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 בורנשטיין י.ה.

 בישראל והתפתחותם זמניםסדרי
 צופנות התפתחותם כי ודי בימי-קדם בישראל הזמנים חשבונותחקירת

 עוד אשר יפה לקה 1 בה, עבד לא אשר קרקע-בתולה עודנה ודוררור
 על ולדבר לכתוב לם מע ישראל חכמי חדלו לא אמנם ידים. בה עמלולא

 כלם אך ומשפטיונ סקותיי את וללמד מצפוניו את לגלות העבור*,"סוד
 את ולדעת לחקור .ב ' שמ3 ולא עתה, ותמונתו פניו מראה אל רקהתבוננו
 לבש אשר השונות, צורותיו את וגלגוליו, מקריו עליו, עברו אשרהעתים
 מעטהו, את עטה אשר עד בעריסת,ו עוד מוטל שהיה משעה חליפות,ופשט
 לאלף האחרונות במאית חיו אשר ספרד, חכמי היום. לעינינו יופיעשבו

 ואשר הערביים הם משכנ מהלך-המאורות ידיעת להם רכשו אשרשעבר,
 את "לחבר והחכמה, התורה בין שלום יעשות למטרה תמיד להםשמ3
 מכינים שבון-העבור 1 עקרי כי להראות, בכל-עז חתרו אחד", להיותהאהל
 ידיעת הזאת, .ודה הנ כל כי אמר, גזרו וגם הקמת-התכונה, יסודותעם

 שקבלות ישראל, מתכמי לאמות-העולם באה השמים, וכוכבי המאורותתקיפות
 חיצוניות חכמות לעדו לא אשר ההם, שבדורות צרפת וחכמי הנביאים.מן
 מנחים )שרבם בסע.ריהם התאמצו מעיניהם, כל היו לבד התלמוד בספריורק
 דברי עם חשבון-העבור עקרי להשוות בבתי-אוצרות-הספרים( בכ"יעוד

 מספרי אם אולם בידיהם. שהיו ישראל מספרי אחרים ומקוריםהתלמוד
 מספרי ובפרט הרבה, ואם מעט אם תועלת, עוד להפיק נוכלהקדמונים

 לקורות בערכם נכבדים קדמונים ממקורים רשמים בהם שנמצאוחכמי-צרפת,
 שהיו המחברים ספרי עם הדבר כן לא הנה והתפתחותו,חשבון-העבור

 כי-אם חשבון-העבור, מקור את להערות אינו עסקם שכל בו, עומדים שאנובאלף
 בית- של תינוקות שאפילו דבר וכלליו, יסודותיו את לתלמידיםלהורות
 בהלקה*ח, הרמב"ם )כדבר ימים וארבעה בשלשה סופו עד מגיעיםרבן

 האחד, הדבר אחת. בשעה ולקנותן צליו לעמוד יכול בינוני ואדםפי*א(,
 המשבה שבימי הוא, חשבון-העבור, בקורות אלה מחברים מפי ילדיםשאנו
 שבא עד הראיה, על-פי ומ5עדים חדשים קובעים היו התלמוד ימיוחצי
 אבל היום. שבידינו חשבון על-פי לקבעם קי"ט ד"א בשנת והנהיג הללרבי
 מדת בהר"ד, )מולד התשטון יסודות כי מדעתו, דבר :" סדי לא הואגם

 בידחו מחבלים היו אדא( רב ותקופת העבור מחזור תשצ"ג, ~azt כ"טההדש
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 ביינשטייו י.ה.שב

 מאבות קבלה אחרים, דעת ולפי - מסיני, למשה הלכה איש, מפיאיש
 האהד בצנעה. בידם שמורים שהיו אלא - הראשון, אדם עדהראשונים
 במקצת כי-אם חשבון-העבור, בקדמות לא קצת, לפקפק לעצמושהרשה
 לרגלי אשר האדומי, עזריה רבי גישראל/ המבקרים אבי היהמסמניו,
 תשרי של בהר"ד מולד על לומר הוזקק היצירה שנות במספרחקירותיו
 סמן הנכון החשבון לפי היצירה ובשנת מסורת-אבות, שאינו ליצירה,שקדם
 שבא עד לעבור הוצרכו שנה מאות כשלש כמעט זה. למולד היהאחר
 חשבוננו יסודות את במשפט להביא ונסה בימינו סלונימסקי רח"זהחכם
 חקירותיו ובתוצאות מהדורות, בשלש לאור שיצא העבור", "יסודבספרו
 התוכן של מספרו בידינו הוא שאול בהר"ד מולד החלטות: לשלשהגיע
 דמיונם פרי איא ואינה נבראה ולא היתה לא אדא רב תקופת תלמי,הינני
 חתימת לאחר כי-אם היל, רבי בימי לא נתקן חשבון-העבור המעברים,של

 הראשונה רק אלה החלטות משלש מאות. ושלש ד"א שנת בערךהתלמוד,
 באיזה לברר, בידו עלתה ולא מאד בה שנסתבך על-פי אף בעקרה,נכונה
 החלטותיו שתי תלמי. של ממולדו ולחלקיו לשעותיו העבור מולד יצאדרך

 שווארץ ר"א החכם בא רחז"ס אחרי שתסמוכנה. מה עי להן איןהאחרות
 החכם זו. בשאיה לדון 1880( )ברסלוי קאלענדער" יודישע =דערבספרו
 אדא רב תקופת מאד, הוא עתיק העבור שחשבון החלטה, לידי באהזה
 לכל שבידינו וחשבון יוחנן, כרי הראשונים לאמוראים עוד ידועההיתה
 בשנים הסאה. את מאד גודשות החלטות הלל. רבי על-ידי נתקןפרטיו

 "האנדביך בשם מיחד ספר הזה לדבר טאהלר החכם הקדישהאחרונות
 שכל במינו, מצין הזה הספר 1916(. )ליפציג כראנאליגיע" יודישעןדער
 המובהקים החכמים מן אחד משפט-צדק עליו חרץ וכבר הם, תימהדבריו
 ומעמיק, מתון חוקר רהבה, בינה בעל שונים, לעמים חשבונות-העבורולחקירת
 ט"ז(, גליון 1917, לשנת ליטעראטורצייסונג" *דייטשע )במ"ע .מ .א a~nzelהתוכן
 ימי עם היהודים חדשי ימי הקשוים הלוחות אחד: טוב דבר אך בושמצא
 1(. והגריגוריאנית היוליאניתהשנה

 חשבון- שאנת על אור להפיץ ידמה והמחבר בכלל: הזה הספר ע5 אומר נינצלו(
 ת ו ר פ ס ב ו ת י ר ב ע ה ה פ ש ב ו ת ע י ד י י ד י - 5 ע הקדמונים היהודים ש5יזמנים

 ושווחרץ(. )צוקערמ18 לפניו שהיו הכמים כמה קדמוהו כבר הזה בדבר ת. י ד ו % י תה

 זהירות ורוח החמר את להבר חדה בקרת רוח אחרות: סגלות עוד דרושות זו יחקירהאבי
 בידיעותיו מפקפק שאינו המבקר, הזה". בספר למכביי נמצא לא אלה ואת התולדות,בהוצאת

 מושך שלו, שאינו לרשות להכנס לפי-הנראה, רוצה, ושאינו העברית בספרות מאהילש5
 העברי הקורא לפגי פה לתת אמרתי ולכן זו, בפנה מאהלר החכם אתרי מבדוק ידואח

 והשערותיו שיטתו פרטי עפ ישראל. לספרות הנוגעות בחקירות מחדושיו גרגרים וארבעה*לשה
 הספר. דברי במרוצת לא-אחת נפגש מאה5רשל

.י
 אבינו, אברהם בימי עוד העגרים אצל נהוג היה מאהלר, של דעתו לפי הפסח,חג
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49ב בישרך והתפתחותה זמניםסדרי

 ישרה, בקרת של אחד ניצוץ אך בו ~NSS אשר איש, כלאולם
 נסיונות המון על-ידי רק הנקנה הזמנים, כלשוב כזה, דבר כי מדעתו,יבין

 הסגלות וככל אחת, פעם וילד לא והירח, השמש תקופת על רבותוהשקפות
 שלא וידיעותיו, והכרתו השכלתו אוצר כל בעולמו, האדם לו שקנההיקרות
 גם בהכרח הדבר היה כן וטפופות, מדודות בפסיעות אלא אליהןהגיע

 וגם גודל, בצד עקב דרכו האדם עשה פה גם כי המאורות, תנועתבהכרת
 הלוך והשתנות, , הלוך שונוה, צורות העתים במרוצת בידו קבלההיא

 אנחנו הזה המראה את להתפתח. ויעתו מוחן הוסיפו אשר ככלוהשתכלל,
 מכל הזה בדבר נפלה לא בי.-ישראל עם וגם והלשונות, העמים בכלרואים
 וכל בטבע, השורר וקים קבוע חק הוא, חק-ברזל ההתפתחות חקהאדם.

 אחד. ובמשפט אה:- בסדר כמעט על-ידו מתנהגיםבאי-עולם
 )שנת ובן-מאירי רס"ג ,מחלקת מאמרי: בשני נגעתי כבר הזהבדבר

 נכבדות מציאות שתי לרגלי שכתבתי )תרס"ט(, מני-קדם" ולפליטהתרס"ד(
 חשבון-העבור תולדות לחקירת ראשון נסיון כעין במצרים, אזשנתגלו
 כי לראות, נוכחתי כן בדבר, ולדרש לחקור הרביתי אשר וככלבישראל.

 שבידינו. החשבון על לא-מעט חליפות עברו באמת וכי במשפט שגיתילא
 תוצאות את ואשרו קימו לידי, אחרי-כן ובאו שנתגלגלו חדשות,ומציאות
 שבהן. הנכבדות את בקצרה פה נותן אני אשרחקירותי,

 ץ מ א מסיוט אבינו!(, אברהם של בזמנו בלי-ספק )שחברה ח ס פ ל ש ה ד ג ה מ ראיהומביא
 כחום דפקת "דלתיו סבותינו!(: דברי בכל המחבר מצא לא מזה קדמון )מקור ך י ת ו ר 1 בג

 189(. צד )בספרו, בפסח"היום

 בכת בשבת בחמשה והוא ממצרים, ישראל יצאו שבו היום את בדיוק יודעהמחבר

 כ, העולט, לבריאת הב"ו אלפים ב' ענת היא הנהוג, המנין לפני 335נ שנתקרץיחדש
 בני- ישבו ום אשר גשן בארץ לא אבל העליונה, במצרים לחמה שלמה לקות היתה ביוםבו

 ימים" *שלשת )המלים מצרים ארץ בכל אפלה חשך ויחי הכתוב: שאמר וזהישראל.
 איש קמו ולא אחיו את איש ראו ולא שלאחריו: המקרא עם המחבר, דעת לפימחברות,
 במושבותיו. אור היה ישראל בני ולכל חרדה( מרבמתחתיו,

 הנהוג, המנין לפני 1763 בשנת אוקטובר לחדש השמיני ביום היתה בין-הבתריםברית
 לאברהם: הוא ברוך הקדוש שאמר וזה ביום, הכוכבים ונראו לחמה שימה לקות היתה אזשגם

 232(. )צד הכוכבים וספר השמימההבט-נא

 und fl~cne srott מתרגם הוא המז( פ"ג, זלה"ה, וקטניות פת-דגן הרמב"ס:דברי

HilsenfrUchte390(. )צד 
 ופזת אנגלי במ"ע המתבת פרסם כבר בין-הבתרים וברית יציאת-מצרים זמןקציבת

 שהוציא קדוש-החדש, להלכות האשכנזי בתרגומו ממאים אגו לפת-דגן המחכם ופרושו1901,
 החדש. בספרו ופרסמם חזר איה חדושיו יקרת לגדי ובלי-ספק 1889. בשנתלאור

 בפרקים עי-ידי במשפט הובאו והשערותיו תקפו מעשה וכל בכללה המחברשיטת-
 מספרי.שונים
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 בוינשטיין י.ה..,
,.1 

 מקצתן השני. הבית מימי שנים וכמה כמה קביעות כיום לנו ידועות'
 מכינות שאינן יותר, הן פחות הן לודאי, קרובות ומקצתן לגמריברורות

 אחרים. דרכים על-פי שנעשו מפני קביעתנו,עם
 על העבור סדר עמד לא החשבון, שהונהג קדם התלמוד, בימיגם
 ותקופת בתלמוד. עקבותם לנו שנשארו בו; נעשו שונים ותקונים אחד,מעמד
 זמן נמשכה החשבון עי-פי הקדוש אל הראיה על-פי ס"דוש מןהמעבר
 הדרך את למצא וגם וסופו, תחלתו את בקרוב לקצוב לנ' שאפשרמסלם,
 בידינו נשארו הזאת התקופה מן גם לחברתה. אחת משיסד בושעברו
 עקריים. שנויים מקביעתנו ומקנית לגמרי בטוחות שזה שלשיםקביעות

 על-סק החדשים את קובעים היו עד-כאן עליהן שדברנובתקופות
 סרית על האביב, על סמנים: שישה על-פי השנים את ומעבריםהראיה
 התקופה, לפני הפסח שחל ללב, קרה כאלה בתנאים התקופה. ועלהאילל
 מעברים, היו לא אחד סמל ועל מכריעים, היו האחרים הסמנים ששנימפני
 לגמרי, אחרות פנים הדברים קבלו התלמוד ימי של השנית במחציתאבל
 חשבו: על-פי החדשים קביעת את קי"ט ד"א בשנת הנהיג הנשיא הללרבי

 השונים העבור ממחזורי אחד על-פי תקופה" של "אביב על השניםועבור
 י"ס בן המחזור )מלבד בקרוב החמה שנות עם הלבנה שנות אתהמשוים
 מחוורים מששה רשמים לנו נשארו עד-היום, אצלנו נהוג שהואשנה,
 על- או הפסח לפני שתפול יבדה התקופה עי וסמך הזה(, המין מןאחרים
 החשבון, תקון את הלל לרבי המיחסת והמסורה, ממנו. הראשון ביוםכל-פנים
 מכון חשבונו שהיה בהחליטם, המדה, על שהפריזו אלא בעקרה, היאנכונה
 מזמנו הרבה מאחרים יסודותיו כי כי שבידינו, העבור חשבון עםבדיוק
 חשבונות ובין העבור כללי בין להבדיל יש באמת אבל הלל, רבישל

 הקדוש דרך את הראיה עץ-פי קידוש דרך במקום הנהיג הלל רביהעבור.
 קשר להם שיש עד-כמה העבור, י ל ל כ את יסד זו ולמטרה החשבון,על-פי
 שבתחדשו אותם עם וכן למניו, נתקבלו שכבר והלכות יסודות עקריעם

 יסודות אבי על-פיהם. המועדות לעשות ידורות הלכה אותם וקבעבימיו,
 הבסיון מן נלקחים ששעוריהם המולדות, וקציבת החיש במדת התלוים ן, 1 ב שהת

 ולא בהחלט קצב לא המאורות, תקופות ידיעת ההפתחות עם יהשתניתועשוים
 יותר, בהם שידקדקו אחריו, שיבואו לחכמים והניחם מסמרות בהםקבע
 ליסוד תמיד ויניהו להשתלם ידיעתם תוסיף אשר ככל ויתקנום'שנום

 עם ומכונים יותר מדקדקים אותם ימצאו אשר השעורלם אתחשבונותיהם
 שעליהם הראשיים, הכללים את שישמרו ובלבד בזמנם, חכמת-התכונהמצב
 ראש- לקביעת הפסולים ד"ו ימי דחית הם בהם שהנכבדים תקוניו,נוסדו
 לפני ניסן תקופת וקדימת בימיו( עווי נפסל לא בשבת אחד )יוםהשנה
 בזמנם, ידועים שהיו והמולד, החרש ומדת אלה כללים על-פיהפסה.
 מועדות סדרי ושולחים השנים את קובעים ארץ-ישראל חכמיהיו

 השומרונים זאת יעשו כאשר" בשנה, שנה מדי אם שבגולתןלאחיהם
 עוד בבל גאוני עושים היו כאשר מראש, שנים למספי אועד-היום,
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 במאה חסדאי רב ימי עד אחריו וגם גאון סעדיה רבבימה
 דירחא' בקביעה דידעינן "והשתא התלכוד מדברי ו(. שעבר לאלףהשמינית
 יודעים היו ואלו בבל, לחכמי גם ידועים אלה י-העבור ל כל שהיונראה,
 לקו, ארץ-ישראל חכמי להם ששמו ן, 1 ב חש מלאכת-ה דרך את גםאל-נכון

