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ימים בזמן – ערכים בלוחות השנה 

יחידה זו הינה חלק מתוכנית לימודים, העוסקת בערכי התרבות והיצירה, היהודיים והערביים, 
של המסורות החיות בשכנות זו לזו במדינת ישראל – המסורת היהודית, המוסלמית, 
הנוצרית והדרוזית, כפי שהן משתקפות במועדי לוח השנה של כל אחת מהן. לוח השנה 
והימים המיוחדים המאפיינים אותו, מגלמים בתוכם ערכי יסוד וליבה, אשר התפתחו ועוצבו 
בתהליך מתמשך ששותפים לו דורות רבים. ערכים אלו ממשיכים לעצב שיח, להשפיע 
על תפיסות עולם ולכונן זהויות דתיות, קהילתיות ולאומיות. באמצעות הלימוד נחשפים 
הלומדים והלומדות לרעיונות המרכזיים של כל תרבות וכן עומדים על נקודות הקבלה 

וניגוד, שוני ודמיון. 

התכנית מציגה נושאים רוחביים המשותפים לימי המועד והחג בתרבויות השונות – ימי 
מנוחה וקדושה העוצרים את השגרה; זמני צום המדגישים את הרוח על פני החומר; מסורות 
עלייה לרגל המצביעות על המרחב המקודש, חגיגות אור המגרשות את החושך, מועדים 
העוסקים במערכת היחסים שבין האל לאדם ובוחנים את יכולת ההקרבה וההתמסרות, 
ואופני ציון שונים של ראשית הזמן. התרבויות השונות מקבילות זו לזו בבחירת הערכים 
המושמים על נס, אולם נבדלות באופנים השונים, בריטואלים ובדגשים הייחודיים בהם הן 

בוחרות לחגוג ולציין את הערכים המשותפים.

הלימוד מוצע במסגרת תכנית 'מן הבארות' של מכון הרטמן, המבקשת לבסס את הקשר 
בין יהודים וערבים בישראל ולשאוב במשותף מים חיים מן הבארות ההגותיות המגוונות, 
מתוך מחויבות וכבוד למורשת ולתרבות של כל קבוצה. התכנית מיועדת להילמד במפגשים 
משותפים של יהודים וערבים, ממערכות חינוך וקהילה שכנות, או בהתכנסות חד מגזרית 

המבקשת להעמיק בהיכרות עם התרבות האחרת, לקראת מפגש עתידי.  

 ניהול אקדמי, ניהול תוכן וליווי פדגוגי: ד"ר איימן אגבאריה, ד"ר רננה רביצקי פילזר, אתי יבין 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן

 תוכן יהודי: כתיבה: רעות רון, גילי רבל, ד"ר עירית עופר שטרק, יוחאי עדן 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן, ד"ר רננה רביצקי פילזר

 תוכן מוסלמי: כתיבה: פידא חוסיין חמוד, מונא פנדקא, אסראא ג'מאל זועבי

ליווי אקדמי: ד"ר איימן אגבריה

 תוכן נוצרי: כתיבה: נטלי חילו מונייר, מנאל זייתון

ליווי אקדמי: פרופ' סלים מונייר, ד"ר עזיז דעים

 תוכן דרוזי: כתיבה: אימאן סעב ספדי 

ליווי אקדמי: שייח פרופ' פאדל מנסור, שייח ג'מיל חטיב 

קריאה והערות: עפרה טלמון אגוזי, אמאני גז'אר, אושרית רז הפנר 

 עריכה לשונית עברית: דנה רייך 

 תרגום מערבית לעברית: דולי ברוך, ברוריה הורוביץ 

 תרגום מעברית לערבית ועריכה לשונית ערבית: אסראא ג'מאל זועבי 

AM עיצוב גרפי: סטודיו
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األيّام بمواعيدها – قيٌم في التّقويم الّسنوّي
هذه الوحدة التّعليميّة هي جزء من برامٍج يتمحور حول القيم الثّقافيّة واإلبداعيّة، اليهوديّة والعربيّة، للثّقافات 
الُمجاِورة في مدينة إسرائيل – الثّقافة اليهوديّة، اإلسالميّة، المسيحيّة والدُّرزيّة، كَما تتجلّى في مواعيد التّقويم 
ة الّتي تميّزه، تنطوي على قيٍم أساسيّة وجوهريّة تطّورت  الّسنوّي لكّل ثقافة. التّقويم الّسنوّي واأليَّام الخاصَّ
وتشّكلت من خالل سيرورٍة  مستمّرة على مّر أجياٍل وأجيال. فتستمّر هذه القيم بتشكيِل الحوار المتبادل، 
والتّأثير على وجهات النّظر وتحديد الهُويَّات الدينيّة، المجتمعيّة والقوميّة. من خالل هذه الّسيرورة التّعليميّة 
سينكشُف المتعلّمون والمتعلّمات على أفكار جوهريّة في ُكّل ثقافٍة، إلى جانب التّوقّف على نقاط القَبول 

والِخالف، االختالِف والتّشابه.

يعرض البرنامج مواضيع شاملة ومشتركة للمناسبات واألعياد في الثّقافات الُمختلفة – أيّام الُعطَل واأليّام 
الُمقّدسة الَّتي تُوقُف ُروتين الحياة؛ مواعيد الّصيام الّتي تشّدد على تفضيل الّروحانيّة على الماديّة؛ ثقافات 
الحّج الّتي تُشير إلى المكان المقّدس، احتفاالت النّور الّتي تطغى على الظاّلم، مواعيد تهتّم بعالقة اإلنسان 
وربّه وتختبر القدرة على التّضحية والتّناُزل، وطُرق متنّوعة لتحديد بداية الوقت. تتوازى الثّقافات المختلفة 
في اختيار القيم الخاّصة بأهّميتها، لكنّها تختلف بأشكالها المتنّوعة، بطقوس العبادة وبمميّزاتها الّتي اختارتها 

كحجر أساٍس الحتفاالتها وتحديد القيم المشتركة.   

تقّدم هذه الّدراسة تحت إطار برنامجِ "من اآلبار" التّابع لمعهد هرتمان، البرنامج الّذي يسعى لتعزيز العالقة 
بين اليهود والعرب في إسرائيل، وللنّهل بالّشراكِة من مياِه آبار األفكار القيّمة والمتنّوعة، بكّل مسؤوليّة 
واحترام لموروث ُكّل مجموعة وثقافتها. البرنامج مخّصص للتّعلّم ضمن لقاءاٍت مشتركة ليهوٍد وعرٍب، 
من األجهزة التّربويّة والجماهيريّة المتجاِورة، أو في لقاءاٍت أحاديّة الثّقافة تسعى للتّعّرف على الثّقافات 

األخرى، للِقاٍء ُمستقبلّي مرجّو.

إدارة أكاديميّة، إدارة المحتوى ومرافقة بيداغوغيّة: د. أيمن إغباريّة، د. رننا رفيتسكي فيلزر، إيتاي يفين
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان

 المحتوى اليهودّي: كتابة: رعوت رون، جيلي رفل، د. عيريت عوفر شطرك، يوحاي عيدن
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان، د. رننا رفيتسكي فيلزر

المحتوى اإلسالمّي: كتابة: فداء ُحسين حّمود، منى فندقة، إسراء جمال ُزعبي؛ مرافقة أكاديميّة: د. أيمن إغباريّة
المحتوى المسيحّي: كتابة: نتالي حلو منيّر، منال زيتون

مرافقة أكاديميّة: بروفيسور سليم منيّر، د. عزيز دعيم
المحتوى الّدرزّي: كتابة: إيمان صعب صفدي

مرافقة أكاديميّة: الّشيخ البروفيسور فاضل منصور، الّشيخ جميل خطيب 
قراءة ومالحظات: عفرا تلمان أجوزي، أماني جّزار، أوشريت رز هفنر

تدقيق لغوّي بالعبريّة: دانا رايخ 
التّرجمة من العربيّة للعبريّة: دولي بروخ، بروريا هوروفيتش؛ التّرجمة من العبريّة للعربيّة والتّدقيق 

AM اللّغوّي للعربيّة: إِسراء جمال ُزعبي؛؛ تصميم الجرافيك: أستوديو
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לוח השנה - מבוא
תרבויות הזמן ולוחות השנה במסורות השונות

לוח השנה הוא דרך לחלק את הזמן, לקבוע תאריכים אחידים, ולאפשר שיתוף פעולה 
וסולידריות בין חברי משפחה, קהילה או עם. הוא קובע מסגרת נתונה של זמנים, שבהם 
ניתן להקדיש מחשבה לרעיונות ולמועדים משמעותיים, לרבות חגים, חופשות ואירועים 

היסטוריים.

בשלוש המסורות – היהודית, הנוצרית והאסלאמית – נודעת חשיבות תרבותית מרכזית 
ללוח השנה. באמצעות לוח השנה, מציינות המסורות ימים מיוחדים לזכר אנשים ואירועים 
היסטוריים, מבטאות ערכים ומייצרות פעילות דתית ותרבותית. במילים אחרות, לוח השנה 
ַמְבֶנה סדרים קבועים ובכך הוא מאפשר לאדם מבט כולל על מהלך חייו יחד עם כל בני 
חברתו ומספק לחברה מסגרת כוללת לקצב ההתרחשויות הטבעיות, שעליהן נסמך קיומה. 
לוח השנה הוא אפוא אחד המפתחות העיקריים להבנתה של כל תרבות כמבנה כולל של 

משמעויות. 

)הדברים ערוכים בהשראת אליעזר שביד, ספר מחזור הזמנים: משמעותם של חגי ישראל, 
עם עובד, רעננה 1984 – תשמ"ד(.
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التّقويم الّسنوّي- مدخل
ثقافات الوقت والتّقويم الّسنوّي في التّقاليد المختلفة

يعتبر التّقويم الّسنوّي طريقة لتقسيم الوقت، لتحديد تواريخ خاّصة، ولتمكين التّعاون والتّضامن بين أفراد 
العائلة والمجتمع. يحّدد التّقويم إطاًرا زمنيًّا يستطيع الفرد من خالله صّب جّل اهتمامه وفكرة بمواعيد هاّمة، 

بما في ذلك األعياد، الُعطَل والمناسبات التّاريخيّة.

يُولّى التّقويم الّسنوّي لدى التّقاليد الثاّلثة – اليهوديّة، المسيحيّة واإلسالميّة- أهّميّة مركزيّة. فمن خالل 
التّقويم تحّدد هذه التّقاليد أياًما خاّصة لذكرى شخصيّات مهّمة أو مناسبات تاريخيّة، تعبّر عن مبادئها وتحقّق 
نشاطات دينيّة وثقافيّة. بكلماٍت أخرى، إّن التّقويم الّسنوّي عبارة عن تنظيم مواعيد ثابتة، مّما يمّكن الفرد 
من رؤية شاملة لسيرورة حياته إلى جانب أبناء شعبه، كما ويمنح المجتمع إطاًرا زمنيًا شاماًل لألحداث 
الطّبيعيّة الّتي يتأّسس عليها. بالتّالي فإّن التّقويم الّسنوّي يعتبر من المفاتيح األساسيّة لفهم الثّقافات كمبنًى 

شامل من المفاهيم.

)إلهاًما من إليعزر شبيد،  كتاب دوريّة األزمنة: مفهوم أعياد إسرائيل، رعنانا، 1984(.



תפקידי הוא להאט את הזמן ולתת לו לחלוף בשקט
אֹתֹו ִכּי בֹו ָשַׁבת 

بسكينٍة يمّر  ّن  وأ من  لّز ا ء  بطا إ هي  وظيفتي 

6

שמש, ירח ולוחות השנה 

קיימות דרכים רבות ומגוונות לחלק את הזמן. ישנם עמים ותרבויות שהלוח שלהם הוא לוח 

שמשי, כלומר לוח המבוסס על משך הזמן שבו כדור הארץ מקיף את השמש פעם אחת – 

כ-365 ימים, המחולקים לשנים עשר חודשים. לוח השנה העברי משלב בין הלוח השמשי 

לירחי. הלוח מבוסס בעיקרו על שנת הירח, אך שבע מתוך כל תשע עשרה שנים נקראות 

שנים 'מעוברות' )כמו אישה מעוברת, שהינה בהריון(. בשנים אלה מוסיפים חודש שלם 

ללוח השנה )אדר ב'(, על מנת להשלים את אחד עשר ימי הפער שבין הלוח השמשי ללוח 

הירחי, אשר מצטברים במשך הזמן ועל מנת להתאים את הלוח לעונות השנה התלויות 

במחזור השמש.

