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 תפקידם את השומרים והלילה, היום ה. ל י ל ה ו מ י ה ת ד ל 1 ב גט(-.
 חזיונות וככל זה, אחרי זה תכופים משמרתם אל יוצאים אינםחליפות,
 מעבר, של זמן ביניהם יש וקפיצה, בדלוג דרכם עושים שאינםהטבע,
 לילה מדת מעט מעט אך אשר עד אור, מפני וחשך חשך מפני אורהגולל
 והנה מעינינו, השמש תעלם כמעט לילה. למדת יום ומדת יום למדתנהפכת
 )דאממערונג(, ף ש נ ה הוא - באויר עוד המפזר אורה עריבת שעת תחלמיד

 ככל בארץי ותכונתו המקום להב ועם השנה ימות עם משתנה זמנושמשך
 וכן. יום של זיוי יחלש כן האפק, תחת אל לרדת השמש תעמיקאשר

 אורם. מדרגת לפי אחיו אמרי איש ממחבואם, לצאת השמים כוכבייוסיפו

 אהד הזאת ובדרך ליודערחן, כידוע מאין, יש יברא אפשר המספרים וסוד צרופי-אותיותפי

 הנעשינו הדברים שכל ההנחה, מן הוא יוצא חפצו. מחוז אי הגיע למען הזה, הנכבד החכםגם

 ממעי. בשמים הנראים החזיונות של דיוקנם דמות אלא הקדמונים בעיני היו לא מתחתבארץ

 סדרו יש כך למטה, ומגים סדרי שיש וכשם ברקיע, בו כיוצא יש-יו בארץ ff~v מהבי

 הקב"הן של זמנים לסדר ומסימת שלמה שיטה לו ברא אלה יסודות על-פי למעיה.זמנים

 לארבע שוה זו בשיטה הקב"ה של שיומו להגיד, לנו יהיה די ולעניננו בה, עסק לנושאין
 של. משנותיו שנה וששים מאות וארבע אלף שגתו נמצאת ורביע. שס"ה בנוה עמה,ושנות

 והנון וארבעים. מאות וארבע אלף יום, ש"ס בת שהיא הקב"ה, של העגלה והשנה ודם,בשר

 אלא ורביע, יום שס"ה )בנות שגה שמונה-עשרה במשך חלילה חוזרות והלבנה החמהלקיות

 הקב"ה של תקופת-הלקיות נמצאת השנים(, מיני שני בין להבדיל חושש איננושהמחבר

 אז איננו המחבר אבל תתר"ף! פעמים כ"ד ביום, שיש ה"חיקים" כמספר ממש שנה,25921
 והנה היא!(, בשמים לא יאמרו: לבלתי מיראתו, )אולי זה אחד עד על-פי משפטלהוציא

 עפ כחוט-השערה מכון שנותיה מספר שגם בארץ, אחרת תקופה שני, עד עוד יגו מביאהוא

 הבגליים לדעת המזלות, באזור לאחוריה נעתקת האביב נקדת ביום: שיש תתר"ף חלקיהיספר
 עוד היש שנה! 25920 כיה תקופתה נמצאת שנה. ושתים בשבעים אחת מעלההקדמונים,

 הני יפים איה דרושים הבבליים?! מן תתר"ף חלוקת קבלו שהיהודים אתרים, במופתים43ך
 זמנים סדרי בדותא. אלא סופם ועד מתחלתם אינם ופסם נעשה, מה אבל למראה,ונחמדים

 האבי12 נקדת העתקת ותקופת ליראיו, ה' מסוד הם כשמלה, מאהלר יפנינו שפרש מעלה,של

 האביב נקדת העתקת נבראה. דמיונו ברוח אך היא גם הקדמונים הכלדיים שך)פראצעססיטז(

 ידועות היתה לא להם( מיחס שהוא אחת, למאלה שנה ע"ב מספר לאמר צריך )ואיןבכללה

 בידיעות הגדול המומחה קוגלר, החכם להוכיח האריך כאשר האחרונים, בזמנים אפילויכידיים,
 להתוכנינ1 נתגלה הזה החזיון ואילך(. 24 מצד )ח"ב, בספרו לבבליים, חכמת-התכונהקורות

 שנת ע"א מדתו את קצב ברחי די טיכי והתוכן הרגיל, המנין לפני השנית המאהבאמצע

 למספור תעלה האחרונים, החכמים ולדעת שנה, 25411 השלמה התקופה ונמצאת אחת,למעיה

 שנה.25806
 )חוברת ב"תחכמוני" אחד לסופר מוזרה אטרת השערה עוד פה אזכורלאחרונה

 מששינס אחד לחלק י"ח בדיוק עולה אדם של נשימותיו שמספר מצא, אשר 64(, צדראשונה,

 הזאת! ההלוקה מקור הוא וזה לשעה, תתר"ף אובשעה,
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 לפי לעינינו, יופיעו האפק, תחת אל דקים וכ"ג מעלות כשש השמשברדת
 ף ש נ ה סוף הוא ההיא בעת ראשונה, ממדרגה הכוכבים למפרס,השקפות

 לקיא עוד בו שאפשר הזמן, הוא דאממערונג(, )בירגערליכע י ח ר ז א,ה
 זיו ימעט במדה בה לשקוע, השמש תוסיף אשר במדה נר. אור בליבספר
 וג אורם בחזק הראשונים מן הנופלים כוכבים לנו וראו מעט ומעטהאויר,
 הכוכבים גם לעינינו יופיעו 2( מעלות שמונה-עשרה לעמק השמש בהגיע אשרעד
 לכלה הזה ברגע עךמה. בעין עוד לראותם שאפשר החמישית, המדרגהמן

 הגמורה. השכת-הלילה ותחל דאממערונג( )אסטראנטמישע התוכניםנשף
 מן המעבר בזמן גם ונראה נשוב הפוך, בסדר אך הזה, החזיוןככל

 היות אלמלילה
 סתם: ונשף* מ?תף בשם בעברית וקראו אלה זמנרמעברשני

 וכאשר קמ"ז(, קי"ט, )תהלים, בנשף קדמתי ט(, ז, )משלי, יום בערבבנשף
 טעם ניתנים הלשין חוקרי ב(. ג, )ברכות, הוו נשפי תרי בגמרא:אמרו
 בארץ-ישראל. לנשב רגילה קלה רוח אלה זמנים שבשני מפני הזה,לשם
 *9שףש; לשרש הנרדף "שוף", משרש הזה השם את גזרו התלמוד חכמיאבל
 ואתי ליליא נשף ליליא, ואתי יסמא "דנשף והעתקה: קפיצה -)ענינן
 )שם(.יממא"

 במקרא נמצאו זמני-המעבר, ישני המשתף נשף, השם מלבדאבל
 בשם וקרא והלילה היום בין המבדיל הזמן מהם. לכל-אחד מיחדיםיממות
 ת, ו ב י ר ע י ת ש בין מנח שהוא מפני "בין-הערבים", זוגי ברבוי או"ערב"
 ך,רח והיום הלילה בין המבדיל והזמן 3(, האור ועריבת השמשעריבת

 עתית לפי חשב71, עי-פי חימי התוכן שקצב ישקיעתם, הכוכבים עלית זמני מתור1(
 תלמי לו שהניח קשת-הראיה, ששעור 56(, צד )ח"א, אידלר הוציא שונים, לאקיימיםושנה
 אשר הרקיע בחלק הוא שהכוכב בזמן מעלות, שבע ראשונה ממדרגה לכוכבים היהליסוד,
 שניה ממדרגה ולכוכבים אחד; בעבר עמה שהוא בזמן מעלות, ואחת-עשרה לשמש,וננגד
 ואידלר ארבע-עשרה. - ובשני וחצי, מעלות שמונה הראשון במקרה הוא קשת-הראיהושעור
 כסדר: היא הראשונות מדרגות מארבע הכוכבים של שקשת-הראיה rWurm בשם שםמביא
 ה"אש גינצי, )עין אחרים תוכנים גם מצאו אלה וכשעורים וי"ג. י"א תשע, וחצי,ירש
 25(.5ד

 רק וחשבוה קשת-הראיה מדת את שקצרו יש אכל החיכנים: יכ ועת לפי הוא כן2(
 עשריה עד שהאריכוה ויש ל"ה(, שאיה מקנדיאה, ייש"ר שמים" *חוקות )עלן מעליתוט14
 ועשריפ ארבע בשעור אותה קצב ברהי טית :התתן הראב"ע(, דעת גם היא)וזו

ויעלות.
 "ביבי בארמית זוגי. או פשוט ברבוי אחרות בלשונות גם הזה הזמן עירא וכן3(
 ערוביף* ,בין בערבית שמשיא", ובמערבי בסורית רמשיה", "בין בשמרוניתכלמשיא",
 טמ"ט( היובלים, )ספרובכושית

 שלמאפי
 קמלת השוה ,מסית*, Qrn מן זוגי לרבוי מסיתשת*

 בעברית(.כנאמש*
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 עוד ונמצא .?קרם". זוגי רבוי לו גם היה וכפי-הנראה, =שחר",בשם
 ח(. ח, )דה"י-ב, הזה במשקל פרטי שם-עצםבמקרא

 אחרים. חלקים לשני ויחלק ישוב האלה הנשפים משניוכל-אחד
 ר 5 א ה בשם ?"רא מבהיק, עודנו הרקיע שזהר מנשף-הלילה, הראשוןהחלק
 פסהים(ן )ריש ארבעה-עשר אור ובמשנה: שם(, ראב"ע, עןן בן י"ב,)קהלת,
 ויהי ה, 9 ? ע בשם !קרא העולם, מן האור ניצוצי שנסתלקו לאחרוהשני,
 הוצאתי , בעלטה בערב י"ז(, ט"ו, )בראשית, היה ועלטה באההשמש

 כמו ולא )פ"ג(, דשמואל ברייתא בעל שהבין כמו ז(, י"ב,)יחזקאל,
 מנשף-הב"ר, הראשון החלק סוגם. אסלה במשמעות זו מלה לפרששהרגלנו
 השחר/ "הבקע השחר"/ "עלות בשם ?קרא מעט, אך בו רפהשהחשך
 רפ"ג(; )יומא, "ברקאי" גם ובמשנה השחר", "עמיד או השחר""אילת
 בשם ?קרא מסימת, במדה הלילה חשכת בו נתמעטה שכבר השני,והחלק
 סתם "האור" או ד(, כ"ג, )ש"ב, בקר" "אור י"ח(, ד, )משלי, 1( גגה""א5ר

 דומה זו חלוקה פ"ג(. פסחים, )תוספתא, האור" "שעת כ"ו(, י"ס,)שופטים,
 ולנשף-התוכנים. לנשף-האזרחי זמן-המעבר לחלוקתבעקרה

 והתפזרותן אור-השמש קרני השתברות שסבתו - הנשף חזיוןאת
 בבנין ושיטתם דעתם לפי העברים להם טרשו - העליונות האוירבשדרות

 הכתוב שהרי QhO, *ערב" למלת שוה שיין-הערבים אוביה, י'ב( )שמות,הראג"ע

 י"ג" ס"ה )שמות, בשר. תאכלו הערבים ביןאומר:
 השלו ותעל בערב ויהי ואומר:

 אחר: ובמקום חג ל, )שמות, הערבים בין אחד: במקום נאמר ובקטרת המנורה ובהדלקת)שם(,

 מקומות. בשאר וכיוצא ג( כ"ד, ויקרא, כ"א; כ"ז, )שם,בערב

 הצהרים, אחר מיד אצלם מתחיל בין-הערבים שזמן התלמוד, לחכמי מצאנו זהכנגד

 סם, ירושלמי, א, ניח, מסחים, בבלק בא, מ' )מכילתא, ערב צללי ינטומעת
 ד"ה"

 ורב

 ממשמעותו, גק-הערבים את להוציא כונתם היתה שיא יחליט, שם( בראב"ע, )המובאסעדיה

 שבו הפסח,  לשחיצת  הבשר  האתרוה הגבול את נותן שהמקרא אלא החמה, שקיעת לאחרשהוא

 קדם שחיטתו להקדים שמתר בירם, היתה וקבלה מטחיהם. רוהטים בני-ישראל רבהיו

 בפסח בן-בתירה היה מכשיר המשנה: מדברי זו לדעתו ראיה להביא ואפשריכן.

 ב(. י"א, )ובחים, הוא זימניה יומא דכולי לשמו, בארבעה-עשר וחריתששחטו

 ביום. התשיעית השעה מן בין-הערבים מתחיי ב(, )סמן למעלה שהבאנו עספר-היובלים',ולפי
 נקרא שבתחלה וכמו ויותר, יותר רחבה משמעות הזמן במרוצת קבל "ערב*והשם

 בשם ליום-כוב או ישבת הקודם ליום גם אחרי-כן קראו כן *ערב", כשם ייום הקודםהומן

 לשמיטה הקודמת השנה וכן הרבה(. ובמקומוה א, י"ג, )פסחים, טוב* יום ויערב*ערב-שבתי

 אחרים(. ובמקומות מ"א, פ"ב, )שביעית, שביעית" "ערב בשםנקראה
 וגם ד(, כ"ג, שמואל-ב, )פשיטא, ,נוגהא" השם בסורית גם זה משרש ונמצא1(

 בעברית "אורי שמלת כשם אבל אחרים(. ובמקומות כ"ו, י"ס, )שופטים, דנגהת עדמאהפעל;
 היו מקומות במקצת שעי-כל-פנים *נגהא*, במלת גם הדבר כך נשף-היייה, להתחלתמשמשת

 ומצאתי א(. ג, )ממחים, נגהי לאורחא קרו הונא דאב באתרא זו: במשמעות בהמשתמשים
 )יוחנן, הוא יומא גגהא דובתא מטל הות... דערובתא מטל בסורית: גם זו מ5ה אחתפעם
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281 בישראי והתפתחותם זמניםסדרי

 פתוחים חלונות שקפ"ב לחפה, או לאכסדרא דומה העולם לדבריהם,העולם.
 - מבואות דשמואל, ברייתא לפי או, - חלונות קפ"ב וכנגדם המזרח, מןלה

 ונכפפת ערבית, ויוצאת שחרית נכנסת חמה שבהם המערב, מן להפתוחים
 ב; כ"ה, )ב"ב, כפה לאחורי וחוזרת מקפת או הרקיע, מן למעלהועולה

 ע"ב(. פ' חנוך, ספר ופ"גן פ"א דשמואל, ברייתא פ"ב; ר"ה,ירושלמי,
 של 4קבי4 עוברת שהחמהוהזמן

~ffylp- עד השחר שמעמיד הזמן הוא 
 עלה חלון של "עוביו הכוכבים: צאת עד ההמה משקיעת או החמה,הנץ

 הזה היסוד ועל דשמואל(. )ברייתא היה" ועלטה מבוי של מושכוהשחר,
 האויר לבה את על-פיו התוכנים שקצבו כדרך רקיע, של עבין מדתקצבו
 דק, טס כמין עשוי שהרקיע שאמרו, אחרים, חכמים נמצאו אבל הארץ.על

 א(; טוו, חגיגה, ברכות; ריש )ירושלמי, אצבעות שלש או שתיםשעבין
 את המונע מוחד/ באמצעי הנשף חזיון את כפי-הנראה, תלו, כךוהחושבים

 שקראוהו הרקיע, הוא ואולי אותו. ולכהה ומחליש בו מלעבור האורקרני
 יום בכל ומחדש ערבית ויוצא שהרית נכנס שהוא עליו, ואמרו"וילון",
 ב(. י"ב, )חגיגה, בראשיתמעשה

 עד החמה שמשקיעת אותו וכן החמה, הנץ עד השחר שמעמידהזמן
 אן צ"ד, )פסחים, בברייתא יהודה רבי על-ידי נקצב הכוכבים,צאת

 זלפי מיל. ארבעת למהלך או 1( ביום מעשרה לאחד ברכות( רישירושלמי,
 מיל, ארבעים הוא שקיעתה, עד החמה מהנץ בינוני, ביום אדםשמהלך
 הנשפים משני כל-אחד וזמן שעה/ עשיריות שלש מיל מהלך שעורנמצא
 ורבה ועולא אחרת, דעה עוד בגמרא שם נמצאה אבל וחלש.שעה

 המלים שלש של אחר נוסח הן חיוני, גמקור ואינן האחרונות, המלים חמש ל"א(.י'ט,
 הסורי בספר-המלים ברי"למן שהבית מה וכפי יום-השבת. ערב לפנות ופרושן:הראשונות

 ומן הערב. תפלת - איהיהם מעבודת חלק "נגה' בשם הסורים אצי ולזרא נגה(, )בעררכולו
 וכמו בנשף'; "מאחרי בהוראת אפעל בבנין פעל אחר-כך נגזר ערב בהוראת *נוגהא*השם
 לן היוני: ובמקור י'ב, ו, )לוקס, בצלותה הוה אגה ותמן לין: הפעל וגזר *ליל* השםשמן

 א, גח ערך ובערוך, רש"י; גירסת יפי ג, ס"ה, )נדה, טסי בה דמגהי כתובהגתפ5ה(,

 אג כיד, )תענית, 5הו וגה גכ5י: אחוי ובהוראת טפי(, בה י ת ג מ ד - גרונית, 4צתבחלוף
 ב(. כ"ח, )יומא, סובא 5יהנגה

 שהוא הארץ, על השמש זריחת לזמן היא ם* 1 י ב ועשרה *אחד בישון היונה1(

 יוצא וכך גיום". מששה "אחד גמאמר בהחלט הלונה היא שכך וכמו שקיעתה, עד התמהפהנץ

 חמשים מהלך רקיע ש5 *עוביו יהודה: רבי בשם שם שאמרו בברכות, הירושלמישדברי
 אדא שנה חמשים מהיך ברקיע נוסרת שהחמה עד ביוט; מיל ארבעים מהיך בינוני אדםשנה;

 שמהלכו כדרך כיומר, ביום*. מעשרה אחד רקיע של שעוביו אומר, נמצאת פיי. ארבעתמהלף

 מהנץ ממחיכו עשירי חלק הוא מי5, ארבעת שהוא החמה, הנץ עד השחר מעתיד אדםשל
 חלק הוא רקיע שי בעביו חמה של מהלכה כך פיל, ארבעים שהוא שקיעתה, עדהחמה

 חגיגה, )עין שנה ת"ק 4ה5ך הוא ימעיל ממזרח הארץ שארך ולפי בארץ. ממתיכהעשירי
 תדברי גם נראה וכן שנה. alvnn מהיך רקיע ש5 עבין נמצא א(, ליב, תמיר, א;י"ג,
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 בור:יטיין י.ח.282

 הנשף וזמן מיל לשלשים רק שקיעתה עד החמה מהנץ אדם מהלךתושבים
 עולה מיל מהלך לדבריהם, ונמצא, ביום. מששה לאחד או מילין,לחמשה
 ורבה עולא דעת דיהה הבבלי שעות. לשתי הנשף וזמן שעה/ המשילשני
 רבי בדברי שטעו שאפשר עליהם, ואומר יהודה, רבי של דבריומפני
 כמת סרש ולא מיל" ארבעים ביום בינוני אדם "מהלך סתם: שאמריוחנן,
 אבל נ(. שקיעתה ואחרי הנצה לפני וכמה החמה זריחת בזמן מהלכ5הוא