 מהרו לא ארץ-ישראל חכמי אבל לעצמם, מועדים לקבוע יכולים היואז
 בנפשם, בטוחים היו לא אחד מצד כי בקהל. חשבונותיהם דרכי אתלפרסם
 לבחנם שיוכלו כדי בסוד, להחזיקם ובחרו כל-צרכם, מדקדקיםשהם

 שנתנה זכותם, על לותר רצו לא אחר ומצד ויותר, יותר .בהםולדקדק
 מציון "כי שנאמר מה לקים ושנים, חדשים לקבוע המשפט את להםאך
NSh,"רק המועדות קביעת את לדעת יכולים בבל חכמי היו ולכן תורה 

 שאמרו הדבר והוא מספק. ימים שני לעשותם זקוקים והיו אחד, יוםבקשב
 מועדות, סדרי לכם שכתבו "אף-על-פי ג(: פרק סוף )ערובין,.בירושלמי

 ע"ב(: ד/ )ביצה, ובבבלי נוחי-נפש" אבותיכם ממנהג תשנו אלאתם
 משום יומים תרי עבדינן טעמא מאי דירהא, בקביעה דידעינן"והשתא,
 גזרה המלכות דגזרו זמנין בידיכם, אבותיכם במנהג הזהרו מתם:ישלחו
 לאקלקולי". ואתי מועדות( סדרי להם לשלוח יכולים יהיו לא ארץ-ישראל)ובני

 נוהגות היו - מהן שתים עוד לנו שנשארו - כאלה קביעותדרכי
 שעבר, לאלף הששית המאה מן השנית המחצית עד שנה, מאותבארבע
 נכבד חלק היהודים שלקחו ערב, בארצות המדעים פריחת ראשית זמןהוא

 היסודות, העבור, בחשבון גם חדשה תקופה ההלה הזה בפרקבהתפתחותם.
 יסודות לנחו ובמקומם הבהינה, בכיר הובאו עד-עתה, החשבון נ5סדשעליהם
 תקופה הונהגה שמואל תקופת במקום האמת. אל יותר ומכנניםמדקדקים
 בברייתא ממנה זכר לנו ושנשאר בזמנם, שנעשתה השקפה על מיסדתאחרת,
 נוטים מולדן וכן תקל"ז ד"א שנת של תשרי שתקופת לשמואל,המןחסת

 "תקופת בשם היום לנו ידועה הזאת החדשה והתקופה הדיוק. מן מעטאך
 לידם שהגיע ס, ו כ ר פ ה התוכן של שעורו נתקבל החרש למדת אדא".רב

 למולדות, התשבוז עקר נתיסד הזה הספר ועל-פי תלמי, של האלמגסטימשפר
 שבידינו. שנה י"ס בן העבור מחזור ונתקבל וי"ד, או בהר"ד מולדוהוא

 הועד בסוד שהיו מחלוקי-דעות, שונים רשמים עוד עתה לנוונודעו
 ירושלים ארך על החשבון את לקבוע שהתאמצו ארץ-ישראל, חכמיהזה.

 בתרמ"ב משלנו מאחר שהוא אחר, מולד להם ליסד בקשועיר-הקדש,
 השב אחר ומעבר ובן-מאיר. רם"ג במחלקת כזאת ראינו כאשרחלקים/
 תהיינה השנים שקביעות שנה, רמ"ז בת תקופה למצא המעברים מןאחד

 שמדת מפני הועד, בסוד שנדחתה אלא אחד, בסדר חלילה בהחוזרות

 .לותי בן-דורו אבן-ג'לג'ול, הערבי הסופר לפי-תמו לנו מספר האלה כדברים1,
 חסדאי )ערר עציביה לאבו הרופאים תולדות בספר דבריו והובאו חסדאי, רב שלת.לדותיו

 שפרוט(.אבן
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 בחשבוננו. ליסוד שהנחה מאותה בדקדוקה נופלת עליה, מוסדת שהיאהחרש,
 ן. 1 ש ח נ ב ר ד ל 1 ג ע בשם כיום לנו ידועה זותקופה

 משנות עתיקות קביעות סדרי שרידי חכמי-צרפת בספרי עודומצאתי
 שנה, לאותה אין - בשבת בשלישי הל שראש-השנה בזמן שבידינו.מאותן

 אהד וכסלו מרחשון וחדשי כ, " ג אחד, סמן אלא שלנו, כללי-העבורלפי
 טן דף קונסטנטינא, )דפוס לרש"י הפרדס בספר והנה מלא. ואחדחסר

 המונה קדמון, אחד מקור נמצא רדם הפ וסי לק ובספר י"ב( דףווארשא,
 לפסח, מטפות פרקים: לארבעה חולק )שהוא שנה שבכל השבתות מספראת

 וקריאת לראש-השנה( באב ומתשעה באב/ לתשעה מעצרת לעצרת,מפסה
 לקביעת גם קצב נותן הוא וביניהן השונות, הקביעות סדרי לפיהפרשיות

 ויהיו י, יש של ביום סוכות יבוא "אם ואומר: באור, עייה ומוסיף ש", ""ג
 ובאחד שלנו. כללי-העבור יפי נמנע דבר 47, י מ ל ש 1 ל ס כ 1 ן ו ש ח רמ

 מאד שונים כללי-עבור מצאתי בכ"י .הנמצא קדמון, ספר העבור,מספרי
 בו להשתמש שאפשר כולל, בסגנון שנוים ההם הכללים שבידינו.מאותם
 תקפ"ט ובט=ו גטר"ד כדחיות )לא הלבנה חרש את בה שנקצוב מדהלכל
 מזכירים והם תשצ"ג(, י"ב כ"ט של החיש למדת רק מוחדות שהןשלנו,
 שיטתו. דרך על אור ומפיצים בן-מאיר של סגנונו את אחד בפרטלנו

 ג"ש! החדשה הקביעה תצא ממנה שגם אחת, דהיה נמצאה אלהובכללים
 שנגלתה חדשה, מציאה היא לפניה שהיו מכל ויקרה נכבדהאבל

 זמן שאלת הזאת, הסבוכה השאלה את המתרת מצרים, גניזת מתוךמקרוב,
 ן 1 ב ש ח ת ו ד ס י ת ה הזאת. בפנה משא-ומתן לכל קץ ושמה העבור,חתום

 קדמה לשמועה-לא האמין היום-מי-זה שבידינוהמולדות
 האחרונה בעשירית 1ע1ד שעבר, .האלף של השביעיתלמאה
 אחר, חששן על-פי נקבעות השנים היו הששית המאדשל

 שלנה מחשבודהמולדותמקנה
 המעברים דעות את מיסודן העוקרות האלה, העקריות התולדותמלבד
 בחקירותי לי עלו הנה היהודים, של הזמנים חשבון סדר עלוהשקפותיהם

 תקופה ובכל השוב-הזמנים, בדרכי ופרט פרט בכל ונכבדות רבותהדשות
 החוקרים עליהן עמדו שלא חדשות עליהם, עברו אשר העתים ובכלותקופה

 בידם היו שלא מפני הראשונים - העמים, מחכמי ולא ישראי מחכמילא
 אחרים, עמים של חשבונות-הזמנים ובסדרי התכונה בחכמת מספיקותידיעות

 ישראי. בספרות כראוי בקיאים היו שלא מפניוהאחרונים
 מועדיה את חוגגת היתה שבתחלה הנוצרית, הכנסיה ימי מדבריגם

 מן הרבה רחוקים היו שלא הקראים, קדמוני מדברי וכן ישראל, עםיחד
 אלא פרטים, כמה ללמוד יש טנ'דינו, חשבון-העבור של האחרוןהחתום

 בעדותם. נוגעים שהם מפני בדיקות, ושבע חקירות שבע צריכיםשדבריהם
 תולדות לנו יצאי - לפי-המם מסיחים גם בהם שיש - סופריהםומעדות
 מקימות שהן אלא חכמים, דברי סותרות שאינן בלבד, י1 שלאנכבדות,
אותם.
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 בקרבו יכיל אשר מיחד, ספר זה במקצוע לחבר המריצני הזההדבר
 פניו שנויי וקורותיו, תולדותיו את וענפיו, שרשיו לכל העבור חכמתאת

 רוה התפתחות יסוד על מזה מעבר בנוי ספר האחרון, חתומו עדוצורותיו
 חדשים נאמנים, מקורים על מזה ומעבר הזמנים בחשבונות וידיעותיוהאדם
 ישראל. בספרות לנו שנשארו שינים, וזמנים מדורות ישנים,גם

 השיטה, ועל-דבר לפרטיו הזה הספר הצן על מעט מוקדק?שג
 בשום-לב בקראו המבין הקורא לו יקנה הקירותיו ודרכי מחברו, בהשאחז
 הפשוט הוא היום לפניו. פה הנתון הספר, של )היום( הראשון הפרקאת

 דורשים היו לא פרטיו והכרת משגו גדר העת. מוסדות בכלביותר
 יותר המרכבים לחבריו הדרושים כאלה, ונסיונות השקפות יתרה,התפתחות

 העתים במרוצת עליו גם עברו הקורא, יראה כאשר ובכל-זאת,ממנו;
 שקדמוני. המחברים כלל בהן נגעו שלא שונות,חליפות

הירון
 שבמשת הקצה הטבעיוהאזרחי. היום ומשגה היום גדרא.
 על-ידי הנולדת אותה היא עליה, לעמוד מפלן הקלה הזמן, וסלהטבעיות
 הזמן שעור המערב. אל המזרח מן לארץ מסביב )המדמה( השמשתקופת
 השמש בו שץמצא הזמן, חלק חצאים: לשני מטבעו לחלק זו בתקופההכלול
 שלפתר הזמן, וחלק יום, בשם נקרא שבו, המאיר החלק לאפק,ממעל
 עומדים אלה שמות שני זו במשמעות ה. ל י ל נקרא לאפק, מתחתמעינינו

 יום לאור אלהים "ויקרא הבריאה: בספור שנאמר וכמו זה, לעמתזה
 המורה שתר, רחבה משמעות יזם למלת יש אבל לילה". קראולהשך

 החלקיים שני בתוכה הכוללת לארץ, סביב השמש ,צל השימה התקופהעל
 וקראו אלה, ישגים שני בין יבדילו התכונה חכמי יהד. והחשךהמאיר
 י ע ב ט ה ם 1 י ה בשם האור, ממשלת לזמן המצמצם, במשמעוליום

 ם 1 י ה בשם השלם, ליום או הרחב, במשמעו וליום טאג(,)נאטירליכער
 רגילים אנו אין בני-אדם בלשון אבל טאג(1 )בירגערליכער י ה ר ז אה

 היונים י: ח ר ז א ה ם 1 י ל מיחד שם בראו לשונות מקצת ורק בכך,להקפיד
 מרכבים שהם shahenruz/ בשם הפרסים עסקזקילבטע, בשם לויקראו
 מסגלת לשונם שאין הערביים, והתוכנים 1(, ויום לילה שענינן מלים/משתי

 ויש ולילו. יום כלומר בלילתה, יום בשם יכנוהו כאלה,להרפבות

א

 משקלים ממנו גזרו Dag, בשם אצלם נקרא הטבעי שהיום ושרדיה, דניה אנשי1(
 השפות "שבס. בשם והשגיים חחסס, בשם לו קוראים הראשונים האזרחי: ליוםאחרים
 יהרוסים 0065 בשם לו יקראו הסולנים מיחדות: מלים גם י- למשג בראוהמלויות
אאזל(.
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 1קר"  "ערב בלשון במקרא/ גם דוגמתם למצא האומרים העמים,מחכמי
 וחסרון - בארץ-ישראל היונים שלטון בימי שנכתב י"ר(, )ח', דניאלשבספר
 בקרורן עוד נודע לא אבל לדבריהם, כמסיע נראה "ערב-בקר" פיזנו-החביר

 היונית, בלשון לטק1,14%טע מלת היתה כבר דניאל ספר כתיבת בימיאם
 משוים שהם היונית, למלה במשמעותו שוה זה בקר" "ערב איןובכל-אפן
 האזרחי, ליום אחת, לאחדות מתיכדים והיום" ה"לילה ביונית עמו.אותה
 כן, אומר אתה אי שאם לשנים] נחשבים בקר" "ערב דניאלובחזיון
 הקצים עם בקרוב אפילו יכין שבצדם מאות" ושלש "אלפים המספראין

 "עדן וחצי", מועדים "מועד השבוע", "חצי שהם: זה, שבספרהאחרים
 שלשים מאות ושלש ו"אלף ותשעים" מאתים "אלף עדן", ופלגועדנין

 באמת אך בספרי. הפרקים באחד זה על ואדבר אשוב עוד אשרוחמשה",
 הטבעי היום את גם אותו גם כי האזרחי, ליום מוחד שם ליהודים היהלא
 כ"ד, )דברים, שכרו תתן ביימן אומר: כשהוא סתם. פ ו י בשם מכניםהיו
 במעשה אומר וכשהוא החמה, שקיעת עם הגומר הטבעי, ליום כונתו -ט=ו(

 כונתו - ~לם וכן - שלישי שני, אחד, י5ם בקר ויהי ערב ויהיבראשית:
 שאמרו וכמו האזרחי] ליום או יהד, הלילה ואת היום את הכולל השלם,ליום
 ערב ויהי שנאמר יום, קרוים והלילה ההיום = בן-וכאי: יוחנן רביבשם
 במלת ישתמשו ולכן 1(. הלילה( בחצי ויהי )פסיקתא, אחד" יום בקרויהי
 יום- י"ג(, ג, )במדבר, כל-בכור הכתי ביום בלילה: שאירע לדבר גםיום

 השמוש האזרחי. הי5ם מן הלק הוא שהלילה לפי ט(, ז, )מלכים-ב, הואבשרה
 והוא סתומה, המדבר שונת לפעמים עושה שונות למשמעיות אחתבמלה
 "ויא מיד מוסיף הוא שכרו", תתן "ביומו כשיאמר לדבריו: באורמוסיף
 רוצה כשהוא ולהפך, הטבעי] ליום שכונתו להדאות, השמש", עליותבוא
 ויום לילה ימים שלשת יאמר: הימים, במספר הלילות את גםלהכניס
 2(. ט"ז( ד,)אסתר,

 מתוך קונתו את למצא אפשר דבריו, את סותם כשהכתובלפעמים,
 ארבעים הארץ על המבול ויהי אומר; כשהוא הענין. וטבע הדבריםמרוצת
 )וכמו בכלל הלילות שאף מעצמו, מובן הדבר - י"ז( ז, )בראשית,יום

 ניסן תקופת אין השונות: משמעיותיה בשתי יום במלת בתלמוד גם ישתמשו 1כ11(
 או ומחצה באחת או אלא נופלת תמוז תקופת ואין וכו', היום רבעי בארבעה אלאנופלת

 האזרחי, ליום הבונה הראשיגה בפעם - א( נתו, )ערובין, בלילה ובין ם 1 י ב בין ומחצה,נשבע
 הטבעי. ליום השניתונפעם

 ת ע מ או י"א( - י ר, )יחזקאל, ת ד-ע ע ת ע מ בלשון השלם היום למשג ישתמשו וכן2(

 שם, בבלי, נדרימי תוספתא, קמ"וי מטות, ספרי, נדה; ריש )משנה, ת ??
'1ffy 

 ירושלמי, ב;
 ליום בהוראתו שוה ת ע ל ת ע מ לשון נעשה בני-אדט בישון ובמ'א(: פוי וסוף פ"ח רישעם,

 ם י מ י 2 1 קבועים וסופו תחלתו רגעי האזרחי שהיום ניניהם, הפרש יש באמת אבלהאזרחי;

 למחרתו. הרגע אותו עם וגומר ביום כל-שהואביגע להתחיי יכול לעת מעת הנמנה היום ואולם וכיוצא( עד-בקר מבקר או עד-ערב)מערב
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255 בישראי והתפתחותם זמגיטסדרי

 שישה או אחד יום מהלך אומר: כשהוא ולהפך, י"ד(1 פסוק 'לפני-זה,שאמר
 של דרכו שאין הטבעיים, יימים רש שהכונה להבין, נקל - ג-ד( ג,)יונה,
 ש"מהלך צ"ד(, )פסחים, התלמוד מדברי יוצא כך ובאמת בלילה. ללכתאדם
 וכן שעות, י"ב של הטבעי ליום מכון פרסאות" עשר ביום בינוניאדם

 פ"ה/ שני, )מעשר אחד יום מהלך לירושלים עולה רבעי כרםכשאמרו:
 רחוקים אינם שם הנזכרים המקומות כל כי הטבעי, ליום כונתם היתה -מ"ב(

