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, ש י ס לפולס מסיה בשלישי ר״ה פה שיהיה שנה כל פליהסוכו׳ שמהמוך הימנים שם י ד ס  חשבון לפי כ
 אפשר הראייה חשבון שהוא האמיתי המהלך על שהוא שהחשבון לסי העיבור חשבון והוא .זה

 אס מה ומפני כסדרן או חסרים או שלמים וכסליו מרחשון ויהיה בשלישי קביעתו השרי חדש שיהיה
 אס אלא פשוטה בשנה בג׳ תהיה לא שהקביעה לפי במעוברת בין בפשוטה בין כסדרן לעולם בג׳ ר׳׳ה יהיה
 מולד שיבא לפי לגטר״ד עד חקפ״ט בט״ו המולד יהיה

חצות קודם ביומו או בלילו או בשפת שלאחריה
 ותהיה שפת יום והוא המולד ביום הקביעה ותהיה
 תחלת עד ג׳ שמיום לפי ימים שנ״ד סדורה השנה

 בכלל הראשונה הקביעה יום נכלול אם ימים ד׳ '1 יום
 שלימה שתהיה וא״א כסדרן הזאת השנה תהיה לפיכך

 ביניהם ואין ימים ה׳ ביניהם שתהיה צריך שלימה כי
 ביניהם יש שהרי חסרה שיהיה וא״א ימים ד׳ אלא

 ואם ̂ ימים ג׳ אלא צריך אינו ובחסרים ימים ד׳
 יהיה בשלישי קביעתה ותהיה מעוברת השנה תהיה

 נוסיף אס ג׳ יום חצות עד שני יום מחצות מולדה
 תקס״ט f מאט שאחריה שנה מולד יהיה תקפ״ט הכ״א

 נחשוב ואס בשני, הקביעה ותהיה תקפ׳ט גט״ו עד
 ותהיה ימים ששה לנו יצא א׳ יום סוף עד ג' מיום

 ביניהם יהיה אס אלא חסרים שתהיה וא״א כסדרן
ם, ה׳ מי  ד' הלקים ששה הענין בזה שיש נתבאר הרי י

 בשפת ר״ה יהיה ואם :גיאותים וב' נמנעים מהם
 בין בפשוטה בין לעולם כסדרן תהיה לא בשני או

 חלקים שמנה חלקים י״ב הלשון בזה כלל .במעוברת
 כשנצרף י״ב הכל שיהיו א״א חלקים וד' שיהיו אפשר

 ח׳ חלק י״ח כללם יהיה הראשונים הששה אליהם
 דבריו על וראיה * שיהיו אפשר והעשרה נמנעים מהם
 יהיה פשוטה השנה ותהיה בשבת ר״ה יהיה שאם

 ויהיה השבת יום חצות עד ה׳ יום מחצות מולדה
 חלקים ותתע׳׳ו שעות ב' ג׳ מליל שלאחריה מולד

 השני אלו ופין הלקים ותתע״ו שעות שתי ה׳ ליל עד
 מג׳ המולד יהיה אס ג׳ ביום הקביעה תהיה קיצץ

 עד טר״ד מל״ג יהיה ואם ר׳׳ד לג״ט עד תתע׳׳ו ב׳
 בחלק ויהיה ה׳ ביום הקביעה תהיה תתע״ו ה״ב ליל

 ,חסרים ותהיה ימים ג' הקביעות ב׳ פין הראשון
 ,שלמים ותהיה ימים ה׳ ביניהם יהיה השני ובחלק

 יום מחצות המולד יהיה ב' ביום הקביעה תהיה ואס
 מעוברת מוצאי תהיה לא אס ב׳ יום חצות עד השבת

 יהיה ואז תקפ״ט פט״ו עד מעופרת מוצאי תהיה ואם
 תתע״ו ב' ז' ליל עד תתע״ו ה״ב שלאחריה שנה מולד

 תהיה אם ,שבת ביום או ה׳ ביום או הקביעה ותהיה
 הקביעה מיום ימים ג' ביניהם תהיה בחמישי הקביעה
 תהיה בשבת יהיה ואם הסריס תהיה ואז הראשון
 כסדרן שתהיה יתכן ולא ימים ה׳ שביניהם לפי פלמים

 אלא ביניהם אין והרי ימים ד' ביניהם יש אס אלא
 הקביעה ותהיה מעופרת תהיה ואס ,ימים ה' או ג׳ או

 יום חצות עד ה' יום מחצות מולדה יהיה בשבת
 בין הטפל המולד על תקפ״ט הכ״א וכשתוסיף שבת
 מד׳ שאחריה שנה של המולד יצא קיצין הב' אלו
 שאחריה שנה ותהיה תקפ׳ט ט׳׳ו ו' הקפ״י\עד ט״ו
 שתי בין יהיה פה׳ יהיה אס ז' ביום או ה׳ פיוס או

 הקביעה תהיה ואם חסרים ותהיה ימים ה׳ הקביעות
 יתכן ולא שלמים, ותהיה ימים ז' ביניהם יהיה בשבת

 הקביעות ב'אלו בין שתהיה שא״א לפי כסדרן שתהיה
 מולדה יהיה בב׳ המעוברת קביעת תהיה ואס ימים ו'

מזט׳ו שלאחריה שנה מולד ויהיה בי״ח עד מזי״ח

 קביעתה יום בין תמצא אם .מעוברת היתה אם אבל
 יהיו ימים ארבעה שלאחריה שנה קביעת יום ובין

 ביניהם תמצא ואם .חסרים המעוברת שנה אותה חדשי
 יחיו ששח ביניהם תמצא ואם .כסדרן יהיו ימים חמשה
 שנה חדשי סידור לידע שרצינו הרי כיצד ט * שלמים

 השנה וראש פשוטה והיא בחמישי השנה ראש והיה .זו
 .ימים שלשה ביניהן נמצא .בשבת בשני שלאחריה

 השנה ראש היה ואילו .כסדרן חדשיה זו ששנה ידענו
 ואילו .שלמים זו השנה חדשי היו בשלישי שלאחריה

 שלאחריה ובשנה בשבת זו בשנה השנה ראש היה
 זו דרך ועל .חסרין זו שנה חדשי היו בשבת בשלישי

 סימנין שם יש י :שביארנו כמו המעוברת לשנה תחשב
 חדשי סידור בחשבון תטעה שלא כדי עליהם שתסמוך

 והדחיות והקביעות החשבון זה עיקרי על בנויין והן השנה
 השנה ראש שיהיה שנה כל .הו ואלו .דרכם שביארנו

 בין .זה חשבון לפי כסדרן לעולם תהיה בשלישי בה
 בשבת השנה ראש יהיה ואם .מעוברת בין פשוטה

 בין בפשוטה בין לעולם כסדרן תהיה לא בשני או
 פשוטה אם בחמישי. השנה ראש יהיה ואם במעוברת.