 מיני שני שהיו נניח, אם ורבה, עולא דברי להעמיד לפי-דעתי,אפשר,
 ממקומות שכפי-הידוע עברי, מיל האחד והאמוראים: התנאים בימימילין
 תהומי-שבת לענין משתמשים היו ובו אמה לאלפים ?ות הואאחרים,
 שהוא רומי, מיל והשני שעהן עשיריות שלש באמת מהלכו וזמןוכיוצא,
 ועל-פי 2(. שעה חמשי לשני מכון מהלכו ושעור גיאוגרפית, בפרסא מחמשהאחד
 )שהיתה בארץ-ישראל נהוגה היתה לשער, שקרוב מה שכפי האחרונה, זומדה
 מרחק את עולא גם קצר המקומות, מרחק קציבת לענין הרומיים( ממשלתשחת
 של לארבעים במדתם מכננים עולא של מיל ושלשים 3(, מירושלים מודיעיםהעיר
 אותר עם בדיוק מכון עולא מדברי היוצא שהמיל הוא, מקרה ולא יהודה.רבי
 %. הרומייםשל

 מהיך ששעור לפי-זה, ונמצא הסמוכה(. בהערה (??T וכו' דאמרי" הוא ביממא "אנאהבבלי:
 שעה. עשיריות שלש או בשעה, מארבעים חלקים י"ג הואשיל

 הכוכבים* צאת ער השחר מעמוד הוא מיל ארבעים מהלר ששעור מפרש,ורש"י
 גפ החזיק הזה )ובפעוי שעה שמיניות שלש הוא המיי יהודה, רבי שידעת ינו, ?צאולפרושו
 שהיה הנוסח, לכך הביאי ואולי זה. פרושו את הוציא משין לדעת, ממני ונפיאחגר"א(.
 י"(. ב חש קדקא המלים ובחסרון א מ ד ק ד תחת )"בקדמא" בקדמא" "סעו%פניו,

 וחשוכא" דקדמא חשבי דקא טעו יקא הוא ורבנן דאמרי, הוא א בימם ,אנא1(
- וחשוכא" ו"דקדמא שקיעתה, עד החמה שמהגץ הזמן על "ביממא" כונת - א( צ"ד,)פסחים,  

 הכוכבימן צאת עד השחר מעלות - ביממא מפרש: שיטתו, לפי ורש"י, והערב. הבקר בשףעל
 במגלה אבל המילין. ארבעת על ורבה עולא שהוסיפו החמישית, השעה על - וחשוכאידקדמא

 שאמיתי. במשמעות ומחשכי" *מקדמי המלים נזכרו ע"ב(גב,
 )אחוי יום מהלך החושב קרקש, סמן ד, )ספר הירודוט מדברי גם יוצא הזה השעור2(
 ריס. וארבעים למאתים שעות י"ב מהלך או ריס, למאתים נפישה( של שעות שתיפירעון
 שעה. חמשי לשני עולה ריס, שמוגה שהוא רומי, מיי מהלךיגמצא

)3lr? תרמיזו. לשנת ב*האסיף" חשכה" ,ספק מאמרי 
 חמישיות ב או עשיריות ג שהם מיל, למהלך לנו שיצאו השעורים, שלשת מלבד4(

 ששעור התלמוד, מן להוכיח ע"א( מ"ג, )דף השמש" "תבואות בעל רצה שעה, שמיניות גאו
 הארץ והקף עלמא, הוה מילין( אלפים כיד )שהם פרסא אלפי שית שהרי דקים, כ"ז הואנזיל
 שעות, לשתי עולה מהן אחת כל שמהלך גיאוגרפיות, פרסאות מאות וארגע אלפים חמשתהוא

 דקים לב"ז המיל מהלך לנו יצא 24000, על 5400~120 מכפית נחלק ואם דקים, לקובתו
 להקף הוא התלמוד מאמר שכונת מופת: עוד הדורשות הנחות, שתי מסתרות זובהחלטתו
 אהד נקבי אם גם אבי עכשיו. בידינו שהיא אותה עם בצמצום מכונת זו ושמדהשארץ,
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283 בישוף והתפתחותם זעיםסדרי

 בימים בבבל( )וכן בארץ-ישראל הנשף שסוף מדברינו, לנולצא
 אלא השמש ירדה שלא בזמן וחיש, שעה לאחר יהודה לרבי הוא"?וים

 הגיעה שכבר שעות, שתי בסוף ולעולא האפק/ תחת אל מעלות,כחמש-עשרה
 חמשים ושני כשעה עם גומר שנשף-התוכנים בעוד - מעלות, כ"ילעמק
 לעבר או הזה לעבר התוכנים מחשבון הזאת הנטיה החמה, שקיעתיאחר
 אך ומתפתח ההולך כזה, חזיון אחד, מצד כלל. אותנו תפליא 5אחזה
 גם בו נתלקו שבאמת )וכמו בדקדוק גבולו את לקצוב קשה מעט,מעט

 הזמן בקציבת לדקדק יכולים הקדמונים היו לא אחר, ומצדחתוכנימג
 רפ"ג(: יומא, ברכותן )ריש בירושלמי מאלה מוזר שעור מצאנו אבל עתה.כמונו
 מיל, ארבעת מהקף אדם המזרח שיאיר עד השחר מאילת חנינה, רבי"אמר

 במדרש זה מאמר והובא - מיל", ארבעת החמה שתנץ עד המזרחומשיאיר
 "משיעלה שם נאמר השחר" "מאילת שבמקום אלא פ"נ(, רבה,)בראשית

 אפילו החמה, הנץ עד השחר שמעמוד הזמן יעלה השחר",-ולפי-זהעמוד
 מאד קשה דבר ומיש, שעות שתי יהודה, רבי של המיל חשבוןיפי

 בירושלמי עליה ושאמרו שהבאנו, בברייתא יהווה רבי דברי וסותרלהלמו,
:arקרוב ולכן יודה"ן כרבי חנינה( להיות: )צריך חייא דרבי וואתייא 

 הוא חכמים, בלשון שמושו לפי השחר", "אילת ששם שאף-על-פיבעיני,
 השחר ת ל י א "ראו )שם(: בירושלמי שאמרו וכמו השחר"/ "עמוד עםוטוה

 - כ"ב )תהלים, במקרא שנזכר האחד במקומו הבינוהו וכך אורה",ותבקע
 קוראים שהיו יש מכל-מקום א(, כ"ט, יומא, בבלי, שפ; ומדרש, תרגום7?ן
 רבי אמר ועליהם "נגה", הכוכב הוא וצחר, ,טל כוכב ל גם זהבזנם
 טעק -- ההא שכבתא ויאמר מאן דשחרא א"לתא "הדא בץ: ברבייוסי

 תרץ כמץ אלא כדעש מה מקדמא. דהיא וממנץ מאחרא דהיאכשמנץ
 נשתמש חנינא רבי וגם לעלמא". ומנהרין מדינחא מן מלקין דנהורדוקרנין
 "נגה", לכוכב היתה וכונתו בני-אדם, אצל הזאת המלה במשמעותהפעם
 כמהלך או החמה, הנץ לפני שעות כשלש צליתו להקדים באמת יכולוכהוא
 בון, ברבי יוסי רבי אמר ולכן להאיר. המזרח שיתחיל קרם מילארבעת
 את ומאחר מקדים שזה השחר, ב כ ו כ במשמעות השחר" "אילת לקחתיראין
 אחד, בזמן בקרוב תמיד עולה שהוא השחר, ד ו מ ע במשמעות אלאעליתו,
 1(. במזרח דנהור( )דוקרנין האור ניצוצי הבקע רגעיהוא

 עושה השמש פרסא אלפים ששת של הארץ הקף את ת. ,קר טעות בדבריו נמצאנחתיהן,
 ארבע צריכה היא פרסא, אלף שהוא רקיע, ש? עב.' לעביר שכדי ונמצא, שעות,עכ"ד
 הנצה שמן לזמן ישאר ולא בערב, וכן ופקיעתה, ועד החת" מתץ היום שלישיה שהןשעות,
 תצאנה וסוף-כל-סוף ?יצא. כעוכיח א5א דמי דשא מספרים, - שעות, ארבע אלא שקיעתהזד
 מעמוד הוא מיל ארבעים שמהלך נאמר, אם המחבר: שהעלה מאותה למיל אחרות נודות"מהם
 - שקיעתה עד החמה מהנץ ואם דקים; י"ח מיל מהלך יהיה הכוכבים, צאת עדהשחד
 דקיש.יששה

 השמש*, )"תבואות שווחרץ הר"י בזה קדמני שכבר מצאתי, הדברים את כתבי אחרי1(
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 בורנוטיין י.ח. -

 בעל בהם נתקשה שכבר יונתן, תרגום דברי על להעיר עודוראוי
 דרך מצא לא השונים כרכוריו כל ואחר להלין, בחדושיו ישראל"*נצח
 י"מ, )בראשית, הארץ" על יצא "השמש המקרא על בשלום. מהםלצאת
 שעין/ תלת בסוף ארעא על תפק ימא עבר "שמשא שם: יאמרגלב(
 של בעבי השמש מעבר זמן הא ראשיה, בהשקפה לחשב שאפשרשכפי
 השמים קורקסי שאמרו: מה על מיסדים שהדברים יותר, נראה אבלרקיע;
 ימים, שליש ושהעולם פ"ג(, אליעזר, רבי )פרקי אחוזים הם אוקינוסבמימי
 הקליר ופיוט י"ב, מ, לישעיה רש"י )עין מדבריות ושליש ?שובשליש
 למזרחי חלקים, לשני הנחצה אוקינוס, ים שלפיהם שקלים(,לפרשת

 המדבר(, ואת הישוב את בתוכה )הכוללת הארץ ממדת החצי הואולמערבי,
 בערב( המערבי הים את )וכז בבקר המזרחי הים את עוברת שהשמשונמצא,
 שעות. שלשבשעור

 מן לא שאינו בפני-עצמו, לזמן להחשב באמת היה ראוי הנשףזמן
 בעי, הס והיום 1(, הלילה ובין היום בין ממצע או הלילה, מן ולאהיום
 עם ויגמור החמה הנץ עם שיתחיל ראוי היה שבו, המאיר החלקאו

 לקצבו ונוה ביותר, ומחיר פשוט הוא הטבעי היום של הזה הגדרשקיעתה.
 בדרכי האדם מצא יעמת-זה עולם. מימי התוכנים בו ישתמשו ולכןבדיוק,
 את לסדר חפץ וכל צדך כל עוד הרגיש שלא הטבעי, האדם ובפרט -הייו

 לפניו נכון לדבר - ובשדה בבית מעשהו את לסדר אם כי הזמנים,חשבון
 שליטת-האור, זמן וכל הטבעי, היום של בזמנו הנשף זמן את לכלוליותר,
 כזה ובדרך ליום. בעיניו נחשב מלאכתו, את לעשות היכלת את לושנתן
 ונוכל הלשונותן בכל ומקבל פשוט הטבעי היום גדר את מוצאיםאנו

 )מגלה, התלמוד וחכמי קדם. בימי עוד העברים משפט היה שכךלהחליט,
 מעלות במלאכה עושים ואנחנו האומר: בנחמיה/ לדבר זכר מצאו ע"ב(כ,

 ד, )נחמיה, מלאכה והיום משמר הלילה לנו והיה הכוכבים, צאת עדהשחר
 מן זמנם - בלילה שמצותם הדברים שכל הדין, לענין ופסקו ט"ז(. -ט"ו

 להרחיק כדי אלא חצות עד אמרו ולא השחר, עמוד שיעיה עדהתורה
 ביום, שמצותם הדברים וכל ברכות(, ריש )משנה, העקרה מן האדםאת
 עושים אין שלכתהלה אלא יצא/ - השחר עמוד משעלה אותם עשהאם

 ורש"י  ע"א, כ, )מגלה, בקיאים הכל שאין מפני החמה, מהנץ אלאאותם
i(QVמפני אלא השחר, עלות מתחלת כשרה שהרית של תמיד שנקיטת 

------

 במקום - 1פר טעות הוא השחר" עווו *מתיעלה כי סובר, שהוא אלא ע"א(, י*ט,דף

 שהבין בעצמו, מסדר-המדרש מיד הדברים יצאו שכך יותר, נראה בעיני אבי elnPn.מעילת

 טוב לקה במדיש בילקוט, הגירסא היא וכך ר. ח ש ה ד 1 מ ע משמעות השחרן *אילת?ם

 ללב. שכיובמדרש
 נשף- ואת איום, אי גרף-יקר את צרמו למיזע ראינו כאשר הקדמונים, הפרסיים1(

 בפני-עצמו. יזמן חשבוחערב
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285 בישראל והתפתחותם זווגיםטד1-י

 פני )שהתחילו המורח שהאיר ודמו הלבנה, מאור שעלה אחת, פעםשאירע
 המזרח פני את( )השחר שיאיר ועד לשחטו שלא תקנו, ולכן להאיר(,המזרח
 של המזרחי החלק כל שיאיר צד כלומר, רפ=ג(, )יומא, שבחברון*עד

 ירושלים. של הדרום נקדת עם בצמצום כמעט מכינת חברון כירקיע,
 היו מכל-מקום השחר, עמוד מתחלת היום שהתחיל שאף-על-פי מזה,ויוצא

 וכן הספק. מן להסתלק כדי המזרח, שיאיר עד התמיד בשחיטתממתינים
 קריאת קורא שאדם שפעמים ע"ב(, )ה, בברכות הברייתות שתימדברי
 ויוצא - ה ל י ל ב השנית ולפי ם, 1 י ב מהן אחת לפי - פעמים שתישמע
 והיום הלילה שגבול יוצא, שחרית, ושל ערבית של שמע קריאת ידיבהן
 קריאת לזמן שנתנו הסמנים, כל וכן החמה. הנץ ובין השחר עמוד ביןמנח
 זאב בין לכרתי/ תכלת בין ללבן, תכלת בין משיכיר שחרית: שלשמע
 )שם, אמות ארבע ברחוק הברו את משיכיר או לערוד, חמור ביןלכלב,

 בין להבחין שאפשר מסימת, למדה האור הגיע שכבר לזמן מכונים ב(,ט,
 איכל עד-מתי ואמרו: צבור, בתענית החמירו לעמת-זה להברו. אחדדבר

 ב(, ב, פסחים, פ"א1 תענית, )תוספתא, השחר עמוד שיעלה עדושותהש

 קריאת עד אלא ושתיה אכילה מתיר ואינו להחמיר מוסיף שמעוןורבי
 ובין הלילה בין מבדיל יהיה זה שזמן מקום, בשום מצאנו שלא 1(,הגבר
 2(,היום

 הוא שנשף-הבקר רבותינו, השבו ראינו, כאשר 3(. שמשות בין-הי.

 אחר השלישית לשעה הרומיים אצל מכון היה (aallicinium) הגבר קריאת זמז1(

 הלילה.חצות
 יטב מכל-מקום הכוכבים, צאת עד השחר מעמוד נחשב היום הדין שלענין אף-על-פי2(

 ותשרי ניסן בתקופת אמרו: שהרי שקיעתה, עד ההמה מהנץ אלא נמנות אינן היוםשעות
 פ"נ(, דשמואל, )ברייתא לילה וי"ב יום שעות יטב הסמוך(, בסמן )עין שוים והלילההיום

 היא וכן שקיעתה1 עם ותמרות החמה מהנץ מתחילות שהשעות נאמר, אם איא מכון, אינווגה
 כהן* ב*מגהת )הובאו הלבושים ובעל יונה רבנו הרמב'ם, גאון, נסים ורב האיי רבנודעת

 שהשעות סוברים, הדשן" "תרומת ובעץ התוספות בעיי והרשג"א, הרמב"ן אבל פיו(. ב,מאמר
 תופס הדשןן "תרומת ובעץ שם(. כהן", "מנחת )עלן הכוכבים צאת עד השחר מעמודנמנות

 יחשב ובכל-זאת הכוכבים, צאת עד השחר מעמוד היום את הוא חושב ראשיו: בשניהחנט
 מלת נקח ואם וקסוז(, קכ"ז קכ"ג, א, סמן בספרו, )עלן שעה דקי לי"ח מי5 מהלךשעור

 שתים-עשרה הכוכבים צאת עד השחר מעמוד נמצאו השלם, ביום שכ"ד אחד כפשוטה,שעה

 אחד שהיא אתרת, שעה מין לצרכו יו ברא ואויי לאמרו. שאי-אפשר דבר - שינושעות

 שיח דקי וי'ח שלנו, שעות לט"ו השוה הכוכבים, צאת עד השחר עמוד שמן מזמןמי"ב
 לסתום, יו היה יא אם-בז- אב5 שינוו שעה שי וחצי דקים לב"ב מכוניםשלי

 לפרשא5א

ז
 ועריבת השמש עריבת עליבות: שתי שבין הזמן פרושו שבמקרא בים שבין-הער כמו 13

 בין- גם כך צרפת, חכמי בסגנון אורה, ושקיעת החמה שקיעת או הראב"ע, כלשוןאורה,
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 לענין היום כניסת גבול את מעט שאחרו אלא התורה' מז היום מז?לו
 סיג משום - אחרים ובמקרים קימה, בזמן תלויה שהיא מפני שמע,קריאת

 ללילה. כקלו רב5 שחשבוהו בנשף-הערב, הדבר כן לא הספק. מןולהסתלק
  קראו הזה הזמן את לילה; ספק בעיניהם  שהיה  בתחלתו, קטן חלקמלבד
 במשנה שונים במקומות עליו ודברו השכה" "ספק או השמשות" .ביןבשם

ובתלמוד.
 שמע קריאת לענין הלילה, כניסת רגע טגבלת ברכות( )רישהתוספתא

 קדם-לכן עוד אבל הכוכבים". צאת - לדבר "סמן ואומרת: ערבית/של
 אותו שמטילים ה/ כ ש ח ק פ ס שהוא ת, 1 ש מ ש ן-ה י ב זמן ונכנס היוםנגמר
 בין- - שנים יום, - אחד כוכב אומרת: אחת ברייתא ימים. שנילחומר

 צאת ת ל ה ת ל זה במאמר והשונה ב(, ל"ה/ )שבת, לילה - שלשההשמשות,
  החשך בזמן אלא נראים שאינם הקטנים, הכוכבים יציאת לזמן לאהכוכבים,
 לא - שאמרו כוכבים 1(: בר-אבין יוסי רבי שם פרש  וכאשרהגמור,
 נראים שאינם קטנים כוכבים ולא ביום, הנראים גדוליםכוכבים

 דתימר, "הדא ברכות(: )ריש ובירושלמי בינונים. אלא ה, ל י בל א לא
 מתחמיא דאורחהון באילין ברם ביממא, מתחמיא אורהתהון דליתבאילין
 בר-אבין יוסי רבי הוא בון, ברבי יוסי ורבי בהון". משערין לאביממא

 הדא מן בר כוכבין תלתא דיתחמון =ובלחוך זה: על מוסיףשבבבלי,
  "נגה", הוא והערב, השחר לכוכב שפונתו ברור, והדבר 2(. א" ת ב כ 1כ

 זה בון ברבי יוסי רבי שיאמר וכמו "כוכבתא"3(, וסורית בארמיתזונשרא

 רחבה משמעות בזמנם קבי בין-הערבים שהמשג מפני .- במשנה במקומו הבא משות ..

