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 הוא האמיתי הקגון מם שיהיה שאפשר המולד מן ג׳ ליום הקניטה שהדהק נטת אלא הראויה מם אלזי
׳ כיוס הירח ויראה האמצעי סקכוץ מם  יהיה לפיכך המולד מן ג' למס ה1המ והדהייה המולד מיום נ
 אלא יהיה ולא השנים כמקצת אלא עת ככל יתכן לא סמאורע ווה .כיום הראייה מס אחר הקניטה מס

 נועה מדינה שיש אומרין שאגו כמו א״י מי לראיית קודמת כהס הראייה שהרי א״י למערכ שהן כארצוס
 כליל הירח כה ונראה מעלות ע״ו מערג לצד א״י מעל

 המולד היה אכל ג' 1כלי! האמיתי המולד שהיה ד׳
 הקניעה נדחית לפיכך חצות אחר ג' כיוס האמצעי

/ למס  א״י כמערנ שהיא המדינה סו כשנראת אכלס
 מעלות י״כ כמו החמה כששקעה כפיניהס גכוה היה

 כני כעיני גכוה לא אכל כחשכון שיצא כמו מתר או
 מעע אצלם גכוה יהיה או אצלם שקע אלא כלום א״י

 אלא אצלם נראה ואינו ד' כליל להם נראה אינו לפיכך
 הוא המשל כזה הקכיעה יום אצלם ויהיה ה׳ כליל
 שהן כארצית אותו וייחד ,ה׳ מם שהוא הראייה יום

 לא הראייה כשכיל אלא יהיה לא והשינוי א״י למערכ
 ככל משתנה אינו הקכיעה זמן שהרי הקכיעה כשכיל

 שהוא מקום ככל טהג הדין שזה אע'פ לפיכך המקומות
 כין א״י של כמזרח שיהיה כין אחר למקום מטרכ
 כמערכת ואחד כמזרהה אחד היה או כמערכה שיהיה

 ייחד ישראל ארן כראייה אלא מדכר שאינו מפני אכל
 צורתו היא וזו .ישראל ארן למערכ שהן כארצות הדין

: כ״א] [ציור
׳. קיימת סנהדרין כשהיתה ד כו  הדין תלה ו

 לשי ניסן כשלוחי לא השרי כשלוחי
 אליהם מגיעין שאין למקום מגיעין גיסן ששלוחי
 ר״ה של כיו״ט לא מהלכין אינן שהרי השרי שלוחי

ם. שני מ:לך לפי^כיניהם כמ׳׳כ ולא מי  הפרק ושאר י
: ביאור א״צ

ה ז

 לך מוסיף והנני ואומר עליו והוסיף המצות בספר אותו וכר • וכו׳ הזה כזמן מחשבין שאגו זה ע
 שלא כתוהה שהבטיחנו לפי זאת מעשות לה׳ חלילה מא׳׳י ישראל כיי יאבדו ח״ו שאם ונאמר כיאור

 שאנו החשבון זה היה בא״י שנסמכו כ״ד כח״ל ולא בא״י כ״ד נמצא לא אם וכן כלל האומה זו תכלה
מציון כי שנאמר כא״י אלא חדשים וקונעין שנים מעכרין כאין וסb לנו יועיל לא בח״ל אותו מחשבים

:וכו' מירושלים ה׳ ודבר תורה תצא
 מחשבין היו הראיה על שעושין בזמן א פ׳׳י

 האמיתי הקבון והוא הרכה כדקדוק
 ויהיו השמש מוצק עס הירח מוצק כשיתקכן והוא

 הוא האמצעי והקבון .מיושר אחד קו על שניהם
 כוכב מוצק עם הירח מעגל גלגל מוצק כשיתקכן

 ויוצא מיושר אחד קו על שניהם ג'כ יהיו השמש
 מוצק עד ויגיע הירח גלגל מוצק עד העולם ממוצק

:כ״ב] [ציור השמש
/ זמן בכל שעות כ״ר והלילה היום ב ו כ  השעות ו

 עקומות ושעות שוות שעות פנים שני על
 ולא מניינם ישתנה השוות והשעות זמניות ונקראות

 עשר בלילה או ביוה מהם יהיה פעם שיעורם ישתנה
 כמו ■המדינות רוחב כפי יתר או פחות או שעות

 מעלות ע״ו שיעורם אבל הגימטריא כספר שנתכאר
 מניינם ישתנה לא בהפך הזמניות והשעות תמיד, בקירוב

 יותר ולא פחות ולא שעות י״ב בלילה או ביום אלא
 .עשרה חמש השעה תהיה פעם משתנה שיעורם אכל

 והלילות הימים אורך כפי יתר או פחות או מעלות
 לזמניות שוות השוות השעות שיהיו ואפשר ,וקצמתס

 לפי מאזנים וכראש טלה כראש השמש כשתהיה וםוא
 שוה שיעורן אלו מקומות כשני הלילה או שהיום

סלק כל מנת יהיה חלקים לי״כ מהם אחד כל וכשתחלק
וחלק

 סנהדרין כשהיתה ד * סומכין היו ישראל ארץ קביעת
 ישראל ארץ בני היו .הראייה על קובעין והיו קיימת

 ימים עושין תשרי שלוהי אליהן שמניעין המקומות וכל
 שאין הרחוקות המקומות ושאר .בלבד אחד יום טובים
 מספק ימים שני עושים היו אליהם מניעין תשרי שלוחי

 ישראל ארץ בני בו שקבעו יום יודעין היו שלא לפי
 דין ובית סנהדרין שם שאין הזה בזמן ה : החדש את
 הדין מן היה . זה חשבון על קובעין ישראל ארץ של

 אפילו בלבד אחד טוב יום עושין המקומות בכל שיהיו
 ארץ בני כמו לארץ שבחוצה הרחוקות המקומות

 אבל .וקובעין סומכין אחד חשבון על שהכל .ישראל
: שבידוהם אבותיהם במנהג שיזהרו הוא חכמים תקנת
 אליו מגיעין תשרי שלוחי היו שלא מקום כל לפיכך (

