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מכללת חמדת הדרום, ואני בראשה, שמחים להתחיל מחזור חדש של 
"זמן-מקום", לאחר שנים רבות של הפסקה. רבים פנו במשך השנים 

וביקשו שנחדש את הוצאתו לאור, ועתה הגיעה העת.
"חמדת  מכללת  התקדמה  מקום",  "זמן  של  הקודמת  העונה  מאז 
הדרום" והתעצמה באיכות ובכמות. וב"ה תכניות רבות פועלות בה כמו מסלול לבנים, הכשרה לאוכלוסייה החרדית, 

תואר שני בשתי תכניות )ושלישית בדרך(, מדרשה ליהדות ועוד. עתה הגיעה העת שוב לקדש את הזמן והמקום.
ניחוח "זמן מקום" נוגע בזמנים ובמקומות החצובים בעם ישראל ומורשתו ויחד הם יוצרים שירה, הנוגעת לכל חלקי 
עם ישראל, כל אחד וטעמו, כל אחד וריחו, בהרמוניה מיוחדת, המושתתת על מקורות היהדות וקורות עם ישראל בכל 

הדורות.
אני מודה לידידי מאיר כהן, העורך של "פרשה ארץ ישראלית" ו"זמן מקום", שהסכים להירתם לכתיבה, עריכה והפקה 

של הירחון.
אני מברך את הכותבים, ומאחל לכולנו שהמילים יקלעו לטעמם של ציבורים רבים ומגוונים ובכך יתרמו לאחדות עם 

ישראל.
פרופ' אבי לוי
נשיא המכללה

 "כצאת השמש בגבורתו"
)שופטים ה', 31(

מאת: מאיר כהן

החמה  יוצאת  טבת"  "תקופת  בפתח  בכסלו,  כ"ה  ביום 
"יום השישי הקצר" מסמל  מנרתיקה וחוגגת יום הולדת. 
מעתה  החושך.  על  האור  נצחון  את  מציין  מהפך,  זמן 
ואילך, עם הכניסה לתקופת החורף, מגבירה השמש את 

אורה וכובשת זמן מן הירח.

האדם הראשון בבדידותו עמד חסר אונים מול ראשוניות 
יום  הראשון  אדם  שראה  "כיוון  בטבע:  המחזוריות 
שסרחתי  בשביל  שמא  לי,  אוי  אמר:  והולך,  שמתמעט 
יום  וראה  טבת  תקופת  שראה  כיוון  בעדי...  חשוך  עולם 
)בבלי,  ימים טובים"  והולך... הלך ועשה שמונה  שמאריך 
ע"ז ח.א.(. ימים טובים ל "המאור הגדול" )בראשית א', 17( 
על "התחלת האור היוצא מן החשיכה" )המהר"ל מפראג(.

השמש היא כוכב. אחד מ- 200 מליארד כוכבים. קוטרה 
ונפחה- פי מיליון מנפח כדור הארץ.  1.4 מיליון ק"מ  כ- 
מרחקה מכדור הארץ כ- 150 מיליון ק"מ וקרובה כדי 8 
דקות אור לעומת כוכבים אחרים הרחוקים כדי 3.25 שנות 
אור מכדור הארץ. השמש מורכבת מגאזים- מימן והליום, 
 ºc  5800 בדומה לפצצת מימן, והטמפרטורה בה נעה בין

.ºc ועד 14 מיליון

בפתח זמן מקום

בריאת השמש היתה ביום הרביעי לבריאת העולם ומשום 
עוצמתה וקירבתה לכדור הארץ תפשה מקום של פולחן 
תכלית  את  לתאר  היטיבו  חז"ל  הקדום.  המזרח  בדתות 
הבריאה: "שנים עשר מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל 
ומזל בראתי לו שלושים חייל, ועל כל חייל וחייל בראתי 
שלושים  לו  בראתי  ולגיון  לגיון  כל  ועל  לגיון,  שלושים 
רהטון, ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלושים קרטון, 
ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלושים גסטרא, ועל כל 
גסטרא וגסטרא תליתי בו שלוש מאות ושישים וחמשה 
אלפי ריבוא כוכבים כנגד ימות החמה- וכולן לא בראתי 

אלא בשבילך" )בבלי, ברכות ל"ב ע"ב(.