 . זה חשבון לפי חסרים חדשיה שיהיו אפשר אי היא
 לפי כסדרן חדשיה שיהיו אפשר אי היא מעוברת ואם

ה: חשבון ז

תשיעי פרק
 שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש ייהחמה שנת א

.שעות שש שהוא יום ורביע יום שס״ה
 חכמי וכן .היום מרביע פחות שהוא שאומרים מהן ויש
 שהוא מי ב ז זה בדבר מחלוקת ביניהן יש ופרם יון

 מחזור מכל ישאר .יום ורביע יום שס״ה שהיא אומר
 כמו חלקים ותפ״ה אחת שעה שנה עשרה תשע של

 יום ותשעים אחד לתקופה תקופה בין ויהיה .שאמרנו
 באי אחת תקופה ומשתדע .שעה וחצי שעות ושבע

לתקופה ממנה למנות תתחיל היא שעה באיזו יום זה
:מז עשין סמ״ג תכח תכז סי׳ טור א

ביום או הקביעה ותהיה הקפ״ט בט״ו עד שקפ״ט
 ותהיה ימים ה׳ ביטהס יהיה בשני הראשונה שנה וקביעת בשבת יהיה ואס .בשבת ב' פיוס או השבת

 לפי כסדרן שתהא וא״א שלמים ותהיה ז' ביניהם יהיה, בשני שלפניה והקביעה בשני תהיה ואס . חסרים
ם :ימים ו' הקביעות שתי בין שיהיה יתכן שלא א  שיהיו אפשר אי היא פשוטה אס בה׳ ר״ה יהיה ו

 הי״ח עד טר״ד מל״ג המולד יהיה פשוטה והיא פה׳ הקביעה תהיה אם . זה חשבון לפי חסרים חדשיה
 תהיה אס • ג' ביום או ב' ביום או הקביעה ותהיה תתע״ו לג׳׳ב עד מדי״ח שאחריה שנה מולד ויהיה
 ותהיה ימים ה׳ ביניהם יהיה בג׳ הקביעה תהיה ואם כסדרן ותהיה ימים ד׳ ביניהם יהיה ב' ביום

ם : ימים ג׳ הקביעות ב׳ בין שאין לפי חסרים שתהיה וא״א שלמים א  חדשיה שיהיו א״א היא מעוברת ו
 ואס ,הי״ח עד מגי״ח מולדה שיהיה לפי מולדה לפי בה' קביעתה ויהיה פי׳ . זה חשבון לפי כסדרן

 דט״ו עד תקפ״ס ט;ו מב' שאחריה שנה מולד יהיה תקפ״ט הכ״א האלו הקצים ב׳ שבין המולדות על תוסיף .
 יהיה בה׳ הראשונה השנה וקביעת בג׳ הקביעה תהיה אס ,בה׳ או בג׳ או קביעתה ויהיה מקפ״ט
 כסדרן שתהיה וא״א שלמים ותהיה ימים ז' ביניהם יהיה בה׳ תהיה ואם .חסרים ותהיה ימים ה' ביניהם

 חלקים ו׳ בכאן שיש ונתבאר . ר״ה אד״ו ולא בד׳ הקביעה תהיה אלא ימים ו׳ ביניהם שיהיה שאי׳א לסי
 .נמנעים וי׳ אפשריים י״ד מהם כ״ד החלקים אלו שכל לך נתבאר הרי שיהיו. אפשר וד׳ נמנעים שנים אמרים

 שמנה הרי מעוברות או פשוטות או והפנים ה״ז ב״ג והס ד' לקביעה הכשרים כשהימיס ידעת והנה
 יתר השנים סימני שיהיו א״א לפיכך כ׳׳ד הרי כסדרן או חסרים או שלמים או הח׳ מאלו א׳ וכל חלקים

 הח״מ, ה^ש, ה״כ, ,בח״א בש״מ, ,ב״ח ב״ש, זח״מ, ,זש״מ ,ז״ח ,ז״ש ,גכ״מ ,ג״כ והס ,סימן י״ד על
 'וראשון תשרי קביעות שפין דע . מאלו סימן בכל פסח יום ידיעת דרך לבאר עלינו ונשאר . תש״מ

 הקביעה ביום ימים ג׳ ז' ז׳ פסח של וראשון ר״ה שפין הימים השלכת אחר כסדר שהוא בשנה פסח של
 ד׳ ובחסריס ו׳ ופפלמיס ימים ה׳ סדורה היתה אם מעופרת ובשנה ב׳. ובחסרים ד׳ ובשלמים פסח ויום
ג' הימים יהיו א׳ יום מהם ישאר מניסן וט״ו ימים ב׳ כסדרן שהם חדשים הו׳ מן לנו שישאר (פיי

והשלמים

 ב׳ הוספת כה יש והמעוברת א׳ יום הסדורה מן החסר והחסרים א׳ יום הסדורה על יתירה והשלמים
 השבועות על היתרים הימים יהיו כסדר והוא ג׳ יום ר׳ה גכ״ה בסימן שתאמר במו הפשוטה על ימים

ע ג״כ שבסימן ג' מיום נתחיל ג׳  וכשתתבונן .מהם וסימן סימן כל משפט תדע זו דרך ועל ה׳ ליום עי
זח״א והס ה׳ חסרים מהם ותמצא הכ״ז גכמ״ז גכ״ה והן כסדר ג׳ בהם תמצא סימנין הי״ד אלו על

 והם שלמים ו׳ ומהם החמ״א בחמ״ה בח״ג זחמ״ג
 לסיכר הש״א. השמ׳ג בשמ״ז בש׳׳ה זשמ״א זש״ג

 כשתתבונן וכן .מכלם מרובין השלמים כהם שמצא
ט' על יוסיפו לא שבו השלמים תמצא המחזור בשני
 ולא ו' על יוסיפו לא והכסדח משמנה יפחתו ולא

 ולא . חמשה על יוסיפו לא והחסרים מחמשה יפחות
 השנים/שבכל שבכל השלמים וכששקפן מארבעה יפחתו

 ס״ג והחסרים ע״ג והכסדרן קי״א תמצא מחזורין י״ג
 שיהיו עד החסרים ס״ג כנגד ס״ג השלמים מן הקח
 ישאר כסדרן קכ״ו כנגד חסרים וס״ג שלמים ס״ג

 הכסדרן על תוספת בהם ויש שנה מ׳׳ח השלמים מן
ר מ״ח ב כ ו ם. מי  אחר מחזור כל ששארית אמרנו י

 חדשים וז׳ כסדרן הלבנה משני שגה י״ט ממנו שנוציא
 וכשנכפול חלקים, ותקצ״ה שעות וט״ז ימים ג׳ עיבור של
 הכל יהיה מחזורים י׳ג כנגד פעם י״ג המנין וה

 החשבון מן ישאר חלקים וקע״ה שעות וכ׳׳ג ימים מ״ז
 מחזור שבי״ג השלמים שיתריס ימים מ״ח לתשלום

 של העיגול וזה ,חלקים תתק׳׳ה שנים רמ׳׳ז שהן
 שהוא שאמרו מחזורים מיייג שהוא ז״ל נחשון רבינו
 בו הזהר ותומיס לאורים כהן עמוד עד חלילה חוזר
 אלו חסרון מפני כן הדבר שאין מפני תטעה שלא

