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    !את הנוסח המדויק ביותרללא תמורה 
ומסתמך בראש על עבודתו , י כתבי היד המשובחים ביותר"הנוסח מדויק עפ

, א"רב רבינוביץ שליטעל עבודת ה, ל"המפוארת של הרב יוסף קאפח זצ
חילופי הנוסח במהדורת פרנקל ועיון בכתבי יד , מכון ממראעל עבודת ו

ם עצמו מכתביו " עבודת ליקוט ועריכה של הרמב–הביאור . מעולים
מתוך קידוש החודש אפשר ללמוד י א .ם והתלמוד"ופרשני הרמב, האחרים

  .מפאת השיבושים הקשים שבה, נפוצה בכל מקוםהמהדורת וילנא 



  מפעל משנה תורה
  :'כרך בלמתוך ההקדמה 

 ןם מצרפ"שהרמב, הלכות קידוש החודש השני של ןחלק, סוד העיבור
ישעיה ( 'ַאַחת ֵמֵהּנָה ֹלא נֶעְָּדָרה, י ּוְקָראּוִּדְרׁשּו ֵמעַל ֵספֶר י'"כדבריו , לכאן

לעסוק " משנה תורה"מדגיש את מטרתו של , )טז,קידוש החודש יט(" )טז,לד
לעשות ואף במה שראוי  בכל מה שיהודי צריך, כולל ושלםבאופן 

משנה "עיקרו של . ולא רק בענייני הכאן והעכשיו, שיצטרך לעשות
הכרת שאיפתה של  כבסיס אמתי ללהכל התורה כוהכרת הוא " תורה

את עליכם למלא בביאורנו אנו מקלים וים כי ואנו מק. התורה
  .המשימה

 בסוד דובייחו, השקענו מאמץ מיוחד בביאור הלכות קידוש החודש
 דלג עליהןנוהגים לבעיקר משום שלומדים רבים , )פרק יאמהחל (העיבור 

להציג , נו בכל מפעלנוכדרכ, קבענו לעצמנו. בגלל הקושי להבין אותן
קשה . חפץ לדעתןמי שבפני הלומד את ההלכות כשהן נהירות לכל 

לא רק מפני , היה לנו לצמצם את עצמנו במסגרת צרה של ביאור
אלא בעיקר עקב התפעלות הנפש בעקבות הבנת מהלכי , שהחומר רב

השמים תוך צפייה בגרמי השמים והסקת מסקנות ממהלכיהם 
, רך שהגיעו חכמים אל הבנת המערכת כפי כוחםוגם מן הד, ויחסיהם

מאפשרת לחזות תופעות שמימיות חודשים ו, שהיא מרשימה עד היום
התפעלות זו אינה .  ביותר בדיוק רב,ואף שנים לפני שהם מתרחשים

אלא יש בה כדי להכיר את , גאומטרייםהמתמצית רק בחישובים 
 אל הנצח לשאוף, דוש ברוך הואמעמדו של האדם בעולמו של הק

, להכיר אותו ולדבוק בו', להתמלא אהבה לדעת את ה, האינסופי
; ב,ראה יסודי התורה ב(כשיראה מפעמת באדם לנוכח גילויים מסעירים אלו 

   .)יב,ד

 מה :שאמרתם ומה: " משיבם"הרמב, "?מה יצא לי מזה"על השאלה 
שמתוך , הסתכל במעשיו: מאיר בברייתא ואמר' כבר באר ר ?מזה יצא
רגילים אנו היום . )ת קנ"שו("  אתה מכיר את מי שאמר והיה העולםכך

 אילוו, על פיומעשינו את לכלכל להשפיל את מבטנו לעבר השעון ו
 לא ,מעלהכלפי עיניהם את  לזקוף מבטם ולשאתנהגו אבותינו 

 על  הזדמנות למבט עמוק יותרניתנת לאדם , בהפניה זו.שמיםה
ם "אין הרמב, )מפרק ו והלאה(פעמים רבות בהלכות קידוש החודש  .מקומו

, במסגרת ביאור זה.  בלבדומביא את דרך החישוב אלא את תוצאותי
העדפנו להסביר את הרעיון ואת מגמת החישוב על פני הצגת הדרך 

שקריאה איטית ומדוקדקת  מניסיוננו אנו למדים. המתמטית המלאה
את ההבנה הראשונית לפחות כלל  הביאור מבטיחה בדרך יתבלווי

 יםואילו ההבנה המלאה מגיעה לאחר רצון עז ומאמץ הבא, הראויה

  מפעל משנה תורה
לעתים . להתאים את התופעות הנראות לעין להסברים שבהלכות הללו

ם מילולית או "ר הרמבתיאייצוג תיאורי המספרים שהביאור אינו אלא 
ון לסימ) ה"תפ;  ושמוניםארבע מאות וחמישה(בסימון באותיות 

, הבנה מלאה של התהליכים השמימיים. )485(בספרות כמקובל היום 
בכל עונה מעונות השנה או אף בכל באופק  זריחת השמש םכגון מקו

יוכל למצאם , האלהמעוניין ב. יום בשנה אינם מעניינו של ביאור זה
מטרתו . בספרים רבים הנמצאים לכל דורש ואף במקצת מלוחות השנה

ביאורים לעניין בללוות את הקורא בהמחשות ושל הביאור שלפנינו 
ראיית הירח בלילה הראשון של הופעתו : המצומצם של הלכות אלו

 מתוך רצון ,הוספנו איורים לביאור. לאחר היעלמותו בסוף החודש
ם בהסבריו על תנועות גרמי "להתקרב במעט להנחייתו של הרמב

,  בשלמותוזה לא יתברר במלואו עד שאפשר יהיה לדמותו: "השמים
, את זה על גבי כדור ויסובבנו] המבאר[שיצייר , אלא בשיחה על פה
   .)ת קלג"שו(" עד אשר יתבאר זה

  

  :מתוך ההקדמה לפרק ו
  

. ג,ראה לעיל א,  על מהלכי הירח והיראותו- המולד האמיתי והמולד הממוצע 
המכונה , הזמן שהירח עובר דרך הקו הדמיוני בין כדור הארץ לבין השמש

נת מבחי" צמודים"כי זהו הזמן שבו שניהם נראים ', התקבצות הירח עם החמה'
ומשם ואילך , נקודת זמן זו היא נקודת השיא קטנות הירח. הצופה מכדור הארץ

 -מולד " (האמתיהמולד "זמן זה נקרא גם . מבחינת הצופה" לגדול"הוא מתחיל 
זמן מסוים לאחר מכן ). שאז הירח מתחיל להיגלות לעין הצופה', לידה'מלשון 

מתרחש סמוך לתחילת מכאן מובן שהמעבר הזה . ניתן לראות את הירח החדש
" התקבצות"חישוב מועד ה. כשהיו מקדשים על פי הראייה, החודש העברי

משום כך הלוח . המדויק על פי מסלולו של הירח הוא משימה מתמטית מורכבת
שהיא פשוטה לחישוב , הממוצעתשנתגבש על ידי חכמים קובע את ההתקבצות 

  . חודשיםכיסוד לחישוב קביעות ה, בהשוואה להתקבצות האמתית
לצורך . היממה כוללת את הלילה והיום שלאחריו: הגדרת היום והלילה 

קבענו את היממה , האסטרונומיים והמינוח המשמש בהלכות אלוהחישובים 
 בני קבועיםכפרק זמן של עשרים וארבע שעות קבועות המחולקות לשני חצאים 

בשונה מן (' יום'והשני נקרא ' לילה'הראשון נקרא : שתים עשרה שעות כל אחד
, יא-ט,ראה למשל קריאת שמע א, השימושים ההלכתיים במונח שעות זמניות

" תחילת הלילה", לפיכך ). במהלך השנהמשתניםלילה שבהם משך היום ומשך ה
שהוא זמן השקיעה הממוצע ',  בערב6'הוא הזמן שבשעון הקבוע שלנו נקרא 

הוא בשעה " חצי הלילה ",לפיכך .' בבוקר6'בשעה א יה" תחילת היום"ו ,שנהב
 שעות 18לאחר שעברו ,  בצהריים12 הוא בשעה -" חצי היום".  בלילה12
תחילת " שעות מ15בחלוף הוא " שלש שעות מן היום"."תחילת הלילה"מ

בהמרה מדויקת יותר ). "תחילת היום" שעות מ3-ו,  שעות הלילה12 ("הלילה
בון שהשעות הקבועות יש לקחת בחש, יה בארץ ישראל בזמן הזהילשעות הצפ

 ,מתוך כך. ירושליםשעון אחר  דקות 21חל ה, שבמצרים נקבעו לפי שעון קהיר
וראוי להעיר שהמולד . 17:39 בשעה חל" תחילת הלילה"הזמן האסטרונומי של 

משעה שעות הלילה נספרות , המצוין בלוחות של ימינו ומוכרז ברוב בתי הכנסת
 .ם כדקה אחת חלקי18וכמו כן נחשבים כל  , בערב6
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ר    הקדמה- ֶּפֶרק ַאַחד ָעׂשָ

 תחזית מראה -' סוד העיבור' תמצית ה מפרק זה מתחיל-הקדמות ומושגים  
ובהקדמה זה ראה בהקדמה לספר , לדרך הביאור. ליל ראש חודשכל הירח ב

הלן מובאים בפשטות הנחוצה ובדיוקים להדברים ש. להלכות קידוש החודש
סיבוב הירח , ג,ראה איור א, דמות להשלמת ההק.הראויים לסוג זה של ביאור

  ).בייחוד הסימונים המתמטיים(ובהקדמות לפרק ו , ומופעיו
 

כדי להסביר את תנועת הכוכבים מנקודת  - מערכת השמים ונקודת המבט 
התכונה בנו חכמי , שהכול סובב סביבו, מבטו של הצופה מכדור הארץ

ם למעשה גרמים שה, הקדמונים מערכת מורכבת של גלגלים )ומיהנאסטרו(
ובהם נמצאים כוכבים הנעים לפי תנועת הגלגל , שמימיים כדוריים שקופים

 ).כמסלול המעגלי של הכוכב' גלגל'בביאור נתייחס ל. ח-א,ראה יסודי התורה ג(
לפני . סובב סביבו והכול כדור הארץ נמצא במרכז היקום, לפי התפיסה העתיקה
.  היקוםבמרכזנמצאת שמש שההתפיסה ונקבע  נשתנתה ,כחמש מאות שנה

כבר קבעה תורת היחסות המודרנית שהמרכז הוא הנקודה שאנו רוצים , והאמת
ההלכות הבאות המובאות ,  לכן.ל תלוי בנקודת המבטוהכששתהיה המרכז ו

שנראה לו שהשמש מסתובבת סביב , מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ
ובי צפיית הירח מכדור הארץ חיש, נוסף על זה. תקפות אף בימינו, כדור הארץ

דגם מערכת השמים . שהירח סובב סביבו, נעשים לשם הפשטות מכדור הארץ
כדברי , ודי בו כדי לחשב את מועד היראות הירח, במקרה זה אינו משמעותי

אלא מטרתו , אין מטרתנו להודיע צורת מציאות הגלגלים היאך היא: "רבנו
היו התנועות סיבוביות ואחידות שבה אפשר שי] דגם, מודל[=להניח תכונה 

; כד,נ ב"מו(" או לא יהיה] במציאות[היה הדבר כך י, ותואמות את הנישג לעין
  .)יד,וראה להלן יא

 
 משמשתשיטה זו . מיקום על גבי כדורהשיטת הגדרת  - י רוחבוי אורך וקווקו 

קום מיאו לציון ) יז,להלן יא, כגון ירושלים(כדור הארץ על לציון מקום מסוים 
, האורך הוא הזווית). מיקום השמש והירח בכל הפרקים(כיפת השמים בכוכב 

בכדור (כלפי קו ייחוס , מזרחית או מערבית, של אותו מקום, °360- ל°0בין 
הנקרא על שם רובע בעיר ', הוא קו גריניץכיום קו הייחוס המוסכם , הארץ

, ותו מקום במעלותהרוחב הוא הזווית של א). לונדון שבאנגליה שהוא עובר בו
ראה "). הקו השווה: "ם"בלשון הרמב(ביחס לקו המשווה , צפונית או דרומית

  .הבאאיור בעמוד 
  

איור של כדור הארץ לצורך ציון 
, )חץ מצביע(מקומה של ירושלים 
 ובקו 35אורך ירושלים נמצאת בקו 

 . 32רוחב 
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   .קווי האורך וקווי הרוחב ומשמעות זוויותיהם

  .°10תחתון ניתן לראות רשת של קווי אורך וקווי רוחב שכל אחד מהם מציין באיור ה

 
המעגלים העוברים בשני : מתואר הקשר בין הקווים לבין המעלות, באיורים שלמטה

סובבנו מעט ימינה , באיור שבאמצע. °360-לקים לוחצאי הכדור לאורכו ולרוחבו מח
, ןשמימיבאיור . הנקודה מציינת את ירושלים.  כדי לתאר את הזוויותאת כדור הארץ

הזווית שקו הרוחב של ירושלים עובר : את משמעות קו הרוחב בזוויותניתן לראות 
הזווית : את משמעות קו האורך בזוויותניתן לראות , שמשמאלבאיור . °32היא  כהדר

  .°35כה היא דרשקו האורך של ירושלים עובר 

  

  
חיתוך הכדור ומבט מלמטה 

  .°35ית היא והזו, בחלק החתוך

 הפשטה של החלל הנראה ככדור בעל רדיוס עצום שמרכזו הוא כדור - כדור השמים 
אף על , גם כיום. 'כיפת השמים'חצי הכדור הנראה לצופה מכדור הארץ נקרא . הארץ

 דגם כדור השמים משמש להמחשה ולחישובים ,פי שידוע שכיפת השמים אינה ממשית
  . כאילו הכוכבים קבועים על כדור זה מנקודת המבט של הצופה מכדור הארץ

זוויתיים יש לתת את הדעת לעובדה שקווי האורך והרוחב הללו יכולים לציין מרחקים 
בדומה לקווי הרשת על כדור . כהפרש בין נקודות הציון של שני המקומות, בין מקומות

הזוויתי על כיפת ולציין את המרחק , ניתן לסמן קווי רשת על כדור השמים, ארץה
ע אם הירח ייראה ביום השלושים של וקבסייע למרחק זה י(בין השמש לירח  שמיםה

  ). החודש הקודם
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   הנראית של הכוכביםהיומיתתנועה ה

מצד (בים בחלל העומד בירושלים ואת הכוכדם באיור שלמטה ניתן לראות א
כדור הארץ נח , )באיור' א(מנקודת מבט של הצופה מכדור הארץ ). מיןי

של צופה העומד , )באיור' ב(מנקודת מבט אחרת . והכוכבים נעים ממזרח למערב
כדור הארץ מסתובב סביב עצמו ממערב למזרח נגד כיוון , מחוץ לכדור הארץ

ת שקולות ניתן לראות ששתי האפשרויו. והכוכבים נייחים בחלל השמים, השעון
  .להסבר תופעת תנועת הכוכבים

  

  

מוטה הציר למעלה , שמימיןבאיור 
כדי לאפשר לראות את מישור 

של הצופה ) מישור האופק(הצפייה 
  ).'לפי אפשרות א(ישראל -מארץ

הכוכב נראה חוצה את השמים 
 התלויה זוויתבממזרח למערב 

 היה אילו. במיקומו של הצופה
היה , הצופה נמצא בקו המשווה

 את השמים חוצהנראה לו הכוכב 
המישור . ממזרח למערבבדיוק 

החוצה את השמים מעל לראש 
זהו . הצופה מסומן כטבעת אפורה

  .קו חצי השמים
  

 קו המחבר מנקודת המבט של הצופה את נקודת המזרח - קו המשווה השמימי  
ל כדור הארץ הוא נראה כאנכי לאופק בקו המשווה ש. באופק עם נקודת המערב

 ,32הנמצאת על קו רוחב , ישראל-לצופה מארץ. וכעובר בדיוק מעל ראשו של הצופה
-קו מזרח. )ראה איורים (°32נראים הכוכבים נעים ממזרח למערב בזווית נטייה של 

  .'קו המשווה השמימי'ית הרוחב של הצופה נקרא ומערב הנוטה בזו
מנקודת מבטו , הנראים כחצי כדור, תן לראות את השמיםני, באיור שבעמוד הבא

מסלול תנועתם היומית של הכוכבים נראה כשהוא מוטה . ישראל-של הצופה מארץ
  .°32-ב
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 כיפת אלמבחינת הצופה מכדור הארץ  - מסלולי הכוכבים על כדור השמים 

יחת זר (היומיתהתנועה ) א: שלוש תנועות מעורבות בחלל העולם, השמים
, )הופעת הירח ומהלכו ותנועת הכוכבים במשך הלילה, השמש ושקיעתה

זמן ( של הירח החודשיתהתנועה ) ב; המוסברת בסיבוב כדור הארץ סביב צירו
המוסברת בסיבוב הירח סביב כדור , )גודלו ומקום הופעתו, הופעתו בלילה

ורך מיקום השמש בכיפת השמים במהלך השנה וא (השנתיתהתנועה ) ג ;הארץ
המוסברת , )ראה הקדמה לפרק ט(המשתנות ) תקופות(=ותופעת העונות ) היום

   . שנת שמשכלבעובדה שהשמש מקיפה את כדור הארץ פעם אחת ב
 
, בתנועה היומית נראים השמש והירח נעים ממזרח למערב - התנועה היומית. 1

כך ם בהמסלול היומי מוסבר כיו. ואילו שאר הכוכבים נראים נעים במשך הלילה
, ואכן.  שעות24-כדור הארץ מסתובב סביב צירו ומשלים סיבוב אחד במשך כש

בניגוד לכיוון , הכוכבים נראים נעים ממזרח למערב, למי שצופה מכדור הארץ
, ההסבר לתנועה היומית היה שכדור הארץ קבוע, בתפיסה הקדמונית(הסיבוב 

 וראוי .)פים אותומקי, 'הגלגל המקיף' יםכונהמ, בכיפת השמיםשוהכוכבים 
נעים במהלך היום בקווים מקבילים כ השמש נראים לצופה הן הירח הןלזכור ש

עלינו לעקוב אחר , כדי להתעלם מן התנועה היומית. לקו המשווה השמימי
,  דקות56 שעות ועוד 23, למעשה( שעות 24מקומו של הכוכב בדילוגים של 

  ).כמשכו של סיבוב כדור הארץ סביב עצמו
 
 בתנועה החודשית נראה לעין הצופה מכדור הארץ רק - נועה החודשיתהת .2

בתחילת החודש מופיע הירח . חלקו המואר של הירח הפונה לכיוון השמש
הוא של הארץ ועקב התנועה היומית , במערב לאחר שקיעת השמש דק ביותר

מכאן ואילך גודלו של הירח משתנה מיום ליום והוא . שוקע במערב תוך זמן קצר
באמצע החודש הירח נראה ). ג,ראה איורים לעיל א(ולך וגדל עד אמצע החודש ה

מפני שהירח ,  שקיעת השמש במערבעםכעיגול עולה במזרח בתחילת הלילה 
  .והשמש מופיעים בכיוונים מנוגדים ביחס לכדור הארץ

 
 בתנועה השנתית ניתן לראות שהשמש זורחת ושוקעת - התנועה השנתית. 3

 מן °5-ם במשך השנה ושהמסלול השנתי של השמש נוטה עד כבמקומות משתני
 . המסלול החודשי של הירח

