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  רישום מבאר להלכה ב
 הראשמהלך   ימים

 האמצעי
  במעלות

1  0°3'11" 
10  0°31'47" 

100  5°17'43" 
1000  52°57'10" 

10000  169°31'40" 
29  1°32'9" 

354  18°44'42" 

 המישור המעגלי שנמצא בו המסלול- ֲעֻגָּלהָה) א.  ראה הקדמה מימין- פרק טז
 מישורי השמש והירח- ֲעגָֻּלה ֶׁשַּלֶּׁשֶמׁש ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשֶמׁש ְּבָׁשֶוהִנְמָצא סוֵֹבב ָּב .המעגלי

 מסלול- ּוַמֲהָל ָׁשֶוה .השמש רחוקה מכדור הארץ והירח קרוב אליה, מתלכדים
  . °360 לאחר חיסור כפולות של - ְׁשֵאִרית ַמֲהָלכוֹ )ב .במהירות קבועה

ר ה ָעׂשָ ׁשָ ֶּפֶרק ׁשִ ּ  
  הראש והזנב

ֲעגֻּלָה  ֵמַעל ָהנֹוָטה ִהיא - ֲעגֻּלָה ׁשֶּסֹוֵבב ָּבּה ַהּיֵָרַח ּתִָמידָהא 
ה  נֹוֶטוְֶחְציָּהפֹון ָּצה לַ נֹוֶטֶחְציָּה, ׁשֶּסֹוֶבֶבת ָּבּה ַהּׁשֶֶמׁש ּתִָמיד

 ּפֹוגְעֹות ׁשְֵּתי ׁשֶָּבֶהן ,ת יֵׁש ָּבּה זֹו ּכְנֶגֶד זֹו ּוׁשְּתֵי נְֻקּדֹו;לַָּדרֹום
 נְִמָצא -  ּכְֶׁשּיְִהיֶה ַהּיֵָרַח ְּבַאַחת ִמׁשְֵּתיֶהן,לְִפיָכ. זֹוֲעגֻּלֹות זֹו ָּבָה

א ַהּיֵָרַח ֵצוְִאם יֵ. ֲעגֻּלָה ׁשֶּלַּׁשֶֶמׁש ּכְנֶגֶד ַהּׁשֶֶמׁש ְּבׁשָוֶהסֹוֵבב ָּב
   . נְִמָצא ְמַהּלֵ לְִצפֹון ַהּׁשֶֶמׁש אֹו לְִדרֹוָמּה- י ַהּנְֻקּדֹותֵמַאַחת ִמְׁשֵּת

ִהיא  -ַהּנְֻקָּדה ׁשִֶּמֶּמּנָה ַיתְִחיל ַהּיֵָרַח לִנְטֹות לְִצפֹון ַהּׁשֶֶמׁש 
ְוַהּנְֻקָּדה ׁשִֶּמֶּמּנָה יְַתִחיל ַהּיֵָרַח לִנְטֹות לְִדרֹום . 'ׁשאֹר 'ַהּנְִקֵראת
 ,ׁשֹארּוַמֲהלָ ׁשָוֶה יֵׁש לְזֶה ָה. 'זָנָב'יא ַהּנְִקֵראת ִה -ַהּׁשֶֶמׁש 

 ,וְהּוא הֹולֵ ַּבַּמּזָלֹות ֲאחֹוַרּנִית, ׁשֵֶאין ּבֹו ֹלא ּתֹוֶסֶפת וְֹלא ּגָרעֹון
  . וְכֵן הּוא סֹוֵבב ּתִָמיד,ִמָּטלֶה לְָדגִים לְִדלִי

 ׁש ָהֶאְמָצִעי ְּביֹום ֶאָחדאֹרַמֲהלַ ָהב 
ה ֲחלִָקים וְַאַחת ֶעׂשְֵרה  ׁשְלׁשָ-

 -נְִמָצא ַמֲהלָכֹו ַּבֲעׂשָָרה יִָמים . ׁשְנִּיֹות
ים ֲחלִָקים וְׁשֶַבע ֶאָחד ּוׁשְלׁשִ

וְנְִמָצא ַמֲהלָכֹו . וְַאְרָּבִעים ׁשְנִּיֹות
ָחֵמׁש ַמֲעלֹות וְׁשְִבָעה  -ְּבֵמָאה יֹום 

 ,ָעׂשָר ֲחלִָקים וְׁשָלׁש וְַאְרָּבִעים ׁשְנִּיֹות
וְנְִמָצא ַמֲהלָכֹו . ג"ז מ" י'ִסיָמנָם ה

ׁשְַּתִים וֲַחִמּׁשִים ַמֲעלֹות וְׁשְִבָעה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים  -ְּבֶאלֶף יֹום 
וְנְִמָצא ׁשְֵאִרית ַמֲהלָכֹו . 'ז י"ב נ"ִסיָמנָם נ, וְֶעׂשֶר ׁשְנִּיֹות

ת וְֶאָחד  וְׁשִִּׁשים ַמֲעלֹווְֵתַׁשעֵמָאה  - יֹום ֲאלִָפיםַּבֲעׂשֶֶרת 
. 'א מ"ט ל"ִסיָמנָם קס, ים ֲחלִָקים וְַאְרָּבִעים ׁשְנִּיֹותּוׁשְלׁשִ

ַמֲעלָה ַאַחת ּוׁשְנַיִם  - וְנְִמָצא ַמֲהלָכֹו לְתִׁשְָעה וְֶעׂשְִרים יֹום 
וְנְִמָצא . 'ב ט"ל' וְִסיָמנָם א, ים ֲחלִָקים וְתֵַׁשע ׁשְנִּיֹותּוׁשְלׁשִ

  רוחב הירח
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   מישור השמש ומישור הירח-איורים מבארים 

  

המישור שנמצא בו מסלול הירח חוצה את המישור שנמצא בו מסלול השמש 
באיור . נקודות החיתוך של שני המסלולים נקראות ראש וזנב. °5- כבזווית של

שלמעלה ניתן לראות את הפרשי זוויות הרוחב בין השמש לבין הירח בשתי 
המיקום במסלול  (1 והירח בנקודה י1כשהשמש נמצאת בנקודה ש: נקודות
ואילו כשהשמש נמצאת , )מנת מסלול הרוחב (°5זווית הרוחב ביניהם , )הרוחב

יש לזכור . °2תהיה זווית הרוחב ביניהם , 2בנקודה י  והירח נמצא2קודה שבנ
ששטח מסלולו המעגלי של הירח קטן מאוד לעומת שטח מסלולה המעגלי של 

  .המסלולים כאן רק להדגמה. השמש
מישור : באיור משמאל

הירח ומישור השמש כפי 
שהם נראים לעין הצופה 

הזוית . מכדור הארץ
 לצורך °5-באיור גדולה מ

אם נניח . ההמחשה
היא  שנקודת ההתלכדות

ניתן לומר , נקודת הזנב
 2ש-2שנקודת הקו י

שבציור שלמעלה נמצאת 
  . מעל לראשו של הצופה

  

חריה לולסמ

שמשה לולסמ

  

נֶה ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות וְַאְרָּבָעה ֹוׁשְמ -  ַמֲהלָכֹו לְׁשָנָה ְסדּוָרה
ד "ח מ"ִסיָמנָם י, וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים ּוׁשְּתַיִם וְַאְרָּבִעים ׁשְנִּיֹות

ׁש ִּבתְִחּלַת לֵיל ֲחִמיׁשִי ׁשֶהּוא ָהִעָּקר ָהיָה אֹרוְֶאְמַצע ָה. ב"מ
נֶה ֹוּוׁשְמנִים ַמֲעלֹות וְׁשְִבָעה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים ֹוֵמָאה ּוׁשְמ

  .ח"ז כ"פ נ"ִסיָמנָם ק, וְֶעׂשְִרים ׁשְנִּיֹות

 ּתֹוִציא - ׁש ְּבכָל ֵעת ׁשֶּתְִרֶצהֹארִאם ּתְִרֶצה לֵיַדע ְמקֹום ָהג 
 ָהֵעת ּכְֶדֶר ׁשֶּתֹוִציא ֶאְמַצע ַהּׁשֶֶמׁש וְֶאְמַצע ּהֶאְמָצעֹו לְאֹותָ

וְַהּנִׁשְָאר , וְׁשִּׁשִים ַמֲעלֹות וְתִגַרע ָהֶאְמַצע ִמּׁשְלׁש ֵמאֹות ,ַהּיֵָרַח
  .ֹו לְעֹולָם ִיְהיֶה ְמקֹום ַהּזָנָב ּוכְנֶגְּד, ָהֵעתּהאׁש ְּבאֹוָתֹהּוא ְמקֹום ָהר

 פעולה זו היא פעולת חיסור על- ׁש ֵמאוֹת ְוִׁשִּׁשים ַמֲעלוֹתוְֹוִתְגַרע ָהֶאְמַצע ִמְּׁשל )ג
מפני שהוא נע בכיוון מנוגד לתנועות השמש והירח שעסקנו, מקום אמצע הראש

   .הן לעילב
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 כלומר הקו המחבר את הראש והזנב מחלק את המישור- ֲחִצי ַהַּגְלַּגל ְּבָׁשֶוה) ו
   .המעגלי לשני חלקים שווים

ה-ד רישום מבאר להלכות
 בערב בזמן בשעה ששמקום הראש 

  )לעיל הלכה ב(העיקר 
180°57'28'' 

  +''9'1°32   יום29-מהלך הראש באת ף יוסנ

  ''37'182°29  )הלכה ה(אמצע הראש 

ונקבל את , °360- מתוצאהנחסר את ה
  הראשמקום 

177°30'23''=27°30≈  
 במזל בתולה

 ≈'357°30 ≈'357°30  °180מקום הזנב בתוספת 

  דוגמה
ׁש לִתְִחּלַת לֵיל ֶעֶרב ֹאר ֲהֵרי ׁשֶָרִצינּו לֵיַדע ְמקֹום ָה?ּכֵיַצדד 

 ּוִמנְיַן , ׁשִֶהיא ׁשְנַת ָהִעָּקרׁש ִאּיָר ִמּׁשָנָה זֹוֶדֹחׁשַָּבת ׁשֶּיֹומֹו ׁשֵנִי לְ
ַהּיִָמים ַהּגְמּוִרים ִמּתְִחּלַת לֵיל ָהִעָּקר ַעד ּתְִחּלַת לֵיל זֹו ׁשֶָאנּו 

  .ּתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹום -ׁש ּבֹו ֹאררֹוִצים לֵיַדע ְמקֹום ָה

ּוא וְה, ת ַעל ַהֶּדֶר ֶׁשּיַָדְעָּתֹאׁש לֵָעת ַהּזאֹרּתֹוִציא ֶאְמַצע ָהה 
 יֵֵצא לְ - ׁשֶּתֹוִסיף ַמֲהלָכֹו לְתְִׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹום ַעל ָהִעָּקר

ׁש ֵמָאה ּוׁשְַּתיִם ּוׁשְמֹונִים ַמֲעלֹות וְתִׁשְָעה וְֶעׂשְִרים אֹרֶאְמַצע ָה
ּתִגַרע . ז"ט ל"ב כ"ִסיָמנָם קפ, ים ׁשְנִּיֹותֲחלִָקים וְׁשֶַבע ּוׁשְלׁשִ
ִיּׁשֵָאר לְ ֵמָאה וְׁשֶַבע  -אֹות וְׁשִִּׁשים ֶאְמַצע זֶה ִמּׁשְלׁש ֵמ