 השמש ובק העימנו השוקעת השמש בק שמשות: עתי שבין הזמן ענעי עתר--הרבה

 הזמן ברכות(, )ריש התלמוד סגנון לפי אה הארץ(, את הסובב )באויר "בעבים""שוקעת

  מפרש ווערטערעוך"( עתלמודישעס )בספרו הלוי הרעי אורה. ביאת ובין השמש ביאתשבין

 יהיה לא זה פרוש לפי ואולם הלבנה. וזריחת החמה שקיעת ובין הזמן וןהוא הזה, השםענין
 התמה, לשקיעת סמוך זעק הנגלית החדשה הלבנה הראות בזמן אלא לענינו מכון הזההשם

 החדש. ימי ביתר יאאבל
 זרוע באור העתים, בספר ברא"ש, ברי"ף, בה"ג,  גאוה רוע בסדור הגירסא היא כן1(

 כדברי לא הב"ח, הגיה וכן "דקדוקי-סארים", בעל לעדות מינכן, בכ"י חיא וכן יראים,יבספר
 אשר ה"ה(, פ"ה, שבת, )הלכות המשנה* ימרכבה זבעל רסיא( סמן יארח-חיים, )בבאוריוהגר"א

 בן-חלפתא. יוסי ר' התנא הוא המאמר שבעל"שבה

 בגנתה שנמצאו מק הירושל בשרידי וכן שלפנינת בנוסחאות הגירסא כך2(

 ציוןן "אהבת בפרושו פראנקל הר"ז אותה יפרש והיטיבו בניו-יורק. לאור ויצאומצרים

 ור"ש מרישא הרב בהערות דבריו )שהובאו חית והרצייה השמשן( )"תבואות שווארץורוי

 שנדפסו"ורחיץ,
 בירושלמי

 שהות אחת, ידעה כלם שנהרגו תרל"ה(, שנת מגנצא, דפוס

 להלן(. )עין כוכבתא כחדא דדמיין הגירסא: היתה הרמב"ן ולפני השחר.עוכב

 "ח. ז, ~רמיה, השמים מלכת כוכבת: -- עברית בתמונה גם זו מלה ונמצאה3(
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 טעיו היא, כוכבתא דאמר מאן דשחרא אילתא "האי להלן:בירושלמי
 השמים, כוכבי כל על בנגהן העולה הזה, הכוכב וכו'. מקדמא" דהיאזימנין
 ולכן החמה, שקיעת לפני שעות :פה אורו מלוא בזמן רבות פעמיםנראה
 כוכבים "לא דבריו את על-ידו לבאר למשל, בון ברבי יוסי רביתפסן

 לארץ(, וקרבתו מלואו )בשעת ולמאדים לצדק הדין והוא וכו',גדולים"
 מכל-מקום באירם/ מ"נגה" נופלים שהם שאף-על-פי =סיריוס"/ הכוכבוכן

 נכר שהוא מפני "נגה", את רק שזכר אלא ביום; להראות הםיכולים
 שצאת אף-על-פי כוכבים, שלשה שהצריכו הדבר מחבריו. יותרברקיע
 שמא הראשון, הכוכב על חוששים שהיו אפשר שנים, משמעחכוכבים

 לא "קדמיא שם: בירושלמי אמרו ולכן ביום. הנראים הכוכבים מןהוא
 ולפעמים בין-השמשות. הוא לחברו אחד שבין והזמן לילה", - שניםיום, אהד- "כוכב אחרת: דעה שם ונזכרה הכל, דברי אלה אין אבלמתחשיב";

 צאת על-פי שבת במוצאי מטלטל היה אמי רבי אחרים: דברים עלסמכו
 מטלטל היה מתניה ורבי חשכה, לאחר לצאת שדרכן )מלייתא(,השואבות

 לצין, וברור יותר נכר שנעשה דטיהרא(, )איבריתא הירח אור ברירותעל
 רפ"ג(. יומא, )ירושלמי, היום אור רפה כברכאשר

 משתשקע בין-השמשותו "איזהו בברייתא: נזכר יותר מבהק סמןאבל
 הכסיף ולא התחתון )החלק( הכסיף מאדימין, מזרח שפני כל-זמןההמה
 רבי דברי לילה, - לתחתון והושנה העליון הכסיף בין-השמשות; -העליון
 שקיעת עם נגמר שהיום ה, ב ר לדעת ולרישה - ב( ל"ד, )שבת,יהודה'
 מזרח שפני כל-זמן ונמשך בין-השמשות, מתחיל מיד ששקעה ואחרהחמה,

 בחלקו הרקיע אדמומית רפתה שכבר אף-על-פי אחרי-כן, וגםמאדימים,
 משעה ורק הואו בין-השמשות עוין דיהה, לאור ונהפכה לאפקהסמוך
 ודאי לילה לתחתון, עליון והושוה הרקיע של המזרחי החלק כלשהכסיף
 מכונת החמה, שקיעת עם מיד מתחיל בין-השמשות שזמן זו, דעההוא.
 "היבנה חנינא: רבי של תקונו לפי שם(, )ברכות, בירושלמי רבילדעת

 העליונה( שפתה שקיעת )מרגע לשקוע חמה גלגל סוף )במלואה(,בתקופתה
 את שונה יוסף רב אבל בין-השמשות". זהו לעלות, לבנה גלגלותחלת

 התהתון הכסיף יום, - מאדימים מזרת שפני "כל-זמן אחרת: בלשוןחברייתא
 לילה". - לתחתון והושוה העליון הכסיף בין-השמשות, - העליון הכסיףולא
 הרקיע אור שנחלש משעה אלא מתחיל, בין-השמשות אין זו דעהולפי

 ועד להכסיף, לארץ, הסמוך התחתון, המזרחי הלקו שהתחיל עדכל-כך,
 )ברכות, בירושלמי זו ברייתא שנויה לזה וקרוב הוא. יום עוין רגעאותו
 השחירו, בין-השמשות, הכסיפו-זהו מאד"עת-יום, מזרה שפני "כל-זמןשם(:
 שם ובירושלמי בבבלי ונזכרו לילה"1 זהו - יתחתון, שוה העליוןנעשה

- הס(ת"ד,  רע"ו(, )רמז הילקוט גירסת לפי פל"א(, רבתי, )פסיקתא הכוכבת" "זי 
 הכוכבים. זובטעום: ולפניני
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 שיהלך כדי בין-השמשות ששעור אומר, נחמיה רבי אחרות: דעות שתיעוד
 כהרף-עין, שבין-השמשות אומר, יוסי ורבי מיל, חצי החמה משתשקעאדם

 יש האחרוןן זה דברי בהבנת האמוראים ונחלקו 1(. עליו לעמודואי-אפשר
 של אותו חקר מועט( )זמן כהרף-עין הוא לדעתו שפין-השמשותשחשבו,

 הוא. ספק הזה שבזמן והרף-עין הרף-עין שכל אומרים, ויש יהודה,רבי
  צאת  המורח, פני הכספת  שהבאנו: אלה שסמנים מראש, לשערנקל
 בקרוב אפילו זה עם זה מקונים שיהיו קשה הלבנה, אור וברירותהכוכבים

 =דלאו ערבית, של שמצ קריאת זמני על ברכות בתחלת שאמרו וכדרךגס,
 נינהון שיעוראחד

 אל ידוע לעמק השמש שהמעה אחרי העמר בידהשמשות, זמןארך
 עתות ולפי 2( בארץ המקום החב לפי אמרתי, כאשר משתנה, האפק,תחת
 בכלל, הנשף לחזיון הספה שהיא באויר, האור ששבירת לפי אבל 3(.השנה
 בין-  זמן סוף למצא לנו יספיק הנה והמקומות, העתים בכל כמעטשוה

 בראשית* ייוצר אלא ידוע אינו הלילה ובין היום בין המבדיי הרגע ולפי-זה1(
 השביער; ביום אלהים *ויכל המקרא עי האומר אחר, במקום יוסי רבי דברי עם מכוןוזה
 ספ"י(. רבה, )בראשית משת"שד והורידה מבעש-יום הגביהה בקורגוס, מכה שהואגוה

 מעל-פני מטר אלפי כארבעת הגבוהה הדרומית, באמריקה (~Chil) צילי בארץ2(
 וקלוש דק שהאויר מפני תהמה, ns~pvn שעה רביעית עבור לאחר לבוא ממהר היילההים,
 המישור בארצות אבי שייו. הנופלות האור קרני את אחור יהשיב בכחו ואין מאד,שם

 זמן על ההשקטות יוכיחו כאשר נכר, בשעור משתנה קשת-הראיה אין ממצע שגבחןובמקומות
 ובתנאיפ שונים אנשים על-ידי שונים, במקומות שנעשו להין, המובאות~ראות-הכוכבים,

 למירטו של שעורו עם מבון ורצופים", על הקפיד שלא שווארץ, הר"י של שעורושוגים.
 היופלא לטיוח צריכיפ שהכוכגים הניצו,  אסר וכהן, הירש קמנחת-כהן", בעל שלוהשקפותיהם

 זו. עם זו בקרוב כמעטמכונות
 שעה ההמה הנץ עד השחר שמעיות אומר, ברכות( )ריש המשנה בפרוש הרמב"ם3(

 ארך אל פשוט בערך גערך הנשף שזמן סובר, חוא ואם-כן, יות. מג הז nlyen מןואמש
 כיד, )דף השמשי *תבואות בעל גס החלים ובן פ'ג(, )פ"ב,  *מנחת-כהן* געל העלה וכןהיום,
 יפקפק הרשות לנו יש להלן, שנראה כפי )אשר גירושלים שעוה השקפותיו יסוד עיע"א(
 ניצוצי בשבירת רק תלוי הנשף חזיון התכונה. חשבונות עם מכונים דבריהם אין אבלבהן(.
 עתות בכל כמעט משתנה אינה הנסיון, הראה וכאשר היטב משפטיה שנחקרו באויר,אאור
 או פ, באית המשוה מעגול השמש נטות ש, באות בארץ המקום רחב את .4צ!ן אםהשנה.
 ו41  פשלה על-ידי ז, בחות שנצינהו היום, חצות מרגע הנחשב החמה, שקיעת זמן ינו:צא

8)?14 18 -   )1 005 ז = 

 המשוה: עי-ידי y+t' באות שנצינהו הנשף, סוףורגע

- חא ש ח51 ח8,51ם  )2 008 )1+ז( =ב 

5cos ש cos 

 שע"ר אמגפ כי ינו, בכא אלח ממשוות י8ו. השוה העמק קשת על בה מורה פומתאות
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 והזמנים המקומות באחד רבותינו, לנו שנתנו הסמנים 5י עלושמשות,
 על-פי מראש ולה~ציא לדפק מתחת השמש בו שנמצאה pri~n אתילקצוב
 הרגען את בשנה יום ובכל בארץ בכל-מקום הכדוריים המשלשיםחשבונות

 שעור את הלילה, כניסת זמן יהיה והוא הזה, לעונק השמש תגיעשבו
 דבר על שעין שווארץ, יוסף רבי החכם לנו קוב הלמק, קשת הזאת,הקשת
 לתחתון* והושוה העליון "הכסיף ששעור ומצא, בירושלים הרבה ימיםזה
 אל ותצל מעלות שלש השמש שירדה בזמן בערך, דקים ארבעה-עשרהוא
 הרקיע בגבהי חלוש אדמימות אור מעט עוד שנראה "ואף-על-פי האפק,וזחת

 ששוה לומר, שנוכל הזמן, הגיע וכבר לכלום, נחשב זה אין אכן"מזרחי,
 לגמרי משקת זו החלטתו ע"ב(. מ"א, דף השמש", )"תבואות לתחתון"עליון
 החושבת הדעה לפי - מיל, רבעי שלשה בגמרא: לזה שנתנו השעור,עם

 כל-כך בוטח שהמחבר אף-על-פי אבל שעה. דקי לשמונה-עשר מילמהלך
 התגנב לא אם ולחוש, בדקדוקן לפקפק יסוד לנו יש מכל-מקוםבהשקפותיו,

 ורגען רגע בכל פניו המשנה כזה, בחזיון מהטעאת-עצמו. כל-שמץבהן
 המראה את החזיון בו שיקפל הזמן, נקדת אן ולמצא זיין מאדקשה
 העליון הכספת שרגע התלמוד, דברי מתוך ידע אשר ורי"ש, לו,המיהד
 וחצי דקים י"ג - שעה עשיריות לשלש שוה מיל ששעור ההנחה, לפי -הוא
 העת הגיעה כבר כי עיניו, למראה לשפוט היה יכול החמה, שקיעתלאחר
 המזרח; הרקיע בגבהי עוד הנראה החלשה, והאדמימות מבקש, הואאשר
 ע"א(: מ"ג, דף )שם, אחר במקום המחבר יאמר ובאמת לכלום. נחשבתאינה

 א ל עדין השקיעה( לאחר וחצי דקים )י"ג זה זמן בסוף י רואות,*ועינינו
 דקט"יג "ז ערך עד אם כי לתחתון עליון"שוה

 למעלה מצאנו המזרח, פני הכספת שהוא הראש; הסמן בצדאבל
 בתוספתא נזכר שכבר אף-על-פי הזה, הסמן הכוכבים. צאת - אחר, סמןעוד
 מכל-מקום הכוכבים., צאת - שמע( קריאת נלזמן לדבר *סמן ברכות(:)ריש

- 

 הימיפ חרך אל כלל נערך אינו אבל השמש, עטית התלויות השנה, עתות לפי  פשתנהאניף
 שהנשף נמצא, יותר, יינו במשוות נדקדק וצם השמש(. בנטית תלוים הם שגם )אףוקצורם

 בחרוב מסל הקצר הנשף ושזמן הבינוני, העם של מצותו ירך הקצרים החרףבימי
 1 0א, רף מלאדר, *הרב לספר הנטפח עק*, "שימת מחמרי )ין מרחשוןשחוש

 הכספת שסמן בהערתו, יחליט נטולים, כמסמרות עטנה את החושב ,מחורץ, ר19(
 והן תמוז בתקופת הן אחת, מדה על תמיר ועומד השגה ימי בכל משתנה אינו"אדפימות
 המחבר, חשב לפי-חנראה, התכונה, תורת את בזח סותרת שהמציאות ואומר, טבת,בתקופת

 שכפי הנשף, בשעוה הוא שפך כדרך גדולים, הבדלים שלנו בנדון מוציאים התכווהשחשבונות
 גדול. בשעור  פשתנה הוא עליו, ותפס מקנדיא ישי. בשם Nfp) )כיד, בלכדו שהביא*ה
 את נמצא אז השוים, בימים דקים יסר והתחתון העליון הכספת זמן נניח אם באמת,אבל

 - דקים ט'ז תמוז ולתקופת וחצי דקים ט"ו טבת לתקופת התכונה חשבונות על-פיוצעורו
 . עליו. דנים שאנו כאישי מרכב בחזיון לצמצם שאי-אפשר בודאי כזה מועט*בשעור

פ9 91התקופה
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 אלא בו ונתנו שנתנו מצאנו, לא 1(, משפט נוציא הירושלמי על-פיאם
 בן-פזי, יודה ורבי בר-פפא אחא רבי הרביעי, שבדור האמוראיםהכמי

 שלשה, - אומר שהראשון לילה", ויהא ?ראו כוכבים "כמה בדבר,שנחלקו

 אור ברירות על שסמך מתניה, רב4 גם היה הזה )בדור שנים -והשני
 בינונים, שהם כוכבים, של אורם מדת שפרש בר-בון, יוסי ורביהלבנה(.
 אף-על-פי אחרים, בסמנים בחרו אלה שחכמים ואפשר החמישי. בדורהיה

 שנקל מפני המזרח, פני הכספת הראשי, הסמן עם היטב מכיניםשאינם
 ומצא, שווארץ ר"י עין הזה הסמן על גם הראשון. מן בחוש להשיגםיותר

 קודם נראה שלא אהד, כוכב נראה השקיעה אחר דקים *עשריםשבירושלים
 הראשון הכוכב שנראה אחר דקים המשה הוא; שבינוני ומוכח,השקיעה,
 דף השמש", )"תבואות השלישי" נראה אחריו דקים שלשה השני;נראה
 גדול הכוכבים, צאת על-ידי הנקצב בין-השמשות, שעור ולפי-זה ע"ב(.מ"א,
 עם בדיוק ומכוו המזרח, פני הכספת מסמן לנו שיצא מאותו פעמיםשתי
 ירידת עם הגומר האזרחי*, והנשף בשם התוכנים בפי הנקרא הזמןשעור
 על-פי לקצוב באירופה חכמים שני גם התאמצו שווארץ הר"יאחרין, לאפק. תחת אל דקים וכ"ג מעלות כששהשמש

 מדת מצא בפריו 2( הירש החכם בין-השמשות. זמן משך אתהשקפותיהם
 והיום הלילה כניסת זמן על בלוחותיו כהן, ב. והתוכן 70, 34קשת-הלמק
 הנחת על דבריהם את יסדו אלה חכמים שני 3( 70. '5 - 1899()שטרסבורג,
 ומזת ם, י פ 1 צ ר להיות צריכים שאמרו כוכבים ששלשה האחרונים,הפוסקים
 ממדרגה הכוכבים כי שניה, ממדרגה כוכבים שהם מכרתת, תולדההוציאו
 הראשון, הרקיע. רהבי בכל ם י ר ז פ מ 1 )כשמונה-עשר( הם מעטיםראשונה
 "תורת בספר הרמב"ן הוא רצופים, כוכבים שישה של זה דין בידושהעלה
 וכל מדליקין( במה פרק )סוף לאיפסי בנמוקיו הר"ן נמשכו ואחריוהאדם*
 ברכות: בירושלמי המאמר על זו סברתם את יסדו וכלם האחרונים;הפוסקים
 בו שהכתה כוכבתא", כחדא דדמין כשבין תלתא דיחתמק"ובלחוך
 סמוכים כלומר, אחד, ככוכב הנראים כוכבים, nv~w שיראולדעתם,
 עוד רחוקים סמוכים כוכבים כי כלל, הלשון במשמע זה אין אבלורצופים.
 כל-כך. ורצופים סמוכים שיהיו נקפיד, ואם אחד, ככוכב מהראותהרבה
 ולא נבקשם לשוא הנה גדולה, בהפלגה אפילו אחד ככוכב לעיןוליראו
 הדא מז "לבר בירושלמי: הנכון הנוסח את למעלה הבאתי וכברבמצאם.