לוח השנה המוסלמי  כולל שנים עשר חודשים וגם הוא מבוסס על שנת הירח. שורשיו 

של הלוח המוסלמי, הנקרא גם "הלוח ההג׳רי”, נעוצים בלוח ערבי שהיה מקובל בתקופה 

הקדם-אסלאמית. קביעת הלוח ההג'רי נעשתה על ידי הח'ליפה השני עמר אבן אלח'טאב, 

ששלט באומה המוסלמית בין השנים 634–644. ראש החודש בלוח המוסלמי נקבע על 

פי התבוננות של שני עדים מהימנים בירח וזיהוי מולדו. לעתים, בראשי חודשים שבהם 

קשה להבחין במולד הירח, עשויים לחול הבדלים בקביעת ראשית החודש ברחבי העולם 

המוסלמי. בגלל הצורך בקביעת ראש החודש על ידי עדים, לא ניתן לקבוע במדויק את 

תאריכי תחילת הצום והחגים, אלא רק לצפות את מועדם בקירוב. בלוח זה לא נהוג לעבר 

את השנה.

יסודו של לוח השנה הנוצרי הוא בלוח שנקבע באימפריה הרומית בשנת  45 לפני הספירה 

על ידי יוליוס קיסר, ונקרא על שמו: "הלוח היוליַאני". הקהילות הנוצריות, שנוצרו באימפריה 

הרומית במאות הראשונות לספירה, קבעו את החגים והמועדים על פי לוח זה. במאה 

ה-16 נערך בלוח זה תיקון ביוזמת האפיפיור גרגוריוס ה-13 ועל שמו נקרא הלוח המתוקן 

בשם ״הלוח הגרגוריאני״. התיקון נוצר מכיוון שבמשך הזמן שבו מקיף כדור הארץ את 

השמש חסרות שעות אחדות כדי למלא  365 יממות בדיוק. לכן, כל  4 שנים מוסיפים יממה 

אחת לשנה. כך נקבע שחודש פברואר, החודש האחרון בשנה, יתארך כל  4 שנים ויהיה 

בן  29 יממות. תיקון זה התקבל בארצות שאוכלוסייתן משתייכת לזרם הקתולי או לזרם 

הפרוטסטנטי של הנצרות. בכנסייה האורתודוקסית הפועלת בארץ הקודש, נוהגים עד היום 

על פי הלוח היוליאני. 
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الّشمس، القمر والتّقاويم الّسنويّة
هناك طرق مختلفة ومتنّوعة لتقسيم الوقت. فالعديد من الّشعوب والثّقافات تعتمد على التّقويم الّشمسّي 
الّذي يعتمد على دوران الكرة األرضيّة حول الّشمس مّرة واحدة ُكّل – 365 يوًما، الّتي هي عبارة عن 
12 شهًرا. بينما يجمع التّقويم العبرّي ما بين التّقويم الّشمسّي والقمرّي. حيث يعتمد هذا التّقويم على الّسنة 

نة" )بالثّقافة العربيّة نطلق عليها سنة كبيسة(.  القمريّة، فسبع سنوات من ُكّل 16 سنّة تسّمى سنوات "مهجَّ
يُضاف في هذه الّسنوات شهر كامل للتّقويم الّسنوّي )آذار الثّاني(، إلكمال مجمل األيّام اإلحدى عشر 
بسبب الفرق بين التّقويم الّشمسّي والتّقويم القمرّي، وحتّى يوافق التّقويم فصول الّسنة المترتّبة على الّدورة 

الّشمسيّة.

يعتمد التّقويم اإلسالمّي على الّسنة القمريّة الّتي تحتوي على 12 شهًرا. أّما مصدر التّقويم اإلسالمّي، والّذي 
يُسّمى أيًضا "التّقويم الهجرّي"، فهو التّقويم العربّي الّذي اتُّبع في فترة ما قبل اإلسالم )الجاهليّة(. حّدد 
خليفة المسلمين الثّاني عمر بن الخطاب اللّوح الهجرّي بشكل رسمّي، الّتي امتّدت خالفته منذ عام -634
644 ه. أّما بدايات الّشهور في التّقويم اإلسالمّي فيحّددها شاهدان اثنان ذا كفاءة بترقّب القمر ومولده. في 

الّشهور الّتي يصعب فيها تحديد مولد القمر، قد تنشأ بعض الفروقات في تحديد بدايات األشهر حول العالم 
اإلسالمّي. وبسبب الحاجة في تحديد بدايات الّشهور على يد شهّاد عيان، ال يمكن تحديد مواعيد الّصيام 
واألعياد بشكل دقيق، لذا يمكن مشاهدة موعدها بشكل تقريبّي. في هذا التّقويم من غير المعتاد تهجين الّسنة.

أّما مصدر التّقويم الّسنوّي المسيحّي فهو من اإلمبراطوريّة الّرومانيّة عام 45 قبل الميالد، الّذي أنشأه 
يوليوس قيصر، وسّمي على اسمه: التّقويم اليوليانّي. فالّشعوب المسيحيّة في اإلمبراطوريّة الرومانيّة 
بالّسنوات الميالديّة األولى ضبطت مواعيد األعياد وفق هذا التّقويم. في القرن 16 تّم تصحيح التّقويم 
بمبادرة البابا غريغوريوس الثّالث عشر والّذي ُسمي التّقويم المصّحح باسمه: التّقويم الغريغورّي. وسبب 
هذا التّصحيح هو أّن دورة الكرة األرضيّة حول الّشمس ينقصها بعض الّساعات إلتمام  365 يوًما بالتّمام 
والكمال. لذا فكّل 4 سنوات يُضاف يوم واحد للّسنة، وهو في الّشهر األخير من الّسنة أال هو شهر فبراير، 
ففي ُكّل 4 سنوات تكون أيّام الّشهر  29 يوًما. في البالد الّتي تتبع للتّيار الكاثوليكّي وللتّيار البروتستانتّي 

تستخدم هذا التّقويم أّما الكنيسة األرثوذوكسيّة فتعمل وفقًا للتّقويم اليوليانّي.
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1
משימת פתיחה 

בחנו את עצמכם.ן האם לוח השנה במסורות השונות מוכר לכם.ן

לפניכם.ן סדרה של תמונות ואיורים, המייצגים חגים ומועדים שונים. 

ציינו ליד כל תמונה את המועד המתאים לה ביותר, מתוך רשימת המועדים שלהלן. לאחר 

מכן תוכלו לשבץ את המועדים בציר הזמן המופיע בתחתית העמוד.

افتتاحيّة- مهّمة 
اختبروا أنفسكم/ّن، إن كنتم على معرفٍة مسبقة بالتّقويم الّسنوّي للتّقاليد المختلفة.

أمامكم مجموعة من الّصور والّرسمات التّوضيحيّة  الّتي تمثّل األعياد والمواعيد المختلفة. 
حّددوا ما هي المناسبة المالئمة لكّل صورة من المناسبات الموجودة في القائمة. ثّم عليكم تحديد هذه المواعيد 

على المخطّط الّزمنّي في أسفل الّصفحة.

חג המולד                    

חנוכה 

פסח

עיד אל פיטר 

 היג'רה

יום כיפור            

חאג'             

ראש השנה    

נבי שועייב      

פסחא             

חג השבועות  

עיד אל אדחא

عيد الميالد
عيد األنوار )حانوكا(

الفصح
عيد الفطر

الهجرة
يوم الغفران

الحّج
رأس الّسنة

النّبي ُشعيب
عيد الفصح المجيد

عيد األسابيع
عيد األضحى

רשימת מועדים:
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שבצו את המועדים בטבלה הבאה:  

صنّفوا المواعيد في الجدول التّالي:

אלול

أيلول
 אב

آب
 תמוז

تموز
 סיוון

سيوان
 אייר

أيّار
 ניסן

نيسان
 אדר

آدار
 שבט

شباط
 טבת

طبت
 כסלו

كسلو
חשוון 

مرحشوان 
תשרי

تْشري

דצמבר

ديسمبر
 נובנבר

نوفمبر
 אוקטובר

أكتوبر
 ספטמבר

سبتمبر
 אוגוסט

أغسطس
 יולי

يوليو
 יוני

يونيو
 מאי

مايو
 אפריל

أبريل
 מרץ

مارس
פברואר 

فبراير 
ינואר

يناير

ד'ו-
אלחג'ה
ذو الحّجة

ד'וּ-
ַאלְֵקְעַדה

شوال

וַאל  שַׁ
شوال

ַרַמד'אן
رمضان

שְַעַבּאן
شعبان

 ַרַג'ב
رجب

ג'וַּמַדא 
ַאלְַאִח'ַרה
جمادى 
اآلخرة

ג'וַּמאַדא 
ַאלְאוַּלא
جمادى 
األولى

ַרִבּיע 
ַאלְַאַח'ר
ربيع 
اآلخر

ַרִבּיע 
 ַאלְַאוַל
ربيع 
األّول

 ַצַפר
 صفر 

 מחרם
محّرم
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2
מהו זמן?  
אוגוסטינוס, וידויים

"האין נשמתי מתוודה בפניך וידוי אמת כי איני מודד זמן? האומנם, אלי, אני מודד ואיני יודע 

מה אני מודד? אני מודד תנועת גוף בזמן. האם אני מודד את הזמן עצמו? ... כיצד אפוא 

אני מודד את הזמן עצמו? האם אנו מודדים יחידת זמן ארוכה יותר באמצעות יחידות קצרות 

ממנה, כפי שאנו מודדים קורת רוחב של בניין באמות ]יחידת מידת אורך בעולם העתיק 

כאורכה של אמת יד מן המרפק לקצה האצבעות, כ-47 ס"מ[ ... אני יודע שאני מודד זמן, 

אבל אינני מודד את העתיד, משום שהוא אינו עדיין בנמצא, אינני מודד את ההווה משום 

שאין הוא בעל משך, ואינני מודד את העבר משום שהוא אינו עוד בנמצא. מה אפוא אני 

מודד? האם את הזמן בעוברו ולא את הזמן שעבר?"

)אוגוסטינוס, וידויים, תרגום: אביעד קליינברג, הוצ' ידיעות אחרונות, עמ' 310–311( 

ما هو الّزمن؟
أغوسطينوس، اعترافات

"إّن نفسي تعترف لك اعترافًا صحيًحا عندما تعترف لك بأنّها تقيس الّزمن. وهكذا ايّها الّرب إلهي، فإنّي 
أقيسه دون أن أعرف ما أقيس! أقيس حركة األجسام بواسطة الّزمن، ولكن الّزمن عينه أال أقيسه؟... وبَم 
أقيس الّزمن؟ هل أقيس بزمن أقصر زمنًا أطول كما نقيس بالّذراع لوحة؟... أقيس الّزمن وأعرف ذلك 
تقريبًا، لكنّني ال أقيس البتّة المستقبل ألنّه مستقبل وال الماضي الّذي فات، فماذا أقيس إًذا؟ هل أقيس الّزمن 

أثناء مروره وأترك الماضي؟"

״וידויים״, Confessions, היא סדרת חיבורים פרי עטו של הפילוסוף והתיאולוג הנוצרי 

אוגוסטינוס )Augustinus, 354–430(. בספר זה אוגוסטינוס מעלה פרטים מקורות חייו 

לצד הרהורים פילוסופיים ותיאולוגיים על צמתים חשובים בהתפתחותו האישית והרוחנית. בין 

היתר, הוא מעלה תהיות על משמעות הזמן ומדידתו בשעה שאדם נע בין עבר, הווה ועתיד. 

"االعترافات" هي مجموعة من المقاالت الّتي كتبها الفيلسوف المسيحّي أغوسطينوس )354–430(. يطرح 
أغوسطينوس في هذا الكتاب بعًضا من محطّات حياته إلى جانب معتقداته الفلسفيّة والاّلهوتيّة الّتي مّكنت 
تطوّره الّشخصّي والّروحانّي. يقّدم أسئلةً حول مفهوم الّزمن وقياسه في ماضي اإلنسان، حاضره ومستقبله.

א أ
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חדית׳

בקרב רבים נהוג לקלל את הזמן ואת תהפוכותיו. החדית׳ של הנביא מוחמד שלהלן מכוונת 

כנגד הנטייה האנושית להאשים את הזמן בצרותינו, בתקווה שהאדם ייקח אחריות על מעשיו 

ואף יבין כי הזמן פועל ככוח קוסמי מעשה ידי האלוהים.

אבו הרירה סיפר שהנביא מוחמד עליו השלום אמר: "אלוהים הודו יתעלה אמר: בן אדם 

פוגע בי בשעה שהוא מקלל את הזמן, כי אני הזמן, בידי הדבר ומחליף בין לילה ויום.

ب. حديث نبوّي
هناك العديد مّمن اعتادوا على سّب الّدهر وتقلّباته. يوّجه النّبي محمد الحديث التّالي للمسلمين بعدم لوم الّدهر 
في أوقات الّضيق، بل هي رسالة ألن يكون اإلنسان مسؤواًل عن أعماله وأن يدرك القّوة العليا الكامنة في 

الّزمن الّتي هي من خلق هللا.

ُ َعزَّ َوَجلَّ : يُْؤِذينِي اْبُن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنهُ ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاَّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ
ْهُر ، بِيَِدي األَْمُر أُقَلُِّب اللَّْيَل َوالنَّهَاَر. ْهَر َوأَنَا الدَّ آَدَم يَُسبُّ الدَّ

חדית'

החדית’ הוא מושג המתייחס לדברי הנביא מוחמד, לרבות אמירות, מעשים, דיווחים, 

אורחות חיים, ביקורות והסכמות, גם אם בשתיקה. החדית' הוא יסוד מרכזי בהלכה 

האסלאמית.