 בזמן ואפילו ימים שני יעשו .יוצאין השלוחין בשדדו
 קובעין ישראל ארץ שבני בזמן עושין שהיו כמו הזה
 יום עושץ הזה בזמן ישראל ארץ ובני .הראייה על

 יום נמצא . ימים שני עשו לא שמעולם כמנהגן אחד
 על קובעין שהיו בזמן השנה ראש של טוב יום ז :זה דבר שתקנו סופרים מדברי הזה בזמן בגליות עושין שאנו שני טוב

 החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו שלא לפי .מספק ימים שני אותו עושין ישראל ארץ בני רוב היו הראייה
 עושין היו רבות פעמים דין בית מקום שהוא עצמה בירושלים אפילו אלא עוד ולא ח ♦ טוב ביום יוצאין השלוחין שאין

 קדש לעדים שמצפין היום באותו היו נוהגין שלשים יום כל העדים באו לא שאם . ימים שני השנה ראש של טוב יום
 אותו ישראל ארץ בני אפילו עושין שיהיו התקינו הראייה בזמן ואפילו ימים שני אותו עושין והיו והואיל .קדש ולמחר
 מדברי הזה בזמן השנה ראש של שני טוב יום שאפילו למדת הנה החשבון. על שקובעין הזה בזמן ימים שני תמיד

 חמשה מהלך ירושלים ובין בינו מקום יהיה אם כיצד . המקום בקריבת תלוייה אחד טוב יום עשיית אין ט * סופרים
 שהיו לנו יאמר שמי .אחד טוב יום עושין זה מקום שאנשי אומרין אין שלוהין. להן שיגיעו אפשר שבודאי פחות או ימים

 על לקבוע שחזרו ואחר ישראל שם היו שלא מפני זה למקום יוצאין שלוחים היו לא שמא .זה למקום יוצאין השלוחים
 וגליל יהודה בין שהיה כדרך בדרך חירום שהיה מפני או .ימים שני לעשות חייבין שהן ישראלים שם ישבו החשבון

 היו המקום בקריבת תלוי הדבר היה ואילו י :ביניהן לעבור השלוחין את מונעין הכותים שהיו מפני או .המשנה חכמי בימי
 אלא אשקלון דרך על ומצרים ירושלים בין שאין .תשרי שלוחי להם שיגיעו אפשר שהרי .אחד יום עושין מצרים בני כל

א : קרוב המקום בהיות תלוי הדבר שאין למדת הא סוריא. רוב וכן פחות או ימים שמנה מהלך  זה דבר עיקר• נמצא י
א. כך זו דרך על  כמנהגם לעולם ימים שני עושין גמורים ימים עשרה על יתר מהלך ירושלים ובין בינו שיש מקום כל הו

 מקום וכל .פחות או ימים ■עשרה מהלך ירושלים ובין שבינו למקום אלא מגיעין ותשרי תשרי כל שלוחי שאין מקודם.
 המקום אותו אם רואים .אליו מגיעין שלוחין שיהיו שאפשר פחות או בשוה ימים עשרה מהלך ירושלים לבין שבינו
 עושין בהן וכיוצא וטבריא ונוב ויבנה ולוז ושפרעם אושא בגון שני בכבוש הראייה בשעת ישראל בה שהיו ישראל מארץ

 ועמון מצרים כגון לארץ מחוצה או .בהן וכיוצא ואשקלון ודמשק צור כגון מסוריא המקום אותו ואם . בלבד אהד יום
 שבינו מקום יב :ימים שני ימים שני ואם אחד יום אחד יום אם שבידיהן אבותיהן כמנהג עושין .בהן וכיוצא ומואב

 במדבר שנתחדשה עיר שהיא או מנהג. להם ואין לארץ חוצה או סוריא והוא מעשרה פחות או ימים עשרה ירושלים ובין
 ואפילו סופרים מדברי שני טוב יום וכל .העולם רוב כמנהג ימים שני עושין עתה. ישראל בו ששבנו מקום ישראל..או ארץ

 בעירו ואחד אחד כל הזה בזמן מחשבין שאנו זה יג .הזה בזמן אותו עושין שהכל השנה ראש של שני טוב יום
 מעברין שאין סומכין. אנו עליו ולא קובעין אנו שלנו בחשבון לא פלוני. ביום טוב ויום פלוני יום חדש שראש ואומרץ

 לגלות מחשבין שאנו וזה .וקביעתם ישראל ארץ בני חשבון על אלא סומכין אנו ואין . לארץ בחוצה חדשים וקובעין שנים
 יום זה אי ישראל ארץ בני בו שקבעו יום לידע מחשבין אנו סומבין הן זה חשבון שעל יודעין שאנו ביון .הוא בלבד הדבר

:מחשבין שאנו חשבון מפני לא .טוב יום או חדש ראש שיהיה הוא אותו ישראל ארץ בני וקביעת .הוא

ששי פרק
ן א מ ז  שהאיצטגנינין כדרך הרבה בדקדוק החמה עם הירח בו שיתקבץ שעה ויודעין מחשבין היו הראייה על שעושין ב

 בקירוב אותו שמחשבין החשבון הוא החשבון אותו ותחלת .יראה לא או הירח יראה אם לידע כדי עושין.
ד. הנקרא הוא האמצעי במהלכם אלא דקדוק בלא קיבוצן שעת ויודעין ל  שאין בזמן שמחשבץ החשבון ועיקרי מו

 ועשרים ארבע והלילה היום“ ב ז עיבור הנקרא הוא היום מחשבין שאנו חשבון והוא הראייה על בו שיקבעו דין בית שם
מן. בכל שעות השעה חלקו ולמה חלקים. ושמנים לאלף מחולקת והשעה .בלילה עשרה ושתים ביום עשרה שתים ז
לט^ע :מז משין סמ׳ג מכח תכז סי׳ מוי א

עוז מגדל
ל«ה של עד שמחשגין ב״ד פ״ו  .הוס סמן עד שני י״מ וב<* :)6כ' (דן די״ה ס׳ר, סון . העולם רוג עד אמר יו׳ע עשייש אין

