ס 1 מ-ע
 גת, מרשת או המורשתי, ה כ י מ -ז.

 מרשה; : התרגום לפי או יד, א'מיכה
 מד.- ט"ו יהו' ה, י"א דהית ביהודה,שתיהן

 יואל ג'רכ"ט בערך האמור ]לפי ל א וי
 -צפניה לוין. כן ואם שמואל, בןהיה
 הזקיה- בן אמריה בן גדליה בן כושיבן

 כהן, ו ה י מ יחושו.-יד פורש לאויותר
 שמעיהו בן -אוריה ב. נספהועין

 יב.- שופ'י"ח ביהודה, עיר יערים,מקרית
 שריה נריה, בן כהן.-ברוךיהזקאי
 יהודה, מבני דניאל - ב. נספה-עין

 סוכה ותוספתא ה. ס' עין י, כ ד ר ו.-מ א'דנ'

 ושבט שבט כל לך אין : בז סוכה ובבליא
 נביא[. העמידשלא
 ישראל מלכי שלשלתטו.

 "מלכים"( ספר)לפי
 נבט, בן ירבעם א( א.שושלת
 בנו. נדב ב(אפרתי.

 לבית אהיה בן בעשה ג( ב.שוופלת
 בעשה. בן אלה ד(יששכר.

 מפך אלה. עבד זמרי ה( ב.שושלת
 בתרצה. ימיםז'

 גינת. בן תבני ו( ד.שושלת
 אפרימו )משבט עמרי ז( ה.שושלת

 אהזיהו ט( עמרי. בן אחאב ה( כה(. ט"זמ"א
 אהאב. בן יהורם י( אחאב..כן

 בן יהושפט בן יהוא יא( ך.שושלת
 אהד אלישע שלה א-ג ט. מ"ב לפינמשי.
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 גלעד לרמות יהוא אל הנביאיםמבני
 אותו ולמשוח אחיו" "מתוךלהקימו

 בנחלת עיר היתה בגלעד רמותלמלךי
 שופ' לי"ש טה. ו' דהי"א לח, כ"א ח, כ' יהושעגד.

 יהואחז יב( ממנשה[. נמשי בן יהואמב:
 יהואחז. בן יהואש יג( יהוא.בן
 בן זכריה סו( יואש. בן ירבעםיד(

ירבעם.
 מלך יבש, בן שלום טז( ן.שושלת

 בשמרון. ימיםירח
 מתרצה. גדי בן מנחם יז( ח.שושלת

 מנחם. בן פקחיהיח(
 רמליהו בן פקח יט( ם.שושלת
 מאפרים, ט: ז' 'שי' לפי פקחיהן שלשלישו

 אלה. בן הושע כ( י.שושלת
 הקבלה שלשלת]טז.
 לענין מכוון זה בסעיף "קבלה"השם
 קבלה ע"י פה שבעל התורהתלמוד
 במשך רבת מפי )תלמיד איש מפיאיש
 חתום ועד רבנו משה למן הדורותכל

 ורבינא אשי רב בימי הבבליהתלמוד
 לפי הוא "קבלה" והשם אשיו רב ברומר
 מסיני" תורה ל ב ק "משה המתחיל: א'אבות
 סוכו איש "אנטיגנוס : ובהמשךוכו'
 יועזר בן "יוסי הצדיק"ו משמעון ל בק

 הקבלה סדר מנוי ושם מהם", קבלווכו'
 בהקדמתו הרמב"ם ושמאי. הלל עדבפרוש

 ענין תהליך את כ111אך תורה"ל"משנה
 זו: בדרךהקבלה
 בסיני למשה לו שניתנו המצוותיכל
 "ואתנה יב: כ"ד עמ' שנאמר, ניתנו,בפירושן

 והמצוה"- והתורה האבן לוחות אתלך
 זו ,והמצוה' שבכתב, תורה זו,תורה'
 פי על התורה לעשות וצונופירושה,
 תורה הנקראת היא זו ומצוההמצוה,
 רבנו משה כתבה התורה כל פה.שבעל
 לכל ספר ונתן ידו, בכתב שימותקורם
 בארון נתנהו אחד וספר ושבט,שבט
 התורה פירוש שהיא והמצוה וכו'.לעד

 נקראת זה ומפני וכו' ישראל כלולשאר
 נכתבה שלא פי על אף פה. שבעלתורה
 כלה רבנו משה למדה פה שבעלתורה
 ואלעזר זקנים, לשבעים דינובבית
 ממשה. קבלו שלשתן ויהושעופינחס
 רבנו משה של תלמידו שהואוליהושע

 וכן עליה. וצוהו פה שבעל תורהמסר
 וזקנים פה. על למד חייו ימי כליהושע
 מן עלי וקבל מיהושע, קבלורבים
 מעלי קבל ושמואל ומפינחס.הזקנים
 ובית משמואל קבל ודוד דינו.ובית
 או האיש נמנים זו ברשימה וכף.דינו"

 דור, שבכי שיותר החשוביםהאישים
 שבחבריהם, החשובים מן כמהועמהם
 הקדוש "רבנו : הנשיא יהודה ר'עד
 ועד רבנו משה ומימות המשנה.הבר
 שמלמדין חבור חברו לא הקדושרבנו
 אלא פה, שבעל ' בתורה ברביםאותו
 נביא או דין בית ראש ודור דורבכל
 זכרון לעצמו כותב הדור באותושהיה

 מלמד והוא מרבותיו ששמעהשמועות
 כותב ואחד אחד כל וכן ברבים. פהעל

 ומהלכותיה התורה מבאור כחו כפילעצמו
 בכל שנתחדשו ומדברים ששמע,כמו
 מפי למדום שלא בדינים ודורדור

 מדות, עשרה משלש במדה אלאהשמועה
 וכן הגדול. דין בית עליהםוהסכימו
 והוא הקדוש, רבנו עד תמיד הדברהיה
 וכל הדינים וכל השמועות כלקבץ

 רבנו ממשה ששמעו והפרושיםהבאורים
 בכל ודור דור שבכל דין בביתולמדו
 המשנה ספר מהכל וחיבר כלההתורה
 ישראל לכל ונגלה ברבים לחכמיםושננו

 כדי מקום, בכל ורבצו כלם,וכתבוהו
 מישראל. פה שבעל תורה תשתכחשלא
 הניח ולא כך הקדוש רבנו עשהולמה
 שתלמידין שראה לפי שהיה? כמותהדבר

 מתחדשות והצרות ואולכיןמתמעטין
 בעולם פושטת עכו"ם ומלכותובאות

 והולידן מתגלגלין וישראל ומתגברת וליהושע לזקנים בה צוה אלא כתבהלא
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 דנספחים,'286סדרי

 כלם ביד להיות חיבור חיבר -לקצוות
 וישב ישכח. ולא במהרה שילמדוהוכדי
 המשנה ולמדו דינו ובית הוא ימיוכל

 הרשימה בהמשך ולהלן וכו'.ברבים"
 וספרי ספרא חיבר "רב הזאת:המפורטת
 חייא ורבי המשנה, עקרי ולהודיעלבאר
 המשנה, עניני לבאר התוספתאחיבר
 חיברו קפרא ובר הושעיא רבוכן

 יוחנן ורבי המשנה, דברי לבארבריתות
 ישראל בארץ הירושלמית הגמראחיבר
 מאות שלש בשרוב הבית חרבןאחר
 וכו'.שנה"

 ברשימה שם הרמב"ם מונה זהולפי
 קבלה של דורות מ' מקוצרה,שניה,
 זה: סדר לפי איש מפיאיש
 יהושע. ב( הגבורה. מפי רבנו משהא(
 דוד. ו( שמואס. ה( עלי. ד(פינחס.ג(
 אלישע. ט( אליהו. ח( השילוני.אחיהז(
 הנביא. הושע יב( בנו. זכריה יא( יהוידע.י(
 יואל. טז( מיכה. סו( ישעיה. יד( DIDY.יג(
 ירמיהו. כ( צפניה. יט( חבקוק. יח( נחום.יז(
 הצדיק. שמעון כג( עזרא. כב( ברוך.כא(
 ויוסף יועזר בן יוסי כה( אנטיגנוס.כד(
 ונתאי פרחיה בן יהושע כו( יוחנן.בן

 בן ושמעון סבאי בן יהודה כז(הארבלי.
 הל5 כס( ואבטליון. שמעיה כח(שטח.
 רבן 5א( ה55. בן שמעון רבן 5(ושמאי.
 בנו. שמעון רבן 5ב( בנו. הזקןגמליאל

 שמעון רבן 5ד( בנו. גמ5יא5 רבן5ג(
 הרשימה מן נשמטו ולד לג )השמותבנו

 ברשימה מפורטים הם אב5הקצרה,
 ארבעים אין א5ה שני ובלעדי יהאךכה
 הרמב"ם(. בדברי המפורשיםדורות
 בנו. הנשיא( יהודה )רבי הקדוש רבנו5ה(
 הונא. רב לז( ושמואל. ורב יוחנן רבי15(
 נמצא - אשי, רב מ( רבא. 5ט( רבה.5ח(

 ישראל. אלהי מה' )קבלו(שכלם
 גדולי הם הנזכרים החכמים א5ו"כל
 ראשי ומהם ישיבות ראשי מהםהדורות,
 בכל ועמהם גדועה, סנהדרי ומהםגלויות

 מהם ששמעו ורבבות אספים ודורדור
 חכמי סוף הם אשי ורב רבינאועמהם.
 הגמרא שסבר הוא אשי ורבהגמרא.
 שסבר אחר )בב5( שנער בארץהבבעית
 בכמו הירושלמית הגמרא יוחנןרבי
 פרוש הוא הגמרות שני וענין שנה.מאה
 ודברים עמקותיה ובאור המשניותדברי

 מימות דין ובית דין בית בכלשנתחדשו
 ומשני הגמרא. חיבור ועד הקדושרבנו

 וספרי 'ומספרא התוספתא ומןהגמרות
 האסור יתבאר מכלם - התוספותומן

 והפטור החייב והטהור הטמאוהמותר
 מפי איש שהעתיקו כמו והכשר,הפסול
 מסיני. רבנו משה מפיאיש