 

 

°32
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, מלבד כוכב הצפון, כולל השמש והירח,  כל הכוכבים- כבי לכת וכוכבי שבתכו 
אם נסמן את מיקומם בשעה . נעים בקווים מקבילים לקו המשווה השמימי

 4פחות  ( שעות24ם לאחר ונשוב לבדוק את מיקומ, 21:00כגון בשעה , מסוימת
וכוכבים מסוימים , נראה שכוכבים רבים מופיעים בדיוק באותו מקום, )דקות

משום , הכוכבים שלא נעו נקראים כוכבי שבת. זזו מעט ממיקומם הקודם
מקומם משתנה מעט מאוד , בפועל. שמקומם כמעט ואינו משתנה במשך השנה

ותנועתם מתבררת , וכבים שנעוהכ. )ז,ראה יסודי התורה ג(במשך עשרות שנים 
: כוכבי הלכת הם, מבחינת הצופה מכדור הארץ. נקראים כוכבי לכת', עצמאית'כ

לפי התפיסה שהשמש (נוגה וצדק , מאדים, חמה, שבתאי, הירח, השמש
ציון מקומם של כוכבי ). כדור הארץ הוא כוכב לכת, ממוקמת במרכז היקום

בשעה קבועה ) ורכבת מכוכבי השבתהמפה מ(הלכת על פני מפת השמים הקבועה 
הנקרא גם , כך מצוין גם מסלול השמש. בכל יממה מציין את מסלול הכוכב

 . בהקדמות לפרק טז, כפי שנסביר להלן, הְלֶקמסלול המזלות או מסלול הִמ
  

הנראים ,  קבוצות של כוכבים בכדור השמים12 דימוי ציורי של - גלגל המזלות 
 נעה השמש עליהנמצאים על רצועה מעגלית שלעין הצופה מכדור הארץ כ

, עם דמיון רב, חיבור קווים של הכוכבים עשוי להניב. המקיפה את כדור הארץ
כדור הארץ . 'שור וכו, כך התקבלו השמות טלה. קווי ִמתאר של צורה מוכרת

לשון . ת על פני גלגל המזלותוכל נקודה בכדור הארץ חולפ, מסתובב סביב עצמו
כלומר פעם , ת כוכבים מקיפה את כדור הארץ פעם אחת בכל יום כל קבוצ:אחר

אך ניתן לראות את הכוכבים רק בלילה בגלל אורה העז של ,  שעות24כל באחת 
) שלושים מעלות (°30כל מזל מתפרס על פני .  המעלים מעיננו את אורםהשמש

א נמצ. °30כל מזל נע ממזרח למערב . °360-ממעגל השמים המחולק ככל מעגל ל
אף על פי שאין אנו יכולים לראות את השמש על רקע , שיש בידנו לקבוע

ובמילים אחרות מהו , "עליה"מהי קבוצת הכוכבים שהשמש נעה , הכוכבים
שהרי אפשר לזהות הן את הקבוצה המופיעה במערב , החודשאותו מזלו של 

. במזרח לפני זריחת השמשלאחר שקיעת השמש הן את הקבוצה המופיעה 
על פני גלגל " נעה" השמש , כלומר. שונים מופיעים בחודשים שוניםמזלות

. )ראה איור;  ימים365 במשך °360(יום כל המזלות כמעלה אחת ב
סטרולוגים ייחסו משמעויות שונות ומשונות למזלות ולכוחם של הכוכבים הא

ם התנגד בכל תוקף לעיסוק באסטרולוגיה "הרמב. לקבוע את עתידו של האדם
איגרת ,  וראה ביאורנו שם.טז,עבודה זרה יא; ב,תשובה ה(סוג של עבודה זרה וראה בה 

  .)לחכמי מונטשפלייר
  

  :גלגל המזלותרצועת 
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תנועת כדור תבנית  העשוי לפי ,שלהלן באיור .תנועה השנתיתוההצופה   
 מסלולו של כדור ניתן לראות את השמש במרכז היקום ואת, הארץ סביב השמש

השנה מחולקת לארבע תקופות לפי . בשנת שמש אחת) מקווקו(הארץ סביבה 
התחלות התקופות קבועות בלוח ). ביאור לפרק ו, ראה לעיל(אורך היום והלילה 

ביום ; תחילת תקופת ניסן, יום השוויון הראשון,  במרס21ביום : השנה הלועזי
יום ,  בספטמבר23ביום ; ת תמוזתחילת תקופ, היום הארוך בשנה,  ביוני21

, היום הקצר בשנה , בדצמבר22ביום  ו;תחילת תקופת תשרי, השוויון השני
  ). תחילת תקופת טבת

  
באיור שלמטה כדור הארץ סובב סביב השמש . תנועת כדור הארץ סביב השמש

. מים מסומנים במסלול זהמיקועשר -שנים.  נגד כיוון השעוןבמסלול המקווקו
   .ע תקופות השנה מסומנות אף הןארבתחילות 

  
  

וכדור הארץ סובב סביבה בכיוון השעון , השמש ממוקמת במרכז שלמטהבאיור 
מיקומו של . רצועה המזלות) כיפת השמים(ברקע השמים . במסלול המקווקו
זל ביום זה השמש נמצאת בסיומו של מ.  באפריל מסומן21כדור הארץ ביום 

זו . במובן שתואר לעיל בפסקה אודות גלגל המזלות, טלה ובתחילתו של מזל שור
) מסומן כעיגול שחור(משמעותו של הקו המסומן בנקודות היוצא מכדור הארץ 

  .השמש נראית על רקע תחילת מזל שור :עובר דרך השמש אל גלגל המזלות
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כדור הארץ שבמרכז לדגם ממוקמת בו השמש שר מדגם  המעבשלמטהבאיור 
ניתן , מנקודת מבטו של צופה מכדור הארץ לכיוון השמש. במרכזממוקם בו 

עשר -ושנים, חלק מכיפת השמים מצויר. לראות את השמש על פני כיפת השמים
.  מיקומיו12-המקומות המדומים של השמש כפי שהיא נראית מכדור הארץ ב

יום ,  בספטמבר23יקום השמש לצופה מכדור הארץ ביום נתבונן לדוגמה במ
ביום זה השמש נראית על כיפת השמים בקצה הקו . תחילת תקופת תשרי

כעיגול שחור ) העובר ממיקום כדור הארץ דרך השמש לכיפת השמים(המקווקו 
חודש לאחר מכן כדור הארץ נע נגד כיוון השעון למקום המסומן . בעל קרניים

 כך במהלך השנה. 2תיראה אז במקום המסומן בספרה השמש , 1בספרה 
  . ברצועת שמים זו נגד כיוון השעון' נעה'תיראה השמש כאילו 

  

  
  

. מכאן שניתן גם להציב את כדור הארץ במרכז ואת השמש כנעה על פני רצועה זו
 הכוכבים הללו מקבצי. רצועה זו של כיפת השמים נראית זרועה כוכבי שבת

רצועת "והרצועה נקראת על שמם , "מזלות"וחיבורם בקווים דמיוניים נקראים 
האיור למטה . נבאר אותו בפרק טז" (ִמלקה"רא ומסלול השמש נק,"המזלות

  .מדגים זאת
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 המתבונן כעשרים דקות לאחר השקיעה החל מיום .תנועה היומיתוההצופה  
אחר , רואה בשמים במקום שקיעת השמש את כוכבי מזל אריה,  בספטמבר23

  .ולה יחד עם השמשששקע מזל בת
רצועת בהמתבונן 

רואה המזלות בלילה 
רק חצי נקודת זמן בכל 

 השי שכלומר ,רצועה
כיוון שהאדם , מזלות

יכול לראות בכל נקודת 
מכיפת זמן רק מחצית 

בתמונה . השמים
הבאה נראית רצועת 

כפי שהיא המזלות 
צופה נראית לעין 
 התאםמארץ ישראל ב

ארץ מיקומה של ל
  .ארץישראל בכדור ה

  
הצופה המביט אל . ישראל בגלגל המזלות-מבט של הצופה מארץ: למעלה

האופק בכיוון מזרח רואה את כוכבי המזלות נעים בנטייה המותאמת לקו 
  .המשווה השמיימי

המזל הנראה לצופה המביט לכיוון האופק 
וכבים קבוצת הכ. במערב לאחר שקיעת השמש

. הנראית במערב לאחר השקיעה היא מזל אריה
מכאן ניתן להסיק שהשמש נמצאת במזל 

  .בתולה
הירא
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מספק ) יג-ט' עמ(' נושאי הפרקים ומבנה ההלכות'מפתח  -  מהלך הפרקים 
היעד שלנו הוא לדעת האם . ב להבנת מהלך הפרקים הבאיםמבט רחב וחשו

 דקות לאחר 20 (בשעת הראיה של החודש הקודם 30- הייראה הירח בליל
שמש הירח לתלויה במרחק שבין לאחר המולד היראות הירח ). שקיעת השמש
פרקים (נחשב את מקומה של השמש ) פרק יא(לאחר מבוא קצר . בזמן שקיעתה

פרק (ומתוך כך את המרחק ביניהם , )טז-פרקים יד(של הירח את מקומו , )יג-יב
כגון מקום , נים מתארים גורמים נוספים בראיית הירחושני הפרקים האחר). יז
ומתוך כך שילובו של החשבון האסטרונומי עם ראיית , צפייה או אובך האוירה

  ).פרק יט(זוית הנטיה של הירח נחשב את ולבסוף , )פרק יח(הירח 
  : יז ביתר פירוט-יב הפרקים נתאר את

. נעים במסלולים מעגליים, ובכללם השמש, שהכוכביםהיא ההנחה הראשונית 
נוסף על . של השמש מעגל מרכז השכדור הארץ אינו בצפיות המרובות הראו תה
 'הגובה'הקשור למושג (משתנה בחלל בקצב איטי מאוד מעגל השמש מרכז , כך

הוא עיקרו של פרק ) 'אמצעיההלך השמש מ'(תנועת השמש במעגלה ). בפרק יב
לצופה מכדור הארץ בעת שקיעתה בפרק יג נחשב כיצד נראית השמש . יב

הנחה היסודית של ה, מסלולו של הירח מורכב יותר). 'המקום האמיתי'(
שמרכזו נע על גבי מעגל המקיף שהירח נע במסלול מעגלי האסטרונומים היתה 

 ,מתאר הנחה זו פרק יד ). של הירח'יםשני מהלכים אמצעי'(את כדור הארץ 
עד כה חושבה שעת . התיקונים הנדרשים לחישובים של שעת הראיהאת ציג ומ

שעת ויש לבצע תיקוני חישוב לפי , הראייה כאשר אורך היום והלילה זהים
הנחה בדבר תיקונים למתוארים בפרק טו . שקיעה המשתנה במשך השנהה

הנדרשים  ם החישובים המה: התוצאה כאשר לקורא תוצג רק, מסלול הירח
עד כאן הנחנו כי .  הירח כפי שנראה לצופה מכדור הארץםלדעת את מקו

הוא המסלול השנתי של השמש והמסלול החודשי של הירח על גבי כדור השמים 
 או 'אורך'(על גבי ישר  אם כןן השמש לירח מחושב המרחק בי. אותו מסלול

המסלולים אינם מתלכדים והם רחוקים אחד בפרק טז נגלה כי ). 'אורך ראשון'
) האורך(מיקומו של הירח מורכב מהיטל על מסלול השמש . °5מהשני עד כדי 

יעמדו לרשותינו החישובים עד  -בפרק יז . )'רוחב הירח'(והאנך למסלול השמש 
בפרק . יסייעו לחשב האם אפשרי שהירח ייראהומיקומי השמש והירח כה בדבר 

  .ספת בה יבוארו הדברים בהרחבהיז תובא הקדמה נו
כאן , הבנה מלאה של כל מהלכי השמש והירח מלאכה גדולה היא: ולבסוף הערה

  .באו הדברים בתמצית ההכרחית

מיקומי השמש מצוינים גם .  על פני כדור השמיםמסלולי השמש והירח. באיור
  . המרחקים בין מסלולי השמש והירח הוגדלו להמחשה.והירח בשעת השקיעה

 

 התמקדות על מקום השקיעה
מנקודת מבטו של , בהגדלה
תוך ציון אורך הירח  הצופה
  .ורוחבו

 

וא יה ךר מהחר
לי

הק
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 חישוב מסלולי הכוכבים- ֶחְׁשּבוֹן ַהְּתקּופוֹת )ב . דעתו מוכנה- וֹ ְנכוָֹנהרּוח) א
חכמת, הנדסה,  גאומטריה- ִּגיַמְטִרּיוֹת .המקיפים את כדור הארץ בעונות השנה

: ביטוי ציורי שמשמעותו-  ְּבָידוֹסָצַלל ְּבַמִים ַאִּדיִרים ְוֶהֱעָלה ֶחֶר. המדידה
- ּוְלִפי ֹאֶר ַהָּיִמים ְוֹרב ַהְּבִדיקוֹת ְוַהֲחִקירוֹת) ג .התאמץ הרבה ולא השיג דבר

-  ָנכוֹן.מתוך תצפיות רבות וניסוח נוסחאות מדויקות של תנועת גרמי השמים
 כלשון התורה- ְלָקְרָבה ֶאל ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשוֹת אוָֹתּה. שחפץ -ֶׁשְּמָלאוֹ ִלּבוֹ  .מוכן

ִאיׁש ָּכל ְוֶאל ָאֳהִליָאב ְוֶאל ְּבַצְלֵאל ֶאל ֹמֶׁשה ְקָראַוִּי: "בעניין עבודת הקודש במשכן
ַלֲעׂשֹת ַהְּמָלאָכה ֶאל ְלָקְרָבה ִלּבֹו ְנָׂשאֹו ֲאֶׁשר ֹּכל ,ְּבִלּבֹו ָחְכָמה' ה ָנַתן ֲאֶׁשר ֵלב ֲחַכם
הסמכה זו. ישראל לדון- אלו שהוסמכו בארץ-ְסמּוִכים  )ד .)ב-א,שמות לו(" ֹאָתּה

שהוא עצמו נסמך בשלשלת סמיכה המגיעה עד, י רבו של המוסמךניתנה מפ
  . )ט,ד; ה,ראה לעיל א; סנהדרין ד(משה רבנו 

ר   ֶּפֶרק ַאַחד ָעׂשָ
  מבוא

ׁשֵֶּבית ִּדין ָהיּו ְמַחּׁשְִבין  )א,לעיל ו(לְִפי ׁשֶָאַמְרנּו ַּבֲהלָכֹות ֵאּלּו א 
 יַָדְענּו ֶׁשּכָל ִמי ,ִדְקּדּוק וְיֹוְדִעים ִאם יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח אֹו ֹלא יֵָרֶאהְּב

,  ַעל ַהּסֹודֹותדֹמׁשֶרּוחֹו נְכֹונָה וְלִּבֹו ּתֵָאב לְִדְבֵרי ַהָחְכמֹות וְלֲַע
יִתְַאּוֶה לֵיַדע אֹותָם ַהְּדָרִכים ׁשְֶּמַחּׁשְִבין ָּבֶהם ַעד ׁשֶּיֵַדע ָאָדם ִאם 

  .ֶאה ַהּיֵָרַח ְּבלֵיל זֶה אֹו ֹלא יֵָרֶאהיֵָר

ֵיׁש ָּבֶהם ַמֲחלֹוקֹות ּגְדֹולֹות ֵּבין ַחכְֵמי  -וְַדְרכֵי ַהֶחׁשְּבֹון ב 
 ,ם ַהַּקְדמֹונִים ׁשֶָחְקרּו ַעל ֶחׁשְּבֹון ַהּתְקּופֹות וְַהּגִיַמְטִרּיֹותיַהּגֹויִ

 , וְנִתְַעּלְמּו ֵמֶהם ְּדָבִרים,ֶהםוֲַאנָׁשִים ֲחכִָמים ּגְדֹולִים נִׁשְּתְַּבׁשּו ָּב
 וְיֵׁש ִמי ׁשְֶּמַדְקֵּדק ַהְרֵּבה וְֹלא ָּפגַע ַּבֶּדֶר ,וְנֹולְדּו לֶָהם ְסֵפקֹות

ֶאּלָא ָצלַל ְּבַמיִם ַאִּדיִרים וְֶהֱעלָה , ַהּנְכֹונָה ְּבֶחׁשְּבֹון ְרִאּיַת ַהּיֵָרַח
  . ְּביָדֹוסֶחֶר

ת ע לְִמְקָצ נֹוַד, ַהְּבִדיקֹות וְַהֲחִקירֹותבֹרוְ ַהּיִָמים ֶרֹאּולְִפי ג 
 ֶׁשּיֵׁש לָנּו ְּבִעָּקִרים ֵאּלּו ַקָּבלֹות , וְעֹוד;ַהֲחכִָמים ַּדְרֵכי ֶחְׁשּבֹון זֶה
. לֹא נִכְּתְבּו ַּבְּסָפִרים ַהּיְדּוִעים לַּכֹּלִמִּפי ַהֲחכִָמים ּוְרָאיֹות ׁשֶ

ּכְֵדי ,  ּכָׁשֵר ְּבֵעינַי לְָבֵאר ַּדְרכֵי ֶחׁשְּבֹון זֶה,ּוִמְּפנֵי ּכָל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים
ל ִמי ׁשְֶּמלָאֹו לִּבֹו לְָקְרָבה ֶאל ַהְּמלָאכָה ַלֲעׂשֹות ׁשֶּיְִהיֶה נָכֹון לְכָ

  .אֹותָּה

וְַאל יְִהיּו ְּדָרִכים ֵאּלּו ַקּלִים ְּבֵעינֶי ִמְּפנֵי ֶׁשֵאין ָאנּו ְצִריִכין ד 
 ,ְּדָרכִים ְרחֹוִקים וֲַעֻמִּקים ֵהם - ֶׁשֵאּלּו ַהְּדָרכִים ;ּזֶהלֶָהם ַּבּזְַמן ַה

 וְֵאינָן , ׁשֶָהיּו ַהֲחכִָמים ַהּגְדֹולִים יֹוְדִעים אֹותֹו'סֹוד ָהִעּבּור'וְהּוא 
ֲאָבל זֶה .  אֹותֹו לְכָל ָאָדם ֶאּלָא לְִסמּוכִים נְבֹונִיםןמֹוְסִרי

  יסודות חישוב 
  ראיית הירח
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 תלמידים- ֶׁשְּלֵבית ַרָּבן ִּתינוֹקוֹת .ח- המתואר בפרקים ו- ֶׁשָאנּו ְמַחְּׁשִבין ּבוֹ ַהּיוֹם
וזו ".טרונומיה האס- ָחְכַמת ָיָון) ה .)י,ראה אישות ב(עשרה -צעירים עד גיל שלוש

יסודי(" וספרים רבים חברו בה חכמי יון, היא חכמת חשבון תקופות ומזלות
)העיגולים( שאין הקירובים - ַמְפִסיד ִּביִדיַעת ָהְרִאָּיה ֶׁשֵאין ָּדָבר ֶזה .)ה,התורה ג

המתמטיים הנעשים בהלכות אלו גורמים לאי דיוק בחישוב מועד ראיית הירח
שהוא פחות מן המספר האמתי הנובע,  אי דיוק מזערי- ַעטֶחְסרוֹן ְמ) ו .החדש