ה :דגיצה ס״ק :י׳א) (דן דסנהדרין פ׳י, .הפרד, סזן עד ממשגין שאנו ז
 ו׳ל ימתינו מדניי המקונל עס בחשגון הרמתו מדין כתג וס

:בתלמוד המפוזיץ
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פי :הזמניוה כמו השווה השעוה מזכרוה הנקודוה כשני ויהיה מעלוה ט״ו והלק  והוא חצי לו יש זה שמנין ל

 וחומש ק׳׳כ והוא והשיעיה ק״ף והוא ושחוח ש׳׳ש והוא ושליש קל׳יה והוא ושמיגיה ר״ע והוא ורגיע חק״מ
 שלה שכיעיס לשעה אין אכל כ׳׳ז והוא עשור ורניע נ״ד והוא עשור והצי ק״ח והוא ועשור רי״ו והוא
 חכמה ונעלי . ומנין ממן וכל שהוה ולא חשיעיח ולא שכיעיח לא נה נמצא לא לאלף השעה הלק ואילו

 לה אין ואעפ״כ חלקים לששים השעה חלקו האצטגניגוח
המגין זה לפיכך חשיעיח ולא שמיניה ולא שניעיח לא

פירוש

 מזולתו יותר כחלקיו שלם
.וכו׳ מלה נראש השמש עם הירח משיתקבץ ג

 גלגל כל הירח נו שיסונ הזמן והוא
 שיתקנצו עד העת נזה השמש תנועת עליו ויתר המזלות

 נזה והמשל .שאמרנו כמו האמצעי נמהלך שנייה פעם
' א' עגולת היום משוה גגיח  המזלות ועגולת ד' ג' נ

 נקודות שתי הם א״ג נקודות ושתי אהג׳ז עגולת
 מזל ראש ג' ונקודת מלה ראש א׳ נקודת השווי

 והיא טלה נראש השמש עם הירח וכשיתקנץ מאזנים
 לנקודת ויגיע המזלות עגולת כל הירח יסוש א' גקודת

/  אחרת ננקודה תהיה הנקודה נזו השמש מצא לא א
 ותהיה שור מזל ראש והיא א' נקודת שהיא ונניח

 וקשת. אסג׳׳ז קשת הקנון אל הקנון מן תנועתה
 אלא הירח אותה ישיג ולא כולו מלה מזל מקום והוא

 החדש קנון והוא שנייה פעם עמה ומתקנן ה׳ בנקודת
 והוא הזמן נזה סבב כבר הירח ויהיה ̂ אחריו הבא

 כלו מלה ומזל המזלות גלגל כל חשצ״ג י״ב ק״מ שיעור
) (דף נר״ה גרסינן :כ׳׳ג] [ציור צורתו היא וזו ה  ל

 לכנה ונראית בעבים שמים נקשרו אחת פעם ה״ר
ז ל ח לומר העם וכסבורים לחדש ג  בית ובקשו הוא ל

ג להם אמר לקדשו דין  אבי מבית אני מקובל כך ל
מ פחות לבנה של חדשה שאין אבא ל  ומחצה יום מ
ג שעה ידות ושתי ל  אמו מתה היום ואותו חלקים ז

ג והספידה זיוא בן של  לכך שראויה לא גדול הספד ל
ד קדשו שלא העם שידעו כדי אלא  החדש את ל

ל ל  החשבון דקדוק לפי זה דבר וכשתבקש .הגמרא מ
 נקבצים זה מחשבון לפחות אלא כן אינו הדבר תמצא
 דעת על האצמגנינים חכמי אצל הלבנה הדש שהרי

מ בטלמיוס ש חלק בפחות תשצ״ב י׳׳ב ל  ר״ג מל
מ במלמיוס אצל הלבנה חדש שהרי א יום ל ל  חלק ו

 היום שזה לפי ,בחלק מששים שנייות ונ' ביום מששים
 שני ממנו שעה כל תהיה הלקים לס' חלוק אצלו

 השלשים על היתר החלק יהיה לפיכך ומחצה חלקים
 שלישי שני השעה מן שניים הג' עם יום חצי שהוא
 שניים מאה הם שעה שלישי שני ,שניות ועשר שעה
כ והיא ל  חלקים ושמנים באלף השעה מחלוק חלקים ת
 בחלוק שעה חומש שליש והוא שניות י' בידינו יפאר

 חילוק על שעה חומש ושליש ומחצה חלקים בשני השעה
 על אותו הוסיף ע״ב הוא הלקים ופ' באלף השעה
כ ל  תשצ׳׳ב הכלל יהיה בידינו השעה שלישי שני והוא ת

ג דעת על הלבנה חדש ויהיה חלקים,  חדש על יתר ל
 ותהיה א׳ כחלק בטלמיוס דעת על החשבון מן העולה
 חלקים כי״ב בטלמיוס שנת על יתירה שלנו השנה

 נחלקו וכו׳. החמה שגת :שתלד ח׳ מאלףופ/שנ״ד
 אומר מהן יש החמה שנת במדת האומות חכמי

ה שמדתה  יהיה הדעת וו ועל יום ורביע יום של
א י' הלבנה שנת על החמה שנת שארית ד ל  ויש ,ל

 חומש בכמו יום רביע על יתירה שהיא אומרים מהם
 שהיא אומרין שהן מהן ויש ,שעה עישור וחומש שעה

 פחותה שהיא האומרים ואלה יום מרביע פחותה
 שהוא בעלמיוס מהם ,החסרון בזה נחלקו יוס מרביע

 והוא ביום חלק מאות משלש חלק הפחת שזה סובר
 לפיכך חלק חומשי ושני חלקים ופ' ששה המלקים באלו

 ותתקצ״ג שעות וה' יום שס״ה החמה שנת מדת תהיה
 החמה שנת שארית ותהיה חלק חומשי וג' חלקים