الحديث
يشير إلى مجمل ما ورد عن الرسول محمد صلّى هللا عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخلقية 

أو صفة ُخلقية أو سيرة . الحديث النّبوّي هو مصدر أساسّي من مصادر التّشريع اإلسالمّي. 

ב ب
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ג ج

יִּב אל-ֻמַתַנִבּי  ַאבוּ א-ַטּ
בקרב רבים נהוג לקלל את הזמן ואת תהפוכותיו. כך למשל מטיח בזמן, המשורר הערבי 

הנודע אבו אלטיב אלמותנבי, בן המאה העשירית בעיראק: 

"אוי לך זמן, לא השארתי לי אף אחד... ואתה הורה רע שאוכל את ילדיו"...

أبو الطّيّب المتنبّي
هناك العديد مّمن اعتادوا على سّب الّدهر وتقلّباته. فالّشاعر العربّي المتنبّي الّذي عاش في العراق في 

القرن العاشر يقول:
" يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحًدا... وأنت والد سوء تأكل الولــــــدا"... 

יִּב אל-ֻמַתַנִבּי   המשורר ַאבוּ א-ַטּ
יִּב ַאְחַמד בן אל-ֻחַסיְן אל-ֻמַתַנִבּי אל-כִּנְִדי, שפירוש שמו 'המתנבא',  המשורר ַאבוּ א-ַטּ
חי בעיראק בין השנים 915–965, נחשב לאחד מגדולי המשוררים בשפה הערבית. 
אל-מותנבי כתב למעלה משלוש מאות יצירות שעסקו באומץ, פילוסופיית חיים, שבחי 
מלכים ותיאורי קרבות. שיריו תורגמו לעשרים שפות ויותר והשפיעו ברחבי העולם. אל-

מותנבי נהג להתארח בחצרות מלכים ושליטים, ובתמורה לכסף ולמתנות כתב עבורם 
שירי שבח והלל. אל-מותנבי נחשב אדם ישיר, חד ושנון, שלא נמנע מעימותים. בשנת 

965 נרצח על ידי שייח', אשר בביתו התארח, בעקבות שיר שכלל עלבון כלפיו.  

الّشاعر أبو الطّيب الُمتنبّي
الّشاعر أبو الطّيب أحمد بن الُحسين المتنبّي الكندي، عاش في العراق 965-915, ُعرف من عظماء 
عراء العرب. كتب الُمتنبّي أكثر من 300 عمل أدبّي في الّشجاعة وفلسفة الحياة، مدح الملوك ووصف  الشُّ
المعارك. تُرجمت أشعاره إلى عشرين لغٍة أو أكثر، كما عّم تأثيرها على جميع أنحاء العالم. اعتاد أن 
يستضيفه الملوك والّسالطين، فكتب لهم أشعار المديح والثّناء مقابل المال والعطايا. اعتبر المتنبّي شخًصا 

صادقًا مواجهًا لآلخرين. في عام 965 تُوفي غدًرا على يد شخٍص قال فيه شعًرا مهينًا. 
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מה קשה כל כך במדידת זמן? תארו במילים שלכם.ן את הקושי שמתאר אוגוסטינוס. 
2. לפי החדית' המצטט את הנביא מוחמד, מה הקשר בין הזמן לבין האל?

3. מדוע המשורר אל-מותנבי כועס על הזמן? הסבירו את מטפורת הזמן כהורה.
 4. במה שונה הדרך שבה הנביא תופס את הזמן מתפיסתם של אוגוסטינוס ושל אל

    מותנבי? כיצד אלוהים מבקש שנתייחס לזמן?

 5. כיצד אתם.ן מתייחסים.ות לזמן – האם אתם מקללים אותו? משבחים אותו? באילו
    נסיבות? נסו להגדיר מהו זמן.

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
1. ما هي الّصعوبة الكامنة في قياس الّزمن؟ ِصفوا بكلماتكم/ّن الّصعوبة الّتي يصفها أغوسطينوس.

2. وفقًا للحديث النّبوّي، ما عالقة الّدهر باهلل تعالى؟

3. ما هو سبب غضب المتنبّي على الّدهر؟ وّضحوا االستعارة أّن الّدهر كالوالِد.

 4. ما هو الفرق بين مفهوم الّزمن في الحديث النّبوّي، ومفهومه عند أغوسطينوس وعند المتنبّي؟ كيف

    يرجو منا هللا تعالى أن نتعامل مع مفهوم الّزمن؟
5. كيف تتعاملون مع الّزمن؟ هل تلعنونه؟ تمدحونه؟ تحت أّي ظروف تقومون بذلك؟ ِصفوا ما هو الّزمن؟
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3
למה למדוד את הזמן? לוח השנה ומטרותיו  

מסביב לשעון: זמן וחברה באימפריה העות'מאנית

המונח "תרבות זמן" מסמן את מכלול הפרקטיקות, הערכים והתפיסות הנקשרות בזמן, 
מארגנות לפיו את החיים החברתיים ומטעינות אותו במשמעות. מונח זה כולל שיטות 
ומכשירים של מדידת זמן, דפוסים של ארגון זמן, דימויים וייצוגים של זמן, ואף מוסכמות 
זמן' ומי קובע את זה בכלל.  הקשורות בזמן, כמו: מתי זה 'מאוחר מדי', מה זה בדיוק 'ּבַ
מונח זה שונה מהמונח "תפיסת זמן" אשר מסמן את האופן שבו אנשים מבינים את טיבו 
של הזמן וחווים אותו באופן סובייקטיבי ואישי. תרבות זמן היא מונח רחב, אשר מסייע לנו 
לראות את סדרי הזמן החברתיים שבתוכם אנחנו פועלים בין אם אנחנו מהרהרים במהותם 

ומשמעותם הקיומית עבורנו, בין אם לאו. 

בחלק מחיינו אנו כפופים לחוקים ותקנות המארגנות את הזמן )למשל אורך יום העבודה, 
שכר מינימום לשעה, או למשל הזמן שבו מתחילים נהגי מוניות לגבות "תעריף לילה"( אולם 
חלק ניכר מ"תרבות הזמן" נותר לא מתוקנן )ללא תקנות, כללים קבועים(. עד איזו שעה 
"מקובל" לקפוץ לביקור אצל השכנים? האם איחור של חמש דקות מחייב הודעה מראש? 
התשובות לשאלות אלה קשורות ביחסי כוח )התלמיד "מאחר", אך המורה "מתעכב"(, אך 
גם בהקשרים ספציפיים )איחור של חמש דקות למפגש עם חברים בוודאי לא יחייב הודעה 
מראש אך לריאיון עבודה בהחלט כן(. כך או כך, ניתן בבירור להצביע על דפוסים ולנתח את 
התשתיות המארגנות גם את התחומים הבלתי מתוקננים של תרבות הזמן בחברה נתונה. 
מכיוון שתרבות זמן היא תוצר של יחסי הכוח בתוך חברה, סביר להניח שככל שישתנו יחסי 
הכוח בין קבוצות חברתיות שונות והאידיאולוגיות שביקשו לקדם, כך נראה שינויים בהיבטים 

השונים של תרבות הזמן. 

במקומות רבים בעולם, תרבות הזמן של סוף המאה ה-18 נשענה על ההנחה שהזמן 
הוא חלק מסדר קוסמי-אלוהי ועל כן הוא אינו יכול להיות מושא למניפולציה ולהשפעות 
אנושיות. כל שנותר לאנשים הוא להתאים את עצמם למקצבים הקוסמיים – לכוכבי הלכת 
במסילותיהם, לחילופי היום והלילה, למיקומה הנצפה של השמש בשמים. לכאורה, יש 
כאן תרבות זמן "טבעית". באימפריה העות'מאנית, למשל, המנגנונים המתווכים האמורים 
תוחזקו על ידי השושלת השלטת והופעלו על ידי הממסד הדתי-אקדמי-משפטי )העלמיה( 

א أ
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ששירת אותה. כך לדוגמה, החיים החברתיים אורגנו על בסיס מחזור התפילות. תרבות זו 
החלה להשתנות במאה ה-19 בעקבות אימוץ תפיסות של קידמה על ידי המעמד הגבוה, 
כפי שהדבר בא לידי ביטוי במאמצים נרחבים ל"חינוך" הציבור ליתר דייקנות, יעילות ויצרנות, 
באמצעות מערכת החינוך וכתיבה עיתונאית וספרותית. גם מגדלי השעון, שעשרות מהם 
נבנו ברחבי האימפריה באותה התקופה, לרבות ביפו, בצפת, בחיפה, בחאן אל-עומדאן, 
בעכו, בשכם ובירושלים, היו חלק מאותו תהליך. הם נבנו הן על מנת לענות על הצורך הגובר 

שהורגש ב"זמן רשמי" בחיים העירוניים והן ככלי להקרנת דימוי של סדר וקידמה.

עוצמתה הכלכלית והפוליטית של אירופה, והשתלטותן של ארצות אירופה על רוב חלקי 
העולם מאז המאה ה-19, הביאו לידי כך שהלוח הנוצרי הגרגוריאני התקבל בכל העולם 
כלוח האזרחי, כלומר הפך להיות הלוח שעל פיו פועלים מוסדות המדינה והגופים הכלכליים 
ברוב מדינות העולם. במדינת ישראל, שרוב אוכלוסייתה יהודית, מציינים במסמכים 
הרשמיים הן את התאריך האזרחי )על פי הלוח הגרגוריאני( והן את התאריך העברי. 
במוסדות המוסלמיים שבמדינת ישראל מציינים במסמכים את התאריך האזרחי ואת 

התאריך המוסלמי, וכך עושים גם במדינות המוסלמיות. 

)הדברים ערוכים בהשראת ראיון עם אבנר וישניצר בעיתון הארץ מיום 11.1.2016 וכן 
בהשראת ספר הלימוד: דבורה אמיר, דפנה מוסקוביץ וצאלח סואעד, 'לחיות בארץ הקודש 

להכיר ולכבד: מעגלי הזמן בשלוש הדתות', הוצאת מט"ח, תשס"ו 2006(. 

لماذا يجب قياس الّزمن؟ التّقويم الّسنوّي وغاياته
على مدار الّساعة: الّزمن والمجتمع في اإلمبراطوريّة العثمانيّة

التّعبير "ثقافة الوقت" يمثّل مجموعة من الممارسات، القيم والمفاهيم المتعلّقة بالّزمن، تتنظّم وفقه الحياة 
االجتماعيّة وتمنحه أهّميّته. يشمل هذا التّعبير أساليب وأدوات لقياس الّزمن، أنماط لتنظيم الّزمن، أفكار 
ا"، وما هو مفهوم "على الوقت تماًما"  وتمثيالت للّزمن واتّفاقيّات متعلّقة به، مثال: متى يكون "متأخر جّدً
وَمن قّرر ذلك. يختلف هذا التّعبير عن التّعبير "مفهوم الّزمن" الّذي يشير إلى الطّريقة الّتي يُدرك بها 
النّاس طبيعة الوقت وما يعيشونه بشكل شخصّي. فالتّعبير ثقافة الزمن تعبير فضفاض، ويسهم في معرفتنا 
للمناسبات والمواعيد االجتماعيّة الّتي تخّص مجتمعنا، سواء كنّا نفّكر في جوهرها وأهّميتها بالنّسبة لنا أم ال. 
في مرحلٍة ما من حياتنا نعمل جميًعا وفق قوانين وقواعد تنظّم الوقت )مثال على ذلك: مّدة يوم العمل، 
األجر األدنى للّساعة، أو مثاًل الوقت الّذي يبدأ فيه سائقو سيّارات األجرة في تحصيل "الّسعر اللّيلّي"(. 
لكّن جزًءا ال بأس به من "ثقافة الوقت" بقي دون تقنين )بدون قوانين أو قواعد ثابتة(. إلى أّي وقت "من 
المقبول" اجتماعيًّا زيارة الجيران؟ هل يضطّرنا التّأخير 5 دقائق بإعالم الطّرف اآلخر برسالٍة؟ ُكّل إجابات 
على هذه األسئلة تتعلّق بعالقات القوى )التّلميذ "ُمتأّخر"، بينما المعلّم "ُمتأّخر اضطراًرا"(، ومتعلّقة كذلك 
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بعالقات عينيّة )التّأخير عن األصدقاء بخمس دقائق ال يحتاج إعالمهم برسالة، أّما التّأخير عن مقابلة عمل 
فبالطّبع تحتاج(. لكن في الجهتين، يمكن تقّصي األنماطَ وتحليل أصول المجاالت غير المقنّنة لثقافة الوقت 
في المجتمع. وبما أّن ثقافة الوقت هي نتاج عالقات القُوى في المجتمع، فيمكن االفتراض أنّه كلّما تغيّرت 
عالقات القوى بين فئات المجتمع المختلفة وأيديولوجيّاتهم الّتي يسعْون لنشرها، فإنّنا سنرى تغييرات في 

مفاهيم ثقافة الوقت المختلفة.

