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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
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 תקופת נמשכה ואה ,ניסן תקופת מחדש הרביע החדש ממולד ההיא בשנה תמוז תקופת מרחק ידך3

 החדש מן תמוז תקופת מרחק הוא והנשאר לבנה חדש ממנו תגרע לבנה מחדש יתר הזאת בתוספת המוז
 בתקופת לבנה חדש עד המרחק משך ולא באדר נופלת השקופה היתה כאילו ניסן תקופה לחדש החמישי

 לבנה חדש על המרחק שהוסיף אלא גסיון ליפול ראויה תמוז תקופת והיתה וט׳ א׳ בשנת והיא ניסן
אבל בתמוז התקופה ונופלת לבנה חדש ממנו נוציא

 חכמה יודעים היו הקדמונים שהחכמים ואע״פ כלום הירח בראיית הראשונים מחקר בעלי העתיקו שלא
 אלא הירח ראיית על החדשים עושץ היו לא הדתות בעלי הישמעאלים שקדמו שהאומות לפי היעב המזלות
 מחכמינו העתקה בהם מצינו לא בהן מחשבין דין ובית עליהן סומכין ישראל שהיו והדנריס בלבד ישראל

שעושה מי מהם לקבוןויש שמקבון הזמן הלבנה חדשי עושה שהיה מי מהם יש האומות ושאר הקדמונים,

 תמוז תקופת תהיה בניסן ניסן תקופת תהיה אם
 ,לבנה חדש שיעור מושך המרחק ואין בתמוז לעולם

 במרחקה נוהג הוי תמוז תקופת חדש יודע וכשאתה
 התקופה עת ותדע ניסן בתקופת נהגת אשר המנהג

 דורש אתה אס תעשה וכן ,החדש ומן השמע מימי
 תקופת מרחק מל מוסיף שאתה אלא תשרי תקופת

 רגעים וס״ב חלקים ות״ר שעות ועשר ימים ה׳ ניסן
 אתה ואס בתשרי או באלול או נופלת התקופה ותהיה
 ח׳ ניסן תקופת מרחק על הוסף טבת תקופת דורש
 בו ותנהוג רגעים וי׳׳ז חלקים ותתק״א שעות ג׳ ימים

 התקופה ותהיה וניסן תמוז בתקופת שנהגת המנהג
 התקופה חשבון דרך וזהו בטבת או בפסליו או נופלת .

 בהם וכתוב לוחות ד' שרטענו והנה .אדא רב לדברי
 נופלת החדשים ממולדי השנה תקופות ארבע מרחק

 לידע יכול אתה הלוחות ומן המחזור שנות בכל בהם
 על ותוסיפו שתרצה שנה זו לאי ושעתה התקופה יום

 והעת והשעה היום ותמצא כנגדה שכתוב החדש מולד
 שנה בכל בחדש ובכמה התקופה בו שתפול והרגע
 והתקופה עולם ימי כל שתרצה מחזור ובכל שתרצה

 לו קרוב או האמיתי השמש מהלך על בנויה הזאת
 התקופה מן רחוקה שמואל תקופת אבל ימים בשני

 בגסיון שית^ר כמו ימים עשרה בכמו האמיתית
:ובחשבון

 זה דבר . אלו בהלכות שאמרנו לפי א פי״א
 ז״ל אמר• ההלכה מזו ו׳ ס' בתחלת

לפי הענין בזה חלוקתם עילת וכו׳ חשבון זה ודרכי
שלא

 והנשאר .לבנה חדשי תשליך והנשאר .חלקים ותרמ״ב
 של ניסן מולד על אותו תוסיף לבנה חדש בו שאין

 ניסן תקופת תהיה בו המנץ שיגיע וברגע שנה. אותה
 חשבון שעל הדברים לי ונראין ( :שנה אותה של

 דין שבין בעת השנה עיבור לענין סומבין היו זו תקופה
 הצורך. מפני או הזמן מפני מעברין שהיו .מצוי הגדול

 והוא .הראשון מן יותר האמת הוא זה שחשבון לפי
 מן יותר באיצטגנינות שנתבארו הדברים מן קרוב

 יום שס״ה החמה שנת בו שהיתה הראשון החשבון
 שביארנו האלו תקופות שתי וחשבון ז ♦ יום ורביע
 לא האמצעי השמש ובמהלך הוא בקירוב הבל דרבם