א הלבנה שנת על ל  דעת ועל ,חלק חומשי וג׳ קי״ז י
 חלק שלישי וב' חלקים ג׳ שהחסרון שאמר אלבתני
ד החלקים באלו החסרון ויהיה מש״ס ל  חלקים ר
ה החמה שנת מדת ותהיה  ותתי״ו שעות וה' יום של
 י׳ הלבנה שנת על החמה שנת שארית ותהיה חלקים

ך ל תל : ת
והמולד

 לפי .זה למנין
 ושתות ושליש

 אלו לבל יש
זה חשבון לפי

ד ח ל ו מ ה ׳ החחיל ממט אשי הראשון ו ס ד היהה הראשון שאדס דע .ו  שלישילו שעה בהחלה תו6ג
' גבלו בשניה עפרו את צבר בראשונה ז״ל אמרו שהרי בראשית ימי מששת ששי מיוה מ

/ יצרו ו כ  הוצרכנו ששי מיום שעות עשרה וארבע ימים חמשה בראשית ימי מששת לבריאתו שקדם ולפי ו
המולד זה על לחקור באנו .ממנה החדש שזה השנה מולד וכן ממנו והשעות הימים שאלו החדש לידע

ח ,ב׳ ו' יום והוא הזה המולד מן גרענו לו ל ת ,ת
שנה מולד לנו יצא  ושמעית ורביע חצי בו יש זה שמנין

 חלקים והרבה .ועישור וחומש ותשע
 והחמה הירח משיתקבץ ג ♦ השמות

 במהלבם שנייה פעם שיתקבצו עד
 מיום שעות עשרה ושתים יום ועשרים תשעה .האמצעי
 ותשעים ושלשה מאות ושבע .לילו מתחלת שלשים
 בל שבין הזמן הוא וזה .עשרה שלש משעת חלקים
 של שנה ד ז לבנה של חדשה הוא וזה ומולד מולד
 יהיה אלו מחדשים חדש עשר שנים תהיה אם לבנה
 ושמנה יום וחמשים וארבעה יום מאות שלש בללה
 תהיה ואם . חלקים ושבעים וששה מאות ושמנה שעות

 בללה יהיה חדש עשר שלשה השנה ותהיה מעוברת
 שעות ועשרים ואחת יום ושלשה ושמנים מאות שלש

 היא החמה ושנת .חלקים ושמנים ותשעה מאות וחמש
 נמצא . שעות ושש יום וששים חמשה מאות שלש

 ואחת ימים עשרה הלבנה שנת על החמה שנת תוספת
 בשתשליך ה ♦ חלקים וארבעה ומאתים שעות ועשרים

 ישאר .השבוע ימי שהן שבעה שבעה הלבנה חדש ימי
 ושלשה מאות ושבע שעות עשרה ושתים אחד יום

 היא וזו .תשצ״ג אי״ב להם סימן .חלקים ותשעים
 הלבנה שנת ימי בשתשליך ובן .הלבנה חדש שארית
 ממנה ישאר היא פשוטה שנה אם . שבעה שבעה

 ושבעים וששה מאות ושמנה שעות ושמנה ימים ארבעה
 שנה שארית היא וזו .תתע״ו ד״ח לה סימן .חלקים

 חמשה שאריתה תהיה היא מעוברת שנה ואם פשוטה.
 ושמנים ותשעה מאות וחמש שעות ועשרים ואחת ימים

 ידוע עמך בשיהיה ו : תקפ״ט הב״א להם סימן .חלקים
 יצא תשצ״ג אי״ב עליו ותוסיף החדשים מן חדש מולד
 זו ובאי השבוע מימי יום זה באי ותדע .שאחריו מולד
 מולד שהיה הרי ביצר ז :יהיה חלקים ובבמה שעה
 ושבעה ומאה ביום שעות בחמש בשבת באחד ניסן

 חדש שארית עליו בשתוסיף .אהק״ז להם סימן חלקים
 בליל אייר מולד יצא .תשצ״ג אי״ב והוא הלבנה
 סימן . חלקים מאות ותשע בלילה שעות חמש שלישי

 אחר חדש העולם סוף עד זו דרך ועל . תת״ק ג״ה להם
 ותוסיף זו שנה מולד ידוע עמך בשיהיה ובן ח : חדש

 שארית היא פשוטה אם .המולד ימי על שאריתה
 יצא .המעוברת שארית היא מעוברת ואם הפשוטה

 סוף עד שנה אחר שנה ובן שלאחריה. שנה מולד לך
 מולד הוא תתחיל שממנו הראשון והמולד .העולם
 בליל היה והוא . יצירה של הראשונה בשנה שהיה

 סימן חלקים. וארבעה ומאתים בלילה שעות חמש שני
בבל ט : החשבון תחלת הוא וממנו בהר״ד להם

 החלקים מן בשיתקבץ .שארית עם שארית בשתוסיף .המולד מהן שתדע האלו החשבונות
 השעות מן ובשיתקבץ השעות. למנץ אותו ותוסיף אחת שעה תשליך ושמנים אלף

 ותניח המנין מן־ שבעה תשליך שבעה על יותר הימים מן ובשיתקבץ .הימים למנין ממנו ותוסיף יום תשליך ועשרים ארבע
 המולד: יהיה חלק זה ואי שעה זה ובאי השבוע מימי יום זה באי לידע אלא הימים מניין לידע מחשבין אנו שאין .השאר

 . זה מנין על סמבנו ולמה .מחזור נקרא פשוטות עשרה ושתים מעוברות שנים שבע מהן שיהיו שנה עשרה תשע בל י
 חלקים ושמנים אלף בל ותשליך וחלקיהן ושעותיהן מעוברות ושבע פשוטות שנה עשרה שתים ימי מנין מקבץ שאתה שבזמן

 מהן שנה שבל החמה משני שנה עשרה תשע הבל תמצא הימים למנין ותוסיף יום. שעות ועשרים ארבע ובל . שעה
 וארבע אחת משעה חוץ שנה עשרה תשע בבל החמה ימי ממנין ישאר ולא .בשוה שעות ושש יום וששים וחמשה מאות שלש
ק .חלקים וחמשה ושמנים מאות א :אתפ״ה להם פי שני והשנים הלבנה חדשי בולם החדשים בזה שהוא במחזור נמצא י