 שגזרו דברים מהם יתבאר"גם
 לעשות ודור דור שבכל ונביאיםחכמים
 מהם יתבאר וכן ז וכו' לתורהסייג

 שנהנו או שהתקינו והתקנותהמנהגות
 של דין בית שראו כמו ודור דורבכל
 בהן, נדרשת שהתורה  במיות  הדוראותו
 כך שהדין וגמרו הזקנים אותםופסקו
 מימות בגמרא אשי רב חיבר הכלהוא.
 המשנה חכמי וחברו ימיה ועדמשה

 התורה: דברי לפרש אחריםחבורים
 הקדוש רבנו של תלמידו הושעיארבי
 ישמעאל בראשית,ורבי ספר באורחיבר
 סוף עד א( א' )עמ' שמות" מ,,אלהפירש

 רבי וכן מכילתא, הנקרא והואהתורה,
 אחרים וחכמים מכילתא. חיברעקיבא
 חובר והכל מדרשות חיברואחריהם
 הבבלית. הגמראקודם

 וחבריהם אשי ורב רבינא"נמצא
 תורה המעתיקים ישראל חכמי גדוליסוף

 והתקינו גזירות ושגזרו פהשבעל
 גזירתם ופשטה מנהגות והנהיגוהתקנות
 בכל ישראל בכל ומנהגותםותקנתם
 וכו'[. מושבותם"מקומות
 בו שמשנים יש הנ"ל הקבלהבמדר
 שמיציאים או השמות, כסרר אם קלים,שנויים
 הראב'ר אחר,-כמו שם ומהנימים שםאוה
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 דנספחים,287זמנים

 הנ"ל הקמלה מדר את הממשיכיםאחרים, בעל והראב"ד הרמב"ם על ההשנותבעל
 הרכזים וגדולי והנאינים טכוראי לרבנןגם אנו אבל אחרים. ועור הקבלה""טפר
 משה למן דורות פ' עד אחריהםשקמו זה בענין דבריו שכל הרמב"ם, עלפומכים
 אלה רשימית כי אנו, מבורים אבלרבנו; מעמיק ומעיון התלמוד ממקורותשאובים
 ככלל ונכנסות הממרת רשימות מגרריוצאות כל את למציא הוא קל לא כי )אםבהם

 זמניהן וברור שמקומן ההיפטוריות,הרשימות שגתנו יש האחרים ואלו לדבריו(;המקורות
 ספר של השני מהלק הם כדיוק אובקרוב לשמיעות או שלהם לסברות נםמקום
 ואישים  מאורעות כמה של ומג-הם גםזה. להם  שהיה כלי דורם בני בחוגישסבבו
 כמקורות רשומים אצם ואתשברשימה  המסרתי(.  במקירותיסור

 המחקר לפי השני בחלק ויתבארוהמסרת אגרת כמו אדרים, מקורות ישועוד
ההיסטורי. ועוד הפל הקבלה, .כפר גאון, שרירארב

- -
 יש מהם חוץ כי )אם הקבלה. ש,בטפר פרטים שני על להעיר אני ורואה'(

 היא )הכינה ב'תתקכ"ט בשנת ראשון בית "נבנה א( דיוקים(: אי כמה עודבו
 ג' "כשנת ; מוסיף הוא אחר וכמקום ; לאדם ביתתקכ"ח שהיא ליצירה, הנראהכפי

 אחר יכמקום שנה תל"ג הבית חרבן ועד להלח עין והטעם שלמהרלמלכות
 תכ"ז "ועמדרשום:

 'צנה"
 נחשב לא .היקים גלות מתחלת כי לה מנו שנה ת"י אבל

 יהואחז גלות אחר שהתהילה יהויקים', מלכות "מתהלת להניה: יש )אוליהמלכות
 היי הרשמיות השנים ת"י ועם שנים, כ"ג חשבונו לפי החיבן וער ומאזלמצרים,
 המלכות  בטיל את חושב הוא שנה, תכ"1 עמר שהבית השיית,  הרשימה ולפיתל":.
 יבצרוף שנה, י.ז החרבן ועד מאז מונה והוא למלכותו, הי בשנה יהייקים כבושלמן
 הכית קיום שנות את למנות פסקו מדוע קשה, כלל שכדרך אלא תכ.ז; הרית"י
 ומאה הילך הוא לדבריו ולראיה לעמוד?(. הוסיף הבית כי אם המלכות, שבטלהמשום
 ליהושע קיטע הוא ממירשות שאינן ומאלה במקרא, המפורשות השיפטים כל שנותאת
 שיה  ת'פ מוצא הוא וכך אחת, שנה ענת בן  ולשמגר שנה י.1 שאחריו לזקנים שנה,כ"ח
 משום הראה וכפי תפ"א, הן החשבון ולפי שלמה; כנין תחלת עד מצרים  יציאתלמן
 תחלת עד שנים ב' רק לשלמה ומ.נה לשלמה, ג' בשנת הבית בנין תחלת קבעזה

 ו' מ"א פעמים: במקרא מפירשה הבית כנין כתחלת לשלמה ר' שנה כי אםהבנין,

 וער לשלמה ד' שנה למן המלכים שנות כל את מונה הוא ואח"כ ב. ג' רהי"בא,
 שהתברר כפי ואולם, שנה. תל"ג ומוצא במקרא, מפורשות שהן כפי לצדקיהו,י"א

 במקרא, מפורשות שהן כפי המלכים שנות כל את לתפוס אופ, בשום אפשר איבמפרנו
 שנים כמה מלכו מלכים שכמה ומשום ומובלעות, מקוטעות שנים כמה בהן שישמשום
 המסרת ופרוש פרוש, איזה לפי אלא מתישבים האלה המספרים ואין אבות-הם,בחיי
 של לחשבונו יםיד שום אין ובהם המלכים, בתקופת הנאות.ם בערכים אצלנומפירט
 בנגוד הוא שנה תכ*ז או תלו עמר הבית כי הנחתו, עקר שגם כמו הקבלה",.ספר
 אחר במקום כ( - מהם. היוצא הכללי השנים ולמנין המסרת במקורות הנמצאלכל

 חזקיהו אחי( בן אחרת; גירסה )ולפי אחי כי .ואומרים אמור: הקבלה'ב"ספר
 זרובבל מצאצאי נעריה בן לחזקיה לנראה היא הכונה )חוקן(. הלל" היה נועדיהבן

 ולהפך, המסרת, במקורות שוד שום אי! זאת לשמועה ואף בג. ג' בדהי,אהרשום
 במפרנו )עין במקורות מפורש להלל, שביעי דור שהיה הנשיא(, )יהודה רבי ,שליחושו
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 זרובבל. כמו רוד בית ממלכי ישר מוצאו אין הרעות ולכל 127(,עמ'
 מסקנות לירי פעמים הניעו המפרשים מג-ולי כמה נם כי להעיד, ישככלל

 החריפה סברתם על שממכי משום אולי בודדים, מאורעות של השוים במנין מאדמשונות
 כל לאור לבדקה טרחוולא

 שא-

 דעתו את פה אזכיר לדוגמה המדוקדק-ם. החשבונות

 מספר כמדבר, ישראל שעטו שנה מ' כי י, לס.ע כפרושו המובאה יעכ'ן הג'של

 הן ואף ל"ט, אלא בדיוק אינן מספר, אין פעמים המסרת ובמקורות ובמקרא בתורההמפורש
 חצי רק האמת )עפ"י במצרים עבורה שבטלה שנה מונה שהכה-כ אלא שלמות.איזן
 )רב' יכנו, .ארבעים כמו שמשמעו או שבמדם-, המ' אל ב'תמ"ח( 49 עמ' עיןשנה,

 יעבץ הג' הרצה זאת לדעתו הראיות ל"ט. אלא אינו חז"ל דרשת שלפי ג(,כ"א
 כ,,אוצי הישום שלפי ולמסרת', למקרא .אםבספרו

 נשאר .עמדין" בערך ישראל"
 ממך למצוא היה יכול מנעת שידיעתי כלה עד לבדקן. יכולתי לא זה ומשוםבכת"י,
 ודבר פרעה", אל ברברם וכו' שזה שמדים בן "ומשה 1: ז' שמ.' הכת-ב מן זולדעתו

 נ ס'ע לפי שארכו המכית, באו כר ואהד פריץ. עם ומתן המשא בראשית היהזה

 ומכיון מצרים, יציאת לפני אחת שנה שנה פ' בן משה היה כן ואם הדשים,י"כ
 המדבר ששנות :מצא כחי-בר, ישראל לנדודי האחרתה השנה בסוף ש:ה ק.כ בןשמת

 כי ד, מימן ו' ובנספח 48 בעמ' בהערה היכח:ו כבר אבל ש:ה. ל"ט אלא היולא

 פ' שנת בתחלת שעמד לפרשו: הוא הכרח וכו' ש:ה" שמרים כן .ומשה הכתובאותי
 פשוט זה פרוש והרי לו. דומים אחרים כתוב.ם מכמה גם יוצא זה ופרושלחייו,

 המדבר שנות מ' כמו מפורסמים רבתים להוציא לנו ולמה הדעת, על מאדומתקבל

 שאר ועם הכללי השנים מנין עם מתאים נם שה.א ובפרט הפשוט, וממשמעםמחזקתם

 רח' היה יכול לדעת. שני סמך או המסרת?-ראיה לפי המרוקדק.ם הדורותחשבונות

 ערכין שהגמרא ז-י(, י"א )יהו' וכי' אנכי" שנה ארבעים .כן כלב: בדברי למצואיעבץ
 ב'תפ"ח- בערך בהערתנו בפרטיות זה על ועין שכבשי"; ל.שכע ראיה מהם מסיקהים

 שגת כתחלת עמר שהוא לפרש, יש כלב דברי נם כי הכחנו, ששם 799, )עמ'בזתצ.ה
 ותוספות רשיי דברי ובין הגמרא דברי שכי, ותמצא, יג. בערכין שם ודוק לחייו.מ'

 שלמות. מ' היו מדבר ששנות ההנחה לפי אלא לפרש איןשם
 ולא משה בשנות לא הקשי כל את סלקל לא בפרושנו כי להודות, עלינואמנם,

 לפרש הוא הכרח ש:ה' ששים כן ,ומשה לכתוב לפרושנו בננוח שהרי כלב,בשנות

 ש:ה ק"כ לו שמלאו כמותו", שנה ועשרים מאה בן .ומשה ז? ל"ד רב' הכתובאת
 שגה., ושמונים חמש בן היום אנכי הנה .ועתה י: י"ר יהו' כלב, דברי גם וכןשלמות;

 את :מצא לא שוב כן לא שאם שלמות, שנה פ.ה אז לו שמלאו לפרש, מוכרחיםאנו

 שנה וחמש ארבעים .זה ז כתיב באותו שם אמור ועוד שכבשו"; ל.ז' המביקשההראיה

 שנה ממיה יות- בחת-ם עברי  חשבוננו ולפי משה.. אל  הוה הדבר את ה' דברמאז
 נמור דיוק לדיק מקפיר ואיני עגול-ם, ממפרים ת-פס שכלב לאמר, עלינו כרחנו בעלוחצי.