 הוא מתאזן- וֹ ִיְתרוֹן ְּבֶדֶר ַאֶחֶרתְלִפי ֶׁשֵּיׁש ְּכֶנְגּד. מעיגול המספרים כלפי מטה
- ' וכוָהִעָּקִרים )ז. בעקבות תוספת הנוצרת על ידי עיגול מספרים כלפי מעלה

 נציין את המעלות וחלקיהן עלןלהל. במבוא לפרק זהעיקרי הדברים מבוארים 
החלק מצוין, המעלה מצוינת בעיגול זעיר מימין למספר. פי הציונים המקובלים

מעלה ועוד שני חלקים: כגון, והשנייה מצוינת בגרשיים מימין לו, בגרש מימין לו
השווה הציונים המתמטיים שבהקדמה לביאור פרק. ("3'1°2 -ועוד שלוש שניות 

,על גבי כדור הארץ המעלות ישמשו אותנו למיקום - ַמֲעלוֹת .מחולק - ֻמְחָלק ).ו
ר השמים ולציון מרחקים בין השמש והירח על ידיבכדולמיקום השמש או הירח 

על גבי כדור השמים לצופה מכדורבה הם נראים שית והזו: שימוש באורך זוויתי
 .ראה איור בעמוד הבא. הארץ

 ,ָהְרִאּיָה ַעל ַעַֹמן ׁשֵֶאין ֵּבית ִּדין לְִקּבזְַחּׁשְִבין ִּבְּמ ׁשֶַהֶחׁשְּבֹון
 ֲאִפּלּו ּתִינֹוקֹות ׁשֶּלְֵבית ַרָּבן ַמּגִיִעין - ְמַחּׁשְִבין ּבֹו ַהּיֹום ׁשֶָאנּו

  .ה ַאְרָּבָעה יִָמיםַעד סֹופֹו ִּבׁשְלׁשָ

ׁשֶָּמא יִתְּבֹונֵן ָחכָם ֵמַחכְֵמי ָהֻאּמֹות אֹו ֵמַחכְֵמי יִׂשְָרֵאל ה 
ְמדּו ָחכְַמת יָוָן ִּבְדָרִכים ֵאּלּו ֶׁשֲאנִי ְמַחּׁשֵב ָּבֶהם לְִרִאּיַת ׁשֶּלָ

וְַיֲעלֶה ַעל ַּדְעּתֹו , ת ַהְּדָרכִיםוְיְִרֶאה ֵקרּוב ְמַעט ְּבִמְקָצ, ַהּיֵָרַח
 -  וְֹלא יַָדְענּו ֶׁשּיֵׁש ְּבאֹותֹו ַהֶּדֶר ֵקרּוב,ׁשֶּנְִתַעּלֵם ִמֶּמּנּו ָּדָבר זֶה

 ִמְּפנֵי - א ִּדְקַּדְקנּו ּבֹוֹּלֶאּלָא ּכָל ָּדָבר ׁשֶ, ֲעלֶה זֶה ַעל ַּדְעּתֹוַאל ַי
 ַהּגִיַמְטִרּיֹות ִּבְרָאיֹות ְּברּורֹות ֶׁשֵאין ָּדָבר זֶה ֵריְּבִעְּקׁשֶּיַָדְענּו 

לְִפיכָ ֹלא ִּדְקַּדְקנּו , ַמְפִסיד ִּביִדיַעת ָהְרִאּיָה וְֵאין חֹוְׁשׁשִין לֹו
  .ּבֹו

וְכֵן ּכְֶׁשּיְִרֶאה ְּבֶדֶר ִמן ַהְּדָרִכים ֶחְסרֹון ְמַעט ֵמֶחׁשְּבֹון ָהָראּוי ו 
לְִפי ֶׁשּיֵׁש ּכְנֶגְּד, ְּבַכּוָנָה ָעִׂשינּו זֶה- לְאֹותָּה ַהֶּדֶר  ֹו יִתְרֹון ְּבֶדֶר

 ֶחׁשְּבֹון  ְּבֹלא,ַעד ׁשֶּיֵֵצא ַהָּדָבר לֲַאִמּתֹו ִּבְדָרכִים ְקרֹוִבים, ַאֶחֶרת
 בֹרא ִיָּבֵהל ָהָאָדם ׁשֵֶאינֹו ָרגִיל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ְּבֹּלּכְֵדי ׁשֶ, ֹרָא

  . ִּבְרִאּיַת ַהּיֵָרַחןַהֶחׁשְּבֹונֹות ׁשֵֶאין מֹוִעילִי
  גלגל המזלות

ָהִעָּקִרים ׁשֶָּצִרי ָאָדם ֵליַדע אֹוָתם ּתְִחּלָה לְכָל ֶחׁשְּבֹונֹות ז 
ֵאּלּו , ֵּבין לְַדְרכֵי ֶחׁשְּבֹון ָהְרִאּיָה ֵּבין ִלׁשְָאר ְּדָבִרים, תָהִאְצַטגְנִינּו

 ּכָל ַמּזָל ּוַמּזָל , ִּבׁשְלׁש ֵמאֹות וְִׁשִּׁשים ַמֲעלֹותלָקֻמְח ַהּגַלְּגַל :ֵהם
  וְכָל ַמֲעלָה . ִמּתְִחּלַת ַמּזַל ָטלֶה - וְַהַהתְָחלָה .ים ַמֲעלֹותׁשְלׁשִ -
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 וְכָל ,תׁשִִּׁשים ׁשְנִּיֹו -  ֵחלֶקוָ וְכָל ֵחלֶק ,ִׁשִּׁשים ֲחלִָקים - ּוַמֲעלָה
 וְֵכן ּתְַדְקֵּדק ַהֶחׁשְּבֹון ּותְַחּלֵק .ׁשְלִיִׁשּיֹותׁשִּׁשִים  - ה ּוׁשְנִּיָה ׁשְנִּיָ

  .ּכָל זְַמן ׁשֶּתְִרֶצה

  אורך זוויתי –כה ז איורים מבארים להל

  

מבט על המרחק : מימין
האורך (=הזוויתי 

על ) הזוויתי או האורך
גבי כדור השמים 
במיקומם של שני כוכבים 

בדגם שלפנינו הירח (
והשמש נעים במסלולים 
מעגליים סביב מרכז 
כדור הארץ המסומן 

המרחק ). אבאות 
הזוויתי בין השמש ובין 

מיקום הירח כפי (ירח ה
שהוא נראה על כדור 

 יהשמים מסומן באות 
והיטל השמש מסומן 

 αהוא הזווית ) שבאות 
  ). האות אלפא ביוונית(

  

מבט על המרחק : מימין
הזוויתי מנקודת מבטו 
. של הצופה בשמים

הירח והשמש נמצאים 
מסלול (על אותו מסלול 

). השמש נקרא הִמלקה
 היא המרחק α זווית
יתי בין השמש הזוו

מיקום לאחר שקיעתה (
. לבין הירח) במערב

מרחק זה קובע את 
האפשרות לראות את 

  . הירח

איור מבאר : משמאל
המזלות : ט-להלכות ח

  והמעלות
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- ְוֵסֶדר ַהַּמָּזלוֹת .°300-המתחיל ב, עשר-ל האחד שהוא המז- ְּבַמַּזל ְּדִלי) ט
, חישוב המעלות הוא מעגלי- ' וכוּוְכֶׁשְּתַקֵּבץ ַהַּמֲעלוֹת) י. המתחיל מתקופת ניסן
-ונקודה הנמצאת ב. °0- היא גם ב°360-נקודה הנמצאת ב, לכן מבחינת המיקום

  .°1- היא אותה נקודה שב°361

ֶחׁשְּבֹון ֶׁשּכֹוכָב ְּפלֹונִי ְמקֹומֹו ַּבּגַלְּגַל  ִאם יֵֵצא לְ ַּב,לְִפיכָח 
ּתֵַדע  -ת ֹוים ֲחלִָקים ְוַאְרָּבִעים ׁשְנִּיְּבׁשְִבִעים ַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשִ

 ִמַּמּזָל ֶעׂשְֵרה ַמֲעלַת ַאַחת ַּבֲחִצי ,ׁשֶּכֹוכָב זֶה הּוא ְּבַמּזַל ּתְאֹוִמים
נִׁשְַאר , יםים ַמֲעלֹות ּוַמּזַל ׁשֹור ׁשְלׁשִ לְִפי ׁשֶַּמּזַל ָטלֶה ׁשְלִׁש;זֶה

ִצי ת ֵמֲח וְַאְרָּבִעים ׁשְנִּיֹו,ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ּוֶמֱחָצה ִמַּמּזַל ּתְאֹוִמים
  .ַהַּמֲעלָה ָהַאֲחרֹון

 - ׁשְלׁש ֵמאֹות וְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹותוְכֵן ִאם יֵֵצא ְמקֹומֹו ַּבּגַלְּגַל ִּבט 
 וְַעל ֶּדֶר זֹו ְּבכָל ;ּתֵַדע ֶׁשּכֹוכָב זֶה ְּבַמּזַל ְּדלִי ְּבֶעׂשְִרים ַמֲעלָה ּבֹו

, ַסְרָטן, ּתְאֹוִמים, ֹורׁש,  ָטלֶה:וְֵסֶדר ַהַּמּזָלֹות ָּכ הּוא. ַהִּמנְיָנֹות
  .ָּדגִים, ְּדלִי, ּגְִדי, ֶקׁשֶת, ַעְקָרב, זְנַיִםֹאמ, ְּבתּולָה, ַאְריֵה

  דרך חישוב המעלות
 ּכְׁשֶּתְַקֵּבץ ְׁשֵאִרית לִׁשְֵאִרית אֹו ,ְּבכָל ַהֶחׁשְּבֹונֹות ּכֻּלָםי 

 ַהּׁשְנִּיֹות ִעם :ינֹו ּתְַקֵּבץ ּכָל ִמין ִעם ִמ- ּכְׁשֶּתֹוִסיף ִמנְיָן ַעל ִמנְיָן
 ְוכָל ;וְַהַּמֲעלֹות ִעם ַהַּמֲעלֹות, וְַהֲחלִָקים ִעם ַהֲחלִָקים, ַהּׁשְנִּיֹות

 ָּתׂשִים אֹותֹו ֵחלֶק ֶאָחד וְתֹוִסיף -  ׁשִֶּיתְַקֵּבץ ִמן ַהּׁשְנִּיֹות ׁשִּׁשִים
ׂשִים אֹותֹו ָּת -  וְכָל ׁשִֶּיתְַקֵּבץ ִמן ַהֲחלִָקים ׁשִִּׁשים ;ַעל ַהֲחלִָקים

 -  ּוכְׁשֶּתְַקֵּבץ ַהַּמֲעלֹות ;ַמֲעלָה וְתֹוִסיף אֹותָּה ַעל ַהַּמֲעלֹות
 וְַהּנִׁשְָאר ;ּתַׁשְלִי אֹותָן ׁשְלׁש ֵמאֹות וְִׁשּׁשִים ׁשְלׁש ֵמאֹות וְׁשִִּׁשים

  . לֶַחׁשְּבֹוןׁשֶּתֹוְפִסיןהּוא  - ִמּׁשְלׁש ֵמאֹות וְִׁשִּׁשים ּולְַמָּטה 

  ִאם-  ִמנְיָן ִמִּמנְיָןַעֹר ְּכׁשֶּתְִרֶצה לִגְ,ל ַהֶחׁשְּבֹונֹות ּכֻּלָםכְָּביא 
 ְּבֵחלֶקֲאִפּלּו  ִמֶּמּנּו ׁשֶּגֹוְרִעין זֶה ַעל ריָתֵ אֹותֹו ׁשֶּגֹוְרִעין זֶה יְִהיֶה
,  ֵמאֹות וְׁשִִּׁשים ַמֲעלֹותׁשְלׁש ִמֶּמּנּו ׁשֶּגֹוְרִעין ּתֹוִסיף ַעל זֶה ,ֶאָחד
  . זֶה ַהִּמנְיָן ִמֶּמּנּוַעֹרׁשֶּיְֵהא ֶאְפׁשָר לִגְּכְֵדי 

 ָמאתִַים ַמֲעלֹות ַעֹר ַהֶחׁשְּבֹון לִגְׁשִֶהְצִריְכ ֲהֵרי ?ֵּכיַצדיב 
ִמֵּמָאה ַמֲעלֹות , 'מ' נ'  ִסיָמן ר,תוֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים וְַאְרָּבִעים ׁשְנִּיֹו

 ּתֹוִסיף ַעל :'ל' כ' יָמנָן ק ִס,תים ׁשְנִּיֹווְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים ּוׁשְלׁשִ
 יְִהיּו ַהַּמֲעלֹות ַאְרַּבע ֵמאֹות - ַהֵּמָאה ׁשְלׁש ֵמאֹות וְִׁשּׁשִים
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,צדק, מאדים, נוגה, כוכב חמה(אר חמשת כוכבי הלכת  ש- ּכוָֹכִבים ...ְׁשָאר) יג
א, ַמֲהָל ָׁשֶוהלשאר כוכבי הלכת . הנראים נעים במסלולם) שבתאי ֵאין ּבוֹ 

א ְּכֵבדּות ְוַגְלַּגּלוֹ ֶׁשְּלָכל. ואין בה לא האצה ולא האטה,  מהירותו קבועה- ַקּלּות ְו
ִאם) יד .אך לא במרכזם, גלים כולם כדור הארץ נמצא בתוך הגל- 'ם וכוֶאָחד ֵמֶה

אין, שלו במהירות קבועה) במסלול(= אף על פי שכל כוכב נע בגלגל - ' וכוַּתֲעֹר
משום שמרכז מסלול הכוכב אינו, המהירות נראית קבועה לצופה מכדור הארץ

הכוכב נראה נע"): לוכוישתנה ה("כן מהירותו נראית שונה ל. כדור הארץ
ונראה נע, כשהוא סמוך לכדור הארץ") יתר על מהלכו"(במהירות גבוהה 

דגם זה של מרכז שונה ממרכז כדור הארץ. באיטיות כשהוא רחוק מכדור הארץ

   בסימון מתמטי -רישום מבאר להלכה יב 
    100°20'30''  

 ''30'460°20 = °360וספת של שווה לת
  ''30'459°80 = חלקים60עלה אחת שוה מ

  =''90'459°79 שניות60חלק אחד שוה 
   :ולכן 
  459°79'90"=   100°20'30''  
 -200°50'40''= -200°50'40''    
  259°29'50"=   

 ַעֹרוְתַתְִחיל לִגְ, וְׁשִּׁשִים
. ַהּׁשְנִּיֹות ִמן ַהּׁשְנִּיֹות

 ַאְרָּבִעים ַעֹרּתָבֹוא לִגְ
 ;ִאי ֶאְפׁשָר -ים ִמּׁשְלׁשִ

ּתִָרים ֵחלֶק ֶאָחד ִמן 
 ְותֲַעׂשֶהִרים ַהֲחלִָקים ֶעׂשְ

 וְנְִמְצאּו ַהּׁשְנִּיֹות ,יםוְתֹוִסיף ַעל ַהּׁשְלׁשִ, ׁשְנִּיֹותאֹותֹו ׁשִִּׁשים 
 רֹז וְתֲַח; יִָּׁשֵאר ֲחִמּׁשִים ׁשְנִּיֹות-  ּתִגַרע ֵמֶהם ָהַאְרָּבִעים. ּתְִׁשִעים

 ֶׁשּכְָבר ֲהִרימֹותָ  ַהֲחִמִּׁשים ֲחלִָקים ִמּתְִׁשָעה ָעָׂשר ֲחלִָקיםַעֹרלִגְ
 ֲחִמּׁשִים ַעֹרוְִאי ֶאְפׁשָר לִגְ,  ֶאָחד ַוֲעִׂשיתֹו ׁשְנִּיֹותֵחלֶקֵמֶהם 

 וְתֲַעׂשֶה לְִפיָכ ּתִָרים ַמֲעלָה ַאַחת ִמן ַהַּמֲעלֹות ;ִמּתִׁשְָעה ָעׂשָר
 וְנְִמְצאּו , וְתֹוִסיף ַעל ַהּתְִׁשָעה ָעׂשָר,אֹותָּה ִׁשִּׁשים ֲחלִָקים

יִָּׁשֵאר ִּתׁשְָעה , ּתִגַרע ֵמֶהם ַהֲחִמִּׁשים. לִָקים ִּתְׁשָעה ְוׁשְִבִעיםַהֲח
 ַהָּמאַתִים ַמֲעלֹות ִמן ַאְרַּבע ֵמאֹות ַעֹר לִגְרֹזוְתֲַח. וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים

 וֲַעִׂשיתָּה ׁשֶּכְָבר ֲהִרימֹותָ ַמֲעלָה ַאַחת ,וְתֵׁשַע וֲַחִמּׁשִים ַמֲעלֹות
 וְנְִמָצא ַהּׁשְָאר ,ֵאר ָמאתַיִם וְֵתׁשַע וֲַחִמּׁשִים ַמֲעלֹותִיּׁשָ, ֲחלִָקים

  .עֹוןָרעֹון וְגֵָרוְַעל ֶּדֶר זֹו ְּבכָל ּגֵ. 'ט נ"ט כ"ִסיָמנֹו רנ
  םמהלכי הכוכבי

 ַמֲהלַ ָּכל ֶאָחד - וְכֵן ְׁשָאר ַהּׁשְִבָעה ּכֹוכִָבים ַהּׁשֶֶמׁש וְַהּיֵָרַח יג
ֵאין ּבֹו ֹלא ַקּלּות וְֹלא , ּגַל ׁשֶּלֹו ַמֲהלָ ׁשָוֶה ַּבּגַלְ ֵמֶהןוְֶאָחד

ֶאּלָא ּכְַמֲהלָכֹו ַהּיֹום ּכְמֹו ַמֲהלָכֹו ֶאֶמׁש ּכְמֹו ַמֲהלָכֹו , ּכְֵבדּות
 - וְגַלְּגַּלֹו ׁשֶּלְכָל ֶאָחד ֵמֶהם. לְָמָחר ּכְמֹו ַמֲהלָכֹו ְּבכָל יֹום ָויֹום

  . ֵאין ָהָאֶרץ ְּבֶאְמָצעֹו,עֹולָםַאף ַעל ִּפי ׁשֶהּוא ַמִּקיף ֶאת ָה

 ַמֲהלַ ּכָל ֶאָחד ֵמֶהם לַּגַלְּגַל ַהַּמִּקיף ֶאת ֹר ִאם ּתֲַע,לְִפיכָיד 
 יִׁשְּתַּנֶה -  ׁשֶהּוא ּגַלְּגַל ַהַּמּזָלֹות, ָהעֹולָם ׁשֶָהָאֶרץ ְּבֶאְמָצעֹו



205  אפרק י, דוש החודשיהלכות ק

אף כי היה ידוע לרבנו כי דגם זה אינו, ישמש לנו כאמצעי עזר לצפייה בכוכב
קבועה של התנועה במהירות - ַהַּמֲהָל ַהָּׁשֶוה )טו .)יא,נ ב"ראה מו(מוכח מדעית 

. ממוצע- ֶאְמַצע). כשמרכז המעגל הוא אותו כוכב(הכוכב במסלולו המעגלי 
 תנועת הכוכב נראית לצופה מכדור הארץ- ' וכוְוַהַּמֲהָל ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַגְלַּגל ַהַּמָּזלוֹת