في أماكن عديدة في العالم، أّسس مفهوم ثقافة الوقت في القرن الـ18- على افتراض أّن الوقَت هو جزء 
من ترتيب كونّي- إلهّي وعليه فال يمكن أن يكون يتّم التاّلعب به أو أن يخضع لتأثير بشرّي. فكّل ما على 
البشر فعله هو أن يالئموا أنفسهم لإليقاعات الكونيّة- للكواكب في مداراتها، لتغيّرات النّهار واللّيل، لموقع 

الّشمس في الّسماء، وعلى إثره هناك ثقافة وقت "طبيعيّة".

في اإلمبراطوريّة العثمانيّة على سبيل المثال، إّن آليّات الوساطة الّتي وضعتها الّساللة الحاكمة نُفّذت على 
يد المؤّسسة الّدينيّة-األكاديميّة-القضائيّة. مثااًل على ذلك، الحياة االجتماعيّة نُظّمت بحسب ترتيب الّصلوات. 
ثّم بدأت هذه الثّقافة بالتّغيير في القرن الـ19- إثر تبنّى الطّبقة العليا أفكار تقّدميّة، كما ظهر ذلك في الجهود 
الحثيثة "لتربية" المجتمع الّدقة أكثر، النّجاعة واإلبداعيّة من خالل جهاز التّربية والتّعليم والكتابة الّصحافيّة 
واألدبيّة. كما أّن أبراج الّساعة الّتي بُنيت العشرات منها في أنحاء اإلمبراطوريّة في ذلك الحين، بما في ذلك 
يافا، صفد، حيفا، خان العمدان، عّكا، نابلس والقدس الّذين كانوا جزًءا ال يتجّزأ من هذه العمليّة. فتّم بناؤها 

بهدف تلبية الحاجة الُعظمى بـِ "الوقت الّرسمّي" في الحياة المدنيّة، وأداةً لتمثيل النّظام والتّقّدم.

إّن العظمة االقتصاديّة والّسياسيّة في أوروبّا، وسيطرة الّدول األوروبيّة على معظم أنحاء العالم منذ القرن 
التّاسع عشر، أّدت إلى جعل التّقويم الغريغورّي معتمًدا في ُكّل العالم كتقويم مدنّي، أي أنّه أصبح التّقويم 

الّذي تتبعه مؤّسسات الّدولة واألجنحة االقتصاديّة في معظم دول العالم. 

في دولة إسرائيل، والّتي يشّكل اليهود فيها معظم الّسّكان، يظهر على المستندات الّرسميّة التّاريخ المدنّي 
)حسب التّقويم الغريغورّي( وكذلك التّاريخ العبرّي. في المؤّسسات اإلسالميّة في مدينة إسرائيل تشير 

األوراق الّرسميّة إلى التّاريخ المدنّي والتّاريخ الهجرّي، كذلك في الّدول اإلسالميّة. 

 )بإلهام من مقابلة أفنير فيشنتسر في صحيفة هآرتس 11.1.2016 وبإلهام من الكتاب التّدريسّي: دفورة 
أمير، دفنا موسكوبيتش وصالح سواعد، "للعيِش في األرض المقّدسة للتّعّرف واالحترام: الّدوائر الّزمنيّة 

في الّديانات الثاّلثة، إصدار مطاح، 2006(
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מה ההבדל בין תרבות זמן ותפיסת זמן, לפי וישניצר? תנו דוגמה לכל אחד מהמונחים. 
 2. נסו לענות על השאלות ששואל הכותב באשר לתרבות הזמן ה'לא מתוקננת' )שאין
     לגביה תקנות(. בכמה זמן לדעתכם.ן מותר לאחר לאירוע? עד איזו שעה ראוי להתקשר

    לחבר? ולמורה? 

 3. האם חשוב לדעתכם.ן שכל החברה תסכים על תחומים אלה של תרבות הזמן או
    שאפשר להישאר בחילוקי דעות ומגוון תפיסות? נמקו. 

 4. האם אתם.ן מכירים.ות אנשים בסביבתכם.ן )למשל סבא, סבתא או קרוב משפחה
     אחר( שיש להם תרבות זמן אחרת או תפיסת זמן אחרת משלכם.ן? ספרו עליהם

    לחברותיכן וחבריכם.

 5. מהי מטרתם העיקרית של מגדלי השעון שנבנו במאה ה-19 ברחבי האימפריה
     העות'מאנית? האם זוהי גם המטרה של שעוני היד שאתם.ן עונדים.ות ושעוני הקיר

    שתלויים בכיתות שלכם.ן?

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
1. ما هو الفرق بين ثقافة الوقت ومفهوم الوقت حسب فيشنتسر؟ قّدموا مثااًل لكّل واحد من المصطلحات.

 2. حاولوا اإلجابة على األسئلة الّتي طرحها الكاتب حول ثقافة الوقت "غير الُمقنّن" )ال قوانين حولها(. ما

    هو الوقت المسموح للتّأّخر عن مناسبة ما؟ ما هي أقصى ساعة مقبولة لالتّصال بصديق؟ لالتّصال بمعلّم؟
 3. هل من المهّم بالنّسبة لكم أن يوافق المجتمع بأكمله على هذه المجاالت في ثقافة الوقت أم من الممكن أن

     نبقي على التّنّوع في اآلراء وفي المفاهيم؟ علّلوا.
 4. هل أنتم على معرفة بأشخاص )مثاًل الجّد، الجّدة أو أّي قريب آخر( لديهم ثقافة وقت مختلفة أو مفهوم

الوقت لديهم مختلف مّما تفّكرون؟ حّدثوا أصدقاءكم وصديقاتكم عنهم.     
 5. ما هو الهدف األساسّي من وراء بناء أبراج الّساعة الّتي بُنيت في القرن الـ19- في أرجاء اإلمبراطوريّة

    العثمانيّة؟ وهل هو نفس الهدف من وراء ساعات اليد وساعات الحائط؟
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4
זמן טבעי וזמן אנושי –

הטבע וההתערבות האנושית  

בכל העולם בני אדם מודדים את תנועת הזמן על פי תהליכים שמימיים, ובעיקר על פי 
תנועת כדור הארץ, הירח והשמש. כשם שתנועת ַגרמי השמים היא קבועה ומחזורית, כך 
גם הזמן נתפס בדרך כלל כתהליך קבוע ומתמשך, שאינו תלוי בהתערבותם של בני אדם. 
אך למרות שתנועת הכוכבים היא טבעית, בני האדם הם אלה שמודדים אותה, ולאחר מכן 
קובעים את לוח השנה בהתאם להתרשמותם. אילולא בני אדם, לא הייתה אפשרות לקביעת 
לוח שנה, משום שקביעת המועדים היא גם תוצאה של החלטות אנושיות. בהתאם, לוח 
השנה משמש כלי חשוב לארגון החיים החברתיים, הכלכליים, ואף הרוחניים של האדם 

באמצעות קביעת מועדים לעבודה, לחגים ולאירועים קהילתיים. 

الّزمن الطّبيعّي والّزمن البشرّي-
الطّبيعة والتّدّخل البشرّي

في كّل أرجاء العالم يقيس اإلنسان تحّركات الوقت بحسب مسارات سماويّة، وباألخّص وفقًا لحركة الكرة 
األرضيّة، القمر والّشمس. وكما أّن حركة أجرام الّسماء ثابتة ودوريّة، كذلك الّزمُن يعتبر على العموم أمًرا 
ثابتًا متواصاًل، ال صلة له بتدّخل البشر. وعلى الّرغم من أّن حركة الكواكب طبيعيّة، إاّل أّن بني البشر هم 
َمن يقيسونها، وعلى إثر ذلك يحّددون التّقويم الّسنوّي وفقًا العتباراتهم. ولوال البشر لما ُحّدد التّقويم الّسنوّي، 
وذلك ألّن من وراء هذا التّحديد اعتبارات شخصيّة بشريّة. وفقًا لكّل ما سبق، يُستخدم التّقويم الّسنوّي كأداة 
هاّمة لتنظيم الحياة االجتماعيّة، االقتصاديّة والّروحانيّة الّتي بواسطتها يتّم تحديد مواعيد العمل، األعياد 

والمناسبات المجتمعيّة.
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ֶּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִים" )שמות יב, ב( – מדרש תנחומא  "ַהחֶֹדׁש ַהז

בימים האחרונים לשהות בני ישראל במצרים, פונה ה' למשה ולאהרון בדברים הבאים: 
ָָנה" )שמות יב 2(.  ֶּה ]חודש ניסן[ ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִים: ִראׁשוֹן הוּא ָלֶכם לְָחְדׁשֵי ַהּשׁ "ַהחֶֹדׁש ַהז
בתקופה מאוחרת יותר, כשחז"ל למדו את הפסוק הזה, הם הדגישו במיוחד את משמעות 
המילה "לכם", המוזכרת פעמיים בפסוק. לפי המדרש של חז"ל, משמעות המילה "לכם" 
בפסוק היא "שלכם", כלומר שאלוהים מעניק לעם ישראל את הבעלות על לוח השנה 
שלהם, ומעתה, הם אלה שקובעים כיצד למדוד את מעבר הזמן, ומתי לקבוע את המועדים 
היהודיים השונים. על פי תפיסה זו, העם לוקח חלק פעיל בקביעת לוח השנה והמועדים, 
באמצעות שתי פעולות מלאכותיות – קידוש החודש ועיבור השנה. אף ששתי הפעולות 
הללו מבוססות על תהליכים טבעיים המתרחשים בשמים, בני האדם מעצבים את הזמן 

בהתאם לצורכיהם, ובכך הם הופכים להיות שותפים פעילים בקביעת הזמנים.

"החֺדש הזה לכם" – מסור ]נתון[ הוא לכם 
אמר רבי יהושע בן לוי: ]משל[ למה הדבר דומה? 

למלך שהיה לו אורלוגין ]שעון קיר[ והיה מביט בה ויודע איזו שעה ביום. 
כיון שעמד בנו על פרקו ]התבגר[ מסר לו אורלוגין שלו. 

אמר לו: בני, עד עכשיו אורלוגין זה היה בידי, מעכשיו מסור הוא לך.
כך הקדוש ברוך הוא היה ְמַקדש חודשים וְמַעֵּבר שנים. 

כיון שעמדו ישראל ]הפכו לעם[, אמר להם: עד עכשיו חשבונם ]חישובם[ של חודשים ושל 
שנים ]היו[ בידי, מכאן ואילך הרי הם מסורים לכם.

)על פי מדרש תנחומא )בובר( פרשת בא, סימן יב, ילקוט שמעוני, פרשת בא, רמז קצ(

א

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. ר' יהושע הסביר את הפסוק "החֺדש הזה לכם" באמצעות משל. הסבירו את המשל
    ואת הנמשל. 

 2. במשל, איזו אחריות עוברת לידי בן המלך, ביחד עם השעון שהוא מקבל? מה תפקיד
     השעון? האם גם אתם.ן קיבלתם.ן אחריות דומה בבית מהוריכם.ן? בנמשל, איזו אחריות

    חדשה מקבל עם ישראל לאחר יציאת מצרים? כיצד באה אחריות זו לידי ביטוי? 

 3. כתבו יתרונות וחסרונות לכך שקביעת לוח השנה תיעשה באופן בלעדי על ידי האל,
    וכן יתרונות וחסרונות לשיתוף בני האדם בקביעת לוח השנה.  

 4. דמיינו אדם שנקלע לאי בודד בלי היכולת לעקוב אחר תנועת השמש והכוכבים, אך
     הוא עדיין מעוניין להמשיך לציין את מועדי השנה, אף שאינו יודע במדויק את התאריך

    שבו הם חלים. לאור המדרש, כיצד לדעתכם.ן היה מייעץ לו ר' יהושע בן לוי לנהוג? 
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أ

ُهوِر" )الخروج 12، 2(- مدراش تنحوما ْهُر يَُكوُن لَُكْم َرأَس الشُّ "َهَذا الشَّ

ْهُر يَُكوُن لَُكْم َرأَس  في األيّام األخيرة لبني إسرائيل في مصر، خاطب هللا موسى وهارون قائاًل: "هََذا الشَّ
نَِة" )الخروج 12، 2(. وفي فترة الحقة، عندما تعلّم ُحكماء اليهود هذه اآلية،  ُل ُشهُوِر السَّ هُوِر. هَُو لَُكْم أوَّ الشُّ
شّددوا على معنى الكلمة "لكم" الّتي ذكرت مّرتين في نفس اآلية. وبحسب مدراش الُحكماء فإّن معنى "لكم" 
هو "التّابع لكم"، أي أّن هللا يمنح بني إسرائيل الّسلطة على تحديد التّقويم الّسنوّي الخاّص بهم، ومنذ ذلك 
الحين، هم من سيقّرر مرور الّزمن، وتحديد المناسبات اليهوديّة المتنّوعة. بحسب هذا االعتقاد، فإّن الّشعب 
يلعب دوًرا فّعااًل في تحديد التّقويم السنوّي والمناسبات، من خالل عمليّتان وهما- تحديد المواعيد وتهجين 
الّسنة. ومَع أّن هاتين العمليّتْين تعتمدان على عمليّات طبيعيّة تحدث في الّسماء، إاّل أّن بني البشر يحّددون 

الّزمن مالءمةً الحتياجاتهم، وهكذا يصبحون ُشركاء فّعالين في تحديد المواعيد.