 שווארץ, לר"י הארץ" "תבראות )עץן שעות עשר או כתשע אלאמירושלים
 על להעיד משם יוצאים שהיו המקומות/ אבל הארץ(1 חלוקו מאמרסוף

 השבת את מחללץ ויום לילה מהלך שעל מלרש: .עלקם נאמרהחדש,
 אל הענץ, מתוך להכריע אפשר פעם בכל לא ואולם מ"טן פ"א;)ר"ה,
 מלת כל כמעט הבינו וחז"ל שקול. והדבר הוונה, היא המשמעיות מןאיזו
 כל הכתי "ביום המקרא על ודרשו הטבעי. היום במשמעות שבתורהיום

 שאין שם, דרשו וכן הלילה1 בחצי )פסיקתא, ביום אלא מתו שלא -בכור"
 ושלא היום(, חשך ובתחפנהס שנאמר: ביום, אלא נופל מצרים של?רה
 אל ד' דבר ביום שנאמר: ביום, אלא משה עם הקדלש-ברוך-הואנדבר
 על ואמרו ב(, י"ב, שמות, רש"י, ועין בא, פרשת ריש )מכילתא,משה

 ע"ב(, כ, )מגלה, יום מלת אצלן נזכרה ככלז שךבן לפי ביום, שזמנןהמצוות
 של כאותו שלם יום הוא בו האמור אחד" ש"יום בנו, ואת מאותוחוץ

 שמעו, ביום בהם שנאמר נדרים, ובהפרת א(1 פ"ג, )חולין,מעשה-בראשית
 אשוב ועוד ב(. ע"ו, )נדרים, יעת מעת או שתחשך עד הכונון אםנחלקו,
 להלן, זה עלאדבר

 את האדם עשה כמעט המקרא. תקופת בזמן היוכ הלוקתב.
 הקטנה את לחלק הצרך את מיד היגיש והנה הזמו בהכרת הראשוןהצעד

 על-פיהם לערוך יוכל למען ממנו, קטנים לחלקים היום, את הזמן,שבמדות
 לעינים. הטבע לו היה הזה בדבר גם ובשדה. בבית ומעשהו מלאכתואת

 חצי עד וגבוה הלוך ילך במזרח, האפק בשולי בשחר יופיע אשרהשמש,
 הרגע ומן ע"ב(, י"ב, פסחים, קרנתא", )"בי רקיע של בגבחו ויעמודהיום,
 במערב. הרקיע בשפולי היום בסוף שישקע עד ונמוך, הלוך לרדת, ישובהזה
 שוים: חלקים לשני הטבעי היום יחלק האלה המצינים הרגעים שלשתעל-פי
 היתה הזאת החלוקה החמה. שקיעת עד וממנו היום, חצי עד החמהמהנץ
 האלה החלקים מן אהד כל לחלק שבו אשר יש ולכן מדי, יותר גסהעוד

 ת ד ד ק נ ה שלש את הפכו אשר ויש ליום. עתות ארבע להם ויצאולשנים
 ונעשה נתפשט הנץ-החמה רגע ן: מ ז ל ש ם י ר 1 ע ש ל האלה ת ו י ס ד נ הה

 לעת שקיעת-ההמה ורגע הצהרים, לעת הצי-היום רגע ר/ הב.ק לעתאצלמ
 וערב. צהרים לקו, לעם: עתות שלון בידם עלו ובכןהערב,
 אלה הטבע: מיד גבורת בו וצבו לא אשר הלילה, את גם הלקו כזהבדרך
 עות נראה כאשר לשל,ן1ג ואלה משמרותן לארבעחלקוהו

 לענין השים, היום את שחלקו הקדמונים, הפרסיים אצי מיצאים אגו אחרת חלוקהו(

 כי שמות אצים נמצאו כבר הששית יבמאה ויותץ, ייתר יההש"חוהמולותידיעת
 ,.. גגך. הדרושה ימדרגה בהתפתחותן שהגיעו במדה חבי ארצות כל אי משם שעברוחמולות,
17 וץ התקופה.
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 בורנשטיין י.ח.256

 את להניח יכלה לא בראשונה, לאדם המפיקה אשר זו, חלוקהאבל
 הוסיף כן להתפתח הוסיף אשר וככל שלמזת, לקנות הוסיף אשר אחררוחו

 כזו, חלוקה ל5 היתה קלה לא אבל יותר. דקה לחלוקה הצרך אתלהרגיש
 אשר העם זה ןון, עם שפת אותו. הסובב בטבע סמוכות לה מצא לאאשר
 של שונים פרקים מצינות במלים עשירה בכשרונותיו, חבריו עלעלה
 ומסדר האדם מחיי ומקצתן ברקיע, השמש ממצב לקוחות מקצתן -היום

 מגבילים שאינם שונים, דרכי-דבור אלא אינן כלן אבל ומעשהו;עבודתו
 הלילה את חולק היוני היה במעשה כל-שהוא. בקרוב אפילו הזמןאת

 מים, מלאים מןחדים בלים על-ידי אותן משער שהיה משמרות,לארבע
 היום זמני ואת 1(1 בתחתיתם העשוים נקבים דרך ויוצאים מתרוקניםשהיו
 צלך יגיע כאשר דרך-משל: לחברו אומר והוא צלו ארך במדת קוצבהיה

 ורואים חוזרים אנו האלה כדברים האכל. עת באה בי תדע, - רגללעשר
 היום ואת משמרות לארבע הלילה את גם-הם חולקים שהיו הרומיים,אצל

 היו לא אבל ופנית-ערבו אחר-צהרים לפני-צהרים, בקר, עתים:לארבע
 הראשונים, לוו. זו שוות היו לא וגם לשעותיהן, קצובות האלההעתים
 השמים לצבא עובדים שהיו הכלדיים, היו שוים, לחלקים היום אתשהלקו
 ולהוסיף והכ5כבים המאורות תקופות אל יותר להתבונן הביאתם זוואמונתם
 משמרות, לשלש הלילה את בראשונה חולקים היו הכלדיים העת. בחלוקתולדקדק
 לשרש בהוראתו השוה ר, 3צ )משרש "מצרתו" בשם להן קוראיםשהיו
 "ברריתו' בשם נקראה הכוכבים, מצאת המתחלת הראשונה, האשמורה ר(1 מש

 בשם נקראה הבקר ואשמורת )אפלה(, "קבליתו= בשם נקראה השנית)בהירה(,
 כאשר )לא עתות או הלקים לשלשה היום את הלקו וכן )מאירה(."נגריתו"

 ארבעה לארבעה הלילה את גם היום את גם שהלקו והרומיים, הינניםעשו
 לאחר הכלדיים, דעת את להפיס בכחה היתה לא זו חלוקה אולםחלקים(.
 בחיי-המעשה העתות משלש אחת כל והלקו שבו ולכן יותר/ רוחם.שנתפתח
 צןנו אשר שלנו, כפולה לשעה שוה היה מהם אהד שכל הלקימ,לשני
 צןנו אשר חלקים, מששים עת כל חלקו התכונה ובחשבונות =כס-בו",בסמן
 2( שלנו דקי-שעה לארבעה שוה היה מהם חיק שכל "אוש", בסמןאותם

 השחר, עמוד עד לייה מחצות לילה, חצות עד הכוכבים 19את חלקים: לחמשה אלהיהם,עבודת
 המכביס צאת עד החמה ומשקיעת החמה, שקיעת עד הצהרים מן הצהרים, עד השחרמעמוד
 288(. צד rNFn נינצל,)עין

 היו הנשרף החלק ועל-פי דולקים, בנרות ןה יצרך משתמשים היו יפן אנשי1(
 שעברו. השעות אתמשערים

 פלאסר תגית בכתבת מאד, קדום במקור נמצאה חלקים לשלשה הטבעי היום חלוקת2(

 אחר ם ו י ה ת י ש י י ש ,במשך נאמר: בה כי הנהוג(, המנין לפני הי"ב )במאההראשון

 משתמשים בבל תוכני היו זו ובחלוקה צימרן. זה ע5 העיר כבר כאשר השמשן,זריחת
 הששים, שיטת לפי העתות, משלש אחת כל והלקו בה, לדקדק שהיטיפו לאחרבחשבונותיהם,
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ר1ר בישראל והתפתחותם זמניםסדרי

 רבי בפרקי העברית: הספרות תוך אל גם ובאו נכנסו אלה מדות)שתי
 ול"אוש" ה, ל 1 ד ג ה ע ש בשם ל"שס-ב4" קראו שמואל של ובברייתאאליעזר
 לשתים- השלם היום נעשה כזו בדרך עוד(. נראה כאשר ל, י ח בשםקראו
 ש"ס 3ל1 וביום חיל, שלשים היו מהן אחת שבכל כפולות, שעותעשרה
 חרש שנים-עשר בה שיש השנה, לחלוקת בדמותה המכננת זו, חלוקהחילן
 גדולה שעה בכל .כי הכלדיים, לחפץ מאד דרושה היתה יום, שלשיםבני
 כדרך אחת, מעלה חיל ובכל אחד, מזל בשעור יסובב השמיםגלגל

 אחת. מעלה יום ובכל אחד, מזל חרש בכל עובר השמששבתקופת-השנה
 למאה הרבה קדמה לא הנראה שכפי - שעות ליעב השלם היוםחלוקת

 קצה, אל גלגל-המזלות חלוקת קרבה שאז הנהוג, המנין לפניהשביעית
 מבבל עברה - 1( ויותר יותר הכלדיים אצל להתפתח התחילה התכונהוחכמת

 "אוש" הציון הוא היתדות בכתבי )אידעטגרטם( שסמנן הייטגרטדע(, זמן שי מעלותיששים
 ח"א( שטערנריענסט", אונד "שטערגקונדע ספרו שבסוף המלין )ברשימת קוג?ר 'דעת לפיאשר
 הדק- ואת דקים, לששים וחלקו שבו הזה החלק את מששים. אחד כלומר, 1, ח ט ש לקרותויש

 שהגיעו הנהוג, המנין לפני האחרונות המאית משלש מלוחותיהם נראה כאשר שניים,5ששים
 ה*כס- נתחלקה לא לכן העם, חלוקת אך כפולות לשעות היום חלוקת היתה זה ולעמת.לידינו.

 וההוכנים ולשלישים, לחצי לשליש, וגסים: פשוטים לשברים כי-אם דקים, ולדקי לדקים11"
 בהן. ידקדק בידם היה שלא המאורות, יקויות על ברשימותיהם איא בה השתמשו5א

 איננא מעיזת, שלשים שלשים בני במדתם, שוים מזלות לשנים-עשר הגיגל חלוקת1(
 האדם הרגיש קדמונים בזמנים עוד בי בדבר, ספק כל אין לפנים. חשבו כאשר כל-כך,עתיקה
 השנה שעתות ושקיעתן, עליתן זמני על מיחדות, קבוצות-כוכבים ע5 עינו לשים ה4-ךאת
 וצורית, תמונות להן ולתת שמות להן לקרא השתדל וגם בהן, ותלוים קשוריפ האוירומזג
 והעמים בארץ. מעשיו את עי-פיהן ויסדר אחת בסקירה הכירן ימען בימיינוי יי ללקהיאשר

 כוכבי- משכן מקום על-ידיהן לדעת בהן, נעזרו הקדמונים, ככלדיים השמים, יצבאהעובדים
 אח מראש לראות אמרו רעהו אל איש ויחוסם מעמדם ועל-פי 5אלהות, שחשבוםהלכת,

 אם כי אחת, במעם האדם לו יצר לא אשר - אלה לצורות היו יא אך יבואו. אשרהעתידות
 כל - העת חליפות ובין ביניהן הנמצא הקשר את יחכיר הוסיף אשר סכי שונים,בזמנים

 במחשבהו עלה שכבר זו, למדרגה האדם הגיי אשר אחרי ורק זו. עם זו והתחברותצרוף
 השכיל חז וקצב, במדה מקומם ויהגביל יהכוכבים המאורות תקופות אי ולהתבונןיהתהקות
 עשוים אחרי לפניו, ההולכים להן נתנו אשר ובשמות אלץ כוכבים של בצורות חפץימצא
 ואחרי לשלש( ונתחלקה אחת צורה לפנים וקשת עקרב מאזנים, היו )ככה שונים ינוייםבהן
 הקצה. אל הקצה מן השמים את המקיף המזלות, יזיר אח מהן יארוג לכלן, אחת מדהתתו

 השביעית המאה עד הי"ג המאה מן שמוצאם ומבבל, מאשור לירינו *הגיעו שונים,משרידים
 המזיזת, שמות בידם היו בסיפה, ע5-כל-פנים ההיא, בעת כי רוחית, אנו הנהוג, המנינלפני
 תח5 הזה הזמז מן זכרם. עוד בהם נמצא ש5א ודגים(, דיי מאזנים, )סרטז, ארבעהמלבו
 כ5 שמות אצלם נמצאו כבר הששית ובמאה ויותר, יותר בהתפהק והמזלות הכוכביםידיעת

 לכך. הדרושה למדרגה בהתפתחותן שהגיעו במדה הבי ארצות כל א5 משם שעברוהמזלות,
 17 ועהתקופה
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 נורנעטיין י."."25

 שהשעות אלא מסימתן למדרגה בהתפתחותן הגיעו שנבר אחרות,לחרצות
 אחד היא מהן אחת שכל פשוטות, לשעות אצלם ו:תהלקו שבוהכפולות
 החינים. ואצל המצרים אצל אותן מוצאים אנו זו בתמונה השלם. ביוםמכ"ד
 שקבלו ק"ט(, סמן ב, )ספר הירודוט אצל מפלשת עדות לנו יש היוניםועל

 באה היננים ומן הכלדיים. מן )גנומון(, המעלות" יצל עם יחד זו,חלוקה
 בידם זו חלוקה נשארה רבים ימים אבל הרומיים. אל גם הזאתהחלוקה

 מחסרון במעשה, בה להשתמש יכולים היו ולא עיונית, חלוקהאך
 לשם הכלדיים שתקנוהו המעלות", =צל לכך. הדרושים ומכשיריםכלים
 טזיר נטית ושעור השנה תקופות ארבע רגעי על-ידו להכיר אחרת:מטרה
 במקום היום, עתות להכרת גם ידועה במדה הועיל המשוה, מעגולהמזלות
 היום, מן אחד לרגע אלא מכון שאינו והמשתנה, העובר אדם שלצלו
 קבוע עמוד, של צל5 בא ושלאחריו, שלפניו עם וקשר חבור כלמבלי

 של רגלו לנקדת מסביב הרשומים השונים, והעגולים במדתו, וקצובבמקומו
 במדת יותר לדקדק היללת את לנו נותנים עליו, עומד שהוא הישרהשטה
 אלא היום, שעות להראות בכחו אין אבל הצהרים, מקו נטיתו ובשעורצלו

 הזמן. מדת עם אחד בערך משתנים אינם שהצללים מפני מאד, גסבקרוב
 אי-אפשר ביותר, גדולה במהירות משתנה שהצל והערב, הבקרובשעות
 מוקדון אלכסנדר שלפני היננים בספרות נמצא לא ובאמת כלל. בולהשתמט

 )ברומית ~קי ומלת היום, של קצוב הלק במשמעות ה ע ש ה למשג זכרכל
horaובצרפתית ,(heure על המ5רה Awmn ,שעור על בראשונה קנחה הזה 

 אליהם הגיעה לא מזלות לי"ב הגיגל שחלוקת החוקרים, הוכיחו כבר היוני העםעי-אודות
 של צורות כמה שמות בכתבי-הקרש מצאנו העברים. עם גם הדבר וכן מאחר, בזמןאיא

 )מיכים-ב, קמזלותק הכולל והשם המזלות. משמות לאחד ~כר כל בהם אין אבלכוכבים,
 )מ~נר- הלבנה מתנות לכ"ח או לב"ז השמים תלוקת על מירה שהוא יותר. נראה ה(כ"ג,

 )סידערישער כוכביי "חדש בכל אותם עובר שהירח *מנזיל", בערבית הנקראיםסטטציטנען(
 קבלה אחר-כך )ורק וערב פרס חינא, -הודו, קדם ארצות בכל מאד נפרצה תיוקהמטנטט(,

 למהלך מקדש שלם חלק בו שנמצא ך, 1 נ ח בספר ואפילו עכשו(. שי משמעותה "מזלות"מלת
 כל-שהוא רמז נמצא יא פ"ג(, עד )מפעיי פרשיות י"ב מכיל הזמנים, וחשובהמאורות

 הכוכבים שבעת מקומות את הראשונים נימים מצינים היו לא הכלדיים וגם המזלות.לחיוקת

 ביותר, וגברים ידועים כוכבים למקום ביחס מעמדם על-פי איא ומעלות, מזלותבמספר
 שמות וכך כך רחוק פלוני ביים היד צדק דרך-משל: אומרים והיו צורה, בבלהנמצאים

