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פסחי ד צג  .בעני מדידת שעות היו בזמ המקדש
זמני במסכת פסחי

1.1
פסחי נח.
אמר רבא מצותו דתמיד משינטו צללי ערב מאי טעמא דאמר קרא בי הערבי' מעידנא דמתחיל
שמשא למערב הלכ בשאר ימות השנה דאיכא נדרי ונדבות דרחמנא אמר עליה חלבי השלמי
ואמר מר )עליה חלבי השלמי( עליה השל כל הקרבנות כול מאחרינ ליה תרתי שעי ועבדינ
ליה בשמונה ומחצה בערבי פסחי דאיכא פסח אחריו קדמינ ליה שעה אחת ועבדינ ליה בשבע
ומחצה חל ערב פסח להיות ערב שבת דאיכא נמי צלייתו דלא דחי שבת מוקמינ ליה אדיניה בשש
ומחצה.
1.2
פסחי צד.
אמר רבא שיתא אלפי פרסי הוי עלמא וסומכא דרקיעא אלפא פרסי חדא גמרא וחדא סברא סבר
לה כי הא דאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנ כמה מהל אד בינוני ביו י' פרסאות מעלות השחר
ועד הנ החמה ה' מילי משקיעת החמה עד צאת הכוכבי חמשה מילי נמצא עוביו של רקיע אחד
מששה ביו מיתיבי רבי יהודה אומר עוביו של רקיע אחד מעשרה ביו תדע כמה מהל אד
בינוני ביו עשר פרסאות ומעלות השחר עד הנ החמה ארבעת מילי משקיעת החמה ועד צאת
הכוכבי ארבעת מילי נמצאת עוביו של רקיע אחד מעשרה ביו תיובתא דרבא תיובתא דעולא
תיובתא לימא תיהוי תיובתא דר' יוחנ אמר ל אנא ביממא הוא דאמרי ורבנ הוא דקא טעו דקא
חשב דקדמא וחשוכא.
1.3
פסחי מו.
מתני' בצק החרש א יש כיוצא בו שהחמי הרי זה אסור :גמ' א אי ש כיוצא בו מהו א"ר
אבהו אמר ר' שמעו ב לקיש כדי שיל אד ממגדל נוניא לטבריא מיל ונימא מיל הא קמ"ל
דשיעורא דמיל כממגדל נוניא ועד טבריא.
חישוב תחילת ליל שבת

2.1
ירושלמי יומא פרק ג הלכה א
מהו בורקי ברקת תמ אמרי ברוק ברוק' אנהר מנהרא ועד אחד נאמ שנייא היא הכא שאי את
יכול לעמוד עליו וחש לומר עד דו עליל ונפק היא מנהרא חכימא היא מילתא אמר עד אחד נולד
איש פלוני בשבת מלי אותו על פיו חשיכה מוצאי שבת מטלטלי אותו על פיו ר' אימי מטלטל על
פו מלויתא ר' מתניה מטלטל על פו איבריתא דזהרא ר' אמי מטלטל על פו נשייא דאמר
שמשא הוות על סוסיתה ולמה עד שהוא בחברו והוא אומר הי בא להזכיר זכות אבות.
2.2
ירושלמי ראש השנה פרק ב הלכה א
א"ר יוד ויאות אילו שני שיצאו מעיר אחת שרובה עכו" כגו הדא סוסיתה אחד הכל מכירי
אותו שהוא ישראל ואחד אי אד מכירו חבירו מכירו חבירו מהו שיעשה כאחד מ השוק להעיד
עליו א אומר את כ לא נמצאת כל העדות מתקיימת בעד אחד והכא נמצאת כל העדות
מתקיימת בעד אחד .תמ תנינ אמר לה הממונה צאו וראו א הגיע זמ השחיטה א הגיע
הרואה אומר ברקי מהו ברקי ברקת תמ אמרי ברק ברקא הנהר מנהרא .ועד אחד נאמ שנייא
היא הכא שאי את יכול לעמוד עליו .וחש לומר עד דהוא עליל ונפק הוא מנהרא .חכימא היא
מילתה .אמר עד אחד נולד איש פלוני בשבת מלי אותו על פיו חשיכה מוצאי שבת מטלטלי אותו
על פיו .ר' אמי מטלטל על פומה דמלייתה רבי מתנייה מטלטל על איבריתה דזהרא ר' אימי מל על
פי נשי דאמר שמשא הוות על סוסיתה.