ْهُر يَُكوُن لَُكْم" – تّم منحكم إيّاه أيّها البشر "َهَذا الشَّ
قال الحاخام يهوشع بن لوي: ماذا يشبه هذا األمر؟ 

لملٍك يملك ساعة حائٍط ينظر إليها ويدقّق ما هي الّساعة.
وعندما كبر ابنه أهداه هذه الّساعة.

وقال له: يا بنّي، هذه الّساعة حتّى اليوم كانت بيدي، واآلن أمنحك إيّاها. 
وهكذا كان عمل هللا، يحّدد متى رأس الّسنة ويهّجن الّسنين )يحّدد أيّها الّسنة الكبيسة(.

ولّما صار بنو إسرائيل شعبًا، قال هللا لهم: حتّى اآلن كانت حسبة الّشهور والّسنوات بيدي، أّما اآلن 
فصاعًدا فها أنا أمنحكم ذلك.

)مدراش تنحوما برشت با، الجزء 12(

?
للنّقاش وللتّفكير أسئلة 

1. يفّسر الحاخام يهوشع اآلية "هذا الّشهر يكون لكم" من خالل مثال. اشرحوا َمن هو المشبّه والمشبّه به.

 2. في المثال، ما هي المسؤوليّة الّتي ينقلها الملك البنه من خالل منحه الّساعة؟ ما هي وظيفة الّساعة؟ هل

حظيتم وتحّملتم مسؤوليّة ما شبيهة من أهاليكم؟ ما هي المسؤوليّة الجديدة الّتي ُمنحت لبني إسرائيل بعد     
   خروجهم من مصر؟ كيف يُعبّر عن هذه المسؤوليّة؟

 3.اكتبوا ما هي إيجابيّات وسلبيّات أن يكون تحديد التّقويم الّسنوّي مقتصًرا على العمل اإللهّي، وإيجابيّات

   وسلبيّات أن يكون تحديد التّقويم الّسنوّي بشراكة البشر.
 4. تخيّلوا إنسانًا عالقًا لوحده في جزيرٍة ما، وال يملك القدرة على تتبّع حركة الّشمس والكواكب، لكنّه ما

ا على أداء مناسبات الّسنة، في حين ال يعرف تماًما مواعيد حلولها. وفقًا للمدراش أعاله، ما     زال مصّرً
   هي النّصيحة الّتي يقّدمها له الحاخام يهوشع؟



بسكينٍة يمّر  ّن  وأ من  لّز ا ء  بطا إ هي  وظيفتي 

21

עיבור השנה  

השנה העברית מורכבת מ-12 חודשים, שבהם הירח מקיף את כדור הארץ 12 פעמים, 

במשך 354 ימים. אך על פי שיטה אחרת, המקובלת בעולם המערבי והנוצרי, שנה אחת 

היא משך הזמן שבו כדור הארץ מקיף את השמש פעם אחת, לאורך כ-365 ימים. יש 

פער של 11 ימים בין שנת השמש לשנת הירח. כדי לגשר על הפער שנפער בין שני 

לוחות השנה ולהתאים את החגים היהודיים לעונות השנה )לדוגמה: פסח צריך לחול 

תמיד באביב(, לוח השנה היהודי מתקן את עצמו על ידי כך שבכל שבע מתוך תשע 

עשרה שנים מתווסף חודש נוסף )אדר ב( ללוח השנה היהודי. 

تهجين الّسنة )السنة الكبيسة(
تتكّون الّسنة العبريّة من- 12 شهًرا، يدور القمر فيها حول الكرة األرضيّة 12 مّرة، خالل 354 يوًما. 
لكن اعتماًدا على توّجه آخر، المتّبعة في العالم الغربّي والمسيحّي، أّن العام الواحد هو المّدة الّزمنيّة الّتي 
تدور فيها الكرة األرضيّة حول الّشمس مّرة واحدة، على مدار 365 يوًما. لِذلك، هناك فرق 11 يوًما بين 
الّسنة الّشمسيّة والّسنة القمريّة. ومن أجل إغالق هذا الفرق النّابع بين التّقاويم الّزمنيّة ولمالَءمة األعياد 
اليهوديّة لفصول الّسنة )مثال: عيد الفصح يحّل دائًما في الّربيع(، يصّحح التّقويم العبرّي نفسه من خالل 

إضافة شهر )آذار الثّاني( للتّقويم الّسنوّي العبرّي في سبع سنوات من كّل 19 سنة.
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5
האם יש הסכמה על הזמן? 

באסלאם, כמו ביהדות הקדומה, מועדי הצום נקבעו על פי עדים שראו את מולד הירח כאות 

לתחילת החודש. כך למשל נקבע תחילת צום חודש הרמדאן באסלאם. הספרות בשתי 

המסורות מכילה לא רק דיונים רבים על התנאים לאמינות ולקבילות של העדים, אלא גם 

סיפורים המלמדים על התנגשות המסורת עם רצונו של הממסד – שליט או בית דין – מה 

שמוליד רצון להתערב ולקבוע את זמן תחילת הצום. להלן שני מקורות הקשורים לעניין זה: 

הראשון של ההיסטוריון המוסלמי שמס אל-דין אל-ד׳הבי )1274–1348(; והשני ממשנה 

במסכת ראש השנה. שני הטקסטים משקפים ויכוח בנוגע לשאלה כיצד מכריעים וקובעים 

את מועד תחילת הצום. 

هل هناك إجماٌع على الوقت؟
في الّديانة اإلسالم والّديانة اليهوديّة القديمة تُحّدد مواعيد الّصيام بحسب شهود رأوا مولد القمر داللةً على 
بداية الّشهر. مثااًل على ذلك: بداية صيام شهر رمضان في اإلسالم. تقّدم األدبيّات في كال الّديانتْين جداالت 
هود وقبولهم، إضافةً إلى قصٍص تصُف تضارب الّشعب مع المؤّسس –الحاكم  جّمة حول شروط صدق الشُّ
أو المحكمة- مّما يولّد الحاجة للتّدّخل في تحديد موعد الّصيام. أمامكم نّصان يتطّرقان لهذه القضيّة: األّول 
من أدب المؤّرخ المسلم شمس الّدين الّذهبّي )1274–1348(، والثّاني من المشناه حول رأس الّسنة. يعرض 

النّّصان الجدل القائم حول مسألة تحديد موعد الّصيام.
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ההסטוריון אל-ד'הבי

בספרו, "הביוגרפיות של הנודעים שבאצילים" )סייר אעלאם אל-נבלאא(, סיפר אל ד'הבי 

על האימאם השאהיד מוחמד בן אלחבלי, שהיה הקאדי של העיר ברקה במאה העשירית: 

הנסיך של העיר ברקה בא אל הקאדי ואמר: מחר יהיה החג. 

הקאדי השיב: עד שנראה את הסהר ]הופעת הסהר היא סימן לסיום צום הרמדאן ותחילת 

החג והחודש החדש[ לא אתן לאנשים לשבור את הצום ואשא בכך את חטאם ]חטא 

הפסקת צום הרמדאן שלא בזמנו[.

אמר הנסיך : זו הוראתו בכתב של אלמנסור ]הח׳ליף הפאטמי באותה תקופה[, וכך הייתה 

הלכתם של אל-עבידהה ]שושלת השליטים הפאטמים השייכים לזרם השיעי באסלאם, 

אשר שלטו מהמאה העשירית עד למאה השתים-עשרה באזורים רבים, לרבות מצרים וצפון 

אפריקה[, אשר היו מפסיקים לצום בהסתמך על חישובים ]של כוכבים[. 

בלילה לא נראה הסהר, אולם הנסיך קם בבוקר עם תופים ודגלים והכנות לחג. 

אז אמר הקאדי: אינני יוצא לתפילת החג ]תפילה מיוחדת לבוקר 'החג הקטן', חג שבירת הצום[. 

הנסיך ציווה על איש אחר להוביל את התפילה ולשאת את הדרשה שבה. 

הוא כתב לאלמנסור. סיפר לו אשר התרחש, הורה לקאדי לבוא אליו ואמר לו: התנער ואני 

אחון אותך ]התנער מההלכה שפסקת, המורה כי מפסיקים לצום רק אם רואים בעין את 

הסהר[. הקאדי סירב לעשות כך.

אז ציווה הנסיך לתלות את הקאדי בשמש עד שמת. 

הקאדי ביקש שיצילו אותו מהצמא ולא נתנו לו לשתות.

אחר כך צלבו אותו על לוח עץ. הקללה של אלוהים על המעוולים.

א أ

?
שאלות לדיון ולמחשבה

קביעת סיום צום הרמדאן

1. מה לדעתכם.ן מקור המחלוקת בין הנסיך ולבין הקאדי? 
 2. האם אתם.ן מכירים.ות ויכוחים עכשוויים על קביעת סיום צום הרמדאן )שאלו את

    הוריכם.ן או חפשו במרשתת ]אינטרנט[(? מהם נימוקי הצדדים?

3. למה הקאדי לא הלך לפי הוראת הנסיך והח׳ליף? 
 4. למה הנסיך לא הכיל את המחלוקת ההלכתית והתעקש לאלץ את הקאדי לנטוש את

    דעתו ולהתנער מאמונתו ואף להעניש אותו באכזריות? 
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المؤّرخ الّذهبّي

ُد بُن الُحبُلي من  ِهْيد، قَاِضي َمِدْينَةَ بَْرقَةَ، ُمَحمَّ روى الّذهبّي في كتابه ِسيّر أعالم النبالء عن اإِلَماُم الشَّ
القرن العاشر ميالدي.

أَتَاهُ أَِمْيُر بَْرقَة فَقَاَل: غداً الِعْيد. قَاَل: َحتَّى نَرى الِهالَل، َوالَ أفطِّر النَّاس َوأَتقلَّد إِثَمهُم. فَقَاَل: بِهََذا َجاَء ِكتَاب 
الَمْنُصْور، َوَكاَن هََذا ِمْن َرْأي الُعبَْيِديَّة يفطِّرون بِالِحَساب َوالَ يعتبُرْوَن ُرْؤيَة، فَلَْم يَُر ِهالَل. فَأَصبح األَِمْيُر 
بِالطُّبوِل َوالبُنُوِد َوأُهبَِة الِعْيد. فَقَاَل القَاِضي: الَ أَخرج َوالَ أَُصلِّي. فَأَمر األَِمْيُر َرُجالً َخطََب، َوَكتََب بَِما جَرى 
ل َوأَعفو َعْنَك. فَاْمتَنََع، فَأَمر فعلِّق فِي الشَّْمس إِلَى  إِلَى الَمْنُصْور. فَطَلََب القَاِضي إِلَْيِه فَأُحِضر فَقَاَل لَهُ: تنصَّ

أَْن َماَت، َوَكاَن يَْستَغيث العطَش فَلَْم يسَق، ثُمَّ َصلَبُوهُ َعلَى َخَشبٍَة، فلعنَةُ هللاِ على الظالمين.
)المصدر: سير أعالم النبالء لشمس الدين أبو عبد هللا الّذهبّي(

 ?
للنّقاش وللتّفكير أسئلة 

تحديد نهاية شهر رمضان
1. ما هو مصدر الخالف بين األمير والقاضي برأيكم؟

 2. هل تعرفون خالفات حاليّة حول تحديد انتهاء شهر رمضان )اسألوا عائلتكم/ن أو ابحثوا في محّرك

    البحث(؟ ما هي أسباب ُكّل طرف في هذه الخالفات؟
3. لماذا لم يتبع القاضي تعليمات األمير والخليفة؟

4. لماذا لم يُنهي األمير الخالف الّشرعّي وأصّر على القاضي بالتّخلّي عن موقفه وحتّى معاقبته بقسوة؟
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משנה, מסכת ראש השנה, פרק ב, משניות ח, ט

ְּדמּות צּורֹות ְלָבנֹות ָהיּו לֹו ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַּבַּטְבָלא ּוַבּכֶֹתל ַּבֲעִלָּיתֹו, 
ֶׁשָּבֶהן ַמְרֶאה ֶאת ַהֶהְדיֹוטֹות ְואֹוֵמר: ֲהָכֶזה ָרִאיָת אֹו ָכֶזה?

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבאּו ְׁשַנִים ְוָאְמרו: ְרִאינּוהּו ַׁשֲחִרית ]בבוקר[ ַּבִּמְזָרח ְוַעְרִבית ]בערב[ ַּבַּמֲעָרב. 
ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי: ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵהם!

ְּכֶׁשָּבאּו ְלַיְבֶנה ִקְּבָלן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ]כעדי אמת[. 
ְועֹוד ָּבאּו ְׁשַנִים ְוָאְמרּו: ְרִאינּוהּו ִבְזַמּנֹו ]ליל שלושים ואחד לחודש[.