 תהיד. האמיתי השמש במקום אבל .האמיתי במקומה
 שתי קודם ימים שני בכמו אלו בזמנים ניסן תקופת

 שחשב מי בחשבון בין .זה בחשבון שיוצאין התקופות
: יום מרביע לפחות שמחשב למי בין גמור יום רביע

 לשטם החמס שנת שמחלקים החמה חדשי החדשים
 ועושין החמה מחדשי חדש חלק כל וקורץ חלק עשר

 והם משלשים יותר וקצתן משלשים פחות החדשים מקצת
 יום שלשים חדש כל החדשים שעושה מי ויש הרומיים
 אבל והפרסיים הנוצרים והס ימים חמשה ומוסיפין

 על החדשים שיעשו סברתם והיתה ההגרייס כשבאו
 חכמיהם היו לפיכך ישראל שסוברין כמו הראייה

ד בו ומדקדקים החשבון זה בידיעת משתדלים ח א  כל
 מהם ויש האמת בידו שעלה מי מהם יש ,יכלתו כפי
 בזה האמת לידיעת הגיע ולא ויגע הרבה שדקדק מי

 לפי בידו חרס והעלה אדירים במים צלל רק החשבון
 מהלך שינוי מפני גדול קושי החשבון זה שבדרכי

 וכן גבהו ובעגולת וברוחב באורך והירך השמש
 וכיוצא המדינה גובה ומנת המולד מן מרחקו שינוי

:שיתבאר. כמו בזה
 מחכמי או האומות מחכמי חכם יתבונן שמא ה

 הקירוב זה לבאר סופנו .וכו' ישראל
: לו כשנגיע במקומו

 חלקו התכונה חכמת ̂ בעלי .וכו׳ העקרים ז
 יש המנץ שזה לפי מנגלות לש״ס הגלגל

 ושתות ועשור וחומש ושליש ושמינית ורביע חצי לו
 לזולת אותו מחלקין אין ולכן שביע לו אין אבל ותשיע

 הפרק שזה לפי טלה ממזל התחלה ועשו המנין זה
 קור ולא חוס לא שוה זמן השנה בכל כמוהו אין

 שהיא צפון לצד לנעות מתחלת השמש הזמן ובזה
ב: שו תהי א פ

או

עשר אחד פרק
מחשבין היו דין שבית אלו בהלכות שאמרנו לפי א

 נכונה שרוחו מי שכל ידענו .יראה לא או הירח יראה אם ויודעים בדקדוק
 הירח יראה אם אדם שידע עד בהם שמחשבין הדרכים אותן לידע יתאוה הסודות על ולעמוד החכמות לדברי תאב ולבו
 התקופות חשבון על שחקרו הקדמונים הגוים חכמי בין גדולות מחלוקות בהן יש החשבון ודרכי ב ♦ יראה לא או זה בליל

 ולא הרבה שדקדק מי ויש .ספיקות להן וגולדו דברים מהן ונתעלמו בהן נשתבשו גדולים חכמים ואנשים והגימטריאות.
 הבדיקות ורוב הימים אורך ולפי ג :בידו חרם והעלה אדירים במים צלל אלא הירח ראית בחשבון הנכונה בדרך פגע

ה. חשבון דרכי החכמים למקצת נודעו והחקירות  נכתבו שלא וראיות החכמים מפי קבלות אלו בעיקרים לנו שיש ועוד ז
לבו שמלאו למי נכון שיהיה כדי זה חשבון דרכי לבאר בעיני כשר הדברים אלו כל ומפני לכל. הידועים בספרים
שאלו .הזה בזמן להם צריכין אנו שאין מפני בעיניך קלים אלו דרכים יהיו ואל ד .אותה לעשות המלאכה אל לקרבה

 אדם לכל אותו מוסרין ואין אותו יודעים הגדולים החכמים שהיו העיבור סוד והוא הן. ועמוקים רחוקים דרכים הדרכים
תיגוקות אפילו היום בו מחשבין שאנו הראיה פי על לקבוע דין בית שאין הזה בזמן החשבון זה אבל .נבונים לסמוכים אלא