 שמואל. אמר יהודה רבי בשם כוכבים שלשת דין נזכר ב( יעה, )שבת. בבבלי1(
 ,juives .ז .!ג .ק 239 עין2(

~tudes 
des .Revue 

)3P?7 כהז* ,מזהת בעל ימדברי גם יוצא בקרוב( וחצי מעלות )שבע לזה קרוב 
 זמנת את ומצא בהוינדיה גינונים כוכבים שלשה הראות רגע עי שעלן פעה(, ב,)מאמר
 שעות תשע הקיץ ובאמצע החמה, שקיעת אחד שעה חמשי כארבעה ותשרי גיסןבתקופת
 היום. הצי שעבר אתר בארובישליש
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 הכוכב את רק להוציא כונתו שהיתה ממש, ההפך יוצא שממנוכוכבתא/
 המדרגה מן הכוכבים את לא אבל ביום, להראות שיכולים בו, וכיוצא*נגה*

 ב.ום. לקראות לעולם דרכם שאיןשראשונה,
 מצאנו ואולם שעה. לחצי מגיע אינו שבהם הגרול אפילו אבלהשמשות, לבין- שונים שעורים SJwt שבתלסוו הסמנים :שני לנו יצאו כןהנה

 יותר הרבה נמשך סבין-השמשות לחשב, מקום הנותן בבבלי, אחדשאמר
 וכפי-הנראה בו ר ע מ ה פני שהכסיפו משעה אלא מתחיל הלילהושאין
 מאדימין"1(. ח ר ז מ שפני "כל-זמן הברייתא לשון פרשו כך ראשונה,בסקירה
 מי ליה: אמר למזרחן דאוי דקא לאביי, חזייה *רבא המאגר: לשוןוזהו
 כל מדברי היוצאים השעורים כל על רבא שיחלוק לחשב, מאדיקשה אבי א(. ל"ה, )שבת, המזרח* את המאדימין פנים ממשו ח ר ז מ פניסברת
 בדברי דבריו את להכניס קשה יוצר ועוד שקדמוהו. והאמוראיםהתנאים
 מקדים העליון במערב כי העליון', הכסיף ולא התחתון .הכסיףהברייתא,
 לרבא זו הלכה נתחדשה לא רואים, שאנו כפי אבל התחתון2(. מןלהכסיף

 בהיותו לידו ובאה נרגזגלה אם כי בדבר, ומתן משא מתוךבבית-מדרשו
 זה שהיה נמנע, הדבר 1א'ן חברו, אביי עם לעת-ערב לבית-הישיבהמחוז
 בעת הצור חליפות חזיון הכלל. על ממנו דנים שאין פרטי, מקרהאך

 מרכב, חזיון אמרנו, כאשר הוא, משמרותיהם את והיום הלילה-שיחליפו
 וכפי הטבע חכמי יתארוהו אשר כפי בטהרתו, לפעלו תמיד יוצאואיננו

 ושוקט זך הערב לעת האויר אין ואם החיצונהו משנסנו לפנינווצתציעהו
 תופיע לא הרוח, תנועת על-ידי ומתערבבים מזדעזעים וחלקיוכראוי,
 כזה מקרה וחקותיה. משפטיה לכל והכספתם המזרח פני אדמומיתלעינינו
 את שם מצא ולא המזרח, על-פני שהשקיף לרבא, גם שאירעאפשר

 המזרחן פני והשחירו הכמיפו כבר כי וחשב, מבקש, הוא אשר"אדמומית
 במדה מאדימים הרקיע פני את מצא למערב, פניו ונתן הזר כאשראך

 אמר ולכן הלילה, עוד נכנס שלא לחשב, מקום לו שנתנה כזו,שסימת
 כף הדבר אין המכריעים? הם המזרח פני שרק אתה, כסבורלאביי:
 פני אדמומית באה שממנו המקור, על עין לשום צריכים אנוולפעמים
 באורי עוד מאירים הם כי שולה, המאדימים הפזים אי הבט-נא -המורח

 פגי-מורח .האי ואומרו הדבר את יהטביר רוצה קפא( סמן הישר", .*סכר ~ר"ת~י
 וכון שמאדים כל-זמן לעת-ערב מזרח פני שנקרא וצא,שערב

 להוכיח, ובאמרו " נ במאמר נתקשה ע"ג( כ"ג, )דף השמש" *תבואות בעל גם2(
 ולדרום, ככון גם קצת מתפשטת היא ופעם מזרח בפני אם כי תתכן לא הרקיעושאדמומית

 לל8 האחרונים, ועל הראיונים על מת"א הוא - שנראה", אי-אפשר המערב בצד*אכן

 נפרש שצם יותר, גדול בקושי הרגיש שלא הזה, החכם על אתפלא ואנכי ווו. ע5נתעוררו

 ול8 התחסין *הכסיף הישון כל - המורא 4ת פאדימ81 שהן לפנים שבברייתא המזרח"*פני

 שהר* כל לו אין העלצן*שחפיף
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 לו, הקודמים דברי את לאל לשום רבא שנת היתה לא אבל יום,של
 על להביט צריכים אנו שתמיד ויאמר, לאבן-בחן, המזרח פני אתששמו
המערב.

 הפוסקימז מאת ליסוד נלקחו למעלה, שהבאתי יוסף, ורב רבהדברי
 בין-השמשות דברים, של הפשוטה משמעותם לפי בהבנתם. שנחלקואיא
 האפק. תחת אל החמה שקיעת עם מיד מתחיל כמותו, שפסקו רבה,לדעת
 מהר"מ בתשובות )שהובאו האיי ורב שרירא רב הגאונים אותם הבינווכך

 הרי"ף פסקו וכן קבלה, דברי דבריהם - הידוע שכפי צ"ו(, סמןאלשקר,
 רבי בדברי סתירה זה פרוש לפי מצא תם רבנו אבל ואחרים.והרמב'ם
 במקום אומר בעצמו הוא שהרי עליהם, נשען רבה של ששעירייהודה,
 מהלך הלילה( תחלת )שהוא הכוכבים צאת עד החמה שמשקיעתאחר,

 שיטת לפי החמה", =משתשקע הלשון את מפרש הוא ולכן מילין;ארבעה
 רקיע, של בעביי ס נ 3 ת ש משעה סללנה שאין בבנין-העולם, התלמודבעלי
 ?לו, את כמעט שעברה לאחר ממנו, ת א צ ל קרובה שהיא משעהאלא

 שתתעלם מרגע ולשיטתו, כפה. אחורי לסבב או ממנו, למעלה לעבורונכונה
 שלשה לשעור המכון כזה שעור ברקיע לנסר שתעמיק עד מעינינוהשמש
 רגע ומאותו הואו יום עדין - בארץ בינוני אדם מהלך של ורביעמילין
 רקיע, של עבי5 סוף אל השמש בו שתגיע ברגע וגומר בין-השמשותמתחיל
 צאת זמן הוא שאז לשקוע, שהתחילה מרגע מילין ארבעת מהלךשהוא

 הלילה. וכניסתהכוכבים
 ב"שלחן להלכה נתקבלה צרפת, הכמי יב אחריה שנמשכו זו,שיטה

 את ובטל לש"ע בבאוריו הגר"א שבא עד רמ"א(, חיים, )ארחערוך*
 מהר"ם )אשר יהודה רבי בדברי שמצא הסתירה, ואת סם; רבנו שלדעתו

 בשבת יהודה רבי בו שחזר אלא לישבה, אחרת דרך מצא לאאלשקר
 שתי לא דבריו, לפי מאד. פשוטה בדרך הסיר בפסחים(,מדבריו

 רמ ידבר בפסחים הף הכוכבים יציאות שתי אלא ההשקיעות
 אלא נראים 21אינם הקטנים, *ם הגדולים הכוכבים, כל יציאת על*הודה
 - וחצי דקים לכ"כ מיל מהלך נחשב אם - או מילין, ארבעה מהלךלאחר
 ל ש יומה על ידבר בשבת אבל נשף-התוכנימ; כשעור והצי, שעהלאהר

 מהלך בשעור או ם, י נ 1 נ י ב כוכבים שלשה שלאת עם הגומר ה ר וה
 הזה הגאון דברי ההמה. שקיעת לאחר דקים י'? שהם מיל, רבעישלשה
 בחוץ גם בין-השמשות ומן יווגביל גבו את נתן שלא אלא מאד, מזיריםהם

 איא מלאדי, רש"ז הרב אחריו סלא הזה החסרון ואתלארץ-ישראל;
 והנקוב בסדירו הנמצא אחד, במאמר בין-השמשות. שעור את מעטשהאריך
 בארץ-ישראל בין-השמשות זמן שעור את מגביל הוא שבת*, "תוספתבשם

 הכמת- בעקרי ידיעותיו ועל-פי הגמראן דעת לפי ותשרי ניסןבתקופת
 גם שעורו מוצא הוא מקנדיא, ליש"ר מ" י ל י "א מספר לו שקנההתכונה,

 אבל חשבונותיו, דרכי את לנו מפרש אינו הרב ברוסיה. -בארץ-מגוריו
 בין-השמשות ששעור רבה, מדברי הוא מוציא לכל-מבין. מעצמם הםגלוים
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213 בישראל והתפתהיתם זמניםסדרי

 הוא ואז השקיעה, לאחר דקי-שעה י"ח או מיל, רבעי שלשה מהלךהוא
 אחר-כך עוד נמשך יוסי רבי של ובין-השמשות יהודה, לרבי לילהודאי
 אחר שעה כשליש יוסי לרבי גם כי דקים, שני בערך מאד, מועטזמן

 בינונים, כוכבים שלשה יציאת זמן הוא ואז הוא, ורצי דילההשקיעה
 כשהרקיע שאז, המרף, בכל גם כמעט השוים, בימיםבארץ-ישראל
 מהאצטגנינין, לזכי-הראות כוכבים ג' נראים זך והאוירבטהרתו
 תדף כאן עד ברקיע. ממקומם[ המאורות גוף בגדלהבקיאים

 בימים כוכבים ג' יצאו אלו "ובמדינות ואומר: עוד מוסיף והואדבריה
 שליש משעור כי וישרים. נכוהים ודבריו השקיעה". אחר שעה כחציהשוים
 ברגע הלילה כניסת שהשבו יוצא, בארץ-ישראל, נמשך שבין-השמשותשעה,
 ברהב כן, ואם האפק, תחת אל ורביע מעלות ארבע כדי השמששירדה
 נ"ג הרב( אחריו שהלך מ", י ל י "א ספר בעל דעת )לפי שרהבהוילנה,
 חמשים, ושלשה דקים כ"ח ותשרי בניסן הלילה כניסת תהיה וחצי,מעלות
 שעה41 כחצי הרב-- כדבריאו.-

 מן היום את המפרידים שהזמנים רואים, אנו שאמרנו הדבריםמכל
 השחר, מעמוד נחשב היום לזה: זה שוים אינם היום מן הלילה ואתהלילה

 החמה הנץ ובין ובינו לרב, קטנים כוכבים עוד מלא שהרקיעאף-על-פי
 הכלכבים שלשת שיראו משעה מתחיל הלילה ולהפך, מילין; ארבעתמהלך

 יש וכאן שלם. אחד מיל אפילו ובינן החמה שקיעת בין ואיןהראש5נים,
 באמת נשאלה כבר הזאת והשאלה מזהש זה נשתנה מה לשאל,מקים

 כלכבים, שלשה נראו בערבית, אמר ראת "כמא ברכ5ת(: )רישבירושלמש
 )בעביי הרקיע באמצע נתונה שהחמהאף-על-פי

 הוא, לילה - רקיע( של
 שאמרו יש תשוב5ת; כמה זה על שם והשיבו כן?' בשחרית אףזימר
 בקר"; של לבקרן תחום ליחן - ר בב.ק בקר "ב המקרא: מן ראיותלהביא
 הסברא: מדרך זאת שהוכיחו ויש בקר=. לא5ר קראה התורה - ר 1 א"הלקר
 והלילה האדם, לעין ?רגש להיות ל י ח ת מ ר 1 א ה ש מרגע הוא היוםגבול
 מה לביאתה עיאתו ולמקיש לו מרגש להטת מתחיל שהתשךמרגע
 שחשבו ויש לברטת"4 לכשיתנדע יציאתו אף הברשת, מן משיתכסהביאתו
 רקיע של עוביו ליחן ]את[ אומר ש"אם כמציאות, מן הדברלהכריח
 שוים=. והיום הלילה שאין אומר, נמצאת בשחרית, בין בערבית ביןללילה
 שעות י"ב ליום יש ותשרי ניסן בתקופת כי - האלה המתמיהיםהדברים
 עשוי שהוא בבנין-העולם, שיטתם על בנו?מ - שקיעתה עד החמהמהנץ

 ביום תחתיו מהלכת שהשמש והרקיע, כ"ה(, )ב"ב, כקבה אוכאכסדרא
 שהוא עד מקום, בכל שוה שעבי5 שטוח, לגג דומה בלילה, ממנווימעלה
 המזרחית הקצרה צלעו את עוברת שהשמש קרך, מרבע כמין בחתוכועושה
 ואת המערבית הקצרה צלען את וכנגדן בי5ם, התחת5נה הארכה הצלעואת

 מלאדיכן והרב וספר הנספח עין", ונימת מאמרי ע.ן1(
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 בורנשטיין י.ה.*29

 ותשרף בניסן ?וים והלילה היזם ונמצאו בלילה, - העליונה הארכהצלען
 נמצא, ליום(, )א5 ללילה הקצרות הצלעות בוזי את ליתן נאמר אםאבל
 לקוח בירושלמי, שם לזה נתנו אחר טעם ע5ד קוימ:(. והלילה הי5םשאין

 והנה לעם, להראות מהיכלן לצאת מתעתד מלך בני-אדם: ולשוןמדרך-ארץ
 ע5ד מהם, יפרד וכאשר :~אן אמלך אומרים: לרא5ת5, המחכים עמ5,בני

 נפק, מלבא )"שרי ?היכלל המחך בא יאמרו: לא הצם בית1. אל יכלאבכרם
 שעתא עד דעל אמרין לא עייל, שרי דגפק; אמרין נבק, דלאאף-על-גב
דייעולש*(.

 ברכי על השמון האדם בטבע באמת תושד ולילה יום של הזהוהגדר
 להחשיך הלילה יתחיל כאשר מיד היזם, כל עבודתי העמד האיש,הת5לדה.

 ולעשות להנטיף ל5 קשה כי היזם, מעמל לנוח וה5לך מעמדתי פוסקהוא
 כן לא גד5ל. הזמן ע5ד מחר לי5ם הכננת ולעש5ת נרן א5ר בלימלאכתו
 יאירו כמעט כי - הלילה, כל וינפש האדם שבת אשר אחרי הבקר,בנטף
 עידנו שהא5ר ואף-על-פי ומעשהו, מלאכת5 אל פלנה הוא מיד המזרח,פני
 )עזן ובא הממשמש היזם לצרכי הכנות לעש5ת בידן יש כבר הנהרפה,

 איש ויצאו וכו' המזרח כל פני )השחר( האיר ע"ב: כ"ח, יומא,לדוגמא
 א4 השחר מעמוד מתחיל הי5ם ולכן פ5עלים(, לשאר וכו' למלאבתואיש
 גם פ5גשים אנו וללילה לילם כאלה לגבול5ת קלים רשמים מעט. ליסמוך
 את חושבים המצרים היי הח5קרים, שהעלו מה כפי אחרים. עמיםאצל
 סרא5ת מרגע שנתם ראש ואת הלילה", מן האחתדעשרה "בשעה היזםהחלת
 השמש צאת לפני הבקר בנשף הראש5נה בפעם )"סיריוס"( הכלבכ5כב

 אחרי מועט זמן הלילה להתחלת גם 161(. צד ח"א, כר~נאלאגיע,)גינצל,
 הוא מחמד דת בעלי אצל הערב תפלת זמן דוגמא5ת. מצאנו החמהשקיעת
 היו שנה מאה לפני ע5ד איטליה ויושבי הממה; שקיעת אחר שעההצי
 את מתחילים היו כי האירופי, המנהג מן משנה בדרך השעות אתמלנים
 הערב עד שעית וארבע עשרים כסדר ומזנים הערב מן האזרחיהי5ם

 סזוימ בימים האמצעית משקיעת-החמה השע5ת את מנו לא אבלהסמיך,
 גש ח עבור אחרי אם כי היהודים, כדרך הי5ם(, חצ5ת לאחר שע5ת)שש

 נ8(. צד ח"א, 8יד?רן )עין לי5ם מי5ם המשתנה האמתית משקיעת-החמה השע
 והלילה היום ארך של ולחליפית לשנויים ר. צ ק ה 1 רלף ש ה ם 5 י הי"א.

 ואי* מסימת, למדה בארץ-ישראל עולים שהם )אף-על-פי השנה עתותלפי

 א: ח, זרה, עבודה עצן - הקדמוני, האדם אפילי בהם הרגיש שלאאפשר
 מפרש עכר כל נמצא לא וכו'( והצלך" שמתמעט יגס הראש5ן אדם,כשראה
 רסוחרי;. כתקופה אל מיד עליהם נעב5ר ולכן 2(,במקרא

י
 וכה. נוהן* אתה אין *אם בהגיהו: הדברים, את ששב ריסה כהז* *מנחת בעל1(

 ום. בירושלמי הענין מהלך יכל מנגד ולך מעין, כל יראה כאשר תקונו,*גי
 צלמות לבקש  *ההובך ה(: )הו עמוס בדברי היום מדת להשתנות רמז מוצא הראב'עב(

 שע4 בפרועי, עין החעיך'. ייגהועם
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 ובאחד ניסן בתקופת באהד *תניא, פכ"ו(: רבה, )ויקרא במדרשאמרו
 הלילה, מן לוה הי5ם ואילך מכאן שוין, והלילה ה.5ם תשריבתקושת
 ברכות(, )ריש בירושלמי גם נזכרה הזאת הברייתא תחלת היום". מןוהלילה

 קצבה הנותן אהד, מאמר אחר במק5ם מ5צאים אנו אלה לדבריםוכמלואים
 ד ח א מזה? זה ולוה לזה זה פ5רע ווכמה והלילה: היים מד5תלשנויי

 והצעה 168(. צד בובר, הוצאת י"ס, תהלים, )מדרש בשעה"משלשים
 בתקופת ובאחד ניסן בתקופת "באחד היא: כך במלואה זו ברייתאשל

 מן והלילה הלילה מן לוה היום ואילך מכאן שוין/ והלילה היזםהשרי
 מתקופת הלילה, מן לוה הי5ם תמוז תקופת עד ניסן מתקופת כיצד?היום.
 טבת תקופת עד תשרי מתקופת ללילה; פ5רע הי5ם תשרי תקופת עדהמוז
 ליום. פ5רע הלילה ניסן תקופת עד טבת תקופת מן היים, מן לוההלילה
 ולוה לזה זה פורע וכמה לזה. זה הייבין אינן ותשרי ניסן בתקופתנמצא,
 בשעה"~ג משלשים אחד מזה?זה

 רכ:נ5ת, שע5ת ט"ו בארץ-ישראל האלך היום מדת מזה לנוותצא
 זמן נחשב אם אפילו כי וי5תר, שעה רבעי שלשה הראוי מן גד5להשהיא
 באפק שקיעתן עד השמש מרכו )מעלית ההנדסי במשמעי לאהיום

 הרא5ת )מרגע עין למראה הארץ על שהיתל לפי אם כיהאמתי(,
 גם באויר(, אירן שבירת ובצריף ?ל5 העלמן עד השמש כדורתחלת

 שעזת י"ד מדתן תהיה בירושלים כי שע5ת, לט"ו שעורן יעלה לאאז
 ורביע. י"ר - ובטבריהושתות,

 נודעי ישראל, לחכמי מוחדת כפי-הנראה, שהיתה, הזאת, המדהמלבד
 קדומה מהן אחת אחרים. מעמים שאול5ת אחר5ת, מדות שתי ע5דלנו

 האמת. אי יותר וקרובה מאחרת והשנית ממנה, ייתר ומוטעהמשלנו
 היום יגדל הראש5ן( החלש )מקץ ההוא "ובי5ם יאמר: *חנוך"בספר

 והיה השלם(, ביום מי"ה אחד מהם חלק )שכל חיקים בשני הלילהמן
 החרש  לבסוף או י(, פסוק  ע"ב, )פ' שמונה  והלילה  חלקים, עשרהבצמצום
 והלילה חלקים, לאחד-עשר ועלה חלקים, בשני  )עוד( היום יגדלהשני(
 השלישי( החוש )בסוף ההוא וביום י"ב(, )פסוק חלקים לשבעה והיהיקטן
 הלילה, בארך כפלים והיה חלקים, בשני )עוד( הלילה מן העם*גדל

 אחר-כן י"ד(. )פסוק חלקים" לששה והיה יקטן והלילה חלקים,שנים-עשר
 ואומר: .ומסים השנה, חדשי לפי היום ארך התקטנות וחושב הולךהוא

 בארך ים ל פ כ והיה הלילה, יגדל התשיעי( החיש )בסוף ההואווביום
 כזה קצב כ"ו(. )פסוק ששה" והיום חלקים שנים-עשר הלילה והיההיום,
 שלהם בכתבי-הקדש כי הקדמונים, הפרסיים אצל גם מצאנו הארךליום
 הוא ההרף וליל שבחרף, קצרים ימים כשני ארכו הקיץ ויום לאמר:כתוב

 והלעגן סגת", *בתקופת הוא מתחיל כי היטב, מתקן הנוסח אין שלפגינו בהודאות1(
 אחד. הענין אבל תמוז, תקופת אחר באמצע, שם כתוב וכו' פירע"לחכמה
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 ובמקום !(ן א2, גינצל, ויביאו אם15!טנ11טxxv.5) 8 שבקיץ" קצרים לילותכשני
 אבל 1(' הזש'-" ששה והלילה סזטר י"ב הוא הקיץ ויום 288(: צד )שם,אחר

 מן יותר שעות כשתי גדול שעות, כ"ז שהוא זה, מחשבון היוצאהשעור
 שהחושבים אדמה, ולכןהראוי.