 שתדע אחרת דרך שם ויש חלקים. וחמשה מאות התשע
/ שאריס שכשתכפול החלקים אלו חסרון אמתת י
ז׳ ז׳ ותשליכם פעם י״ג תקצ״ה בי״ו והס מחזור
 הרי חלקים וקע״ה שעה וכ״ג ימים ו' בידך ישאר
 ואס חלילה שיחזור כדי חלקים תתק״ה השבוע חסר
 כ״פ בדחיות שנתבאר כמו הקביעות משנה א׳ חלק

 שאמרו שזה ודע .הקביעות שמשנה חלקיה תתק׳׳ה
 שאתם כמו במולדות חוזר אינו חלילה חוזרות שהן

 כמו ושמנים מאתים ממחזור ג׳ שנה שמולד אומר
 שנם מולד או רס״ז ממחזור שלישית שגה מולד

 ממחזור עשירית שנה מולד כמו ר״ס ממחזור עשירית
 שמניינם ושנה שנה בכל וכן .הכ״ז וסימנם רס׳ז

 תשיעית לששית ששית כמו ממנו ממחזור כמגיינה
 חלילם חוזר שהוא שאמר זה גם כולן, וכן לתשיעית
 שהמולד למעלה שאמרנו כמו נכון אינו בסימנים
 משתנה המולד ואס , הקביעה שישתנה אפשר כשישתנה

 השנים במקצת הקביעות שתשתנה אפשר אז תתק״ה
 וח״ייי- היטב עייננו וכבר .הסימנים ישתנו לפיכך

 השנה כן גס ומצאנו השינוי זה ומצאנו ודקדקנו
 רס״א ממחזור עשירית שנה שמולד לפי , בה שנופל
 תהיה לפיכך חלקים תתר״ז שעות תשע על שלישי בליל

והי* Ym אחר שהמולד לפי ה' ביום קביעתה
 בליל רננ״ד ממחזור עשירית שנה ומולד ,פשוטה שנה

 ביוה קביעתה תהיה לפיכך חלקים וק״ב שעות ג׳ ג׳
ץ יש והנה .לגטר׳׳ד קודם שהיא לפי ג׳  W ג

 עד רס״א ממחזור ומעשירית ימים ב׳ הקביעיות
 י״ג שהן שנים רמ״ז כולן רע״ד ממחזור עשירית

/ שנשארו חלקים תתק״ה חסרון ובשביל מחזורים י ב
ם אל מיום הקביעה בו שנשתנה [הוא] מחזורים(או)  יו

ובשנם רע״ד ממחזור עשירית בשנה שנהיה כמו אחר השניה
ה' מיום הקביעה שנשתתנה רס״א ממחזור עשירית

 שבת ביום וקביעתה חלקים וקל״א שעה על ו׳ ליל רס״א ממחזור תשיעית שנה מולד והיה • ג׳ ליום
 תשיעית שגה תהיה שזכר העיקרים סי ועל בחמישי וקביעתה ־ התר״ז ט׳ ג' בליל עשירית שנה ומולד

 וכן . שנשתנית הקביעה בשביל נשתנו לפיכך חסרים שהיא ידעת כבר רע״ד ממחזור ט׳ ושנה שלמים
 ומולד בשני ונקבעה תת״ג זי״ח רס״א מחזור י״א שנת שמולד מפגי קביעתם שינוי בשביל י״א שנת השתנה

 ידעת כבר רע״ד ממחזור י״א ושנת חסרים תהיה בשבת וקביעתה שי״ב ט״ז ו׳ יום י״ב שנת
 כל של הסימן ידמה שלא עד רע״ד ממחזור ואילך תשיעית משנה השינוי הולך זו דרך ועל , שנמיס שהיא

 מחזורים י״ג שני כל שכלל ודע .שהודענו כמו ואילך רס״א ממחזור עשירית שמשנה לסימנים מהם שנה
 זו שנה לך יצא רמ״ז רמ״ז היצירה שני כשתשליך לפיכך .הגדול המחזור אותו קורין אנו שנים רמ״ז והס

 קמ״ם שנים רמ״ז של הגדול המחזור מן תהיה רס״ח למחזור י׳׳ב והיא ליצירה(לפ״ק) הפ״ה שנת ויהיה
 טסיף■ ששים אלפים מחמשת ישאר תתק״מ ד׳ הס שנים רמ״ז של מחזור שעשרים לפי כ״א ממחזור

 עשירית שנה בין השינוי כשיהיה לפיכך כ״א ממחזור קמ״ה הרי אלפים ה׳ על היתרים שנים פ״ה עליה
 כ״א ממחזור עשירית והיא רע׳׳ד ממחזור עשירית ובין הגדול כ׳ ממחזור עשירית והיא רס״א ממחזור

 אבל כך בשביל הקביעה והשתנות ר״ד לג״ט לפני עד ר״ד לג״ט מלאחר והעתקתו המולד שינוי מפני הגדול
 אלא שאחריו המחזור מן שכמותה עם הגדול המחזור מן עשירית בשנה השינוי יהיה לא ואילך .,מכאן
 המחזור מן עשירית בשנה שגי מיום שעות מי״ח פחות אל המולד שיתאחר ער שנים אלפים ד' כמו אחר

 תהק״ה והם החלקים אלו חסרו לא ואילו הסימנים, וישתנו מעט יתר או גדולים מחזורים ט״ז אחר הגדול
 אפשר אי ועכ״פ , מחזורים י״ג בכל תמיד הלילה חוזרים והסימנים המולדות היו מחזורים י״ג בכל חלק

 :שהודענו כמו חלקים תתק״ה חסרון מפני בסימנים ולא במולדות לא חלילה חוזרים מחזורים הי״ג שיהיו
בשיטור יון חכמי מחלוקת למעלה ביארנו כבר .וכו' ישראל מחכמי יש החמה שגת א פ״ט

: החמה שנת
ת פ קו ת

עוז מגדל
 מבאר שהוא לכללים הסרטים קבון עם ג״ו) (דף מעברין כיצד סרק עירובין במסכת מפורש והשאר אדא ורב שמואל תקופות מחלוקת תוך ידוע זה .שעה וחצי עד ישראל מחכמי יש החמה שגתפיט

1כל הפרק סוף עד לזה המצורף החשבון כל לחכמים נלמד וממט .מעברין כיצד פרק .בלילה ובין עד ניסן תקופת שעה ובכמה עד אחת תקופה ומשתדע ואמר והתחיל עצינו יתברר כיצד
:בקבלה למעברים הידועים הסימנים עם
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 והקוסת ו' שס״ה החמה ששנת שסוגר שמואל דעת על התקופה ןו .וכו׳ השפה היא רסן תקופת נ
 ^דם שהיתה תשרי שתקופת קדמוניגו העתיקו ככר .וכו' יצירה של ראשונה נשנה היתה ניסן

/ א׳ יוס הראשון אדם מולד קודם רניעי כיום שעות כשלש היתה הראשון אדם מולד כ  לפי שעות ו
 .ד׳ מיום שעות ג׳ עד גסעפה התחילה ולא ראשונה שעה נתחלש ד' נליל כאלול נכ״ח נכראת שהשמש

 עמה ונתקכן השמש עם לקינוצו קרוג הירח והיה
 נקרא תשרי מולד והוא ששי מיום שעות שהי נסוף
 שעות וכ״ג א׳ יום עליו וכשתוסיף הראשון אדם מולד