, ים ֲחלִָקים וְׁשָלׁש וְֶעׂשְִרים ׁשְנִּיֹותוְׁשְִבִעים ַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשִ
 וְַאל ּתְִפנֶה ֶאל ;ׁשֹארָה  וְזֶה הּוא ְמקֹום,ג" כ'ז ל"ִסיָמנָם קע

ַבע וְֶעׂשְִרים ׁשְֶּבל ְּבתּולָה ׁש ְּבַמּזַאֹרנְִמָצא ְמקֹום ָה. ַהּׁשְנִּיֹות
ֹו ְּבַמּזַל ָּדגִים ְּבׁשֶַבע  ּוְמקֹום ַהּזָנָב ּכְנֶגְּד,ים ֲחלִָקיםַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשִ

  .ים ֲחלִָקיםוְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות ּוְׁשלׁשִ

 , לְִפיָכ.ׁש ּוֵבין ַהּזָנָב ֲחִצי ַהּגַלְּגַל ְּבׁשָוֶהאֹרלְעֹולָם יְִהיֶה ֵּבין ָהו 
ַ- ׁשֹארְמָצא ּבֹו ְמקֹום ָהּכָל ַמּזָל ׁשֶּתִ ל ׁשְִביִעי  יְִהיֶה ַהּזָנָב ְּבַמּז

ׁש אֹר ִאם יְִהיֶה ָה:ִמֶּמּנּו ִּבכְמֹו ִמנְיַן ַהַּמֲעלֹות וְַהֲחלִָקים ְּבׁשָוֶה
ַ - ל ְּפלֹונִי ְּבֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ְּבַמּזַ ל יְִהיֶה ַהּזָנָב ְּבֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ִמַּמּז

  .ׁשְִביִעי ִמֶּמּנּו
  רוחב הירח

ׁש ּוְמקֹום ַהּזָנָב ּוְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמּתִי ֹארּוֵמַאַחר ׁשֶּתֵַדע ְמקֹום ָהז 
ׁש אֹו ִעם ַהּזָנָב ֹאר ִאם ָמָצאָת ַהּיֵָרַח ִעם ָה:ִהתְּבֹונֵן ִּבׁשְלָׁשְָּתם -
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הוא זהה מקום הירח ומקום הראש או הזנב,  כלומר- ֵחֶלק ֶאָחדְוְּבַמֲעָלה ַאַחת ) ז
א ִיְהֶיה לוֹ ֹרַחב) ט . הראש והזנב- ִמְׁשֵּתי ַהְּנֻקּדוֹת )ח .הן במעלות הן בחלקים ֶׁש

 המרחק הזוויתי בין הירח לבין- ַמְסלּול ָהֹרַחב) י. °0 מפני שזווית הרוחב היא -
  . ראש

ּתֵַדע ֶׁשֵאין ַהּיֵָרַח נֹוֶטה ֹלא לְִצפֹון  - ֵחלֶק ֶאָחדוְְּבַמֲעלָה ַאַחת 
ׁש אֹרוְִאם ָרִאיתָ ְמקֹום ַהּיֵָרַח לְִפנֵי ְמקֹום ָה. ַהּׁשֶֶמׁש וְֹלא לְִדרֹוָמּה

. ּתֵַדע ׁשֶַהָּיֵרַח נֹוֶטה לְִצפֹון ַהּׁשֶֶמׁש - וְהּוא הֹולֵ ּכְנֶגֶד ַהּזָנָב 
ׁש ֹאר וֲַהֵרי הּוא הֹולֵ ּכְנֶגֶד ָה,וְִאם ָהיָה ַהּיֵָרַח לְִפנֵי ְמקֹום ַהּזָנָב

   .ַדע ׁשֶַהּיֵָרַח נֹוֶטה לְִדרֹום ַהּׁשֶֶמׁשּתֵ -

ִהיא  -ַהּנְִטּיָה ׁשֶּנֹוֶטה ַהּיֵָרַח לְִצפֹון ַהֶּׁשֶמׁש אֹו לְִדרֹוָמּה ח 
ב ַחֹר'נְִקָרא  -פֹון ָּצִאם ָהיָה נֹוֶטה לַוְ. 'ב ַהּיֵָרַחַחֹר'ַהּנְִקֵראת 

 וְִאם ָהיָה ';ב ְּדרֹוִמיַחֹר'נְִקָרא  -רֹום ָּד וְִאם ָהיָה נֹוֶטה לַ';ְצפֹונִי
  ּכְמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,בַחֹרֹלא יְִהֶיה לֹו  -ַהּיֵָרַח ְּבַאַחת ִמׁשְֵּתי ַהּנְֻקּדֹות 

  .)ז, לעיל(

 ֵּבין ,ֵתר ַעל ָחֵמׁש ַמֲעלֹותב ַהּיֵָרַח ָיַחֹרלְעֹולָם ֹלא יְִהיֶה ט 
ׁש אֹר ַיתְִחיל ִמן ָה:ֶאּלָא ָּכ הּוא ַּדְרּכֹו. רֹוםָּדפֹון ֵּבין ַּבָּצַּב

 ַעד ׁשֶּיַּגִיַע לְָחֵמׁש ,וְַהֶּמְרָחק הֹולֵ וְנֹוָסף, וְיִתְַרֵחק ְמַעט ְמַעט
ב ַחֹרא יְִהיֶה לֹו ֹּל ַעד ׁשֶ, וְיִתְָקֵרב ְמַעט ְמַעטרֹז וְיֲַח;ַמֲעלֹות

ָסף ַעד  וְַהֶּמְרָחק נֹו, וְיִתְַרֵחק ְמַעט ְמַעטרֹז ְויֲַח;ּכְֶׁשּיַּגִיַע לַּזָנָב
  .בַחֹרא יְִהיֶה לֹו ֹּל ַעד ׁשֶ, וְיִתְָקֵרברֹז וְיֲַח;ׁשֶּיַּגִיַע לְָחֵמׁש ַמֲעלֹות

  מסלול הרוחב
וְִאם , ב ַהּיֵָרַח ּכַָּמה הּוא ְּבכָל ֵעת ׁשֶּתְִרֶצהַחֹרִאם ּתְִרֶצה לֵיַדע י 

ַח ׁש ּוְמקֹום ַהּיֵָרֹאר ּתֹוִציא ְמקֹום ָה- ְצפֹונִי הּוא אֹו ְּדרֹוִמי
ׁש ִמְּמקֹום ַהּיֵָרַח ֹארוְתִגַרע ְמקֹום ָה, ָהֲאִמּתִי לְאֹותָּה ָהֵעת

וְִאם יְִהיֶה ַמְסלּול . 'בַחֹרַמְסלּול ָה' וְַהּנִׁשְָאר הּוא ַהּנְִקָרא ,ָהֲאִמּתִי
ב ַהּיֵָרַח ַחֹרּתֵַדע ׁשֶ -ב ִמַּמֲעלָה ַאַחת ַעד ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים ַחֹרָה

ב ַחֹרּתֵַדע ׁשֶ - יָה ַהַּמְסלּול יָתֵר ַעל ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים  וְִאם ָה;ְצפֹונִי
 וְִאם ָהיָה ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים ְּבׁשָוֶה אֹו ׁשְלׁש ֵמאֹות ;ַהּיֵָרַח ְּדרֹוִמי

 וְתְִרֶאה ְמנַת רֹזוְתֲַח. ב ְּכלָלַחֹרֵאין ַלּיֵָרַח  - וְׁשִּׁשִים ְּבׁשָוֶה 
 ,רֹוםָּדפֹון אֹו לַָּצּוא ִׁשעּור נְִטּיָתֹו לַוְה, ב ּכַָּמה ִהיאַחֹרַמְסלּול ָה

  ּכְמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו',ַהְּצפֹונִי' אֹו 'ב ַהּיֵָרַח ַהְּדרֹוִמיַחֹר'וְהּוא ַהּנְִקָרא 
  .)ט, לעיל(
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. זווית הרוחב של הירח במיקומו במסלול הרוחב שלו- ְמַנת ַמְסלּול ָהֹרַחב) יא
ךניתן לחשב את שאר הזוויות מתו,  כיוון שהמסלול הוא סימטרי במעגל שלם)יג

  . רבע המעגל

  יאה רישום מבאר להלכ

  מסלול
  הרוחב

  מנתו

°10  0°52' 
°20  1°43' 
°30  2°30' 
°40  3°13' 
°50 °50'3 
°60  4°20'  

°70  °42'4 
°80  °55'4  

°90  °0'5 

  מנת מסלול הרוחב

 ?בַחֹרוְכַָּמה ִהיא ְמנַת ַמְסלּול ָהיא 
ב ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ַחֹרִאם יְִהיֶה ַמְסלּול ָה

.  וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים ׁשְנִַיםנָתֹויֶה ְמּתְִה -
וְִאם ִיְהיֶה ַהַּמְסלּול ַהּזֶה ֶעׂשְִרים 

נָתֹו ַמֲעלָה ַאַחת ּתְִהיֶה ְמ -ַמֲעלֹות 
וְִאם יְִהיֶה . ה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקיםּוׁשְלׁשָ

נָתֹו ׁשְֵּתי ּתְִהיֶה ְמ -ים ַהַּמְסלּול ׁשְלִׁש
וְִאם יְִהיֶה . םים ֲחלִָקיַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשִ

נָתֹו ׁשָלׁש ּתְִהֶיה ְמ -ַהַּמְסלּול ַאְרָּבִעים 
וְִאם יְִהיֶה ַהַּמְסלּול ֲחִמּׁשִים . ה ָעׂשָר ֲחלִָקיםַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשָ

וְִאם יְִהיֶה . נָתֹו ׁשָלׁש ַמֲעלֹות ַוֲחִמּׁשִים ֲחלִָקיםּתְִהיֶה ְמ - ַמֲעלֹות 
. נָתֹו ַאְרַּבע ַמֲעלֹות וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקיםּתְִהיֶה ְמ -ַהַּמְסלּול ׁשִּׁשִים 

נָתֹו ַאְרַּבע ַמֲעלֹות ּוׁשְנִַים ּתְִהיֶה ְמ - וְִאם יְִהיֶה ַהַּמְסלּול ׁשְִבִעים 
נָתֹו ּתְִהֶיה ְמ -וְִאם יְִהיֶה ַהַּמְסלּול ׁשְמֹונִים . וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים
וְִאם יְִהיֶה ַהַּמְסלּול . לִָקים וֲַחִמּׁשִים ֲחוֲַחִמּׁשָהַאְרַּבע ַמֲעלֹות 

  .נָתֹו ָחֵמׁש ַמֲעלֹותּתְִהיֶה ְמ -ּתְִׁשִעים 

ּתִַּקח ָהָראּוי לֶָהם לְִפי  -רֹות ֲעׂשָוְִאם יְִהיּו ֲאָחִדים ִעם ָהיב 
 ּכְמֹו ֶׁשָעִׂשיָת ְּבַמְסלּול ַהּׁשֶֶמׁש ,ֵּבין ְׁשּתֵי ַהָּמנֹותׁשֶר תֵַהּיָ

ב ׁשָלׁש וֲַחִמּׁשִים ַחֹר ֲהֵרי ׁשֶָהָיה ַמְסלּול ָה? ֵּכיַצד.ּוְבַמְסלּול ַהּיֵָרַח
נָתֹו ּוכְָבר יַָדְעּתָ ֶׁשִאּלּו ָהיָה ַהַּמְסלּול ֲחִמּׁשִים ָהְיתָה ְמ, ַמֲעלֹות