 הוכח, בספרנו מקימיה וככמה מאד, הרבה במקרא מצוי זה קשי יאילם השנים.במנין

 וכר, כך שנת בתחלת שעומד משמעי  פעמים ש:ה" וכך  כך .בן  אומר:  כשהכתובבי
 לרעתו יאלי 161(. עמ' ג'רי ע-ך תחלת לדוגמה )עין שנים וכך כך לוופעמים-שמלאו

 קל רמז אף מצאת- לא ל.ט, אלא שאסן מ-כר שנות מ' בדבר יעכק הנ' שלהמוזרה

 מן כל קידם כטולהז את להוכיח יש מק.רית מכמה ולהפך, המקורות. מן מקורבשים
 במספר יכ.' ש:ה ארבעים במדבר רועים יהיו .וכניכם לד: לג י"ד כא' גופה,ערערה
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 פנספחים,289זמנים

 מניסן עדשים ספירי,ס?4ה
 אצל השנה תאלח בדברהשאלה
 אם המקרא, בתקופת הקדמוניםהעברים
 מאד חשובה )והיא מניסן אומתשרי
 נכון סדור לשם ספרנו, של זהבחלק
 ספרות יצרה מארעות(, כמה זמנישל

 העולם. אומות חכמי אצל ביחודשלמה,
 משלנו ובין .משלהם בין המקראמבקרי
 בשאלה בדעותיהם היום עדטחלקים

 ראיות להביא משתדלים ואלה אלהזו.
 אין נופו. המקרא מתוך בעקרלדעתם

 בפרטי להכנס צורך ולא מקום לאפה
 עד מגיעות הן שבלצן האלה,החקירות

 ביותר, הגרוע המין מן פלפולכדי
 שאליה המסקנה, את בזה להביאואסתפק
 ההן החקירות כל יסוד עלהגיע

 .ש .א :Handbuch Ginzelהפרופ',גינצל:
technischen6חט mathematischen der 
Chronologie26. עמ' ב', כרך 

 אפוא לבוא עלינו לעיל האמור"מכל
 של העתיקה בתקופה זו: מסקנהלידי

 אחר ורק בסתו, השנה התחילההעברים
 התהילה )שאצלם הבבלים בהשפעתכך

 של המעבר לפועל יצא באביב(השנה
 הונהג האחרון זה לאביב. השנהראש

 כהנים, שבתורת החגים חקיבקביעת
 ראש את להדוף בכחו היה לאואולם
 הוסיף העם מעמדתו. שבסתוהשנה
 הסתו את האזרחית שנתו בשביללהחזיק

 לכך ראיה מובאה )ובהערה השנהכראש
 בן ליוסף היהודים' מ"קדמוניותגם

 לסתור חזקה ראיה משם ואמנםמתתיהו,
 "קדמוניות" עין גינצל, של דעתו עיקרכל

 מן התקים )ניסן( שבאביב השנהראש 17(י עמ' ג, פרק א' ספר שור,בתרגום
 גלות מזמן )בערך ואילך ההואהזמן
 שנת הינו קדש, צרכי בשביל רקבבל(

החגים..
 ביחס בחלקה, רק הנכונה זומסקנה

 ההבל את אוחזת שבתשרי, השנהלראש
 המצב את לקקם באה היא ראשיו:בשני

 כל לעין נראה שהוא כפיהעבדתי,
 אינה זה עם וביחד משוחד, בלתיחוקר

 מבקרי רגלי מתחת הקרקע אתמשמיטה
 בניסן השנה ראש שקביעתהמקרא,
 יסוד להם משמשת בבל גלותמימי
 מחלקי כמה של יצירתם זמן אתלטלר
 עד כהנים תורת את וביחודהתורה,
 שמדר משום ולאחריה, בבל גלותלזמן
 מתשרי. ולא מניסן בה נמנההשנה

 זו, שבמסקנה הלקוי ההלקכנגד
 בהשפעת בניסן השנה ראש קביעתהינו
 והן: ראשיות, פרכות שתי ישבבל,
 מקום אף הקדש בכתבי לך איןא.
 להוכיח, יהיה אפשר שמתוכואחד,
 כחדש תשרי נמנה הזמנים מןשבזמן

 ואלו וכו', השני כחדש מרחשוןההאשון,

 ועין שבה'; ארבעים וכו' לשנה יום לשנה, יום יום, ארבעים הארץ את תרתם אשרהימים
 לפי שלמים יום מ' דוקא הארץ את המרגלים תרו המסורת שלפי 80, עמ'בספרנו
 מ' שבמדבר מ-ער אהל ימי הבריתא: קיה זכאית לרוגמה עוד ועין מרוקרק.תשכון

 )שמ' מצרים ליציאת בי בטה הראשון בחרש הוקם שהמשכן משום אחת, חפרשנה
 חסל מ' משמעו שבמדבר שנה' ,ארבעים ואם מצרים; יציאת לאחר שנה הינו יז(,מ'

 שמדיקים ובמקים ; שתים חסר מ' הם מיעד אהל ימי הו-י יכנו', ,ארבעה כמואחת
 יתבן לא הרי אחתבשנה

-rv~ 

 מע.גל. מנפר

י י
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סדרי290 דנספחים,

 החדשים נמנים ששם המקומות,ברוב
 וכו' שלישי שני, ראשון, מספריהםלפי
 איר, לניסן, מכונים שהם מתוכם,מוכח
 לא מניסן החדשים מנין ואם וכויוסיון

 עלינו הרי בבל, גלות מזמן אלאהתחיל
 אלא הקדש מבחבי חיקים יק יאלעסי
 המאוחר לזמן הקדש כתבי כלאת

 לדעת אפילו בטל דבר זהההוא,-והרי
 הקיצוניים. המקראמבקרי
 ובמקום כהנים בתורת דוקאב(
 כ"ג )תקיא השביעי החדש נקראשתשרי

 באחד השביעי "בחדש הצווי: באבג-כה(
 תרועה זכרון שבתון לכם יהיהלחדש
 לא עבודה מלאכת כל קדש,מקרא
 ואח"כ לה'", אקה והקרבתםתעשו,

 בצרוף הצווי אותו נשנה א-1( כ"ט)במ'
 ואלה ההוא, היום של הקרבנותסדר
 בתשרי. א' חג על היחידים הצווייםהם

 עלית לאחר בבל, גלות בסוףודוקא
 ראשונה זכירה מוצאים אנוזרובבל,

 בפועל ההוא החג חניגת אדותעל
 ובני השביעי ההדש "ויגע : ו( א ג')עזרא
 אחד כאיש העם ויאספו בעריםישראל
 ההלו השביעי לחוש אחד מיום ירושלימןאל

 זכירה כן ואחר ן לה'" ללותלהעלות
 הכהן עזרא "ויביא י(: ט ב ח' )נח'שניה
 אחד ביום וכו' הקהל לפני התורהאת

 לה' הוא קדוש היום ; השביעילחדש
 לאדוננו". היום קדוש כי וכו'אלהיכם

 בתקופת כהנים תורת נוצרה אמנםואם
 הכהנים שאפו אמנם ואם בבל,גלות

 כחיג ראש את להעביר ההיאבתקופה
 אז דוקא מצאו למו; לניסן,מתשרי
 שלפי הוה, היום חג את להדגישלנחוץ
 אז עד נזכר לא המקרא מבקרידעת

 זה ואיך מקום? בשום ובמקראבתורה
 בתשרי באחד השנה שראש הדבר,קרה
 למן דוקא ויותר יותר להתקדשהחל

 לבטלו, הכהנים רצו שבההתקופה
 מנהלי הכהנים היו שבה בתקופהכלומר

 את קבעו הם רק והם היחידיםהעם
 בנחמיה, ח פרק בעיון הקורא ז חייודרכי
 יסיק ט-יב, שם הכתובים אתוביחוד
 המקרא, מבקרי מדעת ההפך אתמהם
 העם דוקא שכח בבל בהשפעתוהוא:
 בתשרי בראשון השנה ראש חגאת

 תחלת את למנות בבבל התרנלווהגולים
 והלוים הכהנים ודוקא מניסן,השנה
 הם הם המקרא בקרת דעת)שלפי
 התחילו והם מניסן השנה תחלתשקבעו

 השתדלו מניסן( הסועדים שנתאת
 לישנו שבתורי השנה ראש אתלהחזיר
 לעם. גםולהזכירו
 בעיקר אלא זה מטעם רקלא'

 יש, )ובהם להלן המפורטיםמהטעמים
 לב שמו לא שאחרים אחדיםכמדומני,

 כמה עד ואומר: ללכת מרחיק אנילהם(
 התורה מדברי להסיק לנושאפשר
 לא שכן( כל לא המסרת )ומתוךוהמקרא

 שנה ראש מעודו העברי לעם לוהיה
 זאת ובכל בתשרי, שבא' זה אלאאחר
 הראשון כחדש מניסן החדשיםמנין
 לזכר הפסח חג קביעת למן באומהקים
 מצרים.יציאת

