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  יום לערך נספח, כב כרך תלמודית אנציקלופדיה .1

 ואין, מערבו אחרית מזרחו תחילת תהיה משתתף ממקום להימלט ואין: ""הכוזרי" בספר לראשונה הוזכר

( השבוע ימי: כלומר) השבועיים הימים שיהיו יתכן לא כי, כן גם הטבע בדין אבל, לבד התורה בדין זה

 ."לקריאה תחילה שיהיה מקום נקבע כן אם אלא, כולו לישוב בעצמו אחד בשם נקראים

The first mention (of the international dateline in Jewish sources) is in the book “The Kuzari”: 

“There is no escaping the need for an agreed upon place to be the beginning of the east and the 

end of the west, and this is not only a rule in Torah, but also a rule in nature, because it cannot 

be that the days of the week are called one thing in the entire world unless we set a place for 

the start of naming the day.” 

 

  יום לערך נספח, כב כרך תלמודית אנציקלופדיה .2

 ."הטבע בדרך מוכרח, ""והיתול שחוק"כ הנראה, זה שדבר נמצא

In conclusion, it seems that this is a naturally necessitated absurdity (from the book Sefer Yesod 

Olam, written by Isaac Israeli ben Joseph at the request of his rebbe, the Rosh, in 

1310. 

 

  א פרק בראשית .3

 ולימים ולמועדים לאתת והיו הלילה ובין היום בין להבדיל השמים ברקיע מארת יהי אלהים ויאמר( יד

 :ושנים

 :כן ויהי הארץ על להאיר השמים ברקיע למאורת והיו( טו

And God said “let there be lights in the firmament of the heavens to separate between day and 

night, and they will be for signs and seasons and for days and for years. 

And they will be for lights in the firmament of the heavens to light upon the earth”, and it was 

so. 

 

  א פרק בראשית י"רש .4

 ברקיע להתלות עליהם צוה וברביעי, נבראו ראשון מיום -' וגו מארת יהי( יד

They were created on the first day, but on the fourth day God commanded them to hang in the 

sky 
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  יום לערך נספח, כב כרך תלמודית אנציקלופדיה .5

 השוכנים בין גדול חילוק יש: וכתב, יום כל התחלת מקום שאלת שהזכיר, עו' סי א"ח, ז"הרדב ת"בשו

 בין מחלוקת נפל כי ודע', וכו חול לאלו הוא שבת לאלו שהוא שמה ונמצא במערב לשוכנים במזרח

 ובעל הכוזרי שכתבו במה' עי, השבת יום מתחיל מקום מאיזה וגם היום מתחיל מקום זה מאי הראשונים

 השוכנים בין גדול חילוק שיש הטעם את לבאר תשובה באותה ז"הרדב הוסיף ועוד'. וכו עולם יסוד

: כתב וכך, התאריך קו לענין אף אחריו מהבאים כמה ששימשה בסברא, במערב השוכנים לבין במזרח

 המהלך, אמרו מזו וגדולה', וכו וביניכם ביני היא אות כי שנאמר, מישראל אחד לכל נמסרה השבת כי דע

 לכל צריכים אנו זה וטעם, שביעי ומקדש שטעה מיום ימים ששה מונה שבת הוא מתי ידע ולא במדבר

 אחד לכל ניתן השבת כי לומר אנו צריכים אלא', וכו השאלה תפול בהם שגם לפי, הכפורים ויום המועדות

 למעשה( זכר: ל"צ) שכר יש ובזה, בשביעי וישבות שלמים ימים ששה שימנה, מקומו כפי מישראל

 ."בראשית

There is a big difference between those living in the east and west, for these it is Shabbat and 

for those it is not, and there is a disagreement between the rishonim from where the day starts 

and from where starts Shabbat, see the kuzari and the yesod olam. The Radvaz explains further 

in his response explaining the reason that such a big difference exists between those on the 

east and west of the line, a logic that many after him apply even to the dateline, he writes: 

know that Shabbat is given to each person in Israel, as it is written, “it is a sign between me and 

them”. Even more than this the sages said that someone walking in the desert who does not 

know when Shabbat is should count six days from when he got lost and make the seventh day 

Shabbat. This reason also applies to the holidays, because they also have this question. Rather 

we have to say that Shabbat is given to each Jew according to their place, to count six days and 

rest on the seventh, and through this there is a remembrance of creation. 

 

  יום לערך נספח, כב כרך תלמודית אנציקלופדיה .6

 שנראה מה: "כתב, עליהם והקשה המאור ובעל הכוזרי דברי את שהביא שאחרי, רימיני חיים משה הרב

 אשר הארץ מצב וכפי מקומו כפי' ה ובמועדי השביעי ביום ישבות ואחד אחד שכל הוא בזה נכון יותר לי

 לארץ והגיע קדים דרך למסעיו והלך מארצו יצא ישראל ארץ מבני אחד אם משל דרך, בה דר הוא

 שש מהלך ישראל מארץ רחוקה והיא, מזרח מפאת הישוב קצה היות הקדמונים חשבו אשר, הסינים

 ישראל אדץ לבני מקדים ונמצא בארצו החמה שקיעת ברגע לשבות יתחיל הוא הנה, היומי מהגלגל שעות

 אם זה דרך על וכן', כו שעות שבע י"א לבני יקדים אחת שעה לסין מזרחי למקום הגיע ואם שעות שש

 שיש אלא', כו ישראל ארץ בני אחר שעות שש לשבות יתחיל, המערב לקצה והגיע ימה דרך היו נתיבותיו