 וחצי הראשון אדם מולד על תשרי תקופת שקדמה
 ימים ה׳ והוא הלכנה שנת על החמה שנת שארית

 שקדמה תרמ׳׳נ ז״ע לך יצא חלקים ושרמ״ג שעות ועשר
 לפי כיאור ספר נעל ואמר ,גיסן למולד ניסן שקופת

 התקופה והיה נאלול נכ״ח רכיעי כליל ננרא שהשמש
 גדול עיקר שאצלנו ולפי ,כיוס שעות כג׳ עצמו זה כיוס

 ליל כתחלת התקופה והיתה ניסן הוא לתקופות שריה
 כליל השנה כזו ניסן מולד והיה כאדר ימים ככ״ג ד'
 ניסן תקופת כין ויהיה חלקים ותרמ״ג שעות כע' ד'

 כז״ע הראשון אדם מולד שקודם נשנה ניסן ומולד
 ותהיה תרמ״ג ז״ט לחסר הוצרכנו לפיכו תרמ״ג

 מתחילין אנו מה מפני תשאל ואם ,ניסן מר״ח ההתחלה
 הא׳ פנים, לשני והתשוכה .כאדר מכ״ג לא *ניסן מר״ח

 והכ' ניסן חדש מהחלת לתקופות ההתחלה שתהיה כדי
 שנים תמ׳׳ח אלפים כ׳ אחר אלא כמצות נצעוינו שלא

 לפי כקרוג ניסן לר׳ח התקופה הגיעה וכזה ליצירה
 ממנה ונתקכן חלקים ותפ״ה שעה מחזור כל ששארית

 התקופה נו שתגיע מה הצווי עת והוא הזמן ;נזה
 נכנסה עתה עד תמ״ח ומכ׳ בקירוג ניסן לתחלת
 התקופה שתהיה מזה יתחייכ וא״ת ימים. ח' כמו כניסן
 שעה מחזור מכל שיתקכן לפי כאייר רכות שנים אחר

 ויודיענו צדק מורה ינא עד אכל הדין וכן נאמר ותפ״ה,
 היתה מה מפני וא״ת .המאוחר כעת הדין יהיה מה

 לפי והתשונה .תשרי ולא ניסן לתקופת השנה ראש
 כהיות והוא ונעים יפה מזמן אלא התחלה עושין שאין

 לא מה מפני וא״ת ,השווי עת והוא טלה כראש השמש
 והתשוכה ,הכריאה כעת ד׳ כליל תשרי תקופת היתה

 להם כרור שאינו כדנר לכריות יצוה לא שהקכ״ה
 ד׳ ליל כתחלת נכראת והשמש אותו יודעים ואינם
 והוא שעות י״כ נראית ואינה הארץ תחת היתה לפיכך

 ג' עד כהיר אורה יהיה לא זורחת וכשהיא הלילה ומן
ג׳ התקופה היתה לפיכך כיוס שעות  מיום שעות נ

 שכעת אחרת תשוכה העיכור חכמת כעלי והשיכו רניעי,
 לתחלת הגיע ולא כתולה מזל כסוף היתה השמש כריאת

 על והקושיא .ד' מיום שעות ג' פד מאזנים מזל
 חנותה עת הוא תשרי תקופת שזמן הראשונה התשוכה
 מאזנים כתחלת היתה אם לפיכך מאזנים כהחלת
 לא התקופה עת הוא העת זה יהיה ד' ליל כתחלת

, מיום שעות ג' '  היא כתולה כסוף נכראת ואם ד
 לפיכך ,עליה אלא סומכין ואין השנייה התשוכה

:כטלה הראשינה התשוכה
 ותפ״ה השעה זו .וכו׳ -התקופה חשכון דרך ד

 מהלך על החמה מהלך שארית היא חלקים
 ז״ט גורעין זה ומפני למעלה כמ״ש מחזור ככל הלננה
 מולד קודם היתה ניסן שתקופת שאמרנו לפי תרמ״כ

 שיהיה כדי אותם גורעין לפיכך תרמ׳ג כז״ט גיסן
 לגרוע שלא תרצה ואס , ניסן מולד מתחלת ההתחלה

 כליהמחזורים של ותפ״ה פעה כל מקנן תרמ״נ ז״ט
 החשכונות ושני כאדר ועשרים מג' ותתחיל שתרצה

 • וכו׳ ניסן תקופת לידע תרצה ואם :כאחד עולין
 הירח מהלך על השמש מהלך שארית מקכן נתחלה

 למעלה שאמר כמו ותפ״ה שעה והוא מחזור לכל
 המחזור מן שנה לכל החמה שנת שארית ותקכן וחוזר

 ואח״כ החמה למהלך שארית הכל ויהיה גשלם שלא
 למולד התקופה כו שקדמה תרמ׳׳כ ז״ט הכל מן גורע
 אחר והנשאר ניסן ממולד ההתחלה שתהיה כדי גיסן

 השארית זו נשליך החמה מהלך שארית הוא הגרעון
 עת על נוסיף לכנה מהדש פחות והנשאר לכנה חדשי

 חשכון לפי ניסן תקופת :ניסן מולד והוא ההתחלה
 שתהיה האצטגנינים חשנון ע״ד אפשר שהרי .וכו׳ זה

 אנל הנזכרים העתים זולתי אחרים כעתיס התקופה
 רניעי ליל כתחלת ניסן תקופת היתה החשכון כזה
על וכן ומחצה שעות וז' יום צ״א תקופה כל וכין

^ ד

^ תדע זו דרך ם :התקופות כל שאר ד ^ זכר .וכו' יום זה נאי לידע חרצה א  כידיעת קצרה אחרת ד
ח הכל השליך מה ומפני נשנוע התקופה יום  מהם ישאר לא ז׳ ו' תשליכם אס שנים כ׳׳ח לפי.שכל כ״ח כ׳

 א' יום ממנה ישאר ז׳ ז׳ ימים כשתשליך הרוג דעת על שעות ושש יום שס״ה החמה ששנת לפי כלום
כשתקכן לפיכך שנים מכ״ח פחות כלום ממנו ישאר ולא שלמים שכועות שהשלים מנין תמצא ולא יום ורניע

שכועות ה׳ והוא יום ל״ה לך יצא פעם ורכיעכ״ח יום

:העולם סוף עד לשלישית השניה וסן שאחריה השניה
 השמש בו שתכנם והחלק השעה היא ניםן תקופת ג

 בראש השמש היות תמוז ותקופת . טלה מזל בראש
 מזל בראש השמש היות תשרי ותקופת םרטן. מזל

.גדי מזל בראש השמש היות טבת ותקופת .מאזנים
 לפי יצירה של הראשונה בשנה היתד. ניסן ותקופת
 שעות ותשע ימים בשבעה ניסן מולד קודם זה חשבון

 חשבון דרך ד תרמ״ב: ז״ט סימנה חלקים, ותרמ״ב
 שלמים מחזורין כמה תחלה תדע היא.^ כך התקופד.