 הינו מתשרי, השנה לתחיתהראיות
 או הסתו בחדש והדושה השנהלחליפת
 שי במתובים' בתודה טפורשותהאסיף,

 בצאת האסיף "וןזב י: ל"א דב' כב, ל"ד מז,כ"ג
 ז השדה מן מעשיך את באספךהשנה
 שבע מקץ השנת תקופת האסיףוחנ
 הסוכות". בחג השמטה שנת במועדשנים
 מפורשה, לא כי אם ישרה, מסקנהמכאן
 אעפ"י בתשרי, א' של חג אותושגם
 מכון תרועה", "יום בתורה נקראשהוא
 כ"ח ויקרא בכתובים ודוק השנה.לראש
 פעולות סדר כי ותמחא, כהנים!()תורת
 שנה לפי שם מחושב בשדההאכר

 "ובשנה ה: ד, : מתשריהמתחילה
 שבת לארץ יהיה שבתון שבתהשביעית

 את תזמר, לא וכרמך תזרע לא שדךלה':
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 הנספחים,291זמנים

 נופה הקצירה )כקומר: קצירךספיח
 יורעו שלא מכיון כי כלי, נזכרתאינה
 יא ספיח( אפילו אבל יקצרת 5אממילא
 שנת תבצר, לא בזירך ענבי ואתתקצר,
 ונשנה הויך זה וסדר לארץ", יהיהשבתון

 המתחילה בשנה 111ל1 וכבז כ יא, בכתוביםגם
 וכן לזריעה. קודם הקציר הלאמניסן
 שבתות שבע לך "01פרת ח-י:ככתובים
 והעברת שנה, וארבעים תשע וכוישנים
 בעשור השביעי בחדש תרועהשופר
 שופר תעבירו ם י ר 1 פ כ ה ם 1 י בלחדש
 החמשים שנת את וקדשתם ארצכם,בכל
 מבקרי של דרכם היא ומופלאה וכוי.שנה"
 הכתובים מן דוקא לה,ציא שנדחקוהמקרא
 אף- ההפך*(, את פרשה שבאותהכ-כנ
 סדר לפי רק יפה מתפרשים שהםעל-פי
 פשוטו שהוא כש"י, כפרוש מתשרי,השנה
 בשנה נאכל מה תאמרו "וכי מקרא:של

 של השניה מחציתה ימן )פינוהשביעית
 כבר המתחילה הקציר עונת למן ז',שנה
 גם הארץ מפרות לכמה וביחסבניסןז

 נזרע לא הן הראשונה(,כמחציתה
 נאסוף ולא וממילא( הראשונה,)במחציתה

 לכם ברכתי את וצויתי ז תבואתנואת
 לשלש התבואה את ועשת הששיתבשנה
 לששית, ד: בהר בתו"כ שדרשו )וכמוהשנים

 שם בי אם שביעית, ולמוצאילשביעית
 ולמוצאי ליובל לשביעית, : דרש עודיש
 מיד:( מפרש גופו שהכתוב וכפי ויובל

ר השנה אתוזרעתם ב  מן ואכלתם 

 הקצור" "יסודי סלונימסקי: 1. ח. ימשל עיןי(
 לידי o~Tn שם בא אגב 81. עמ' תרמס(,)וארשה,
 המה חדשי בנ"י מנו בבל גלות ומן עד כימסקנה,

 חדשי למנות התחילו בבל גלות "מזמן ירקומניסן'
 ההפך וזהו הבבליים", כמנהג בתשרי באחד ור"הלבנה
 סלונימסקי של בשעתו כי למעלה; שהובאה נינצלמדעת
 מתשרי, השנה תחלת מנו שהבבלים חוקרים, כמהחשבו
 מניסן, השנה תחלת לטס ליחס יותר נוטים כיוםואלו
 ראיות נמצאו לא עדין היום גם כן אז כמואבל

 כך ובין כך שבין אלא בדבר, הכרע אין ועדיןמובהקות
 דרכם. עפ-י לדעתם סמך בתורה למצוא המבקריםנדחקים

 של והאסיף הקציר )עד ישןהתבואה
 התשיעית, השנה עד :( כלומר ח',שנה
 תבואתה כל : )כלומר תבואתה בואעד
 ישן". תאכלו ח'( שנהשל

 דעתי חת לע"ע מסיה אניובכונה
 בעשוך השנה "בראש א: מ' יחזקאלמהכתוב
 לא ששם הטוען, יטעון שאולילחדש",
 לך שאין אעפ"י חודש"(, איזהמפורש
 בו שיש מתשרי, חוץ אחר, חודששום
 והוא לחדש, בעשור חג התורהלפי

 ט: ב"ה הקיא הכתוב את כך כלמזכיר
 השביעי בחדש תרועה שופר"והעברת
 ולפי וכו', הכפורים" ביום לחדשבעשור
 של בחדש לפרשו: יש מקרא שלפשוטו
 לחדש בעשור בתשרי, הינו השנה,תחלת
 המנויות המפורשות הראיות עלהזה.
 בסמוך יתוספו בתשרי בא' לר"הפה
 אחרות. ראיות כמהעוד

 בכל אין מניסן השנה לתחלתואלו
 רק לא מקום, בשום הקדרו,כתבי
 אחד. קל רמז אף אלא מפורשה,ראיה
 נקבע השנה שראש מחיב, הדברטבע
 החלש באמצע ולא לקדש. הראשוןביום
 אנו ואמנם החדשי בתוך אחר ביוםאו

 לחדש, באחד חג נקבע שבתשרירואים,
 החדשה, השנה ראשית את בולסמן
 שני עוד נקבעו חדש שבאותואעפ"י
 העקרי והחם בו בעשור כפור יוםחגים:
 האסיף חנ וגם חג סתם במקראהנקרא

 בניסן ואלו בו. בט"ו הסכות חגאו
 ולאחד בו, כ"א עד בט"ו רק החגנקבע
 מיוחדה. חשיבות שום העניקו לאבניסן
 אחד יום הוחג האומה ימי דבריבכל

---
 בורגשטין ח"י של ספרתו היא מאד "וזרה*(

 הכתה כי 385/8(, עמ' ח "התקופה" ישראל",)"תאריכי
 ראש גאב לי' קורא והגמיא )אב(, החמישי לחודשהיא
 עצמו, דעת על לא מביע הוא זאת וסברתו להרבזזהשנה
 כי ברור, יא שממ"ע אפעלפי מ"ע, אליבא דוקא אםכי
 שהוא יב.( בערכין )כמו הזה הכתוב חת מפרשהוא
 ח-י. כ"ה ויק' לפי היובל. שנת של הכפורים ליוםמתשרן
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סדרי292 הנספחים,

 מאורע לרגלי אחת פעם רקבניסן
 בשנה בניסן אחד הוא הלאמיוחד,
 הוקם שבו מצרים, ליציאתהשנית
 הנשיאים י"ב החלו ובו ב( מ' )עמ'המשכן
 אבל ז'(; )נמ' קרבנותיהם אתיהקריב

 אחת, לפעם רק שעה, הוראת היתהזו
 מה. מנחות התלמוד, לפי נשנתה זווחגיגה

 עזרא בימי שני בית בנין בגמררק
 התלמוד, ודוקא יח-כ. ב"ה יר' הכתוביםיפי

 יום של בחשיבותו מפליג ו, ומ"עשבתפז
 : עטרות עשר נטל היום "אותו :זה

 ראשון עד וכף בראשית למעשיראשון
 התימוד שבתקופת אעפ"ילחדשים",

 בא' רק השנה ראש היה הדעותלכל

 בחדש א' שיום אפוא, היתכןבתשרי.
 צין ולא כבד לא שנה לתחלתשנקבע
 איזו של בצל ואפילו מיוחד, סמןבשום
 ?חגיגה

 אלה לכל ראיה המשמש היחידהדבר
 היא השנה לתחלת ניסן אתהחושבים
 החדשים נקראים הקדש שבכתביהעבדה,

 וכו', שלישי שני, ראשון,במספרים:
 מרכת לעיס כאמור המקרים,וברוב
 לניסן, מכונים האלה שהמספריםמתוכם,
 חדשים ארבעה רק וכו', סיוןאיר,

 הנראה כפי עבריים, בשמות גםמסמנים
 )עמ' האביב -חדש לניסן והם:עתיקים,

 השני" החדש הוא זו לאיר-"חדשי-גד(:
 הוא האתנים "ירח - לתשרי ו א( ו')מ"א

 ולמרהשון- ב(ז "' )מ"א השביעי*החדש
 1' )מ"א השמיני= החדש הוא בול"ירת

 מספריהם לפי החדשים של זה מניןלח(.
 רק דוקא בטהרתו נשמר ואילךמניסן
 העלו מבבל בבל. גלות תקופתזרד

 ירושלמי )ר"ה החדשים שמות ישראלעמהם
 וכו' סיון איר, ניסן/ השמות זהם ב(,א'

 מטמנים ~חגי בעזיא כיומז לנוהידועים
 :אסורו בלבד; במספרים החדשיםעוד

 הבבליים בשמותיהם גם מסמנים הםיבזכריה
 ואילך, מניסן ושני ראשון במספריהםוגם

 נחמיה ששם הראשון, )בחלקושנחמיה
 החדשים נקראים ככר ראשון( בגוףמדבר

 דוקא ובכן, בלבד, הבבלייםבשמותיהם
 ובהשפעה בבל גלות שלאחרבתקופה
 המקרא מבקרי שלפי בבל, שלמפורשת
 מתשרי ר"ה את להעביר אזשאפו
 שמות שנוי של התהליך מתהוהלניסן,

 הוא ניסן שלפיהם ממספרים,החדשים
 אין שבהם פרסיים לשמותהראשון,
 אלא עוד ולא הראשון, איזהולהכיר
 באופן מתשרו השנה את מונהשנחמיה
 המקרא בכל דוגמתו שאין כך כלמפורש
 לקמן(. )עיין עכשיועד

 גשם נקרא שניסן זאת-העובדהובכל
 שיש כך כל חזקה היא הראשוןהחדש
 מועטים יש זה ומטעם יהתעות. כדיבה
 הנוהגים במסורת המחזיקים אותם ביןגם