המהירות המשתנה, םכיו. ראה איור. העל פני כדור השמים במהירות משתנ
מסלול הארץ סביב,  משיכה הדדיים של כוכביםמוסברת בין השאר בכוחות
והשמש אינה נמצאת במרכז המסלול, ולא מעגלי, השמש הוא מסלול אליפטי

- ְלֶחְׁשּבוֹן ְרִאַּית ַהָּיֵרַח ִּבְלַבד )טז .דבר הגורם לחוקי תנועה מיוחדים, האליפטי
- רָהִעָּק. אחרת") קרהע("לכן נקבעה נקודת ייחוס . ולדולא לקביעת זמן המ

   .שביחס אליה החישובים קלים יותר, נקודת הייחוס שקבענו כנקודת התחלה

תֵר ת אֹו יָּזָלֹות ָּפחּווְנְִמָצא ַמֲהלָכֹו ְּביֹום זֶה ְּבגַלְּגַל ַהַּמ, ִהּלּוכֹו
  .ַעל ַמֲהלָכֹו ֶאֶמׁש אֹו ַעל ַמֲהלָכֹו לְָמָחר

ַהַּמֲהלָ ַהּׁשָוֶה ׁשְֶּמַהּלֵ ַהּכֹוכָב אֹו ַהּׁשֶֶמׁש אֹו ַהּיֵָרַח ְּבגַלְּגַּלֹו טו 
וְַהַּמֲהלָ ֶׁשִּיְהיֶה ְּבגַלְּגַל . 'ֶאְמַצע ַהַּמֲהלָ'הּוא ַהּנְִקָרא  -

ָ הּוא ַהַּמֲהלָ  - תֵר ּוְפָעִמים ָחֵסר  ׁשֶהּוא ְּפָעִמים יָ,לֹותַהַּמּז
  .ּובֹו יְִהיֶה ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש אֹו ְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמּתִי, ָהֲאִמּתִי

  םיחוס בזמן ובמקוינקודות 
ׁשֵֶאּלּו ַהְּדָרכִים ׁשֶָאנּו ְמָבֲאִרים ַּבֲהלָכֹות  )ג-א, לעיל(ּכְָבר ָאַמְרנּו טז 

לְִפיָכ ָעִׂשינּו ָהִעָּקר . ּלּו ֵאינָן ֶאּלָא לְֶחׁשְּבֹון ְרִאּיַת ַהּיֵָרַח ִּבלְַבדֵא
ׁשִֶּמֶּמּנּו ַמתְִחילִין לְעֹולָם לְֶחׁשְּבֹון זֶה ִמּתְִחּלַת לֵיל ֲחִמיׁשִי 

  ַהַּמֲהָל ָהֲאִמִּתיו ֶאְמַצע ַהַּמֲהָל - איור מבאר להלכה טו
 הכוכב –המהלך האמתי 

סובב סביב כדור הארץ 
כשכדור הארץ , )מסומן א(

אינו במרכז הסיבוב 
לכן ייראה ). מן ממסו(

הכוכב נע במהירויות 
להדגמת דבר זה . שונות

נתאר לעצמנו את תנועת 
) מימין (1השמש מנקודה 

וכן , )משמאל (2לנקודה
 2את תנועתה מנקודה 

שני המסלולים . 1לנקודה 
שווים באורכם והשמש 
עוברת אותם במהירות 

, יחסית לנקודה מ. שווה
המרחק הזוויתי בין שתי 

    .°180 הנקודות הוא
  

הראשון כתנועה למרחק זוויתי של ראה המסלול יבמבט מכדור הארץ י
לכן תנועת השמש במסלול הראשון תיראה . °236יהיה והמסלול השני , °124

, לעומת זאת). מרחק זוויתי קצר בזמן נתון(אטית לעין צופה מכדור הארץ 
נראית מהירה יותר , נראית ארוכה יותרה, תנועת השמש בקשת התחתונה

 ).מרחק זוויתי ארוך בזמן נתון(
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ח"תתקל' התאריך הוא שעת הראייה בשנת ד- ִמָּׁשָנה זוֹיוֹם ְׁשִליִׁשי ְלֹחֶדׁש ִניָסן 
ובו, שהוא קרוב לזמן שהיום והלילה שווים,  במרס22ביום , )נ" לספה1178(

 למניין- ַלְּׁשָטרוֹת .ם בן ארבעים שנה"הרמבהיה , בשנה זו. מתחילה תקופת ניסן
,ס" לפנה311המתחיל בשנת , שהוא התאריך שכתבו בשטרות ובחוזים, השטרות

ְלֻחְרַּבן. )כז,ראה גירושין א(ישראל -השנה שהחל בה שלטון אלכסנדר מוקדון בארץ
 במרחק גדולושלשימ - ִׁשָּׁשה ִׁשְבָעה ָיִמים )יז .נ" לספה69 היא שנת - ַּבִית ֵׁשִני

 ראה ביאור המושג קווי אורך וקווי רוחב- ' וכוּוָמקוֹם ֶזה הּוא. טז-טו, ראה ג,זה
:בדיוקו( צפונית לקו המשווה °32ירושלים סומנה בקו רוחב . בהקדמת הפרק

העולםאמצע בזמנם ככלפי נקודת ייחוס שנחשבה , °24ובקו אורך , )°31.78
,במיפוי המקובל כיום). ה ואוסטרליהבלא יבשות אמריק (להםשהיה מוכר 

ים ְוַעד ֵּתַׁשעֵמׁש ּוְׁשלִׁשַעד ָח .' מזרחית לקו גריניץ°35.23ירושלים נמצאת 
 טווח המקומות במרחק הליכה במשך שישה שבעה ימים מירושלים- ְוֶעְׂשִרים

  .צפונה או דרומה
לעיל, ביאור ואיורראה .  מסלול השמש במעגלה- ַמֲהַל ַהֶּׁשֶמׁש ָהֶאְמָצִעי) א
בפרק זה נחשב את מיקום השמש כפי שהוא נראה לצופה דמיוני הנמצא. טו,יא

כפי שהיא נראית, בפרק הבא נתקן את מיקום השמש. במרכז מסלולה המעגלי

 ׁשְַבעׁשִֶהיא ְׁשנַת , ׁש נִיָסן ִמּׁשָנָה זֹוֶדֹחׁשֶּיֹומֹו יֹום ׁשְלִיׁשִי לְ
ים ּוְתַׁשע ֵמאֹות נֶה ּוׁשְלִׁשֹוׁשִֶהיא ׁשְנַת ׁשְמ, ס"רה ִמַּמֲחזֹור ֶעׂשְֵר

נִים וְַאְרַּבע ֹוׁשִֶהיא ׁשְנַת ֵּתַׁשע ּוׁשְמ, וְַאְרַּבַעת ֲאלִָפים לַּיְִציָרה
ֶאלֶף לְֻחְרַּבן ׁשִֶהיא ׁשְנַת ּתֵַׁשע ּוֵמָאה וְ, ֵמאֹות וְֶאלֶף לַּׁשְָטרֹות

 'ְׁשנַת ָהִעָּקר'ִהיא ֶׁשָאנּו קֹוְרִאים אֹותָּה  ָּׁשנָה ְוזֹו ַה;ַּביִת ׁשֵנִי
  .ְּבֶחׁשְּבֹון זֶה

  ּכְמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,ּולְִפי ׁשֶָהְרִאּיָה ֹלא ּתְִהיֶה ֶאּלָא ְּבֶאֶרץ יִׂשְָרֵאליז 
 ,ִםיַלרּוׁשָָעִׂשינּו ּכָל ַּדְרֵכי ֶחׁשְּבֹון זֶה ְּבנּויִים ַעל ִעיר יְ, )ח,לעיל א(

,  ׁשִּׁשָה ׁשְִבָעה יִָמיםִּבכְמֹו אֹותָּה ןָאר ַהְּמקֹומֹות ַהּסֹוְבִביוְלִׁשְ
ּוָמקֹום . ׁשֶָּבֶהם רֹוִאין ֶאת ַהּיֵָרַח ּתִָמיד ּוָבִאים ּוְמִעיִדים ְּבֵבית ִּדין

זֶה הּוא נֹוֶטה ִמּתַַחת ַהַּקו ַהּׁשָוֶה ַהְּמַסֵּבב ְּבֶאְמַצע ָהעֹולָם ּכְנֶגֶד 
ים ֵמׁש ּוׁשְלׁשִַעד ָח, ים ַמֲעלֹות ׁשְּתַיִם ּוׁשְלׁשִִּבכְמֹוית רּוַח ְצפֹונִ

וְכֵן הּוא נֹוֶטה ֵמֶאְמַצע ַהּיִּׁשּוב ּכְנֶגֶד רּוַח . וְַעד ּתֵַׁשע וְֶעׂשְִרים
ַעד ׁשֶַבע ְוֶעׂשְִרים וְַעד ,  ַאְרַּבע וְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹותִּבכְמֹוַמֲעָרב 

  .ַאַחת וְֶעׂשְִרים

  

רֶּפֶרק  ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ
    מהלך השמש האמצעי

 ׁשֶהּוא ַאְרַּבע וְֶעׂשְִרים ,ַמֲהלַ ַהּׁשֶֶמׁש ָהֶאְמָצִעי ְּביֹום ֶאָחד א
 ט" ִסיָמנָם נ,ׁשְנִּיֹותנֶה ֹו ּתְִׁשָעה ַוֲחִמּׁשִים ֲחלִָקים ּוְׁשמ- ׁשָעֹות

  מקום השמש 
  במסלולה
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ובו נעשה, ''''48'''19"8'0°59ובמדויק , "8'0°59 בערך - 'ח ט"נ. לצופה מכדור הארץ
 נמצא שהכפולות כוללות שניות שלישיות.חישוב מעלות השמש במספר ימים

, יום10,000מלבד הערך של , ם"אך בסיכומם השמיט אותם הרמב, ורביעיות
)°360(המספר המדויק שרבנו מגיע אליו משמעו ששנת השמש . שהוא מקורב

 שניות יותר מן4-הפרש של כ,  שניות49½ דקות ועוד 48 שעות 5,  ימים365היא 
.)'י(אסטרונומים עד לפני מאה שנה ערך מדויק יותר ממה שהגיעו , (!)הידוע לנו כיום 

 . )ו,לעיל ח(וכן על פי הסדר ,  תשרי מלא מרחשוון חסר- ִּבְזַמן ֶׁשֳחָדֶׁשיָה ְּכִסְדָרם) 5א

  2א-1 אותלהלכ רישום מבאר

  ימים
תנועת השמש 
  במעלות

1  0°59'8"  
10  9°51'23"  

100  98°33'53"  
1000  265°38'50"  
10000  136°28'20"  

29  28°35'01"  
 "15'348°55≈  שנת לבנה, 354

  360°   שנת שמש

נְִמָצא ַמֲהלָכָּה ַּבֲעׂשָָרה . 'ח
ָחד ֶאוְּתֵַׁשע ַמֲעלֹות  -יִָמים 

וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים וְׁשָלׁש 
 ' ִסיָמנָם ט,וְֶעׂשְִרים ׁשְנִּיֹות

וְנְִמָצא ַמֲהלָכָּה . ג"א כ"נ
נֶה ֹוׁשְמ - ְּבֵמָאה יֹום 

ה וְתִׁשְִעים ַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשָ
ים ֲחלִָקים וְׁשָלׁש ּוׁשְלׁשִ

ַמֲהלָכָּה וְנְִמָצא ׁשְֵאִרית . ג"ג נ"ח ל"ִסיָמנָם צ, וֲַחִמּׁשִים ׁשְנִּיֹות
 ַאַחר ׁשֶּתַׁשְלִי ּכָל ׁשְלׁש ֵמאֹות וְִׁשּׁשִים ַמֲעלֹות ּכְמֹו ,ְּבֶאלֶף יֹום
ה נָֹו וְׁשִּׁשִים ַמֲעלֹות ּוׁשְמוְָחֵמׁש ָמאַתיִם - )י,לעיל יא( ׁשֵֶּבַאְרנּו
  .'ח נ"ה ל" ִסיָמנָם רס,ים ֲחלִָקים וֲַחִמּׁשִים ׁשְנִּיֹותּוׁשְלׁשִ

ֵמָאה ֵׁשׁש  -ׁשְֵאִרית ַמֲהלָכָּה ַּבֲעׂשֶֶרת ֲאלִָפים יֹום וְנְִמָצא  *2א
 ,ה וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים וְֶעׂשְִרים ׁשְנִּיֹותנָֹוים ַמֲעלֹות ּוׁשְמּוׁשְלׁשִ

  .' כח"ו כ"ִסיָמנָם קל
.  וְתֹוִציא ַמֲהלָכָּה לְכָל ִמנְָין ׁשֶּתְרֶצהלֹוְַעל ַהֶּדֶר ַהּזֶה ִּתכְּפ 3א

ּתְִרֶצה ַלֲעׂשֹות ִסיָמנִין יְדּוִעים ֶאְצלְ לְַמֲהלָכָּה לִׁשְנֵי וְכֵן ִאם 
  .ֲעׂשֶהַּת - ַעד ֲעׂשָָרה ,ה ּולְַאְרָּבָעהיִָמים וְלִׁשְלׁשָ

 ְלַמֲהלָכָּה ןוְכֵן ִאם ּתְִרֶצה לְִהיֹות לְ ִסיָמנִין ְידּוִעים מּוכָנִי 4א
וְָדָבר . ּתֲַעׂשֶה - ַעד ֵמָאה ,ם ּולְַאְרָּבִעייםוְלְִׁשלׁשִלְֶעׂשְִרים יֹום 

  . ֵמַאַחר ׁשֶּיַָדְעָּת ַמֲהלַ יֹום ֶאָחד,ּגָלּוי הּוא וְיָדּוַע

וְָראּוי הּוא לְִהיֹות מּוכָן וְיָדּוַע ֶאְצלְ ַמֲהלַ ֶאְמַצע ַהּׁשֶֶמׁש  5א
 ,ֹוםוְלִׁשְלׁש ֵמאֹות וְַאְרָּבָעה וֲַחִמּׁשִים י, לְתִׁשְָעה וְֶעׂשְִרים יֹום

וְִהיא ַהּנְִקֵראת , ׁשֵֶהם יְֵמי ׁשְנַת ַהּלְָבנָה ִּבזְַמן ׁשֳֶחָדׁשֶיָה ּכְִסְדָרם
 יְִהיֶה , ׁשִֶּבזְַמן ׁשֶּיְִהיּו לְ ֶאְמָצִעּיֹות ֵאּלּו מּוכָנִין';ׁשָנָה ְסדּוָרה'

יֹום ְלִפי ׁשִֶּתְׁשָעה וְֶעׂשְִרים , ַהֶחׁשְּבֹון ַקל ָעלֶי לְִרִאַּית ַהּיֵָרַח
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רצוננו רק לדעת אם ניתן לראות את הירח,  כלומר- ֶאָּלא ָלַדַעת ָהְרִאָּיה ִּבְלַבד
מספר אחר של ימים אינו, במובן זה. ת החודש כדי לקדש א29-לאחר הלילה ה
שהרי אם לא נראה, ואף יום שלושים אינו מסייע לעניין הראייה, מסייע לחישוב

 המספר- ו"ה ט"ח נ"שמ) 6א. בוודאי ייראה בלילה הבא, הירח בלילה זה
ָּגבוַֹּה )ב. "8'348°55 שניות והוא 7-ואילו המספר המדויק קטן ממנו ב. המקורב

ראה. ועה נעה במהירות קב- סוֶֹבֶבת ְּבָׁשֶוה.  רחוק מכדור הארץ-  ָהָאֶרץֵמַעל
במסלול השמש נקודה זו היא נקודת החיבור בין. נקודה ג באיור שבעמוד הבא

השמש רחוקה מרחק מקסימליובה , מרכז כדור הארץ למרכז מסלול השמש
 מסלול משמעותה שמרכזתזוזתה האטית מאוד של נקודה זו. מכדור הארץ

האליפטיגם כיום ידוע שנקודות הקצה של המסלול . השמש זז במשך השנים
ְׁשִנָּיה) 2 ב.)ז,יסודי התורה ג( גם מיקומי המזלות וכך, נעות מעט במרחב הרקיע

  . )ה, יא(כפי שהסברנו לעיל בפתיחה ,  בקירוב- ַאַחת ַוֲחִצי ְׁשִנָּיה

וְֵכן ְּבכָל , ׁש ַהָּבאֶדֹחּגְמּוִרים ִמּלֵיל ָהְרִאּיָה ַעד לֵיל ָהְרִאּיָה ׁשֶּלַ
 ׁשֵֶאין ;תֵרת ִמּתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹום וְֹלא יֵָאין ָּפחּו -ׁש ֶדֹחׁש וְֶדֹח

  .ֶחְפֵצנּו ְּבכָל ֵאּלּו ַהֶחׁשְּבֹונֹות ֶאּלָא לַָדַעת ָהְרִאּיָה ִּבלְַבד

 ׁשֶדֹחַה לְאֹותֹו ָהְרִאּיָה לֵיל ַעד זֶה ׁשֶדֹחׁשֶּלְ ָהְרִאּיָה ּלֵילִמ וְכֵן 6א
 ׁשָנָה  וְכֵן ְּבכָל;וְיֹום ֶאָחד ׁשָנָה אֹו ,ְסדּוָרה ׁשָנָה - ַהָּבָאה לְׁשָנָה
נֶה ֹו ׁשְמ- ּוַמֲהלַ ַהֶּׁשֶמׁש ָהֶאְמָצִעי לְִתְׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹום .וְׁשָנָה

ִסיָמנָן , תַחים ֲחלִָקים ּוׁשְנִּיָה ַאֹות וֲַחִמּׁשָה ּוׁשְלׁשִוְֶעׂשְִרים ַמֲעל
נֶה ֹו ׁשְלׁש ֵמאֹות ּוׁשְמ- ּוַמֲהלָכָּה ְלׁשָנָה ְסדּוָרה. 'ה א"ח ל"כ

, ה ׁשְנִּיֹות ֶעׂשְֵרֵמׁשֲחוַוְַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות וֲַחִמּׁשָה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים 
  .ו"ה ט"ח נ"ִסיָמנָן שמ

  גובה השמש

 וְכֵן ִּבׁשְָאר ּגַלְגַּלֵי ַהּׁשְִבָעה ,נְֻקָּדה ַאַחת ֵיׁש ְּבגַלְּגַל ַהּׁשֶֶמׁשב 
 יְִהֶיה ּגָבֹוַּה ֵמַעל ָהָאֶרץ ּכָל ,ְּבֵעת ֶׁשּיְִהיֶה ַהּכֹוכָב ָּבּה, ּכֹוכִָבים

ִמן וְאֹותָּה ַהּנְֻקָּדה ׁשֶּלְגַלְּגַל ַהּׁשֶֶמׁש ּוׁשְָאר ַהּכֹוכִָבים חּוץ . ֹוֹדאְמ
ב ַמֲעלָה ּוַמֲהלָכָּה ְּבכָל ׁשְִבִעים ׁשָנָה ְּבֵקרּו, ַהּיֵָרַח סֹוֶבֶבת ְּבׁשֶָוה

  .'ּהַבֹּג'ִהיא ַהּנְִקֵראת  ּונְֻקָּדה זֹו. ַאַחת

 ְּבכָל ֲעׂשָָרה יִָמים ׁשְנִָּיה ַאַחת וֲַחִצי ֹוַמֲהלָכ -ַהּׁשֶֶמׁש  ּהַבֹּג 2ב
 -נְִמָצא ַמֲהלָכֹו ְּבֵמָאה יֹום . ּיֹותים ׁשְלִיִׁש ׁשִֶהיא ׁשְלִׁש,ׁשְנִּיָה