החמה
עוז סנדל

ה ת :ע׳} ערכין(דף ובמסכס ב״ה) כ״ג (דף מכילץ איק אס סלק .חלקים ושמגיס והשעה עד למה של שנ שנ :ההלמוד מדברי לנו שמקובל מה עס בפרכין ץ6 סלק .הפרק סוף עד החמה ו

 זו שנה מוצד צנו יצא , הפשוטה השנה שארית והוא
 ור״ד שעות ה' שני בליל אדה״ר יצירת קודם שהיא

 היצירה שנת השנה זו גס ונקראת כהר״ד וסימן חלקים
 מולד לנו יצא ב׳ ו' יום על תתע״ו ד״ח נוסיף ואס
 העיבור חכ-מת בעלי לפיכך .תתע״ו ג״י שאחריה שנה

 לבהר׳ד שמולדה השנה על שסמך מי מהן יש .נחלקין
 החמשה אלו שנשליך יתכן לא ואמר היצירה שני במנין
 עליהן, נשגיח ולא המנץ מן שעות עשרה וארבע ימים

 ו״ב יום והוא אדה׳ר ממולד שהתחיל מן מהם ויש
 והוא הזאת השנה מולד שהוא המולד בזה ואירע
 א!' ימיו סופר אדם שאין ולפי ממנה תשרי מולד

 ממולד אדה״ר ימי תחלת תהיה לפיכך לידתו מתחלת
 מולדו היה לפיכך תשרי מולד בו שהיה שאירע יוסו״ב

 אלא לאדם מונין ואין ביחד השנה בזו תשרי מולד
 לתשלום מחשבין בן בפסח לו שנולד כאדם השגה מזו

 הבא פסח יום שנה ולתשלום באייר ט׳ו מימיו חדש
 וכ״ש ר״ה ולא ר^ח לא זה פסח יום שאין ואע״פ
 שהרי ראשונה שנה מולד ג״כ שהיה העת בזה שאירע

 בזה אדס שנצטווה ולפי .זו שגה מולד העת בזה אירע
 אלא השנים חשבון תהלת שיהיה יתכן לא החשבון
 .עתה עד נברא שלא מי שיצטוה שא״א לפי ממולח

 מולד שאחר השנה מן יצירה שני שיתחיל מי מהם ויש
 אחר אלא לחשוב התחיל לא שאדה׳ר ואומר אדה״ר

 אותה, לחשוב צריך אינו ראשונה ששנה לפי יצירתו שנת
 לפי האמת. בידו יש דיעות השלש מאלו אחד וכל

ד, השנים מעברים שכלם ח  יהיה אס הראשון אבל בי
 חמשת השני אצל יהיו אלפים חמשת היצירה שני אצלו

 ומי .שנים שתי פחות הג׳ ואצל שגה פחות אלפים
 אצלו יהיו לבהר״ד שמולדה שנה על יצירה בפגי שסמך

 בהזי״ג השני אצל והמעוברות אדזיע גו״ח העיבור שני
 אצלם העיבור שנת והכל טנה״ז אד״ו הג' ואצל ו״ח
 שנייה היא לבהר״ד מהמולד הג׳ שהפנה לפי אחת שנה

 ובחרו תתע״ו. ג״י יום למולד ראשונה והיא ו״ב יום למולד
 להבר״ד ממולד להתחיל העיבור חכמת בעלי רוב
 שלא יצירה מימי אחד יום אפילו ישליכו שלא כדי

עלח: ישגיחו
ל י ש שנה עשרה, תשע כ ^./י  ב' החשבון לזה וכו

 דרך והיא ז״ל שזכרה הראשון הדרך .דרכים
 משני שנה י״ט ימי כל לקנן אדם שצריך לסי ארוכה
 י״ב הלבנה משני שנה י״ט ימי וכל ביחד החמה

 הב' מן האחד המנץ וישליך מעוברות וז׳ סשוטוס
,fושפ פעה ישאר  ולא קושי בה אין השניה והדרך ה

 שנת שארית והיא ר׳ד יכ״א י׳ט שתקבן והוא אריכות
 ר״ו כללם יהיה הכל ונקבן הלבנה שנת על החמה

 וגקבן חלקים, ותרל״ו שעות וי׳ח ימים תרל״ו,ר״ו י״ח
 יהיה קנ״א י״ז ר״ו כללם יהיה לבנה מחדשי חדשים ז'

ע ועל .ותס״ה שעה הב׳ על הראשון המנין תוספת ד  ה
 כלל יהיו החמה משני י״ט ימי כשתקבן הראשון
 ורביע יום וחצי יום ותתקל״ט אלפים ששת ימיהם

 סשוטות שנה י״ב ימי וכשתקבץ שעות י״ח והם יום
 ורנ״ב יום אלפים ארבעת הכל יהיו וחלקיהם ושעותיהם

 '1 ימי וכפתקבן חלקיס ותשצ״ב שעות ותשע יום
 אלפים ו' הכל יהיו וחלקיהם ושעותיהס מעוברות שנים

 חסר הרי חלקים ותקצ״ה שעות וט״ז יום ותתקל״ט
 .ותס״ה שעה החמה משני שנים י״ע ממנץ המנין זה

 ששת והוא כלו המחזור ימי מדת לך נתבאר ומזה
 ותקצ״ה שעות וע׳ז יום ול״ט יום מאות ותשע אלפים
 ממנו ישאר ז׳ ז׳ המחזור ימי תשליך אס לפיכך הלקים

 אינו הפרק ושאר • המחזור שארית והוא תקצ״ה בי״ו
:ביאור צריו

אין



ז פ״ו החדש קדוש הלכות זמנים.פירוש
ן א פ״ז  וכל ד״ו6 והס נתחלה מזכרים דחיוש של עקרים השני אלו .וכו׳ לעולם קוכעין אי