 מכוכב באמה( מכ"ד אחד והאצבע וחצי, מעלות לשתי אצלם שוה היתה שמה יכלואצבעות

 אשר אחר ורק במדתן, שוות המויות צורות היו יא אז שגם ונראה, פלונית. שבצורהפלוני

 המאורות מעמד את מראש לחשב בנמשם עז ומצאו התכונה, בחכמת להשתלם הכלדייםהוסיפו
 הששים-למעלות, שיטת מחלקים-לפי במדתם, שוים במזלות יהשתמש החלו אז רקבשמים,
 שלש מזנון לידינו שהגיעו השינים, הלוחות נוסדו הזאת החלוקה על דקים. ולדקילדקים

 ואילך(י 7 מצד ח"ב, קוגלר, יעזן סימן ח"א, גינצל, )ע!ן הנהוג. המנין לפני האחרונותהמאות
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 1ג ביום 5י"ב אחד לחלק השאלה מאחר בזמן ורק בכלל, בלתי-קצובזמן
 בשעות השמוש המאחרת. בעברית "שעה" מלת עם הדבר שכךוכדרך
 לאחר אלא במעשה, לאפשרי והרומיים היננים אצל נעשה לא ושוותקצובות
 עקרי תקון הרגיל המנין לפני השלישית במאה אלכסנדריה חכמישעשו
 משטח עליו, נצב העמוד אשר הבסיס, את שהחליפו ת, ד ל ע מ ל-ה צ בונכבד
 בשטח לבלי-קץ, להתפשט והערב הבקר צללי בעד מעכב היה שלאישר,
 ת ו ל ע מ ל-ה צ צלליו. כל את בקרבו המצמצם מסביב, יגבל קערורי,עקום,
 סחפכן או איריליגין בשם ורומית יומת בלשון הנקרא הזה,המקקן
 הפעה חלול כחצרכדור עשוי היה עות, ש אבדה בשם המשנהובלשון
 צלו את המשליך נצב, מסמר תקוע ובאמצעיתו מעלה, כלפי הפתוחבחלקו
 שלשה למערב ממזרח משוכים היו חצי-הכדור בקערורית הפנימי. שטחועל
 פרקי בשלשת הצל למהלך  ומכובים הנסיון, על-פי רשומים עקומים,קוים
 הקוים משלשת אחד כל הקצר. וביום הארן ביום הבינוני, ביוםהשנה:
 אחרים, קוים ושנים-עשר היום. שעות י"ב כנגד הלקים, לי"ב מחלקהאלה

 חלוקתם, בנקדת הראשונים הקוים שלשת את וחותכים לדרום מצפוןההולכים
 ימות בשאר השעות את להבחין היללת את זה בכלי למשתמשנותנים
 אבן-השעות את לתקן עוד היטיבו הרומיים הקיסרים ממשית ובימיהשנה.
 )ערדאבסע(1 הארץ לסדן מקביל שיהיה המסמר, בהצבת שדקדקועל-ידי
 עוד רחוקה כל-אלה אחר אבל שלנו. באבני-שעות הדבר שכךכדרך
 כאלה, אבני-שעות כל-צרכה. מדקדקת מהיות לשעות היום חלוקתהיתה

 שבו למקום רק מכינות היו נסיון, על-ידי בהן נעשית היתהשהחלוקה
 היו לא הרומיים אבל ברחבם. לו הקוים אחרים למקומות אונתקנו,

 אבן- עומדת היתה עיר, של ברחובה המעטירה, רומי במרכז בכך.מדקדקים
 יותר ממנה דרומית שהיא בסיקיליה, אשר קטנןה בעיר שנתקנהשעות,
 ובכל- האמת, מן נוטות היו ממנה הנלקחות היום ושעות מעלות,מארבע
 שנה. כמאה לאורה נאותים עיר-המלוכה יושבי היו פליניוס, עדות כפיזאת,
 שונות במדינות רומי, של רחבה לפי ממקנות כאלה, אבני-שעות נמצאווכן
 על-ידי שהובאו 2(, וסוריה אשכנז בצרפת, הרומיים: ממשלת תחתשהיו
 התפתחה ככה - 169-168(. ח"ב, נינצל, )עין ונפסלו למקומן חיץ רומינציבי
 את לאדם נתנו להם הנלוה המטוטלת בצרוף אשר משקלות, שלכלי-שעות שנתקני עד לשלמותה הגיעה ולא גודל, בצד עקב לאט, לאט היוםחלוקת
 עתותיו. בחלוקת יותר לדקדסהיכלת

 היום את שחלקו רק, ואומר זו, במשמעות יקש מלת עוד יודע אינו הירודוט1(
 ם. י ק ל חיי"ב

 מצאו למזיה, ההשכת מסית-הברזל את 0-1909~19 בשנת הטורקים בנו כאשר2(
 האומן, או בעליה היה עליה, שנמצאה השטית, הכתלת לפי אשר אבן-ששת, האדמהבמעבה
 צד ח"ג, עפענועריס, לידצבארסקי, )דדן תן בר-נ מנשא ושמ. יהודי אותה,שעשה

.)88-87
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 השפה העברים. אצי גם נראה הזה החזיון וככל האלה הדבריםככל
 גבולן מלבד השונות. עתות-היום מתארות במלים גם-היא עשירההעברית
 י"ח(, י"ר, )שופטים, התרסה ביאת וביאתה, השמש צאת שהם והלילה,היום
 הלקי את המצינות שונות מלים עוד לה יש הכוכבים, וצאת השחרעלות
 )שמות, לפנ5ת-בקר לקר, שחרן בהם: וכיוצא והחץ האור מעמד לפיהיום
 י*ח, )בראשית, היום כח6 ג(, ח, )נחמיה, היום ומחצית האור כ"ז(,י"ד,
 כ"ט(, י"ח, )מ"א, הצהרים כעצר צהרים, ט(, י"א, )ש"א, השמש כלםא(,

 היום, זיפות היום, נטות ד(, ט, )עזרא, הערב מנחת )שם(, המנחהעלות
 היום רדת ח(, ג, בראשית, ת"א, יומא, למנח )בארמית: היוםחנות

 הנטות היום, פנות ח(, ג, )בראשית, היום לרוח י"א(, ט, ח, י"ס,)שופטים,
 י"ז(, ב, )שיר-השירים, הצללים ונסו היום יפוח ד(, ו, )ירמיה,הצללים
 המקנה האסף עת הערפים, בין ס"ג(, כ"ד, )בראשית, ערב לפנותערב,
 ט"ו, )שם, עלטה נשף, י"א(, ב"ד, )שם, ונשאבות צאת עת ז(, כ"ט,)שם,
 הזה העיר בכל אבל לילה. חצות לילה, אישון לילה, להלן(, )עלןי"ז(
 היום מחלקי חלק לנו תתן אשר אחת, מלה אפילו במקרא נמצאהלא

 נמצאו מיתר, בזמן שנתחבר דניאל, בספר היטב. ומגבל קצובבשעור
 לחשב, היה אפשר א ד ח זם-המספר ומן ט"ז(, )ד, חרא" "שעההמלים
 שלם, ביום מכ"ד אחד הוא, קצוב שעור כאן, האמורה ה, ע ששמלת
 יוצאת כאן זו מלה אין באמת אבל ובתימוד; במשנה ענינה שכךוכדרך

 על סתם מורה סח-שעמא שלשון זה, בספר אחרים שבמקומותממשמעותה
 ה ע ש - ה( ל"ג, )שמות, אחד" ע ג "ר תרגום כן כי יגבל, שאינוזמן
 בנחמיה המקרא מן גם מקומות. בהרבה ערגע* מלת של תרגומה וכן א, דח
 מתודים היום ורביעית היום רביעית ד' תורת בספר "ויקראו ג(:)ט,

 ללשון ושעה" מלת זמן באותו עוד נכנסה שלא ללמ5ד, ישומשתחוימ*
 המנהג הוא שכך כדרך שעות" "שלש אומר היה כן, לא שאםהקלש;
 בכל המאחר קהלת, ספר בעל גם הכלל. מן יוצא בלי ובתלמודבמשנה

 מלת עוד יודע אינו המשנה, ללשון מאד קרובה שלשונוספרי-הקרש,
 לוקחים והמקום שהזמן הזה, המחבר הכוללת. במשמעותה אפילו"שעה"
 אפילו מזכיר ואינו ועת", במלת תמיד משתמש בחקירותיו, בראשחלק
 "את-הכל אומר: הוא המשנה. בלשון כל-כך המצויה "שעה", מלת אחתפעם
 שעהן תמורת עת", יש .יכל-דבר בשעתו; תמורת בעתן", יפהעשה
 מוכיחים, האלה הדברים כל ששלט. ה ע ש ב תחת האדם", שלט אשר ת*ע

 העברים היו ובאמת 1(, המקרא מזמן היא מאחרת לשעות היוםשחלוקת

 כל במקרא מוצא אינו 5( צד חיב, כרשנשלשגיע", דעך )*השנרבוך גינצי ההוכן גם1(

 חיוקה אפילו ליהודים היתה שיא יההליט, אין כי יחשב, בכל-זאת אבל שיוכו חלוקהעקבות
 צשנ88נאןשען "אים ואומר: מוסיף והוא משכניהם. זה משג ללמוד להם היה אפשר כי -גסה,
 מחליפות החיה מביא והוא נשכגעוויעזען", יעטצט שטוגדע פיר ווירט ד6ס וועניגסטענסאי~ט
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 גסה חלוקה הלילה ואת היום את מחלקים בזמנם' העמים ככלהקדמונים'
 4אשמורותע בשם הידועים הלקים, לשלשה אצלם נחלק היה הלילהביותר.

 נזכרו לא במקרא מטרתא(. ובסורית מצרתו )באשורית "משמרות"או
 יט(.' ז' )שופטים' תיכונה אשמורת בשם שכנוה השנית' האשמורהאלא

 י"א( י"א, ש"א, כ"דן י"ד, )שמות, ר ב.ק ה ת ר 1 מ ש א בשםוהשלישית
 פ"א, טמא, מ=אן פ"א )ברכות, הראשונה האשמורת נזכרהובמשנה

מ"ח"
  שהיתה שנק בית בימי אבל הבבל"מן של לאותה מכתת זו חלוקה

 קבלו הרומיים, ממשלת תחת ואחריךכן היונים ממשלת תחת בראשונההארץ
 כ"ח( )י"ד, מתי ואצל משמרות, לארבע הלילה חלוקת את גם מהםהיהודים
 )ברכות, ובברייתא ת. י ע י ב ר ה ת ר ו מ ש א ה נזכרה כבר מ"ח( )ו/ומרקום

 בארץ- היה אשר רבי, - המשמרות, במספר נחלקו שם( וירושלמי ע"ב,ג,
 נתן, ורבי בלילהן משמרות ארבע אומר: רומי, ממשלת בידי שהיתהישראל/
 ממקומה זזה לא למשמרות הלילה משמרות,-חלוקת שלש אומר: בבלי,שהיה
 לא נזכרו שלא הדבר והוא לשעות, הלילה שנחלק אחר גם היהודיםאצל

 הונהגת שכבר אף-על-פי 1(, מקום בשום הלילה שעות בתלמוד ולאבמשנה
 הכהן. יוסף בספרי פעמים כמה נזכרו וגם הרומיים, אצל לשעונו הלילהחלוקת

 אבל מפלש. דבר במקרא נמצא לא הטבעי היו.ם חלוקתבענין
 מקום נותנים תדיר, בכתובים הנשנים וצהרים, ולקר ערבהשמות
 משיש שנסתעפה גסה, חלוקה קדמון בזמן עוד ליהודים שהיתהלשער,

 כמנהג חלקים לשלשה הטבעי היום גם ושנחלק אלה,נקדות-של-זמן
 בירושלמי. אמרו ובאמת והרומיים, היונים כמנהג לארבעה אוהבבליים,

 אומר *רבי רצי(: קומי פסוק איכה, במדרש והובא ה"א, פ"א,)ברכות,
 כעין למצא היה ואפשר בלילה", אשמורות וארבע ביום אשמורותארבע
 אבל היום". קרביעית בו שנזכרה ג(, )ט, שבנחמיה במקרא לדברזכר

 בארץ- בזמנו שורר שהיה המנהג מן זו חלוקה לקח שרבי מראים,הדברים
 אף- משמרות, לארבע הלילה את גם זה מטעם חולק שהוא וכדרךישראל,
 זמן שבאותו מוכיח, - ה נ י כ י ת ה האשמורת - מקרא שי 1 ט ו ש פ שעל-פי
 ליום:- עתות שלש רק באמת היו המקרא בזמן ואולם שלש. אלא היולא

 ביאת בזמן ונכתבו בתל-אל-אמריא כתגיו אשר מצרים, מלכי ובין כנען מלכי שביןהמכתבים
 שעתא. למלת השוה שיתי מלת תכרה ע"ז( שורה צ"א, )מכתב מהם שבאהד לארץ,ישראל

 שעה מלת עם אותה ומהשוה הספר, שבסוף וינקלר מרשימת זו מלה יינצל לקח ספקגלי
 כי. יסוד, כל לדבריו שאין ראה, אז כי במקומו, הדבר על 4ון שיו אב5 ,שטוגדעק.ותרגמה

 5, י בכ עת אלא ושטונדע", הוראת כאן לשעה T~H1  לברותן, שבאתי *משעה נאמר:שם

 המשנה. בלשון "משעה" ובית במקרא *מאז" *מיום", ,מעת", חשוןכמו
 . "לימא ספרים, גירסת ימי שאלו, האשמורת, סוף הלשון על ברכות, נרישי(

 הלילה',. שליש עד הגירסא: ופליז מינכן בכ"י אבי tlpff". שלש "עד או שעות",ארבע
 *דקדוקי-סופרים". בעי שהעיר כמו הרא"ש, לפני הגירסא היתה וכך הלילה", רביעית*עד
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 שעות, ארבע עד הסמה מהנץ נמשכת היתה הבקר' עת היא הראשונה,העת
 פ"ו, ' )עדיות, שעות ארבע עד ערב היה שחר של תמידולכן
 השמש וחם בבקר בבקר אותו "וילקטו עליו שנאמר המן, ועלמ"א(,
 בבלק פ"ב, בשלה, )מכילתא, שעות בארבע זה שהיה אמרו,ונמס",
 שעות משתי טתחלת היתה הצהרים, ית השנית, העת א(. ל"א,ברכות,
 לשני חלוק זמנה שהיה ולפי אחריו, שעות שתי וגומרת היום חצילפני
 הזוגי שרבוי שונים, הכמים יחשבו כאשר )ולא זוגי בשם קראוהו -חלקים
 שעות משתי נמשכה הערב, היא השלישית, והעת האיר(, pfn עלמורה
 בעל דברי על-ידי מתאשרת זו החלטתי שמש. הערב עד היום חצותיאחר
 הפסח, על האומר 1(, בארץ-ישראל שני בית בימי שחבר ם, י ל ב 1 היספר
 י ש י ל ש ה ק ל ח ב בין-הערבים, הראשון לחרש יום "בארבעה-עשר קרבשהוא
 היום הלקי שני "כי לומר, ומוסיף בלילה", השלישי החלק עד )ונאכל(ביום
 היום את גם חולק שהוא הרי מ"ט(. )פרשה לערב" והשלישי לאורנתונים
 החלק את הפסח לשחיטת ונותן חלקים שלשה לשלשה הלילה אתגם

 לאכילתו. הלילה מן הראשון השליש ואת 2( היום מן האחרוןהשלישי
 שלא אלא במקרא, גם נמצאה היום של זו שחלוקה נראה,ובאמת

 wkin "מחר נאמר: ויונתן דוד במעשה עד-היום. המפרשים עליהעמדו
 נסתרת אשר המקום אל ובאת מאד, תרד ושישת מושבך, יפקד כיונפקדת,

 אור להפיץ המבארים עמל כל - י"ח-י"ס(, כ, )ש"א, המעשה" ביוםשם
 בתרגום מוזקן נוסח לנו נשמר הנה אבל בתהו. עלה הזה הסתום המקראעל
 ת 1 ת ל ת ב "ו אומר: יונתן לב. החוקרים אליו שמ4 שלא הסורי, ובתרגוםיונתן

 טבל אנת מתבעא שעין "ובתלת והסורר לחדא/ תתבעייומיא
 לפכיהם היה "תרד" ובמקש נשלשת" קראו "ושלשת" 'מתהת ברור,הדבר