 היו שאמנם וכהסכים, זה בפרטלהקל
 המקרא, בתקופת השנה ראש מינישני

 ליה סמך בטעות מוצאים שהםובפרט
 הן" שנים ראשי "ארבעה ר"ה: של א'במשנה
 כלנו, אנו להלל(. זה על )ועיןוכו'

 אצלנו קשור הראשון" "החדש שלהמושג
 תחלת של במושג כך כל אמיץקשר
 עד להעלות יכולים אנו שאיןהשנה,
 בלי ראשון נקרא יהא שחודשדעתנו,
 השנה. ראשיתשיהיה
 להפריד אחד רנע נא ננטהאבל

 נניח, - הכיצד? האלה. הדבקים שניבין
 לחשוב עולם מימי הרגיל עם בחייכי
 שזה עד באסיף, השנה ראשיתאת

 נתן שאינו טבעי כדבר לונראה
 מאד ונכבד גדול מארע ארעלהשתנות,
 ייתר משפע עם בחיי לך יש)וכלום
 ?(, מצרים מיציאת נכבד ויותרגדול
 לקבי צורך לו רואה שהואעד

 את
 המאורע אותו של ההדש ואתהיום
 בזכרון בו שיש משום דורות, לדוריזכרון
 בכל לשמור מעם את לעורר כדיהזה

 חרותו בימי הרותו על כחותיומאמצי
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 הנספחים,93נזמנים

 מיאוש ולהצילו טובה בתקוהולעודדו
 את להנציח וכדי ושעבוד. צרהבימי
 מתחיל הוא בלבבות ולחרתו הזההזכרון
 המאורע מאותו מיוהד שנים מניןלמנות
 השנים מנין את ת ו נ ש ל י ל בואילך,
 את לו וקובע עכשיו, עד נהוגשהיה
 לשנות י ל ב גדול לחג המאורעיום
 להבליט וכדי עכשו. שעד השנה סדראת

 בכל והנכבד הגדול הוא הזהשהחג
 ובין מקודם הנהוגים בין החגים,שאר

 קובץ הוא והלאה, מהיוםהנקבעים
 זה ולשם החגים, לכל ראשוןאותו
 חל שבו החודש, את לקרא נחרהוא
 חדשי שאר לכל אאוין הזגהחג

 ראותן הוא זה שחודש משוםהמועדים,
 בכל בו לקבוע לי ב מצרים,ליציאת
 רגע נסכים אם השנה. ראש אתזאת
 תתגהר הזאת ההנחה של לאפשרותשחד
 "החדש של האמתית הכונה מידלנו

 מצרים, ליציאת ראשון שהואהראשון*,
 שני, הם החדשים שאר כליממילא
 ט"ז aei' )עין מצרים ליציאת וכו'שלישי

 לנו יתבררו הזה הבהיר ולאור א(, יי"טא
 בכל המקרא שבקורת דברים,כמה

 אין המקרא את מסרסת שהיאסרוסיה
 לבארם.בכחה
 בראשון לא נקבע והמצות הפסחחנ
 אלא השנה, ראש סמון לשםלחדש,
 כשם ולזכרו, המאורע ביום בניסן,בט"ו

 החרות חג את חוגגים באמריקהשלמשל
 לאלה דומים שחגים וכשם ביולי 4ביום
 כל אצל נהוגים השנה בתוך יוםבאיזה

 מיוחד מנין מונים שהם וכשםהעמימי
 מנין הונהג גם כן המאורע,מאותו
 ברבות שבטל מצרים, ליציאתמיוחד
 שום לזה אין שאצלם וכשקהימים,
 ועם אצלם הנהוג השנה ראש עםקשר
 ביחס גם הוא כך הכללי, השניםמנין
 אבל אצלנו. מצרים יציאת ולמניןלפסח
 ליולי ה4 הג עצום. הבדל יש זאתבכל

 בשאר לו הדומים גם )וכןבאמריקה
 נתוספה ולא לאומי, חג רק הואארצות(

 לא וממילא דתית, קדושה שוםלו
 החגים על יתירה חשיבות לונתנה

 בתקופה נוצר הפסח חג ואלוהדתיים.
 ואחוזה קשורה הלאומיות היתהשבה
 ומשום ממנה, נפרד בלתי כחלקבדת
 החגים, בכל הנדוי היה חשיבותושלפי
 העממיים, החגים לכל ראש נעשהלכן

 והחודש יחד, גם והדתייםהלאומיים
 המועדים, לחדשי ראשון נעשה חלשבו
 ותמצא דוק השנה. ראש לא כיאם
 לכם הזה "החדש בנתוב: גלומה זוכונה
 לחדשי לכם הוא ראשון חדשים,ראש

 חדשי בסדר כלומר: ב(, י"ב )עמ'השנה"
 מעתה נחקב היום עד לכם הידועהשנה
 רק נצשה השנוי ראשון1 הזההקדש
 בסדר לא אבל השנה, חדשיבמנין
 גלפה.השנה

 גם למצוא אפשר לזה דומהמשהו
 קבוע השנה ראש ששם הנוצרי,בלוח
 לזה קשר שום ובלי בינואר, א'ביום
 נקבע מיוחד וחשבון מנין פיועל

 לפי החל האביב בחדש פסחא חגאצלם
 לאפריל, 25 ובין למרס 21 ביןחשבונם
 בכל ולראשון לגדול נחשב הזהוהחג

 חגי שאר כל נקבעים פיו ועלהחגים,
 לאחריו. ובין לפניו בין המתנועעיםהשנה
 בלוח שיש לאמר, איש דעת עלהיעלה

 שיבר תאמרו שנה? ראשיהנוצרים,שגי
 של הפסחא שחשבון משום נתהוהזה

 היא אבל היהודים. מלוח לקוחהנוצרים
 נקבע היהודים שבלוח כשם :הנותנת

 שיכות שום בלי הפסח עקרוןמלכתחלה
 הזה העקרון עבר גס כן השנה,לתחלת
 של הפסח היה אלו הנוצרים.ללוח

 ובאיזו הזמנים מן בזמן נחשבהיהודים
 שגם ודאי השנה, לראש שהיאבחינה
 את קובעים היו הראשוניםהנוצרים
 השנה ראש את שהרי בפסח, שנתםראש

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



סדרי294 הנספחים,

 הדבר שקרוב אעפ"י בטלו, היהודיםשל
 כשם זה, את משנים היו שאח"כלודאי,
 כדי שלהם פסחא בחשבון משהוששנו
 היו להפך, ואולי, היהודים. מןלהבדל
 ליאש הפסח חודש את לעולםמאשרים
 מבקרי דעת לפי שהיה, כמסשנתם,
 דוקא היהודים.הקדםונים, אצלהמקרא,
 ראש בטל שבזמנם היהודים שאצלפשום
 זה.שנה

 המחזיקים מבין המועטיםולאותם
 התעם מניסן החדשים שמניןבם6רת,

 נחשב הזמנים מן שבזמן להסכים, הםגם
 סוברים, זה ומשום השנה, לראשניסן

 הוא השנה סדר המקראיתשבכרונולוגיה
 על ולהדגיש לבאר יש אדר, עדמניסן
 הראיות יסוד וע5 למעלה האמור כליסוד

 : כי להלן,המובאות
 ליציאת שנה מונה כשהכתוברק
 מניסן כמובן הוא החדשים סדרמצרים
 מעתיקים כשאנו פה, גם אבל אדרןעד

 מצרים ליציאת המנין מן שנהאותה
 מתשרי, המתחיל שלנו, ליצירה המניןאל
 אלול עד ניסן שהחדשים ממילא,יוצא
 אחת שנה של השניה מחציתההם

 מחציתה הם תשרי-אדרוהחדשים
 ואלו שלאחריה. השנה שלהראשונה
 אלא מצרים ליציאת לא השניםבמנין
 ידועים, אחרים למאורעות אולפלכים
 מלכתחלה המסורת לפי השנהנחשבת
 אדר(, ועד מניסן )ולא אלול ועדמתשרי
 להקדים יש השנים שבאותן אומרת,זאת
 מן בחדשים כתוב שזמנם המלמעותאת

 )תשרי-אדר( עשר שנים עדהשביעי
 רשום שזמנם המאורעות אתולטלר
 )ניסן-אלול(. ששי עד מראשוןבחדשים

 הראיות מן חוץ גופו,במקרא
 מאד מועטות לעיל, המובאותהמפורשות
 באהד גם מאורעות נמכים שבהןהשנים

 הבוראים החרשים  מקבוצת  יותראו
 יותר או באהד וגם ששי עדראשון

 עד שביעי הנקראים החדשיםמקבוצת
 לפי נמנים המבול בשנת עשר.שנים
 השני, : הנקראים החדשים המאורעותסדר

 שלאחריה בשנה ואח"כ העשירי,השביעי,
 ראיה שום אין אבל ז והשני הראשוןשוב

 כאן נחשב תשרי או ניסן אםלדבר,
 לדברי : הדעות מחלקות ולכןראשון,

 השני: בחדש המבוע התחיל יהושער'
 : השני בחדש - אליעזר ר' ולדבריבאיר,

 אליעזר כר' למבול מונים וחכמיבמרחשון,
 המקרים בשאר לקמן(. זה על)ועין

 אחת בשנה נמנים שבהםהמועטים,
 לכאורה אין הקבוצות, משתיחדשים
 לפרש אפשר ובדוחק מפורשת,ראיה
 כשנדיק אבל לכאן, ופעמים לכאןפעמים
 נמצא המאורעות, במהלך ונתעמקהיטב

 זאת בכל לדבר ראיה שאיןשאעפ"י
 הם שקודמים יפה, נכרים סמניםיש

 שנים עד שביעי שבחדשיםהמאורעות
 אדר(. עד )תשריעשר

 הכולל חגי ספר הוא לכך אחתדוגמה
 מגרעות מספרים שבראשון פרקים,ב'

 מארעות - ובשני )אלול( הששיבחדש
 וכס%(. )תשרי ותשיעי שביעיבחדשים
 אדרו עד מניסן השנה סדר פהלכאורה
 205, ג'ת"ח בערך ספרנו בגוף עיןאבל