 ועילת ועיקר עילה להם רז״ל זכרו ככר החכמים כיד מסורות שהן אע״ס דוהין י״ח
ר״ה כמס׳ ז״ל אמרו אכל ז׳׳ל זכרו לא דוחין- י״ח כל עיקר אכל הסרק• כסוף ז״ל זכרה נכר אד״ו

ס פירוש 319 ק

 נראית אס ולדידיה ערכ עד מערכ דכתיכ הלילה שחלת אחר הולך היום הכפוריס מיום דיליף מאן
 היום אין ממצות דיליף ומאן שלשים כיום מתקדש החדש אין שזכ שלשים ליל כתחלת אפילו הישנה

. . רשות מצה אכילת ועשרים האחד יום עד ססח של הראשון הלילה מחצות שהרי הלילה תחלה אחר הולך . .
 לחשכ כח כידי יש פי' וכו' שמואל אמר ז״ל^ משה רכינו .רש״י מדכרי ע״כ לזמן יאכל שלא וכלכד ליה אמר גולה לכולא לתקוני יכילנא שמואל אמר יוצאין השלוהין חדשים ו׳ על כמשנת כ':) (דף

כחדשים וכן עיכור צריכה שנה זו אי ולתקן השנים ״ ׳ האי מר ידנג לשמואל שמלאי דר׳ אכוה אכא ר'
אי חצ̂ו קודם נולד העיכור כסוד דתניא מילתא

ומחזור מחזור בכל12̂ המ?<וברות ם שג 5וה&זב? ♦ החמה א^ך לא ליה אמר חצות אחר
וששית המחזור מן שלישית שנה הם . זה חשבון לפי ר׳ סליק כי מר ידע דלא אחרנייהא מילי איכא

ושנת עשרה ארבע ושנת עשרה אחת ושנת ושמינית
;י״ט י״ז י״ד י״א גו״ח להם סימן .י״ט ושנת עשרה שבע . חצות קודם נולד תולדתו את מחשכין חצות/ לאחר

ב קיף לא»לי לשיו״״ «יו י® שנה עשרה משתים שנה בל שארית בשתקבץ י
א אמי סהיי לאכחושי אשי » אמי ל י ! ׳ ׳אמל י משבע שנה בל ושארית .תתע״ו ד״ח שהיא הפשוטות ,

הכל ותשליך . תקפ״ט הכ״א שהיא המעוברות שנים  מעתיקא בית לדידן סיהרא מיכסי שעי כ״ד נחמן
 סרי ותמני מחדתא שית ולדידהו מהדהא סרי ותמני

 אמר סהדי. לאכחושי אשי אמרר' נ״מ למאי מעתיקא
 אמר יוחנן ר׳ החדש מן ויום לילה שיהיה צריך מר

 יום עד אמר ר״ל שכתכס תשכתו ערכ עד מערכ
 אכיי אמר כינייהו מאי לחדש.כערכ ועשרים האחד

^ דורשין משמעות  לילה חצות אמר רכא כינייהו אי
yh כלי לתקוני יכילנא ז׳ל רש״י לשון .הגמ׳ עכ׳׳ל 

 לסדר והלוכה הלכנה כתולדת אני שכקי עדים ראיית
 נולד . כרמזים שגויה כרייתא העיכור סוד .מועדות

 כעלמא ורמז כה שנוי כך חצות לאחר או חצות קודם
 . חצות לאחר מנולד חלוק חצות קודם נולד לומר סוא
 להו שלח זירא ד סליק כי . יש חלוק מה מר ידע

 שיהא' צריך . כאן שלמד דכרים שגי שכככל לחכיריו
 אחר הולך היום שיהיה צריך החדש מן ויום לילה

 שלפניו ליל כו שהיה החדש מן היום להיות הצילה
 כ״ע יום משחשכה הישנה הלכנה נראית שאס למדנו
/ כיוס אותו מקלשין אין ל׳ ליל שהוא  פשיעא וא״ת ל
 דק״ל ל׳ כיוס החדשה תראה לא שהרי מקלשין שאין
 איצטריך לקמן כדאמריגן סיהרא מיכסי שעי דכ״י
 כזמנו נראה שלא החדש על העדים על מאיימין למ^ד

 אץ ל׳ כליל הישנה נראית דאם ואשמעינן לקדשו
 הו .שעכר מהחדש שהלילה ראו הכל שהרי מאיימין

 ידע ולא שמואל לפני דר'שמלאי אכוה אכא שאמר
 אחר לנולד חצות קודם כיךנולד יש. חלוק מה לפרושי

 נולד ,הלכנה מולד מחשכין . לכס מפרשה אני חצות
 שתשקע קודם היום שנראה כידוע היום חצי ר\דס

 כמערכ הס כי א״י מכני מתכסה הלכנה שאין החמה
 לכנה של קוענה ומתוך חידושה לאחר שעות ו' אלא

 מערכית כקרן חידושה לאחר שעות כשש לעולם שהלכנה:
 שלא כידוע חצות קודם נולד לא . להם ונראית דרומית

 מכל ונעלמת שעות ו' כל קענה שהיא היום יראה
 .מקדשץ אנו. עדיס ע״ס: הרי למיחשכ למנ״מ . עץ

 ראינו ואמרו : חצות אחר: נולד אם סהדי לאכחושי
 עדי היום לקדשו כדי החמה שקיעת לפני החיש

 לחידושה סמוך סיהרא מיכסי שעי כ״ד . הם שקר
 קומנה מפני הפץ מן מתכסה היא ומאחריו מלפניו

 חידושה לאחר שעות ושש חידושה לפני שעות שש
 שעות י״ב מכאן ולאחר לכאן קודם אדם מכל נעלמת
 מתוך מערכ לכני ולא מזרח לכני נראית כמורת כשהיא
ולא מערב לכני נראית במערכ וכשהיא: קומנה

 וישוב הגואל ביאת עד להתעכר צריך חדש זה אי
 פירוש החדש מן ויום לילה שיהיה צריך בסנהדרין.