 עד החמה מהנץ לא היום את מונים כך.
 הדברים יהיו זו בהנחה הכוכבים. צאת עד השחר מעלות אם כישקיעתה,
 בג )סמן ההערות באחת ראינו כאשר ובאמת, המציאות. עם כמעטמסכימים

 הכוכבים, מצאת הלילה ואת השחר, מעמוד היום את מתחילים הפרסייםהיו
 בפני-עצמו. לזמן אצלם נחשב שנשף-הערבאלא

 לראש לו ובא הטלה בראש ")השמש( אמרו: דשמואלבברייתא
 כן וכמו ליום בשעה חיל ט"ו לילה, וק"פ 2( ימים ק"פ )מאזנים(הקנה
 תיל י"ה לילה, קודם יום השוב הגדי, לראש ובא הסרטן בראשבלילה;
 הקנה לראש לו ובא הטלה בראש בלילהן לשעה חיל וי"ב ביום,ישעה
 חומשין ג' חילופיהן, הסרטן לראש לו ובא הגדי בראש שוימנ 3(,מאזנים
 אייו לשום ביחוד הוא ראוי הזה השעור )פ"ג(. ביום" חומשין וב'בלילה
 היו הודו ארץ יושבי כי כבר, זה ידעו הזמנים חשבונות חוקרילב.

 הערך 4(. בשעה מששים חיקים וכ"ד שעות ליעד הארך היום אתחושבים
 שהיום תלמי, של בגיאוגרפיה שמצאו ומפני חינה. יושבי בין גם נמצאהזה
 י"ד או בשעהן, מי"ב ואחד שעה ושליש שעות עי"ד הוא בבבלהארר
 אם כי וחינה הודו בני של משעורם נבדל ואינו ששים, חלקי וכ"השעות
 מן זאת למדו האלה העמים ששני בדעתם, שערו מששים, אחדבחלק

 שהגיעו הכלדיים, לוחות על-ידי גמור לודאי נעשתה זו השערההכלדיים.
 היה האלך שהיום קוגלר, החכם הוציא שמהם האחרונים, בימיםלידינו
 "באבילינישע קוג1ר, )עין בצמצום דקים וכ"ד שעות י"ד אציםנחשב

 שלישיה ישראל את מצאנו הנה ועתה והלאה(. 80 מצדמאנדרעכנונג",
 האלך היום והנה הכלדיים. של בשעורם החזיקו הם שגם ולחינה,להודו
 דקים, וי"א שעות לי"ד אם כי באמת עולה אינו 320, ,/! שרחבהבבבל,
 כמעט - קוגלר יאמר - כזה מסים הבדל שעה. כרביע הכלדיים טעוואם-כן

 זמן למראה-עינים המאריכה באויר, האור בשבירת לתלותושאי-אפשר

 שטונדען אונגיייכטייייגע וואהרשיינייך זר.קקס ern 4יגנטערוס מיפיף: נינצל1(
ttmporale5)(horae ."אוים h?1 שעות היו אלו כי ממש, בהפך הם הדברים כ. :יכתו, אבין 

 משמוגה- אחד חיק: שם היא *פזשרן מלת ~fa י:י. וחלילת היום שעות מספר היה זמניות,4לה
 שעות. בכ*דזער

 לילה. - וק"פ יום, מעלות ק"פ כלומר ם, ו י להיות: צריך2(
 גיסן תקופת נזכרה - כן 41 שאם הטיה; לראש לו ובא הקנה בראש להיות: צריך3(
 לגמרי. חסרה תשרי יתקופתבעשים

 היופ אח ששבים והיו )ח*זסי1טא(, הלקים ישישים השלם היום את חלקו ההודים4(
 כאיה. חלקים יי*ג הקצר יום ואת יי*הקמרך
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ופר בישראי והתפתחיתם זמניםסדרי

 בבל עוד שהיתה מחליט, והוא ששקעה", לאחר גם האפק על השמששהות
 בספרו אבל 80(. )צד לדבריו ראיות להביא ומתאמץ 350, שרחבהאחריז

 השבו שהכבדיים וחושב, בו, חזר 1( )174, שטערנדיענסט" אונד"שטערנקינדע
 הנץ )מתחלת שקיעתה סוף עד העליונה השמש שפת מזריחת היוםאת

 האור שבירת זמן שעור גם בחשבון הביאו ואזירי שקיעתה(; סוף עדהחמה
 ממגדיים ושקיעתה השמש זריחת על השגיתו שהכלדיים זה וגםבאויר,
 וחצי. דקים וכ"ב שעות י"ר הוא בבבל הארן שהיום לו, עלהגבוהים,
 לעמת אבל הכלדיים, בלוחות הארד היום מדת את קוג?ר יפרנס כזהבדרך
 הנחתו לפי אשו- ותחת הקצר, היום מדת יותר עוד אצלו נתארכהזה

 הנחתו לפי האמת מן הוא נוטה דקים, לי"ג רק ההבדל עלההראשונה
 היום במדת זה קושי של עקרו כל אבל ועוד. דקים כ"ב בשעורהאחרונה
 שקצבום היןני, והתוכן הכלדיים אצל צורתם לפי אלא אינו והקצרהארך
 צורת אל עין נשים אם מאייו, ויסתלק ויסור ושבריהן, שעותבמספר

 שם משישים שהם שמואל, של בברייתא שקבלו האלההשעורים
 קטנים במספרים בה היוצא הקצר, אל הארן היום ערך ם, 1 י ה י לק חב

 שעורים עם לא עסק כאן לנו שיש מוכיח, שנים, אל שלשה כערךופשוטים,
 אפשר בהם. לצמצם לכלדיים אפילו היה שקשה מקצבים, עם אלאמדקדקים,

 מהשקפות שהוציאוהו הלבנה, חרש מדת את גדול בדיוק לקצוב להםהיה
 כמעט נעשו הזמן בקציבת בהן שנפלו שהטעיות בזמנן, מזו זורחוקות

 היה ולכן חדשים; של גדול מספר על התחלקותן על-ידילבלתי-מרגשות
 בקציבת הדבר כן לא הדקים. מן דקים חלקים עד בחשבונם לדקדקבידם
 זו מרחקות אינן אותו, המגבילות הקצוניות, נקדותיו ששווי היום,ארך
 תועיל לא תחבולה וכל בגדלו, תמיד עומד בקציבתן הדיוק וחסרוןמזו/

 דרכים, בשתי להעשות יכולה היום ארך קציבת בכל-שהוא. אפילולהקטינו
 אורולוגין על-ידי ושקיעתה החמה הנץ רגע קציבת היא: מהןשהאחת

 היום המצאם כאיה, אורויוגין אבל שוה. במדה תמיד המתנועעיםמדקדקים,
 באורולוגין להשתמ-ז זקוקים שהיו הקדמונים, בידי היו לא אדם, כלביד
 מציאת היא השניח הדרך הדקדוק. מן הרבה הרחוקים מים, ושל חולשל

 השמש נג21ת לוו נודעה אם הכדוריים, המשלשים חשבון על-ידיקשת-היום
 מוכיחים, לידיני. שהגיעו הכלדיים, לוחות אבל הארץ. בכדור המקוםוראב
 מהלך *,: קוצבים והיו כאלה, בחשבונות משתמשים בבל תוכני היושלא

  מקומותס לפי ומשתנים הנסיון מן לקוחים מקרבים, במספריםהמאורות
 בקרוב שקצבו והקצר, האלך יום במדת גם עשו הזה וכדבר 1(.במסלוליהם

 כמרת תלויה במסמלו הירח תנועת מהירות קטנה: אתת דוגמא המבינים הקוראים לפני פה אתן1(
 השני ואת ס באות הראשון השעור את גסתן :אם השפל או הרום מג~דת ובמרחקו במסיתו המרכזיםתרחק
 פן. "51 1 שוה תנועתו משעור השניה )דעריוואטע( הכאציה שהיא מהירותו תוספת תהיה אז %,באית
 חושבים, קוגיר( על-ידי לאור )שיצאו לשטרות וס"ט ר"ח משת בלוחותיהם בבל חיכניאך
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 גירנשטיין י.ח.8ש

 בדיוק. היום ארך לקצוב להם שאי-אפשר ידעו, הכלדיים ידם. מצאהכאשר
 השלם. ביום הישים שלשה פשוט: בשבר בקרובוקצבוהו

 הבינובי ושל הבינוני היום על האלך היום יתרון נתחלק איךאבל
 שחכמת הכלדיים, על-דבר תקופהו שבכל החדשים שלשת לפי הקצר,על

 לפי הזאת התוספת את חלקו שבתחלה יודעים, אנו אומנותם, היתההתכונה
 אהדס המספרים: ערך לפי שנוה ואחר-כך חמשה, שלשה, אחד,המספרים:
 1(. 242( וצד 98 צד מאנדרעכנונגן, "בחבילאנישע קוגלר, )עין שלשהשנים,
 שוים לחלקים הזאת המגרעת וכן התוספת את מחלקים ההודים היוולהפך
 במוהורתא ואחד מששים חלקים לשני אחד ביום השנוי את בקרושוקוצבים
 וכדרך היהודים, משפט גם היה שזה להחליט, וקרוב ו(ן 326, גינצל,)עין

 כזאת שמצאנו וכדרך תהלים", וב"מדרש "חנוך" בספר כזאתשראינו
 ג(. )סמן צל-המעלות ארך על-ידי השעות קציבת בענין דשמואיבברייתא
 וכוכבת איתי אמצעי זמן וזמניות. שוות שעות"ב.

 מכ=ד אחד כחלק נחשבנה אם נקדות, משתי להתבטן נוכל השעה משגעל
 נוכל יתרים, דקדוקים בו נדקדק לא )שאם האזרחי היום או השלם,ביום
 בכל במדתה וקימת קצובה נמצאנה אז בעינו(, תמיד עומד שהוא עליו,לאמר

 השוות השעות בשם הידועות אלה/ בשעות הזמנים. ובכיהמקומות
 השתמשר והלשונות, העמים בכל היום והנהוגות)עקווינאקטי8לשטונדען(

 את נפריד אם אולם בחשבונותיהם. לבדם התכונה חכמי רק הקדמוניםבימים
 חלקים" לי"ב מהם אהד כל את ונחלק ולחשך, למאיר חלקיו, לשני השלםהיום
 שאינה הטבעי/ היום ארך לפי זמן, ובכל מקום בכל השעה מדת תשתנהאז
 אלות בשעות ותשרי. ניסן בתקופת או המשוה בעגול אם כי ללילו,שוה

 על והקטנה, הגדולה המהירות שבין ההבדל, את חלקו תכן פשוט; בערך נערכתשהמהירות
 בידם ועלתה חבינוני, מרחקו עד השפק או הרום מקסדת לעבור לירח הדרושים הימיםמספר
 שאין מיד, נראה שהבאנו התמונה מן אב5 אחד. ביום מעלה דקי 5י"ת המהירותתיכפת
 ונקי בקיניהן. ערך לפי אם כי צ, של הקשתות מדת 5פי שוה בערך נערך הזההשעור
 הייפ של מחותה פעמים עשר או שמינה גדילה השביעי יום של המהירות שתוספתלמצא,
הראשון.

 היום: תוספת שעור יהיה שעות, לט-ו עולה הארך שהיום במקום זה, חשבון ולפי1(
 ואלול אב תמוז, ובחדשי שעה. חצי ובסיון אחת שעה באיר וחצי, שעה חמה שלבניסן

 הפוך. בסדר אלה ערכים לפי הייםיתקטן
 נמצא והדבר ורומיים, יונים הרבה, סארים תפסו - קוגלר יעיל כאשר - הזהבכלל
 זה של דבריו תרף (CIeomedes), קליאומדס הרומי הפילוסוף של בספרו יותרבפריטרוט

 )שהעתיקי יש-ר ובדברי ס-ה(, )תמר מקנדיא ליש"ר חתום" ב"מעין גם הובאהאחרון
 )דף השמש" והתבואות שווארץ הר"י נשתמש בעליהם( שם עליהם הזכיר שלא אףכצורתם,

 שחשבין במקומו, יש-ר העיי שכבר אף בירושיים, הימים ארכי על-פיהם יקצוב ע"א(כ,
 יצדק 5ח עליו שהוסד ברחב שאפילו עליו, נוסיף ואנחנו האקלימים, בכל יצדק יאזה
 בקרוב.אלא
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פלש בישראל יתטהחיתס זמניםאייי

 כל משתמשים היו שטונדען(, )טעמפארערז זמניות שעות בשםהידועות
 להשתמש הוחל אז אטר הנהוג, למנין הי"ד המאה עד הקדמונים,העמים
 על-אודות דבר בתלמוד נמצא לא והנה אצינו. הנהוגות השוותבשעות
 יוצא, )פ"ג( שמואל של הברייתא מדברי אבל בהן/ משתמשים שהיוהשעות
 בראש כשהחמה אמרו, שם כי הקדמונים, העמים כל כמנהג זמניות,שהיו
 4בראש וכשהיא בלילה"ן כן וכמו ביום לשעה )מעלות( חיל "ט"ו מגיעטלה

 למשנה בפרושו הרמב"ם כתב וכן בלילה". וי"ב ביום לשעה חיל י"חהסרטן
 וכן הן, זמניות שעות במשנה הנזכרות השעות שכל ב(, משנה פ"א,)ברכות,
 קריאת- זמן כגון שעות-היום, מספר לפי קצוב שזמנן המצוות בכל להלכהנתקבל
 ו(. בהן וכיוצא פסח בערב חמץ אכילתשמע,

 להעיר אני רואה הזמן, הלוקת על-דבר שלם משג להקורא לתתוכדי
 בו שאין אף והאמצעי. האמתי הומן גדר על אהד, פרט על עודפה
 אלה. בחקירותינו אותנו המעסיק לעניןצתך

 אבל השנה, עתות לפי במדתו משתנה הטבעי שהיום יודעים,הכל
 אינו גם-הוא האזרחי, היום השלם, היום גם כי ויבינו, ידעו מעטיםאך

 לו  הסמוך  מחברו משתנה אחד יום שאין  ואף כדה.  השנה כל במדתועומד
 אם כי גדלם, בתכלית אפילו עולים )שאינם ונרגשים שאינם בשנוייםאלא

 הם מצטרפים מזה(, מעבר ושלשים מזה מעבר שעה של שנייםלעשרים
 האתת, הן: שתים הזה הדבר סבות מקימים. לשעורים בשנה ידועיםבזמנים
 וההבדל אחת, במדה לארץ סביב )המדמה( במסלולה מתנועעה השמששאיץ
 בתנועתה המחולל1ת מעיות, לשתי להגיע יוכל והאמצעי האמתי מהלכהבין

 בעגול מתנועעה השמש שאין והשנית, שעה; דקי שמונה של הבדלהיומית
 שבין וההבדל וחצי, מעלות כ"ג ממנו הנוטה הקדרות, בעגול אם כיהמשוה,
 יוכל המשוה עגול על המנוי ומצעדה הקדרות עגול על המנוי השמשארך
 שעה. דקי לעשרה בזמן העולות בקרוב, וחצי מעלות שתי עדלהגיע
 האמתי, במהלכה השמש תנועת על-ידי נולד האמתי הומן אחרות:במלים

 האמצעי הזמן וכנגדו ממנו; ונקדה נקדה בכל המשתנה החליפסי,במסלולה
 המשוה בעגול מתנועעה שהשמש ההנחה, על מומה, תנועה עלבנוי

 שהצל ת=, 1 ל ע מ ה ל "צ על-ידי במעשה נקצב האמתי הזמן אחת.ובמהירות
 יש ל כ על-ידי נקצב והאמצעי האמתין ממקומה השמש עי-ידי עליו?שלך

 ראינו, כאשר ישראל, חכמי היו 1 מ צ ע - י 1 פ ב יום כי שבחלוקת אף-על-פי1(
 שהזמן ומוידות, תקופות בסגין בבל-.nxr היום, חרך למי המשלגות  זמתיות, בשעותפשתמשים

 נורתשבין
~fiR 

 שהיו לודאק מאד קר1ב במדתם, שונים ימיט בתוכו כולל לחברתה מהם
 חכמי- וכדרך "תוכנים, כמשפט הבינוני, היום לארך המכונית השות, בשעות אוהטמחשבים
 החמה משקיעת 5א הערב מן המתחיל היש את ותושבים אצלם, פשוט זה שמנהגהעחור
 א, ל"ו, ערובין, ת1ספות, )עלן השם חצית לאחר וכות משש זט כי ויום, יום כלשל
 ולכאן(. לכאן פנים בזה שיפאו בין-, אאיןר"ה
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 ב1רנשטיין י.ה.306

 הזמן שבין ההבדל אחת. במהירות תמיד המתנועעים המלאכותיים, ות שעה
 לשעורים בשנה פרקים בארבעה גדלו בתכלית עולה והשניהראשון
אלה:

 נובמבר18 יולי26 מאי14פברואר

-1,9ח5 -,-5,ת[14  
1,3ח16 +1,2ח6

-  

 ישתמשו השמש, תנועת על המיסדים אלה, זמנים מיני שנימלבד
 בתקופתה השמש )שטערנצייט(. י ב כ 1 כ ה ן מ ז ב שלישי, זמן במין עודהתוכנים
 שברגע נניח, ואם למזרה. '59 "8 בשעור ברקיע יום בכל נעתקתהשנתית
 הכוכבים מן אחד עם יחד )מערידיאן( הצהרים עגול את השמש עברהאהד