 מתוך גם ראיות כמה מובאותששם
 בבלי תלמוד מתוך וגם גופםהכתובים
 ומאוחר, מוקדם כאן שאיןוירושלמי,

 א5א יפה להתפרש נתנים הדבריםואין
 הינו זו. לפרק ב' פרק בזמן נקדיםאם

 ועין אעול. עד מתשרי הוא השנהשסדר
 ב'ול"ה לערך בהערה ספרנו וננוףגם
 130(.)עמ'

 ירושלים מצור הות שניהדוגמא
 מ"ב הכתובים ל% הראשון. הביתוחרבן

 ע"ד יחזקאל ר-יב,, נ"ב ב, א ל"ט ירמ' א-ח,ס"ה

 לחדש בי' במצור העיר באה כא ול"ג נא
 כצדקיהו, . ט' בשנת )טבת(העשירי
 )תמוז( הרביעי בחדש ט, עד ארךוהמצור
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 בט' נשרף והבית לצדקיהה י"אשנת
 שנה, אותה )אב( החמשי בחדשוי'
 י"ב בשנת )טבת( העשירי בחדשובה'

 "הפליט לגבל ליחזקאל באלצדקיהו
 לפי העיר". הפתה : לאמרמירושלים
 עד מתשרי הוא השגה שסדרשיטתנו,
 ראשון, נקראים שהחדשים אעפ"יאלול,
 את סדרנו אדר, עד מניסן וכו'שני

 בי' לצדקיהו ט' בשנת : כךהמתלעות
 נמשך והוא המצור, החל )העשירי(בטבת
 )טבת-אלול(, שנה אותה של חדשיםט'
 ועוד )תשרי-אלול(, לצדקיהו י' שנתכל
 )תשרי- לצדקיהו י"א שנה של חדשיםט'

 שהבקעה עד חדש שלשים בס"התמוז(,
 ראיה הבית. שרפת עד חדש ולואהעיר
 "אלה 1 אמור ששם כו, ממ"ע לכךאחת
 ג' עשו ואלה במצורה שנים ג'עשו
 שמצור כשם כלומר, במצורה",שנים
 י"ז במת כמפורש שנים, ג' ארךשמרון

 שנים ג' ארך ירושלים מצור גם כןה,
 בטבת בה' : שניה ראיה שלטות(.)לא
 יהויכין(, לגלות )או לצדקיהו י"בשנת
 החרבן לאחר חדשים כחמשההיינו

 ולכן מתשרי, השנה נתחדשה)שבינתים
 מירושלים הפליט בא י"ב( היאהשנה
 העיר. הכתה : יחזקאל את והודיעלבבל
 אנו לא( כא טו ח' ט; ח ;' )עזיא עזראמעלית
 הנסיעה ארכה ההיא שבתקופהיודעים,

 שלום; בימי חדשים ד' לירושליםמבבי
 לחרבן, סמוך חרום, בשעתואלו

 בגייסות משובשות היוכשהדרכים
 חדשים; ה' עד הנסיעה נתארכהובשבויים,

 מירושלים לצאת יכול לא שהפליטאו
 כל זה ולפי החרבן. לאחר כחדשאלא

 יפה. מתישב המלרעותמהלך
 שסדר הסוברים אותם לפיואלו

 אדר, עד מניסן הוא במקראהשנה
 בי' התחיל ירושלים מצור כך:יוצא
 ג' וארך לצדקיהו/ בט' העשיריבחדש

 אדר(, שבט, )טבת, שנה באותהחדשים
 ועוד )ניסן-אדר(, לצדקיהו י' שנתכל
 )ניסן- הרביעי בחדש ט' עד חדשיםג'

 י"ת בס"ה לצדקיהו, י"א שנת שלתמוז(
 פירש כך )ואלו וחצי שנה הינוחדש,
 ו(, שנים ג' לכך קורא היה כלוםפ"ע
 הפליט כי מוצא, שאתה אלא עודולא
 י"ב  שנת העשירי בחדש בה'שבא

 העיר, הפתה יחזקאל: את לבשרלצדקיהו
 הבית, חרבן לאחר חדש כי"ז אלא באלא

 לבבל מירושלים דרכו את עשהכלומר
 וכן יתכן, לא שזה וחצי, שנהבמשך
 לא הזה הזמן כל שבמשך יתכן לאגם

 העיר, הפתה כי בבבל, ליחזקאלנודע
 הפשיטא, בתרגום מישהו תיקן זהמטעם

 לא העשירי בחדש ליחזקאל באשהפליט
 לצדקיהו, י"א בשנת אלא י"בבשנת
 )שלפי החרבן אחר חדשים כה'היינו

 בתשרי, השנה נתחדשה לאחשבונם
 לצדקיהו(, י"א עוד נחשבת השנהוממילא
 נוסח על סומכים המקרא שמבקריומובן

 המקרא נוסח על מאשר יותרהפשיטא
 בירושלמי גם כי להעיר, יש אמנםשבידינו.

 כא ל"ג יהז' הכתוב אותו מובא ה ד'תענית

 שהוצאת הוא ידוע אבל זעשרה, פשתי במקום עשרה" "עשתי הנוסחלפי
 '(. מ'רובות בשגיאות לקתההירושלמי
 הושבין "ודילמא" ב"בכח תוספות גםואולם
 לפי ודוקא חדש, י"ח המצור ימיאת

 לקו בירושלמי המזכאים התנ"ך מכתובי מאד שהרבה ומצאתי, בדקתי זה וראה"(
 :.מד היה הירושלמי שלפני בזה, לישבם אופן כשום אפשר שאי וסרוסים,בשמושים

 אוש לדוגמה: המעתיקים. של וברשלנותם כאי-דיוקם ורק אך אלא משלנו, משונהתנ"ך
 י ר ש ע כ שנה עשרה י ת ש ב "ויחי י הוא המדויק נוסחו כא ל"ג יחז' גופוהכתוב

 תוסחו העי"; הכתה לאמר מירושלים הפליט אלי בא לגלותנו לחדשבחמשה

----------------------------------------= 
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סדר'296 הנספחים.

 הרי חדש, י"ח אלא ארך לא ט' משנה ן מס"ע מוכח לעיל כאמור אבלס"ע"(,
 ומחצה, שנים ב' אלא ארך לא כלו ן גופה ומהגמרא ב-ב שם מיש-י וגםלהפך,
 אפשר אי הרי שנה במחצית דיוק וכשיש , ועין שנים. ג' ארך שהמצירנראה
 מנין לפי נעשה שהחשבון לתרץ עוד ן מאמרים הבאנו ששם ג'של"ו,בערך
 עולם, שנות ן ג' ארך שהמצור מדרשים. כמהמתוך
 אל המקרא מן נפנה אם ועתה, ' המצור את שחושבים משום ומחצה,שנים
 שורת מוצאים אנו המסרת, מקורות ן שם ועין ז )ג'של"ה לצדקיהו ח'משנה
 אלה: הוכחות ' המצור עקר אם אבל והערה(, 183עמ'

 לחדש י ש י מ ה כ !( נשמט )בעשירי" שזה עשרה י ת ש ע כ "ויהי הוא:בירושלמי
 שבושים חמשה - העיר" )!( ה ע ק ב ו ה לאמר מירושלים הפליט אלי בא ו : י ת ו ל נב

 כיחז' : שבירושלמי הדף מאותו מעטות דוגמות עוד יק אביא ז אחד בפסוק ומומחיםנמים
 יהיה העשירי "וצום : יט ה' בזכריה על. ובירו': ירושלים'; ל א כבל מלך "סמך כ:כ"ד
 משה אל 'ויקרא מז: כיד שמות ישראל". לבית .יהיה ובירושלמי; יהודה";לבית
 1 1 ל-ב שמות כחי". ויעל השכיעי "ביום ; ובירושלמי ; הענן' מתוך השביעיביום
 משה'. אל ה' ר מ א י .ו : וכירושלמי ; עמך" שחת כי רד לך משה אל ה' ר כ ד י,ו

 ג'ת,ח, כערך ועין א.. ו ה "בלילה ובירושלמי: א,; ו ה ה בלילה העם "ויבכו א: י,דבמד'
 ובו א, א' מר"ה הירושלמי מאמר הובא ששם חגי, כספר הזמנים כדור בדכהבהערה
 שצ"ל מפק שום ואין השמיני(, בחדש חני נבואת )היו "בשמיני" פעמים ארבענאמר

 בירושלמי המובא והכתוב ומתשיעי, משביעי אלא משמיני :בואה אין כחגי שכן,בתשיעי",
 כ-לין הירושלמי הוצאת לפי רשמתי האלה השיאות כל - שבתשיעי. הנביאה מןהוא

 רוב תרפ"ט ברלין *חורב" הירה?למי בהוצאת ; רפ"ג ויניציא רפוס לפיתרפ"ה
 ,כשתי במקום עשרה' ,געשת. גם וכהן שם, גם ישנן מהן כמה אכל אינן, הנ"להשגיאות
 י"א סנ' הירו' של חורב בהוצאת לדוגמה ועין ועור. ,הוכתה/ במקום ו,הובקעה'עשרה'

 מוכחים. שבוש.ם וכולם שלגו, הספרים מן שנויים כי"ז מניתי שם המובאים בכתוביםה;
 הירושלמי מהוך וו ברשימה המוכאים בפסוקים השנויים אחד אף בי להעיר,-וכדאי
 שבספרי אי מוכיח, וזה ככה"ק, נוסח כשנוי מופרים" משפחת במפר רשוםאינו

 נמצאו גם אם או האלה, השנויים כל נמצאו לא הספר, מחבר לפני שהיוהירושלמי,
 וגם הספר בשער מרגיש הוא שכן המעתיקים, בפעות אותם תלה מקצתם אורובת
 ספרי כנגד התלמוד כמפרי הנמצאים בפסוקים השנויים מן כי המפר, כפנים פעמיםכמה
 פ* על המוכרעים השנויים אותם רק אלא נוסח כשנוי בספרו הכנים לא שכידינוכה"ק
 הישנים בה" מאלפי כאחד הפחות לכל סעד להם שנמצא או ומאמריהם, חז"לדרשות
 כשניאות אותם ראה השנויים שאר וכל קניקט, עיי ושנבדקו רוסי שכאספי כה,קשל