 מחזור לכל וקח שתרצה. המחזור עד היצירה משנת
 שעות החלקים כל קבץ .חלקים ותפ״ה אחת שעה מהן
 ותשע ימים שבעה הכל מן ותגרע ימים השעות וכל

 מולד על אותו תוסיף וד.שאר חלקים, ותרמ״ב שעות
 זו באי לך יצא המחזור. מן ראשוגה שנה של ניסן

 השנה אותר. של ניסן תקופת תהיה בחדש ובכמה שעה
 יום ותשעים אחד למנות תתחיל וממנה המחזור. מן

 תרצה ואם ותקופה. תקופה לכל ומחצה שעות ושבע
 וכך כך שנת שהיא זו שנה של ניסן תקופת לידע

. עומד שאתה במחזור ו  השלמים המחזורין לכל קח ב
 ששלמו הגמורות השנים ולכל .מחזור לכל ותפ״ה שעה

 לכל חלקים ור״ד שעות וכ״א ימים עשרה המחזור מן
 ותרמ״ב שעות וט׳ ימים ז׳ ממנו ותגרע .הכל וקבץ שנה

 וי״ב יום כ״ט הלבנה חדשי תשליכם והשאר .חלקים
 מחדש פחות והנשאר .חלקים וצ״ג מאות וז׳ שעות

.השנד. אותה של ניסן מולד על אותו תוסיף הלבנה
 יום בכמה השנה אותה של ניסן תקופת זמן ותדע

זד. חשבון לפי ניסן תקופת .שעד. ובכמה היא בחדש
 הלילה בחצי או הלילה בתחלת או אלא לעולם אינה

 לעולם תמוז ותקופת .היום בחצי. או היום בתחלת או
ומחצד. אחת בשעה או ומחצה שעות בז׳ או אלא אינד.

 אלא אינה לעולם תשרי ותקופת בלילד.. בין ביום בין
 ותקופת בלילה. בין ביום בץ שעות בג׳ או שעות בט׳

 בארבע או ומחצה שעות בי׳ או אלא אינד. לעולם טבת
 באי לידע תרצד. אם .בלילה בין ביום בין ומחצד. שעות

 קח התקופד.. תד.יד. שעה זו ובאי השבוע מימי יום זה
 שתרצה שנה עד היצירה משנת שעברו גמורות שנים

 שנה לכל קח מכ״ח יותר והנשאר כ״ח כ״ח הכל והשלך
 והשלך ג׳ עליו והוסיף הכל וקבץ .שעות ו׳ אחד יום

 למנות תתחיל השעות ומן הימים מן והנשאר ז׳. ז׳ הכל
 תהיה בו החשבון יגיע ולאשר כשבת אחד ליל מתחלת
 ראשונה שתקופה לפי שלשה מוסיפין ולמה .ניסן תקופת

 כיצד ה :רביעי ליל בתחלת היתד. יצירה שנת של
ל׳ מאות תשע שנת של ניסן תקופת לידע שרצינו הרי

 תשאר כ״ח כ״ח הכל כשתשליך .ליצירה אלפים וארבעת
 עליו ותוסיף שעות ושש אחד יום לה תקח .אחת שנה

.בלילה שעות שש חמישי בליל ניסן תקופת נמצאת ג׳
ה׳. מיום ומחצה בשעה תמוז תקופת תהיה הרי ומחצה שעות שבע עליה וכשתוסיף

 תהיה ומחצר. שעות שבע עליה וכשתוסיף ה׳. מיום שעות בט׳ תשרי תקופת תד.יה ומחצר. שעות שבע עליד. וכשתוסיף
. יום בתחלת הבאד. ניסן תקופת תדדה ומחצת שעות שבע עליה וכשתוסיף . ז׳ מליל ומחצה שעות בד׳ טבת תקופת ׳  ו

ו. שנד. של ניסן תקופת תדדד. בחדש יום בכמה לידע תרצד. אם ן תקופד.-: אחר תקופד. העולם סוף עד זו דדך ועל  ז
 .המחזור מן עברו גמורות שגים וכמה זו שנה של ניסן יקבעו יום זה ובאי תהיה השבוע מימי יום זה באי תחלה תדע

 תתחיל מל׳ פחות וד.גשאד ל׳ ל׳ הכל אלו.־וד.שלך בזמנים ימים ז׳ הימים סכום על ותוסיף יום עשר אחד שנד. לכל ותקח
 עד המנין על ימים ג׳ או ימים שני או יום הוסיף לאו ואם מוטב התקופד. ליום יגיע אם .ניסן חדש מראש למנותו
באותו החשבון שיגיע וליום שגי אדר חדש מראש למנות תתחיל מעוברת השנה תהיה ואם . התקופה ליום שיגיע

היום

 כדי שנים כ״ח השקופה מחזור משו לפיכך שלמים
 ,כלום ממנו ישאל ולא ז׳ ז׳ מושלכים ימיו כל שיהיו

 ורכיע יום מכ׳ח פחוה שנשארו השנים לכל קח ואח״כ
: השלמים השכועיס טל ישר הנשאר והוא שנה לכל

הדרך זו ,וכו׳ יום ככמה לידע הרצה אם ו
: כחדש השקופה יום כידיעה

פירוש .וכו' המחזור מן עכרו גמורוש שנים יכסה
:שלכ״ח ממחזור לא שנה י״ט של הלננה מחזור

משאריה קרוכ והוא .וכו׳ יום י׳א שנה לכל ותקח
: הלכנה שנש על החמה שנה

 • אלו כזמנים ימים ז׳ הימים סכום על ותוסיף
 ומפני חיכורו עש שהוא י״ס כמחזור כלומר

 ימים ט״ו כמו ושפ׳ה משעה ישקכץ שהרי ז׳ מה
 יושר או ימים ז׳ כמו ישאר הרמ״כ כז״ט אדר גשלים .

 . זה כמנין כניסן השקופה כו שכנס המנץ וכזה
 הזמן זה ולאחר אלו כזמניס ימים ז׳ הוסיף לפיכך
 יושר להוסיף צריך האמה דרך ועל .מז׳ יושר גוסיף
 ימים ט׳ו מחזור כר׳׳ס ושפ׳ה שעה שאריה שהרי
 ז״ט המנץ מזה וכשנגרע חלקים ושה״כ שעוש וט׳ז

 חלקים וקע׳ה שעוש ושכע ימים ח׳ ישאר שרמ״כ
 החשכון זוכר הוא קצרה דרך אוחז שהוא לפי אכל

 עד אחד יום שמוסיף כסוף אמר ולפיכך כקירוכ
 ולא ז׳ אמר שלא לי ויראה .הקכיעה ליום שיגיע
 כיום היצירה כשנה היהה ניסן שקכיעש לפי אלא יושר

 יצירס של ראשונה שנה של ניסן שמולד לפי ה׳
 השקופה כין שהישה אע'פ לפיכך לה' ונדחה ד׳ כליל

 כינה היה שרמ׳כ ז״ט זו כשנה ניסן ומולד הראשונה
 ימים מז׳ ישר נשאר ולפיכך ימים ח' הקכיעה וכין

 שכסוף כימים השגיח אלא כשעוש השגיח ולא כשעוש
 ועכ״פ . ההוספה זאש שכנס יום אחר יום כשיוסיף

 והוא ל' ל' המשקכץ השלך ואח״כ .קירוכ כחשכון יש
 הוא יום אחר יום שהוסיף וזה העיכור חדש ימי