 וְִאּלּו ָהיָה ַהַּמְסלּול ׁשִּׁשִים ָהיְתָה ,ׁשָלׁש ַמֲעלֹות וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים
ר ֵּבין ׁשְֵּתי תֵנְִמָצא ַהּיָ, ֶעׂשְִרים ֲחלִָקיםנָתֹו ַאְרַּבע ַמֲעלֹות וְְמ

וְנְִמָצא לְִפי , ה ֲחלִָקים לְכָל ַמֲעלָהׁשְלׁשָ, ים ֲחלִָקיםַהָּמנֹות ׁשְלׁשִ
נָתֹו ׁשָלׁש ַמֲעלֹות  ְמ, ׁשֶהּוא ׁשָלׁש וֲַחִמּׁשִים,ֶחׁשְּבֹון ַמְסלּול זֶה

  .ֲעׂשֶה ְּבכָל ִמנְיָן ּוִמנְיָן זֹו ּתַוְַעל ֶּדֶר. וְתִׁשְָעה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים

 ּכְמֹו ,ב ַעד ּתְִׁשִעיםַחֹרנָתֹו ׁשֶּלְַמְסלּול ָהֵמַאַחר ׁשֶּתֵַדע ְמיג 
ַהַּמְסלּולִמנְיָנֹות ּתֵַדע ָמנֹות ׁשֶּלְכָל - )יב- יא, לעיל( ׁשֶהֹוַדְענּו : 

ּתִגַרע  - ׁשְמֹונִים תֵר ַעל ּתְִׁשִעים ַעד ֵמָאה ּוׁשִֶאם יְִהיֶה ַהַּמְסלּול ָי
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*'מח "ִסיָמנוֹ י :בעמוד הבא .בעיגול המספרים, ט, ראה לעיל טו- ּוְכָבר ָיַדְעָּת) יט
א"רל: י" יש בכ- *'יא "ִסיָמנוֹ רל. ו"ח ל"י בהם כתוב י"ויש כ. החל ממזל שור -
51°-שווה ל °231 מסלול של - ַּבְּדָרִכים ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבֶפֶרק ֶזה .והוא מדויק יותר', ו
°50שימוש בטבלה שבהלכה יא ובחישוב מנת המסלול שבין ). °180בהפחתת (

  . '3°53 מלמד שמנת מסלול הרוחב היא °60לבין 

 רישום מבאר להלכה יט
המקום האמתי של הירח 

באייר '  בליל בבשעת הראייה
 30°+'18°40=, )ט,לעיל טו(

  בעיגול החלקים

48°40' 

) °360בתוספת (אפשר לייצגו 
 גם כך

408°40'

'177°30- נחסר את מקום הראש
'231°10≈ ונקבל את מסלול הרוחב

  .וְַהּנִׁשְָאר ּתֵַדע ּבֹו ַהָּמנָה, ַהַּמְסלּול ִמֵּמָאה ּוׁשְמֹונִים

תֵר ִמֵּמָאה ּוׁשְמֹונִים ַעד ָמאתַיִם וְכֵן ִאם ָהיָה ַהַּמְסלּול יָיד 
  .וְַהּנִׁשְָאר ּתֵַדע ּבֹו ַהָּמנָה, ּתִגַרע ִמֶּמּנּו ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים -וְׁשְִבִעים 

תֵר ַעל ָמאתִַים וְׁשְִבִעים ַעד ׁשְלׁש ֵמאֹות וְִאם ָהיָה ַהַּמְסלּול יָטו 
וְַהּנִׁשְָאר ֵּתַדע ּבֹו ,  ּתִגַרע אֹותֹו ִמּׁשְלׁש ֵמאֹות וְׁשִּׁשִים- וְׁשִּׁשִים
  .ַהָּמנָה

  דוגמה
 ּתִגַרע אֹותֹו -  ֲהֵרי ֶׁשָהיָה ַהַּמְסלּול ֵמָאה וֲַחִמּׁשִים?ֵּכיַצדטז 

 - ים ּוכְָבר יַָדְעָּת ׁשְֶּמנַת ׁשְלׁשִ. ים נִׁשְָאר ׁשְלִׁש,ֵּמָאה ּוׁשְמֹונִיםִמ
 - וְָכ ּתְִהיֶה ְמנַת ֵמָאה וֲַחִמּׁשִים ;ים ֲחלִָקיםׁשְֵּתי ַמֲעלֹות ּוׁשְלִׁש
  .ים ֲחלִָקיםׁשְֵּתי ַמֲעלֹות ּוׁשְלִׁש

 ,ּנּו ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים ִּתגַרע ִמֶּמ-  ֲהֵרי ׁשֶָהיָה ַהַּמְסלּול ָמאתַיִםיז 
ּוְכָבר יַָדְעּתָ ׁשְֶּמנַת ֶעׂשְִרים ִהיא ַמֲעָלה ַאַחת . יִָּׁשֵאר ֶעׂשְִרים

ּתְִהיֶה  - וְָכ ּתְִהֶיה ְמנַת ָמאַתיִם ;ה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקיםּוׁשְלׁשָ
  .ה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקיםַמֲעלָה ַאַחת ּוׁשְלָׁש

 ּתִגַרע אֹותֹו ִמּׁשְלׁש - ּול ׁשְלׁש ֵמאֹותֲהֵרי ׁשֶָהיָה ַהַּמְסליח 
ַאְרַּבע  -ּוכְָבר יַָדְעּתָ ׁשְֶּמנַת ִׁשּׁשִים . נְִׁשָאר ׁשִִּׁשים, ֵמאֹות וְׁשִִּׁשים

ַאְרַּבע  -נַת ׁשְלׁש ֵמאֹות  ְוכָ ִהיא ְמ;ַמֲעלֹות וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים
  .ַהִּמנְיָנֹות ְּבכָל וְַעל ֶּדֶר זֹו. ַמֲעלֹות וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים

ב ַחֹרֲהֵרי ׁשֶָרִצינּו לֵיַדע יט 
 רּוַח הַהּיֵָרַח ּכַָּמה הּוא ּוְבֵאי זֶ

 , ְּדרֹוִמיאֹו ִאם ְצפֹונִי ,הּוא
ִּבתְִחּלַת לֵיל ֶעֶרב ׁשַָּבת ׁשֵנִי 

ּוכְָבר , ׁש ִאּיָר ִמּׁשָנָה זֹוֶדֹחלְ
יַָדְעּתָ ׁשְֶּמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמּתִי 

 נֶה ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים ִמַּמּזַלֹוה ְּבלֵיל זֶה ִּבְׁשמָהיָ



231  פרק טז, הלכות קידוש החודש

ׁש ָהיָה ְּבאֹותָּה ָהֵעת ְּבׁשֶַבע אֹר ּוְמקֹום ָה,*'ח מ"ִסיָמנֹו י ,ׁשֹור
. 'ז ל"ִסיָמנֹו כ, ל ְּבתּולָהִמַּמּזַים ֲחלִָקים וְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשִ

ב ַחֹריֵֵצא ְל ַמְסלּול ָה -ׁש ִמְּמקֹום ַהּיֵָרַח אֹרּתִגַרע ְמקֹום ָה
 ,*'יא "ִסיָמנֹו רל,  ֲחלִָקיםֲעׂשָָרהים ַמֲעלֹות ָמאתַיִם ַאַחת ּוׁשְלׁשִ
 ַהָּמנָה תאוְנְִמֵצ.  ַעל ַהֲחלִָקים ְּבכָל ַהַּמְסלּולןלְִפי ׁשֵֶאין ַמׁשְּגִיִחי

 ׁשָלׁש - )יח- יד, לעיל( ְּבֶפֶרק זֶהַמְסלּול זֶה ַּבְּדָרכִים ׁשֵֶּבַאְרנּו ׁשֶּלְ
ֶ,וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים הַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשָ ב ַהּיֵָרַח ִּבתְִחּלַת ַחֹר אהּוה  וְז

  .תֵר ַעל ֵמָאה ּוׁשְמֹונִיםׁשֲֶהֵרי ַהַּמְסלּול ָי,  וְהּוא ְּדרֹוִמי;לֵיל זֶה

ר ְבָעה ָעׂשָ   ֶּפֶרק ׁשִ
וניתנת תשובה לשאלה , בונות הראייהבפרק זה באים לידי גמר חש: הקדמה 

. ו לאםבליל שלושים א) מבחינה אסטרונומית(להיראות יכול אם הירח החדש 
ם מסביר את הסיבות " רבנו הרמב.הקדמות לפרק יאה לקרוא שוב את וראוי

  .אך לא את הדרך שמגיעים בה לתוצאת תיקון זו, לתיקון החישוב ואת תוצאתו
 אם נתעלם מתנועת הכוכבים במשך -  מהארץהשמש והירח לצופה מסלולי 

הנראים כנעים ממזרח למערב בשל תנועת כדור , ובכללם השמש והירח(היום 
מפת הכוכבים ,  שעות24-הרי שלאחר סיבוב יומי של כ ,)הארץ סביב צירו

השמש ): ככוכבי לכת( השמש והירח םמלבד מיקו, ראה זהה ליום אתמולית
.  מעלות ממיקומו אמש12-והירח יראה כ, דםתיראה כמעלה ממיקומה יום קו

, )לקההִמ(במשך השנה השמש תיראה כמשלימה סיבוב על מסלול המזלות 
הארץ כנע בכיפת השמים קרוב למסלול השמש עד כדי ן ראה לצופה מיוהירח י

המסלול . א: מסלוליםמספר קיימים , כאמור בהקדמה לפרק יא. °5סטייה של 
 היממהיום והמסלול שהירח עובר במשך היומי שהשמש עוברת במשך ה

.  הנובע מסיבוב כדור הארץ סביב צירו,)במסלול המקביל לקו המשווה השמימי(
 ; במשך חודש-ירח ה :את כדור הארץמקיפים בו המסלול שהשמש והירח . ב
, לקההִמ, מסלול השמש במשך השנה על כיפת השמים . במשך שנה-שמש הו

הירח נראה נע על רקע ). המזלות(כוכבים ידועות מסומן כקו העובר דרך קבוצות 
  . לעילכאמור,  מעטממסלול המלקהוסוטה , קבוצות כוכבים אלו

ית והזו( מיקום הירח והשמש נעשה על פי מיקום אורך - ירח ראש החודש 
כלומר ,  ממסלול המזלותהבדלה(ורוחב ) שהשלים במסלולו ממזרח למערב

שכן השמש נעה על מסלול , °0תמיד הוא שמש רוחב ה). נטייתו לצפון או לדרום
ה של יורוחב הירח יכול להגיע עד כדי סטי, )הוא מישור הייחוס שלנוש (המלקה

הירח והשמש נמצאים בדיוק באותה זווית  ,בזמן המולד האמתי.  מהמלקה°5
,  מתלכד עם השמשהמלקההיטל מיקום הירח על  ( השמיםכדוראורך על פני 

אינו במצב זה הירח ). ח נמצא בקרבה מירבית למילקההיר: ובמילים אחרות
,  מתרחש ליקוי חמה0-ואם זווית הרוחב שלו קרובה מספיק ל(נראה לחלוטין 

 הירח נע במסלולו סביב ).חלקי או מלאכלומר שהירח מסתיר את השמש באופן 
ייראה ,  בכל ערב בשעה קבועה,כלומר.  מזרחה°12-הארץ ומתקדם בכל יום כ

בשל (ך הלילה הלנע במהוא ו, ל את מסלולו מעט מזרחה מיום אמשהירח מתחי
יופיע ,  למשל,באמצע החודש. ממזרח למערב) סיבוב כדור הארץ סביב צירו

הופעתו של . וון מערביהירח המלא בתחילת הערב במזרח וינוע במשך הלילה לכ

 אפשרות ראיית
  הירח
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  דקות20-שהירח מופיע ככ ,בלילה הראשון. השמשן התרחקותו ממהירח נובעת 