ים ׁשְנֵי ֲחלִָקים ּוׁשְלׁשִ - ּוַמֲהלָכֹו ְּבֶאלֶף יֹום ;ֵמׁש ֶעׂשְֵרה ׁשְנִּיֹותֲח
. ֲחִמּׁשָה וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים -  ּוַמֲהלָכֹו ַּבֲעׂשֶֶרת ֲאלִָפים יֹום ;ׁשְנִּיֹות

 ּוַמֲהלָכֹו ;ַאְרַּבע ׁשְנִּיֹות -ם וְנְִמָצא ַמֲהלָכֹו לְתִׁשְָעה וְֶעׂשְִרים יֹו
  .ׁשָלׁש וֲַחִמּׁשִים ׁשְנִּיֹות -ְּבׁשָנָה ְסדּוָרה 

 ׁשֶָהִעָּקר ׁשִֶּמֶּמּנּו ַהַהתְָחלָה ְּבֶחׁשְּבֹון זֶה )טז,לעיל יא( ּכְָבר ָאַמְרנּו 3ב
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  ב הלהלכ רישום מבאר  ׁשַהֶּׁשֶמ ֹּגַבּה - 2איור מבאר להלכה ב
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היא הנקודה הרחוקה ,  השמש השלםמסלולהנמצאת על ,  באיורבנקודה 
שהיא היטל נקודה , גנקודה . לול השמשעל פני מס) א(ביותר מכדור הארץ 

מסלול ,  שנה7890-לאחר כ. היא נקודת גובה השמש,  על גלגל המזלותב
והוא מיוצג באיור בקו מקווקו בנקודת , °120-השמש נע סביב כדור הארץ ב

 .°120-נעה בהיא שגם , 'ג -הגובה החדשה 
  

- ּוְמקוֹם ַהֶּׁשֶמׁש .)טז,לעיל יא( התחלה  נקודת הייחוס שקבענו כנקודת- ָהִעָּקר) 3ב
תאומים הוא ("8'86°45 - ּוְמקוֹם ֹּגַבּה ַהֶּׁשֶמׁש ).טלה הוא המזל הראשון ("32'7°3

   ). מעלות2°x30תוספת של ; המזל השלישי

נַת ׁש נִיָסן ִמּׁשְֶדֹחהּוא ִמּתְִחּלַת לֵיל ֲחִמיׁשִי ֶׁשּיֹומֹו ׁשְלִיׁשִי לְ
ּוְמקֹום . ים ּותְַׁשע ֵמאֹות וְַאְרַּבַעת ֲאלִָפים לַּיְִציָרהנֶה ּוׁשְלׁשִֹוׁשְמ

ַהּׁשֶֶמׁש ְּבַמֲהלָכָּה ָהֶאְמָצִעי ָהיָה ָּבִעָּקר ַהּזֶה ְּבׁשֶַבע ַמֲעלֹות 
 ' ג' ִסיָמנָן ז,ים ׁשְנִּיֹות ִמַּמּזַל ָטלֶהה ֲחלִָקים ּוְׁשּתַיִם ּוׁשְלִׁשּוׁשְלׁשָ

ּה ַהּׁשֶֶמׁש ָהיָה ְּבִעָּקר זֶה ְּבׁשֵׁש וְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות ַבֹ ּוְמקֹום ּג.ב"ל
, נֶה ׁשְנִּיֹות ִמַּמּזַל ְּתאֹוִמיםֹווֲַחִמּׁשָה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים ּוׁשְמ

  .'ה ח"ו מ"ִסיָמנָם כ
  מקום השמש האמצעי

ֶאְמָצִעי ּכָל זְַמן ּכְׁשֶּתְִרֶצה ֵליַדע ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ְּבַמֲהלָכָּה ָה 4ב
ּתִַּקח ִמנְיַן ַהּיִָמים ׁשִֶּמּתְִחּלַת יֹום ָהִעָּקר ַעד ַהּיֹום , ׁשֶּתְִרֶצה
 ןוְתֹוִציא ַמֲהלָכָּה ָהֶאְמָצִעי ְּבאֹותָם ַהּיִָמים ִמן ַהִּסיָמנִי, ׁשֶּתְִרֶצה

 , ִמינֹוּותְַקֵּבץ ּכָל ִמין ִעם,  ַעל ָהִעָּקרלֹ וְתֹוִסיף ַהּכ,ׁשֶהֹוַדְענּו
  .וְַהּיֹוֵצא הּוא ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ְּבַמֲהלָכָּה ָהֶאְמָצִעי לְאֹותֹו ַהּיֹום

 ֲהֵרי ֶׁשָרִצינּו לֵיַדע ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ָהֶאְמָצִעי ִּבתְִחּלַת ?ֵּכיַצד 5ב
 ,ׁש ּתַּמּוז ִמּׁשָנָה זֹוֶדֹח לְיֹום  ֶׁשּיֹומֹו ַאְרָּבָעה ָעׂשָר,ָּבתּׁשַַהלֵיל 
 ָמָצאנּו ִמנְיַן ַהּיִָמים ִמּיֹום ָהִעָּקר ַעד ּתְִחּלַת ,יא ׁשְנַת ָהִעָּקרׁשִֶה

 לַָקְחנּו .יֹום זֶה ׁשֶָאנּו רֹוִצים לֵיַדע ְמקֹום ַהֶּׁשֶמׁש ּבֹו ֵמָאה יֹום
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)6ב. ''25'105°37=''32'7°3+''53'98°33,  שהוא המזל הרביעי- ְּבַמַּזל ַסְרָטן) 5ב
 הגדרת היום לעיל ראה- ֶׁשֵּיֵצא ְּבֶחְׁשּבוֹן ֶזה .השמש במסלולהקום  מ- ְוָהֶאְמַצע

'שש בערב'המיקום הממוצע של השמש נקבע לשעה . והלילה בהקדמה לפרק ו
זמן זה הוא על פי העיקר שנקבע סמוך לזמן שהלילה והיום. בשעון הקבוע שלנו

במשך. השקיעהזמן הן ו" תחילת הלילה"הוא הן ' שש בערב'זמן ואז , ויםוש
לכן שעת השקיעה עשויה. ארוך בקיץ וקצר בחורף: השנה יש הבדל באורך היום

- א ָּתחּוׁש לוֹ ַּבֶּׁשֶמׁש ְּבֶחְׁשּבוֹן ָהְרִאָּיה. להיות מוקדמת או מאוחרת בכמה דקות
ולכן, ) שעות24-פחות ממעלה אחת ב(קום השמש משתנה מעט במשך שעה ימ

 במשך שעה שינוי-ַמְׁשִליִמים ֵקרּוב ֶזה . הפרש זניחה, כשאנו מחשבים בקירוב
דבר זה דורש תיקון לזמן).  מעלות ביום13-יותר מ(מקום הירח הוא גדול יחסית 

 דקות לאחר זמן השקיעה20-שהרי הירח מופיע כ, המדויק של השקיעה
   .)ו- ה,יד(תיקון זה יתואר להלן . המדויק

 וְהֹוַסְפנּו ַעל ,ג"ג נ"ח ל" ׁשֶהּוא צ,ֶאְמַצע ַמֲהלָכָּה לְֵמָאה יֹום
 יָָצא ִמן ַהֶחׁשְּבֹון ֵמָאה וְָחֵמׁש ַמֲעלֹות - ב" ל' ג' ׁשֶהּוא ז,ָהִעָּקר

ה "ִסיָמנָם ק, ים ֲחלִָקים וְָחֵמׁש וְֶעׂשְִרים ְׁשנִּיֹותוְׁשְִבָעה ּוׁשְלִׁש
 וְנְִמָצא ְמקֹוָמּה ְּבַמֲהלָ ֶאְמָצִעי ִּבתְִחּלַת לֵיל זֶה ְּבַמּזַל ,ה"ז כ"ל

ים ֲחלִָקים ָעה ּוׁשְלִׁשֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹות ּבֹו וְׁשְִבֲחַסְרָטן ַּב
  .ִמַּמֲעלַת ׁשֵׁש ֶעׂשְֵרה

תְִחּלַת ַהּלַיְלָה ְּפָעִמים יְִהיֶה ִּב -וְָהֶאְמַצע ֶׁשּיֵֵצא ְּבֶחׁשְּבֹון זֶה  6ב
 אֹו ַאַחר ׁשְִקיַעת ַהַחָּמה ,ם ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְּבָׁשָעהֶדֹק אֹו ,ְּבׁשָוֶה
ׁשֲֶהֵרי ,  לֹו ַּבּׁשֶֶמׁש ְּבֶחׁשְּבֹון ָהְרִאּיָהֹלא ּתָחּוׁש -וְָדָבר זֶה . ְּבׁשָָעה

  .לְֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ְּכׁשֶּנְַחּׁשֵבָאנּו ַמׁשְלִיִמים ֵקרּוב זֶה 

 וֲַאִפּלּו ,ֲעׂשֶה ּתִָמיד לְכָל ֵעת ׁשֶּתְִרֶצהת ּתַֹאוְַעל ַהֶּדֶר ַהּז 7ב
 יֵֵצא - ִסיף ַעל ָהִעָּקר ׁשֶּתְַקֵּבץ ּכָל ַהּׁשְֵאִרית וְתֹו;ַאַחר ֶאלֶף ׁשָנִים

ֲעׂשֶה ְּבֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ּוְבֶאְמַצע ּכָל וְכֵן ַּת. לְ ַהָּמקֹום ָהֶאְמָצִעי
וְתֵַדע ,  ֵמַאַחר ׁשֶּתֵַדע ַמֲהלָכֹו ְּביֹום ֶאָחד ּכַָּמה הּוא,ּכֹוכָב וְכֹוכָב

נִים וְַהּיִָמים תְַקֵּבץ ַמֲהלָכֹו לְכָל ַהּׁשָּו, ָהִעָּקר ׁשִֶּמֶּמּנּו ּתְַתִחיל
 וְכֵן.  וְיֵֵצא לְ ְמקֹומֹו ְּבַמֲהלָ ֶאְמָצִעי,ׁשֶּתְרֶצה וְתֹוִסיף ַעל ָהִעָּקר

 ּתֹוִסיף ַמֲהלָכֹו ְּבאֹותָם ַהּיִָמים אֹו ַהּׁשָנִים :ּה ַהּׁשֶֶמׁשַבֹגֲעׂשֶה ְּבּתַ
  .ֹום ׁשֶּתְִרֶצהּה ַהּׁשֶֶמׁש לְאֹותֹו ַהּיַבֹקֹום ּג יֵֵצא לְ ְמ,ַעל ָהִעָּקר

  קביעת עיקר שונה
ִעָּקר ַאֵחר ׁשֶּתַתְִחיל ִמֶּמּנּו חּוץ לְ וְכֵן ִאם ּתְִרֶצה לֲַעׂשֹות  8ב

 ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה אֹותֹו ִעָּקר ,ֵמִעָּקר זֶה ׁשִֶהתְַחלְנּו ִמֶּמּנּו ְּבׁשָנָה זֹו
 -ן ַהֵּמאֹות ִּבתְִחּלַת ׁשְנַת ַמֲחזֹור יָדּוַע אֹו ִּבתְִחּלַת ֵמָאה ִמ

וְִאם ּתְִרֶצה לְִהיֹות ָהִעָּקר ׁשֶּתַתְִחיל ִמֶּמּנּו ִמּׁשָנִים . ָהְרׁשּות ְּביְָד
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כך אפשר לחשב, כשם שאפשר לקבוע עיקר בעתיד - ' וכוֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֵּתַדע) 10ב
  .עיקר שחל בעבר

 בפרק הקודם חישבנו את המסלול המקורב של- ְמקוֹם ַהֶּׁשֶמׁש ָהֲאִמִּתי )א
,)מקומה האמצעי(=השמש כשהיא נעה על פני היקף מעגל במהירות קבועה 
מקום השמש'והוא , ואילו בפרק זה נחשב את מקום השמש הנצפה מכדור הארץ

  . הנובע מסטיית כדור הארץ ממרכז מעגל השמש', האמתי

 ַהֶּדֶר - ם ִעָּקר זֶה אֹו לְַאַחר ּכַָּמה ׁשָנִים ֵמִעָּקר זֶהֶדֹקׁשֶָעְברּו 
  .יְדּוָעה

,  לְׁשָנָה ְסדּוָרה ּכְָבר יַָדְעָּת ַמֲהלַ ַהּׁשֶֶמׁש?ֵּכיַצד ִהיא ַהֶּדֶר 9ב
וְָדָבר יָדּוַע . ּוַמֲהלָכָּה לְיֹום ֶאָחד, לְתִׁשְָעה ְוֶעׂשְִרים יֹום ּוַמֲהלָכָּה

 ,ׁשֶַהּׁשָנָה ׁשֳֶחָדֶׁשיָה ׁשְלִֵמים ִהיא יְתֵָרה ַעל ַהְּסדּוָרה יֹום ֶאָחד
 ,דִהיא ֲחֵסָרה ִמן ַהְּסדּוָרה יֹום ֶאָחן וְַהּׁשָנָה ׁשֳֶחָדׁשֶיָה ֲחֵסִרי

ּתְִהיֶה ְיֵתָרה ַעל  -  ֳחָדֶׁשיָה ְּכִסְדָרםָהיּו ִאם :וְַהּׁשָנָה ַהְּמֻעֶּבֶרת
ִהיא  -  ֳחָדׁשֶיָה ׁשְלִֵמיםָהיּו וְִאם ;ים יֹוםַהּׁשָנָה ַהְּסדּוָרה ְׁשלׁשִ

 - ן ֳחָדֶׁשיָה ֲחֵסִריָהיּו וְִאם ;ים יֹוםיְתֵָרה ַעל ַהְּסדּוָרה ֶאָחד ּוׁשְלִׁש
  .ה ַעל ַהְּסדּוָרה ּתִׁשְָעה וְֶעׂשְִרים יֹוםִהיא ְיתֵָר

ּתֹוִציא ַמֲהלַ ֶאְמַצע , ּוֵמַאַחר ׁשֶּכָל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו יְדּוִעים 10ב
 וְתֹוִסיף ַעל ָהִעָּקר ,ַהּׁשֶֶמׁש לְכָל ַהּׁשָנִים וְַהּיִָמים ׁשֶּתְִרֶצה

, ֶצה ִמּׁשָנִים ַהָּבאֹות יֵֵצא לְ ֶאְמָצָעּה לַּיֹום ׁשֶּתְִר,ׁשֶָעׂשִינּו
 אֹו ּתִגַרע ָהֶאְמַצע ׁשֶהֹוֵצאתָ ִמן ָהִעָּקר ;וְתֲַעׂשֶה אֹותֹו ַהּיֹום ִעָּקר

וְתֲַעׂשֶה ,  וְיֵֵצא ְל ָהִעָּקר לַּיֹום ׁשֶּתְִרֶצה ִמּׁשָנִים ֶׁשָעְברּו,ׁשֶָעׂשִינּו
 ,ַח ּוׁשְָאר ַהּכֹוכִָביםֲעׂשֶה ְּבֶאְמַצע ַהּיֵָרוְכָזֶה ַּת. אֹותֹו ֶאְמַצע ִעָּקר

ׁשְֶּכׁשֵם , לַל ְּדָבֵרינּוּוכְָבר נִתְָּבֵאר לְ ִמּכְ. ִאם יְִהיּו יְדּוִעים ְל
ָּכ ּתֵַדע , ׁשֶּתֵַדע ֶאְמַצע ַהּׁשֶֶמׁש לְכָל יֹום ׁשֶּתְִרֶצה ִמּיִָמים ַהָּבִאים

  .ֶאְמָצָעּה ְלכָל יֹום ׁשֶּתְִרֶצה ִמּיִָמים ֶׁשָעְברּו

  

לֹ רֶּפֶרק ׁשְ ה ָעׂשָ   ׁשָ
  מסלול השמש

 -ִאם ּתְִרֶצה לֵיַדע ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ָהֲאִמּתִי ְּבכָל יֹום ׁשֶּתְִרֶצה  א
 ּתֹוִציא ּתְִחּלָה ְמקֹוָמּה ָהֶאְמָצִעי לְאֹותֹו ַהּיֹום ַעל ַהֶּדֶר ׁשֵֶּבַאְרנּו

ּה ַבַֹרע ְמקֹום ּגוְתִגְ, ּה ַהּׁשֶֶמׁשַבֹ וְתֹוִציא ְמקֹום ּג,)ב-א,לעיל יב(
ַמְסלּול ' וְַהּנִׁשְָאר הּוא ַהּנְִקָרא ,ַהּׁשֶֶמׁש ִמְּמקֹום ַהֶּׁשֶמׁש ָהֶאְמָצִעי

מקום השמש ביחס 
  לצופה
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  .'ַהּׁשֶֶמׁש

 ִאם יְִהיֶה ַהַּמְסלּול :וְתְִרֶאה ּכַָּמה ַמֲעלֹות הּוא ַמְסלּול ַהּׁשֶֶמׁשב 
ְסלּול ִמְּמקֹום  ּתִגַרע ְמנַת ַהַּמ- ת ִמֵּמָאה ּוׁשְמֹונִים ַמֲעלֹותָּפחּו

תֵר ַעל ֵמָאה ּוְׁשמֹונִים  וְִאם יְִהיֶה ַהַּמְסלּול יָ;ַהּׁשֶֶמׁש ָהֶאְמָצִעי
 ּתֹוִסיף ְמנַת ַהַּמְסלּול ַעל -  ַעד ׁשְלׁש ֵמאֹות וְִׁשּׁשִים,ַמֲעלֹות

 ּוַמה ֶּׁשּיְִהֶיה ַאַחר ׁשֶּתֹוִסיף ָעלָיו אֹו ;ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ָהֶאְמָצִעי
  .הּוא ַהָּמקֹום ָהֲאִמּתִי -ע ִמֶּמּנּו ּתִגַר

  

  
 אֹו ׁשְלׁש , ׁשִֶאם יְִהֶיה ַהַּמְסלּול ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים ְּבָׁשוֶה,וְַדעג 

ֶאּלָא יְִהֶיה ַהָּמקֹום ָהֶאְמָצִעי ,  ֵאין לֹו ָמנָה- ְּבׁשָוֶה ֵמאֹות וְִׁשּׁשִים
  . הּוא ַהָּמקֹום ָהֲאִמִּתי

  ְמַנת ַהַּמְסלּול –איורים מבארים להלכה ב 
מנת המסלול היא ההפרש בין מיקום השמש במסלולה לבין מיקומה כפי 

למטה מסומנת השמש שבאיור . שהיא נראית לעין הצופה מכדור הארץ
, )'להמסלו'או ' מסלול השמש 'תהנקרא (αבמעגלה הממוצע בזווית 

לבין ) °0הגובה , באיור שלפנינו, 'גובה השמש'(המחושבת בין נקודת הייחוס 
 לעין הצופה מכדור הארץ. כפי שחישבנו בפרק הקודם, קומה האמצעיימ
 על ).'המקום האמתי'הנקראת  (βנראית השמש בזווית , )'הנמצא בנקודה א(