 וגם מתבעי(. - כ"ב מ"ב, בראשית, נדרש"- הנה "דמו )תרגום"תדרש"
 את אחקור "כי לדוד: יונתן שאמר י"ב(, )פסוק מזה שלמעלה המקראאת
 לתלת מחר הנא זמנא "איך הסורי: תרגם השלישית", מחר כעתאבי
 4,/ השלישית בשעה האלה: המקראות את המתרגם הבין ובלי-ספק 3(. ן י עש

 מקום אמצא ואז המלך, עם ולסכול לבוא מאד 6( תבקש סעדה5(, זמןשהיא

 ג, חלק ד, מהדורא ישראל" פשלקעס דעס "ג?שיכטע ?יןה, 112(

 נתנו ע"א( ג"ח, )שם, ובגמרא ומחצה", גשמונה נשחט ותמיר פ"ה; פסחים, במשנה,2(

 תשיעית, שעה מתחלת הערב אצלם שהתחיל לומר, אפשר דרכנו ולפי לדבר. טעם ורבאריב"ל
 סמק. מידי לצאת כדי שעה, חג' החמיו שחיטת אחרו לדקדק, להם היה שאי-אפשר שמפניאלא

 או כתוב: היה כאלו תליתאה", ביומא או מחר הדין "בעידנא תרגם: ויונתן3(
 ת. י ש י ל 11ב

 כ, )שמות, עשה ימים ששת כי במקראות: שחסרה כמו ב'-השמוש, חסרה ולמי-זה4(

 בהם. וכיוצא ד( א, )איכה, עניה ימי ירושלים זכרהי"ב(,
 כי-ארם. מהכל רביעית יורשיי, מאכל שלישית הממקנא: לפי ב( )י"ב, בפסחים5(

 א(. )כ"ו, א בזבו"-הינ,ים "נדרוס:" מלת נמצאה 11 במשמעות6( ינ;
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263 בישראל והתפתחותם זמניםערי

 להוציא אפשר מאד, הוא ~קור שבאמת הזה, הפרוש על-פי לבו.לחקורנאת
 אי-אפשר אבל שעות; לי"ב שאול בימי הטבעי היום נחלק שכברמשפט,
 שנחלק קדם הרגיל, המנין לפני הי"א במאה כזה, קדום שבזמן להאמין,כלל

 הבבליים שהלקו חלוקה היהודים בין נתפשטה כבר מזלות, ב ליהגלגל
 אל הכניס הזה שהמתרגם פשוט, והדבר אחרי-כן. שנה מאותכערבה

 יונתן בימי לא אבל בזמנו, נוהגת שהיתה חלוקה זרה, כונההמקראות
 העתים שלש אחרת: חלוקה הזה הקדמון בזמן היתה במאת ואולםודוד.
 היתה "השלישית" והעת הבבליים. אצל אותן ושפגשנו למעלהשזכרנו
 והלאה, התשיעית השעה שמן לזמן שעות, לי"ב היום חלוקת לפימכונת,
 המלך, אגריפס אפילו שאמרו: וכמו מלכים, סעדת של זמנה היתהוהיא
 המלך דוד ועל ע"ב(, ק"ד, )פסחים, וכו' שעות בתשע אלכול רגילשהזא
 שאכל ובשעה שעות, תשע עד אכל - סעדת-עצמו שאכל בשעהאמרו:

 ב, איכה, )מדרש הערב עד סעדתו( נמשכה )כלומר, אכל -סעדת-מלכיס
 מהר הנה שאמר: דוד, דברי את גם נבין האלה הדברים על-פיי"ס(.
 עד כלומר, ה(, כ, )שמואל-א, השלישית הערב עד בשדה ונסתרתיחדש
 תוספת היא "השלישית" ומלת היום. של ת י ש י ל ש ה העת שהואהערב,
 מתארת השלישית" מחר הכעת בפסוק זו שמלה כמו "הערב", למלתבאור
 הן כ"ד( שם, )שם, השני" =החיש שהמלים וכמו מחר/ "כעת המליםאת

 אין אבל השלישית, העת עד לתקן: היה ואפשר "ממחרת" למלתפרוש
 מגן החכמים, כל בו שנתלבטו הקושי, יוסר שפרשנו מה על-פי בכך.צרך
 שני לעשותו ויצטרכו בזמנו החיש ורשה שלא לדעת, ודוד יונתןיכלו
 על אלא השלישי, היום על במקרא כלל ידבר לא באמת כיימינך
 ישית. השלהעת

 מחוסו המעלות" "צל אל לב לשים המקום פה המעלות". "צלנ
 על- יספר ל"ת, ישעיה, כן )מלכים-ב, במקרא מקומות בשני העם.לחלוקת
 אשר המעלות צ/ "את שהשיב ישעיהת על"די נעשה אשר המופת,דבר
 צל- ענין הוא מה 1(. מעלות" עשר אחדנית בשמש טחז במעלותירדה

 מצאו הטבע, דרך ע5-פי שבמקרא נמים מעשי כי את באר האומרים החכמים,ו(
 %ת תולה שם(, למלכים, )בפרושו הרלב'ג שבהם, הראשון חריפותם. את להראות רחב מקוםפה

 5זה קרוב הראוי. במקומם שלא לנפוי השמש לניצוצי שגרמה בתנועת-העננים, הצלבסיגה

 האחרונים, העמים מחכמי אחד בשם 499( צד ח"א, רעטיווערטערגוך", )"ביג5ישעט ויגר*ביד
 האויר מן ומעבה שקוף אד דרך האור קרני שעברו על-ידי הזה המופת שנעשההחושב,
 דוגמא ע5-כ5-פנים 5ה שיש הזאת, ההשערה מלבד וחצי, אחת שעה בשעורבאבן-השעות הצי שנטה 1703, בשנת מץ בעיר באמת קרה הזה וכדבר הראוי. מז גדרה במדהינשתברו
 שגרת הארץ, רעש ע5-ידי הפלא שנעשה יותר, זרות השערות שתי עוד וינר הביאבמציאות,
 )מעכשניסמוס( מנגינון אבן-השעות ע5 שהעמיד הנביא, ע5-ידי או מטעמיו, שתמוטטיעמוד
 אחורנית. הצל את שהעתיקמיחד,
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 ב1רנשטיין י.ה.4(2

 האורולוגין, או "אבן-השעות* בימיו נתפשט כבר אשר יונתן, הזה?המעלות
 סומכוס גם אותו הבינו וכן שעיא', ,אבן יתרגמהו למעלה,שתארנוהו
 למדרגות ממש, למעלות ת 1 ל ע מ במלת הפונה אין ולפי-זה הרומי,והתרגום
 קוראים שאנו וכדרך באורולוגין, הרשומים השעות לקוי אלא בהן,שעולים
 אבני-שעות נתחדשו ידענו, כאשר אבל 1(. מעלות בשם היגול לחלקיעתה
 ולכן, הינני(. אריסטרכוס )על-ידי אחרי-כן שנה וחמשים מאות כארבעכאלה
 העת, למדידת מיחד דבר יחו מעלות בצל לראות אנו רוציםאם

 כמו ישר, שטח על נצב פשוט עמוד אלא היה שלא לאמר, אנוזקוקים
 דרכי לחקות אהב אשר אחז, ושהמלך אחרי-בן רבים ימים היונים בוובהשתמשו
 )מ"ב, בדמשק ראה אשר המזבח כדמות ד' מזבה את לבנות ויצובני-אשור

 מורי-שעות היו עד-כמה עשה. אשר צל-המעלות את גם מהם קבל י(,ט"ו,
 לפנינו ונראה נשוב יותר ועוד למעלה העירונו כבר מן-הדיוק חסריםכאלה
 מעלותיו את אחז שעשה רמז, כל אלה בכתובים אין באמת אבלמיד.
 במסבי עשויות פשוטות מעלות שהיו נותנת, והדעת היום; עתות בהןלשער

 אחר )ובמקום גבוה למקום נמוך ממקום בהן עולים היו אשרהארמון,
 חחד צל היה עליהן הנופל והצל י"ר(, כ"ג, מלכים-ב, - ז אח ת י ל ענזכרה
 שכבר ואחר העת, מדידת לשם שלא שנעשו הנבוהים, המגדלים אוהבנינים
 וכך מעלות. עשר אחורנית למעלה שב המדרגות של התחתון לחיקהגיע
 והפשיטא. השבעים תרגום הדברים אתהבינו

 וינה. מעיני שנעלמה שניס, פדרי השנון החכם השערת חיא מאלה ועמקהמחכמת
 בליסב1נח הגדול גבית-המדרש מורה שהיה היהודים', מזרע בלמודים גדול *איש הזה,החכם
 עליה המשלך הצל על-ידי הארץ שטת על  וולד חשר העקום, הקו תמונת עד בחקרו  הט"ו,במאה
 כארצות הוא טבעי חזיון הצל נסיגת שחזיון לפי-דרכו, מצא, עולם, נול מחללו אחתמנקדה
 מתחב גדולה השמו שנטית עת בכל וחצי( מעלות כ"ג רחב עד המשוה )מעגול ההםשבאזיר
 אם המבע, מגור יוצא הזה החזיון אין מעלות( לל*א קרוב )שרחבה בירושלים וגםהמקום.
 צפון כלפי נטוי הסבות, מן אחת מפני העמוד, ושהיה תמוז, תקופת בזמן הדבר שהיהנניח,

 מ. המר חתוב", ב,מעין מקנדיא י9'ר מאת הובאו נינים פדרו )דברי ויותר מעלותכשמונה
 9ם(.עין

 המקבלים, לחכמי גם לפוקה היתה המאורות גתנועת הסדר שהשבחת עוד, להעירויש
 השמוד עמידת לבאר מתרמז ליהושע(, )בפרושו 4גרפ* גרית *געלי בספרו  4זוואי,והר"א
 כזח גלגל נותן הוא כך ליבנה, הקפה' ,גלגל הקדמונים שנתנו וכפו בדרך-הטבע)!(.בגבעון

 אבל הנושא, בגלג? הזה חגיגי מתנועת הפוכה אז חיתה מ החמה שתנועת ואומר, לחמה,גם
 במהירות סובב והוא אף-על-פי ההקפה, נסגל בכח אין כיבנה שאפילו קטן, דבר הרבופכח

 כחרף-עין' 44 היופי גלגל תנועת את לבטלגדולה,
 דרגא מלת ארגום כפי-הנראה, שהיא, העגול, 4ן הלק במשמעות *מעלה* מלת1(
 משתמשת ל א 1 מ ש ד א ת י י ר ב )פ"ז(. אליעזר רבי בפרקי בראיונה נזכרהבערבית,

 עלית אופית שחיא ,חלקן, גמלת - ואילך הששי הפרק ומן "חיל*, במלת הראשוניתנפרקים במקום"
 גמול*, **לטיפ *חד באן  הטמור*וקיק
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 265. ביערך וההפתחוהם זמניםסדרי

 שהבינום כדרך הכתובים את הבין שמואל של הברייתא בעלאבל
 נצב קנה או לעמוד המעלות" "צל בשם משתמש הוא ולכן וחבריו,יונתן
 לנו נכבדים ודבריו שמושו; דרך ואת אותו מתאר שהוא היום, זמנימורה
 הזמן את לקצוב מסתפקים הקדמונים היו עד-כמה נראה, מהם כימאד,
 ובראב- אצבעות, י"ב גבוה עליו, מדבר שהוא עמוד-השעות, גסה.במדה
 ביום אצבעות, לשתי הארן ביום עולה הצהרים צל עליו/ שנעשההארץ,
 לדעתו משתנה שהוא הצי, ונמצא לי"ד. - הקצר וביום לשמונה, -הבינוני
 הנחה - לחרש, אצבעות שתי בשעור מתקטן או מתגדל אחד, בערךתמיד
 היום במשך שגם ליסוד, לו מניח הוא וכן י(. האמת עם מכבנתשאינה
 עולה הוא ולכן זמנית, לשעה אצבעות י"ב שוה, בערך תמיד משתנההצל
 הבינוני ביום )724-2(, אצבעות ע"ד הארן ביום והערב הבקר בעתאצלו
 עושה הצל ערב שלעתות ידוע, והנה )724-14(. פ"ו הקצר וביום )724-8(פ

 ארכו החמה שקיעת ברגצ אשר עד וגולות, הולכות שהן גדולות,קפיצות
 הולכות הקפיצות שאז אלא בקר, בעתות גם הדין )1תוא לבלי-תכליתגדול

 שהם שבברייתא, הדרומי' "הצל מגבולי אבל הפוכה(. בדרךומשתנות
 על גבוה שהשמש לזמן מכןנים ושהם אצבעות פ"ו ובין ע"ד ביןמצמצמים
 צלי על-ידי לקצוב רוצה אינו בעצמו שמחברה יוצא, מעלות, כתשעהאפק

 החמה הנץ אחר שעה שלישי כשני המתחילות השעות את אלאהמעלות
 משתנה הצל עדין הזה בזמן 2(. שקיעתה לפני שעה  שלישי  בשניוגומרות
 יותר מתקטנת זו מהירות ואחרי-כן ויותר אצבעות מ בשעור השעהבמשך
 היום: שעות לכל אחד ערך נותן אמרנו, כאשר הברייתא, בעל אבלויותר.
 המשנת היום שעת את לדעת אנו רוצים אם ולכן, לשעה. אצבעותי=ב

 של צל-הצהרים מדת את ממנו לגרוע צריכים אנו ידוע, ברגע הצללמדת
 השעות מספר את לנו תתן והמנה י"ב, על היתרון את ולחלק יוםאותו
 מן השעות את חושב הברייתא בעל אבל שלאחריו. או היום חצישלפני
 הוא ולכן היום(, חצי עד הערב מן למפרע )וכן היום חצי עדהבקר
 ערב, של או ב.קר של צלו ממדת הנתון הצל מדת את לגרוע אותנומלמד
 הצל ותוספת צל-המעלות( בשם קורא )שהוא צל-הצהרים לקבוצתהשוה

 יסכיפ הזה למקום 330. בראן *היה נראה, הברייתא, חשבון נוסד שעייו "מקום,1(
 אצבעות. ליח שם ,ניע הקצר ביום הצ5 מדת אב5 והבינוני, הארך יום *5 הצ5ארך

 הצי ארך את נקצוב יותם קשה הגשמים שבימות האחת, סבות: שתי למצא אפשר הזהלהבדל
 שיהיה באפן מדתו את שקבעו והשנית, הנסיון(, מן האלה השעורים כי נלקחו ביי-ספק)כי

 צלו ע5-פי הרחב את 5קצוג אמרנו א5ו אצבעות. שתי הדש יכל המוסיף הכלי, עםמסכים

 ומלבד בבגל, ולא בארץ-ישראל 5א נמצא לא כזה ומקום 260, הרחב לנו יצא אז הקצר, יוםואי
 אצבעות *ש רק הבינוני היום 59 וצלו אצבע כחצי אלא הארך היום של צלו היה 5אוח

 כחו( ת9 )צז5: תשכחהו במערב לבוא נוטה *שה*מ* )פכ'ח(: אליעזר רבי בטרקי2(
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 13רנעטיין י.ה.256

 הנשאר את ולרייק הדרומי(, ל צ בשם אצלו )הנקרא היום חצי כלשל
 מן שעברו השעות מספר הוא זו, הלוקה על-ידי הנמצא והמספר, - י"בעל

 1(, צד-הערב עוד שנשארו אוהבקר

 מביאים אנו במקצת, משבשים וגם ברורים אינם הברייתא שדברילפי
 הדרומי צל י"ב, שעה מעלות/ י"ב המעלות "צל תקוננו: עם כאןאותם
 נמצאה ב, ומזל מזל כל מוסיף לגדי מסרטן י"ב, גדי סרטן כיצדשע"ב.
 ב. תאומים נמצא שתים, ומזל מזל כל גורע לסרטן מגדי עשויה/קשת
 במקום וזוקפו אצבעות י"ב לבן[ )בין( קנה של קצב מביא לידע,הצריך
 הדרומי)ת( צל ממנו ופוחת י"ב, המעלות צל עליו ומוסיף צלו, ומודדשוה
 וכמה הע"ב, שבאותם לשעה ארך הלק והשאר בחדש, וכמה חדש לפיע"ב,
 והשאר יצא הנמצא היום חצי עד השעה. חלק והנותר השעה, הןפעמים
 )ברייתא יצאו" והשאר נותרו הנמצא היום ]סוף[ עד היום מחצינותרו,