 :הוהירו או המנין מן שחסרו השכרים כשכיל
 אדר מר״ח למנוש השחיל מעוכרש השנה שהיה ואם

 שאריה על מוסיפץ אגו שאין לפי .וכו׳ שני
 שאריה אם כי ושפ״ה שעה כלל ועל הגמורוש השנים

 להוסיף תשחיל מעוכרת השנה כשתהיה לפיכך החדשים
 ישכאר דל שזכרו המשל ומזה .שני אדר הוספת על
 הנזכרה השנה כזו ניסן שקכיעש לפי שכיארנו מה לך

 כשחלה ה' יום היה ניסן של והמולד כחמישי היה
 כו' היתה והשקופה שתרנ״ד' י'כ ה׳ שימנו היום
 שנים לח׳ ולקח למעלה שכיאר כמו ה' מליל שעות
 ששה והוסיף שתקל״כ א' פ״ז והראוי יום פ״ח
 רנ״ט מנש שהרי כ^ י״ז ששה להוסיף ראוי והיה

 ושל״ה שעוש וט״ו ימים ט״ו ותפ״ה משעה מחזור
 ימים שמנה נשאר שרמ׳כ ז״ט ממנה נגרע חלקים

 לא וזה להוסיפו שראוי וזהו חלקים ששע״ג שעוש ה'
 ז' ימים ל״ה יהיו הכל וכשתקכץ ז׳ אלא הוסיף
 לחמה שארית הוא המנין וזה חלקים רמ׳ה שעות

 יש ר״ס שכמחזור שנים הח' שכאלו ולפי הלכנה על
 י״כ כ״ט המנץ מזה נשליך מעוכרוש שנים שלש כהס

 צ' גורע והוא רי׳ט י״ד פ״ח וכללן פעמים ג׳ השצ״ג
 חלקים וכ״ו שעות י׳ז ימים ו' אח״כ נשאר יום

 יום מ׳׳ש על יושר כידינו יש לפיכך .ה׳ אמר והוא
 הה׳ לממש התחיל והוא חלקים וכ״ו שעות וי׳ז א׳

 אלא מתחיל שאינו והאמת ה' ליל מתחלש ימים
 נישוסף הרי ה׳ יום כשחלה והוא המולד משעש

 כחשכון ונוסיף .הלקים שתרנ׳ד שעות י'כ החשכון
 . יום ורכיע ז׳ הרי שאמר והה׳ ורכיע ימים כ'

 לליל החשכון יגיע ה׳ ליל מתחלש למנות ונתחיל
 השקופה שעת לנו שיצאה כמו כלילה שעות ו׳ ה׳

 להוסיף צריך שאתה שזה לך נתכאר הנה .מקודם
 מאלו ששקכן השכריס כשכיל הוא יום אחר יום

: המשכונות
m
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שאמדט דן '. ■יום אהד יום תוסיף זוז: כו ^ התקופה ותהיה מעוכרת השנה ושהיה לעולם כניסן כט״ז אס וכ״ש זה על יתר התוכפת מן שיתקכן שא״א לפי ו ד א חזייו׳ כד אדא רכ דאמר והיינו נ
שיהא האכיכ חדש אש שנאמר לה תיחוש ולא שתא לההיא עכרה בניסן שיתכר עד ניסן תקופת דמשכה יום כשיהיה אלא נוהג השינוי זה שאין .כשנים או כיוס המולד יום אחר הקביעה יום יהיה

עה, יוס הוא המולד כן, בתקופת המולד יום יהיה אס אבל הקביעה מיום התקופה יוס שיתרחק יתכן לפיכך הקבי י המכשפים מפני ועונתה ועתה סודה לגלות בקשו שלא לפי בצינעה אותה נקרא ולמה נ
נתבאר הנה .הדורות מן נשתכחה ולפיכך במעשיהם מצליחים היו ועתה ועונתה סודה על עמדו שאילו ״ לפי^ . הקביעה ליום ויקרב המולד מיום התקופה יום יתרחק כשנים או כיום הקביעה ליום קודם

 להוסיף צריך תהיה או כלום להוסיף צריך אתה אין
 המשל כמו הקביעה מן המולד ריחוק כפי *f( יום

 תתרנ״ד י״ב ה׳ ניסן מולד היה שהרי דל שזכרו
 והיתה ביום בו הקביעה והיתה ראשונה חלקים:משעה

 ה' בליל התקופה והיתה ימיים ה׳ השנייה השארית
 יום היה ואילו ימים ח' כמו המולד מן מתרחקת
ה' מיום שעות בשבע המולד והיה בשבת הקביעה

הח' אלו מונין היינו אז ה' בליל התכופה והיתה
 ונוסיף ד' ליום החשבון מגיע היה שבת מיום ימים

 היא השניה הדרך שזו ודע . התקופה ליום נגיע יום
 והשניה בדקדוק הראשונה אבל הראשונה pהד בעצמה
 ומה .התקופה זמן להוציא אדם שימהר כדי בקירוב
 המתקבץ החסרון והוא הקירוב כפי החשבון מן שישאר
 יום בשבילו מוסיפים אנו הלבנה והחדש ר״ד מיכ״א

 שבאלו ודע ,להוסיפם שאמר שלשה או שנים או
 צריכים אגו רס״ח מחזור בתחלת והוא הזמנים
לפי שמנה להוסיפם שאמר• השבעה חלק להוסיף

ושתי יום י׳יו מחזורים לרס׳׳ד ותפ״ה שעה ששארית
 ישאר תרמ״ב י״ט מהם נשליך חלקים ותתקע״ה שעות

 פחות אין לפיכך .חלקים ושל״ג שעות וי״ז ימים ח׳
 והשעות ז״ל, שזכרם הזה במקום ימים •מח׳ בהוספה

 כשנוסיף בחשבון שנכנסין סוף שנשארו שאמר והחלקים
: יום אחר יום

 פחות שהוא אומר שהוא למי החמה א פ׳׳י
 שאומר מי יש ישראל מחכמי מרביע

 בר אדא רב לדברי החמה שנת .וכו' מאות שלש
 מברייתא ראינו וכאשר מטעמו מבין אדם כאשר אהבה

 פחות שעות ושש יום שס״ה היא שמו על הנקראת
 ימי יהיו לפיכך רגעים כ״ח פחות ועוד חלקים כ״ב

 חלקים ותקי״ט שעות זז׳ צ״א לדבריו אחת הקופה
 הלבנה שנת על החמה שנס שארית ותהיה רגעים ול׳׳א
 וחמש יום שס״ה ובהלקך רגעים מ״ח קכ״א יכ״א
 חדש לך יצא לי״ב רגעים ומ״ח חלקים ותתקצ״ז שעות
 ושליש רגעים זי׳ חלקים ותקל׳׳ג שעות י׳ יום ל׳ חמה
 אחת תקופה זמן שהוא חמה חדשי שלשת ובין רגע

 מאות ושלש שעות וי״ז ימים ב' לבנה חדשי לשלשת
 שעות י׳ ימים ה׳ ששה ושארית רגעים ול׳׳א חלקים

 ג׳ ימים ח׳ ט' ושארית רגעים ס״ב חלקים ה״ר
 וכשאתה מ״ח קכ״א יכ״א י״ב ושארית י״ז סתק״א