עכו"ם   של  "אידיהן  לגיבור-הטבע  סגדו  העולם  אומות 
האלילים  עובדי  ח.א.(  ע"ז  )בבלי,  וסטרנורא"  קלנדא 
ואחריהם הנוצרים קידשו את "יום ההולדת" בחג אורות 
וביום המולד של האיש ההוא. הקדמונים האמינו שהשמש 
פרעה  והאור.  החום  את  הארץ  לכדור  המעניק  אל  היא 
עד  מכונה  יפן  אל השמש.  לבנו של  נחשב  מצרים  מלך 
היום "ארץ השמש העולה" שם נחשבו הקיסרים לצאצאי 

אלת השמש.

היסוד  את  הקוסמי  ליסוד  צירפה  היהודית  התרבות 
ההיסטורי: בטבע- האור מנצח את החושך, בהיסטוריה- 
מנצחים בני האור )החשמונאים( את בני החושך )היוונים(. 
הנוף הארץ-ישראלי תורם אף הוא להגברת האור. סוף 
זמן המסיק תורם שמן למאור- להאיר באור גדול תקופת 

טבת וימי חג החנוכה.   

לוח השנה במזרח הקרוב הקדום
מאת: ענת סלע- מוזיאון ארצות המקרא

בלוח  השימוש  רווח  הקדום  הקרוב  המזרח  תרבויות  בקרב 
השנה הירחי המעובר. כמו בלוח השנה העברי המשמש כיום, 
בלוח שנה ירחי נקודת הציון החשובה ביותר בזמן אשר על 
פיה נקבע החודש, הייתה הירח. כל חודש הורכב מ-29 או 30 
ימים, שבמהלכם נראו כל מופעיו השונים של הירח ובסופם 
הושלם מחזור ירחי אחד. תחילת החודש נקבעה על פי זיהוי 
שקיעת  לאחר  מיד  המערבי  באופק  המופיע  הירח,  מולד 
השמש. במהלך השבועיים הבאים, גדל הירח בהדרגה ונראה 
בשמיים במשך זמן רב יותר, עד שביום ה-14 או ה-15 הוא 
זורח באופק המזרחי כשהוא מלא לגמרי. מכאן ואילך הוא 

והולך, עד שבלילה ה-29 או  יותר ומתמעט  זורח מאוחר 
ה-30 הוא נעלם מן העין. היעלמות הירח משמי הלילה 

ציון  את  ובישרה  הירחי  החודש  סוף  את  ציינה 
ראש החודש העוקב, עם התחדשות הלבנה 

בשמי הלילה שלמחרת. מבט חטוף, אם 
בשמיים,  ובמיקומו  הירח  בצורת  כן, 
היום  מהו  לקבוע  למתבונן  יאפשרו 

בלוח השנה הירחי.

השנה  של  הראשון  יומה  רוב,  פי  על 
הראשון  החודש  בראש  חל  הירחית 
לוח  לפי  האביבי.  השוויון  יום  שאחרי 
חודש  ראש  זה  היה  הבבלי,  השנה 
ניסן, שהפך למעשה גם לראש השנה. 
ירחים,   12 השנה  נמשכה  כלל  בדרך 
אולם,  ימים.  ב-354  המסתכמים 
כ-11  של  פער  יצרה  שכזו  ספירה 
השנה  לבין  הירחית  השנה  בין  יום 
ורבע  ימים   365 המונה  השמשית, 
יום. צמצום פער זה הושג, בדיוק כמו 
בלוח השנה העברי, באמצעות עיבור 
חודש  עוד  הוספת  כלומר  השנה, 
ל-12 חודשי השנה בכל שנה שלישית 
בקירוב. ברוב המקרים שובץ החודש 
החדשה,  השנה  ראש  לפני  הנוסף 
האחרון  החודש  לאחר  מיד  כלומר 
החודש  אדר.   – הבבלית  בשנה 
נוסף,  אדר  חודש  כן  אם  היה  ה-13 
ב'.  כאדר  העברי  השנה  בלוח  המוכר 
בני  הצליחו  השנה  עיבור  באמצעות 
על  לשמור  הקדום  הקרוב  המזרח 

החודשים במקום קבוע ביחס לעונות השנה, ובכך איזנו בין 
לוח השנה הירחי לבין הלוח החקלאי. שיטה עתיקה זו הייתה 
בשימוש כבר בסוף האלף הרביעי לפנה"ס, הזמן בו הומצא 

במסופוטמיה כתב היתדות. 