יעלם י דק וכקוולכן ייראה , המרחק בינו לבין השמש קטן, לאחר שקיעת השמש
מסלול שקיעת הירח יהיה במקביל לקו . לאחר זמן קצר") ישקע("במערב 

כמאויר , °32ית של והוא קו דמיוני בזובאופק ירושלים ש(המשווה השמימי 
פיק הירח ייראה בליל שלושים שלאחר המולד רק אם הס). בהקדמת פרק יא

 אם הירח :בסיס המענה לשאלת ראיית הירח הוא, אם כן. השמשן להתרחק מ
דבר זה מחושב על מסלול (כדי שיהיה ניתן לראותו השמש מרחק גדול ן רחוק מ

קו המשווה המקביל למחושב על מסלול (וכמה זמן יעבור עד שישקע ) לקההִמ
  . )השמימי

,  כדי להבין את החישובים השונים במהלך הפרק– חישוב קשת הראייה  
נתאר בקוים את האפשרויות השונות של מיקום קו המלקה יחסית לקו המשווה 

צפוני או (ואת מיקומו של הירח יחסית לקו המלקה , )מצפון או מדרום לו(
 מתלכד קו המשווה השמימי –ון בימות השוי .סך הכל ארבע אפשרויות). דרומי

  : לצורך האיורים הבאים נציין את המקומות הבאים. עם קו המילקה
  ש
  ב
  ג
  
  ד
  ק

  .מיקום השמש בשקיעתה. חיתוך המלקה עם האופק
  היטל אנכי של הירח על המילקה

היטל אנכי של הירח על =  מ . עם המילקהירח-הקו מחיתוך 
  .המשווה

  .על המשווה, אופק לנקודה ג-נקודה מקבילת
  .על המשווה, אופק לירח-נקודה מקבילת

  :ואת הקוים הבאים     
   ב-ש
   ירח-ב
   ג-ש
   מערב-ד
   מערב-ק

  )אורך ראשון עם תיקון(אורך שני 
  )רוחב ראשון עם תיקון(רוחב שני 

  אורך שלישי
  אורך רביעי 
  .קשת הראייה

  

צפיית הירח : איור מבאר
. ישראל-הראשון מארץ

ור שלמעלה ניתן באי
לראות את שקיעת השמש 
. בקו האופק המערבי

השמש נמצאת על מסלול 
מסלול השמש (המִילקה 

הירח במסלולו ). השנתי
נמצא ) שאינו מסומן כאן(

והוא , דרומית לקו הִמלקה
במסלול  עתיד לשקוע

המקביל לקו המשווה 
 °32בזווית של , השמימי

מצד האופק זו זווית של (
רח מצוין מיקום הי). °58

יחסית לקו הִמלקה על פי 
ועל ) על קו הִמלקה(אורכו 

 גודל קטע האנך(פי הרוחב 
 המסלול קו). לקו הִמלקה
מן ) בנקודות(המסומן 

 האופק הוא אלהירח 
, מסלול השקיעה של הירח

  ".קשת הראייה"ונקרא 

  
הקו המקווקו בין הירח לבין האופק הוא קו 

  ).קשת הראייה(יעה השק
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כשהשמש והירח נמדדים, הירחלבין בין השמש  הסופי המרחק - ֹאֶר ִראׁשוֹן) א
 שקיעתרלאח) המסלול השנתי של השמש, הִמלקה (על מסלול קו המזלות

- ִלְׁשַעת ָהְרִאָּיה. )ז,ואיור יאביאור , ראה לעיל(יתי מרחק זה הוא מרחק זוו. השמש
 יום לאחר ראיית29, )ו,לעיל יד( דקות לאחר השקיעה 20-כ, זמן ראיית הירח
   .דש הקודםהירח החדש בחו

  
  אורך ראשון ורוחב ראשון

 ּכְֵדי ֶׁשּיְִהיּו ֲעִתיִדים ּומּוכָנִים ִליִדיַעת ,ּכָל ַהְּדָבִרים ׁשִֶהְקַּדְמנּוא 
וְתֹוִציא ְמקֹום ּותְַחּׁשֵב  ּתַתְִחיל -  תאֹזּוכְׁשֶּתְִרֶצה לַָדַעת . ָהְרִאּיָה
ׁש לִׁשְַעת ֹאר ָהֲאִמּתִי ּוְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמּתִי ּוְמקֹום ָהַהּׁשֶֶמׁש
,  וְתִגַרע ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש ָהֲאִמּתִי ִמְּמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמּתִי,ָהְרִאּיָה

  .' ִראׁשֹוןֶרֹא'וְַהּנִׁשְָאר הּוא ַהּנְִקָרא 

  . מבארים לקשת הראייהיםאיור

  
ירח ברוחב , ִמלקה בתקופת תשרי

  . שקיעה קצרה מאוד-דרומי 
  

ירח ברוחב , ִמלקה בתקופת תשרי
  .ת שקיעה בינוני-צפוני 

הקלִמ

ברעמ

ב
דג

ש

ק

הוושמ

מ

  
  

ירח ברוחב  ,בתקופת ניסן ִמלקה
  . שקיעה בינונית-דרומי 

  

ירח ברוחב , ִמלקה בתקופת ניסן
  . שקיעה ארוכה-צפוני 
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 משום שהירח- ' וכו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלעוָֹלם ֶׁשֵּיָרֶאה ַהָּיֵרַח)ג . דייק בהם- ְוִהָּזֵהר) ב
וקרבתו היתרה לאור, ולכן הוא דק ביותר, החדש לא התרחק די מן השמש

 דקות לאחר20אילו היה הירח נראה . השמש אינה מאפשרת לראות אותו
ְּבַוַּדאי ֶׁשַהָּיֵרַח ֵיָרֶאה. משעת ראייתו) °9( דקות 36היה שוקע תוך , שקיעת השמש

 האורך- ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים) ד.  המרחק הגדול מאפשר לראות את הירח-
הירח נע במקביל, לעומת זאת). מסלול השמש(הראשון נמדד לאורך קו המזלות 

נות זמניםר בתקופות שוגם אורך זהה יכול לתאולפיכך , לקו המשווה השמימי
 תקופת טבת- ִמְּתִחַּלת ַמַּזל ְּגִדי ַעד סוֹף ַמַּזל ְּתאוִֹמים. שונים עד לשקיעת הירח

ו הִמלקה נוטה בזווית קטנהק, בזמן זה. כשהיום ארוך מן הלילה, ותקופת ניסן
ראה איורים בהקדמת (ולכן מסלול שקיעת הירח קצר יותר,  מן האופק°58-מ

בזמן.  תשרי תקופת תמוז ותקופת- ְרָטן ַעד סוֹף ַמַּזל ֶקֶׁשתַמַּזל ַסלעומת . )הפרק
ולכן מסלול שקיעת הירח,  מן האופק°58-זה זווית הנטייה של הִמלקה גדולה מ

 .ארוך יותר

ב ַהּיֵָרַח ַחֹר ּתֵַדע - ׁש ּוְמקֹום ַהּיֵָרַחאֹרּוֵמַאַחר ׁשֶּתֵַדע ְמקֹום ָהב 
ב ַחֹר'וְהּוא ַהּנְִקָרא , ב ְצפֹונִי אֹו ְּדרֹוִמיַחֹרוְִאם הּוא , ּכַָּמה הּוא

 וְיְִהיּו ,ב ָהִראׁשֹוןַחֹר ַהּזֶה ָהִראׁשֹון ּוָבֶרֹאוְִהּזֵָהר ָּב. 'ִראׁשֹון
ׁשְנֵיֶהם מּוָכנִין לְָפנֶי.  

  יה לפי האורך הראשוןי הראהיתכנות
 ִאם יֵֵצא לְ ֵּתׁשַע ַמֲעלֹות ְּבׁשָוֶה : זֶה ָהִראׁשֹוןֶרֹאתְּבֹונֵן ְּבוְִהג 

ּתֵַדע ְּבוַַּדאי ׁשִֶאי ֶאְפׁשָר לְעֹולָם ֶׁשּיֵָרֶאה ַהּיֵָרַח  - ת אֹו ָּפחּו
 .ַאֵחר וְֵאין ַאּתָה ָצִרי ֶחׁשְּבֹון, ְּבאֹותֹו ַהּלַיְלָה ְּבכָל ֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל

ּתֵַדע  -ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות  ָחֵמׁש ַעל יָתֵר ָהִראׁשֹון ֶרֹאָה היְִהיֶ וְִאם
וְֵאין ַאּתָה ָצִרי ֶחׁשְּבֹון , ְּבוַַּדאי ׁשֶַהּיֵָרַח יֵָרֶאה ְּבכָל ֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל

ֵמׁש  ָהִראׁשֹון ִמּתֵַׁשע ַמֲעלֹות וְַעד ֲחֶרֹאוְִאם יְִהֶיה ָה. ַאֵחר
 ַעד ׁשֶּתֵַדע , ְּבֶחׁשְּבֹונֹות ָהְרִאּיָהרֹקֹרׁש וְלֲַח ּתְִצָטֵר לְִד-  ֶעׂשְֵרה

  .ִאם יֵָרֶאה אֹו ֹלא יֵָרֶאה

 ְּבֶׁשָהיָה ְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמִּתי ִמּתְִחּלַת ?ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִריםד 
ֲאָבל ִאם ָהיָה ְמקֹום ַהּיֵָרַח . ַמּזַל ּגְִדי ַעד סֹוף ַמּזַל ְּתאֹוִמים

 ָהִראׁשֹון ֶרֹאוְיְִהיֶה ָה,  ַמּזַל ַסְרָטן ַעד סֹוף ַמּזַל ֶקׁשֶתִמּתְִחּלַת
 ּתֵַדע ׁשֵֶאין ַהּיֵָרַח נְרֶאה ּכְלַל - תֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ְּבׁשֶָוה אֹו ָּפחּו

 ָהִראׁשֹון יָתֵר ֶרֹאוְִאם ָהיָה ָה. ְּבאֹותֹו ַהּלַיְלָה ְּבכָל ֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל
. וַַּדאי ֵיָרֶאה ְּבכָל ּגְבּול ִיׂשְָרֵאל -ים ַמֲעלֹות ַעל ַאְרַּבע וְֶעׂשְִר

 -  ָהִראׁשֹון ֵמֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ַעד ַאְרַּבע וְֶעְׂשִרים ֶרֹאוְִאם יְִהיֶה ָה
 ַעד ׁשֶּתֵַדע ִאם יֵָרֶאה , ְּבֶחׁשְּבֹונֹות ָהְרִאּיָהרֹקּתְִצָטֵר לְִדֹרׁש וְלֲַח

  .ִאם ֹלא יֵָרֶאה
  יאורך שני ורוחב שנ
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האורך השני והרוחב השני. כדור הארץ ממרכז עד עתה חישבנו את הזוויות )ה

 כדורעל פניופה הנמצא הם תיקוני הזוויות של צפיית הירח כדי להתאימם לצ
   .ראה איור. ִׁשּנּוי ַהַּמְרֶאהתיקון זה נקרא . הארץ

  ח- הותרישום מבאר להלכ
  שינוי  המזל

מראה 
 האורך

  שינוי
מראה 
 חבהרו

 '9  '59  טלה
  '10  '1  שור

  '16  '58  תאומים
  '27  '52  סרטן
  '38  '43  אריה
  '44  '37  בתולה
  '46  '34  מאזנים
  '45  '34  עקרב
  '44  '36  קשת
  '36  '44  גדי
  '27  '53  דלי
  '12  '58  דגים