 שהחמה בענין, שעות ב"י ממנה ורחוקים ישראל ארץ של התהום בנקודת הדרים באותם להסתפק

 ספק ידי ולצאת, ישראל ארץ לבני יאחרו או יקדימו אם, ישראל בארץ ששוקעת וברגע בזמן להם זורחת

 להקדים הסכימו ואם, השבוע ימי בקריאת ההם הערים יושבי עליו שהסכימו ממה לזוז שאין אומר אני זה

 מארץ נסעו הארץ כל פני על ונפוצו ורבו כשפרו אדם בני שאם מפני, יאחרו לאחר הסכימו ואם יקדימו

 ואם, ישראל ארץ לבני שהקדימו בודאי, קדים דרך ההם בערים לדור והלכו מולדתם מקום ישראל
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 בתחילת עליו שהסכימו ממה לזוז אין ולכן, ישראל ארץ לבני שאיחרו ספק אין, ימה דרך היו נתיבותם

  ."ההם בערים הישוב

HaRav Moshe Chaim Rimini, after bringing the opinions of the kuzari and the baal hameor, 

writes: “It seems to me more correct in this that each person should observe Shabbat on the 

seventh day and the holidays of God according to his place and the situation of the land he is 

living in. For example, if someone from the land of Israel leaves and travels east to China, where 

earlier people thought the eastern most civilization to be, and it is six hours later than Israel, so 

he would start Shabbat when the sun sets, six hours earlier than in Israel. And if he travels east 

another hour later, he would start Shabbat an hour earlier. And similarly if he travels west he 

will start Shabbat six hours after Israel. But there is room for doubt if he travels to the exact 

other side of the globe from Israel, twelve hours different than Israel so that the sun is rising 

there when it is setting in Israel, should he start Shabbat earlier or later? And to solve this 

problem, I think he should not differ from what the people living there call the day. If they’re 

custom is to be earlier or later, do as they do, because as people multiplied and spread out over 

the globe, they spread out from the Land of Israel, the place of humanity’s birth, and they went 

to settle in places to the east, they are certainly earlier time wise than Israel, and if they spread 

out to the west, they became later than in Israel, therefore, do as the local custom which was 

established at the beginning of the settling of the location. 

 

  יום, כב כרך תלמודית אנציקלופדיה .7

 שהרי, 326ולמערב למזרח מירושלים מעלות ושמונים מאה שהוא במקום הוא התאריך שקו שכתבו ויש

 מהירושלמי ושנראה, 326הארץ טבור על ישבי: שנאמר, העולם באמצע נתונה ישראל שארץ אמרו

 קו היא והמערב המזרח בין הפגישה נקודת זה ושלפי, 326למערב וחציו למזרח חציו מתחלק שהעולם

 323התאריך

There are those who write that the dateline is 180 degrees from Jerusalem to the east and 

west, because the tradition states that Jerusalem is the center of the world, as it is written: 

“that dwell in the middle of the earth (Ezekiel 38:12)”, from here it seems that the world is 

divided from Jerusalem, half to the east and half to the west, and the meeting point in the 

middle is the dateline. 
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  יום לערך נספח, כב כרך תלמודית אנציקלופדיה .8

 המזרחי אוקינוס בעובר החקירה אודות על: "63נתנזון שאול יוסף רבי של תשובתו את לציין יש זה בענין

 שאין ה"ר ה"הרז שכתב מה נודע כבר הא, הוא חדש זה וכי ותמהתי, השבת את ישמור איך( השקט)

 בשש המערב קצה שוכני ובין י"וא ירושלים שוכני בין חילוק ויש, המקומות בכל כאחת שוים והלילה היום

 אין שם שלהאזרחים כתב 63והמחבר, השבת ביום יעשו מה כ"וא, שעות י"בח מזרח קצה ולשוכני, שעות

 חול שהוא ביום שם ויבואו, באו אשר ממקום מונים שהם החשש עיקר האורחים על אבל, חשש שום כאן

 ימים ששה שימנה ישראל לכל נמסר השבת כי וכתב בזה האריך 64ז"רדב ת"בשו אבל, להיפך או אליהם

 ביום ימנה האם, לשם אחר ממקום שבא האורח יעשה מה נתיישב לא אכתי אמנם, ישבות השביעי וביום

 עליו שבת בקדושת זה יום הרי שיבוא מקום דבכל לי נראה', כו עמהם שימנה או אצלו שביעי שהוא

 השבת ביום וישבות עליו שבת קדושת ממרחק הבא האורח גם כ"וא, שם היושבים לאזרחים מקום באותו

 גם שבת זה שם שבת שיהיה מקום בכל, למקומו יחזור האיש הלא משם כשיסע כ"ואח, אצלם שהוא

 שקדושת, ישבות שם, שם בא שהוא מקום שכל', וכו מקומו כפי שבת יעשה לביתו וכשישוב, להאורח

 ”הזה במקום שבת

Rabbi Joseph Saul Nathansohn writes: “Concerning the topic of when one crosses the Pacific 

Ocean, how should he keep Shabbat, this isn’t a new question, already the baal hameor speaks 

about it, that one goes 6 hours from Jerusalem to the farthest west and 18 hours to the farthest 

east, and if so what should one do. For the residents there is no question, but what about for a 

visitor, do they count from where they left, and for them and the residents it is different days, 

but the Radvaz says that Shabbat is given to each individual to count 6 days and rest on the 7th, 

but it is still not settled for me what a visitor who reaches a settlement should do, should he 

count his 7 days from where he left or do as the local community? It seems to me that 

wherever he comes the Shabbat of the local community is incumbent upon him, he should 

observe Shabbat with the local community when he comes and returns. Shabbat is according to 

the local place. 