 המולד בא אא״כ מולד של ביום כו ר״ח קוכעין אין
 מן והלילה שהיום שנמצא הלילה מן ראשונה שעה

 אין, כן אחר ,המולד היה אס אכל החדשה הלכנה
 תולדתו את מחשכין וז״ש למחר אלא ר״ח קוכעין

 לאכחושי . זו מסורה [ופי׳] אשי(ודחה) רב ובא וכו׳
 חצות אחר שנולד החשבון מן נתברר שאס יירוש סהדי
 הם שקר עדי ביום כו ראינוהו ואמרו עדים וכאו
 והא . וכו׳ חצות קודם נולד שאינו ר״ח לקבעו ולא

 סיהרא מיכסי שעות כ״ד נחמן ר׳ אמר זירא ר׳ דאמר
 קודם נולד שמלאי דר׳ אכוה שאמר זה גם וכו׳

 כתבנו לא לפיכך יפה אצלנו נתכרר לא וכו׳ חצות
 וזה הפסוק מזה דורש זה דורשין משמעות .פירוש כו

 אמר רכא .אמרו אחד דכר ושניהם הפסוק מזה דורש
 הבר ערב עד מערב אומר יוחנן ר׳ א״ב לילה חצות
 ור״ל חדש מחר הלילה מן שנייה שעה נולד אס אפילו
 האחד יום עד מצות תאכלו ימים ז' כתיב סכר

 מצרים בארן ועברתי וכתיב כערב לחדש ועשרים
 של הזה הלילה וגמר לילה הצי והוא הזה בלילה
 זה מה מצרים העברת של הלילה מן פסחים אכילת
 מצות על כפסח דכתיכ לילה חצות זה אף לילה חצות

 חצות עד אפילו מצה שאכילת ש״מ יאכלוהו ומרורים
 אלא חצות מקודם הראשון כיוס מצה אכל והנה.לא

 תאכלו ימים שכעת שנאמר שלם ליום ונחשב במעט
הוא שלס יום הלילה חצי עד הלבנה הולד שאם ש״מ

 וחמש שערת עשרה ושש שני,ימים ישאר שבעה שבעה
 תקצ״ה. בי״ו להם סימן ותשעים.חלקים. וחמשה מאות

 מולד ידוע לך בשיהיה יג .המחזור שארית הוא וזה
 תחלת לך יצא .תקצ״ה בי״ו עליו ותוםיף מחזור תחלת

 םוף עד ומחזור מחזור בל מולד וכן . שאחריו המחזור
 היה הראשון המחזור תחלת שמולד אמרנו וכבר העולם.
 : השנה אותה של תשרי מולד הוא השנה ומולד .לבהר״ד

 שתרצה ושנה שנה כל מולד תדע הזאת ובדרך יד
 משנים או שעברו משנים . שתרצה וחדש חדש כל ימולד

וגמרו שעברו יצירה שני תקח כיצד .לבא שעתידים
............................................... שנה עשרה תשע עשרה תשע של מחזורין אותם ותעשה

 לקבעו היום אותו וראוי החדש מן והלילה היום נמצא 'שעברו המהזורין מנין ותדע .השנה אותה של תשרי עד

שלם. שעדיין מסחזור שעברו השנים וסנין V ותקח לאב S־ 
 ושנה שנה ולכל .תקצ״ה בי״ו ומחזור מחזור לכל

 ולכל . תתע״ו ד״ח נשלם שלא המחזור משני פשוטה
 ותשליך הכל ותקבץ .תקפ״ט הכ״א מעוברת שנה

 תשליכם והימים .ימים השעות ותשליך .שעות החלקים
 והחלקים השעות ומן הימים מן והנשאר .שבעה שבעה

 : מולדה לידע שתרצה הבאה שנה מולד הוא
ו  ראש מולד הוא זה בחשבון שיצא השנה מולד ט

 מולד יצא השצ״ג אי״ב עליו וכשתוםיף .תשרי חדש
 יצא תשצ״ג אי״ב מרחשון על וכשתוסיף מרחשון.

 עד זה אחר זה וחדש חדש לכל וכן כםליו. מולד
:העולם סוף

 דהא א״י לכני החמה שקיעת קודם נראה כיוס שעות
 המולך ואסהיה מיכסי. מחדתא שית א״י קי״ל.דלבני

 והם גמורים שעות שש היום מן נשארו חצות קודם
 החמה שקיעת קודם אותו ויראו א״י לבני שמיכסי

 שוקעת המה ונמצא שעות ו׳ באותן שהלך מעלות מפגי
 החמה צורת היא וזו שקע לא עדיין והוא במערב
ד] [ציור (הירח) שקע לא עדיין והוא במערב שוקעת ״ כ

 הדבר שיהיה כדי כלבד גלגלים ב׳ מציירים ־ שאנו וזה
 שיש שבזמן לך יתבאר הזאת הצורה העץ,ומן כראיית ניכר

 לא עדיין והירח שוקעת השמש הפרש והירח השמש בין
 אותן נמצאו אחד בחלק אפילו חצות נונד־אחר שקע.

 דשש .וקי״ל חלק חסרים מהיום שנשארו שמות שש
 השמש ואין מחדתא א״י לבני מיכסי גמורות שעות

 אחריה לשקוע התחיל נמי הוא אלא* מספקת״לשקוע
ר' דברי שפירשנו ואחר . ולראות לכוין לרואה: וא״א
 ט . ההלכה לדרך חוזרים אנו שמלאי דר׳ אכוה אבא
 מן ויום לילה שיהיה צמך להו שלח זירא ר' סליק

 ויום ר״ח ליל אם:היה אלא ר״ח ;עושץ אץ פי' החדש^
 ראשונה שעה המולד היה אם כגון המולד אחר ר״ח

 היה אם אבל בשבת ר״ח שקובעץ הוא שבת מלילי
בע^ או כשלש או שב̂ס מליל שנייה כשעה המולד

אץ; כשלש או שכת מיום; ראשונה כשעה וכ״ש
^ בשבת ר״ח קובפץ א ב : א ל  הו ואתמהיץ ,בשבת א

 מחשבץ:את שמואל לפני שמלאי דר' אכוה אכא ר3שא:
 שיהיה מולד דכל דאמרת מאחר כלומר וכו' תולדתו