 ִהתְּבֹונֵן :וְֵאּלּו ֵהם ֶחׁשְּבֹונֹות ָהְרִאּיָהה 
 ִאם יְִהיֶה .הּואּוְרֵאה ַהּיֵָרַח ְּבֵאי זֶה ַמּזָל 

 ָהִראׁשֹון ֶרֹאּתִגַרע ִמן ָה -ְּבַמּזַל ָטלֶה 
וְִאם יְִהֶיה . ּתְִׁשָעה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים

ה  ַמֲעלֶָרֹאּתִגַרע ִמן ָה -ְּבַמּזַל ׁשֹור 
ּתִגַרע  -וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל ּתְאֹוִמים . ַאַחת
וְִאם . ה ַוֲחִמּׁשִים ֲחלִָקיםנָֹו ׁשְמֶרֹאִמן ָה

 ֶרֹאּתִגַרע ִמן ָה -יְִהיֶה ְּבַמּזַל ַסְרָטן 
וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל . ׁשְנַיִם וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקים

ה  ׁשְלׁשֶָרֹאּתִגַרע ִמן ָה -ַאְריֵה 
ַ. ַאְרָּבִעים ֲחלִָקיםוְ ל וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּז

 ֶרֹאּתִגַרע ִמן ָה - ְּבתּולָה 
. ים ֲחלִָקיםׁשְִבָעה ּוׁשְלׁשִ

 -זְנַיִם ֹאמוְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל 
 ַאְרָּבָעה ֶרֹאּתִגַרע ִמן ָה

ְוִאם יְִהיֶה . ים ֲחלִָקיםּוׁשְלׁשִ
ִּתגַרע ִמן  - ְּבַמּזַל ַעְקָרב 

ים  ַאְרָּבָעה ּוׁשְלׁשִֶרֹאָה
וְִאם ִיְהֶיה ְּבַמּזַל . ֲחלִָקים
 ֶרֹאּתִגַרע ִמן ָה -ֶקׁשֶת 

וְִאם . ים ֲחלִָקיםׁשִּׁשָה ּוׁשְלׁשִ
 ּתִגַרע ִמן ,יְִהיֶה ְּבַמּזַל ּגְִדי

 ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים ֶרֹאָה
וְִאם ִיְהֶיה ְּבַמּזַל . ֲחלִָקים
 ֶרֹאן ָהּתִגַרע ִמ -ְּדלִי 
ּתִגַרע ִמן  - וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל ָּדגִים . ה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקיםׁשְלׁשָ

 ַאַחר ,ֶרֹאְוַהּנִׁשְָאר ִמן ָה.  וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקיםנָהֹוׁשְמ ֶרֹאָה
  .' ׁשֵנִיֶרֹא'הּוא ַהּנְִקָרא  -ׁשֶּתִגַרע ִמֶּמּנּו ֵאּלּו ַהֲחלִָקים 

ֵאינֹו   לְִפי ֶׁשְּמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמִּתי? ֲחלִָקים ֵאּלּוןְרִעיוְלָָּמה ּגֹוו 

ִׁשּנּוי   תיקון–איור מבאר להלכה ה 
  .ַהַּמְרֶאה

 
יתן לראות שזווית באיור שלמעלה נ

הצפייה בירח משתנה ממרכז כדור 
חישובים . הארץ לצפייה על פני הכדור
תיקוני . אלו נעשים רק כלפי הירח

שינויי המראה של השמש זניחים 
מפני קוטנו של כדור הארץ , למדי

והמרחק העצום של , לעומת השמש
  .השמש מן הארץ
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 מעגל הירח נובעים מןתיקוני - ְוַאַחר ָּכ ַּתֲחֹזר ְוִתַּקח )י . מזומן ומוכן- ָעִתיד) ט
אך הירח נע במסלול, העובדה שהחישובים שעשינו היו על מסלול קו המזלות

מ כלאים"ראה פה(  סוטה מעט ממסלולו- ַעט ְּבַמְעָּגלוָֹנלוֹז ְמ. המקביל לקו המשווה
  .)ח,ט

 וְהּוא ,בַחֹר ּוָבֶרֹא ֶאּלָא ׁשִּנּוי ֵיׁש ֵּבינֵיֶהם ָּב,ַהָּמקֹום ׁשֶּיֵָרֶאה ּבֹו
 -   ִּבְׁשַעת ָהְרִאּיָהֶרֹאוְׁשִּנּוי ַמְרֵאה ָה. 'ׁשִּנּוי ַהַּמְרֶאה'ַהּנְִקָרא 

  .)ה, לעיל(  ּכְמֹו ֶׁשָאַמְרנּו,ֶרֹאִעין אֹותֹו ִמן ָהלְעֹולָם ּגֹוְר

ּגֹוְרִעין  -  ב ַהּיֵָרַח ְצפֹונִיַחֹר ִאם ָהיָה :בַחֹרֲאָבל ׁשִּנּוי ַמְרֵאה ָהז 
ב ַחֹר וְִאם ָהָיה ;ב ָהִראׁשֹוןַחֹרב ִמן ָהַחֹרֲחלִָקים ׁשֶּלְׁשִּנּוי ַמְרֵאה ָה

ב ַעל ַחֹרֲחלִָקים ֶׁשּלְׁשִּנּוי ַמְרֵאה ָהמֹוִסיִפין ַה - ַהּיֵָרַח ְּדרֹוִמי
 ןב ָהִראׁשֹון ַאַחר ֶׁשּמֹוִסיִפיַחֹר ּוַמה ּׁשֶּיְִהיֶה ָה.ב ָהִראׁשֹוןַחֹרָה

  .'ב ׁשֵנִיַחֹר' הּוא ַהּנְִקָרא - ָעלָיו אֹו ּגֹוְרִעין ִמֶּמּנּו אֹותָם ַהֲחלִָקים

 ִאם ִיְהיֶה ?ְרִעין אֹותָןוְכַָּמה ֵהם ַהֲחלִָקים ׁשֶּמֹוִסיִפין אֹו ּגֹוח 
 - וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל ׁשֹור . ִּתׁשְָעה ֲחלִָקים -ַהּיֵָרַח ְּבַמּזַל ָטלֶה 

. ִׁשּׁשָה ָעׂשָר ֲחלִָקים - וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל ּתְאֹוִמים . ֲעׂשָָרה ֲחלִָקים
ִאם יְִהֶיה וְ. ׁשְִבָעה ְוֶעׂשְִרים ֲחלִָקים -וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל ַסְרָטן 

ַ. ים ֲחלִָקיםנָה ּוׁשְלׁשִֹוׁשְמ -ְּבַמּזַל ַאְריֵה  ל ְּבתּולָה וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּז
ִׁשּׁשָה  -זְנַיִם ֹאמוְִאם יְִהֶיה ְּבַמּזַל . ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים -

ָּבִעים ֲחִמּׁשָה וְַאְר -ב וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל ַעְקָר. וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים
וְִאם . ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים -וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל ֶקׁשֶת . ֲחלִָקים

וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל ְּדלִי . ים ֲחלִָקיםׁשִּׁשָה ּוׁשְלׁשִ -יְִהיֶה ְּבַמּזַל ּגְִדי 
ָעׂשָר ׁשְנֵים  - וְִאם יְִהיֶה ְּבַמּזַל ָּדגִים . ׁשְִבָעה וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים -

  .ֲחלִָקים

ב ָהִראׁשֹון ַחֹרּתִגַרע אֹותָם ִמן ָה -ּוֵמַאַחר ׁשֶּתֵַדע ֲחלִָקים ֵאּלּו ט 
ָהוְ, )ז, לעיל( אֹו ּתֹוִסיף אֹותָם ָעלָיו ּכְמֹו ׁשֶהֹוַדְענּו ְב ַחֹריֵֵצא ל

 ַמֲעלֹות וְתֵַדע ּכַָּמה,  ּוכְָבר יַָדְעּתָ ִאם הּוא ְצפֹונִי אֹו ְּדרֹוִמי,ַהּׁשֵנִי
 וְיְִהיֶה ,וְתָכִין אֹותֹו לְָפנֶי, ב ַהּׁשֵנִיַחֹרוְכַָּמה ֲחלִָקים נֲַעָׂשה זֶה ָה

  .ָעִתיד
  מעגל הירח 

 ִמְּפנֵי ,ִמְקָצתֹוב ַהּׁשֵנִי ַהּזֶה ַחֹר וְתִַּקח ִמן ָהרֹזוְַאַחר ּכָ ּתֲַחי 
 ?ִּמְקָצת ׁשֶּתִַּקח ִמֶּמּנּווְכַָּמה ִהיא ַה. ׁשֶַהּיֵָרַח נָלֹוז ְמַעט ְּבַמְעּגָלֹו

 הִאם יְִהיֶה ְמקֹום ַהּיֵָרַח ִמּתְִחּלַת ַמּזַל ָטלֶה ַעד ֶעׂשְִרים ַמֲעלָ
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ִּתַּקח  -  ִמֶּמּנּוהזְנַיִם ַעד ֶעׂשִרים ַמֲעלָֹאמאֹו ִמּתְִחּלַת ַמּזַל , ִמֶּמּנּו
 ֵמֶעׂשְִרים ִמַּמּזַל וְִאם יְִהיֶה ַהּיֵָרַח. ׁשָיוְמב ַהּׁשֵנִי ְׁשנֵי ֻחַחֹרִמן ָה

זְנַיִם אֹמ אֹו ֵמֶעׂשְִרים ִמַּמּזַל ,ָטלֶה ַעד ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ִמַּמּזַל ׁשֹור
ב ַהּׁשֵנִי ַחֹרּתִַּקח ִמן ָה - ַעד ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ִמַּמּזַל ַעְקָרב

וְִאם ִיְהיֶה ַהּיֵָרַח ֵמֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ִמַּמּזַל ׁשֹור ַעד . ׁשְלִיִׁשיתֹו
  אֹו ֵמֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ִמַּמּזַל ַעְקָרב ַעד ֶעׂשְִרים ִמֶּמּנּו,ִרים ִמֶּמּנּוֶעׂשְ

וְִאם יְִהיֶה ַהּיֵָרַח ֵמֶעׂשְִרים . ְרִביִעיתֹוב ַהּׁשֵנִי ַחֹרּתִַּקח ִמן ָה -
  אֹו ֵמֶעׂשְִרים ִמַּמּזַל ַעְקָרב ַעד סֹופֹו,ַמֲעלֹות ִמַּמּזַל ׁשֹור ַעד סֹופֹו

וְִאם יְִהיֶה ַהּיֵָרַח ִמּתְִחּלַת ַמּזַל . ֲחִמיׁשִיתֹוב ַהּׁשֵנִי ַחֹר ָהּתִַּקח ִמן -
 אֹו ִמּתְִחּלַת ַמּזַל ֶקׁשֶת ַעד ֶעׂשֶר ,ּתְאֹוִמים ַעד ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ִמֶּמּנּו

וְִאם יְִהיֶה ַהּיֵָרַח . ׁשְתּותֹוב ַהּׁשֵנִי ַחֹרּתִַּקח ִמן ָה -  ַמֲעלֹות ִמֶּמּנּו
 אֹו ֵמֶעׂשֶר ,ֲעלֹות ִמַּמּזַל ּתְאֹוִמים ַעד ֶעׂשְִרים ִמֶּמּנּוֵמֶעׂשֶר ַמ