ּוְבֵליל ִעּבּורֹו ֹלא ִנְרָאה ]ליל שלושים לחודש[, 
ְוִקְּבָלן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל.

ָאַמר ַרִּבי דֹוָסא ֶּבן ַהְרִּכיַנס: ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵהן! ֵהיָאְך ְמִעיִדין ַעל ָהִאָּׁשה ֶׁשָּיָלָדה, ּוְלָמָחר ְּכֵרָסּה 
ֵּבין ִׁשֶּניָה?! 

ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ְּדָבֶריך. 
ָׁשַלח לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל: ּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ֶׁשָּתבֹוא ֶאְצִלי ְּבַמֶּקְלָך ּוָבָמעֹוֶתיָך ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָחל 
ִלְהיֹות ְּבֶחְׁשּבֹוָנְך ]ביום הכיפורים אין לצאת מהעיר ולשאת כסף. ציות לרבן גמליאל ילמד 

כי רבי יהושע מסכים שאין זה יום הכיפורים[. 
ָהַלְך ּוְמָצאֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵמֵצר ]מצטער[. 

ָאַמר לֹו: ֶיׁש ִלי ִלְלמֹוד ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָעׂשּוי, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי 
קֶֹדׁש, ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם" )ויקרא כג, ד( – ֵּבין ִּבְזַמָּנן ֵּבין ֶׁשֹּלא ִבְזַמָּנן, ֵאין ִלי מֹוֲעדֹות ֶאָּלא ֵאּלּו. 

ָּבא לֹו ֵאֶצל ַרִּבי דֹוָסא ֶּבן ַהְרִּכיַנס,
ָאַמר לו: ִאם ָּבִאין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ְצִריִכין ָאנּו ָלדּון ַאַחר ָּכל ֵּבית 

ִּדין ּוֵבית ִּדין ֶׁשָעַמד ִמימֹות מֶׁשה ְוַעד ַעְכָׁשיו... 
ָנַטל ַמְקלֹו ּוְמעֹוָתיו ְּבָידֹו, ְוָהַלְך ְלַיְבֶנה ֵאֶצל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּביֹום ֶׁשָחל יֹום ַהִּכּפּוִרים ִלְהיֹות 

ְּבֶחְׁשּבֹונֹו. 
ָעַמד ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ּוְנָׁשקֹו ַעל רֹאׁשֹו

ָאַמר לֹו: ּבֹא ְבָׁשלֹום, ַרִּבי ְוַתְלִמיִדי – ַרִּבי ְבָחְכָמה ְוַתְלִמיִדי ֶׁשִּקַּבְלָּת ֶאת ְּדָבָרי.

ב
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ب
ب. مشناه، مسخاة رأس الّسنة، الجزء 2، مشنيوت 8، 9

للّرابي جمليئيل صور للقمِر بأشكاٍل متنّوعة على الطّاولة ومعلّقة على جداِر منزله،
كان يريها لشهود ال يملكون الكفاَءة فيقول لهم: أكذا رأيتم القمر أم كذا؟ 

ذات مّرة جاَءه شاهدان اثنان فقاال: رأيناه في الفجِر من الّشرِق وفي المساِء من الغرِب.
قال الحاخام يوشنان بن نوري: هؤالء ُشهود زور!

لكن عندما أقبلوا ليفنا مكان الّرابي جمليئيل قبل كالمهم وصّدقَه.
وجاءه شاهدان اثنان آخران فقاال: رأيناه في الوقت ليلة الثاّلثين من الّشهر.

وفي ليلة تهجينه )أي اللّيلة التّالية( لم نَره أي ليلة الواحد والثاّلثين من الّشهر.
فقبل كالمهم الّرابي جمليئيل.

قال الحاخام دوسا بن هركينس: هؤالء ُشهود زور! كيف تشهدون على امرأة قد أنجبت، و تكون في الغد 
ما تزال حامل؟!

قال له الحاخام يهوشع: وأنا كذلك أوافقك القول.

فأرسل الّرابي جمليئيل للحاخام يهوشع: 
إنّي آمُرَك أن تأتي إليَّ بعصاك ومالك في يوم الغفران بحسب ِحسبتَِك. ]في يوم الغفران يحرم الخروج من 

المدينة أو التّعامل المالّي، لذا فالّرابي جمليئيل يأمر الحاخام يهوشع أن يأتيه باليوم المقّدس[
فلّما أقبَل الحاخام عقيبا على الحاخام يهوشع ورآه حزينًا )بعَد أن بلَغه أمر الّرابي جمليئيل(

بِّ اْلَمَحافُِل اْلُمقَدََّسةُ الَّتِي تُنَاُدوَن بِهَا  قال له: كّل ما قام به الّرابي جمليئيل هو تصديق لآلية: "هَِذِه َمَواِسُم الرَّ
فِي أْوقَاتِهَا" )الاّلويين 23، 4(- أّما زمانها أو غير زمانها، فذلك بيد البشِر )فاألعياد هي مناسبات يُحّددها 

ؤساء والمحاكم(. اإلنسان، فال مواعيد دقيقة إاّل ما حّددها اإلنسان، والمسؤول عن ذلك الرُّ
ثّم ذهَب الحاخام يهوشع لدوسا بنت هركينس حتّى يستشيره

قال له: إذا كنّا سنشّكك ونجادل بقرارات الّرابي جمليئيل )أي أن نناقش في تحديده لألعياد( فعلينا إًذا أن 
نجادل ونناقش أيًضا في كّل قراٍر وُحكم من أيّام موسى حتّى يومنا هذا )هذا يدّل أنّه يجب قبول قرار المحكمة 

وإاّل ستعّم الفوضى(
فأخذ بعصاه وبمالِه وذهب الحاخام يهوشع إلى يفانا، مكان الّرابي جمليئيل في يوم الغفران بحسب حسبَتِه 

)خضع الحاخام يهوشع ألمر  الّرابي جمليئيل(
فوقَف الرابي جمليئيل وقبَّل الحاخام يهوشع من رأسه )داللةً على رضاه(

وقال له: أقبِْل بِسالٍم، يا أستاذي وتلميذي- يا أستاذي في الحكمِة وتلميذي ألنّك قبلت كالمي وأطعته.
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

משנה ראש השנה – מתי חל יום הכיפורים?

 1. שני זוגות של עדים הגיעו להעיד על הירח והואשמו בעדות שקר. מדוע האשימו רבי
    יוחנן בן נורי ודוסא בן הרכינס את העדים בעדות שקר? 

2. מדוע לדעתכם.ן רבן גמליאל קיבל את דבריהם? על מה נסוב הוויכוח ביניהם? 
 3. מדוע רבן גמליאל אילץ את רבי יהושוע לחלל את יום הכיפורים שחל לפי חשבונו? מה

    לדעתכם.ן הרגיש רבי יהושע באותו הזמן?

 4. מהם שני הטיעונים שבאמצעותם חבריו של רבי יהושע מנסים לשכנע אותו לציית לרבן
    גמליאל? מה ההבדל בין שני הטיעונים? האם טיעונים אלה תקפים בעיניכם.ן גם היום?

 5. מה אפשר ללמוד מהתגובה של רבן גמליאל לרבי יהושע כשזה בא אליו לבסוף? כיצד
    הייתם.ן נוהגים.ות במקום רבי יהושע?

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
مشناه رأس الّسنة- متى يحّل يوم الغفران؟

هود اللّذان تّم استدعاؤهما لرؤية القمر اُتُّهموا بالكذب. لماذا اتّهم ُكّل من الحاخام يوشنان  1. الّزوجان من الشُّ

ور؟ هود بشهادة الزَّ بن نوري ودوسا بن هركينس الشُّ     
2. لماذا برأيكم قَبِل الّرابي جمليئيل كالمهم؟ ما هو الجدل القائم بينهما؟

 3. لماذا أجبر الّرابي جمليئيل الحاخام يهوشع على أن يتعامل مع يوم الغفران على أنّه يوم عادّي؟ وما هو

    شعور الحاخام يهوشع في هذه اللّحظة؟ 
 4. ما هي الُحّجتان اللّتان حاول بهما صديقا الحاخام يهوشع إلقناعه على أن يطيَع كالم الرابي جمليئيل؟ ما

    الفرق بين كال الُحّجتين؟ هل تنطبق برأيك هذه الحجج على يومنا هذا؟
 5. ماذا يمكننا أن نتعلّم من إجابة الّرابي جمليئيل للحاخام يهوشع عندما جاَءه في النّهاية؟ وكيف كنتم

    ستتصّرفون لو كنتم مكان الحاخام يهوشع؟
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השוואה בין המקורות

 1. נסו להסביר את החשיבות המיוחסת לראיית הלבנה בעין בשתי המסורות, היהודית
   והאסלאמית, במטרה לקבוע את מועד תחילת הצום? למה חשוב שהעדים יהיו אמינים? 

 2. שני המקרים משקפים מאבק על הסמכות לקבוע את מועד תחילת הצום. למה זה כל
    כך חשוב? מהן נקודות השוני והדמיון בין שני המקרים? 

مقارنة بين المصادر
 1. بيّنوا أهّميّة رؤية الهالل رأَي العين في كال الثّقافتْين، اليهوديّة واإلسالميّة، بهدف تحديد موعد بداية

هود وأمانتهم؟      الّصيام؟ وما هي أهّميّة صدق الشُّ
 1. يعرض النّّصان صراًعا حول الّسلطة الّتي تحّدد موعد بداية الّصيام. لماذا يمتاز هذا األمر ببالغ األهّميّة؟

    ما هو التّشابه واالختالف بين النّّصين؟
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רבן גמליאל דיבנה )רבן גמליאל השני(   

רבן גמליאל היה בן למשפחת נשיאים שהינה מבני הלל. הוא חי ופעל במאה הראשונה 

לספירה, בתקופת חורבן ירושלים והמקדש. לאחר שנהרג אביו הנשיא בידי הרומאים 

במהלך המרד הגדול, נאלץ הבן להסתתר עד לחילוף הקיסרים ברומא ומינויו לנשיא. 

בשל ייחוסו ומעמדו הרשמי, קיבלו יהודים רבים בארץ ובתפוצות את סמכותו. רבן 

גמליאל קיים קשר מתמיד עם יהודי הארץ והעולם, לימד תורה, פסק הלכות, ניהל 

יחסים בינלאומיים ומינה בעלי תפקידים בהנהגת הציבור; כל זאת במטרה לאחד ולשקם 

את העם לאחר החורבן. הוא היה מנהיג תקיף וסמכותי, ועורר לא פעם התנגדות בקרב 

המנהיגות של דורו, אולם הוביל יחד עם חכמי יבנה מפעלים חשובים לשיקום החיים 

היהודיים בזמנים שבית המקדש כבר לא היה קיים. 

الرابي جمليئيل ديفانا )الّرابي جمليئيل الثّاني(
الرابي جمليئيل هو أحد أفراد الّساللة الحاكمة من بني هيليل. عاش في القرن األّول للميالد، في فترة 
خراب الهيكل في القدس. بعد أن قتل الّرومان والَده الّرئيس في الثّورة الكبرى، اضطّر أن يختبئ حتّى 
تغيير األباطرة في روما. وبسبب نسبه ومكانته الّرسميّة ناَل ثقة العديد من اليهود في البالد وفي الّشتات. 
أنشأ الرابي جمليئيل رابطًا دائًما بين يهود البالد ويهود العالم، علّم التّوراة، قنّن العبادات، أدار العالقات 
الّدوليّة وعيّن أصحاب المناصب لقيادة الّشعب، وكّل ذلك بهدف توحيد وإصالح الّشعب بعَد خراب 
الهيكل. كان قائًدا حازًما وموثوقًا، وغالبًا ما أثار معارضةً لقيادات فترته، لكنّه قاد مع حكماء يفانا مشاريع 

مهّمة إلصالح واستعادة الحياة اليهوديّة في ذلك الحين، بعدما فقدوا الهيكل. 
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6
האם אפשר להאט את הזמן? 

סח אל-נום׳ הוא מחזמר שכתבו והלחינו צמד האחים רחבאני, מגדולי המוזיקאים של 

העולם הערבי, בכיכובה של הזמרת הלבנונית פיירוז. הוא הועלה לראשונה בשנת 1971 

בלבנון. 

במחזמר מסופר על עיירה נידחת שהמושל שלה מבלה את רוב ימיו בשינה, אבל אף 

החלטה לא תבוצע ודבר לא יתבצע ולא יקודם ללא החותמת של המושל )בערבית ואלי(. 

אחת לחודש, בליל ירח מלא, מתעורר השליט ומאשר שלוש בקשות בלבד. כל שאר 

הבקשות יצטרכו לחכות למזלן הטוב. רבים מבני העם, המייחלים לחתימתו של המושל, 

נאלצים להמתין חודשים ואף שנים. לאישה ששמה קרנפול )פרח ציפורן(, בגילומה של 

הזמרת פיירוז, נמאס לחכות לאישורו של השליט המנומנם כדי לתקן את הגג הדולף בביתה. 