 בשעור השמש קרם הצהרים עגול את לעבור זה כוכב יקדים הנהסקימים,
 או ב כ 1 כ ה ף ק ה זמן ונמצא '59 "8 הקשת את לעבור לה הנדרש ןהזמ
 שניים ונ"ו שעה דקי שלשה בשעור השמשי מיום פחות י" ב כ ו כ ה ם ו י"ה

 שיש חמה, שנות בארבע בצמצום כמעט משתוים והשמשיים הכוכביים)הימים
 מצד יתרון לו יש הכוכבי היום כוכביים(. 1465 שמשיים, ימים 1461בהן
 השמשי. היום שישתנה כדרך לעולם משתנה ואינו תמיד ?1ה שהואאחד,
 מבהק סמן כל לו שאין מפני תועלת, כל בו אין הזמנים חשבון לעניןאבל

 ראשונה. בסקירה הפשוט האדם ינירנו שעל-ידוברקיע,
 לוהתחלק אץ תורה.העמץ של ויומה האזרחי היום"בהתחלת

 על- התלד האזרחק העם עם הדבר וק להתחלתה להחשב תתל ממם נקדהצל
 נמצאו אבל שנרצה, רגע מכל מנעו להתחיל שמכל ציריה, על הארץ סבובידי
 רגעי להתחלה: לשומן מחברותיהן יותר מסגלות ,~הן נחדות, ארבעבו

 לה יש אלה מנקדות אחת כל הלילה, והצות היום הצות והערב/הבקר
 יציאת על-ידי היטב מגבלות והערב הבקר נקדות מזה. וחסרון מזהיתרון
 חצות רגעי השנה; עתות לפי ליום מיום משתנה זמנם אבל וביאתה,השמש
 אין אבל התוכנים, בהם בחרו ולכן כאלה, משנויים הם חפשים והלילההיום
 בכחו אין הפשוט והאדם ברקיע, נפר סמן הלילה( לחצות )ובפרטלהם

 מרעהו איש נבדלים שונים עמים רואים שאנו הדבר, והוא בהם.לדקדק
  שומעים, אנו .Hist) ,.1בא ,11 )19 פליניוס הסופר ומפי היומי מניןבהתחלת
 יושבי הערב, מן היונים הלקר, מן היום את מתחייים היושהבבליים
 גם שומעים אנו זה וכעין מחצות-הלילה, והרומיים מחצות-היוםאומבריה

 טעם לתת מתאמצים חשבונות-הזמנים חוקרי אחרים. רומי סופרימפי
 ללבנה חדשיהם המונים העמים, שכל הרוץ, משפט והוציאו אלה,לחלופים
 שהוא היום, את גם למנות מתחילים בערב/ החדש הירח פגל פראותמרגע
 מתחילים לחמה זמניהם המונים אשר בעת הזה, הרגע מן החרש, מןחלק
 אחד 8לפרנני, של בספרו גם מצאתי הזה הרעיון את הבקר. מן היוםאת

 ה ל י ל ה 1 ם 1 י ה זמן את מונים "הערביים האומר: הקדמונים, ערבמתוכני
 הלבנה מראית החדשים את מונים שהם מפני החמה, משקיעת בלילתה()יום

 בני אצל אבל ההמה. משקיעת אלא נראית אינה והיא ושלאל(,ההדשה
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 ראית על חדשיהם בחשבון משגיחים שאינם אחרים, ועמים 1( )רום(אדום
 עם וגומר החמה, מהנץ אצלם מתחיל והיום הלילה לפני הולך היוםהלבנה,
 הזה, הערבי החכם דברי 472(. צד ח"ב, איךןר, אצל )הובא ההמה"הנץ
 האחרונים החוקרים אצל היו בני-עמו, מנהג את להסביר אלא אמרםשלא
 חשבון בהתחלת ועם עם משפט על-פיהם לשפוט מוסד, וליסוד באןלאבן
 זה יסוד מעמידים הם היהודים אצל היום תחלת על ובחקירותיהםהיום.
 יעשה כן מסיעים. עדים כעין רק המקרא מן הראיות ואת ראשונה,בשורה
 Schloparelli יתרה ובהדגשה ,ח( 2 )כרינאלטגיע, גינצל 482(, צד )ח"אןאיך?ר

 67(,)סמן
 המונים והפרסיים, המצרים על-ידי מזה מעבר המתאשר הזה, הכללאבל

 והיונים, הערביים על-ידי מזה ומעבר הבקר, מן היום את ומתחיליםלחמה
 לפקפק שאפשר )אף הערב מן היום התחלת ואת ללבנה חדשיהםהמונים
 מכל-מקום להלן(, נראה כאשר קדמתם, קדם מימי היונים מנהג היה כךאם
 מן היוצאים אחרים עמים כנגדם לנו שיש מפני פנה, לראש לעשותוקשה
הכלל.

 השנה חשבון את 1878 בשנת שקבלו קלם 5!סניים )וכןהחיניים
 )גינצל, לילה מהצות היום התהלת חושבים ללבנה, הם גם המוניםהיול23ית(,

 היו לידינו, שהגיעו כתביהם משרידי היוצא כפי הכלדיים, 465(. צדח"א,
 החמה, משקיעת שעברו השעות לפי הכוכבים על ם ה י ת ד פ ק ש הקוצבים
 מצד אבל הערב, מן היום את חושבים שהיו לשפוט, היה אפשרולפי-זה
 מחצות למנותו מתחילים 'והם בחשבונותיהם, אותם רואים אנואחר
 מן היום את חושבים הכלדיים היו הקדמונים, רומי סופרי עדות ולפייילהו
 אצלם משמשות היו אלה התחלות שלש שכל מוכיחים, והדברים"לקר.
 ללבנה, הם גם בתחלה מונים שהיו והרומיים, 123(. צד שם, )גינצל,באחת
 מחצות אלהיהם עבודת ובעניני ודין דת בדברי היום התחלת חושבים"יו
 החמה מהנץ להתחילו פשוט המנהג היה העם ובחיי בני-אדם ובלשוןיילה,
 163(. צד ה"ב/.)גינצל,

 רא מסב החוקרים שהוציאו שהכלל רואים, אנו האלה הדבריםמכל
 שהיום שהניחו, הזה, היסוד כבגד ובאמת ה. ש ע מ ב תמיד מתקיםאינו

 העניף בטבע כמןסד הנראה הערב, מן אחד, מרגע להתחיל צריכיםיהחהש
 את להחל הניען אשר האדם, בנפש היטבע כנגדו, אחר יסודומצא
 שהיו הערביים, חייו. ולהליכות לצרכיו ביותר מכונת שהיא בדרך,היום
 מהשתדלותם לא הערב, מן האזרחי היום את חושבים נודדים, היי)חיים

 שרץ לפי אם כי בלבד, החלש התחלת עם היום התחלת את.להתאים
 יכולים היו לא כתנור הבוער ארצם מם מפני כי בלילה, היימעשיהם

 והנוצרית ביזנתיה בני כי באדומיים, הפרסיים לאיפרגני שנתחלפו משער, אידלר1(
 לילה. מחצות היום את מוגים רום, בשם בערבית הנקראיםושבסוריה,
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 לקשש. והיום לעבודה הלילה להם והיה ביילה, אם כי ביום, דרכםלעשות
 הנמצאים הימים מספר לפי הזמן את מונים אחרים עמים אשר תחתשכן
 מן עברו ת 1 ל י ל וכך כך ו: י ת ו ל י ל מספר לפי הערביים יהשבוהובו,

 אנו ת, 1 ל י ל למספר הזמן את לחשב הזה, המנהג את בזה. וכיוצאהחדש
 481 צד wwn, )אידןר, לוב במדבר הנודדים השבטים אצל ופוגשיםחוזרים
 הסבות אותן עליהם שפעלו )פטלינעזיען(, השקט בים האיים יושביואצל

 והדעת 163(. סמן ח"ב, )גינצל, כזה למנין הערביים את שהניאובעצמן,
 לש המדרגה, בשפל בהתפתחותם עומדים שהיו האלה, העמים שכלנותנת,
 בעיניהם שהיה שביום, ר י א מ ה החלק את זמנם בחשבון כלל מביאיםהיו

 עקר, אצלם היה שביום המאיר שהחלק אחרים, שעמים )כדרך ללילהכטפל
 חושבים היו ואלו מיד(. נראה כאשר חשך, ה לחלקו לב שמים היולא
 אצלם שהיה הערב, מן האזרחי היום את מתהילים היו המאיר, החלק אתנם

 והחדש שהיום החוקרים, שיסדו הכלל כנגד היתה לא כזאת והתהלה?קר.
 41 הממצעים באקלימים לשוכנים הדבר היה כן לא אחד. מרגעמתחילים
 עבודה זמן המאיר היום היה להם הטבעי. במצבם עוד עומדים שהיובזמן

 אצלע היה ולכן מעשהן כל ואפיסת וקנה בטלה שעת והלילהומלאכה,
 אינוש כאלו חשבוהו או אחריו, ונגרר טפל והלילה בראש, והולך עקרהיום

 אן )חושב כלו העם "המון למעלה: שהבאנו גמקום פליניוס יאמרוכאשר
 היו כאיה עמים tenebras) ad aluce omne .(v~tlgus חיכה" עד האור מןהיום(
 למעלה(ש שהזכרנו והעמים הערביים ממנהג )להפך ם י מ י למספר זמנםמונים

 את הראשונים בימנים מתחילים היו ללבנה, הדשיהם את מונים שהיוואף-על-פי
 הבקר. מן האזרחיהיום

 על-פי רק היום התחלת על לדון באנו שאם האמור, מכל לנוויוצא
 ולכן ולכאןן לכאן פנים זו בשאלה להראות לנו אפשר בלבד,הסברא
 המקרא. מן אחרות ראיות לבקש אנוצריכים

 156 סמן סויא(ךלי, ין בשף )אידלר, העמים הכמי הביאו כאלהראיות
 א, )בראשית, אחד= יום בקר ויהי ערב "ויהי המקראות: מן :י( 2,גינצל,

 י"ח(, י"ב, )שמות, מצות" תאכלו בערב לחרש יום עשר "בארבעה (,ה
 )וסקיטטךלי ל"ב( כ"ג, )ויקרא, שבתכם' תשבתו ערב עדומערב

 וגינצל.
 שהון במקרא מפלש נמצא שלא אף השבת, משמירת גם ראיהמביאים
 התלמוד. בעלי דבריהם בכל קדמום כבר ובאמת הערבן(, מןמתחיל

 הערב, מן היא היום שהתחלת יוחנן, רבי מוכיח ספ"ב( )ר"ה,בירושלמי
 מגזרת. מוציא בן-לקיש שמעון ורבי בקר", ויהי ערב .ויהי המקראמן
 שצריך הירה(, ש י ד ס ב תלוי שהוא עליו, מורה )ששמו ש' ד ח זהמלת

 קיסרי הלירט עדות שיפי הקדמונים, וגרמניה גליה עמי הם הזה הניל טן ייצחים1(
 אפ מתים שהיו - עיפתה ארץ תחתית, ארץ אלהי 18א, ירך ליוצאי עצמם את חושביםאסו
 1(. 81, אידלר, )עין לילות ימספרזמנם
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 ללבנה שהמונים כללם, את העמים שיסדו )וכדרך החדש" מן כלו"שיהא
 שאנו הוסיפו, )שם( ובירושלמי הערב(. מן החדש ואת היום אתמתחילים
 אין בקר" ויהי ערב "ויהי הכתוב מן כי יחד, איה ראיות לשתי,צריכים
 שאין יודעים, אנו אין עוין אבל הערב, מן מתחיל שהיום אלא למדים,אנו
 בידינו, הוא גדול כלל שהרי החיש, מן כלו שיהא עד נקבע חרשראש

 אורו, רפיון מפני בערב הירח נראה לא כן-אפילו ואם ככלו, היוםשמקצת
 כזה, מסים אור לקבל יוכל והיום הלילה שבמשך בקרור, אנו יודעים'אם

 לא אלו או לארץ, מתחת אז נמצא לא אלו להראות, לו יהיהשאפשר
 ראש לקבעו אנו שצריכים לאמר, היה אפשר - אותו מכהה היום אורהיה
 העבור בהשבון הדבר שכך )וכמו שעבר הערב מן חשבונו ו5התהילחדש,
 ראש עושים חצות-היום קדם תשרי נולד שאם המולדות, על הבנוי.שלנו
 עליו שאמרו לכם", הזה "החלש הכתוב מן אבל ביום(. בו"שנה
 הולכים, הם ש ף ח ה אחר רפ"ג(: ר"ה/ ירושלמי, אמורי פ' )ת"כ, אחרבמקום
 החיש את מקדשים שאין שומעים, אנו ע"א(, כ, )ר"ה, וקדש ה א ר כזה_או:
 רשב"ל של זו מדרשתו ולהפך, לכן. קים הירה אור נתחדש כן אםא5א
 לקדוש מאחרת החדש שהתחלת אלא שומעים אנו אין ש ד ח ה מלתע5
 ואפשר הערב, מן מיד מתחיל שהוא מזה, להוכיח אין אבל הירח,אור
 ערב "ויהי המקרא שמן אחר אמנם הבקר; מן נמנים החוש וגם היוםשגם
 לאמרו אנו צריכים על-כרחנו הערב, מן מתחיל שהיום יודעים, אנו בקר"ייהי
 ראיות הובאו ע"ב( כ, )ר"ה, ובבבלי 1(. זה מרגע מתחיל החלששגם

 "מערב הכפורים: ביום שנאמר ממה זה מוכיח יוחנן רבי זה: לדבראחרות
 עשר עבארבעה המקרא: מן ראיה מביא ורשב"ל שבתכם", תשבתו ערביד
 היתה שם, הגמרא מדברי היוצא וכפי וגו'. מצות" תאכלו הערבים ביןיום

 מניחה רשב"ל של ראיתו כי יותר, בעיניהם מחורת יוחנן רבי ש5ושתו
 הבקר, מן אלא מתחיל פסח של יחסון יוס שאין ולאמר, בדבר להסתפק מקוםעוד
 שהפסח, מפני הוא, לכן, שקלם בלילה חמץ אכילת הכתוב שאסרוזה

 שמן האומרים, לדעת ולפי-זה, החמץ. על נאכל אינו לילה, באותושמצותו
 יום שאין לאמר, אפשר t(wtg ס )ברכות הלילה כל נאכל הפסחהתורה

 שאינו בן-עזריה, איעזר יני ולדברי החמה, מהנץ אלא מתחילחמשה-עשר
 לילה מהצות עוד מתחיל שהוא הנמנע מן אין חצות, עד אלא התורה מןנאכל
 שאמרו וזהו אחרים(. עמים ואצל הרומיים אצל כזו התחלה שמצאנו)כמו
 המאמר את לפרש לי נראה )כך ביניהו" איכא לילה "חצות בגמרא:שם

 בזה(. שנתקשו המאור, ובספר ברש"י ועלן הזה.)הסתום
 שהביאו אותה R?n שבהן שהמחורת נראה, אלה, לראיות נתבונןאם

 יאיין אפילו א5א אמר לא אומרין, היינו רשב"ל, אמר ולא יוחנן רבי אמר *אילו1(
 ה8 'ום, אלא אמר 5א אומרין, היינו ת"י, אמר ולא רשב"5 אמר ואילו החדש, מןשויו

 שם(. עזן הדברים. בבאור נדחקו והמפרשים ae, הירושלמי )לשון 5א'צילה
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 של אותה היא 5ה שניה ערב", עד "מערב המקרא מן יוחנן רביבשם
 שהמועדות מוכיחות, שהן בערב*, לחדש יום עשר "בארבעה המקרא מןרשב=ל
 מן שהביאו הראיה כנגדן אב5 מטרתמן עקר היה שזה הערב, מןמתהילים
 נותנת ויום, לילה במשמעות ובקר ערב בו שלרשו בקר", ויהי ערב9ויהי
 כת קמה קדום בזמן עוד כי יודעים, אנו ובאמת לחלוק. לבעל-דיןמקום
 והביאה בבקר, וגומר הבקר מן מתחיל השבת שיום שהחליטה בישראל,אחת
 על-אודות בקר". ויהי ערב "ויהי בעצמו, הזה המקרא מן לדבריהראיה
 )באי שם יש "עוד לאמר: מטודילא בנימין רבי לנו יספר הזאתהכת

 וישראל האפיקורסין, והן קפריסין, מינים יה,דים ציפערן(קפריסין,
 רבי )"מסעות ראשון' ליל ושומרין שבת, ליל מחללין והן יום, בכלאותן מנדיי

 קדמון מקור לזה מצא פיזנאנסקי והרש"א 23(, צד גרינהוט, הוצאתבנימין",
 המקור מן האובד. טוביה רבי להקראי )כ"ט נחמד" "אוצר בספרעתר,
 אשר בעלבק; או העכברי מטוי היה הזאת הכת שמיסד לנת נודעהוה
 שלשת אומר, משוי תעבר. באלף השביעית למאה הראשונה במחציתהי
 קדות נ לשתי אם כי ויום, לילה בו הכקנה אין במעשה-בראשית ובקרערב
 האור(. תחלת )או זריחתה ורגע האור( )או השמש שקיעת רגע זמן:של

 אחד יום בקר ויהי ערב ויהי "אמר כי משוי, על אומר נחמד" "אוצרובעל
 רובה ועטנו: )יענה, יע' בקר ויהי 1(, יבא ערב כי האור, מן ערבהוא

 אחד*. יום הבקר, אורלומר(
 בארבעה הראשון "בחדש המקראות מן גם דעתו את מוכיחמשוי

 חג הזה לחדש יום עשר "ובחמשה לה'/ פסת הערבים בין לחדש יוםעשר
 ועשרים האחד יום "עד המקרא מן וכן ה-ו(, כ"ג, )ויקרא, לה'"המצות
 וכן י"ד יום של שהערב נראה, שמהם י"ח(, י"ב, )שמות, בערב"לחדש
 מאותם כי רואים, הננו שלפניהם. לימים נחשבים כ"א יום שיאותו

 הלילה, אחר הולך שהיום לראיה, התלמוד חכמי שהביאו בעצמם,המקראות
 מצאנו לא כי מאד, נפלא אבל ההפך. את להוכיח משוי אמר בעצמםמהם
 על דבר הצי אפילו נחמד", "אוצר בעל אצל המובאים משוי, דבריבכל

 שהימים המוכיח, שבתכם=, תשבתו ערב עד =מערב כפורים ביוםהאמור
 לשפת הכפורים יום בין לחלק וטעם סבה כל ואין הערב, מןמתחילים
 הנביאים ומן התורה מן ראיות שלש עוד מצאתי הנה ואני המועדות.וליתר
 אשר הבשר מן ילין וולא בתורה: כתוב חכמים. דברי לחזק הכתוביםומן

 שהרחיבר התלמוד, חכמי ד(. ח"ז, )דברים, לבקר" הראשון ביום בערבתזבח
 הזה, המקרא את פרשו ומרצה, שעות משש והתחילוהו הפסה שחיטתזמן

 פסת בקרבן מדפר כלו ין ע ז כל אבל ב(. ע"א, )פסחים, חגיגה קרבןעי
 ע5-מנו זובה שאתה זביחה "איזוהי קל"א(: פ' )ראה, בספרי אמרווכן