ִצי ב ַהּׁשֵנִי ֲחַחֹרּתִַּקח ִמן ָה - ִמַּמּזַל ֶקׁשֶת ַעד ֶעׂשְִרים ִמֶּמּנּו
וְִאם יְִהיֶה ְמקֹום ַהּיֵָרַח ֵמֶעׂשְִרים ִמַּמּזַל ּתְאֹוִמים ַעד . ׁשְתּותֹו

 ֵמֶעׂשְִרים ִמַּמּזַל ֶקׁשֶת ַעד ָחֵמׁש  אֹו,ָחֵמׁש וְֶעׂשְִרים ִמֶּמּנּו
וְִאם יְִהיֶה . ׁשְתּותֹוב ַהּׁשֵנִי ְרִביַע ַחֹרִּתַּקח ִמן ָה - וְֶעׂשְִרים ִמֶּמּנּו

ְמקֹום ַהּיֵָרַח ֵמָחֵמׁש וְֶעׂשְִרים ִמַּמּזַל ּתְאֹוִמים ַעד ָחֵמׁש ַמֲעלֹות 
ּזַל ֶקׁשֶת ַעד ָחֵמׁש ַמֲעלֹות  אֹו ֵמָחֵמׁש וְֶעׂשְִרים ִמַּמ,ִמַּמּזַל ַסְרָטן
וְִאם .  ַמְעּגָלנְלִיזַתלְִפי ׁשֵֶאין ּכָאן ,  ֹלא ִּתַּקח ּכְלּום- ִמַּמּזַל ּגְִדי

 אֹו ֵמָחֵמׁש ִמַּמּזַל ,יְִהיֶה ַהּיֵָרַח ֵמָחֵמׁש ִמַּמּזַל ַסְרָטן ַעד ֶעֶׂשר ִמֶּמּנּו
וְִאם . ׁשְתּותֹוב ַהּׁשֵנִי ְרִביַע ַחֹר ּתִַּקח ִמן ָה- ּגְִדי ַעד ֶעׂשֶר ִמֶּמּנּו

 אֹו ,יְִהיֶה ְמקֹום ַהּיֵָרַח ֵמֶעׂשֶר ִמַּמּזַל ַסְרָטן ַעד ֶעׂשְִרים ִמֶּמּנּו
ב ַהּׁשֵנִי ֲחִצי ַחֹר ּתִַּקח ִמן ָה- ֵמֶעׂשֶר ִמַּמּזַל ּגְִדי ַעד ֶעׂשְִרים ִמֶּמּנּו

  ירישום מבאר להלכה 

  מיקום הירח
  מעגל
  הירח

0°-20°  160°-180°  180°-200°  340°-360°  2/5  
20°-40°  140°-160°  200°-220°  320°-340°  1/3  
40°-50°  130°-140°  220°-230°  310°-320°  1/4  
50°-60°  120°-130°  230°-240°  300°-310°  1/5  
   ְׁשתּותוֹ=1/6  300°-290°  250°-240°  120°-110°  70°-60°
70°-80°  100°-110°  250°-260°  280°-290°  1/12  
80°-85°  95°-100  260°-265°  275°-280°  1/24  
85°-95°   265°-275°    0  
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 הוספת מעגל הירח או הפחתתו נובעות-  ְּדרוִֹמיאוֹ ְצפוִֹני ָהָיהְוִתְרֶאה ִאם ) יא
  ). צפוני או דרומי(ממיקום הרוחב של הירח 

 ,ִרים ִמַּמּזַל ַסְרָטן ַעד סֹופֹווְִאם ִיְהיֶה ְמקֹום ַהּיֵָרַח ֵמֶעׂשְ. ׁשְתּותֹו
ב ַהּׁשֵנִי ַחֹר ּתִַּקח ִמן ָה- אֹו ֵמֶעׂשְִרים ִמַּמּזַל ּגְִדי ַעד סֹופֹו

וְִאם יְִהיֶה ַהּיֵָרַח ִמּתְִחּלַת ַמּזַל ַאְריֵה ַעד ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות . ׁשְתּותֹו
 ִּתַּקח ִמן -  ֶּמּנּו אֹו ִמּתְִחּלַת ַמּזַל ְּדלִי ַעד ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ִמ,ִמֶּמּנּו

וְִאם יְִהיֶה ַהָּיֵרַח ֵמֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ִמַּמּזַל . ֲחִמיִׁשיתֹוב ַהּׁשֵנִי ַחֹרָה
 ִמַּמּזַל ְּדלִי ַעד ֶעׂשְִרים ִמֶּמּנּו  אֹו ֵמֶעׂשֶר,ַאְריֵה ַעד ֶעׂשְִרים ִמֶּמּנּו

ֵרַח ֶעׂשְִרים ִמַּמּזַל וְִאם יְִהיֶה ַהּיָ. ְרִביִעיתֹוב ַהּׁשֵנִי ַחֹר ּתִַּקח ִמן ָה-
 אֹו ֵמֶעׂשְִרים ִמַּמּזַל ְּדלִי ַעד ֶעׂשֶר ,ל ְּבתּולָהַאְריֵה ַעד ֶעׂשֶר ִמַּמּזַ
וְִאם . ׁשְִליִׁשיתֹוב ַהּׁשֵנִי ַחֹר ּתִַּקח ִמן ָה- ַמֲעלֹות ִמַּמּזַל ָּדגִים

ׂשֶר ִמַּמּזַל  אֹו ֵמֶע,ל ְּבתּולָה ַעד סֹופֹויְִהיֶה ַהּיֵָרַח ֵמֶעׂשֶר ִמַּמּזַ
ת ֹאזוְ. ׁשָיוְמב ַהּׁשֵנִי ׁשְנֵי ֻחַחֹר ּתִַּקח ִמן ָה- ָּדגִים ַעד סֹופֹו

  .'ַמְעּגַל ַהָּיֵרַח'ִהיא ַהּנְִקֵראת  -ב ַהּׁשֵנִי ַחֹרַהִּמְקָצת ׁשִֶּתַּקח ִמן ָה
  אורך שלישי

 וְתִתְּבֹונֵן רֹזוְַאַחר ָּכ ּתֲַחיא 
 ָהיָהֶאה ִאם  וְתְר,ב ַהּיֵָרַחַחֹרְּב

 ִאם ָהיָה ְצפֹונִי : ְּדרֹוִמיאֹוְצפֹונִי 
ּתִגַרע ַמְעּגַל ַהּיֵָרַח ַהּזֶה ִמן  -
ב ַחֹר וְִאם ָהיָה , ַהֵּׁשנִיֶרֹאָה

ַּבֶּמה .  ַהֵּׁשנִיֶרֹא ּתֹוִסיף ַהַּמְעּגָל ַהּזֶה ַעל ָה- ַהּיֵָרַח ְּדרֹוִמי
ם ַהּיֵָרַח ִמּתְִחּלַת ַמּזַל ּגְִדי ַעד סֹוף  ְּבׁשֶָהיָה ְמקֹו?ְּדָבִרים ֲאמּוִרים
ֲאָבל ִאם ָהיָה ַהּיֵָרַח ִמְּתִחּלַת ַמּזַל ַסְרָטן ַעד סֹוף . ַמּזַל ּתְאֹוִמים

 -ב ַהּיֵָרַח ְצפֹונִי ַחֹר ׁשִֶאם יְִהיֶה ;ֶפֶה ַהָּדָבר יְִהיֶה - ֶקׁשֶת ַמּזַל
 -ב ַהּיֵָרַח ְּדרֹוִמי ַחֹרוְִאם ִיְהיֶה  , ַהּׁשֵנִיֶרֹאּתֹוִסיף ַהַּמְעּגָל ַעל ָה
 ַהּׁשֵנִי ַאַחר ֶרֹאּוַמה ּׁשֶּיְִהיֶה ָה.  ַהּׁשֵנִיֶרֹאּתִגַרע ַהַּמְעּגָל ִמן ָה

וְַדע . ' ׁשְלִיׁשִיֶרֹא'הּוא ַהּנְִקָרא  - ׁשֶּתֹוִסיף ָעָליו אֹו ִּתגַרע ִמֶּמּנּו 
וְֹלא נָתַן ַהֶחׁשְּבֹון לַָקַחת ִמן , ל ַמְעּגָנְלִיזַתׁשִֶאם ֹלא יְִהיֶה ָׁשם 

 ֶרֹא ַהּׁשֵנִי ַעְצמֹו הּוא ָהֶרֹא יְִהֶיה ָה- ב ַהּׁשֵנִי ּכְלּוםַחֹרָה
  .ֹלא יָתֵרת וְַהּׁשְלִיִׁשי ְּבֹלא ָּפחּו

  רישום מבאר להלכה יא
מקום 
  הירח

רוחב 
  צפוני

 רוחב
   דרומי

0°-90°  -  +  
90°-180°  +  -  

180°-270°  +  -  
270°-360°  -  +  
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  רישום מבאר להלכה יב
  ההבדל  האורך השלישי

  1/6+  )טלה (30°-0°  ) דגים (360°-330°
  1/5+  )שור (60°-30°  )דלי (330°-300°
  1/6+  )תאומים (90°-60°  )גדי (300°-270°
  0  )סרטן (120°-90°  )קשת (270°-240°
  1/5-  )אריה (150°-120°  )עקרב (240°-210°
  1/3-  )בתולה (180°-150°  )מאזנים (210°-180°

 קשת הראייה היא המרחק בין הירח לבין אופק מקביל לקו- ֶקֶׁשת ָהְרִאָּיה) יב
 יראה הירח כאלו הוא- יה קצרהישבזמן שתהיה קשת הרא. "המשווה השמימי
רך קשתוולפי א. ראה גבוה מעל הארץיי -כה ו ובזמן שתהיה אר.קרוב מן הארץ

  .)טו,להלן יט(" יםיית העיניבהו מעל הארץ בראולפי ג -ה יהראי

  אורך רביעי וקשת הראייה
וְַאַחר ּכָ יב 
 וְתְִרֶאה רֹזּתֲַח
 ַהּׁשְלִיׁשִי ֶרֹאָה

ּוא  וְה,ַהּזֶה
ַהַּמֲעלֹות ׁשֵֶּבין 
, ַהּיֵָרַח וְַהּׁשֶֶמׁש

ּתֹוִסיף  - ִאם ִיְהיֶה ְּבַמּזַל ָּדגִים אֹו ְּבַמּזַל ָטלֶה :ְּבֵאי זֶה ַמּזָל הּוא
 ְּבַמּזַל ְּדלִי אֹו ֶרֹאוְִאם יְִהיֶה ָה. ְׁשתּותֹו ַהּׁשְלִיִׁשי ֶרֹאַעל ָה

וְִאם יְִהיֶה . ֲחִמיׁשִיתֹוַהּׁשְלִיׁשִי  ֶרֹאּתֹוִסיף ַעל ָה - ְּבַמּזַל ׁשֹור 
 ַהּׁשְלִיִׁשי ֶרֹאּתֹוִסיף ַעל ָה -  ְּבַמּזַל ּגְִדי אֹו ְּבַמּזַל ּתְאֹוִמים ֶרֹאָה

יַח ּנִ ּתַ-   ְּבַמּזַל ֶקׁשֶת אֹו ְּבַמּזַל ַסְרָטןֶרֹאוְִאם יְִהיֶה ָה. ׁשְתּותֹו
וְֹלא ּתֹוִסיף ָעלָיו וְֹלא ּתִגַרע  , ַהּׁשְלִיִׁשי ְּכמֹות ׁשֶהּואֶרֹאָה

ִמן ּתִגַרע  -ה  ְּבַמּזַל ַעְקָרב אֹו ְּבַמּזַל ַאְריֵֶרֹאוְִאם ָהיָה ָה. ִמֶּמּנּו
זְנַיִם אֹו אֹמ ְּבַמּזַל ֶרֹאוְִאם יְִהֶיה ָה. ֲחִמיׁשִיתֹו ַהּׁשְִליִׁשי ֶרֹאָה