 מחזור שני מניין פעמים יייט הזה המותר את כופל
 במחזור עושים שאנו עבור חדשי ז׳ ממנו יבא לבנה
 שבחשבון ותפ׳״ה שעה ונמצאת קנ״א י״ז ר״ו והוא

 ר׳ לדברי התקופה זמן האדם וכשידע נאספה, שמואל
 אחר מחזור אל בחשבונו צריך אינו א׳ למחזור אדא
 עררה אשר אל מחזור כל בראש חוזרת שהתקופה מפני

 שהיתה ראשונה ותקופה בריאתה בשעת’החדש מן בו
 ניסן תקופת היתה המאורות שנבראו בעת בעולם
 והקדימה ד׳ ליל צתחילת טלה מזל בראש והחמה

 ,בלבד תרמ״ב ט' אדא ר׳ לדברי ניסן למולד כתקופה
 ניסן למולד קודמת שמואל תקופת מה מפני תשאל ואס

 בט' אלא קדמה לא אדא רב ותקופת תרמ׳׳ב בז״ט
 שמואל שבתקופת והתשובה ימים.. ז׳ בפחות תרמ״ב

 מולד והוא ו״ב מיום אחורנית חדשים שאריתו' כשנחזיר
 שעות בתשע ד' בליל ניסן מולד יבא הראשון אדם

 שמואל דעת על הראשונה והתקופה חלקים ותרמ״ב
 כ״ח ד׳ מיום שעות בג׳ היתה תשרי תקופת והיא
 וכשנגרע שעה וכ״ג א' ביום הראשון מולד קודם אלול
ת חצי רי  התקופה מזמן הלבנה שנת על החמה שנת ^

 חלקים ותרמ׳׳ב־ שעות וט' ימים ז׳ הכל יהיה הראשונה
 הזמן, מן השיעור כזה ניסן מולד על מוקדם והוא
 והיתה יהושע ר׳ דעת על עשו ר״א בתקופת אבל

 מן ראשונה שעה בתחלת ד׳ בליל הראשונה התקופה
 עולם לבריאת ד׳ יום יהושע ר׳ דעת ועל הלילה

 היה הלבנה מולד שהרי ולחמה ללבנה ניסן ר״ח הוא
 ניסן מולד והוא חלקים ותרמ״ב שעות בט׳ ד׳ בליל

 היהה והיא התקופה שעת היא החמה שנת תחלת וכן ״
 חדש תחלת והוא הראשון י הרגע בתחלת רביעי בליל

 ללבנה ר״ח היה הוא לפיכך החמה שגת מחדשי ראשון
ליל בתחלת טלה בראש הקב״ה בראה והחמה ולחמה

 ען בהם המוסגל במהלכם במזלות ללכת והחמה הלבנה והתחילה דגים מזל בסוף נברא הירח אבל ד׳
 וכשר חלקים ותרמ״ב רביעי מליל שעות בט׳ ממנו הלקים כ״ד בכמו טלה ממזל ראשונה במעלה שנתקבצו

 חלקיג וקכ״א שעות וג׳ יום בכ״ט אדר בחדש והיתה תרמ״ב ט׳ ללבנה החמה קדמה הבריאה שבתחילת
 תקופה שבתחלת שמצינו ואחר תרמ״ב בט' ניסן למולד ותקדים באדר התקופה תבא מחזור ראש כל לעולם כך

 מחזור בסוף ותהיה התקופה תקדים מחזור תכלית כל כן תרמ׳׳ב ט׳ ניסן למולד התקופה קדמה הראשונה
ניסן תקופת חשבונם על תבא לא ר״א של התקופה וזו תרמ׳׳ב. ט׳ הנכנס המחזור ראש קודס לבנה של

בט״ז

ת פ״י , הפרק סוף עד החמה שנ

 יהושע ר׳ דעת על עתים ג׳ לנו שיש הדברים מכלל
 והיא התקופה תחלת והיא ניסן תקופת עת הראשון
ט^ פד ד׳ בליל ניסן מולד והשני ,ד׳ ליל בתחלת

 עד ו׳ ביום אדם מולד והשלישי ,חלקים תרמ״ב שעות
 זולתי ניסן מולד יהיה דעתו על לפיכך .שעות שתי

 ואע״ס ניסן מולד ליוס שלישי אדם ומולד אדם מולד
 ף ביום אדם שמולד סוברין אליעזר ור׳ יהושע שר׳
 אליעזר ר׳ מולדו בחדש נחלקים הן הרי שעות בב'

,בניסן ג׳ שהוא סובר ור׳׳י בתשרי ג' שהוא סובר
 בעניו בקונדריסין רמז״ל הגאון יד בכתב כתוב נמצא

 רב לדברי למולד התקופה הקדימה ארזי׳ל התקופה זו
 בחמס הלשינה שהלבנה מפני בלבד תרמ״ב ט' אדא
 אומר שמעון ר׳ התם דגרסינן בגמרא שמפרש כמו

 המאור את וכתיב וגו' שני את אלהים ויעש כתיב
 לשני אפשר רבש״ע הקב״ה לפני ירח אמר הקטן

 ומעט לך הקב׳׳ה לו אמר אחד בכשר להשתמש מלכיס
 לפניו שאמרתי מפני רבש״ע לפניו אמר עצמך את

 והיה הקב״ה ומיעטו וכו׳ עצמי את אמעט הגון דבר
 אחד בחלק להבראות ראויה שהיתה אור הזה המיעוט

 ומפני לאלתר וצוחה מתגדל אורה והיה החמה עם
 שלא כדי החמה לאחר החזירה החמה על שהלשינה

 החמה אל שתגיע עד מתפשט בה הנמצא האורה יהיה
 גדול גופה שיהיה לא שמיעטה המיעוט הוא וזה

 בעיני והמתמעט הגדול הוא אורה אלא מיעטה ואח׳כ
,וקטן גדול מקומות בשני הכתוב קראה זה ומפני אדם
 עד אדם בני בעיני ורבה מתגדל שאורה מפני גדול

 אחר שאורה מפני וקטן ,אורה מלא כאילו גופו שיהיה
 בה והאור הקב״ה ובראה .שיכלה עד מתמעט גדלו
 תרמ״ב ט' מהלך הזה המיעוט והיה מתפשט עוד

 אשר הזמן ממחצית יתר היא הזאת והמדה חלקים
 י״ח הוא אשר החמה אור תחת ט מסתתרת הלבנה
 אשר האלה בשעות הולכת והלבנה .פירשתי כאשר שעות

הרקיע. מחלקי הלקים ה׳ למולד התקופה הקדימה
 ממזל מעלות בכ׳׳ה עומדת בריאתה בעת ונמצאת

 הראשונה המעלה שלישית בכדי לחמה והדביקה דגים
 בריאתה בעת האור מן בלבנה ונמצא טלה ממזל
 הארץ על בו נראית היא אשר האור ממחצית יותר

 והוא בחמה שדבקה עד והולך מתמעט אורה ויהיה
 ולהאיר לצמוח אורה שב ואילך ומכאן החדש מולד

 בו להראות יכולה שהיא מה האור מן בה שיהיה עד
ה'׳ מליל חלקים ותרמ״ב שעות שלש עם הארץ על