שלמדו ישראל מחכמי או האומות מחכמי חכם יתבונן שמא ה ♦ ימים וארבעה בשלשה סופו עד מגיעין רבן בית של
 ממנו שנתעלם דעתו על ויעלה הדרכים. במקצת מעט קירוב ויראה הירח לראיית בהן מחשב שאני אלו בדרכים יון חכמת

 בעיקר.! שידענו מפני בו דקדקנו שלא דבר כל אלא דעתו על זה אל .קירוב הדרך באותו שיש ידענו ולא זה דבר
 כשיראה וכן ו :בו דקדקנו לא לפיכך .לו חוששין ואין הראיה בידיעת מפסיד זה דבר שאין ברורות בראיות הגימטריאות

 עד אחרת בדרך יתרון כנגדו שיש לפי זה עשינו בכוונה .הדרך לאותה הראוי מחשבון מעט חסרון הדרכים מן בדרך
 החשבונות ברוב אלו בדברים רגיל שאינו האדם יבהל שלא כדי .ארוך חשבון בלא קרובים בדרכים לאמיתו הדבר שיצא
 הראיה חשבון לדרכי בין .האיצטגנינות חשבונות לכל תחלה לידע אדם שצריך העיקרים ז הירח: בראיית מועילין שאין

 וכל טלה. מזל מתחילת ומתחיל .מעלות שלשים ומזל מזל כל .מעלות בש״ם מוחלק הגלגל .הן אלו דברים, לשאר בין
 כל ותחלק החשבון תדקדק וכן . שלישיות ששים ושניה שניה וכל . שניות ס׳ וחלק חלק וכל .חלקים ס׳ ומעלה מעלה

 שכוכב תדע .שניות ומ׳ חלקים ול׳ מעלות בע׳ בגלגל מקומו פלוני שכוכב בחשבון לך יצא אם לפיכך ח : שתרצה זמן
 עשר נשאר מעלות ל׳ שור ומזל מעלות ל׳ טלה שמזל לפי .זה ממזל עשרה אהת מעלה בחצי תאומים מזל הוא זה

 שכוכב תדע מעלות. בש״כ בגלגל מקומו יצא אם וכן ט :האחרון המעלה מחצי שניות ום׳ תאומים ממזל ומחצה מעלות
 בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה . הוא כך המזלות וסדר .המניינות בכל זו דרך ועל .בו מעלות בכ׳ דלי במזל זה

 מין כל תקבץ .מנין על מנין כשתוסיף או לשארית שארית כשתקבץ כולם החשבונות י :דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים
 חלק תשים ם׳ השניות מן שיתקבץ זמן וכל .המעלות עם והמעלות החלקים עם והחלקים השניות עם השניות .מינו עם

 המעלות וכשתקבץ .המעלות על אותה ותוסיף מעלה אותו תשים ם׳ החלקים מן שיתקבץ וכל .ההלקים על ותוסיף אהד
א :לחשבון אותו שתופסין הוא ולמטה מש״ם והנשאר ש״ס אותן תשליך  .ממנין מנין לגרוע כשתרצה כולן החשבונות בכל י

 כדי מעלות ש״ס ממנו שגורעין זה על תוסיף אחד בחלק אפילו ממנו שגורעין זה על יתר אותו שגורעין זה יהיה אם
ב :ממנו המנין זה לגרוע אפשר שיהא  סימן . שניות ומ׳ חלקים וג׳ מעלות מאתים לגרוע החשבון שהצריבך הרי כיצד י
 מן השניות לגרוע ותתחיל ת״ס המעלות יהיו ש״ם הק׳ על תוסיף .קכ״ל סימנן . שניות ול׳ חלקים וב׳ מעלות מק׳ .רנ״ם

 על ותוסיף שניות ששים אותו ותעשה חלקים העשרים מן אחד חלק תרים אפשר אי משלשים ארבעים לגרוע תבא השניות
שכבר חלקים מי״ט חלקים חמשים לגרוע ותחזור שניות. חמשים ישאר הט׳ מהם תגרע תשעים. השניות ונמצאו השלשים

הרימות
עוז מגדל

הפק סוף טד נדקדוק ממשנין היו שנ׳ד אלו נהלכוס שאמרנו לסי יא ®*ה  כי אומר ו׳ל שינינו וכפי ,דנסידעא כשגילי דרקיעא שנילי לי נהירין הרואה פרק שמואל כדניי סאצמגניטה מדרך כלו ..
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