כך  הירחי.  השנה  לוח  את  לעבר  נהגו  וזמן  מקום  בכל  לא 
לדוגמה, שנה אחת בלוח השנה המוסלמי כוללת באופן קבוע 
12 חודשים שאינם מעוברים, ומקומם ביחס ללוח השמשי 

משתנה בכל שנה. כתוצאה מכך, חל חודש הרמדאן לעתים 
השנה  בלוח  זאת,  לעומת  בקיץ.  אחרות  ופעמים  בחורף 
קיומם  התאפשר  העיבור,  על  הקפידו  בהם  והבבלי,  העברי 
של מועדים וחגים בעונות קבועות בשנה. כך נחוגו חג הפסח 

וראש השנה הבבלי תמיד באביב, חג הסוכות בסתיו וכו'.

במזרח הקרוב הקדום אין עדויות ללוח שנה שאינו מבוסס על 
המחזור הירחי. לוח מעין זה הוא לוח השנה המערבי המשמש 
כיום, המתבסס על זמן הקפת כדור הארץ את השמש. בלוח 
יום,  זה אורך החודשים נקבע באופן שרירותי ל- 30 או 31 
מלבד חודש פברואר, שמונה 28 יום. עם זאת, אסטרונומים 
השנה  של  אורכה  בשאלת  עסקו  העתיקה  במסופוטמיה 
למעשה  השווה  האסטרונומית, 
השמשית.  השנה  של  לאורכה 
כי  להניח  מקובל  היה  בתחילה 
ימים, שהם 12  כזו מונה 360  שנה 
במאה  ואולם  יום,   30 של  חודשים 
התקדמות  חלה  לפנה"ס  השמינית 
השנה  אורך  קביעת  בתהליך  רבה 
ההערכות  האסטרונומית-שמשית. 
החדשות של האסטרונומים השתנו 
ל-364 ימים, ואחר כך ל-364 וחצי, 
יום. רק במאה  ושישית  ו-365   365
השנייה לפנה"ס גילו אסטרונומים- 
אורכה  את  בבלים  מתמטיקאים 
השמשית,  השנה  של  האמיתי 
רבע  וכמעט  ימים   365 על  העומד 

יום. 

גם  והמוסלמי,  העברי  בלוח  כמו 
היום  החל  העתיקה  במסופוטמיה 
הורכב  יום  כל  השמש.  שקיעת  עם 
זמן  יחידות   –  )bēru( ברו  מ-12 
ושש  ביום  שש  כשעתיים,  של 
יחידות  של  המדויק  אורכן  בלילה. 
הזמן הללו השתנה בהתאם לעונות 
יותר  ארוכות  יום  שעות  עם  השנה, 
יותר  ארוכות  לילה  ושעות  בקיץ 
הקדומים  השנה  בלוחות  בחורף. 
של  חלוקה  התקיימה  לא  הללו 
צוינה  ולא  לשבועות,  החודש 
שבוע  בכל  השביעי  ביום  השבת 
הנראה  ככל  שמקורו  חידוש  זהו   –
בישראל הקדומה. עם זאת, בתעודות מנהליות ודתיות ניתן 
לארבעה  הירחי  החודש  בסיסית של  לחלוקה  ביטוי  למצוא 
פרקים, בהתבסס על מופעי הירח השונים בכל רבע חודש: 
מולד הירח, חרמש מתמלא, ירח מלא וחרמש מתמעט. ייתכן 
יום  וחצי  ימים  שבעה  של  לרבעים  החודש  של  כזו  וחלוקה 
בקירוב, היא שעמדה מאחורי ההמצאה המאוחרת יותר של 

המושג "שבוע". 

לוח טין כתוב בכתב היתדות, מתעד את הפולחן היומי 
שבטו  בחודש  מסופוטמיה,  דרום  בלארסה,  במקדש 

1821 לפנה"ס )צילום: משה קן(



יום הר גריזים
מאת: חנן צוקר

מסכת יומא )דף ס"ט ע"א( תרמה יום טוב בטבת- הוא יום 
הר גריזים:

"התניא: בעשרים וחמשה )בטבת( יום הר גרזים )הוא(, דלא 
יום שבקשו כותיים את בית אלהינו מאלכסנדרוס  למספד. 
מוקדון להחריבו ונתנו להם. באו והודיעו את שמעון הצדיק. 
מה עשה? לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי 
הללו  הלילה  וכל  בידיהן,  אור  של  ואבוקות  עמו,  ישראל 
עמוד  שעלה  עד  זה  מצד  הולכים  והללו  זה  מצד  הולכים 
השחר. כיון שעלה עמוד השחר אמר להם: מי הללו? אמרו 
לו: יהודים שמרדו בך. כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה, 
ממרכבתו  ירד  הצדיק,  לשמעון  שראה  כיון  בזה.  זה  ופגעו 
והשתחוה לפניו. אמרו לו: מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי 
בבית  לפני  מנצחת  זה  של  דיוקנו  דמות  להם:  אמר  זה? 
בית  אפשר  אמרו:   - באתם?  למה  להם:  אמר   - מלחמתי. 
גויים  ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך  שמתפללים בו עליך 
להחריבו? - אמר להם: מי הללו? - אמרו לו: כותיים הללו 
בידיכם.  מסורים  הם  הרי  להם:  אמר   - לפניך.  שעומדים 
מגררין  והיו  סוסיהם,  בזנבי  ותלאום  בעקביהם  נקבום  מיד 
אותן על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר גריזים. כיון 
שהגיעו להר גריזים חרשוהו, וזרעוהו כרשינין. כדרך שבקשו 

לעשות לבית אלהינו. ואותו היום עשאוהו יום טוב."

אלכסנדר מוקדון כבש בסערה את ארץ ישראל בשנת 333 
לפנה"ס. עם כניסתו לארץ ישראל פגש מוקדון מציאות של 
פי  על  מוקדון,  של  מפגשו  לשומרונים.  יהודים  בין  מאבק 

בעמדה  הארץ  יהודי  את  מציב  הצדיק  שמעון  עם  האגדה, 
נוחה מול השומרונים- הם הכותים על-פי מקורות חז"ל.

עם חורבן שומרון והגליית תושביה על ידי מלך אשור הובאו 
עמים זרים ויושבו בשומרון )מלכ"ב י"ז(. הכותים כונו "גרי 

אריות" על שום גיורם בעקבות פגיעת האריות בהם.
בתקופה הפרסית הציעו השומרונים לזרובבל לסייע בבניית 
 .)2 ד',  )עזרא  נדחתה  בקשתם  אך  בירושלים  המקדש  בית 
הפילוג הסופי בין היהודים לשומרונים הביא להקמת מקדש 
על- זוהה  ההר  לפנה"ס.  ה-4  במאה  גריזים  בהר  שומרוני 

ידי השומרונים כהר המוריה והמקדש שהוקם נבנה על-פי 
תבנית המקדש בירושלים.

עיבל  הר  לו  ומעבר  מ'   881 של  לגובה  מתנשא  גריזים  הר 
מגיע לגובה של 940 מ' בין לבין מצויה העיר שכם.

המקדש השומרוני הוקם על פסגת תל א-ראס ונהרס בימי 
משתקף  חורבנו  לפנה"ס.   128 בשנת  הורקנוס  יוחנן  המלך 

במסכת יומא ומצויין בכ"ה בטבת.
סיפור זה מופיע גם במגילת תענית אך במועד שונה, בכ"א 

בכסלו.
לאלכסנדר  השומרוני  המקדש  חורבן  את  מייחס  זה  מקור 

מוקדון שנענה לבקשתו של שמעון הצדיק.
פרו"פ חנן אשל ז"ל פירש שאלכסנדר מוקדון הרס את העיר 

שומרון ואילו יוחנן הורקנוס הרס את המקדש בהר גריזים.
נקשרו  עם  ואגדות  מקורות  כרוניקות,  שרידים,  של  תילים 

לשומרונים בהר גריזים.

פסגת ההר נחשפה בחפירה ארכיאולוגית ונפתחה כגן לאומי 
מתומנת  ביזנטית  כנסייה  הממצאים-  בין  קהל.  לביקורי 
המסורת  על-פי  השתייה  אבן  עולם-היא  גבעת  מפוארת, 
השומרונית, 12 אבנים בנתיב עולי הרגל, קבר שייח ע'אנם 

ותצפיות מרהיבות אל עמק שכם והשומרון.

לחז"ל יחס דו ערכי לשומרונים. מחד "דמות יונה עשו בהר 
בהר  משיכפרו  אותם  מקבלין  "מאימתי  ומאידך  גריזים" 

גריזים ויודו בירושלים".
סלע המחלוקת מוצב בין הר גריזים להר הבית.

הקהילה השומרונית מונה כיום כ- 600 נפש ושוכנת בחולון 
ובהר גריזים.