מנת ' נקראת γוהזווית , β=α−γ:  ולכןα<180באיור מימין , פי חוקי ההנדסה
 אפשר לחשב γאת הזווית . β=α+γ:  ולכןα>180באיור שמשמאל . 'המסלול

 כמובא,  ולסדר את התוצאות בטבלהαבאופן הנדסי מראש עבור כל זווית 
  . בהלכה דלהלן

א

ב

ג

ש
'ש

α

β

γ

המזלות גלגל

השמש גלגל

  
  . מימיןשיקוף של האיור  αהשמש במעגלה הממוצע בזוית 
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 לשם הפשטות -רישום מבאר להלכה ד 
רבנו מביא את תוצאות החישוב , המעשית

  .הטבלאי בלא תיאור דרך חישובן
  מנתו  המסלול  מנתו  המסלול

°10  0°20'  °100  °58'1  
°20  40'0° °110  °53'1  
°30  0°58' °120  °45'1  
°40  °15'1 °130  °33'1  
°50 °29'1 °140  °19'1  
°60  °41'1 °150  °1'1  
°70  °51'1 °160  0°42'  
°80  °57'1 °170  0°21'  
°90  °59'1 °180  0  

  מנת המסלול
וְכַָּמה ִהיא ְמנַת ד 

ה  ִאם יְִהֶי?ַהַּמְסלּול
ַהַּמְסלּול ֶעֶׂשר 

ּתְִהֶיה  - ַמֲעלֹות
נָתֹו ֶעׂשְִרים ְמ

וְִאם יְִהֶיה ; ֲחלִָקים
 - ֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות

נָתֹו ַאְרָּבִעים ּתְִהיֶה ְמ
 וְִאם יְִהֶיה ;ֲחלִָקים
וְִאם ; ה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקיםנָֹונָתֹו ׁשְמ ּתְִהיֶה ְמ-  ים ַמֲעלֹותׁשְלׁשִ

נָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת וֲַחִמָּׁשה ָעׂשָר  ּתְִהיֶה ְמ- ֲעלֹותיְִהיֶה ַאְרָּבִעים ַמ
נָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת ִּתְהיֶה ְמ - וְִאם יְִהיֶה ֲחִמּׁשִים ַמֲעלֹות ;ֲחלִָקים

ּתְִהיֶה  - וְִאם יְִהיֶה ִׁשִּׁשים ַמֲעלֹות ;וְתִׁשְָעה וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים
 וְִאם ִיְהיֶה ׁשְִבִעים ;ם ֲחלִָקיםנָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת וְֶאָחד וְַאְרָּבִעיְמ

וְִאם ; נָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת וְֶאָחד וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקיםּתְִהיֶה ְמ -ַמֲעלֹות 
נָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת ְוׁשְִבָעה ּתְִהיֶה ְמ -יְִהיֶה ׁשְמֹונִים ַמֲעלֹות 

נָתֹו ּתְִהיֶה ְמ - וְִאם ִיְהיֶה ִּתׁשְִעים ַמֲעלֹות ;וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים
 - וְִאם יְִהיֶה ֵמָאה ַמֲעלֹות ;ַמֲעלָה ַאַחת וְתְִׁשָעה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים

 וְִאם יְִהיֶה ;נָה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקיםֹונָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת ּוׁשְמּתְִהיֶה ְמ
ה ַוֲחִמּׁשִים נָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת ּוׁשְלׁשִָּתְהיֶה ְמ - ֶעׂשֶר ֵמָאה וָ
נָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת ּתְִהיֶה ְמ -ְהיֶה ֵמָאה ְוֶעׂשְִרים  וְִאם יִ;ֲחלִָקים
ּתְִהיֶה  -ים  וְִאם יְִהיֶה ֵמָאה ּוׁשְלׁשִ; וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקיםוֲַחִמּׁשָה

 וְִאם יְִהֶיה ֵמָאה ;ים ֲחלִָקיםה ּוׁשְלִׁשנָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת ּוׁשְלׁשְָמ
 וְִאם ;ת וְתְִׁשָעה ָעׂשָר ֲחלִָקיםנָתֹו ַמֲעלָה ַאַחּתְִהיֶה ְמ - וְַאְרָּבִעים 

 וְִאם ; ֶאָחדוְֵחלֶקנָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת ּתְִהיֶה ְמ -יְִהיֶה ֵמָאה וֲַחִמּׁשִים 
 וְִאם ;נָתֹו ׁשְנִַים וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקיםּתְִהיֶה ְמ -יְִהיֶה ֵמָאה וְִׁשּׁשִים 

 וְִאם ;ׂשְִרים ֲחלִָקיםנָתֹו ֶאָחד וְֶעּתְִהֶיה ְמ - יְִהיֶה ֵמָאה וְׁשְִבִעים 
, )ג, לעיל(  ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו,ֵאין לֹו ָמנָה - יְִהיֶה ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים ְּבׁשָוֶה 

  .ֶאּלָא ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ָהֶאְמָצִעי הּוא ְמקֹוָמּה ָהֲאִמִּתי
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אין צורך לתת ערכים עבור כל הזוויות אלא עבור מחציתן,  בגלל הסימטריה)ה
ניתן. את החצי השני נחשב כהשתקפות ראי של המחצית הראשונה. בלבד

משתקף,  המבאר להלכה בבאיור γלראות לדוגמה שהמשולש שמנת המסלול בו 
ח- בהלכות ז- ' וכוֲהֵרי ֶׁשָהָיה )ז .שווהγובשניהם הזווית , ר שבצדוכמשולש באיו

ֹּגַבּה ַהֶּׁשֶמׁש ָלֵעת) ט. מתוארת דרך חישוב מנת מסלול בין שתי מנות נתונות
גובה השמש בעת העיקר הוא.  ימים לאחר העיקר100ד בתמוז חל " י- ַהֹּזאת

  . )2ב,לעיל יב( 15"וא ומהלך הגובה במאה יום ה ,)3ב,לעיל יב( "8'86°45

  מבאר להלכה טרישום
 ''25'105°37  מקום השמש הממוצע
 ''23'86°45-  חיסור גובה השמש

 '02'18°52=  19≈  מסלול השמש

 ּתִגַרע אֹותֹו - תֵר ַעל ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים ַמֲעלֹותָהיָה ַהַּמְסלּול ָיה 
 ֲהֵרי ׁשֶָהיָה ?ֵּכיַצד. נָתֹו וְתֵַדע ְמ,לׁש ֵמאֹות וְִׁשִּׁשים ַמֲעלֹותִמּׁשְ

, ּתִגַרע אֹותֹו ִמּׁשְלׁש ֵמאֹות ְוׁשִִּׁשים -ַהַּמְסלּול ָמאתַיִם ַמֲעלֹות 
ׁשְֶּמנַת ֵמָאה  )ד, לעיל(ּוכְָבר הֹוַדְענּו . יִָּׁשֵאר ֵמָאה וְׁשִִּׁשים ַמֲעלֹות

 - ְוכֵן ְמנַת ַהָּמאתַיִם ; ׁשְנַיִם וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים- תוְׁשִּׁשִים ַמֲעלֹו
  .ׁשְנַיִם וְַאְרָּבִעים ֲחָלִקים

 ּתִגַרע אֹותֹו - וְכֵן ִאם ָהיָה ַהַּמְסלּול ׁשְלׁש ֵמאֹות ַמֲעלֹותו 
 ּוכְָבר יַָדְעּתָ ׁשְֶּמנַת ׁשִִּׁשים ;יִָּׁשֵאר ׁשִִּׁשים, ִמּׁשְלׁש ֵמאֹות וְׁשִִּׁשים

 ְמנַת וְכֵן ִהיא ;ַמֲעלָה ַאַחת וְֶאָחד וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים -ַמֲעלֹות 
  .וְַעל ֶּדֶר זֹו ְּבכָל ִמנְיָן ּוִמנְיָן.  ֵמאֹות ַמֲעלֹותַהּׁשְלׁש

 ׁשְֶּמנַת נּוּוכְָבר יַָדְע,  וְׁשִּׁשִים ַמֲעלֹותָחֵמׁשֲהֵרי ׁשֶָהיָה ַהַּמְסלּול ז 

ּוְמנַת ַהִּׁשְבִעים  ,ֵחלֶק וְַאְרָּבִעים וְֶאָחד ַאַחת ַמֲעלָה ִהיא ַהּׁשִִּׁשים
 נְִמָצא ֵּבין ׁשְֵּתי - ִהיא ַמֲעלָה ַאַחת וְֶאָחד וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים

ּולְִפי ֶחׁשְּבֹון ַהַּמֲעלֹות יְִהיֶה לְכָל ַמֲעלָה . ַהָּמנֹות ֲעׂשָָרה ֲחלִָקים
 ַמֲעלָה -  וְׁשִִּׁשיםָחֵמׁשהּוא וְיְִהיֶה ְמנַת ַהַּמְסלּול ׁשֶ, ֵחלֶק ֶאָחד

  .ַאַחת וְִׁשּׁשָה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים

נָתֹו ַמֲעלָה  ָהיְתָה ְמ- וְכֵן ִאּלּו ָהיָה ַהַּמְסלּול ׁשֶַבע וְׁשִִּׁשיםח 
ֲעׂשֶה ְּבכָל ַמְסלּול וְַעל ֶּדֶר זֹו ַּת.  וְַאְרָּבִעים ֵחלֶקנָהֹוּוׁשְמַאַחת 

ֵּבין ְּבֶחׁשְּבֹון ַהֶּׁשֶמׁש ֵּבין , רֹותֲעׂשָיָנֹו ֲאָחִדים ִעם ָהׁשֶּיְִהיֶה ְּבִמנְ
  . ַהָּיֵרַחִּבׁשְָאר ֶחׁשְּבֹונֹות

  דוגמה
 ֲהֵרי ֶׁשָרִצינּו לֵיַדע ?ּכֵיַצדט 

ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ָהֲאִמּתִי ִּבתְִחּלַת 
 ּתֹוִציא -  זֹוׁש ּתַּמּוז ִמּׁשָנָה ֶדֹח ַאְרָּבָעה ָעׂשָר יֹום לְ,לֵיל ַהּׁשַָּבת

 ּכְמֹו ,ה"ז כ"ה ל" וְִסיָמנֹו ק,תֹא לֵָעת ַהּזּתְִחּלָהֶאְמַצע ַהּׁשֶֶמׁש 
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 וגרסתנו לפי, והוא לפי מזל תאומים,ו"כ:  כתובתבי הידבחלק מכ - *ו"ִסיָמנוֹ פ
 ַעל ַהֶּדֶרָנתוְֹוִתְהֶיה ְמ.  אלא עגל אותם- ַעל ַהֲחָלִקים.. .ְוַאל ַּתְקִּפיד .טלהמזל 

,'20שהיא , °10 נמצאת בין מנת מסלול למעלה °19מנת מסלול למעלה  - ֶׁשֵּבַאְרנּו
19למעלה שומכאן . '2כלומר לכל מעלה , '40שהיא , °20לבין מנת מסלול למעלה 

, ימי המעבר של התקופות- יוֹם ַהְּתקּוָפה ָהֲאִמִּתי) יא. ים ֲחָלִקים ּוְׁשלִׁשָנהוְֹׁשמ -
תחילת התקופות כבר. מפני שלצופה מכדור הארץ אין אורך התקופות שווה

שר לחשב היכן מקומה האמתי של השמש על גלגל המזלותואפ, )ג,לעיל ט(הובאה 
  .הנראה לעין הצופה מכדור הארץ

  רישום מבאר להלכה י
 ''25'105°37  מקום השמש הממוצע
 ''0'0°38-  חיסור מנת המסלול

 '25'104°59= 105°≈  מקום השמש האמיתי

יֵֵצא  -ת ֹאּה ַהּׁשֶֶמׁש לֵָעת ַהּזַבֹ וְתֹוִציא ְמקֹום ּג;)ב,לעיל יב( ׁשֵֶּבַאְרנּו
 - ּה ִמן ָהֶאְמָצִעיַבֹ וְתִגַרע ְמקֹום ַהּג;ג"ה כ" מ*ו"לְ ִסיָמנֹו פ

נֶה ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ּוׁשְנַיִם וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים ֹו ַהַּמְסלּול ׁשְמיֵֵצא ְל
וְַאל ּתְַקִּפיד ְּבכָל ַמְסלּול ַעל . 'ב ב"ח נ"ִסיָמנָם י, ּוׁשְּתֵי ׁשְנִּיֹות

 וְִאם , ַאל ּתְִפנֶה ֲאלֵיֶהםיםלִׁשִמּׁשְת ֶאּלָא ִאם יְִהיּו ָּפחּו, ַהֲחלִָקים
 וְתֹוִסיף אֹותָּה , אֹותָם ַמֲעלָה ַאַחתבֹׁשֵתר ּתֲַח יָים אֹוָהיּו ׁשְלִׁש

 ֶעׂשְֵרה ּתְׁשַעלְִפיָכ יְִהֶיה ַמְסלּול זֶה . ַעל ִמנְיַן ַמֲעלֹות ַהַּמְסלּול
ים  ּוׁשְלׁשִנָהֹוׁשְמנָתֹו ַעל ַהֶּדֶר ֶׁשֵּבַאְרנּו וְתְִהיֶה ְמ, ַמֲעלֹות
  .ֲחלִָקים

ֶי  ה ּולְִפי ׁשֶַהַּמְסלּול ַהּז
ת ִמֵּמָאה ָהיָה ָּפחּו

 ,ּתִגַרע ַהָּמנָה, ּוׁשְמֹונִים
יִָּׁשֵאר ֵמָאה , ים ֲחלִָקים ֵמֶאְמַצע ַהּׁשֶֶמׁש ּוְׁשלׁשִנָהֹוׁשְמׁשִֶהיא 

, ֵמׁש וְֶעׂשְִרים ׁשְנִּיֹותָחוְַאְרַּבע ַמֲעלֹות וְתִׁשְָעה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים וְ
קֹום ַהּׁשֶֶמׁש ָהֲאִמּתִי ִּבְתִחּלַת וְנְִמָצא ְמ. ה"ט כ"ד נ"ִסיָמנָם ק

. ׁשְנִּיֹות תֵמׁש ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ּבֹו ָּפחּוֲח ַּב,לֵיל זֶה ְּבַמּזַל ַסְרָטן
ֹלא ִּבְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש וְֹלא ִּבְמקֹום , וְַאל ּתְִפנֶה ֶאל ַהְּׁשנִּיֹות ּכְלָל

 ַעל ַהֲחלִָקים רֹקּלָא ֲחֶא, ַהּיֵָרַח וְֹלא ִּבׁשְָאר ֶחׁשְּבֹונֹות ָהְרִאּיָה
 ,ֲעׂשֵה אֹוָתם ֵחלֶק -ים  ָקרֹוב לִׁשְלׁשִתוְִאם יְִהיּו ַהּׁשְנִּיֹו. ִּבלְַבד

  .וְהֹוִסיפֹו ַעל ַהֲחלִָקים
  יום התקופה האמתי

 ּתֵַדע יֹום - ּוֵמַאַחר ׁשֶּתֵַדע ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ְּבכָל ֵעת ׁשֶּתְִרֶצהיא 
 ֵּבין ּתְקּופֹות ַהָּבאֹות ַאַחר ,ל ּתְקּוָפה ׁשֶּתְִרֶצהַהּתְקּוָפה ָהֲאִמִּתי ָּכ

ִעָּקר זֶה ׁשִֶּמֶּמּנּו ִהתְַחלְנּו ֵּבין ּתְקּופֹות ׁשֶָעְברּו ִמּׁשָנִים 
  .ַקְדמֹונִּיֹות

216  דפרק י, דוש החודשיהלכות ק

מטרת פרק. בשני הפרקים הבאים נתמקד בתנועת הירח: הקדמה - פרק יד 
 דקות לאחר שקיעת20(זה לעמוד על מקום הירח בהופעתו הראשונה בחודש 

וימת החל מתחילת המתבונן על הירח בכל יום בשעה מס-תנועת הירח ). השמש
לכיוון)  יום30- בפחות מ°360( בכל פעם °12-יראה את הירח נע יותר מ, החודש
במשך הלילה ייראה הירח נע במסלול ממזרח. ראה איור ימני בעמוד זה. מזרח

 התבוננות- ַהָּיֵרַח) א. מערב על קו המשווה השמימי עד להיעלמותו במערב
שהניחו, החכמים הקדמונים.  משתנהבתנועות הירח מגלה כי מהירות הירח

בנו את תיאור מהלכו של הירח כסובב במעגל קטן, שגרמי השמים נעים במעגל
.הו דגם משוערז.  שמאליראה איור. שמרכזו מעגל קטן הנע סביב כדור הארץ
כיום ידוע שהירח סובב את כדור הארץ. בפרק הבא נשתמש בדגם משוכלל יותר

הדגם העתיק מדויק מספיק לצורך צפיית מופע, אתיחד עם ז. במסלול אליפטי
  . הראשוניהירח

   מסלול הירח והופעתו–ב -איורים מבארים להלכות א

ברעמ

חרזמ

 'א
שדוחב

 'ח
שדוחב

 ו"ט
שדוחב

  
באיור שלמעלה ניתן לראות . מסלול הופעת הירח

במשך . ל הירח בתחילת הלילהאת מקומו ש
בתחילת החודש . הלילה הירח נע ממזרח למערב

הירח מופיע בתחילת הלילה קרוב ) בחודש' א(
' ח(ברבע החודש . למערב ומשך היראותו קצר

הירח מופיע באמצע השמים ומתקדם , )בחודש
באמצע החודש . במשך חצי לילה לכיוון מערב

יע במזרח בתחילת הלילה הירח מופ, )ו בחודש"ט(
הירח , בהמשך החודש. ומתקדם לכיוון מערב
  .מופיע רק בהמשך הלילה

  
ַהָּיֵרַח : דגם מסלול הירח

ְׁשֵני ַמֲהָלִכים ֶאְמָצִעִּיים ֵיׁש 
 הירח נע במסלול –: לו

מעגלי כשמרכז המסלול 
כך . ץמקיף את כדור האר

הבינו חכמי קדם מדוע 
הירח נראה נע במהירויות 

בנקודה (עתים אטי , שונות
 כשמסלולו רחוק מן - 1

הארץ ובכיוון נגדי למסלול 
, )הקפתו את כדור הארץ

 - 2בנקודה (ועתים מהיר 
כשמסלולו קרוב לכדור 

  ).הארץ ובאותו כיוון

ר ָעה ָעׂשָ   ֶּפֶרק ַאְרּבָ
  אמצע הירח

ַעְצמֹו ְמַסֵּבב  ַהּיֵָרַח :ׁשְנֵי ַמֲהלָכִים ֶאְמָצִעּיִים ֵיׁש לֹו -ַהּיֵָרַח א 
ָהֶאְמָצִעי ְּבאֹותֹו  ּוַמֲהלָכֹו, ְּבגַלְּגַל ָקָטן ׁשֵֶאינֹו ַמִּקיף ֶאת ָהעֹולָם

 וְַהּגַלְּגַל ַהָּקָטן ַעְצמֹו .'ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול'ַהּגַלְּגַל ַהָּקָטן נְִקָרא 
י זֶה  ּוַמֲהלָ ֶאְמָצִע,ְמַסֵּבב ְּבגַלְּגַל ּגָדֹול ַהַּמִּקיף ֶאת ָהעֹולָם