היא מסתננת לילה אחד לארמון, גונבת את החותמת, ומאשרת בסיטונות את בקשותיהם 

של בני עמה. כשהמעשה מתגלה נוכח השגשוג הכביר והמהיר שפקד את התושבים 

והעיירה, היא עומדת למשפט. התושבים מבקשים רחמים עבורה, אך המושל מתאכזר 

וגוזר לקשור את קרנפול לסוסה פראית שתשוחרר לנדוד עד יומה האחרון של קרנפול. 

אולם, אי אפשר לקיים את גזר הדין ללא החותמת האבודה. קרנפל מתוודה שהיא זרקה 

את החותמת העשויה מעץ עתיק לבאר של כיכר העיירה ומשתלשלת בעצמה לבאר להציל 

את החותמת תוך סיכון חייה. היא עושה זאת אף שהיא מודעת כבר לגזר הדין הממתין לה. 

בתמורה להצלת החותמת, המושל חונן אותה ואף מאציל לה את הסמכות לחתום במקומו. 

באחד הדיאלוגים בין המושל והשר המייעץ לו, לאחר שהוא רואה כי קרנפול החתימה 

בקשות רבות, אומר המושל: ״מה חשבת לעצמך? שלא היה ביכולתי לחתום על כל הבקשות 

בבת אחת? אבל תפקידי הוא להאט את הזמן ולתת לו לחלוף בשקט. לתת לבתים לגדול 

כמו עצים, לאט־לאט. לתת לרחובות להתפתח כמו צעדי הילדים. מה קרה לנו? קמנו ולא 

ידענו אם זו ארצנו או ארץ אחרת".
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هل يمكن إبطاء الوقت؟
صّح النّوم هي مسرحيّة كتبها ولّحنها األخوان رحباني، كبار الموسيقيّين في العالم العربّي، من بطولة 

المغنّية اللّبنانيّة فيروز. قّدمت عام 1971 في لبنان.

تتحّدث المسرحيّة عن بلدة نائية يحكمها واٍل يقضي معظم أيّامه بالنوم، لكن ال تتّم الموافقة على أّي قرار 
إاّل بختمه وتوقيعه )بختم الوالي(. مّرة في الّشهر، والقمر صار بدًرا، يستيقظ الوالي ويختم ثالث أوراق 
من طلبات األهالي فقط. أّما باقي الطّلبات فتنتظر دورها. لذلك كان األهالي ينتظرون طوياًل لكي يحصلوا 
على أيّة موافقة. بينما هناك امرأة اسمها قرنفل، بطولة المغنّية فيروز، صبرها قد نفد وهي تنتظر حتّى يختم 
الوالي طلبها حتّى تصلح سقف بيتها المهدم. تسلّلت ذات ليلة إلى القصر وسرقت ختم الوالي ثّم ختمت كّل 
الطّلبات المنتظرة. وعندما ُكشف أمرها ُعرضت أمام الوالي. بينما يرجو النّاس الّرحمة لقرنفل أصّر الوالي 
على معاقبتها عقوبة غريبة وهي أن تربط على فرس وحشيّة وتترك لتهيم على وجهها لبقيّة عمرها. لكن 
هذا األمر ال يتّم إاّل بالختم المفقود. اعترفت قرنفل أنّها ألقت بالختم المصنوع من الخشب العتيق في البئر، 
فُربطت بحبٍل ونزلت إلى البئر إليجاد الختم وهي تخاطر بنفسها. وفعلت ذلك مع علمها بالُحكم الّذي سينهي 

حياتها. ومقابل أنّها وجدت الختم عفا الوالي عنها وأوكل إليها مهّمة ختم الطّلبات.

في أحد الحوارات بين الوالي ووزيره، بعد أن ختمت قرنفل على الكثير من الطّلبات، قال الوالي: "ماذا 
ظننت؟ أنّي لست قادًرا على ختم ُكّل الطّلبات دفعةً واحدةً؟ لكّن وظيفتي هي إبطاء الّزمن وأّن يمّر بسكينٍة. 
أن أمنح البيوت أن تكبَر كالّشجِر، خطوةً خطوةً. وأن نعطَي لألرجاء التّطّوَر كخطوات األطفال. لكن ما 

الّذي حصل معنا؟ استيقظنا ولم نعرف إذا ما كان هذا وطننا أم وطن آخر".
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מדוע קרנפול גונבת את החותמת? מה היא מבקשת לעצמה ולאחרים?
2. כיצד השתנתה מציאות התושבים בעקבות גניבת החותמת?

 3. מדוע סירב המלך לחתום על כל הבקשות יחד? מהי משמעות הזמן לאור הסברו של
    המלך?

 4. לו הייתם.ן במקום קרנפול, האם הייתם.ן משתכנעים.ות שנכון להשהות את הזמן?
    מדוע?

 5. מה דעתכם.ן, לו היו תושבי העיירה מגיעים במכונת זמן למציאות ימינו ולמרוץ החיים
    המהיר בעידן שלנו, האם היו מצליחים להסתגל?

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
لماذا قامت قرنفل بسرقة الختم؟ ماذا ترجو لنفسها ولآلخرين؟  .1

كيف تغيّرت حياة المواطنين بعَد سرقة الختم؟  .2

لماذا رفض الوالي الختم على ُكّل الطّلبات دفعةً واحدة؟ ما هو مفهوم الّزمن بحسب ما شرحه الوالي؟  .3

لو كنتم مكان قرنفل، هل كنتم ستقتنعون أنّه يجب توقيف الّزمن؟ ولماذا؟  .4

إذا افترضنا أّن سّكان البلدة عبروا من خالل آلة الّزمن إلى زماننا، وإلى خضم التّسارع الموجود في  .5 

     أيّامنا، هل باعتقادكم/ن سيتأقلمون مع واقعنا؟
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7

עבדי הזמן המודרניים

הספרות הערבית מביאה את סיפורו של אבן אל מועתז אשר היה משורר מוסלמי במאה 

התשיעית. הקטעים הבאים, שכתב אל מועתז והובאו בספרו של אל-ת׳עאלבי )961–

1038(, משקפים את אוזלת ידו של האדם מול כוחו העצום של הזמן.

הזמן משחק באדם… כמקלות בכדור 
או משחק של רוח גועשת… לפזר בסערה חופן קמח

והוא מוביל את האדם לאושר… ואומללות ללא הפסקה
הזמן הוא צלף… ואין האדם אלא ציפור

)המקור: הספר التمثيل والمحاضرة, עבד אלמלק בן מנסור אל-ת׳עאלבי, 1981(

א أ

אבן אל מועתז:    

אבן אל מועתז )861 – 909(, היה משורר מוסלמי, אשר חי בבגדאד בתקופה של 

השושלת העבאסית. הוא הפך להיות ח׳ליף בעצמו אך לרוע מזלו נהרג למחרת יום 

מינויו על ידי אנשי אל-מוקתדר, וזה תפס את השלטון במקומו. בעקבות כך, אבן אל 

מועתז נודע ברבים בכינוי 'הח׳ליף של יום ולילה'.
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ַעְבֵדי זְָמן / ר' יהודה הלוי

שיר קצר זה של רבי יהודה הלוי – מגדולי המשוררים והפילוסופים היהודים בימי הביניים 

– מעמיד ניגוד חריף בין עבדי הזמן המשועבדים להנאות העולם הזה, לחומרנות ולעכשיו, 

שאינם אלא עבדי עבדים, כנגד עבד ה' שהוא ורק הוא חופשי באמת. המתח בין תרבות 

הצריכה ועבדות החומר והרכוש, ובין ניצול משאבי הטבע לצרכינו לבין שמירתם מוכר לנו 

גם היום; כאשר בכל הקבוצות והמגזרים ובכל המסורות ניתן למצוא גם את עבדי תרבות 

הצריכה וגם את המתנגדים לה.

ַעְבֵדי ְזָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם / ֶעֶבד ֲאדָֹני הּוא ְלַבד ָחְפִׁשי.
ַעל ֵּכן ְבַבֵּקׁש ָּכל ֱאנֹוׁש ֶחְלקֹו / "ֶחְלִקי ֲאדָֹני!" ָאְמָרה ַנְפִׁשי.

ב ب

ابن المعتّز:
 ابن المعتّز )861–909( شاعر مسلم من القرن التّاسع. عاش في بغداد بفترة الخالفة العبّاسيّة. نّصب 
نفسه خليفةً لكن لسوء حظّه قتله غلمان المقتدر باهلل بعد يوٍم من تنصيبه، ليتولّى المقتدر الخالفة. على 

إثر ذلك، ُكنّي ابن المعتّز باللّقب "خليفة يوم وليلة".

ن يثو لحد ا قِت  لو ا عبيُد 
في المقاطع الُمقتبسة الّتي كتبها ابن المعتّز وذكرها الثّعالبّي في كتابه )961–1038(، تعكس قصور 

اإلنسان أمام قّوة الّدهر الُعظمى.

الّدهر يلعب بالفتى ... لعب الّصوالج بالكره
أو لعب ريٍح عاصٍف ... عصفت بكفٍّ من ذره

 ويقوده نحو الّسعا ... دة والّشقاء بال بره
الدهر قنّاٌص وما ال ... إنسان إال قنبره

)المصدر: التمثيل والمحاضرة، لعبد الملك أبو منصور الثعالبي، الّدار العربيّة للكتاب، ط.2. عام 1981(
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عبيد الوقت/ الحاخام يهوذا الاّلوي

أمامكم قصيدة قصيرة من إبداع الحاخام يهوذا الاّلوي- من كبار الّشعراء والفالسفة اليهود في العصور 
ا بين عبيد الّزمن المستعبدين لمتع الّدنيا، للماديّة واآلنيّة، ما هم إاّل عبيد  الوسطى- يعرض تناقًضا حاّدً
للعبيد، بخالف عبد هللا تعالى الّذي يتحلّى بالحّريّة دون غيره. الّصراع بين ثقافة االستهالك وعبوديّة الماّدة 
والُملك وبين استغالل الموارد الطّبيعيّة والحفاظ عليها صراٌع قائم حتّى يومنا هذا، ففي ُكّل الفئات واألوساط 

والثّقافات هناك صراٌع بين عبيد ثقافة االستهالك ومناقضيها. 

عبيُد الوقت هم عبيُد العبيد/ عبُد ربّي وحده الحّر
وكلُّ إنسان يختار نصيبه/ "نصيبي أنا ربّي" تقوُل نفسي

רבי יהודה הלוי )ריה"ל, 1075–1141(  

רבי יהודה הלוי היה משורר ופילוסוף יהודי חשוב. הוא נולד בטולדו שבספרד, בתקופה 

המכונה "תור הזהב" בשל היצירות הספרותיות החשובות שיצרו יהודי המקום בתקופה 

זו. רבי יהודה הלוי עסק ברפואה וכן כתב שירים והגות. שירתו כוללת שירת חול ושירת 

קודש המשקפת רגשות דתיים עמוקים וגעגועים עזים לארץ ישראל והוא נחשב לאחד 

מחשובי המשוררים בתקופתו. ספרו, "ספר הכוזרי", הקרוי גם "ספר תשובות לטענות 

על הדת המושפלת", מתאר שיחה דמיונית בין יהודי )המכונה חבר( לבין מלך הכוזרים. 

בשיחה זו החבר מציג את השקפתו לגבי טיבה של היהדות ומהותו של עם ישראל.

الحاخام يهودا الاّلوي )1075–1141( 
الحاخام يهودا الاّلوي شاعر وفيلسوف يهودّي مهّم. ُولد في مدينة طليطلة في إسبانيا، في الفترة المسّماة 
"العصر الّذهبي" بسبب األعمال األدبيّة الهاّمة الّتي أبدعها يهود المكاِن في تلك الفترة. عمَل الحاخام 
يهودا الاّلوي بالطّب، وكتب قصائد وأفكار فسلفيّة. تشمل قصائده موضوعات عاديّة وقصائد مقّدسة 
الّتي تعكُس مشاعَر دينيّة عميقة، وأشواق عظيمة لدولة إسرائيل، كما أعتبَر أحد الّشعراء المهّمين 
في فترته. كتابه  "الخزري" والمسّمى أيًضا "الحّجة والّدليل في نصر الّدين الّذليل"، يصف حواًرا 
متخياًّل بين يهودّي )الملقّب بالحبر( وبين ملك الخزري. في هذا الحوار يعرض الحبر رأيه فيما يتعلّق 

باليهوديّة وماهيّة الّشعب اإلسرائيلّي.
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מי שולט במי, לפי אבן אל מועתז ? האדם בזמן או הזמן באדם? 
2. "הזמן הוא צלף… ואין האדם אלא ציפור" – האם גם אתם.ן מרגישים.ות כך? 
3. מה לדעתכם.ן פירוש הביטוי "עבדי הזמן"? ומה פירוש הביטוי "עבדי עבדים". 

4. מדוע עבד אדוני מוגדר כחופשי? הציגו ונמקו גם את הגישה ההפוכה. מה דעתכם.ן? 
 5. דמיינו שיחה בין שני המשוררים – אבן אל מועתז ורבי יהודה הלוי. כיצד יסביר כל אחד

    מהם לחברו את חוויית הזמן? האם יוכלו לשכנע זה את זה בצדקת עמדתם?