ַ ּוַמה . ׁשְלִיִׁשיתֹוּׁשְלִיִׁשי  ַהֶרֹאּתִגַרע ִמן ָה -ל ְּבתּולָה ְּבַמּז
 ַהּׁשְלִיִׁשי ַאַחר ׁשֶּתֹוִסיף ָעלָיו אֹו ּתִגַרע ִמֶּמּנּו אֹו ֶרֹאּׁשֶּיְִהיֶה ָה

וְַאַחר ָּכ' .  ְרִביִעיֶרֹא' הּוא ַהּנְִקָרא -  יַח אֹותֹו ּכְמֹות ׁשֶהּואּנִּתַ
 ְׁשלִיׁשָיוִמֶּמּנּו ׁשְנֵי ב ַהּיֵָרַח ָהִראׁשֹון וְתִַּקח ַחֹר ֵאֶצל רֹזּתֲַח

 :וְתִתְּבֹונֵן וְתְִרֶאה. 'ּה ַהְּמִדינָהַבֹּג ְמנַת' וְזֶה הּוא ַהּנְִקָרא ,לְעֹולָם
ּה ַהְּמִדינָה ַעל ַבֹ ּגְמנַתּתֹוִסיף  -ב ַהָּיֵרַח ְצפֹונִי ַחֹרִאם יְִהיֶה 

ּה ַבֹנַת ּגּתִגַרע ְמ - ב ַהּיֵָרַח ְּדרֹוִמיַחֹרוְִאם יְִהיֶה .  ָהְרִביִעיֶרֹאָה
 ָהְרִביִעי ַאַחר ֶרֹאּוַמה ֶּׁשִּיְהיֶה ָה.  ָהְרִביִעיֶרֹאַהְּמִדינָה ִמן ָה

  .'ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה'הּוא ַהּנְִקָרא  -ׁשֶּגֹוְרִעין ִמֶּמּנּו אֹו מֹוִסיִפין ָעלָיו 
  דוגמה

לֵיל ֶעֶרב ׁשַָּבת  ִאם יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ְּברֹק ֲהֵרי ׁשֶָּבאנּו לֲַח?ֵּכיַצדיג 
 ּתֹוִציא ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש - ׁש ִאּיָר ִמּׁשָנָה זֹו אֹו ֹלא יֵָרֶאהֶדֹחׁשֵנִי לְ

 ּכְמֹו ,ה זֹוָעב ַהּיֵָרַח לְׁשַָחֹרָהֲאִמּתִי ּוְמקֹום ַהָּיֵרַח ָהֲאִמּתִי וְ
ְמקֹום ַהּׁשֶֶמ:)יט-ח,טז; פרק טו; ט-א,לעיל יג( ׁשֶהֹוַדְענּו ְׁש  יֵֵצא ל
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  הלכה יגשום מבאר לרי
  ''8'86°45   )3ב,יב(גובה השמש בעת העיקר 

  ''4'0°0+  )6א,יב( יום 29-מהלך גובה השמש בנוסיף 
   ''12'86°45  קום גובה השמש בתאריך הנדרשימ

 
 ''33'35°38= ''33'395°38  )ח,טו (אמצע השמש

  ''12'86°45-  )א,יג(גובה השמש נחסר את 
  ''21'308°53  מסלול השמש

  ''12'1°30  )ד,יג(ל השמש מנת מסלו
  ''33'35°38+  )ב,יג(מנת המסלול לאמצע השמש נוסיף את 

  9°37'≈ ''45'37°8  ְמקוֹם ַהֶּׁשֶמׁש ָהֲאִמִּתי
 במזל שור

  '48°36   במזל שור)ט,טו( ְמקוֹם ַהָּיֵרַח ָהֲאִמִּתי
  '37°9-  השמשהאמתי של מקום נחסר את ה

  '11°27  ) אהלכה, לעיל( ָהֹאֶר ָהִראׁשוֹן
  1°-  ל שורמז בִׁשּנּוי ַמְרֵאה ָהֹאֶראת חסר נ

  '10°27  ָהֹאֶר ַהֵּׁשִני
 '3°53  )דרומי (ֹרַחב ַהָּיֵרַח

מראה לרוחב הירח במזל שור השינוי נוסיף את 
  )ח, לעיל(

+10' 

 '4°3  ֹרַחב ַהֵּׁשִני
   במזל שור ַמְעַּגל ַהָּיֵרַח

  '1°1   הרוחב השניביעית ר)הלכה י, לעיל( °10-20 °-ב
 

 ', ט'ִסיָמנֹו ז, ָהֲאִמּתִי ְּבׁשֶַבע ַמֲעלֹות וְתִׁשְָעה ֲחלִָקים ִמַּמּזַל ׁשֹור
נֶה ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות וְׁשִּׁשָה ֹווְיֵֵצא ְל ְמקֹום ַהָּיֵרַח ָהֲאִמּתִי ִּבׁשְמ

ב ַחֹר וְיֵֵצא לְ ,ו"ח ל"ִסיָמנֹו י, ים ֲחלִָקים ִמַּמּזַל ׁשֹורּוׁשְלׁשִ
, ה וֲַחִמּׁשִים ֲחלִָקיםרּוַח ָּדרֹום ׁשָלׁש ַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשַָהּיֵָרַח ְּב
 וְתִגַרע ְמקֹום ַהּׁשֶֶמׁש .ב ָהִראׁשֹוןַחֹר וְזֶה הּוא ָה,ג" נ'ִסיָמנֹו ג

יִּׁשֵָאר ַאַחת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות וְׁשְִבָעה וְֶעׂשְִרים , ִמְּמקֹום ַהּיֵָרַח
ּולְִפי ׁשֶָהיָה .  ָהִראׁשֹוןֶרֹאא ָה וְזֶה הּו,ז"א כ"ִסיָמנֹו י, ֲחלִָקים

וְָראּוי ,  ַמֲעלָה ַאַחתֶרֹא ִיְהיֶה ׁשִּנּוי ַמְרֵאה ָה,ַהּיֵָרַח ְּבַמּזַל ׁשֹור
 ַהֵּׁשנִי ֶעׂשֶר ֶרֹא ֵיֵצא לְ ָה-  ָהִראׁשֹוןֶרֹא אֹותָּה ִמן ָהַעֹרלִגְ

ְוכֵן יְִהֶיה ׁשִּנּוי . ז" כ' יִסיָמנֹו, ַמֲעלֹות וְׁשְִבָעה ְוֶעׂשְִרים ֲחלִָקים
 ,ב ַהּיֵָרַח ָהיָה ְּדרֹוִמיַחֹרּולְִפי ׁשֶ. ב ֲעׂשָָרה ֲחלִָקיםַחֹרַמְרֵאה ָה

 יֵֵצא -  ׁשֶהּוא ֲעׂשָָרה ֲחלִָקים,ָראּוי לְהֹוִסיף ָעלָיו ׁשִּנּוי ַהַּמְרֶאה
. ' ג'נֹו דִסיָמ, ה ֲחלִָקיםב ַהּׁשֵנִי ַאְרַּבע ַמֲעלֹות ּוׁשְלׁשַָחֹרלְ ָה

ָראּוי , נֶה ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ִמַּמּזַל ׁשֹורֹוּולְִפי ׁשֶָהיָה ַהּיֵָרַח ִּבׁשְמ
יֵֵצא , 'ַמְעּגַל ַהּיֵָרַח' וְהּוא ַהּנְִקָרא ,ְרִביִעיתֹוב ַהּׁשֵנִי ַחֹר ִמן ָהלִַּקח

ין לְִפי ׁשֵֶא,  ֶאָחדוְֵחלֶק זֹו ַמֲעלָה ַאַחת לְֵעתלְ ַמְעּגַל ַהּיֵָרַח 
  . ַּבּׁשְנִּיֹותןְמַדְקְּדִקי
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  רישום מבאר להלכה יד
  '1°1   רוחב שני רביעית)הלכה י, לעיל( °20-10 °-מעגל הירח במזל שור ב

 ,הירח במזל שורמפני ש .מעגל הירח לאורך שני נוסיף את
  הרוחב הוא דרומי

+10°27'  

  '11°28  ָהֹאֶר ַהְּׁשִליִׁשי
  '2°18+  )הלכה יב, לעיל (כיוון שהירח במזל שור, ֲחִמיִׁשיתוֹנוסיף 

  '13°46  ָהֹאֶר ָהְרִביִעי
 של הרוחב הראשון 2/3] שהיא [ַנת ֹּגַבּה ַהְּמִדיָנהְמ את חסרנ
'53°3  

-2°35'  

  '11°11  ֶקֶׁשת ָהְרִאָּיה

  . תתבונן– ָּתִבין) טו

ׁש ֹארּוְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמִּתי ֵּבין , ב ַהּיֵָרַח ְּדרֹוִמיַחֹרּולְִפי ׁשֶיד 
 יֵֵצא -  ַהּׁשֵנִיֶרֹאָראּוי לְהֹוִסיף ַהַּמְעּגָל ַעל ָה, ׁש ַסְרָטןֹארּגְִדי וְ
ה ְוֶעׂשְִרים נָֹוׁשְמ ַהּׁשְלִיׁשִי ַאַחת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ּוֶרֹאלְ ָה
ָראּוי  - ַהּזֶה ְּבַמּזַל ׁשֹור ֶרֹאּולְִפי ׁשֶָה. ח"א כ"ִסיָמנֹו י, ֲחלִָקים

 ׁשֶהּוא ְׁשּתֵי ַמֲעלֹות ,ֲחִמיִׁשיתֹו ַהּׁשְלִיׁשִי ֶרֹאלְהֹוִסיף ַעל ָה
  ָהְרִביִעי ׁשְלׁש ֶעׂשְֵרהֶרֹא ְויֵֵצא לְ ָה- נָה ָעׂשָר ֲחלִָקיםֹוּוׁשְמ

וְָחזְרנּו ֵאֶצל . ו"ג מ"ִסיָמנֹו י, ַמֲעלֹות וְׁשִּׁשָה וְַאְרָּבִעים ֲחלִָקים
 ,ּה ַהְּמִדינָהַבֹנַת ּג יֵֵצא ְמ-  וְלַָקְחנּו ׁשְנֵי ְׁשלִיׁשָיו,ב ָהִראׁשֹוןַחֹרָה

ב ַחֹרּולְִפי ׁשֶָהיָה ָה. ים ֲחלִָקיםוְהּוא ׁשְֵּתי ַמֲעלֹות וֲַחִמּׁשָה ּוׁשְלׁשִ
 -  ָהְרִביִעיֶרֹאּה ַהְּמִדינָה ִמן ָהַבֹנַת ּג ְמַעֹרָראּוי לִגְ - ִמי ְּדרֹו

א "ִסיָמנֹו י, ד ָעׂשָר ֲחלִָקיםַחיִָּׁשֵאר ְל ַאַחת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות וְַא
ֲעׂשֶה וְַעל ֶּדֶר זֹו ּתַ.  וְזֹו ִהיא ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ַּבּלַיְלָה ַהּזֶה,א"י

ה ּכַָּמה ַמֲעלֹות וְכַָּמה ֲחלִָקים ֵיׁש ָּבּה ְּבכָל לֵיל וְתֵַדע ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָ
  .ְרִאּיָה ׁשֶּתְִרֶצה לְעֹולָם