 והמעתיקים,הסופרים
 בס,ע גירסתו שלפי חננאל, רבת דעת מובאה שם : אתר מצר גם תמוהים שם התוספות רברי*(
 מוכיחות והתוספות לצדקיהו, פ, בשנה סחנמאל( השרה קנית )בדבר ליב ירמיהו נבואתהיתה

 : א ל-ב ירמ, בכתוב, מפורש הלא זה דבר אבל ; לצדקיהו י' בשנה היה הדבר כי בס"ע,סגירסחן
 הוצרך לא וס-ע לנבוכרנאצר', שנה עשרה שמונה השגה היא יהודה סלך לצרקיהי העשירית.בשנה
 מטסיך אלא זאת, נבואה של השנה את מפרש אינו ס"ע ואמנם במקרא, המפורש יבר לאמרכלל
 בשנים "בעשירי גם אלא לצדקיהו י' שגה רק לא מפרש א כתוב ששם נ-פ, יחזקאל לנבואתאותה
 היום פןרש לא ,שבו ליב 'רטיהז מעשה גם , כלומר הזטז-, "אותו : אוטר סיע זה ועל לחדש',עשר

 ירטיהו". רספר כפירושו יחזקאל רספר "סתמא : יעבץ הגאון שטבאר וכפי אן, באותו היהוהחורש(
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 הנספחים,297זמנים

 : שנים ראשי ארבעה וזונה ברע א'משנה
 בא' ולרגלים; למלכים ר"ה בניסןבא'

 בתשרי בא' בהמהז למעשר ר"הבאלול
 לנטיעה וליובלות ולשמיטין לשניםר"ה

 הגמרא לאילן. ר"ה בשבט בא'ולירקותו
 הזמן כתיבת לענין : כלומרלשטרות', י הילכתא למאי "למלכים :מפרשת
 "בשנת : בהם לכתוב שרגיליםבשטרות,

 את למנות יש פלוני", למלך וכךכך
 עד מלך שמלך אחד יום ואפילוהזמן,
 ישנה בניסן ומא' אחת, לשנה בניסןא'

 א' של השנה שראשי כמו והנהשנית.
 רק מיוחדים בשבט ט"ו או וא'באלול
 של ר"ה גם כן בצדם, הרשוםלענין

 ענין שום להם אין וכלם בניסן,א'
 מנין מהם להתחיל כלומרלכרונולוגיה,

 תולדות של המגרעות ולסדר חדשהשנה
 ר"ה רק מיוחד שלכך במקרא,ישראל
 שהוא בתשרי, א' של ר"ההאמתי,
 ם. י נ ש לר"ה

 "מנין השאלה: נשאלת ב-ג ר"הבגמרא
 מניסזו" איא להם מונים שאיןלמלכים
 אלא מוצאת הגמרא אין המקראובנל
 שנה בשמנים "ויהי א: ו' מ-א הכתובאת

 ישראל בני לצאת שנה מאותוארבע
 בחדש הרביעית בשנה מצריםמארץ
 שלמה למלוך השני החדש הוא )איר(זו
 רש"י אומר הזה הכתוב ועל ישראל";על
 מסורס מקרא בגמראי וגם במקומוגם

 מוסבות שלמה= "למלוך והמליםהוא,
 השני, החדש בר לא הרביעית השנהעל

 : כך הכתוב את לקרוא שישדהיינו
 בשנה השני החדש וקוא זו -"בחדש
 נוסח וכפי שלמה", למרךהרביעית

 לבנות "ויחל ב: ג' בדהי'ב המארעאותו
 למלכותו"ז ארבע בשנת בשני השניבחדש
 מלכות "מקיש : אומרת שהגמראאלא
 מצרים יציאת מה מצרים, ליציאתשלמה
 וכפי מניסן". שלמה מלכות אףמניסן,
 אלא ענין זה אין להלכה לעיל:האמור

 מכיון היא: הגמרא כונת ואולילשטרות.
 את הכתוב מזכיר שלמה מלכותשאצל
 אנו שאין )מה מצרים יציאתמנין

 יש הרי אחר(, מלך שום אצלמוצאים
 יציאת כמו שלמה שמלכות מזה,להסיק
 מניסן. התחילהמצרים

 למלכים שמונים הכלל כינמצא
 במקרא, מפורש מפסוק נלמד אינומניסן
 גזרת בעזרת א ו' מ"א הכתוב מןאלא
 מוסיפה זה ועל ז מצרים שיציאתשוה
 גופה מצרים "ויציאת לשאול: הגמראשם
 מתשרי דילמא מנינן, דמניסןמנלן
 בניסן שיצאו "אע"פ : כש"י - ?"מנינן

 שניה, שנה לו קראו תשרימשהגיע
 לבריאת הנמנים לשנים ר"ה שתשרילפי

 ובכל מצרים?" ליציאת הדין והואעולם,
 אחר בזו ונפרכות שם הניתנותהתשובות

 המקרא מן מפורשה ראיה אין שובזו
 גם מתבטלת וממילא זה, לפרטאפילו
 כי הכתוב, מאותו לעיל המובאההראיה
 והגמרא מניסן, מונין שלמהלמלכות
 הכתוב מן היא היחידה הראיה כימסיקה,
 השני במדע לבנות "ויחי ב: ג'דהי"ב
 "מאי - למלכותו" ארבע בשנתבשני
 בו שמונין לירח שני לאו,שני'

 המלה הכפלת מתוך : כלומר ?"למלכותו
 היא שהכונה לומר, מדייקים,בשני'
 שני הוא )איר( השני החדש כילהודיע,
 למלכותו. בו שמונגן )לניסן(לירח

 קושיות של בצורה מוסיפהוהגמרא
 בשני "בשני" לפרש אין כיותשובות,
 בפרושו כותב היה בהדס שני כיבחדש,
 משום ראשית בשבת, שני לפרש איןוכן
 )בכל בשבת" רשני מוצאים אנוומאין

 "ויהי ח: א' בר הכתוב מן חוץהמקרא,
 שם אבל שני", יום בקר ויהיערב

 : ושנית העולם(, לבריאת שנימשמעו
 שני מה קמא, לשני בחרא שנימקיש
 שני אף הודש, השני"( )"באדשקמא
 חודש. )"בשני"(בתרא
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סדרי298 הנספחים,

 אומות למלכי מונים' ות. ג. ר"הלפי
 וזה מתשרי, לשטרות( )אפילוהעולם
 וב' א א' בנחמיה כתובים משני ברורמוכח

 כ' שנת כסלו חדש תחלה שמונהא,
 כ' שנת ניסן חדש ואח"כלארתחשסתא
 הכתובים ממשמעות וחוץלארתחשסתא,

 פה שיש מבריתא גם הגמראמוכיחה
 של שהמאורע היגו ומאוחר,מוקדם
 זאת ובכל ניסן, של למארע קדםכסלו

 לארתחששתא, כ' בשנת שניהםרשומים
 מתשרי. העולם אומות למלכי שמוניםהרי

 בשמותיהם החדשים מפורשיםבנחמיה.
 באסתר, ואולם במספריהמי ולא וניסןכסלו

 ואם לאחשורוש, הוא השגים מניןששם
 החדשים נזכרים מתשרי, הנ"ל לפיכן
 ב' אסתר : במספריהם וגם בשמותיהםגם

 טבת"ז חדש הוא העשירי "בחדשמז:
 1 ניסן" חדש הוא הראשון "בחדש ז:י'

 אדר", חדש הוא עשר שנים "לחדש יג:ג'
 שניסן שאעפ"י ברורה, ראיה הריועוד.
 השביעי, ותשרי הראשון הירשהוא
 אמנם מתשרי, מתהילה השנה זאתבכל

 ברורה, ראיה אין שבאסתר גופםמהכתובים
 לפי שקרו מלמעות כי "בנחמיה, זוכמו
 בשנה נרשמו אלול עד מתשריהסדר
 מונה כס מ"ע אבל 1 לאחשורושאחת

 אעפ"י שנים, י"ד אחש~רושלמלכות
 למלכותו י"ב שנת רק כתובה אינה"באסתר

 : הבאה לשנה הזמן שבאותו משום ז(,)ג'
 הפורים אגרת את וכו' אסתר"ותכתב
 יא מגלה ורפ"י כט(, )ט' ת" י נ ש ההזאת
 הראשון "בחדש : ז( )ג' דכתיבמפרש:
 עשרה שתים בשנת ניסן חדשהוא
 אחרת ולשנה הגורל", הוא פור'הפיל
 את הרגו שהיהורים )כלומר, נסנעשה

 י"ג, )שנת( הרי באדר(, בי"גשונאיהם
 מונים מתשרי העולם 11ומותדמלכי

 לשנה וכתוב בתשרי, השנהונתחדשה
 למים וכו' אסתר ,ותכתב כט(: )",אחרת
 הרי השנית', הזאת הפורים אגרתאת

 של "וי"ד מפרש: הגר"ח אמנם, -י"ד.
 המן שלח בי"ב כי : פירושאחשורוש,

 אסתר ,ותכיל הבאה ולשנה האגרות,את
 המלך ,וישם י"ג, הרי וכו'המלכה'
 היה זה א(, )י' הארץ' על מסאהשורוש
 מפרש הוא וכנראה עשרה"1 ארבעבשנת
 לאחשלרוש מנו דעתו שלפי משוםכך,

 החדש פה נקרא שניסן מביוןמניסן,
 מאמר על יהא מה כן אם אבלהראשון,
 ? מנינן" מתשרי או"ה "למלכיהגמרא
 אחשורוש המלך ש,וישם ראיהומהיכן
 מהפסוק )ואלו אחרת? בשנה היהמס'