 186, ?ד ושם, 184. צד ל-ד; חלק סיעתא, .etud 4 ע(טז הצרמתי גמאסף עלן1(

 כאן. גם להילת צריך שכך ונראה, החשך-. ובא היום אור ערב _כייאמר:
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305 בישראל והתפתתותם זמניםסררי

 דארביסר' אורתא הוא כאן האמור והערב הפסה". זה אומר הוי בערבולאכלו

 מונת על-כרחנו חג, של ן ו ש א ר יום אותו שקורא והכתוב חמיסר;נגהי
 יהיה "השיר בנביאים: ?נוי הערב. מן המתחיל תורה, של יומה לפיאותו
 מתקדשים היו שהחגים כ"ט(-שמענו, ל, )ישעיה, חג" התקדש כקיללכם

 אף השבת, שיום בכתובים, משלש השבת. על להקיש נוכל ומהםמבערב,
 ו% ו ל ל צ כאשר "וינוי מספר: נחמיה הערב. מן אלא מתקדש אינוהוא,
 הרעלים ו נ י ל י ו וגו' הדלתות ויסגרו ואמרה השבת, לפני ירושליםשערי
 ואמרה בהם, ואעידה ועתים. פעם לירושלים מחוץ כל-ממכרומכרי
 ואלו י"ס-כ"א(. י"ג, )נחמיה, וגו'" החומה נגד לנים אתם מדועאליהם,

 העת מן השעו.ים לסגור צלך כל היה לא שבת, קדשת ללילה היתהלא
 ערב, צללי ינטואשר

 יום התחלת בענין משוי של לשיטתו ושרש יסוד כל אין אםאבל
 באמת, מראים שהביא המקראות מן מקצת כי להודות, אנו זקוקיםהשבת,
 שבמעשה המקרא מן כן נראה ביחוד לקר. ועד מבקר היום את מוניםשהם

 חכמי-צרפת מגדולי אחד על-זה עמד וכבר בקר". ויהי ערב =ויהיבראשית:
 רדיפתר אשר הזה, הגדול האדם התורה. על בפרושו הרשב"ם,הראשונים,

 ויהי ערב "ויהי לפסוק בקרושו יאמר מעצור, כל ידעה לא הפשטאחרי
 יום שהעריב ערב, ויהי אלא יום, ויהי לילה ויהי כאן כתוב =איןבקר":
 הרי השטר, עמוד שעלה לילה, של בקרן בקר, ויהי האור, ושקעראשון
 יום והבקר שהערב יומר, הכתוב בא ולא ימים; משבעה אחד יוםהשלים
 יום שהבקיר מים, שה י 1 ד היאך אלא לפרש, הוצרך לא כי הם,אחד
 5(, צד ראזין, )הוצאת שני" יום והתחיל אחד, יום נגמר הרי הלילה,ונגמר

 ואתר- תחלה האור שעות, י"ב הלילה ואחר-כך היום היה שעות*שי"ב
 )שם(. אור" יהי במאמר היה העולם בריאת לת תת שהרי החשך,כך

 משפט על הזה המקרא מן להקיש הרשב"ם מלב היה רחוקאבל
 בעצמו שיאמר וכמו הערב, מן נמנים הם תורה דין שלפי ומועדות,שבתות

 הכוכבים צאת עד הכוכבים מצאת "שהף לאתותם "והש פסהעל
 המהגת בישראל, כת w~w לבבת על עלה לא ובלרספק דג )צד אחד"סם

 זאת, ידע הראב"ע אבל במעשה. השבת בשמירת ללילה השם אתלהקדים

 זח מלה מתרגם הסורי צ5. מענק 5ו י צ מלת מפרשים ומעמים מישראל המבארים כל1(

 ויפי בוגד מסברא כר תרגמו 5א ואם הונחו. א1 הוכנו יוסדה והרומש העני והמעתיקאתפתחה
 אדנית מה על כמי: יטור, הנתת במשמעות "טבע" לטרש הנרדף -צלל" שרש שהבינו אפשרהענין,
 פל"ו(, )ח-א, הראשונים" -דורות בעל דברי יותר בעיני נראים אבל ו(. ל-ח, )איוב,הטבעו

 שהיו בתימוד, שמצאנו וכדרך השגת, כניסת זמן 5ה1דיע צ5צ1ל-פעמונים מעניןשפרשה
 ובמ"א(. ב, ע"ה, )שבת, ממלאכה העם את להבטיל שבת בערב ותוקעים ומריעיםתוקעים

 הר1כיי4 _ויליץ מן האחרית הוכחלתי אבל צ55ו, ממלת ראיתי נפלה זה פרושולפי
 עומדות. הן במק1מן ם" י נ 5 אתםמדיע

 י וץהתקוכה
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 בורנשטיין י.ח.306

 הדעה כנכד יצא בו לרדות למינים מקום הזה בפרוש לתת שלאומיראתו
 בכל אבל ח"ז(. חמד/ ב"כרם )נדפס השבת אגרת במאמרוהזאת

 "בארבעה המקראות מן שהביא והראיות, חדש; כל גלה לא דבריואריכות
 מפי שמענון כבר שבתכם", תשבתו ערב עד "מערב בערב", יוםעשר
 כל בהן מצא שלא אלא הרשב"ם, מעיני שנעלמו ואי-אפשר התלמודןחכמי
 לשיטתו.סתירה

 כונתו, את היטב פרש שלא אלא הרשב"ם, דברי מאד צדקוובאמת
 לענין משגן ובין בני-אדם בלשון שמישל לפי היום משג בין להבדילשיש
 הערב, מן והשני הבקר מן מתחיל שהראשון שבתורה, ולמצוותהדין

 בהם לבטל הראביע שחשב המקראות, שני מתוך מאליו יוצא הזהוההבדל
 את לנשב והתאמצו בהבנתם הקדמונים נתקשו ושכבר הרשב"ם, פרושאת

 בהם. שמצאוהסתירות
 מצותי תאכלו בערב לחדש יום עשר בארבעה "בראשון המקראאת
 עשר ארבעה ממספר בערב מלת ובהפרדת דברים בהשפת ימתןמתרגם
 וברמשא פסחא, ית תכסון לירחא יומין בארביסר =באסן שלפנני:יום

דחמיסר
 תיכללי

 דעשרין ברמשא לירחא, וחד דעשרץ יומא עד פטירת
 שהתורה-שכו מומת, מקרא של פשוטו אבל חמיע". תיכלוןותרין

 העם את חושבת -- בנראדם בלשון היא גם דברה חכמיה, אמרו שכברמה
 ארבעה- בשם חמשה-עשר, שיומו פסח, ליל את קוראה היא ולכן הלקר,מן

 הערב. מן טתהלת מצה אכילת שמצות לפרש, הצרכה ולכןעשר,
 עמדו שכבר יום-הכפורים, ענוי ממצלת יותר עוד מתחשר זהודבר

 בתשיעי, ויתענה יתחיל ויכול ואמרו: במקרא, הנמצאה הסתירה עלחכמינו
 את ועניתם לומר תלמוד משתחשדי יכול בערב/ אי בערב; לומרתלמוד

 מוסיפין שכן יום, מבעוד ומתענה מתחיל כיצדש הא בתשעה.נפשותיכם
 R"D, יומא, בבלי, י"ב; פרק אמ5ר, פ' כהנים, )תורת הקרש" עלמחל
 והלא מתענין? בתשיעי וכי בערב, לחדש "בתשעה אמרו: ובדרך-דרשע"ב(.
 התענה כאלו בתשיעי, ושיתה האיכל כל אלא בעשיריש אלא מתעניןאין

 משרש, יוצא כפשוטו, נבינהו אם הזה, המקרא מן )שם(. ועשירי"תשיעי
 לחשבון- נחשב יום-הכפורים וליל בני-אדם/ כלשון תורה דברה כאןשגם

 שלאחריו, כיום דינו ענוי-נפש שלענין אלא שלפניו, בחדש לתשעההזמנים
 ולא ערב, עד מערב בו נוהגת ענוי שמצות לפרש, הכתוב לזקקולכן

 בני-אדם. בלשון כשמושו שלאחריו, הבקר עד עשירי יום שלמבקרן
 אף פסק לא הלקר, מן בני-אדם בלשון היום את להתחיל הזה,והמנהג

 כל את מצוותיה ושמירת התורה ידיעת שהקיפה אחר גם האחרוניםבדורות
 כאשר האחרונה, בספרות גם לנו נשארו הזה המנהג ועקבות העם.שדרות
 הבאות: בדוגמאותנראה

 חג, של 1( האחרון יום-טוב "במוצאי אמרו: מ"ה( פ"ז, )סוטה,במשנה

 חג. של ן ו ש א ר יום-טוב הגירסא א( מ-א, )סוטה, בבבלי וכן שלנו במשניית1(
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307 בישראל והתפחחותמ זמניםסדרי

 וכו/ בעזרהק עץ של בימה )למלך( לו עושים שביעית, במוצאיבשמיני,
 מלאכה( עשית בה התרה שבבר )בשעה האחרון יום-טוב שמוצאיהרק
 חג. של שמיני גשם עודנקרא

 והיו להיכל, גוים נכנסו )באב( *בשביעי שנינו: )פכ"ז( עולם"ב"סדר
 ב5 הציתו השיכה עם היום... שפנה עד ותשיעי שמיני שביעי, בומקרקרין

 אן כ"ט, )תענית, בבבלי הוא וכן לחדשי. בעשירי נשרף והיה הא5ר,את
 אמרו, )פ"ל( עולם" וב"סדר אחרים(. ובמקומות ה"ו פ"ד, שם,ירושלמי,
 עשירי יום של שהערב הרי, בשניה. וכן בראשונה הבית הרב באבשבתשעה

 שלפניו. לתשיעי נחשבהיה
 )תוספתא, עבורו לאור משואות? משיאין אימתי בברייתא:שנינו

 ראינוהו ובמשנה פ"ב(, שם, ירושלמי, ב; כ"ב, ר"ה, בבלי, פ"ב;ר"ה,
 השינה איה במקומות מ"ח(. פ"ב, )ר"ה, נראה לא רו 1 ב ע ל י ל ב 1בזמנו,
 מני *פליטה ובמאמרי ל"א. יום ובין שלשים יום בין המבדילללילה
 בברייתות הנמצא ו, ר 1 ב ע ם 1 י כי הוכחתי, ואילך( 26 )מצדקדם"
 הבינוהו בבבלי אבל בירושלמי. הבינוהו ושכך ל"א, יום פרושושונות,
 בפי הנקרא ל"א, יום של הערב ולפי-זה שלשים, יום במשמעותתמיד

 שלפניו. שלשים ליום נחשב ו", ר 1 ב ע "ליל או 1" ר 1 ב ע "אור בשםהבבליים
 לחד דנגה בשבתא דין וברמשא א(: )כ"ח, למתי הסוריבתרגום

 שבת. בשם מוצאי-שבת ליל יקרא פה גםבשבא/
 הלילה, זמן על שידבר במקום פעמים הרבה הבאים הכפוליםהמספרים

 אג ה פסחנה, א; ה )ברכש, ארביסר נגהי דתליסר אורתאכגק
 מ"ח, )מנחות, 'ויבסר נגהי דשיתסר אורתא 'חיתסר/ נגהי דחמיסראורתא

 ליל שפרושם שם(, )מעי, בשבא לחד דנגה דשבתא ברמשא ובסורית:ב(,
 שבקריי"ר

 מוכיחים, אלה לשונות כל - קלם, וכן ט"ז, שבקרן ט"ו ליל ט"ו,
 מתחיל ובפקר שעבר י"ג ליום עוד נחשב והלילה הפקר מן נמנהשהיום
 אצל גם נהוגה כפולים מספרים על-ידי הלילות הגבלת כלם. וכן י"דיום

 הבקר מאור היום את מתחילים היו שהמצרים לפי תלמק המצריהתוכן
 אינם הערב מן היום את החושבים אבל '(, 162, נינצל, ו; 101,)אידלר
 כפולים. למספריםזקוקים

 וקשורם האלה השמות שני מטדור גם יוצאת להלילה היוםקדימת
 המקים המספר מכל כי נראה, אז כתבי-הקדש, על-פני נעבור אםבמקרא.

 _תוספת בעי תמה וכבר שבוע(. )של בשמינית אימא אלא דעתי? טלקא בשמיני שם:והקשו
 מתוך שנרפסו ובמשגיות בירושלמי אבל שביעית. במוצאי היינו כן שאפ מל-זה,ים-טיב"
 _לקח ובמדרש צ-א( ה, )מגלה, המש"י הובא וכן ן 1 ר ח א ה יום-טוב הגייסא קמבליג'כתב-יד
 התלמוד מן לא כפי-הנראה, המדרש, בעל העתיק הזאת הנוסחא את וילך(. )פרשתטווב"
 שפרשו הבבלי, דעת גם העתים הסמוכה וגפסקא לפגיו. ולהיו המשניות מספרי אפ כיאבבלי,

 דמועד.מאתחלתא
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 כהולכים אלה שמית שני שנוכרו לתשעים(, קרוב )המגיע מקומותשל
 אחת, כתשיעית רק תמצא זה, לעמת זה כנצבים או זה, בצד זהצמדים
 לאחרונה, תמיד יזכר האחרים המקומות ובכל יהיום, הלילה בהשיקדם
 זה-לא-כבר העיר הזה הדבר על לו. טפל רק והלילה עקר היום היהכאלו
 1906* לשנת געזעללשאפטק מ?רגענלענדישען דער )"צייטויריפט Kbnigהחכם
 בכתובים למצא יקה עליו השורה המקרא בקרת וברוח ואילך(, 606מצד

 היום את להקדים המנהג באמת אבל ילדות. ס?ני ייום ה5י5ה בהםשיקדם
 התלמוד המשנה, בספרי לגמרי, מאחרים בזמנים גם נוהג היה הלילהלפני

 מיד. נראה כאשרוהמדרשים,
 מקום בכל כי ב, ר ע י ר ב.ק בשמות גם ונראה נשוב הזה המראהאת
 לראשונה, הבקר תמיד יזכר השני, את או האחד את להקדים היהשאפשר

 את לשמור בהם היה שאי-אפשר מקומות, מקצת אם כי הכלל מן יצאוולא
 ג( כ"א, ויקרא, כ"אן כ"ז, )שמות, המנורה בהדלקת כגון הזה,המנהג

 מפלת על ישעיהו בנבואת בלילה, שזמנם ב(, ו, )ויקרא/ האמוריםובהקטרת
 היה שכך אחרים, בדברים וכן בלילה, שהיתה י"ד(, י"ז, )ישעיה,סנחריב
 ב, אסתר, כ"הן י"ס, שופטים, כ"א. ט, )במדבר, בלילה שאירעוהמעשה,
 )שמות, בבקר שאירע לאותו בערב שאירע המעשה שקדם בזמן אויעד(,
 בכי ילין "בערב לאורה: מאפלה היציאה אל בו שהשיבה במקום אוט"ו(,
 ושלש אלפים בקר ערב "עד דניאל: ובחזיון ו(, ל, )תהלים, רבה"ולבקר
 ישראל על השך לילות יבואו הזה שכמספר י"ד(, ח, )דניאל,מאות"

 הזה, הכלל מן יוצא אחד מקרא רק להם. אור יהיה ב"ר לעתובאחרונה
 י"ח(. נ"ה, )תהלים, ואהמה= אשיחה וצהרים ובקר "ערבוהיא:

 ואביא המלחרת, בספרות גם המנהג הוא שכך למעלה, אמרנווכבר
 ת"ח ב(, ח, )ברכות, לילה של ואחת יום של אחת אחדות: דוגמאותכאן

 ספג היום מן ספק סופרים"(, "דקדוקי עין ותקוני-זמר, התלמוד אגדותשריג כ"י גירסת לפי א, י"ט, )שם, בלילה אחריו תהרהר חי ביום עברהשעבר
 ובליית הרקיע, מן למטה מהלכת חמה ביום ב(, ל"ד/ )שבת, הלילהמן

 רותחין וביילה צוננין מעינות ביום ב(, צ"ד, )פסחים, הקרקע מןלמטה
 שטם מן לא שאינה שעה ט"ו(, )קדושין, בלילה בין ביום בין עובד)שם(,
 ברכזות )ירושלמי, בלילה ובין ביום בין ב(, צ"ט, )מנחות, הלילה מןולא
 הלילה מן ליה היום )שם(, שוים והלילה היום ניסן בתקופת פ"א(,פ"א,

 יום הוא אימתי יודע משה היה מנין פכ"ב(, רבה, )ויקרא היום מןוהלילה
 יום קרוים והלילה היום י"ט(, מזמור טוב", )"שותר לילה הואואימתי

 לאור ובלילה החמה לאור מהלך אדם ביום הלילה(, בחצי ויחי)פסיקתא,
 ביום החמה לאור לא מהם אחד נצרך לא אירי(, קומי )פסיקתא,הלבנה
 ביום חוזר הגלגל ממכילתא(, ס' ישעיה, )ילקוט, בלילה הלבנה לאורולא

 ומביא יום מעביר התפלה: ובסדר פ"נ(. דשמואל, )ברייתא בלילהושונה
 חיה בלילה. ד' ברוך ביום, ד' ברוך לילה, ובין יום בין ומבדיללילה
 אמונה לילה וכשהוא במצחה אמת אות יום שכשהוא ברקיע, יש"תת
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 %ך' בישראל והתפתחותם ומניססדרי

 השחרגת תפלת מיד(, פ"א, )ברכות, מברך ערבית מברך.., בשחרבמצחה.
 שחרית בית-המדרש השכמת מ"א(, פ"ר, )שם, הערב תפית המנחה...תפלת
 שחרית אחד פרק התפלה(, שבסדר הנוסח לפי א, קכ"ז, )שבת,וערבית
 נשם5 וערבית שחרית קריאת-שמע א(, צ"ט,. )מנחות, ערבית אחדופרק
 ב4 י"ב, )חגיגה, ערבית ויוצא שחרית נכנס וילון א(, מ"ב,סוטה,

 שכך במקום אלא הזה, הסדר את שנו לא - מגיע זכרוני שפחיעד-כמה
 לו אמר ערבית כמו: הענין, מטבע יוצא שכך במקום או הדברים,.נתגלגלו
 כשר לו אמר מנחה כשר, לו אמר צהרים כשר, לו אמר שחריתישר,

 טעון לאורה הלילה כל המזבח על ומקריב עומד היה א(, יקח,)טנחות,
 מחללין ויום לילה מהלך על רס"ב(, יומא, )תוספתא, ורגלים ידיםקדוש
 וקבלת בערב היתה החדש שראית לפי מ"ט(, פ"ב, )ר"ה, השבת.את

 אל בלילה עקרה שעבר ת"ח הזה: המין ומן המחרת. יום כלהעדים
 עקרה מלת שהבינה א(/ )י"ס, בברכות נוסחתנו לפי ביום, אחריותהרהר
 שאכל קערות בו: הנוהגות וממצוות מיהד מיום שדברו או שבערוה.לדבר
 אינר ואילך המנחה מן מדיחן, צהרים מדיחן... שחרית מדיחן... ערביתבהן

 שהרית עשר וארבעה עשר ארבעה אור בודקין ב(, קי"ה, )שבת,מדיחן
 מתפלל שחרית שבע... מתפלל הכפורים יום של אור ע"ב(, י,)פסחים,
 חייב א(, ג, )שם, י"ח מעין מתפלל ערבית שבע... מתפלל מנחה,ןבצ...
 את קורין מאימתי א(, ד, )מגלה, ביום ולשנותה בלילה המגלה לקרותאדם
 י"ג(, מ"א, פ"א, )ברכות, שחרית שמע את קורין מאימתי בערבית...שמע
 ובקומך. בשכבך קאי אקרא דתנאוישום

 ש, מ א ו ר ח מ ם, ו י ה המלים: בשלש רואה אני לדברי סעדוכעין
 אין ולפיכך בני-אדם, בלשון לגמרי גדור שמושן דרך שאיןשאף-על-פי
 אחרות להוכחות להצטרף הן ראויות מכל-מקום גמורה, ראיה מהןיהביא

 הבקר. מן מתחיל היום בני-אדם שבלשוןומהבאנו,
 אתרא יומא שמלת כדרך אחר, יום מן המקצרת מחהמלת
 לר" "תרמםץוארטערבוך" )עת יומחרא עם כאחד משמשתבארמית
 לו שקדמ היום אחר הבא העם על רק לא מורה זה4 בערךמלו;

 לכף קים עלי ,כהבר הלילה אחר הבא העם על גם אם כיבדבור,
 מהר ל"חג ה )שופטים, ממחרת וישכם ל"דג י"ט/ )בראשית, ממחרתויהי
 י"ט(- כ"ח, )שם, עמי ובניך אתת מחר י"א(, י"ט/ )שמואל-א, מומתאתה
 )או היום אלא לאמר לו היה לא שאחריו, היום מן הלק הלילה היהואיו
 אחרי יום שהוא מחר, ולא עמי, ובניך אתה היום מומת, אתהבבקר(
 שהי בני-אדם: לשון בסגנון בו ידבר אם בתלמוד, גם מצאנו זהיכענינ
 ממט נראה וכך שם4 עין ע"ב, מ"ו, )יבמות, ונטבלינך הר מ ל עדכאן

 ר ה מ ל ואמר, קאי, הוה ארביסר נגהי דתליסר אורתא בפלגא משהומאמרו:
 מבקרו מתחיל היה המחרת שיום ע"א(/ ד, )ברכות, השתא כי היילהשתצות
 שהתחלתו תר, מ מלת גם-כן מצאנו אבל ט"ו. של בבקרו וגומר י"ד יום"2ל
 ום הי הראיה שמקצת יודע, אם השמשות, בין אחת )ראה( הערב:ומן
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 כורנשטיין י.ג8ש?