 שאמרנו: ממה מבארת המאמר של הראשונה מחציתו ג(. פרקדשמואל,
 שהחמה תמוז, תקופת שבין בזמן משתנה המעלות"( )"צל צל-הצהריםמדת
 הוא קנה של גבהו אם - גדי בראש שהיא טבת, תקופת עד סרטן/בראש
 שתים שתים )"מעלות"(, אצבעות שתים-עשרה לו, שוה בשעור - אצבעותי"ב
 ארבע-עשרה גדי תחלת או קשת בסוף צל-הצהרים ארך נמצא חרש,לכל
 סרטן תחלת או ונאומים ובסוף אצבעות, "עשויה"( במקום להיות צריך)כן
 הוא השנה, ימות במשך משתנה שהוא מלבד הצי/ אבל אצבעות.שתי

 הזאת ונתוספת נמצאה שעה, בכל אצבעות י"ב היום במשך גםמשתנה
 אצבעות. לע"ב לאחריו שעות ובשש היום חצי לפני שעות בששמגיעה
 משתף בשם ערב, ושל בקר של אלה, צללים לשני קורא הברייתאובעל
 הקיץ( )בחדשי לנטות יכולים לבדם הם שרק מפני הדף5מי, צלאחד:

 צפונו* כלפי פונים שהם היום, צללי בשאר כן שאין מה עולם/ שללדרומו
 טעיות, בהם נפלו שבלי-ספק הברייתא, דברי יתר את להבין יותרקשה

 הדרומי צל "ממנו"( )תמורת ממנין ופוחת צלו "מודד כך: לתקנם ישולדעתי
 הדברים: ופרוש וכו'. בחדש* וכמה חדש לפי המעדות, צל עליו ומוסיףע"ב,
 הצריך לאיש, די אז כי כל-?קר, צל בעת-הצהרים לקנה היה לאאלו

 הרגע שבאותו קנה של צלו את לפחות עומד, הוא שעה באיזולדעת
 את ולחלק שעות, שש של הצל תוספת שהן אצבעות, ע"בממספר
 מסקר את ולמצא אחת,  בשעה משתנה שהצל י"ב, על-ידיהשארית
 מאחר אבל הערב. עד שנשארו או הבקר מן עברו אשרהשעות

 שי צל-הצהרים חרך את 1, בשם נכנה היום מן אחד ברגן הצ5 ארך את אם1(
 לנו; יצא אז צ, בום היום מחצות שעברו השעות מספר ואח 10, בום היוםאותו

%12 - ומזה 1 = 2ןן_19 
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267 בישראל והתפתחותם זמניםסדרי

 משתים השנה עתות לפי משתנה שמדתו צל  בעת-הצהרים לקנה היהשכבר
 השארית על או ע"ב, מספר על נוסיף הוא לפיכך אצבעות, י"דעד

 מדת את בו, עומד שהוא ברגע קנה של צלו גרעון אחר ממנושנשארה
 הוא ואחרי-כן w?in1? וכמה חרש עלפי היום לאותו המכיןצל-הצהרים,

 ערך לפי חלקים, לי"ב אותו חולק שהוא על-ידי לשעות", "הארך אתהופך
 היוצאת המנה כלומר, זו, חלוקה על-ידי והנמצא" ע"ב". "שבאותםהשעות
 "השעה או )"הנותר"(, לי"ב הגיעה שלא השארית וכן פעמים"(, )"כמהממנה
 עד עוד והחסר הבקרו משעת "יצא"  ?בבר  הנמן על  מורים הטפה",וחלקי
 ובשעות נ5תר5"(. )"והשאר היום חצי עד שנשאר הזמן על מורה שעותשש

 "והשאר הערב, עד יום של נ5תר5ע "הנמצא בהפך: הדבר היום הצישאחר
 שעה. אותה עד היום מחצייצא"

 - המון- של חשבונו משפט את רואים אנו הזאת הברייתא הצעתבכל
 והקטן הגלל גבול שבין היתרון את לחלק כאלה במקרים שדרכוהעם,

 שמחלקים השה, ימות ומגרעת בתוספת הדבר שכך וכדרך שוים,לחלקים
 עד אותם ומוסיפים ?וים, לשעורים והקצר הארך היום שבין ההבדלאת
 )סמן לפנינו עוד נראה כאשר אבל ממנו. אותם גורעים או הבינוני,היום
 אל יותר להתקרב שהשתדלו חכמים, הקדמונים בזמנים עוד היוי"א(,
 במדתם, בלתי-שוים למלקים הקצר על האלך היום יתר5ן את ולחלקהאמת
 נתרות אינן כאלה שאלות כי - הגסים נסיונותיהם מת5ך להם שיצאכפי

 שכך לשער/ וקרוב 1(. הכדוריים המשלשים חשבונות על-ידי אלאבדיוק,
 ל"ג ברחב אצבעות, י"ב בן בקנה הזה הצל מדת בצל-המעלות, גם עושיםהיו

 שלמים: במספרים היא ותשרי/ ניסן בתקופתמעלות,
 ושליש ה בשעה ה, שעה ד, שעה ג, שיה ב, שעה א, שעהבצהרים,

פ ד "נכ'ו ז "ט אי"טה*

 אצל ראעו אשר הדבר, המשנה. בתקופת היום חלוקתד.
 אלא במעזבה, בימהם נתפשטה לא לשעות היום שחלוקת והרומיים,איתים
 בדיוק לקצבן היללת את בידם שנתנו "אבני-השע5ת", אצלם שנתקנולאחר
 אשר זו, חלוקה היהודים: אצל גם ונשנה חור הזה הדבר - יתר, אוחסר
 בזמן מאד ומתפשטת מצויה היתה מצאנוה, ולא במקרא בקשנוהלשוא
 להחליט, אנו ויכולים ישראל, בספרות אחרי-כן פסקה ולא והתלמוד,המשנה
 המקורים על-פי ה,א5ר5ל5גין". א5 "אבן-השעות" עם יחד אליהםשבאה
 הזה הכלי בא מתי לדעת, לנו אי-אפשרשבידינו

 לארץ-ישראלי
 ברור אבל

 ברגע השמש 14ה ו, באות הצל מדת 8, באות העמוד או הקנה חרך את נציז אם1(
 יצא או 1, השעוה מודדה הווית ומדת nleDn 8 מן השמש נטית י, המקום רחב א,ונתון
 איה: ??יית שתי מתוך הגלארך

 )1 סבבו .ש1סמא

1con 8 008 ף, a+cos 8ש חו ha=sin 52 חי, 

ת
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 ב1רנשטיין י.ה.265

 בתרצן שהיה צדוק, רבי כי שני, בית ימי בסוף ליהודים ידוע שהיהקוא,
 )עדיות, ?מאה לענין ודינו אבן-השעות מסמר על חכמים עם נחלקהבית,
 רחוק היה היום משגנו שלפי הזה, הכלי מ"ה(. י"ב, פרק כלים, מ"חןפ"ג,
 "כשאמר כחוט-השערה: למדקדק בימיהם נחשב היה השקמות, מן הרבהעוד
 לו: אמר הלילה; כהצות ד' אמר כה אומרץ הוא מה לפרעה, משהלו

 כחוט-השערה אם ולמטה, כחוט-השערה אם הלילה, לכשיחצה שקול,הדבר
 אבף על יושב ,יהוא הלילה, בחצי תהי אמר: הקב"ה אבלולמעלה.
 המאת דרשב"; )ממלתא כחוט-השערר השעות את ומכוןהשעות
 התמיד שחיטת זמן לקצוב יכולים היו הזה הכלי על-ידי ומס. צדשפמן,
 היום, מן הכ"ד החלק את בה לצין שבחרו המלה, רפ"ה(. )פסחים,יהפסה
 בכלל, וזמן עת הראשונה במשמעותה מורה היתה "שעה", מלתהיא

 כמאה שהיה שמאי, נשתמש )ובה המשנה ובישון דניאל בספרכהוראתה
 שכן וכדרך נדה(, ריש שעתן", וזן הנשים "כל ואומר: החרבן, לפנישנה
 את כשחלקו אחר-כך, שנשתמשו וכמו וברומית/ ביננית hora מלת עםהדבר
 שעות מיד. נראה כאשר ה/ ונ ע ו ת ע במלת ממנה, קטנים לחלקיםהשעה
 קצר שהוא בין ארך שהוא בין ליום שעות י"ב זמניות, מטבען היואלה
 בן צ"ד, )פסחים, שקיעתה עם וגומרות החמה הנץ עם מתחייות ג()ע"ז,

 שעות, בשתי "יסודיים": במספרים נקצבות והיו פ"א( ברכות,ירושלמי,
 לידים, מאכל ראשונה וסדוריים": או מ"ג( פ"ה, )סנהדרין, שעותהשלש
 בחצאי גם הזמן את מגבילים והיו ב(. י"ב, )פסחים, ליסטין מאכלשניה
 וחצי שש חצי פ"ה(, ריש )פסחים, ומחצה תשעה ומחצה, שמונהשעות:
 היה שאי-אפשר ממחצה, קטנים בחלקים לא אבל צ"ד(, )פסחים,שבע

 המנחה, לפלג שנתנו רביע, חסר שעות )י"א באבן-השעות בהםלדקדק
 בפעל(. קציבה על-ידי ולא החשבון מתוך להם יצאו ע"ב, כ"ו,ברכות,
 הן מקרב זמן לשעור בדרך-העברה ה ע ש במלת משתמשים היולפעמים
 שעה ושוהין אחת שעה ומתפללין אחת שעה שוהין כמו: יתר, הןפחות
 שלום להם אמר שניה שלום, להם אמר ראשונה שעה ל"א(, )ברכות,אחת
 כלי- על-ידי רק חלקיו לשער היה שאי-אפשר הלילה, את ע"א(. נ,.)ב"ק,
 לשלש כבתחלה והלקוהו לשעות, חלקו לא 1( החלפסידרא או מים, שלשעות
 - למעלה. שהעירונו וכמו משמרות לארבעאו

 )ירושלמי, ואמרו עשירי-עם, או מלכים אצל רק מצדם היוהאורולוגין
 תנחומא, החדשו פרשת כהנא, דרב ופסיקתא רבתי פסיקתא ה"ג; פ"ארוה,
 )ובתנחומא אוריליגין לו שהיה שלמלך בא(: פרשת בובר, ר"ש"וצאת

.
 משתמשים הרומיים היו ם, י ב-מ ג 1 ג - יונית בישון שפרושו חלפסידרא, הזה, בכיי 1(

 מלה נזכרה זו ובמשמעות לדבר. לסנגור הרשות שנהנה הזמן, את בו להגבילתכתי-המשפט,

 חבות: לשתי ונחלקה המלה נשתבשה ושם אלא 1'ט(, פ' רבה, )בראשית במדרשזאת

 סרדא."לף
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~26 בישראל והתסתהותם ופגיםסדרי

 מסרך בנו, שהגדיל כיון יום(, של שעה איזו ויורע בה מביט והיהמוסיף:
 בערי- לא אבל ב(, צ"ג/ )כתובות, כירושלים הגדולות בערים אולו",

 ע"ב(. צ"ד, )שם, שעות דכתבינן יתבינן, בירושלים אסו שאמרו: כמוהשדה,
 אומרים ויש בשעה אומרים יש לטעותו יכול אדם עד-כמה ברבר,ונחלקו
 הרבה שם(. ירושלמי, ע"ב; י"ב, פסחים, מ"ג; פ"ה, )סנהדרין,בשתים
 היו לדקדק, יכולים היו שלא או רוצים היו שלא בזמן ובפרטפעמים,
 באמת הם והמקום הזמן ם. 1 ק מ ה מדת על-ידי ן מ ז ה מדת אתמשערים
 אבל כל-שהוא, וצרוף קשר ביניהם ואין בזה זה תלוים שאינם משגים,שני

 לו נ5ח שהיה חברו, על-ידי גם מהם אחד לקצוב תמיד השתדלהאדם
 כשהיה ה. ע 1 נ ח ה משג שלישי, ~שג ביניהם והכניס בחוש, לתפסויותר
 היתה וכנגדו בחבל, מדה להגבילו לו שקשה מקום, של מסים מרחקלפניו
 יום", אדרך הזמן: באחדות המקום מרחק את קצב לזמן, טבעית מדהלו

 כשהיה ויהפך, ישימו. שלשת "מהלך יום", "מהלך או ימים", שלשת"דרך
 קצכ טבעית, מדה בשבילם לו שהסרה זמן, של קטנים שעורים עם עסקלו

 פסיעוהוו: בשעור למדיו יכול שהיה ל, י מ ה או ק ח ר מ ה במדתאותם
 שני או מיל, חצי החמה משתשקע אדם שיהלך כדי בין-השמשות,שעור
 ועד השחר מעלות ע"ב(, ל"ד, )שבת, מיל רבעי שלשה או מיל,שלישי
 פ"א(, ברכות, ירושלמי, צ"ד; )פסחים, מילין חמשה או ארבעה ההמההנץ

 מילין ארבעה עכול שעור ע"ו(, )יומא, מיל ושוהין מיל והוזרין מילהולכין
 ארבעה ולנטילת-ידים לתפלה לגבל, מיל; מהלך חמוץ שעור נ"ג(,)ברכות,
 מ"ו(. )פסחים,מילין

 להסתפק היו זקוקים ה ש ע מ ב הזמן בקציבת אם ה, ע ש ה ת ק 1 ל חה.
 מעצור כל להם היה לא ה ב ש ח מ ב 1 ן 1 י ע ב הנה שעות, ובחצאיבשעות
 ליהודיט, מ~חדת חלוקה זה בענין ומצאנו כרצונם. ולהמשיכה בחלוקתולדקדק
 על בנויה הבבליים חלוקת אם אחרים. עמים אצל דוגמתה פגשנושלא
 של שברים שיטת על מ~סדת היהודים חלוקת היתה הנה 1(, הששיםוחיטת
 אחד והרגע בעונה, מכ"ד אחד העת בשעה, מכ"ד אחד "העונה כ"ד:ע"ד
 מזכרת הזאת החלוקה שם(. ירושלמי, ברכותן ריש )תוספתא, בעת"מכ"ד
 פלטיה וכל בירושלים, היו פלטיאות עכ"ד אחר: אגדה מאמר במספריהלנו

 כ"ד ושוק שוק וכל שוקים, כ"ד ומבוי מבוי וכל מבואות, כ"דופלטיה
 )מדרש בתים" כ"ד וחצר חצר וכל חצרות, כ"ד ושקק שקק וכלשקקים,
 -וה שהוא זו, מחלוקה היוצא השעה, ושבר עם(. רבתי העיר פסוקאיכה,

 עליו שאמרו וכמו בחוש, מרגש אינו שכמעט בקרוב, ~קינדהלרביעית
 קלה, ההלוקה כל על מלמד לאמרו', וכדי או "כהרף-עין", שהואבירושלמי,

 ובוו בבוש, מששים אחר מצרים בתימ.ד: מוצאים אגו הששים לשיטת דיגמא הייו1(
 מששיפ אחד עדן בעדן, עששים אחד גן בגן, מששים אחד העולם בעולם, מששיםאחד

 ציד(. )פסחים,בגיהנום
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 בורנשטיין י.ח.ב27

 שקיים, לפרשת בפיוט זה חשבון בהביאו והקשיר, עיונית. אלאשאינה
 מצאנו הזה וכענין רגעים". לכמה הרגע את מחלק "והמדקדק ואומר:מוסיף
 עד אלא מדקדקים היו לא שבהשקפותיהם שאף-על-פי הכלדיים, אצלגם

 ח"ב, שטערנדיענסט", אונד "שטערנקונדע קוגלר, )"ין גדולה שעהשליש
 המדרגה של השעה שברי על מדקדקים היו בחשבונותיהם בכל-זאת59(,

 וכן 12( צד מאנדבערעכנונג", באבילאנישע "דיע קוגקר/ )עיןהשלישית
 אחריו. התוכנים וכל תלמיעשה

 שמעון רבי אמר במאמרם: בלי-ספק כונו האלה והרגעים העתיםאל
 הוא שעותיו, ולא רגעיו ולא עציו לא יודע שאינו בשר-ודם,בן-יוחאי:
 נכנס ושעותיו, ועתיו רגעיו יודע שהוא הקב"ה, אבל הקרשו על מאלמוסיף
 ט"ז. רמז בילקוט, הוא וכן פ"יז סוף רבה, )בראשית כחוט-השערהבו

 אבל =ושעותיו"(. מלת נשמטה אלהים, ויכל פסוק לתורה, רש"יובפרוש
 עתיו ולא רגעיו "לא להיות: ראוי היה הגס אל הדק מן החלקים סדרלפי
 הד"ר בהוצאת ואוקספורד פריז לונדון, בכ"י הגירסא היא וכן שעותיו",ולא