 הּוא -  ׁשֶּלַּגַלְּגַל ַהָּקָטן ְּבאֹותֹו ַהּגַלְּגַל ַהּגָדֹול ַהַּמִּקיף ֶאת ָהעֹולָם
  . 'ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח'ַהּנְִקָרא 

מקום הירח במסלולו
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  .°360 אחרי שמחסרים כפולות של - ְׁשֵאִרית ַמֲהָלכוֹ) ב 

  ד-רישום מבאר להלכות ג
תנועת אמצע   ימים

   במעלותהמסלול
1  13°3'54"  

10  130°39'  
100  226°29'53"  

1000  104°58'50"  
10000 329°48'20"  

29  18°53'4"  
354  305°0'13"  

  ב-רישום מבאר להלכות א
תנועת אמצע   ימים

  הירח במעלות
1  13°10'35"  

10  131°45'50" 
100  237°38'23"  

1000  216°23'50"  
10000  3°58'20"  

29  22°6'56"  
354  344°26'43"  

 ׁשְלׁש ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ַוֲעׂשָָרה - ַמֲהלַ ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ְּביֹום ֶאָחד 
ָ, ים ׁשְנִּיֹותֲחלִָקים וְָחֵמׁש ּוׁשְלׁשִ נְִמָצא  ב .ה" ל'ג י"ם יִסיָמנ

 וֲַחִמּׁשָהים ַמֲעלֹות ֵמָאה וְַאַחת ּוׁשְלׁשִ -ַמֲהלָכֹו ַּבֲעׂשָָרה יִָמים 
וְנְִמָצא . 'ה נ"א מ" ִסיָמנָם קל,וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים ַוֲחִמּׁשִים ׁשְנִּיֹות

ת ים ַמֲעלֹוׁשֶַבע ּוׁשְלִׁשָמאתִַים וָ -ׁשְֵאִרית ַמֲהלָכֹו ְּבֵמָאה יֹום 
ז "ִסיָמנָם רל, ים ֲחלִָקים וְׁשָלׁש וְֶעְׂשִרים ׁשְנִּיֹותה ּוׁשְלׁשִנָֹוּוׁשְמ

ָמאַתִים וְׁשֵׁש  -וְנְִמָצא ׁשְֵאִרית ַמֲהלָכֹו ְּבֶאלֶף יֹום . ג"ח כ"ל
ִסיָמנָם , ה וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים וֲַחִמּׁשִים ׁשְנִּיֹותֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשָ

 - יֹום ֲאלִָפיםָצא ׁשְֵאִרית ַמֲהלָכֹו ַּבֲעׂשֶֶרת וְנְִמ. 'ג נ"ו כ"רי
ִסיָמנָם , ה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים וְֶעׂשְִרים ׁשְנִּיֹותנָֹוׁשָלׁש ַמֲעלֹות ּוׁשְמ

 -וְנְִמָצא ׁשְֵאִרית ַמֲהלָכֹו ְּבתִׁשְָעה וְֶעׂשְִרים יֹום . 'ח כ"נ' ג
, ים ְוׁשֵׁש ַוֲחִמּׁשִים ׁשְנִּיֹותׁשְַּתיִם ְוֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות וְׁשִּׁשָה ֲחלִָק

וְנְִמָצא ְׁשֵאִרית . ו" נ'ב ו"ִסיָמנָם כ
ׁשְלׁש ֵמאֹות  - ַמֲהלָכֹו ְּבׁשָנָה ְסדּוָרה 

וְַאְרַּבע וְַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות ְוׁשִּׁשָה 
וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים ְוׁשָלׁש וְַאְרָּבִעים 

. ג"ו מ"ד כ"ִסיָמן לֶָהם שמ, ׁשְנִּיֹות
 לְכָל ִמנְיַן יִָמים לֶֹּדֶר זֹו ּתִכְּפוְַעל 

  .אֹו ׁשָנִים ׁשֶּתְִרֶצה
  אמצע המסלול

ּוַמֲהלַ ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ְּביֹום ג 
ׁשְלׁש ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות  - ֶאָחד 
ה ֲחלִָקים ְוַאְרַּבע וֲַחִמּׁשִים ּוׁשְלׁשָ
נְִמָצא . ד" נ'ג ג"ִסיָמנָם י, ׁשְנִּיֹות

ֵמָאה  - ׂשָָרה יִָמים ַמֲהלָכֹו ַּבֲע
ים ּוׁשְלִׁש ים ַמֲעלֹות וְתְִׁשָעהּוׁשְלׁשִ

ל "ִסיָמנָם ק, ֲחלִָקים ְּבֹלא ׁשְנִּיֹות
ֵׁשׁש ָמאתִַים וְ - וְנְִמָצא ׁשְֵאִרית ַמֲהלָכֹו ְּבֵמָאה יֹום . ט"ל

וְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות וְתִׁשְָעה וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים וְׁשָלׁש וֲַחִמּׁשִים 
וְנְִמָצא ׁשְֵאִרית ַמֲהלָכֹו ְּבֶאלֶף יֹום . ג"ט נ"ו כ"ִסיָמנָם רכ, ֹותׁשְנִּי
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בכל החישובים. )יב,יב( כאן נתייחס לבעיה שעלתה לעיל - ' וכוִהְתּבוֵֹנן ַּבֶּׁשֶמׁש )ד
ניתןהזמן ש, בפרקים אלו אנו מתייחסים לתחילת הלילה בשעה שש בערב

 שלישבכמולאחר שקיעת החמה  "שהוא, לראות בו את הירח בזמן המבוקש
החישוב תקף לימים שהיום והלילה בהם דומים, אם כן. )הלכה ו, להלן(" שעה

יש להוסיף או לגרוע, ביתר ימי השנה. והשקיעה סמוך לשעה שש בערב, באורכם
פרש באורכו שלעל המיקום שאנו מקבלים כמה חלקי זווית כדי לפצות על הה

 רבנו מביא כדרכו רשימת טווחים עם ערכים- ִאם ָהְיָתה ַהֶּׁשֶמׁש )ה .היום
שהם חצי( חלקים 30יש לזכור כי . לא את דרך החישוב במדויק, ממוצעים

- שעות כ24שהרי הירח נע במשך , במיקום הירח שקולים לזמן של כשעה) מעלה
   .)הלכה ב, לעיל( מעלות 12

ה ַוֲחִמּׁשִים ֲחלִָקים ַוֲחִמּׁשִים נָֹוֵמָאה וְַאְרַּבע ַמֲעלֹות ּוׁשְמ -
וְנְִמָצא ְׁשֵאִרית ַמֲהלָכֹו ַּבֲעׂשֶֶרת . 'ח נ"ד נ"ִסיָמנָם ק, ׁשְנִּיֹות

ה נָֹוַׁשע וְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות ּוׁשְמׁשְלׁש ֵמאֹות וְֵת -ֲאלִָפים יֹום 
. 'ח כ"ט מ"ִסיָמנָם שכ, וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים וְֶעׂשְִרים ׁשְנִּיֹות

נֶה ֶעׂשְֵרה ֹוׁשְמ - תְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹום ְּבוְנְִמָצא ׁשְֵאִרית ַמֲהלָכֹו 
ג "ח נ"ָמנָם יִסי, ה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים וְַאְרַּבע ׁשְנִּיֹותַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשָ

  .'ד
  אמצע הירח לשעת הראייה

ׁשְלׁש ֵמאֹות וְָחֵמׁש  -וְנְִמָצא ְׁשֵאִרית ַמֲהלָכֹו ְּבׁשָנָה ְסדּוָרה ד 
  . ג"ה י"ִסיָמנָם ש, קלֶַמֲעלֹות ּוׁשְלׁש ֶעׂשְֵרה ׁשְנִּיֹות ְּבֹלא ֵח

ִעָּקר  ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ָהיָה ִּבתְִחּלַת לֵיל ֲחִמיִׁשי ׁשֶהּוא ָהְמקֹום
ְּבַמּזַל ׁשֹור ַמֲעלָה ַאַחת וְַאְרָּבָעה ָעׂשָר ֲחלִָקים , לְֶחׁשְּבֹונֹות ֵאּלּו

וְֶאְמַצע ַהַּמְסלּול . ג"ד מ"י' ִסיָמנָם א, ַאְרָּבִעים וְׁשָלׁש ְׁשנִּיֹותוְ
ה וְֶעׂשִרים ֲחלִָקים נָֹונִים ַמֲעלֹות ּוׁשְמֹוָהיָה ְּבִעָּקר זֶה ַאְרַּבע ּוׁשְמ

  . ב"ח מ"ד כ"ִסיָמנָם פ, ּתַיִם וְַאְרָּבִעים ְׁשנִּיֹותּוׁשְ

ֵמַאַחר ׁשֶּתֵַדע ַמֲהלַ ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח וְָהֶאְמַצע ׁשֶהּוא ָהִעָּקר ׁשֶָעלָיו 
 ׁשֶּתְִרֶצה ַעל ֶּדֶר יֹום ּתֵַדע ְמקֹום ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ְּבכָל ,ּתֹוִסיף

ַאַחר ׁשֶּתֹוִציא ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ִלתְִחּלַת וְ. ׁשֶָעׂשִיתָ ְּבֶאְמַצע ַהּׁשֶֶמׁש
  .ִהתְּבֹונֵן ַּבּׁשֶֶמׁש וְַדע ְּבֵאי זֶה ַמּזָל הּוא -ַהּלַיְלָה ׁשֶּתְִרֶצה 

יַח ּנִּתַ -ִאם ָהיְתָה ַהּׁשֶֶמׁש ֵמֲחִצי ַמּזַל ָּדגִים ַעד ֲחִצי ַמּזַל ָטלֶה ה 
 ָטלֶה ה ַהּׁשֶֶמׁש ֵמֲחִצי ַמּזַלוְִאם ּתְִהיֶ. ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ּכְמֹות ׁשֶהּוא

 ָעׂשָר ֲחִמּׁשָה ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח -  ּתְאֹוִמים ַמּזַל ּתְִחּלַת ַעד
ַמּזַל ּתְאֹוִמים ַעד ּתְִחּלַת  ִמּתְִחּלַת ַהּׁשֶֶמׁש ּתְִהֶיה וְִאם .ֲחלִָקים

וְִאם . לִָקיםים ֲחּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ׁשְלִׁש -ה ַמּזַל ַאְריֵ
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כשעצמת,  דקות לאחר השקיעה20-הירח הראשון נראה רק כ - ְׁשִליׁש ָׁשָעה ִּבְכמוֹ )ו
ממספר(השמש הולכת ופוחתת והחשכה מאפשרת את ראיית הירח הדק לזמן קצר 

  . איור בעמוד זהראה . ערבבטרם ייעלם במ) דקות ועד לשעה
  
  

שתיארו את תנועות המערכת,  הקדמונים: הקדמה-פרק טו ) שייך לעמוד הבא( 
מצאו שהדגם המתואר בפרק הקודם אינו מדויק דיו ושתצפיותיהם על, השמימית

אף על פי, התיקון בפרק זה מבוסס על דגם יותר משוכלל. הירח סוטות ממנו
ראה(עיקרו של פרק זה אינו תיאור המודל . שתיאורו של דגם זה אינו נזכר בפרק

קן את מיקום סדר הפעולות החישוביות שמטרתן לתאתאלא ) איור בעמוד הבא
אמצע השמש פחות= מרחק  ה)א: להלן תמצית סדר הפעולות. הירח ביחס לצופה

= המסלול הנכון )ב. ק כפול שתייםמרחה= ל המרחק הכפו. )הלכה א( אמצע הירח
אמצע=  מקום הירח האמתי ) ג.)הלכה ג(ספת לפי המרחק הכפול אמצע המסלול ותו

 . )ו-הלכות ד(הירח בתוספת או בהפחתת מנת המסלול 

ַ ּתֹוִסיף  - ל ְּבתּולָה ּתְִהיֶה ַהּׁשֶֶמׁש ִמּתְִחּלַת ַמּזַל ַאְריֵה ַעד ֲחִצי ַמּז
וְִאם ּתְִהיֶה ַהּׁשֶֶמׁש ֵמֲחִצי . ַעל ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ֲחלִָקים

. ׁשֶהּואַהּנַח ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ּכְמֹות  -זְנַיִם ֹאמל ְּבתּולָה ַעד ֲחִצי ַמּזַ
 ּתִגַרע - ֶקׁשֶת ַמּזַל ּתְִחּלַת ַעד זְנַיִםֹאמ ֵמֲחִצי וְִאם ּתְִהיֶה ַהּׁשֶֶמׁש

ְוִאם ּתְִהֶיה ַהּׁשֶֶמׁש ִמּתְִחּלַת . ֵמֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ֲחלִָקים
ים ּתִגַרע ֵמֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ְׁשלׁשִ -ַמּזַל ֶקׁשֶת ַעד ּתְִחּלַת ַמּזַל ְּדלִי 

 -וְִאם ִּתְהיֶה ַהּׁשֶֶמׁש ִמּתְִחּלַת ַמּזַל ְּדלִי ַעד ֲחִצי ָּדגִים . ֲחלִָקים
  .ּתִגַרע ֵמֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ֲחלִָקים

ּוַמה ֶּׁשּיְִהיֶה ָהֶאְמַצע ַאַחר ׁשֶּתֹוִסיף ָעלָיו אֹו ּתִגַרע ִמֶּמּנּו אֹו ו 
 הּוא ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח לְַאַחר ׁשְִקיַעת - אּתַּנִיַח אֹותֹו ּכְמֹות ׁשֶהּו

וְזֶה ,  ׁשְִליׁש ׁשָָעה ְּבאֹותֹו ַהּזְַמן ׁשֶּתֹוִציא ָהֶאְמַצע לֹוִּבכְמֹוַהַחָּמה 
  .'ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח לְִׁשַעת ָהְרִאָּיה'הּוא ַהּנְִקָרא 

  

 .מיקום הירח התיקון ל.ֶאְמַצע ַהָּיֵרַח ִלְׁשַעת ָהְרִאָּיה –איור מבאר להלכה ו 
יש להוסיף על המיקום שאנו מקבלים או לגרוע ממנו חלקי , לפי זמני השנה

  זוויות כדי לגשר על הפער באורך היום
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  רישום מבאר להלכה ג
המרחק 
  הכפול
בין 

  הגבולות

התוספת 
  על

 אמצע 
  המסלול

0°-5°  °0  
6°-11°  °1  

12°-18°  °2  
19°-24°  °3  
25°-31°  °4  
32°-38°  °5  
39°-45°  °6  
46°-51°  °7  
52°-59°  °8 
60°-63°  °9 

ר ה ָעׂשָ ֶּפֶרק ֲחִמׁשָ ּ  
  

  המרחק הכפול
 - ְרֶצהִאם ּתְִרֶצה לֵיַדע ְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמּתִי ְּבכָל יֹום ׁשִֶּתא 

ּתֹוִציא ּתְִחּלָה ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח לִׁשְַעת ָהְרִאּיָה לְאֹותֹו ַהּלַיְלָה 
 וְכֵן ּתֹוִציא ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול וְֶאְמַצע ַהּׁשֶֶמׁש לְאֹותֹו ,ׁשֶּתְִרֶצה

 לֹ וְַהּנִׁשְָאר ּתִכְּפ,ַרע ֶאְמַצע ַהּׁשֶֶמׁש ֵמֶאְמַצע ַהּיֵָרַחוְתִגְ, ָהֵעת
  .'ֶמְרָחק ַהּכָפּול'זֶה הּוא ַהּנְִקָרא  וְ,אֹותֹו

א ָּבאנּו ְּבכָל ֵאּלּו ַהֶחׁשְּבֹונֹות ֹּלׁשֶ )ג-א,לעיל יא(ּוכְָבר הֹוַדְענּו ב 
ּולְעֹולָם ִאי . ַהּיֵָרַחׁשֶָעׂשִינּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו ֶאּלָא לַָדַעת ְרִאּיַת 

ֶאְפׁשָר ֶׁשּיְִהיֶה ֶמְרָחק זֶה ַהָּכפּול ְּבלֵיל ָהְרִאּיָה ֶׁשּיֵָרֶאה ָּבּה ַהּיֵָרַח 
וְִאי ֶאְפׁשָר , ֶאּלָא ֵמָחֵמׁש ַמֲעלֹות ַעד ׁשְַּתיִם ְוִׁשּׁשִים ַמֲעלֹות

  .ׁשֶּיֹוִסיף ַעל זֶה וְֹלא יִגַרע ִמֶּמּנּו
  המסלול הנכון

 ִהתְּבֹונֵן ְּבֶמְרָחק ,ֹוִאיל וְַהָּדָבר ֵּכןהוְג 
ְרָחק ַהּכָפּול ֶּמַה ִאם יְִהֶיה :זֶה ַהּכָפּול

ֵאין  -ָחֵמׁש ַמֲעלֹות אֹו ָקרֹוב לְָחֵמׁש 
. וְֹלא ּתֹוִסיף ּכְלּום, חֹוׁשְׁשִין לְתֹוֶסֶפת

וְִאם יְִהיֶה ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול ִמּׁשֵׁש 
 -ה ַמֲעלֹות ַמֲעלֹות ַעד ַאַחת ֶעׂשְֵר

ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ַמֲעלָה 
וְִאם יְִהיֶה ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול . ַאַחת

  דגם מסלול הירח -איור מבאר להלכה א 
. ראה הקדמה לפרק בעמוד הקודם
. הדגם המתוקן של מסלול הירח

 הירח נע במסלול –מסלול הירח 
מעגלי כשמרכז המסלול מקיף 

באיור . מעגל סביב לכדור הארץ
מוצגים שני מצבים לדוגמה של 

בקו שלם ואחד אחד , מיקום הירח
בפרק זה לא נאריך . בקו מקווקו

ורק נעסוק , לתאר את הדגם
  .בתיקון הנובע מדגם זה

  

 מקום הירח ביחס 
  לצופה
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 כלומר אם הירח נמצא בגלגל הקטן בזווית- ת ִמֵּמָאה ּוְׁשמוִֹנים ַמֲעלוֹתָּפחּו) ד
',אמצע הירח'הירח האמתי נראה אחר , )א,ראה באיור לעיל יד (°180-הקטנה מ

הירח, °180 - אם הירח נמצא בזווית הגדולה מ.חיסורולכן יש לבצע פעולת 
- ִּתְגַרע ְמַנת ַהַּמְסלּול. ולכן יש לבצע פעולת חיבור', אמצע הירח'מקדים את 

   .יובאו להלן בהלכה והמסלול מנת תוצאות חישוב 

ּתֹוִסיף ַעל  -נֶה ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ֹוִמׁשְּתֵים ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ַעד ׁשְמ
 ׁשַעִמּתְוְִאם יְִהיֶה ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול  .ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ׁשְּתֵי ַמֲעלֹות

ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע  -ׂשְֵרה ַמֲעלֹות ַעד ַאְרַּבע וְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות ֶע
וְִאם יְִהיֶה ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול ֵמָחֵמׁש . ַהַּמְסלּול ׁשָלׁש ַמֲעלֹות

ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע  - ים ַמֲעלֹות וְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות ַעד ַאַחת ּוׁשְלִׁש
ם יְִהיֶה ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול ִמׁשְּתַיִם וְִא. ַהַּמְסלּול ַאְרַּבע ַמֲעלֹות