 החמה לשקיעת סמוך הלבנה וראות המערב בקצה
 רחוקים שהם המקומות מן הישוב ברוב ד׳ ביום

 המערב סוף עד שעות ג׳ בכדי בקצה המזרח מקצות
 בשני להקרות ראויה עצמו ד׳ ביום הלבנה ונמצאת

 רב לדברי ושעתה התקופה יום לידע והרוצה . שמות
 ויחשוב יו״ט ממחזור עומד שנה זו באי ידע אדא
 בידך יתכן הזה והחשבון מניסן לעולם מחזורו ראש
ו' מתשרי לו מחשב שאתה החשבון מן גורע אתה אם

 י^פ זה לתשרי מחשב אתה אם כגון בלבד חדשים
 מחשב הוי י״ט תחלת והוא למחזור שלימות שנים

 מתחיל ותהיה לתשרי בלבד חדשים .וששה שנים י״ז
 חדשים ו' פלו זה בתשרי ותמצאם מניסן לחשוב
ו' אלא החשבונות שני בין ואין למחזור י״ח משנת

 מולד קודם נופלת מחזור כל והתקופה-בראש חדשים
 השעות גורע ואתם חלקים ותרמ״ב שעות בתשע ניסן
 אחר התקופה תמצא ואתה ניסן ממולד והחלקים האלו
 במרחק שאין ודע .אדר ממולד חלקים קנ״א ג׳ כ״ט
 במחזור פנים בשתי לך יארע וזה .לבנה חדש מדת
 תדע השניה לשנה ניסן תקופת דורש שכשאתה לפי

 מרחק הוא הזה והמרחק ניסן בחדש נופלת שהתקופה
 ניסן תקופת דורש וכשאתה ניסן ממולד התקופה

 שהשנה מפני שני באדר נופלת שהיא תדע שלישית לשנה
 ויהיה העבור חדש מדת השנים במותר ואין מעוברת
 ואם ,שני אדר ממולד התקופה מרחק שבידך המרחק

 לבנה חדשי כמה תדע לבנה מהדש יתר בידך יעלה
 מרחק והוא הנשאר ושמור ממנו אותו וגרע בו יש

 גרעת אשר החדשים יהיו אס .המולד מן התקופה
 תדע המחזור מן שעברו העבורים מחדשי פחות

 צ״ל ואין בניסן נופלה שהתקופה תדע בידך שלמים עיבורים של החדשים יהיו ואס באדר ניסן שתקופת
 שנה בכל ניסן שתקופת לעולם מוצא ואתה נמצא אינו זה כי העבורין מן יותר החדשים יהיו אס

 באדר בהם נופלת שהיא בלבד שנים משתי חון בניסן נופלת פשוטה שנה ובכל שני באדר נופלת מעוברת
 מולד יודע הוי נופלת היא חדש זה באי התקופה יודע וכשאתה ,למחזור ותשיעית ראשונה שנה והיא

 לידע וכשתרצה .ומהחדש מהשבוע התקופה יום מהם ותדע ששמרת וחלקיו שעותיו והוסיף ההוא החדש
ויעלה של״א בי״ז סימן רגע ול״א חלקים וש׳ וי״ז ימים ב' ניסן תקופת מרחק על הוסיף תמוז תקופת

בידך

עוז מגדל
זאת: בחכמה לו אשר דקדוק עם כבר שכתבתי אדא רב תקופת דרך על והוא

 שרצינו הרי כיצד ן :התקופה תהיה החדש מן היום
 .תתק״ל שנת של ניסן תקופת תהיה בחדש בכמה לידע

 ניסן חדש מצאנרראש .ר״ם ממחזור תשיעית שנה שהיא
 שהיתה ולפי .בחמישי ניסן ותקופת בחמישי בה נקבע
 .שמנה הגמורות השנים יהיו למחזור תשיעית זו שנה

 . פ״ח ־ הימים כל יהיו יום י״א מהן שנה לכל כשתקח
 ה' נשארו. ל׳ ל׳ הכל תשליך צ״ה. הכל הרי ז׳ תוםיף

 ניםן חדש מראש ימים ה׳־ למנות כשתתחיל .ימים
 ידענו וכבד .שני ליום החשבון יגיע בחמישי שהיה
 תוסיף לפיכך .בחמישי אלא בשבת בשני התקופה שאין

 . התקופה יום שהוא לחמישי שתגיע עד יום אחר יום
 .ניסן מחדש שמיני ביום זו בשנה ניסן תקופת נמצאת

 זה ח ♦ ושנה שנה בכל תעשה הזאת הדרך ועל
 .התקופה ליום שתגיע עד יום אחר יום תוסיף שאמרנו

 או ב׳ או אחד יום אלא להוסיף צריך תהיה לא לעולם
 .ימים ארבעה להוסיף צריך שתהיה הוא גדול ופלא .ג'

 שטעית תדע על-זה יום להוסיף צריך שאתה מצאת ואם
:בדקדוק ותחשוב ותחזור בחשבון

עשירי פרק
ת א נ  מרביע פחות שהוא אומר שהוא למי החמה ש

 יום שם״ה שאומר מי יש .ישראל ,מחכמי
 אחד והרגע . רגע ומ״ח חלקים ותתקצ״ז שעות וחמש
 החמה שנת תוספת תהיה חשבוףזה ולפי .בחלק מע״ו

 ומ״ח חלק וקכ״א שעה וכ״א ימים י׳ הלבנה שנת על
 תוספת תמצא ולא . מ״ח קכ״א יכ״א להן סימן . רגע

 ישלמו מהם מחזור בכל אלא כלל שנה י״ט של במחזור
 : והמעוברות הפשוטות הלבנה שני עם החמה שני
 וז׳ יום צ״א זה חשבון לפי ותקופה תקופה כל בין ב

ע. ול״א חלקים ותקי״ט שעות  ת״ק צ״א להם סימן רג
 . היתה אימתי התקופות מן תקופה וכשתדע .ל״א י״ט

 על שאחריה תקופה ותדע זה מנין רגע מאותו תחשוב
 תקופת ג רביע♦ שהיא השנה בתקופת שביארנו הדרך

 יצירה של ראשונה בשנה היתה זה חשבון לפי ניסן
 להם סימן .חלקים ותרמ״ב שעות בט׳ ניסן מולד קודם

 כל של ראשונה שנה בכל לעולם היא וכן .תרמ״ב ט׳
 : חלקים ותרמ״ב שעות בט׳ ניסן מולד קודם מחזור

 המחזור. מן ראשונה שנה של ניסן תקופת כשתדע ד
 ול״א חלקים ותקי״ט שעות וז' יום צ״א ממנה תחשוב

 אם ה • המחזור סוף עד ותקופה תקופה לכל רגע
 . זה חשכון לפי ניסן תקופת תהיה מתי לידע תרצה

 ותקח . המחזור מן שעברו גמורות שנים תחילה תדע
 וקבץ .מ״ח קכ״א יכ״א והיא . תוספת מהן שנה לכל
 ימים השעות וכל שעות החלקים וכל חלקים הרגעים כל

שעות ט' הכל מן ותגרע .במולדות שתחשוב כדרך
ותרמ״ב