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
َمن هو المتحّكم بمن، بحسب أقوال ابن المعتّز، اإلنسان بالّدهر أم الّدهر باإلنسان؟  .1

"الدهر قنّاٌص وما ال ... إنسان إال قنبره"- هل تشاركون ابن المعتّز نفس الّشعور؟  .2

ما هو برأيكم معنى التّعبير "عبيد الوقت"؟ وما هو معنى التّعبير "عبيد العبيد"؟   .3

؟ اعرضوا وعلّلوا التّوّجه المعاكس لهذه الفكرة. شاركونا برأيكم. لماذا عبد اإلله هو حرٌّ  .4

تخيّلوا لو التقى ُكّل من ابن المعتّز والحاخام يهوذا الاّلوي. كيف سيشرح ُكّل واحد منهما لآلخر تجربته  .5 

     مع الوقت؟ هل سيستطيع ُكّل منهما إقناع اآلخر بموقفه؟



بسكينٍة يمّر  ّن  وأ من  لّز ا ء  بطا إ هي  وظيفتي 

37

גלילאו ומנורת הכנסייה – דיוק מדידת הזמן  

בשנת 1538 נהג צעיר בן תשע עשרה, גלילאו גליליי )1564–1642(, להשתתף בתפילות 

בקתדרלת פיזה, ואז, כך מספרת המסורת, הסיחו נענועי מנורת המזבח את דעתו מן 

התפילה. נראה היה שהזמן הנדרש למנורה לנוע מקצה אחד לאחר תמיד שווה, בלא תלות 

ברוחב התנודה שלה. כמובן שלא היה לגלילאו שעון, אך הוא בדק את מרווחי התנודה על 

פי פעימות הדופק שלו. חידה מסקרנת זו, אמר, הסיטה אותו מלימודי הרפואה, שהועיד לו 

אביו, אל לימודי המתמטיקה והפיזיקה. בקתדרלה גילה את מה שהפיזיקאים כינו לימים 

איזוכרוניזים, או שוויון הזמן של המטוטלת – כלומר, שזמן תנודת המטוטלת משתנה לא 

לפי רוחב התנודה אלא לפי אורך המטוטלת. הגילוי הפשוט הזה מסמל את העת החדשה. 

דרך הלימוד המיוחדת של גלילאו – לימוד לפי תצפית ומדידות של מה שראה – בישרה 

את המדע של העתיד. הגילוי שלו פתח עידן חדש במדידת הזמן. תוך שלושה עשורים מיום 

מותו של גלילאו הופחתה הסטייה הממוצעת של טובי השעונים מחמש עשרה דקות ביממה 

לעשר שניות בלבד. 

)דניאל בורסטין, המגלים, הגילויים החשובים על העולם והאדם מאז ימי קדם ועד ימינו, 

הוצ' כתר, 1983, עמ' 50( 

 

غاليلو و وثريّات  الكنيسة  - ضبط قياس الوقت
في عام 1538 اعتاد ابن التّاسعة عشر، غاليلو غاليلي )1564–1642( االنضمام إلى الّصلوات في 
كتدرائيّة بيزا، ووفقًا لما بلغنا من أخباٍر، فإّن تحّركات الثّريا على المذبح كانت تشغله عن الّصالة. فرأى 
أّن زمن دورة الثّريا من جهة إلى أخرى دائًما متساوية، بدون أّي عالقة لمسافة تأرجحها. وبالطّبع لم يكن 
لدى غاليلو ساعة، فقد قاس زمن دورة الثّريات من خالل نبضه. هذا اللّغز المثير جعله ينتقل بعلمه من 
مجال الطّب الّذي ورثه عن أبيه إلى علوم الّرياضيّات والفيزياء. في الكتدرائيّة اكتشف ما عّرفه علماء 
الفيزياء بالتّوازن الّزمني للبندول- أي أّن حركة البندول ال تتعلّق بمقدار إزاحته إنّما تتعلّق بطوله. يرمز 
هذا االكتشاف البسيط للعهد الجديد. إّن طريقة تعلّم غاليلو – التّعلّم عن طريق المشاهدة وقياس ما يشاهده- 
بّشرت بعلم المستقبل. بدأ اكتشافه عهًدا جديًدا في قياس الوقت. في غضون ثالثة عقود من وفاة غاليلو قّل 

معّدل انحراف أفضل الّساعات من خمس عشرة دقيقة في اليوم لعشر ثواٍن فقط. 

)دانييل بورشتاين، المكتشفون، االكتشافات الهاّمة حول العالم واإلنسان منذ القِدم حتّى يومنا هذا، إصدار 
كيتر، 1983، ص 50(
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ַגּלִיֵלאוֹ ַגּלִיֵליי    
גלילאו גליליי נולד בפיזה שבאיטליה וחי בין השנים 1564–1642. בגיל 17 חשב גלילאו 
להפוך להיות נזיר, אך אביו שלח אותו ללמוד רפואה. ארבע שנים מאוחר יותר, עבר 
גלילאו ללמוד מתמטיקה וכך הרוויחה האנושות את אחד מגדולי המדענים בכל הזמנים. 
גלילאו היה אסטרונום, מתמטיקאי, פיזיקאי ופילוסוף ונחשב לאבי המדע המודרני – 
מדע המתבסס על ניסויים מבוקרים, תצפיות והסקת מסקנות. בין הישגיו הבולטים היו 
תצפיותיו האסטרונומיות וחיזוק התיאוריה ההליוצנטרית, אשר קובעת שכדור הארץ נע 
סביב השמש יחד עם שאר כוכבי הלכת במערכת השמש. ב-1640 כתב גליליי תוכניות 
לבניית שעון המטוטלת הראשון. רוב חייו היו לגלילאו קשרים ענפים וטובים עם אנשי 
הכנסייה ובתו האהובה אף הייתה נזירה קתולית. גילוייו המדעיים, שעמדו בסתירה לחלק 
מאמונות הכנסייה באותם זמנים, יצרו מתח וגלילאו נשפט בפני שופטי האינקוויזיציה 
והושם במאסר, ובו המשיך לכתוב את ספריו. האפיפיור יוחנן פאולוס השני נשא דרשה 
חשובה ב-1992, ובה הודה בטעות הכנסייה בפרשנות שניתנה לכתביו של גלילאו וחנן 

אותו מכל אשמה.

غاليلو غاليلي 
ولد غاليلو غاليلي 1564–1642 في بيزا اإليطاليّة. في جيل 17 عاًما فّكر أن يصبح راهبًا، بينما أرسله 
أباه لتعلّم الطّّب. بعد 4 سنواٍت انتقل ليتلقّى علوم الّرياضيّات، وهكذا نالت اإلنسانيّة شرَف معرفة أحد 
كبار العلماء على مدى العصور. كان غاليلي عالم فلك، عالم رياضيّات، فيزيائّي وفيلسوف واعتبر أب 
العلم الحديث- العلم الّذي يرتكز على تجارب المراقبة، المالحظة واستخالص االستنتاجات. ومن أشهر 
اكتشافاته هي مشاهداته الفلكيّة ودعمه لنظريّة مركزيّة الّشمس، الّتي تّدعي بدوران الكرة األرضيّة حول 
الّشمس إلى جانب باقي الكواكب الّتي تقع في مركز المجموعة الشمسيّة. ففي عام- 1640 كتب غاليلي 
خططًا لبناء ساعة البندول األولى. في معظم حياته تمتّع بعالقات طيّبة مع رجال الكنيسة وابنته المحبّبة 
على قلبه الّتي كانت راهبة كاثوليكيّة. تسبّبت بعض اكتشافاته المناقضة للكنسية آنذاك إلى خلق توتّر شديد، 
مّما أدى إلى مقاضاته وإدخاله الّسجن، وهُناك استمّر  بتأليف ُكتبه. في عام 1992 قّدم البابا يوحنّا بولس 
الثّاني وعظةً هاّمةً اعترف من خاللها بخطأ الكنيسة في التّفسير الّذي قّدمته لكتب غاليلي وأصفح عنه.
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?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. מה גילה גלילאו באמצעות פעימות הדופק שלו? נסו לבדוק את פעימות הדופק
     שלכם.ן – מה גיליתם.ן? 

 2. המדע מתגלה לגלילאו באמצעות מנורת הכנסייה. האם תגדירו את היחס בין המסורת
     למדע כהשלמה? כמחלוקת? כהדרגתיות? כפנים שונות של אותה אמת? או כיחס

     אחר?

للنّقاش وللتّفكير أسئلة 
ما الّذي اكتشفه غاليلو من خالل نبضات قلبه؟ جّربوا فحص نبضات قلوبكم/ّن- ما الّذي اكتشفتموه؟  .1

تجلّى العلم لغاليلو من خالل ثريّات الكنيسة. كيف تعّرفون العالقة بين التّقاليد )الّديانات( والعلم؟ عالقة  .2 

      تكامل؟ عالقة جدليّة؟ عالقة تدّرج؟ حواريّة؟ كأوجه مختلفة لنفس الحقيقة؟ أم كعالقة الّشخص باآلخر؟ 

ניהול הזמן משמעותי לקביעת מסגרות חיים רבות – שעות עבודה, זמן תפילות, תחילתו 
וסיומו של שיעור בבית הספר, מועד זריעת החיטה והקציר שלה ועוד. הגילוי של גלילאו, 
הנובע מתצפיתו, פתח את השער למדע המודרני. השעונים שפותחו בעקבות גילויו אפשרו 
לאדם למדוד את הזמן בדיוק רב יותר. הדיוק והשליטה התרבותית בזמן הנמדד לא הובילו 
את האדם לשליטה בעונות השנה הנובעות מסיבוב כדור הארץ סביב השמש או לשליטה 
בשעות היום והלילה הנובעות מסיבוב כדור הארץ סביב צירו, אבל איפשרו לאדם לתכנן 

את זמנו ולצפות את המחזור התרבותי של השנה באופן טוב יותר. 

إّن إدارة الوقت مهّمة لتحديد أطر حياتيّة عديدة- ساعات العمل، مواعيد الّصلوات، بداية الحصص المدرسيّة 
ونهايتها، موسم زرع القمح وحصاده والعديد. إّن اكتشاف غاليلو الّذي اعتمد على المراقبة، يُعتبر مدخاًل 
للعلم الحديث. فالّساعات الّتي طُّورت إثر اكتشافه ساعدت اإلنسان في قياس الوقت بشكل دقيق أكثر. الّدقّة 
والّسيطرة الثّقافيّة على الوقت الُمقاس لم تؤّديا إلى سيطرة اإلنسان على الفصول األربعة النّابعة من دوران 
الكرة األرضيّة حول الّشمس أو سيطرته على ساعات النّهار واللّيل النّابعة من دوران الكرة األرضيّة حول 

محورها، لكّن ذلك ساعد اإلنسان في تخطيط وقته ورؤية الّدورة الثّقافيّة للّسنة بالّشكل األفضل.
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סיכום
יחידות לימוד על לוח השנה בתרבויות שונות מלמדות על מאמץ אנושי בכל התרבויות 

להתמודד עם שאלת הזמן, התנועה בו, השינויים שחלים בצורה מחזורית בטבע והשינויים 

שחלים באדם עצמו במהלך חייו. התרבות קשורה הן לסובב אותה מבחינת תנועת הזמן והן 

לקהל שותפיה מבחינת הנחלת הסיפור ההיסטורי והתרבותי. כמו כן היא קשורה להנחלת 

ערכים שבהם מאמינים בני ובנות התרבות. המועדים שבני ובנות כל התרבויות יצרו לאורך 

מעגל השנה משקפים שיח ערכי, אנושי וחינוכי של התרבות עם שותפיה. יחידות הלימוד 

בנושא 'לוח השנה' יציגו ללומדים.ות את אופן קיומו של שיח זה במסורות התרבותיות 

השונות.

למידה מהנה!

ملّخص
تدّل الوحدات التّعليميّة حول التّقويم الّسنوّي في الثّقافات المختلفة على الجهود البشريّة المبذولة في ُكّل 
الثّقافات للتّعامل مَع مسألة الّزمن وخوضه، التّغييرات الّدوريّة للطّبيعة والتّغييرات الحاصلة مَع ُكّل فرد في 
حياته اليوميّة. ترتبط الثّقافة بحركتها مع مرور الّزمن وبأفرادها من خالل نقل الّسياق التّاريخّي والثّقافّي. 
كما أنّها ترتبط بنقل القيم الّتي يؤمن بها أبناء المجتمع وفتياته. فالمناسبات الّتي حّددها كّل من أبناء المجتمع 
وفتياته على مدار الّسنة تعبّر عن حوار قيمّي، إنسانّي وتربوّي للثّقافة مع أفرادها. تقّدم الوحدات التّعليميّة 

حول التّقويم الّسنوّي للمتعلّمين/ـات شكاًل للحوار القائم في الثّقافات المختلفة.

نرجو لكم دراسةً ممتعةً!
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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قوائم وأفكارרשימות ותובנות