ּתֹוִסיף ַעל  -ים ַמֲעלֹות נֶה ּוׁשְלִׁשֹוים ַמֲעלֹות ַעד ׁשְמּוׁשְלׁשִ
וְִאם יְִהֶיה ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול ִמּתֵׁשַע . ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ָחֵמׁש ַמֲעלֹות

ֹוִסיף ַעל ּת -ים ַמֲעלֹות ַעד ָחֵמׁש וְַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשִ
וְִאם יְִהיֶה ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול ִמֵּׁשׁש . ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ֵׁשׁש ַמֲעלֹות

ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע  -וְַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות ַעד ַאַחת וֲַחִמּׁשִים ַמֲעלֹות 
וְִאם יְִהיֶה ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול ִמׁשְּתַיִם . ַהַּמְסלּול ׁשֶַבע ַמֲעלֹות

ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע  - ם ַמֲעלֹות ַעד ּתֵַׁשע וֲַחִמּׁשִים ַמֲעלֹות וֲַחִמּׁשִי
וְִאם יְִהיֶה ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול ִמּׁשִּׁשִים . נֶה ַמֲעלֹותֹוַהַּמְסלּול ׁשְמ

ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול  -ַמֲעלֹות ַעד ׁשָלׁש וְׁשִִּׁשים ַמֲעלֹות 
יֶה ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ַאַחר ׁשֶּתֹוִסיף ָעלָיו ּוַמה ּׁשֶּיְִה. ּתֵַׁשע ַמֲעלֹות
  .'ַמְסלּול ַהּנָכֹון'ַהּנְִקָרא  הּוא - ַמֲעלֹות ֵאּלּו 
   לשעת הראייהמקום הירח האמיתי

 ִאם ָהיָה :וְַאַחר ָּכ ּתְִרֶאה ּכַָּמה ַמֲעלֹות הּוא ַהַּמְסלּול ַהּנָכֹוןד 
 ִּתגַרע ְמנַת ַהַּמְסלּול ַהּזֶה -ת ִמֵּמָאה ּוׁשְמֹונִים ַמֲעלֹות ָּפחּו

ַהַּמְסלּול ַהּנָכֹון  ָהיָה וְִאם .ָהְרִאּיָה לִׁשְַעת ַהּיֵָרַח ֵמֶאְמַצע ַהּנָכֹון
 - ַעד ׁשְלׁש ֵמאֹות וְִׁשּׁשִים ,תֵר ַעל ֵמָאה ּוְׁשמֹונִים ַמֲעלֹותיָ

. ׁשְַעת ָהְרִאּיָהּתֹוִסיף ְמנַת זֶה ַהַּמְסלּול ַהּנָכֹון ַעל ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח לִ
הּוא  -ּוַמה ּׁשֶּיְִהיֶה ָהֶאְמַצע ַאַחר ׁשֶּתֹוִסיף ָעלָיו אֹו ּתִגַרע ִמֶּמּנּו 

  .ְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמִּתי לִׁשְַעת ָהְרִאּיָה

 אֹו , ֶׁשִאם יְִהֶיה ַהַּמְסלּול ַהּנָכֹון ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים ְּבָׁשוֶה,וְַדעה 
ֶאּלָא יְִהיֶה ְמקֹום ,  ֵאין לֹו ָמנָה-  ם ְּבׁשָוֶהׁשְלׁש ֵמאֹות וְׁשִִּׁשי
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  רישום מבאר להלכה ו
  המסלול 
  הנכון

  המסלול  מנתו
   הנכון

  מנתו

°10  0°50'  °100  °08'5  
°20  1°38'  °110  °59'4  
°30  2°24'  °120  °40'4  
°40  3°06'  °130  °11'4  
°50 °44'3 °140  °33'3  
°60  4°16' °150  °48'2  
°70  °41'4 °160  1°56'  
°80  °0'5  °170  0°59'  
°90  °5'5  °180  0  

  . ָהֲאִמּתִימֹוַהּיֵָרַח ָהֶאְמָצִעי ִלְׁשַעת ָהְרִאּיָה הּוא ְמקֹו

א ְמנַת יוְכַָּמה ִה ו
 ִאם יְִהיֶה ?ַהַּמְסלּול

ַהַּמְסלּול ַהּנָכֹון ֶעׂשֶר 
נָתֹו ּתְִהֶיה ְמ -ַמֲעלֹות 

וְִאם . ֲחִמּׁשִים ֲחלִָקים
יֶה ַהַּמְסלּול ַהּנָכֹון יְִה

ּתְִהיֶה  -ֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות 
נָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת ְמ

. ים ֲחלִָקיםה ּוׁשְלׁשִנָֹוּוׁשְמ
וְַאְרָּבָעה ְוֶעׂשְִרים נָתֹו ׁשְֵּתי ַמֲעלֹות ּתְִהיֶה ְמ -ים ה ׁשְלִׁשוְִאם יְִהֶי
 ְוׁשִּׁשָהלׁש ַמֲעלֹות נָתֹו ׁשָּתְִהיֶה ְמ - וְִאם יְִהיֶה ַאְרָּבִעים . ֲחלִָקים
נָתֹו ׁשָלׁש ַמֲעלֹות ּתְִהיֶה ְמ -וְִאם יְִהֶיה ֲחִמּׁשִים . ֲחלִָקים

נָתֹו ּתְִהיֶה ְמ - וְִאם יְִהֶיה ִׁשּׁשִים . וְַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים
ּתְִהיֶה  -וְִאם יְִהיֶה ׁשְִבִעים . ַאְרַּבע ַמֲעלֹות וְׁשִָּׁשה ָעׂשָר ֲחלִָקים

וְִאם יְִהיֶה ׁשְמֹונִים . נָתֹו ַאְרַּבע ַמֲעלֹות וְֶאָחד וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקיםְמ
נָתֹו ּתְִהֶיה ְמ -וְִאם יְִהיֶה ִּתְׁשִעים . נָתֹו ָחֵמׁש ַמֲעלֹותּתְִהיֶה ְמ -

נָתֹו ּתְִהיֶה ְמ -וְִאם ִיְהיֶה ֵמָאה . ָחֵמׁש ַמֲעלֹות וֲַחִמּׁשָה ֲחלִָקים
ּתְִהיֶה  -ֶעׂשֶר וְִאם ִיְהיֶה ֵמָאה וָ. ה ֲחלִָקיםנָֹוׁשְמָחֵמׁש ַמֲעלֹות ּו

וְִאם יְִהיֶה ֵמָאה . נָתֹו ַאְרַּבע ַמֲעלֹות וְתְִׁשָעה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקיםְמ
וְִאם .  ֲחלִָקיםַאְרָּבִעיםנָתֹו ַאְרַּבע ַמֲעלֹות וְּתְִהיֶה ְמ - וְֶעׂשְִרים 

ד ָעׂשָר ַחנָתֹו ַאְרַּבע ַמֲעלֹות וְַא ְמּתְִהיֶה -ים יְִהיֶה ֵמָאה ּוׁשְלׁשִ
נָתֹו ׁשָלׁש ַמֲעלֹות ּתְִהיֶה ְמ -וְִאם יְִהיֶה ֵמָאה וְַאְרָּבִעים . ֲחלִָקים
ּתְִהיֶה  - וְִאם יְִהיֶה ֵמָאה וֲַחִמּׁשִים . ים ֲחלִָקיםה ּוׁשְלִׁשּוׁשְלׁשָ

וְִאם יְִהֶיה ֵמָאה . םה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקינָֹונָתֹו ׁשְּתֵי ַמֲעלֹות ּוׁשְמְמ
וְִאם . נָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת וְִׁשּׁשָה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקיםּתְִהיֶה ְמ -וְׁשִּׁשִים 

וְִאם . נָתֹו ִּתְׁשָעה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקיםּתְִהיֶה ְמ -יְִהיֶה ֵמָאה וְׁשְִבִעים 
, )ה, לעיל( ָאַמְרנּו ּכְמֹו ׁשֶ,ֵאין לֹו ָמנָה -יְִהיֶה ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים ְּבׁשָוֶה 

  .ֶאּלָא ְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֶאְמָצִעי הּוא ַהָּמקֹום ָהֲאִמִּתי
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 רישום מבאר להלכה ח
 - ַצע ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִחָּלה ְלֵליל ֶזהּתוִֹציא ֶאְמ

בערב השמש בשעה שש אמצע 
  )3ב,לעיל יב(בליל העיקר 

7°3'32'' 

הוסף את מהלך השמש האמצעי 
 )6א,לעיל יב( יום 29-ב

28°35'1''+  

יה אמצע השמש בשעת הראי
 באייר' בליל ב

35°38'33'' 

  - ' וכות זוֹוִֹציא ֶאְמַצע ַהָּיֵרַח ִלְׁשַעת ָהְרִאָּיה ְלֵעְות
 בערבבשעה שש אמצע הירח 
 )ד,לעיל יד(בליל העיקר 

31°14'43'' 

הוסף את מהלך הירח האמצעי 
  )ב,לעיל יד(יום  29-ב

+22°6'56'' 

תוספת תיקון לשקיעה 
 )ו,לעיל יד(מאוחרת בחודש זה 

+0°15' 

ע הירח בשעת הראייה אמצ
 באייר' בליל ב

53°36'39'' 

   - 'וכו לּול ְלֵעת זוֶֹאְמַצע ַהַּמְס ְותוִֹציא
בשעה שש אמצע מסלול הירח 

  )ד,לעיל יד(בערב בליל העיקר 
84°28'45'' 

מצע מהלך אהוסף את 
 )ג,לעיל יד( יום 29-המסלול ב

+18°53'4'' 

ל הירח בשעת אמצע מסלו
 באייר' הראייה בליל ב

103°21'46'' 

  - 'וכו ֶאְמַצע ַהֶּׁשֶמׁש ֵמֶאְמַצע ַהָּיֵרַח ִּתְגַרע
 ''39'53°36  מקום אמצע הירח

 ''33'35°38- את אמצע השמש החסר
  ''6'17°58 המרחק ביניהם
  ''12'35°56  המרחק הכפול

 כלומר כאשר מנת המסלול היא מספר- רוֹתֲעָׂשֲאָחִדים ִעם ָה ...ִאם ִיְהיּו) ז
   . זהו מזל שור- ֵׁשִני ְלֹחֶדׁש ִאָּיר) ח .ביניים

 - נִים ַמֲעלֹותֹווְִאם יְִהיֶה ַהַּמְסלּול ַהּנָכֹון ָיתֵר ַעל ֵמָאה ּוׁשְמז 
 נָתֹו ּכְֶדֶר ׁשֶָעׂשִיתָּתִגַרע אֹותֹו ִמּׁשְלׁש ֵמאֹות וְִׁשִּׁשים ְותֵַדע ְמ

. ל ַהּׁשֶֶמׁשְּבַמְסלּו
וְכֵן ִאם יְִהיּו ְּבִמנְיַן 
ַהַּמְסלּול ֲאָחִדים ִעם 

 ּתִַּקח ִמן - רֹותֲעׂשָָה
ר ׁשֵֶּבין ְׁשּתֵי תֵַהּיָ

ַהָּמנֹות ְּכִפי 
 ּכְֶדֶר ;ָהֲאָחִדים

ׁשֵֶּבַאְרנּו ְּבַמְסלּול 
 ַהּׁשֶֶמׁש ַּבָּמנֹות ֶׁשּלֹו

ֲעֶׂשה ָּכ ּתַ, )ח-ז,לעיל יג(
ּול ַהּנָכֹון ַּבַּמְסל

  .ַּבָּמנֹות ׁשֶּלֹו
  דוגמה

 ֲהֵרי ?ּכֵיַצדח 
ׁשֶָרִצינּו לֵיַדע ְמקֹום 

ָהֲאִמּתִי  ַהּיֵָרַח
ִּבתְִחּלַת לֵיל ֶעֶרב 

 ׁשֶּיֹומֹו ֵׁשנִי ,ׁשַָּבת
ׁש ִאּיָר ִמּׁשָנָה זֹו ֶדֹחלְ

 לֵיל ָהִעָּקר  ּוִמנְיַן ַהּיִָמים ַהּגְמּוִרים ִמּתְִחּלַת,ׁשִֶהיא ׁשְנַת ָהִעָּקר
ַעד ּתְִחּלַת לֵיל זֶה ׁשֶָאנּו רֹוִצים לֵיַדע ְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמּתִי ּבֹו 

 -  ּתֹוִציא ֶאְמַצע ַהּׁשֶֶמׁש ּתְִחּלָה לְלֵיל זֶה; יֹוםּתְִׁשָעה ְוֶעׂשְִרים
ים ה ּוְׁשלׁשִנָֹוים ַמֲעלֹות ּוׁשְמיֵֵצא ְל ֶאְמָצָעּה ָחֵמׁש ּוׁשְלׁשִ

  וְתֹוִציא;ג"ח ל"ה ל"ִסיָמנָם ל, ים ׁשְנִּיֹות וְׁשָלׁש ּוׁשְלׁשֲִחלִָקים
 יֵֵצא לְ ֶאְמָצעֹו ׁשָלׁש - ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח לְִׁשַעת ָהְרִאּיָה לְֵעת זֹו

ים ים ֲחלִָקים וְתֵַׁשע ּוְׁשלׁשִוֲַחִמּׁשִים ַמֲעלֹות וְׁשִּׁשָה ּוׁשְלִׁש
 - ֹוִציא ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול לְֵעת זֹו וְת;ט"ו ל"ג ל"ִסיָמנָם נ, ׁשְנִּיֹות

224  טופרק , דוש החודשיהלכות ק

100ת  הוא בין מנ°108 ,ו על פי הטבלה שבהלכה - ' וכוִנְמֵצאת ָמָנה ֶׁשּלוֹ )ט
9בעשר מעלות יש הפרש של כך ש, )4'°59שהיא  (110ובין מנת ) 5'°08שהיא (

*ח"ִסיָמָנם י. 5'°01-ה לו שו°108מנת שצא  ונמ,השהם בערך חלק למעל, חלקים
   .והכוונה החל ממזל טלה, ח"מי שכתוב בהם "ויש כ.  החל ממזל שור-

מערכת,  זה עד פרק- הירחמישור מישור השמש ו:  הקדמה-פרק טז  
ומסביבו נעים במסלולם השמש, הכוכבים שלנו קבעה את כדור הארץ במרכז

-דבר זה מאפשר להסתכל על המסלולים בצורה דו. והירח על פני מישור משותף
אולם במציאות המישור שנמצא בו מסלול הירח חוצה את המישור. ממדית

ודות החיתוך שלנק). °5.145( מעלות 5-שנמצא בו מסלול השמש בזווית של כ
, הזווית בין שני המישורים קבועה.ראה איור. שני המסלולים נקראות ראש וזנב

,אם נתייחס למישור השמש כקבוע. אך המישורים אינם קבועים זה ביחס לזה
)ביחס לציר המאונך למישור השמש(נראה שמישור הירח נע תנועה סיבובית 

זה גורם כמובן לתנועתן המתמדת שלדבר . ועובר דרך כדור הארץ במהירות קבועה
 משום',ִמלקה'מסלול השמש נקרא . נקודות הראש והזנב סביב מסלול השמש

בתחילת:  מאורותיליקויארץ עשויים להתרחש -ירח-שעל הקו הדמיוני שמש
מפני, יהיה זה ליקוי חמה, כשהירח נמצא בין השמש לבין כדור הארץ, החודש

כשהארץ נמצאת בין השמש, באמצע החודשואילו ; שהירח מסתיר את השמש
   .כיוון שכדור הארץ מטיל את צלו על הירח, יהיה זה ליקוי ירח, לבין הירח

יֵֵצא לְ ֶאְמָצעֹו ֵמָאה וְׁשָלׁש ַמֲעלֹות וְֶאָחד וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים 
 ּתִגַרע ֶאְמַצע ;ו"א מ"ג כ"ִסיָמנָם ק, וְׁשֵׁש וְַאְרָּבִעים ְׁשנִּיֹות
ה נָֹוׁשְמַמֲעלֹות ּו ֶעׂשְֵרה ַבעׁשְ ִיּׁשֵָאר - ַהּׁשֶֶמׁש ֵמֶאְמַצע ַהּיֵָרַח

 -  אֹותֹולֹ ִּתכְּפ;וְזֶה הּוא ַהֶּמְרָחק, וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים ְוׁשֵׁש ׁשְנִּיֹות
ים ַמֲעלֹות וְִׁשּׁשָה ַוֲחִמּׁשִים יֵֵצא לְ ַהֶּמְרָחק ַהּכָפּול ָחֵמׁש ּוׁשְלׁשִ

 לְִפיָכ ;ב"ו י"ה נ"ִסיָמנָם ל, ֲחלִָקים ּוׁשְֵּתים ֶעׂשְֵרה ׁשְנִּיֹות
 ,)ג, לעיל(  ּכְמֹו ׁשֶהֹוַדְענּו,ִסיף ַעל ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ָחֵמׁש ַמֲעלֹותּתֹו

נֶה ַמֲעלֹות וְֶאָחד ְוֶעׂשְִרים ֹווְיֵֵצא ְל ַהַּמְסלּול ַהּנָכֹון ֵמָאה ּוׁשְמ
 ּכְֶדֶר ֶׁשֵּבַאְרנּו ,וְֵאין ַמְקִּפיִדין ַעל ַהֲחלִָקים ַּבַּמְסלּול. ֲחלִָקים
  .)ט,לעיל יג( ַּבּׁשֶֶמׁש

 ׁשֶהּוא ֵמָאה , ַעל ְמנַת זֶה ַהַּמְסלּול ַהּנָכֹוןרֹקּוָבאנּו לֲַחט 
ּולְִפי .  נְִמֵצאת ָמנָה ׁשֶּלֹו ָחֵמׁש ַמֲעלֹות וְֵחלֶק ֶאָחד-ּוׁשְמֹונֶה 

 ּתִגַרע ַהָּמנָה ,ת ִמֵּמָאה ּוׁשְמֹונִיםׁשֶַהַּמְסלּול ַהּנָכֹון ָהיָה ָּפחּו
יִָּׁשֵאר  -ֲעלֹות וְֵחלֶק ֶאָחד ִמן ֶאְמַצע ַהּיֵָרַח ׁשִֶהיא ָחֵמׁש ַמ

ים ֲחלִָקים וְתֵׁשַע ּוׁשְלׁשִוֲַחִמּׁשָה נֶה וְַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות ֹוׁשְמ
 -  ַהֲחלִָקים  וְתֹוִסיף ַעל,ֲעׂשֶה ַהּׁשְנִּיֹות ֵחלֶקַּת. ים ׁשְנִּיֹותּוׁשְלׁשִ

 נֶהֹוִּבׁשְמָעה זֹו ְּבַמּזַל ׁשֹור וְנְִמָצא ְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמּתִי ְּבָׁש
,  ֶעׂשְֵרהּתְַׁשעים ֲחלִָקים ִמַּמֲעלַת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות וְִׁשּׁשָה ּוׁשְלׁשִ

וְַעל ַהֶּדֶר ַהּזֶה ּתֵַדע ְמקֹום ַהּיֵרַח ָהֲאִמּתִי ְּבכָל . ו" ל*ח"ִסיָמנָם י
  . ַעד סֹוף ָהעֹולָם, ָהִעָּקרֵעת ְרִאָּיה ׁשֶּתְרֶצה ִמּתְִחּלַת ׁשָנָה זֹו ֶׁשִהיא