קביעת חצות

3.1
יומא כח.
אמר רב ספרא צלותיה דאברה מכי משחרי כותלי אמר רב יוס אנ מאברה ניקו וניגמר אמר
רבא תנא גמר מאברה ואנ לא גמרינ מיניה דתניא וביו השמיני ימול בשר ערלתו מלמד שכל
היו כשר למילה אלא שהזריזי מקדימי למצות שנאמר וישכ אברה בבקר ויחבוש וגו' אלא
אמר רבא רב יוס הא קא קשיא ליה דתנ חל ערבי פסחי להיות בע"ש נשחט בשש ומחצה וקרב
בשבע ומחצה ונשחטיה מכי משחרי כותלי מאי קושיא ודילמא כותלי דבית המקדש בשש ומחצה
משחרי משו דלא מכווני טובא א"נ שאני אברה דאיצטגנינות גדולה היתה בלבו
אב השעות )(SUNDIAL

4.1
כלי פרק י"ב משנה ה
מסמר שהתקינו להיות פותח ונועל בו  טמא; העשוי לשמירה  טהור .מסמר שהתקינו להיות
פותח בו את החבית  רבי עקיבא מטמא; וחכמי מטהרי ,עד שיצרפנו .מסמר של שלחני  טהור;
ורבי צדוק מטמא .שלשה דברי רבי צדוק מטמא וחכמי מטהרי :מסמר של שלחני ,וארו של
גרוסות ,ומסמר של אב השעות  רבי צדוק מטמא ,וחכמי מטהרי.
חישוב "ריבוע העול"

5.1
עירובי נו.
תנו רבנ בא לרבעה מרבעה בריבוע עול נות צפונה לצפו עול ודרומה לדרו עול וסימני
עגלה בצפו ועקרב בדרו רבי יוסי אומר א אינו יודע לרבעה בריבוע של עול מרבעה כמי
התקופה כיצד חמה יוצאה ביו ארו ושוקעת ביו ארו זה הוא פני צפו חמה יוצאה ביו קצר
ושוקעת ביו קצר זה הוא פני דרו תקופת ניס ותקופת תשרי חמה יוצאה בחצי מזרח ושוקעת
בחצי מערב שנאמר הול אל דרו וסובב אל צפו הול אל דרו ביו וסובב אל צפו בלילה סובב
סובב הול הרוח אלו פני מזרח ופני מערב פעמי מהלכת ופעמי מסבבת אמר רב משרשיא
ליתנהו להני כללי דתניא לא יצאה חמה מעול מקר מזרחית צפונית ושקעה בקר מערבית
צפונית ולא יצאה חמה מקר מזרחית דרומית ושקעה בקר מערבית דרומית
5.2
ירושלמי עירובי פרק ה הלכה א
מרבעה ריבוע עול כדי שיהא מערבה למערבו של עול ודרומה לדרומו של עול .אמר רבי יוסה
א אי יודע לכוי את הרוחות צא ולמד מ התקופה ממקו שהחמה זורחת באחד בתקופת תמוז
עד מקו שהיא זורחת באחד בתקופת טבת אלו פני מזרח ממקו שהחמה שוקעת באחד בתקופת
טבת עד מקו שהיא שוקעת באחד בתקופת תמוז אלו פני המערב והשאר צפו ודרו הדא הוא
דכתיב( )קהלת א( הול אל דרו וסובב אל צפו הול אל דרו ביו וסובב אל צפו בלילה .סובב
סובב הול הרוח ועל סביבותיו שב הרוח אלו פני המזרח והמערב .ניחא בשילה ובבית העולמי
דמר ר' אחא בש שמואל בר רב יצחק כמה יגעו נביאי הראשוני לעשות שער המזרחי שתהא
החמה מצמצמת בו באחד בתקופת טבת ובאחד בתקופת תמוז .שבעה שמות נקראו לו שער סור
שער היסוד שער חריסית שער איתו שער התוו שער חדש שער העליו .שער סור שש היו
טמאי פורשי הדא הוא דכתיב( )איכה ד( סורו טמא קראו למו .שער היסוד שש היו מייסדי
את ההלכה .שער חריסית שהוא מכוי כנגד זריחת החמה הי מה דאת אמר( )איוב ט( האומר
לחר ולא יזרח .שער האיתו שהוא משמש כניסה ויציאה .שער התוו שהוא מיוסד בי שני
שערי .שער חדש שש חידשו סופרי את ההלכה שער העליו שהוא למעלה מעזרת ישראל החול
ועזרת הנשי .ומעלה יתירה היתה בבית העולמי .ובמדבר מי היה מכוי לה את הרוחות א"ר
אחא ארו היה מכוי לה את הרוחות הדא הוא דכתיב( )במדבר י( ונסעו הקהתי נושאי המקדש
זה הארו( )ש ב( והקימו בני מררי את המזכ עד בוא בני קהת שעליה היה הארו נתו.