 נשנה ועתיו, רגעיו יודע שהוא הקב"ה, אבל המאמר: )ובסוףתיאודור
 מדרש אחר במקום הזה המאמר לבעל ומצאתי י רישא(. אגב הזההסדר
 שמעון רבי שאמרנו: בסדר בו מסדרים השעה שחלקי שלפנינו, לאותודומה

 אומר לילה, של ועתותיו ורגעיו זמניו יודע שאינו משה, אומר:בן-יוחאי
 י צ ח ב ויהי אומר לילה, של ועתותיו ורגעיו זמניו שיודע הקב"ה, תו ו צ חכ

 פה אבל 1(. 22( צד הופמן, הוצאת בן-יוחאי, שמעון דר' )מכילתאהלילה
 שאפשר אחר, במקום עוד נזכרה שלא "זמניו"/ חדשה מלה עודמצאנו
 רגעיו שהם זמניו/ יודע פרט: שאחרי כלל כעין שהיא עליה, לאמרהיה

 נותנים וע י נ מ "ז במלת והרבוי "ורגעיו" שבמלת וו-החבור אבלועתותיון
 "זמן/ קם לו שנתנו העת, מן קטן לחלק היונה פה שגם לשער,מקום
 דברי עם ??11 וזה ברגע, מכ"ד אחד יהיה שבתוספתא החלוקה סדרולפי

 רגעים. לכמה הרגע את מהלק שהמדקדקהקליר,
 מ~חדת שהיתה הזאת, החלוקה מלבד ה. ע ש ל ת ר ח א ה ק ו ל חד.
 אמרו ועליה בבלן לבני מ~חדת אחרת חלוקה עוד מצאנו ארץ-ישראל,לבני

 אלפים ושמונת רבוא מחמשת אחד רגע? "וכמה א(: ב )ברכות,בתלמוד

 רני  *תני בלשון הלילה( בחצי ו-וי הטסט רבתי בפסיקתא מובא זה מאמר1(
 גם הזה וכסדר לילה", של 1LVJT ולא רגעיו ולא עתותיו "לא הגירסא: ושם בן-יוחאי",'שמעון

 חמכייה" יז"רטת זממך "ולא המלים חסרות קפ"ו( )רמז ובילקוט כהנא. דאבבפסיקתא
 עקר.בראית

 יהודה "רבי בן-בתירה: יהודה רבי 3שם זה מאמר הובא ישמעאל רבי שיובמכילתא
 המאמר שבעל ולפי י"ג(. בא, )פרישת חלקי" הוא ועתיתיוו שעותיו שיודע מי אומר:בן-בתירה

 כאן חסרה ואויי הדק. אי הגס מן הזמן חלקי מסדר הוא לפיכך בלבד, הקב"ה על רקמדבר

 המקומות. בכל הנמצאה ,רגעיו", מלת המאמרבסקי
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 בגמראא לפנינו הגירסא היא כך בשעה". ושמונה ושמונים מאותושמונה
 כל שיהיו כדי בלי-ספק, - רבוא" ה נ ד מ "ש אחרת: נוסחא הובאה שםובגייון
 שיהיה רחוקה, הגהה עוד שם )ועין שמונה משמונה מרכביםהמסקרים
 לפנינו הגירסא א( )ד, זויה ובעבודה תורה(ן פסוקי מנין עם מסכיםהמספר
 ושמונה וארבעים מאות ושמונה אלפים ושלשת רבוא מחמש זאחתבדפוס:
 מאות ושש אלפים "בחמשת המקומות: בשני הגירסא מינכן ובכ"יבשעה",
 להגיה שהרבה על זקנו רש"י על שהתרעם ם, ת ורבנו ושמונה"וושמונים
 ותקן: כרצונו המספרים כל את לשנות כאן לעצמו הרשה מדעתו,בתלמוד
 הישר, )ספר וארבעה" ועשרים מאות שמונה אלפים שלשת מרבוא"אחד
 היויושלמי, דברי ממנו ונעלמו התוספתא. דברי עם לכונם כדי דצ"ג(,סמן

1nweעל-ידי הספרים בכל הזה המאמר נשתבש באמת אבל הן. חלוקות 
 נשאר האמתי והנוסח כרצונמן בתלמוד-בבלי והגיהו שנו אשרומעתיקים,

 ולשבשו בו להגיה הרבו לא בו לעין הרבו שלא שמתוך בירושלמי,לנו
 ושמונה אלפים וששת רבוא מחמשת אחד הרגע שמואל, "תני והוא:כל-כך,
 רני5 קומי פסוק איכה, במדרש היבא )וכן לשעה" ושמונה וארבעיםסאות

 וששת אלפים מחמשת "אחד בטעות: נעתק ג, פרשה ל, א 1 מ שובמדרש
 להיות צריך וכן סדרם(, ואת מקומם את החליפו והרבבות והאלפים -רבוא"

 ובכ"י "וששת", מלת בדפוס אצלנו נשתבשה זרה שבעבודה אלא בבבלי,גם
 דרך ובאיזה הזה? המשנה למספר טעם מה אבל "ישמונים". מלתמינכן
 כל לפתרון נאמן מקור הרכבתו? חלקי הם ומה הזאת? החלוקהיצאה

 בן-ברזלי יהודה לרבי ה ר י צ י ר פ ס בפרוש מצאתי האלההשאלות
 הטעיות בתקון דבריו את כאן מעתיק שאני 249(, - 248 )צד"ברצלוני
 חנכ"ל, שצ"ם הידועים הכוכבים שבעת את הרב שהזכיר לאחר בהם.נתנפלו

 ושיש 1(, וארים בלתי סין, כיל, שמשא, נבו, כיון, בשמות: אצלו,הנקראים
 ללבנה מיכאל, - לכוכב ענאל, - לנגה רפאל, - לחמה מלאכים: שבעהעליהם

 ולאחר סמאל, - ולמאדים צדקיאל, - לצדק קבציאל, - לשבתאיגבריאל,
 הוא מאריך וטבעם, מראיהם שונות, בארצות ממשלתם גבולותששכיר
 הימים לפי והעולם, האדם על והשפעתם פעלותיהם על שלם דףלדבר

 הזמן חלוקת על לדבר ישוב ואחר-כך בעולם, מושלים שהםוהשעות
 גדולות, [nlyw] )ושעות( י"ב שהן קטנות, שעות כ=ד יום "וכלויאמר:
 י"א והמעלה מעלות. קצ"ב והלילה היום מעלות, י"ו והשעה ולילה.יום

 י"ס, העונה עינות, קי-ב אלפ-ם ב והלילה היום ]קע"ו[, אחת השעהעונות,
 עתותי ]ושמ"ר[ )ושמר( איפים שלשת רשעה ]עתית[, )עונות( ר"טהמעלה

 )בל(, ביל כיון, הם: חנכ"י, שצ"ם סרר ?"י סוריה, בלשון אלה הכוכבים שמות1[
 צד סאכוי, בתרגום אלבירוני )עלן וסיהרא 1ב1 בלתי, שמשא, ניריג(, הגביים: )ואברברגל
 תר "נרגלי - ארים ובמקום ל, י כ תחת "ביל* הברצלוני בדברי לתקן שיש וברור,172(.

 ;יק11. היוני השם והוא  ואריסן, ההיות שצריך ואפשרוניריג",
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 בורנשטיין י.ח.272

 )י"וז העת עתות. קכ"ח[ אלף ]מ וקכ"ד( )מאלף והלילההיום
 )רי"ג( אלפים ג המעלה רגעים, ]שכ"ג[ )שר"ג( העונה רגעים,]י"ז[
 רגעים(, רנ"ג אלפים ג והמעלה רגעים שרג )העונה רגעים 1( נ"ג[]ך

 והלילה היום רגעים, מ"ח[ ף אלפים ]ו מ"ח( איפים )י"ו רבוא ההשעה
 היום )=סךף-ש1ן(, הרפעין שני הרגע רגעים, קע"ו אלפים )רבוא(ל"צ

 שנ"ב1 אלפים וד' רבוא ]קל"ו שנב( אלפים וד' רבוא )כלווהלילה
 עינים. למראה הרב דברי את יברר הבא הקצר הלוח -הרפעין".

הרפעיןרגעיםעהותעונותמעלותשעות
1922112401286521761364352 12יום

16176334456848113696שעה

1120935537106מעלה

19323646עונה

2רגע

 מתוך - וכפי-הנראה קדמון, ממקור בלי-ספק לקוחים הברצלונידברי
 מביא, שהוא הכוכבים, שמות כי לשמואל, מיחסות שהיו הברייתות מןאחת
 אם כי נמצא לא ללבנה "סין= והשם אחר מקום בשום עוד נמצאולא

 יציז "רגע", במלת הרשום בטור שלפנינו, הלוח חרכי ומתוך הכלדיים.אצי
 - לרגע, התלמוד בעלי שנתנו למספר המשן 56848, המספר לעינינוויופיע
 בו, הרגיש שלא דבר - מחבריו, יותר גדולים בציונים כתבנוהושעל-כן

 דברי מביא שהיה בודאי בו, הרגיש ~לו כי הברצלוני, גםכפי-הנראה,
 שהיא עליה שאמרו שהשעה נלמד, דרכנו ולפי בכל-מקום; כדרכוהתלמוד
 זה ודבר הכלדיים, בה שהרגלו הגדולה השעה היא בשעה, 56848 מןאחד

 "תני בירושלמי: עליה שאמרו וכמו היא, בבלית הזאת שהחלוקהמוכיח/
 לפי- הוא פשוטה בשעה הנמצאים הרגעים מספר בבבל. שהיה ל", א ו מש
 מספרים הם 8, מלבד ידותיה, שכל 8.11.17.19, למכללה ?וה 28424ןזה

  הלוקה בכל מהזרים שבעולס בנוהג כי מאד, ומוזר מתמיה דבר -ראשוניים,
 קרוב ולבן הרבה. מספרים על-ידי להתחיק הנוחים מרכבים מספריםאחר

 על4 הסוד לבעלי ויצאה אסטרולוגית, אלא אינה זו חלוקה שכללשער,

 בקרוב, והלבנה הסמה שנות לשוה מהם שכל-אחד מספרים, מכפלתידי
 והלבנה ההמה שנות לשוה י"ז מספר וגם ידועים, שנה וי"ט י"א ח, שלהמחזורים
 2(. הכלדיים אצל ללב נמצאו כאלה מרכבים למספרים דוגמאותבמקצת.
 לצ שבארנו הראשונות החלוקות שתי ת. י ש ע מ ת ר ח א ה ק ו ל חז.
 תכונתן על מעיד זה ודבר העבור, בחשבונות כל-1כר אחריהןהשאירו

 ולת הספר, ומעתיקי ת"ת; ?ל ף ואות ת"ק, מספר על כידוע, מורה, ד האות1(

 השנית ואת ר לאות הראשונה את שוו התבות, בראשי האלה הסופיות האותיות ענין מהידעו

 לגמרי.השמיטו

 שלם. פרק כאלה ,ענקיים" למספרים הקדיש 48( ח"א, )שטערגקונדע, קוגלר 2(,
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לד1 בישראל והתפתחותם זמניםסדרי

 לפי- אשר אחרת, חלוקה שרידי עוד מצאתי אבל האסטרולוגית, אוהעיונית
 המעברים, מן אחד ישראל. חכמי בין נוהגת היתה לבדה היא רקדעתי,
 לבריאת מ"ח ה"א בשנת ספרו את וכתב בצרפת כפי-הנראה, חי,אשר
 ללבנה, חמה שקדמה תרמ"ז, לד"ט ראיה לנו יש "ועוד אומר:עולם,

 בריאת של ראשון ניסן ירהינאה: שמואל דתני ירחינאה. דשמואלמברייתא
 כי פונדיון, חסר חילין נ"ח שעות כ"ו ימים ד' ללבנה חמה קדמהעולם
 שעותי ב' הוא גדולה, במעלה חילין ל' יש כי בשעה, מט"ו אחדהחיל
 הזה המאמר את המעתיק רמש"ש, ע"ב(. מ"ג, דף 1138, סמן ברלין,)כ"י

 "שעות", ומלת "פונדיון" מלת אצל ושאלה תמיהה סמני מציגברשימתו,
 זרות כל אלה מלים בשתי אין באמת אבל מוטעות. או לזרות חשבןאשר
 תרמ"ז לד"ט תמורת אחרות: טעיות זה במאמר נפלו וכנגדן שבוש,וכל
 צריך חילין נ"ח שעות כ"ו ימים ד' ותמורת תרמ"ב לז"ט להיותצריך
 בכתב-יד, לזה זה דומים וז' ד' כי חילין, ט' שעות ט' ימים ז'להיות
 להיות צריך גדולה ה ל ע מ ב ותמורת ונ"ח; בכ"ג להתחלף נוחה ט'ואווז
 מי"ב אחד מטבע, שם המשנה בלשון שהיא "פונדיון", מלת גדולה. ה ע שב

 בחיל(, מיוב לאחד - )וכאן, בכלל מי"ב אחד הלק על גם מורה כסף,בדינר
 ב*תשובות גאון האיי מרב )המובא בן-לוי רב זד במלה שישתמשכדרך

 וכדרך המזלות, באזור מי"ב אחד לחלק שפ"ו( סמן הרכבי, הוצאתהגאונים*,
 על גם-היא מורה בדינר, מששה אחד מטבע, שם היא שגם ,דנקא*,שמלת
 ליה(. )שבת, במיל מי"ב אחד על דדנקא ופלגא נ"ח( )יבמות, בכללשתות
 פשוטה, בשעה מט"ו אחד או גדולה בשעה משלשים אחד שהחילומפני
 1(. ברורים והדברים מי"ב, אחד פחות חילין לט' שוים חלקים תרמ"בנמצאו
 חלקו אמרנו, כאשר הכלדיים. הבבליים מן היא גם לקוחה הזאתהחלוקה

 השעה ואת מזלות, י"ב כנגד )קם-בי(, כפולות שעות לי"ב והלילה היוםאת
 שבכל מעלות שלשים כנגד "אוש", בשם שקראום חלקים, לשלשיםהכפולה
 גדולות, שעות לי"ב והלילה היום את שחלקו היהודים, גם עשו וכןמזל,
 קראום ולכן מזל, שבכל המעלות כמספר חלקים, לשלשים גדולה שעהיכל

 עוד ונשארו 2(. הרקיע שבגלגל מעלות לש"ס נתנו אשר כשם*חילין",

 ב*המבשי", ב"ג מאת והובא גינצבויג כ"י )מגנזי אחי יהובי אחי-כר ומצאתי1(
 ה ע ש ג במקום אבל שתקנתיה. כמו זו ברייתא דברי שהעתיק ו(, לגליון הוספה ב,שנה

 גוויה. ה ל ע מ ג Off גם כתובגדולה
 הגאונים ובדברי יחיד( )בלשון דשמוא9 בברייתא פעמים כמה מובא ,חילי השם2(
 ושע"ד(. שיעד י'ב, סמן להרכבי, הגאוניסן ,תשובות )עין ם( י י י ח וברגים ל, י ח)ביחיד
 דארעא, פלכותא כעין דרקיעא פלכותא לנפשו המתאר הדורש, בגמרא. גם אחת פעםונזכר
 זלם, )עין לחילותיהם הרומיים בימיו קראו אשר כשמות במסמרותיהם השמים לצגאותקורא

 תיל גל ועי י, י ת שלשים לו בראתי ומזי מז9 כל ועי ואומר: 112(, צד ח"א,גייטראגע,
 *לשים ולגיון לגיון כל ועל ן, ו י ג ל שלשים ורהטון רהטון כי ועל ן, 1 ט ה רוחלשים וחיי

 18 ועהתקופה
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 לו, קודם או רס"ג של בן-דורו בן-עלאן, יהושע רבי אצל זו חלוקהעקבות
 כי החכמים. שחלקוה כפי דקים, ושמונים לאלף נתחלקה "והשעהשאומר:

% וח"ו מעלות, להמש-עשרה השעה את חלקוהם  לשבעם לה מ 
 =דרגה=, הערבית המלה את תרגמתי דקים". ושמונים אלף וזהו דקים,ושנים
 דברת את בךעלאן כתב שלו מאד, קרוב אבי "מעלה"ו במלת הרכבללפי

 כן נקרא שראית מה שכפי "חיל/ במלת במקומה משתמש היהבעברית,
 הנותן הזה, הקדמון המעבר מדברי פשוטה. משעה הט"ו החלקבעברית
 נכבדה, תולדה להוציא יכולים אנו מזו, נמוכה זו חלוקות, שתילשעה

 הערוך, גירסת יפי ב, ל"ב, )ברכות, ן י ט ר ק שלשים וגסטרא גסטרא כל ועי א, ר ט סג

 באה מטין אבי סופרים"(. "דקדוקי עין שונים. וכ"י התלמוד ואגדות הילקוט א, ר ט ם גערך