 הערבי מן מתחיל היום הדין שלענין מפני מ"ו(, פ"א, )זבים, וכו' ר ח מ לומקצתה
 שאנו בזמן משתמשים אנו הזה, היום מן המקצרת היום,במלת

 מהרתן בו: עומדים שאנו היום במשך שיארע או שאירע מעשה עלמדפרים
 כה(. ס*ז, )שם, תמצאוהו לא היום היום, אכלוהו י"ח(, ב, )שמות, היוםבוא
 לדבר הזה, הלילה מן מהצרת היא שגם ה, ל י ל ה במלת שנשתמשכמו

 הלילה אליך באו עליו: מדברים שאנו הלילה במשך שיארע אושאירע
 י"א(ן י"ט, )שמואל-א, הלילה את-נפשך ממלט ב(, י"ב, יהושע, הן י"ס,)בראשית,

 הטבעון במשמעם והלילה היום באו אלה במשלים י"ג(. ג, )רות, הלילהשיני
 המדבר האדם, אבל האזרחי. היום מן הלשך או המאיר חלקבמשמעות

 שיארער או שעבר בלילה שאירעו דברים על שבו( המאיר )בחלקביום
 אבי את אמש שכבתי "אמשי: במלת הראשון במקרה משתמש הבא,בלילה

 )שמן אמש ויוכח כ"ט(, ל"א, )שם, אלי אמר אמש ל"ד(, י"ט,)בראשית,
 )ביצה. מהיום שהורמו בין מאמש שהורמו בין המשנה: ובלשון מ"ב(,ל"א,
 בטלתפ אמש ע"ב(, ע"ב, )פסחים, בבית-המדרש אמש היית לא ב(,י"ב,
 .הלילה* במלת ישתמש השני ובמקרה א(, ג, )מגלה, בין-הערבים שלתמיד

 שמואל-ב, ג; ד, יהושע, ~De; ח, כ"ב, במדבר, ט"ון ל, ל"ד, י"ט/)בראשית,
 שנמצאה מקומות משני חוץ ב(, ג, י"ב, א, רות, חן י"ט, שם, י"ז, א,יעז,
 ח(. א, זכריה, ט"זן ט"ו, )שמואל-א, שעבר לזמן ה . . ה מלתבהם

 מןחדת מלה שעבר הלילה למשג לחדש הלשון" עמניח ושהזקק הזה,הדבר
 מן כחלק הלילה את שחשב מוכיח, סתם, לילה במלת הסתפק הבא הלילהילישג
 היום. בתוך כלוי עליו מדצר שהוא שהלילה הכל, שיבינו בטוח, והיה שעבר,היום

 אלא היום, במלת בזה במקרה שישתמש הוא ובדין בו; עומד שהואהאזרמי
 מדבר שהוא האזרחי היום מן החלק את יותר בה להגביל ה, ל י ל ה במלתשבחר

 וכיוצאל לפנות-ערב בצהרים, בבקר, זו: לתכלית שנאמר וכדרךעל-אודותיו,
 במלוט משתמש הוא בכך, להקפיד המדבר רצון שאין במקום ובאכתבאלה.
 לכם יעשה אשר ד' ישועת את וראו *התיצבו לישראל: אומר משההיום.

 בלילה. אלא היתה לא שהישועה אף-על-פי י"ג(, י"ד, )שמות, מ" 1 יה
 שעברו היום לסוף נחשב שהלילה יותר, עוד מרחה הזה האחרוןוהמקרא
 שאמרו וכדרך מחר, לכם יעשה אשר לאמר צריך היה כן, היה לאקיאם

 למעלה. שכתבנו וכמו למהר/ ומקצתה היום שמקצתה יודע 4אםבמשנה:
 שעבית היום מקרי ומספר בערב העומד שגם ונשכיל, נבין דברממוצא

 דוגמאות כמה לזה מצאנו ובאמת היום. במלת להשתמש צריך הואגם
 *ואבוא. אומר: רבקה, עם  אותו הקורות את בערב המספר אליעזר,במקרא.

 בערבל שאול אל העם יאמר וכן מ"ב(, כ"ד, )בראשית, העין* אל ס ו יה
 היום) עשה אלהים עם .כי שעבר: ביום יונתן עשה אשר התשועהעל

 השדה. מן בשובה רות, את שואלת ונעמי מ"ר(, י"ר, )שמואל-א,הזה*
 עשיתי אשר האיש .שב אותז;: משיבה יהיא היות?" לקסת "איפהבערב:
 ואלף שעבר. ויום הית הל4 הזה והמעשה י"ט(, ב, )רות, בעז" היוםעמו
 ל. 1 מ ת א לאמר: לה היה הערב, מן מתעיל היוםהיה
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 ומאששות מיסדות אלה והחלטותי חקירותי תוצאות כל מוצאואני
 המראים. רפ"ח(, )נדרים, הירושלמי בדברי התלמוד, בעלי רבותינושדברי
 שהוראת אלא ללילהנ קודם היום בני-אדם בלשון היה האחרונים בימיםשאף
 כל- הדברים נתבארו לא שעוד ולפי בידם. מספקת היתה כבר ם 1 י המלת
 ארושת עם יחד כאן להעתיקם אני רואה הירושלמי, מפרשי על-ידיצרכם

 עד אלא אסור אינו היום טועם שאני יין *קונם המשנה:על
 פליגא הדא לית מוחרש משהשיכה "הא הירושלמי:שתחשך"-שואל

 לשון אחר הילכו בנדרים יוחנן, רבי דאמר יוחנן, רביעל
 הבא(ז* הבקר עם אלא נגמר היום אין בני-אדם )ובלשון ם ד א י נב

 ל8 ברומשא להבריה מימר דבר-נשא אורחיה *ליתישיש
 בנף בלשן שאטט כסמה אתמול/ ואמר רמשית, כלוםועמית

 אכל שלא אדם, וטל דרכו אין שהרי הערב, עם נגמר  וווין פעמים"דם
 )בערבית, רמשית כלום טעמתי לא בלילה: לחברו לאמר הערב'סעדת
 סלדת שזמן הרי לן 1 מ ת א כלום טעמתי לא אלא: הזה(, בערבכלומר
 והירושלמי חדש. יום הערב מן חושב והוא שעבר, ליום אצלו נחשבהערב
 זה ממשל כלך כלומר, פליגאן"/ והיא דבתריה .אימר ומקשה:חוזר
 הלקר(, זמן )על שאחריו הזמן על מיסד אחר, משל במקומו ואמורלהלן,
 א ש נ - ר ב ד ה י ח ר 1 א ת י ול יוחנן. רבי על חולקת שמשנתנו תמצא,ואז

 יום מימר ר1משית, כלזם טעמית לא בצפרא/ לחבריה,יימר

 כלום טעמתי לא בשחרית: לאמר אדם של דרכו אין וכי או", ו ה ן יי
 ועל- והיום"ש לאמר - תורה של יומה לפי - האמתית שכונתו בזמןערבית,
 משלים משני הלקר. מן היום את הושב שהוא לאמר, צריך אתהגרחך
 ואתמול היום ס?שגים היו עד-כמה נראה הירושלמי, שהביאיגיה,

 אומרים היו לא הלילה במשך שאפילו שיש בזמנם, בני-אדם בלשוןמספקים
 ו"צ אתמול, אלא )רמשיתג הזה בערב שהיתה הערב סעדת זמןעל

 הזוג בערב אלא אתמול, ובהיתה עליה אומרים הת לא בעםשאפילו
 שבת זה משבת זה יום פליגא, הוא *לית יף: מו ,והירושלמייהוא
 אחר הנדרים הילכו דמר כמאן מהיוגה זה יום זה, מיוםזו

 אחר בנדרים הילכו דמר כמאן הכא ברם אדם, כנילשון
 אלה: נות מלש אחד באומר חולקת אעה משנתת אפילו כלומר, תורה".ישון
 פלות שבוע כל או פלתק בשבוע פלטי בעם טועם 'פאני ייןקינם

 חמשה- או עשירי יום )דרך-משל פלוני יום או בשבוע, פלוני מיום.המתחיל
 לכנות ומתחילים בני-אדם לשון אחר בהם שהולכים מהיום, הנמנה(עשר
 שמושי שא-ן היום, טועם שאני באומר כאן, אבל הבקר. מן הזמןשת

 "תר. משחשכה ולכן תורה, לשון אחר הולכים בני-אדם, בלשון)ברור
 באומר כאן, שאף אחרת, בדרך המשנה דברי מלשב בוצרייא יונהירבי

 דבר-נשא אורחיה "כן אבל בנ"אדם, לשון אחר הולכת היאשיום,
 משמעות שלפרדעתו ונראה, יומאס הדין לי סובר לחבריה,שימר
 המאיר החלק על הטבעק העם על היא בת-אדם בלעסן היוםמלת

.)(,.,( 
 י,

' ,. 11,.4ייד=י
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 בורניטיין י.ח.312

 העיב, עד וסןנתו היום, והניחני לי הארך לחברו: לאמר האדם שדרך וכמובלבד,
 ע"א4 ס, )נדרים, ובבבלי מעשה. זמן אינו כך ובין כך בין הלילהכי

 שאלה צריך "כשתחשך אבא: בר ירמיה רבי בשם אחרת דעה עודבזכרה
 קנפ ומשום אהד יום משום גזרה לדבר: טעמים שני שם ונתנולחכם=.
 שמלת הירושלמי, מדברי שראינו מה ויפי בזה(. שנתקשו במפרשים, שם)?נן
 שהצריכוהר בפשיטות, לפרש אפשר בני-אדם, בלשון ברורה היתה לא ם 1 יה

 נכבד. דבר למדים אנו אלה הירושלמי מדברי ספק, מכל לצאת כדישאלה,
 שהיום בעם, ומקבל פשוט דבר היה שכבר בזמן האחרונים, בדורותשאף
 הקדכון במנהגם להשתמש בני-אדם חדלו לא אז גם הלילה, אחרהולך
 המנהג עקבות עוד נמצאו ואולי שעבר* היום מן כחלק הלילה אתשהשב
 וויהי )פ' פסיקתות בשתי המובא בן-זכאי, יוחנן רבי של במאמרוהזה
 ויהי ערב "ויהי שנאמר: יומן קרוים והלילה שהיום "מצינו הלילה"(:בחצי
 בני-אדם. של השבונם דרך לפי ללילה היום את שהקדים אחד", יוםבקר
 הרשב"ם(. כקרוש בקרי ויהי ערב "ויהי המקרא את הבין)ואולי

 מצות. בכל לחקור החכמים את הזקיקה יום של זו כפולההתהלה
 ראינוע המועדות בחשבון בה. נמנה היום רגע מאיזה שבתורה,ומצוה

 במקרא(ש מקומות )בכמה טמאים טהרת לענין והוא-הדין הערב, מןשהתחלתם
 יהושע. כ"ב; כ"א, )דברים, המת והלנת י"ג( י"ס, )שמות, שכיר שכרהלנת
 alD ההפך את בערב. בהם גומר היום - במקרא המפלש שכפי כ"טגח,

 נעשינו ואינם הלילה, כל זמנם אמוריהם והקטרת שאכילתם בקרבנות,מצאנו
 היום= אחר הולך הלילה "בקדשים חכמים: שאמרו וכמו בבקר, אלאנותר

 יאכל זבחכם =ביום שנאמר: שאף-על-פי משימים, חוץ ע"א(, פ"ג,)חולין,
 ואמרו מפשוטו, המקרא את התלמוד חכמי הוציאו ו(, י"ט, )ויקרא,וממחרת"
 בבקר איא נשרפים אינם אבל הערב, עד אלא שני ביום נאכליםשאינם
 שנאמר בנו, ואת אותו באסור צו(. פרשת כהנים, תורת ע"ב; נ=ו,)זבחים,
 עם דינו והשוה בן-זומא שדרשו עד שקול, הדבר היה קרבנות,בפרשת
 ומיום אמו עם יהיה ימים "שבעת ובמקרא שם(. )הולין, בריאה ימיהשבון
 בליל לקרבן כשר שנעשה הכריעו, כ"ט( כ"ב, )שמות, ירצה" והלאההשמיני
 אינר שלילה מפני א(, י"ב, )זבחים, ביום אלא קרב שאינו אף-על-פישמיני,
 בנזיר כגון החכמים, בין מחלקת .נפלה ולפעמים שם(. )זבחים, ומןמחסר
 לאור ובמפלת שמיני בליל שראה זב ח(, )חגיגה, שמיני לילשנטמא
 ליום. בהם שוה הלילה אם שנחלקו א(, ט, ב, ח, )כריתות, ואחדשמונים
 תורה לשון אחר בהם הלכו אם במחלקת, תלויה היום התחלתובנדרים

 יס שמעו, ביום בהם שנאמר נדרים, ובהפרת בני-אדם. לשון אחראו
 )כפרי. לעת מעת אומרים ויש שתחשך, עד אלא מפיר שאינואומרים,
 שם(. וירושלמי תוספתא בן ע"ו, נדרים, קנ"ו; פסקאמטות,

 עמית אצל דוגמתה מצאנו כי זו, כפולה התחלה על לתמוה לנוואין
 את מונים שהיו הקדמונים, הסופרים מפי ידענו היןנים על-אודותאחרים.
 הקירותיה על-פי העלו Bilfinger ואחריו .% Molnsen החכם אבל הערבו מןהיום
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 313. בישראל והתפתחותם זמניםסדרי

 מן היום את מתחילים היו יותר קדומה שבתקופה והסיידוס, הלמירוסבספרי
 מחוקקם ימי עד כך נוהגים היו האלה, החכמים יחשבו אשר וכפיהבקר,
 מצד ח"ב, גינצל, עין הרגיל. המנין לפני השביעית או הששית )במאהמויין
 דת בעניני זו: מעין כפולה התחלה מצאנו הרומיים אצל גם ואילך(.297
 היו העם ובחיי לילה, מחצות היום את מונים היו אלהיהם ובעבודתודין
 את להוציא החוקרים הזקקי היונים אצל אם אמנם הלקר. מן אותו'מונים
 לודאי לחשבם שאין ומרקמים בלגיון הדיוק מתוך הלקר מן היום,התחלת
 שבמשכה בהחלטתם וביותר בדבריהם, לפקפק לבעל-דין מקום שיש עדגמור,
 הרומיים. אצל הדבר כן לא הנה שם(, גינצל, )עין סילון ימי עד זו"תחיה
 כתצות על-ידי ומקימת מאשרת הבקר מן היום התחלת נמצאהוכאצלם
 הבקר עד הבקר מן אצלם נחשב היה שהיום ממרש, יוצא שממנהעתיקה,
 התהלות שלש נמצאו הכלדיים שאצל העירותי, וכבר 163(. צד גינצל,)עין
 ליום.ציונות

 שלפני בזמן שבתחלה, להניח, יכולים היינו האיה הדבריםעל-פי
 ושנה המחוקק שבא עד הבקר, מן היום את מונים היהודים היוומקרא,

 ולא האביב, אל הפירף מן ראש-השנה את שהעתיק וכדרך הזה, המנהגאת
 לנו נשאר לא אלו 1(, בלבד קרבנות בדיני אלא הקדמון המנהג את"שאיר
 להתקבלן קרובה זו הנחה היתה בלבד, במקרא אלא הערב שמן להתחלהןכר
 אלא עוד, ולא המאחרת, בספרות גם עקבותיה מוצאים שאנו מאחראבל
 אלה התחלות שתי שהיו לשער, נוטים הננו יותר, נכרים רשמיהששם

 מתשרי האחד שנים: ראשי סני ליהודים שהיו וכדרך כאחתןומשמשות
 שידענו כמו שבקדשה, לדברים מניסן והשני אל, ולדברי וממכרימקח
 ליום2 התחלות שתי להם היו כך התלמוד, ומדברי הכהן יוסף מדבריואת
 בדיני נהוגה שהיתה הבקר, מ2 והשנית המועדות, לחשבון הערב, מן"אחת
 העם. ובהיי-קרבנות

ל-לע-(

 לפף בעל הרבנים, מגדולי שהר האחרונים בדורות הגיע כזו להחלטה1(
*1e~PI 

 אחרחרוכדרך
 בדרי

 55 אבינו אברהם *קלם התימוד; במאמר מתקשה הזה הגאון הכלפזי.
 מיתהם חלב ושבת בן-גח גמרו: והרי השבת? את לשמור יכול היה ציר ושואל, ~לה","הורה
 שהקדיפ הזה, המקרא לשון בסגנון יעאלתו פהרון מודא והוא ישבותו( לא ולילה יוםשנאמרו

 התחיי ואברהם בער, ועד מבקר נמנה היום היה תורה מתן עקדם מחליט, והוא לליליה*)ם
 ימי פלו השבת את שבה a)e ונמצא, שלמחרת. בלילה מירכה ועעה הערב מן השבתאת

~pavna3ח. בני אצל נהוג שהיא 
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