 אתא מאי הלילה־ תמלתז שיהיה עד הוא דחוי ביום
 חצות וקודם בחצות לאשמונגינן שמלאי דר' אבוה אכא
ס שיטבד מולד כל: אצלך דחוי והא  מצוס קודה בין טו
 כלומר סהדי אשידלאמזושי! רב ופריק חצות אחר בין
 נולד דאם לאשמועינן שמלאי דר׳ אבוה אבא אתא לא

ם אותו חצות קודם  אתא ולא הוא דחוי אלא ר״ח היו
ם ססדי בה̂ו דמהחשמן:: שמעתא אלא לאשמועינן: & 

 ניום^ובאו1ב״צ מצות^נולד״טום אחד כי וידענו חשבנו
 שלשיסנבימע״דכחשי ליל תחלת ראינוהו ואמרו עדים

ה אבא כדאמגד שיראה אפשר שאי מ . דר'שמלאי א
^ טובאדהא הא^מימרא לן וקשיא: ה זירא ל ה א  הי
שוגה בשעה המולד  לא וה ודבר ד״ח היום אוסו יא

ע דהא כלל לנו נתברה ^ן: כוה ; קי ה:ו א  והחשבון ר
 ואס סהדי לאכחוט וכדאמד נינהו כהדדי והראיה

 מושץ היאך הלילה בתחלת שני יום בליל המולד היה
ם בליל שנראה אפשר וכי שני ם1י ר״ח  בשפת שני יו

ע מצות קודם: נולד כדאמרינן נראה שעות־ ממלדלבשש דאוור קיי״ל הא המולד ך שנראה טדו מ  מ
א בדברי עלה אתמהינן אמאי ועוד; לשקיעההממה^ ב א ד אבוה די  שרלשזה^לשאמר״אבא8א שמלא ד

ה ט ה ,(מסכין שמלא דר' א א אמי לעצמו וכו' מו^יותיו א  היה שאם. שאיא^ למחותו:! אלא לקבעו ל
המולד ממן

t i y  W m מווף־הספרד ^מכךר״ההמימסןגלהרמב״ם ^ועי׳

.ה«יק מף; עד קובפון אין ^ 1לה עיגנהאעבלץ מאי גנלאי חברין טדינו המכזמייס: הכלליה ומתוך הדחיות מעגץ; מ שאמור מה . מ אצנ״ה0וענז?שמ((אי(מן,םמבי3^
ף עולאפ?ק: דאמר1לן;מהס^ וכדנפקא ר״ה פסהולאבאד״ו בד״ו ד ה( לי א נ^א ידעין: כ')■ ד הפך א ראינו שיאמרו ר ץ נ מנ מןו ה:ו ךcתלו״ה ^ םmמ ןeט ^ : ב

 מזרחית דרומית בקרן חידושה לפני לעולם ־דהא מורח
שהבקק ולאחר ך דרומית חידו כ ת, בי ר ע  ראיתי מ
דו  מתכסה כשהישנה הילכך . ז״ל סעדיה: ר' של טסו
 ארבע עד מזרח לבני נראית החדשה אן במורח

ן מערב מבני וכשמסכסה; שעות ועשריס  החדשה א
ה א ר ק נ ד עד ל ץ למי לדידן . שעות ל מ  מלדקיי
 מפני טעם מה יותר ולא מעתיקא שית מיכסי במזרח

 דרומית מזרחית בקרן חימשה שלפני הישנה שהלמה
ה ת א אן: לו ם בבל בני ו ט מו  מהן ונעלמת למזרח הס

 חידושה של שעות ששת ולסוף קוטנה מפני ואילך מכאן
א : ומאין דרומית מערכיה בקרן עומדת הי ה י א  מ
ק  to וכן בבל בני ולא למערב: השמוטה ישרא א
 ננעסית הרי הראשונות שמוה שש שאחד שעות י״ב

מי החדשה ל מ  כבר ששת י״ה ולאור שעות י״ח מ
 ממדתא פית לדידהו .מקום בכל ונראית היא גדולה

ב. לבני נראתה שש שלבסוף שפירשתי כמו ר ע  מ
 תכליתה בסוף שהישגה: שפירשתי כמו מעתיקא ותמניסר

 קוטנה מתוך ישגה: של שעות י״ח וכל במזרח לעולם
ק קודם אבל לאנראיהבמערב  ונראית היתה גדולה ל

ראיה העדים יאמת אם סמדי לאכהושי ...למרחוק

שביעי פרק
 חשבון לפי תשרי חדש ר^נז לעולם אקובעין אץ א 5
ולא בשבת ברביעי . ולא בשבת באחר לא זח •חית

ק . שבת בערב פי  מולד בשיחיה אלא .אד״ו להם ו
 חדש ראש קובעין האלו ימים משאטדז באחד תשרי
^ כיצד שלאחריו. ביום  בשבת באחד המולד שהיה ד

 המולד היה ואבז . שני יום תשרי חדש: ראש קובעין
ע קובעין ברביעי א  המולד היה ואם . חמישי יום הדש ר
 יהיה אם וכן ב : בשבועי חדש ראש, קובעין בששי

 ראש קרבעין היום. מחצי למעלה או־ היום בחצי המולד
 ביום המולד שהיה הרי כיצד . שלאחריו ביום חדש
 קובעין שעות שש על יח̂ד ביום• שעות בשש שני

.בשלישי חדש ראש  היוס■ חצי קודם המולד יהיה ואם .
 יום באותו החדש mn קובעיך אחד בוזלק אפילו

:אד״ו מימי היום אותו יהיה׳ שלא והוא . עצמו המולד
K/מורסי'תכחסמmןm:כשיהיה

עד . הנג?דו שקר שעות ב״ד בתוך והחדשה הישגה
 ועשמםלבערב:למדמ^ האחד יום עד . המועדות! למין הלילה אוזר הולך* שהיום למדט השבתו ערב:

ט בערט המועד שיצואם טנייהר ^כא; לילה חצות .המועמת למץ■ הלילה אחר הולך שהיום ה