 המזל מחלוקת שנלקחה לחשב, אפשר מקום? בשום נמצאה שלא שלשים, שלשים של זוחלוקה

 )פתח הארץ" *צורת בספר שכתב הנשיא, אברהם לרבי מצאתי זה ראה אבל מעלות;לשלשים

 מהם ומזל מזל חלקי כ5 יהיו הרקיע, מזלית לי"ב הרקיע מעלות ש"ס חולק אתה *ואםג(:

 מעלה, אותם קוראין ישמעאל וחכמי ל, י ח מהם וחיק חיק לכי קוראים ואנו חיקים,שלשים

 ר, ב ש לו קוראין ישמעאל וחכמי ן, 1 ט ה ר חלק כל ונקרא חלקים לס' נחלק וחיל חילוכ5

 קוראין ישמעאל וחכמי ן, 1 י ג ל מהם חלק כל ונקרא חלקים, לס' נחלק ט ה ר ו ט ה רוכל
 מחלקות ובכל בתימוד, גם הנכונה הנוסחא היתה שכך הדברים, ונראים וכוי. שני* שברלו

 גאון, סעדיה רב גם האלה הדברים את הבין וכך שלשים. תמורת ם י ש ש להיות צריךאלה

 וכזו[אמס", ורואבע ותואלת והואלי דקאיק חילות לנ"ט, קח"ר זה: למאמר הערבי בפרושושכתב

 )הרבים לחילות מכונים יג"ט, ח"ר שסמנם והקרטון, והגסטרא והלגיון והרהטון החיץכלומר,

 אלה מחלקות שכל הרי התוכנים(. )של והחמישיים הרביעיים השלישיים, השניים, חיל(,מן

 המה. ששים ששיםחלקי
 דשמואל, בברייתא אחד במקום 5 י ח השם בצד נזכרים ן 1 י ג ל 1 ט ה ר השמותגם

 א"ך בי לחמה, חיל א"ך ב"י קרובים? הם "וכמה וז"ל: המאורות, זקיות על המדברבפרק
 לה"ס א"ס לחמה, רה"ט סד"ל י"ג כ' מזלץ נאותו התלי מסזם או מתחיי וכמהללבנה;
 שלקיות לזכיר, אנו צריכים במקצת משבש וגם הסתום הזה המאמר להבנת )פ-ב(.ללבנה"

 בזמן אלא מקום למצא יכולות אינן הנגוד( ברגע וללבנה הסויד ברגע )לתמההמאורות

 את קוצבים התכונה וחכמי מדאי. יותר מזנבו( )או התלי מראש הירח עוד נתרחקש5א

 שבתוך בקרוב, הלבנה ללקיות וי"ב החמה ללקיות מעלות י"ח שלמים, במספרים הזההמרחק
 פינסטערניססע(, )סארציעלע במקצתם על-כל-פנים שילקו למאורות עוד אפשר אלהגבולים

 שבתנאים )אף-על-9י לקות מידי לגמרי ימלטו אז כי אלה, גבולית יעברו אם כן שאיןמה

 השמש ומסלול הירח רחב ויותר(. אחת במעלה אלה גבולים שיגדלו אפשר ביותרמסגלים

 )י-ב אלה ממספרים שנים הירח. ליקיות וכס-ב השבש חלקיות מעלה דקי כצ-ד אזיעלה
 )ס"א אחת באחדות אלא נבדל אינו השלישי כצורתם, שלפנינו במאמר מוצאים אנווצ-ד(

 יחמה, א"ך ב"י שבברייתא, הרביעי המספר את גם להגיה קרוב ועי-פי-זה ס-ב(,תמורת
 ופרוש לנו. הידוע ט ה ר בשם לה"ט מלת ולהחליף א-ך, ח-י או א-ך ז-י במקומוולכתוב

 יזא זה קרובים להיות התלי וראש הירח צריכים ודקים מעלות כמה הוא: כךהעברים
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275 בישראל והתפתהוהם זמניםסדרי

 חלא אחת, בפעם נעשתה לא לנו, הידועה חלקים, לתתר"ף השעהשחלוקת
 אחרים לחלקים חלוק היה חיל וכל חילין, או מעלות לט"ו חלקוהשבתחלה

 חלוקה לחיל או למעלה נתנו ואחר-כך ששים, ששים של החלוקה שיטתלפי
  בעצמו בן-עלאן יבאר הזאת החדשה החלוקה סבת חלקים. ע"ב שלאחרת

 שהיו זמן שהיה יוצא, עד-כה שראינו מה מכל בסמוך. שנביאבדבריו,
 היו החיל שברי את ושבריהם. חילין במספר השעות שברי אתחושבים
 חלקים תרמ"ב ששים. ששים של בשברים או פשוטים בשברים אםמביעים

 חילין ח הששים, שיטת לפי או, פונדיון חסר חילין ט ראינו, כאשרהם/
 רהטין נ הילין ב או שתית, חסר חילין ג ?וים היו חלקים ר"ד רהטין;נעה

 בזה.וביוצא
 שהש הזאת, החשקה על חלקים, לתתר"ף השעה חלוקתח.
 כל יאמרו מולדותיה, את עד-העם מחוצבים אנו 'שעליה המתפשטת,ההלוקה
 בברייתא זכרה בא וכבר לימים, מאד עתיקה שהיא פה-אחד,המעברים
 מקבלני כך האלה: הדברים את השני גמליאל רבן בפי הנותנתהידועה,
 ושני ומחצה יום מכ"ט פחותה יבנה של קדשה שאין אבי-אבא,מבית
 נשוב הזאת הברייתא דברי אל א(. כ"ה, )ר"ה, ם י ק ל ח וע"ג שעהשלישי
 האלה החלקים שאין לדעת, ננכח ושם החדש, מדת על בדפרנועוד

 עסוקים שאנו זו, חלוקה ובאמת מאחרת, הוספה אלא זו בברייתאהאמורים
 בשעה האחרון, החתום מזמן ומיצאה אחיותיה, מכל הצעירה היא עתה,בה

 השעה הלוקת המולדות. בחשבון ליסוד תלמי של החרש מדתשנתקבלה
 בני חלוקת השמים. וגלגל השנה תקיפת חלוקת יסוד על הטבעהלחילין

 היום, על-ידו נחלק שכבר כ"ד, המספר את ליסוד לה שמהארץ-ישראל
 סגיות להם שנתנו שונים, מספרים הרכבת לה בחרה בבל בניוחלוקת
 שזמן כזה, מנין לה בחרה לתתר*ף השעה וחלוקת באסטרולוגיה,מיחדות
 על-ידו נמדד יהיה העבור, חשבונות כל נוסדו שעליו לבנה, שלחדשה
 כבר ולשון, אמה כל אצל דוגמתה נמצאה שלא זו, חלוקה על גמור.בדיוק

 )קה"ח, בהלכותיו הרמב"ם טעם. לה למצא שבקשו שונים, חכמיםהשתוממו
 שמנין לפי תתר"ף(? )של זה למנין השעה את חלקו עולמה אומר:רפ"ו(
 והרבה ועשור, המש ותשיע, ושתות ושליש ושמינית ורביע חצי בו ישזה

 חפשית, בחירה אלא אינה זו חלוקה ולפי-זה השמות=. אלו לכל ישחלקים

- -
 מוסיפה והברייתא ללבנה. וכ"א י"ב לחמה, רהט וכ"א חיל י"ח( )או י"ז הלקית?בשעת
 מתחיל הגלגל( )מחלקי "וכמה ואומרת: הקדרות מעגול ונטיתי הירה רחב שעור גםלקצוב
 רה"ט סד-ל ל"ג כ' מזי? באותו הלקות( לעת הקדרות מעגול )לנטות התלי מסוםאו

 ב"י - המספרים ללבנה. ומ"ח לחמה רה-ט וצ-ד יגיון כ כלומר. 55בנה-, )א-ס( א"עלחמה
 שנים-עשר, במקרא: שמושם כדרך כאן וס"א---כהובים כ-א תמורת וא-ס א"ך י"ב,תמורת
 המקום כאן שאין איא קדומים, בכ"י כאלה דוגמאות ונמצאו וששים. אחד ועשרים,אחד

להביאן.
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 רבות, מידות סשרכב אחר במספר לבחור יכולים היו כך בה, שבחרווכשם
 וכענין שבעולם. חשבונות מיני בכל אלא המולדות, בחשבונות דבר סוףולא
 להיותה לתתר"ף השעה חלוקת ששמו האדומי, עזריה רבי נם כתבהוא
 שיש פינצי, יצחק רבי הרגיש כבר אבל פ"מ(. )"מאור-עינים", החשבוןנקלת
 לאמר, לו שהיה ותחת המדה על שהפריז אלא גרידא, מהסכמה יותרכאן
 ונתן הכרחיתן *חלוקה בשם אותה כנה מכריע, צד זו בחלוקהשיש
 אין אם אבל א(. סמן )"צדק-עולמים"ן על-כך לתפשו להאדומי מקוםבזה

 בלי אשר מספקת, עזה כאן יש הנה ההגיוני, במשמעה הכרחית זוחלוקה
 חבריו מכל יותר תתר"ף במספר לבחור העבור חכמי את המריצהכל-ספק
 המספקת והקלה רבינו למספרים ממנו, יותר ועוד כמוהו, להתחלקהנוחים
 אשר מבלי שונים, חכמים עליה עמדו שכבר עד כל-כך, לעין גלויההזאת
 עבט הריי החכמים בזה נגעו האחרונות בשנים אחיו. דברי את אישראו

 דייטשען דער )צייטשריפט כהן והר"ב 31( צד ח"ב, ותחכמוני',)במאסף
 ההלוקה שסבת אחת, לדעה ונתכונו 375( צד ס"ה, חלק געזעל./משרג.
 מחלקי דקים למוד ?וים שבו השעה ששברי הלבנה, חדש מדת היאהזאת
 "יסודי בספרו הרחז"ס קדם שניהם ואת בדק. מי"ח אחד והלק בשעהששים

 ידוע היה כבר חדש אשר שהטעם נעלם, רחז"ס מעיני גם אבלהעבור"1
 לאחר 37(, צד העבור, )ספר הנשיא בר-חייא ר"א לפניו. חכמי-העבורלכל
 של שברים קבוצת על-ידי וחצי יום כ"ט על העודף החלק אתשקצב
 מחמשת חלקים שלשה ועוד בשעה, מתשע הלקים וששה שהבהשעה,
 תשיע חמש בשתות חלקים מארביה אחד וחלק השעה גתשיעיתחלקים
 עד קוטנן אל גודלן האלה החלקים את מתיר *וכשאתה יוסיף: -השעה=/
 מוצא אתה אין האלה, השברים כל בו מוצא שתהיה מנין בידךשיעלה

 השונים השברים את תקבץ אם כלומר, ושמונים", אלף אסכי
 תמצא, 6 3 1באיכותיהם:

4.6.531 5.9 19

 חלקים לתשצ"ג עולה וקבוצם 1080 היא לכלם, המשתפת הקטנה,שהאיכה
 השעה את ז"ל רבותינו הלקו זה מפני לי, "וכמדומה ייתם: והואכאלה.
 ב"צדק- האדומי מאת המיבא האפודי, הלך ובעקבותיו האלה*.יחלקים
עולמים"

 )שם"
 שם(, האדומי )הביאו כ=י העבור* ב"ספר זכות, והר"א

 לשנוי הוצעה לחיק שלא "כדי שהוא: ואומר, יותר, הזה הטעם אתמסביר
 ויתבלבל יותר, גם ורביעיים שלישיים שניים, דקים שכושים כתוכנים,הלקים

 החלוקים יחלוק למען רגעים, לע"ו החלק לחלוק אדא ב ר ח ר וכ ה וכןההשבון.
 2( פועל הזה הטעם מן כאשר 1(, המהזור תקופות צ"ו בין לשמואלשנותרו

 חיקים 4104 על השעה את לחלק אלבירוני הערבי החכם גם הזקק הזה הטעם 1מ11(
 132(. צד ר"ג*,  .מחלקתרעבן

 ער-היות ונמצאים הירח, מהלך על ליחות שחצר פועי, ב יעק רבי ששו8(
 - שתים. גאוצרות-ספריםהכחגבים

www.daat.ac.il



-

.- 
. - . ' בישראל והתפתחותם זמניםסדרי . ---- . . לשל . 

 בן-עלאן, יהושע רבי כתב הזה וכענין סבובים". הי"ז בעבור 5י*ז סלקסלק
 למה איש, לך יאמר "ואם יאמר: למעלה, שהבאתי דבריו, בהמשךאשר
 לאלף או ושבעים לאלף ולא חלקים, ושמונים לאלף השעה אתחלקת

 ואחר ונעלה. רצויה כונה בזה להם היתה כי היא, התשובהותשעים?
 לחכמים דקה המצאה בזה ושיש האמת, אל שכוני להם, נודע וחקרו,שדרשו

 והירחץ השמש ומהלך השמים גלגל מהלך את בדעתם כי וזה,ולתלמידים.
 הדגים. ועד הגדי עד הטלה מן מזלות י"ב השמים גלגל כי להם,גודע
 ובכל 1(, קטנות ששים חיל ובכל )חיל(, מעלה שלשים מזל בכל כיוידעו,
  שלישיה  וכל שלישיות, לששים תתחלק שניה וכל שניות, ששיםקטנה
 לששים חמישיה וכל חמישיות, לששים רביעיה וכל רביעיות,לששים
 עשרה עד לשמיניות, שביעיה וכל שביעיות, לששים ששיה וכלששיות,
 2(. שקצרוהו" ארוך חשבון ודקיה, ]בשעה[ העבור מעשה את ובארוויותר.
 מטשטשת היתה שכפי-הנראה, מרבע, בחצאי שהוספנו "בשעה", מלתתחת
 בעיני. ברורה הדברים כונת בכל-אפן בכ"י, פנוי מקום נשאר המעתיק,מפני

 עד ולשלישיות לשניות לחילין, הזמן את וגם הגלגל את חלקוהתוכנים
 חלקי על-ידי אצלם מתפרשת חלש-הלבנה מדת גם היתה ולכן ויותר,עשרה
 יותר קצרה דרך להם בקשו העבור חכמי אבל שונותן ממדרגותששיות
 זה שבאר וכדרך תתר"ף, בחלקי כלומר, ודקים, שעות במספר רקוקצבוה
 3(. למעלה דבריו את שהבאתי זכות,ר"א

 שכבר יוצא, למעלה, שהבאתי ברלין, כ"י מתוך הברייתאמדברי
 תתר"ף, חלקי על-ידי לא אותה שקצבה אלא תרמ"ב, ז"ט קדימת אתידעה
 )שנתיחסה זו ברייתא חבור שבזמן מזה, ונראה וחלקיו. ההיל במדתכי-אם
 חלקים, לתתר"ף השעה עוד נתיקה לא ישמעאל( ורבי יהושע לרביבכ"י
 נקצבת שהיתה אלא שבידינו, לאותה מכינת היתה כבר החדש מדתאבל
 ואהד חילין י"א שעות י"ב יום כ"ט למשל: ושבריהם, החילין במדתאז

 אחרת, בברייתא לתתר"ף ההלוקה נזכרה זה כנגד אבל בפונדיון.מששה
 יששכר בני *כשעלו כי "עברונות", ספר בראש שהובאה לשמואל,המיחסת
 מאחרת ין ברייתא תהיה ולפי-זה לשעה", חלקים תתר"ף קבעולמרום,
 ישמעאל. ורבי יהושע לרבי שנתיחסהלאותה

 "חדשות: ובישינות ודק"יק'י בערבית שנקראי כמי 4 י ק ד ?רוש:1(
~minute מלעיז 

 ת. 1 ג ח מ קטנות: מתרגם והרכבי ה. נ ט ק -רומית
 נתחלפת שע5-ידיו הדרך, את בארתי ולא שקצרתי כלומר, קא~תצרתה., בערבית:2(

 המעברית שקצריה כלומר, "אכת?רוה", לקרץ: יש ואולי תתר"ף. לחלקי הששיים שבריקבוצת
 תתר"ף. מחלקי פשוט אחד ישבר הששיים שברי קבוצת אתוהקטינו

 השעה שחלוקת אמר, יגז1ר מספרים, ש5 במשהק להשתעשע האוהב מאהלי, החכם3(
 שרירי בכל כי הדבר, אמת הקדמונים. הבבליים מן ליהודים חיא מירשה חלקיםלתתר"ף

 ועי- הרצון, בפגי העומד דבר יך אין אבי כזו, 5חיוקה קי רמז גם נמצא לאכתבי-היתדות
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