 

שומרונים בהר גריזים )צילום: שירן רחל כהן(

הר גריזים. השכונה השומרונית )צילום: שירן רחל כהן(
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תכנים ארץ ישראליים        בלוח השנה העברי

מאת: פרופ' איתן אביצור, ד"ר טלילה אלירם
המרכז לחקר השיר הישראלי, אוניברסיטת בר אילן

תמה  קרצ'בסקי  חנינא  והמנצח  המלחין  של  חייו  שירת 
ביום ג' טבת תרפ"ו )20 בדצמבר 1925(

בלט  ומילדותו  בבסרביה   1877 ב-  נולד  קרצ'בסקי 
בשמיעתו, בזכרונו המוזיקאלי ובקולו הערב. את הכשרתו 
מכן  לאחר  ומיד  בוורשה  השלים  כמנצח   המוזיקלית 
מוזיקלית  בפעילות  והחל  לארץ  עלה   1908 בשנת 
החינוך  ועל  בכלל  המוזיקה  חיי  על  חותמה  שהטביעה 
המוזיקאלי בפרט. עיקר עבודתו היתה בגימנסיה העברית 
הרצליה, אך הוא לימד גם בבית המדרש למורים וגננות 
ע"ש לוינסקי, בביה"ס לבנות בנוה צדק, בביה"ס של חב' 
והדריך את  ביפו  "מכבי"  תזמורת  על  ניצח  ביפו,  "עזרא" 

תזמורת האגודה "כנור ציון" ביפו .

קרצ'בסקי הלחין שירים וכתב עיבודים למקהלות בשניים 
בי"הכ  שירי  עם,  שירי  כלל  הרפרטואר  קולות.  וארבעה 
שלו  השירה  בנשפי  קלאסיים.  וקטעים  מילדותו  שזכר 
מומחזים,  שירים  הבמה  על  הועלו  בגמנסיה,  שנערכו 
הקטנה  בתל-אביב  דבר  לשם  שהיו  חיות",  "תמונות 
והשירים שלימד הושרו לא רק בארץ אלא ברחבי העולם 

היהודי כולו.

גולת הכותרת של קרצ'בסקי היתה  איחוד שתי מקהלות 
למקהלה גדולה בת מאתיים איש עם תזמורת בת ארבעים 
נגנים, ואיתן  יצא לסדרת קונצרטים ברחבי הארץ, ששיאה 

היה ההופעה בטכס פתיחת האוניברסיטה בהר הצופים.
בית  הנקרא  ומרשים  מיוחד  בית  מצוי  כינרת  במושבה 
טריידל. הבית הוקם ב- 1912 על ידי יוסף טריידל,  מודד 
לעבודתו  ובתמורה  פיק"א,  חברת  עבור  שעבד  קרקעות 
קיבל את חלקת הקרקע  עליו עומד הבנין. בבית המהודר, 
אחד המודרניים בתקופתו, התארחו אישים בולטים כמו 
ואחרים.  רופין  ארתור  קלאוזנר,  יוסף  רוטשילד,  הברון 
אחד המבקרים שהביא לידי ביטוי את התפעלותו מיופיו 
של הבית היה המשורר יעקב פיכמן, ורשמיו הביאו ליצירת 
אחד מנכסי צאן ברזל של השירה העברית: השיר "אגדה" 
או בשמו הידוע יותר  "על שפת ים כנרת".  הארמון עליו 

מסופר בשיר הוא בית טריידל, הוא "ארמון רב תפארת".

את הלחן לשיר כתב חנינא קרצ'בסקי.
חגים  שירי  ילדים,  שירי  נמצאים  האחרות  יצירותיו  בין 
ולחנים רבים למילותיהם של בכירי משוררי זמנו, ביניהם 
לוין קיפניס, יעקב פיכמן, שאול טשרניחובסקי, חיים נחמן  
והולחן   1921 בשנת  נכתב  "אגדה"  השיר  ועוד.  ביאליק 

באותה שנה.

את  המזכירה  תמונה  מצוייה  השיר  של  האחרון  בבית 
תיאור מתן תורה כפי שמופיע במדרש שמות רבא )יתרו, 

פרשה כ"ט סימן ט'(
צייץ,  לא  ציפור  התורה  את  הוא  ברוך  הקדוש  "כשנתן 

עוף לא פרח, שור לא געה..." וכך בשיר:
ַהס ַּגל ֹלא קֹוֵלַח.

ָּכל עֹוף ַהּפֹוֵרַח
עֹוֵמד ְוׁשֹוֵמַע –

ּתֹוַרת ֵאל ּבֹוֵלַע.

בית טריידל. ארמון רב תפארת