 אחרת שנה מוכחה. אסתר',ותכלב
 השנית"(. הזאת הפורים "אגרתמהמלים

 עוד ולא כש"י, כמו מפרש יעבץ "גאוןוגם
 למלכות )שנים "י"ג כותב: שהואאלא

 משום בכתוב", ת ו ש ר ו פ מאחשורוש(
 באדר י"ג מאורע כי ברור, דעתושלפי
 לאחשורוש י"ב שנת של ניסןלאחר
 זה והרי לאתשורוש, י"ג לשנתשיך

 שהמארע לראיה אלא במקרא,כמפורש
 עוד היה י"ד( )בשנת אסתר',ותכלב
 הבא בכתוב מסתמך הוא אחשורושבחיי
 מס'. אחשורוש המלך ,וישםלהלן

 בניסן "באחד הבריתא: מובאה ז.בר"ה
 ולתרומת ולעבורין לחדשים השנהראש

  מנלןו לחדשים שואלת: והגמראשקלים',
 לכם הזה "החדש ב(1 י"ב )עמ'דכתיב
 לחדשי לכם הוא ראשון חדשים,ראש

 שום מוצאת הגמרא אין ואולםהשנה".
 הזה הראשון שהחדש התורה,' מןראיה
 האביב אדש )שהרי לניסן דוקאמכון
 עד סיון(, וגם אייר גם שיהיאפשר
 זה "דבר : מסקנה לידי באשרבינא
 מדברי למדנו, לא רבנו משהמתורת
 נביאיהן מדברי כלומר: למדנו",קבלה
 מזכריה מעוטם כתובים, מובאיםולראיה
 כלומר לעיל, הרשומים מ"סהרורבם
 ולבסוף מתעריי השנה את שמונהלתפר
 "בחדש : 1 י אסמר שמהכתובאמור,
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 הנספחים,299זמנים

 ראיה, אין ניסן" חדש הואהראשון
 )רפ"י: למילחיה" "ראשון הואשאולי

 ההדש שאם משמע, 1 המן"("למעשה
 הכונה תמיד לא וכו' שני כראשון,מסמן
 אלא השנה, בחדשי החדש למספרהיא

 המ41ע מתחלת החודש למספרפעמים
 קראה שהתורה שמה ומשמעהמדברז
 הראשון" "החדש )ניסן( האביבלחדש
 ולבסוף, מצרים. ליציאת הראשוןמשמעו:

 במשנה אין מדוע הגמרא, שאלתעל
 ראש בניסן באחד בבריתא: שאמורמה

 שהמשנה התשובה, באה לחדשים"?השנה
 משמע, וזה בחדשים, לא בשניםעוסקת
 המספריים שמותיהם לפי החדשיםשמנין
 יבירושלמי השנה. בסדר כלל קשוראינו
 החדש כתיב: בפרוש: אמור ר"התחלת
 הוא לכם חדשים", ראש לכםהזה
 ולא לשנים לא ראש ואינוראש

 וכו'.לשמיטין"
 השנה *מראשית יב: י"א דב.הכתוב

 מראש ח.: בר"ח מתפרש שנה" אחריתועד
 שבתורה אעפ"י בתשרי, שבא'השנה

 ראשון, והלאה מניסן נקראיםהחדשים
 וכו'.שני

 ישראל חכמי רבנן1 "תנו יב.:ר"ה
 ן י נ 1 ם רש"י: אליעזר; כר' למבולמונין
 ושנות עולם ובריאת נחשנות

 ולא השנה, תחלת מתשריהדורות
 העולם", נברא בתשרי להו דסביראמשום
 לשנים". השנה ראש דתשריאלא

 ראיות וכמה כמה עוד להביאויכולני
 המדרש בדברי לסוף אסתפק אב5לדברי,
 מתוך נפלאה ראיה ממביא ח, (1 רבהבמדבר
 שהתורה במקום אפילו כי גופה,התורה
 מצרים ליציאת השנים את בפרושמונה
 מניסן לא השנה תחלת את חושבתהיא
 בהסברה היא וזו מתשרי. אסכי

 :מפורטת
 לאחר ישראל בני נמנו פעמיםג'
 5פי לצאתם תיכף א( : ממצריםצאתם

 מספרם היה ואז ה, ג ל"ג 1במ' לז י"בעמ'
 מטף*, לבד הגברים רגלי אלף*כת"ר

 לשם השקל מחצית תרומת בעתב(
 מספר היה ואז וכליו, המשכןעשית
 שנה כ' ~בן הפקודים על העובר"כל

 יא-טז, ל' עמ' ותק"נ", אלף תר"גומעלה
 ליציאת ב' בשנה באיר בא' נ( כו.ע"ח

 שנה כ' מבן מספרם היה ואומצרים,
 ותק"נ, אלף הר"ג כנ"ל בדיוקומעלה

 פורש, 5א השני המפקד א-מן.-זמן א'במ'
 בתשרי א' לאחר בהכרח היה הואאבל
 קודם )שכן מצרים ליציאת א' שנהשל
 המספר, שישתנה אפשר אי בתשרילא'
 של בניסן א' ולפני להלן( שיתבררכפי
 הוקם כבר זה ביום שכן ב',שנה

 הנראה וכפי ויו, ב מ, עמ' לפיהמשכן,
 כ"ה-ל"א עמ' שבפרקי הדבריםמפשוטי
 מיום הדשים מספר לפחות עברור"ה-מ'
 המסורת לפי המשכן; הקמת עדהתרומה
 הובאו הנדבות וכל חדשים, כששהעברו
 ב'תמ*ט )עין יו"כ לאחר ימיםבשני
 73(. עמ' בתשרי וי"בי"א

 בנדון ידוע, גיל עד עם מפקדבעת
 ג' לפי למנות אפשר שנה, כ' עדדירן
 מלאו שכבר אלה את רק א( :דרכים
 הרשמי השנה ראש עד שנה כ'להם

 אלה את גם ב( 1 המפקד יוםשלפני
 השנה ראש עד שנה כ' להםשתמלאנה
 שמלאו אלה כ5 ג( המפקד, יוםשכאחר
 דרך גופו. המפקד יום עד שנה כ'להם
 בנדון בחשבון באה אינה ודאי זוג'

 שיתרבה הוא הכרח לפיה שכןדידן,
 ואולם ג'ז במפקד נם המנוייםמספר
 היתה זו נ' דרך כי נאמר, אםאפילו
 היה לא שאו ב', במפקד רקנהוגה
 שם נאמר, שם גם כי )אם ממשמפקד
 מתיחס וזה הפקודים', על *העובר : כוליח
 השקלים לפי מנו אלא יא-מז(, ל'לשמ'

 ברבר, עיון אחרי אז, גם הנהשנתרמו,
 שמנו בין והנה עומדת. בתקפהראיתנו

---  
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סדרי308 הנספחים,

 נמצא, ב' דרך לפי ובין א' דרךלפי
 מפקד ובין שבניסן א' מפקד ביןכי
 ליציאת א' שנה של בתשרי א' לאחרב'

 מצרים ליציאת השנה כי אםמצרים,
 השנה נתחדשה זאת בבל נתחדשה,לא

 המנויים; מספר נתרבה ורכןהרשמית,
 שנה של שבתשרי ב' מפקד ביןואילו
 ב' שנה של באייר נ' מפקד וביןא'

 ליציאת השנה כי אם מצרים,ליציאת
 נתחדשה לא זאת בכל נתחדשה,מצרים
 מספר נתרבה 5א ולכן הרשמית,השנה

 "אלא : מסיים הנ"ל והמדרשהמנויים.
 כ', להם מנו מתשרי לומרו לך ישמה

 הראשון אדם של לבריתו ר"השהיא
 מניסן להם מונין שאין לך לומרוכו',
 נתנת שאינה ראיה וזוהי מתשרי".אלא

להסתר.
 בתלמוד, יש כי לכחד, אין זאתעם
 מפרשים שכמה מאמרים בירושלמי,וביהוד
 גם ואולי הגר"א גם הנראה כפי)ובהם

 השיסה, לפי אותם מפרשיםהרמבים(
 לשלמה( רק )ולא ישראל מעכישלכל
מונים

 את.
 לענין רק ולא מניסן, השנה

 זמניהם סדור לענין גם אלאשטרות
 המאמרים שכל מאד ואפשרבמקרא.
 שבניסן יהושע, דר' אליבא נאמרוהאלה
 "מחלוקת", בורנשטין: "'" )ועין העולם.נברא

 הרבה 5ה שיש דעתו, לפי הונספח
 בבל בני בין הבדל בזה ישסמוכין,
 מתשרי מנו הראשונים : א"י בניובין

 שהבדל נראה, ולי מניסןווהאחרונים
 הזמנים סדור לענין להלכה, רק היהזה

 למעשה(. ולאבמקרא,
 הזמנים את סדרנו בספרנוואולם

 פרוש בצרוף לעיל המובא הבלללפי
 למבול מונים ישראל שוחכמי :רש"י
 רוב על בזה וסמכנו אליעזר",כר'

 את המסדרים בראשם, ורש"יהמפרשים,
 מתשרי. השנה ראש לפי המקראזמני
 ספק שום בלי הזמנים סדר הואוכך
 להטעות שלא וכדי עולם". ב"סדרגם
 פעם, עוד ההדגיש עלי הקוראיםאת

 : כך הוא השנה סדר ספרנושבגוף
 השנה: של הראשונ"מחמתה

 מרחשט- השביעק החדש הואתשרי
 התשיעק כסלו-החדש השמעקהחדש

 האחד שבט-החדש העשיף'טבת-החדש
 מחציתה , עשר השנק אדר-החדשעשר,
 הראשי, . טסן-החדש השנה: שלהשמה

 השלישם סיע-החדש השף,איר-החדש
 החמישק אב-החדש הרביי,תמת-החדש

 הששת החדש -א5י
 שנרים לגרש עלי זה סדר איןאכה
 בכתבי המפורטים המלרעותבמהלך
 מועטים במקרים אלא ובמסורתהקורש
 ואולי זה, במאמר ברבם המנוייםמאד,
 אחד כל שעל בשנים, או באחדעוד
 ולכן הספר, בגוף במקומו העירותימהם
 המקרים באותם לו לבחור אחד כליוכל
 יותר. בעיניו נראה שיהא הסדראת
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