  ה לפי קשת הראייהיהיתכנות הראי
וְַדע ֶׁשִאם ּתְִהֶיה ֶקׁשֶת . ּתִָבין ָּבּה -וְַאַחר ׁשֶּתֵֵצא ֶקׁשֶת זֹו טו 

ֶׁשּיֵָרֶאה ְּבָכל ֶאֶרץ  ֶאְפׁשָר י ִא- תָהְרִאּיָה ֵּתׁשַע ַמֲעלֹות אֹו ָּפחּו
 . ר ַעל ַאְרַּבע ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹותתֵ וְִאם ּתְִהיֶה ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה יָ;יִׂשְָרֵאל

  . וְיְִהיֶה ּגָלּוי לְכָל ֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל,א ֵיָרֶאהֹּלִאי ֶאְפׁשָר ׁשֶ -

ף וְִאם ּתְִהיֶה ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ִמּתְִחּלַת ַמֲעלָה ֲעׂשִיִרית ַעד סֹוטז 
,  ָהִראׁשֹוןֶרֹא ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ֶאל ָהֹרּתֲַע - ַמֲעלַת ַאְרַּבע ֶעׂשְֵרה

 וְֵהן ,וְתֵַדע ִאם יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח אֹו ֹלא יֵָרֶאה ִמן ַהִּקִּצין ֶׁשֵּיׁש לֹו
  .'ִקֵּצי ָהְרִאּיָה' ןַהּנְִקָרִאי
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חיבור מספר: קצי הראייה היא הנוסחה החשבונית עבור . גבולות-ִקֵּצי  )יז
של קשת הראייה ומספר המעלות) בלא הדקות והשניות(המעלות השלמות 

 הירח יכול להיראות בכל- או יותר 22אם סכומן הוא . השלמות של האורך הראשון
הנוסחה החשבונית. °13 לבין °9נוסחה זו מתאימה לערכים שבין . ישראל-ארץ
האורך = X): מעוגל, מעלות בלבד (°13 לבין °9קצי הראייה לערכים שבין  עבור

 .ישראל-הירח יכול להיראות בכל ארץ, X≤22אם : הראשון ועוד קשת הראייה היא

  ה לפי קיצי הראייהיהיתכנות הראי

ר ַעל תֵ ִאם ּתְִהיֶה ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ִמָּי:ְרִאּיָהוְֵאּלּו ֵהם ִקֵּצי ָהיז 
וְיְִהיֶה , ר ַעל ֶעׂשֶרתֵּתֵַׁשע ַמֲעלֹות ַעד סֹוף ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות אֹו יָ

 וְִאם ; וַַּדאי יֵָרֶאה- תֵר ָהִראׁשֹון ׁשְלׁש ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות אֹו יֶָרֹאָה
 ֹלא - ת ִמּזֶה ָּפחּוֶרֹא אֹו יְִהיֶה ָה,ת ִמּזֶהּתְִהיֶה ַהֶּקׁשֶת ָּפחּו

  .יֵָרֶאה

ר ַעל ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות ַעד סֹוף תֵוְִאם ּתְִהיֶה ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ִמָּייח 
 ֶרֹאוְיְִהיֶה ָה, ר ַעל ַאַחת ֶעׂשְֵרהתֵַאַחת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות אֹו ָי

ם ּתְִהיֶה  וְִא; וַַּדאי יֵָרֶאה-ר תֵָהִראׁשֹון ׁשְּתֵים ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹות אֹו ָי
  . ֹלא יֵָרֶאה- ת ִמּזֶה ָּפחּוֶרֹא אֹו יְִהיֶה ָה,ת ִמּזֶהַהֶּקׁשֶת ָּפחּו

ר ַעל ַאַחת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ַעד תֵוְִאם ּתְִהיֶה ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ִמּיָיט 
וְיְִהיֶה , ר ַעל ׁשְֵּתים ֶעׂשְֵרהתֵסֹוף ׁשְֵּתים ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות אֹו יָ

 וְִאם ; וַַּדאי יֵָרֶאה-  תֵרׁשֹון ַאַחת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות אֹו יָ ָהִראֶרֹאָה
 ֹלא - ת ִמּזֶה ָּפחּוֶרֹא אֹו יְִהיֶה ָה,ת ִמּזֶהּתְִהיֶה ַהֶּקׁשֶת ָּפחּו

  .יֵָרֶאה

ר ַעל ׁשְֵּתים ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ַעד תֵוְִאם ּתְִהיֶה ֶקׁשֶת ָהְרִאָּיה ִמָּיכ 
 ֶרֹאוְיְִהיֶה ָה, ר ַעל ׁשְלׁש ֶעׂשְֵרהתֵֹות אֹו ָיסֹוף ׁשְלׁש ֶעׂשְֵרה ַמֲעל

 וְִאם ִּתְהיֶה ַהֶּקׁשֶת ; וַַּדאי יֵָרֶאה- תֵרָהִראׁשֹון ֶעׂשֶר ַמֲעלֹות אֹו יָ
  . ֹלא יֵָרֶאה- ת ִמּזֶה ָּפחּוֶרֹא אֹו יְִהֶיה ָה,ת ִמּזֶהָּפחּו

 ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ַעד ר ַעל ׁשְלׁשתֵוְִאם ּתְִהיֶה ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ִמָּיכא 
וְיְִהיֶה , ר ַעל ַאְרַּבע ֶעׂשְֵרהתֵסֹוף ַאְרַּבע ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות אֹו יָ

 וְִאם ּתְִהיֶה ; וַַּדאי יֵָרֶאה- תֵר ָהִראׁשֹון ּתֵַׁשע ַמֲעלֹות אֹו ָיֶרֹאָה
 וְַעד . ֹלא יֵָרֶאה- ת ִמּזֶה ָּפחּוֶרֹא אֹו יְִהֶיה ָה,ת ִמּזֶהַהֶּקׁשֶת ָּפחּו

  .ּכָאן סֹוף ַהִּקִּצין

 , ָּבאנּו לְִהתְּבֹונֵן ְּבֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ׁשֶּלְלֵיל ֶעֶרב ׁשַָּבת?ּכֵיַצדכב 
 יֵֵצא לָנּו ְּבֶחׁשְּבֹון ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ַאַחת - ׁש ִאּיָר ִמּׁשָנָה זֹוֶדֹחׁשֵנִי לְ
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- ְּבַמְעְּגלוָֹתיוֲעַקְלַקּלוֹת ְּגדוֹלוֹת ֵיׁש ) כג . הגבולות הקבועים- ַהִּקִּצין ַהְּקצּובוֹת) כב
ָּבא.  מהלך השמש הוא פשוט-  ָיַדע ְמבוֹאוֶֹׁשֶמׁש. סטיות רבות יש במסלולו

- ָחְכַמת ַהְּתקּופוֹת) כד . הירח מופיע בליל הראייה משך זמן רב יחסית- ַּבֲאֻרָּכה
,הנדסה,  גאומטריה- ִּגיַמְטִרּיוֹת. מסלולי הכוכבים בהיקפם, טרונומיהאס

ומבני: "ככתוב, עסק באסטרונומיה שבט זה -  ִמְּבֵני ִיָּׂששָכר.חכמת המדידה
ֵאין חוְֹׁשִׁשין. חסרון,  פגם- ֹּדִפי .)לג,א יב-דברי הימים(" יששכר יודעי בינה לעתים

ּולְִפי ׁשֶָהְיתָה . ַדְעּתָ ְּכמֹו ׁשֶּיָ,ד ָעׂשָר ֲחלִָקיםַחֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות וְַא
 ֶרֹאָעַרכְנּו אֹותָּה ֶאל ָה, ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ֵּבין ֶעׂשֶר ַעד ַאְרַּבע ֶעׂשְֵרה

 ְּבלֵיל זֶה ַאַחת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ָהיָה ֶרֹא ּוכְָבר יַָדְעּתָ ׁשֶָה.ָהִראׁשֹון
ר ַעל ֵתָהְרִאּיָה יָּולְִפי ׁשֶָהיְָתה ֶקׁשֶת . וְׁשְִבָעה וְֶעׂשְִרים ֲחלִָקים

 ר ַעל ַאַחת ֶעׂשְֵרהתֵ ָהִראׁשֹון יֶָרֹא וְָהיָה ָה,ַאַחת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות
ֲעׂשֶה וְכֵן ּתַ. ׁשֶּוַַּדאי יֵָרֶאה ְּבלֵיל זֶה לְִפי ַהִּקִּצין ַהְּקצּובֹות יִּוַָדע -

  . ָהִראׁשֹון ֶׁשּלָּהֶרֹא ִעם ָהוֶָקׁשֶתְּבכָל ֶקׁשֶת 
  סיכום
ּוכְָבר ָרִאיתָ ִמן ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאּלּו ַּכָּמה ֶחׁשְּבֹונֹות יֵׁש ּבֹו וְכַָּמה  כג

נּו ְּדָרכִים יַאַחר ֶׁשּיָגְַענּו ַהְרֵּבה ַעד ׁשִֶהְמִצ, ּגֵרּוִעיןּתֹוָספֹות וְכַָּמה 
 ֲעַקלְַקּלֹות -   ׁשֶַהּיֵָרַח;ק ּגָדֹולֶמֹעְקרֹוִבים ׁשֵֶאין ְּבֶחׁשְּבֹונָם 

 יַָדע ׁשֶֶמׁש": ּולְִפיכָ ָאְמרּו ֲחכִָמים, ְּבַמְעּגְלֹותָיולֹות יֵׁש ּגְדֹו
 :וְָאְמרּו ֲחכִָמים.  יֵָרַח ֹלא יַָדע ְמבֹואֹו,)יט,תהלים קד(" ְמבֹואֹו

  ּכְמֹו ׁשֶּתְִרֶאה. ְּפָעִמים ָּבא ִּבְקָצָרה,ְּפָעִמים ָּבא ַּבֲאֻרּכָה
 ׁשֶּתֵֵצא ַעד ּתִגַרע ם ּתֹוִסיף ּוְפָעִמים ׁשְֶּפָעִמי,ֵמֶחׁשְּבֹונֹות ֵאּלּו

 ,ְקָצָרה ּוְפָעִמים ֲאֻרּכָה ָהְרִאּיָה ֶקׁשֶת ּתְִהיֶה ּוְפָעִמים ,ָהְרִאּיָה ֶקׁשֶת
  .)כב-יב, לעיל( ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו

ה מֹוִסיִפין ִמנְיָן זֶה  ּוִמְּפנֵי ָמ, ַהֶחׁשְּבֹונֹותּוּכָל ֵאּל וְַטַעםכד 
 ,וְֵהיַא נֹוַדע ּכָל ָּדָבר וְָדָבר ֵמֵאּלּו ַהְּדָבִרים, ה ּגֹוְרִעיןָמּוִמְּפנֵי 

 ִהיא ָחכְַמת ַהּתְקּופֹות וְַהּגִיַמְטִרּיֹות - וְָהְרָאיָה ַעל ּכָל ָּדָבר וְָדָבר
ַעְכׁשָו ְּביַד  ַהְּמצּויִיםוְֵהם , ׁשִֶחְּברּו ָּבּה ַחכְֵמי יָוָן ְסָפִרים ַהְרֵּבה

 ֲאָבל ַהְּסָפִרים ׁשִֶחְּברּו ַחכְֵמי יִׂשְָרֵאל ׁשֶָהיּו ִּביֵמי .ַהֲחכִָמים
ּוֵמַאַחר ֶׁשָּכל ֵאּלּו . ֹלא ִהּגִיעּו ֵאלֵינּו - ִיָּׂששכָר ִמְּבנֵיַהּנְִביִאים 

י וְִאי ֶאְפׁשָר לָָאָדם ִפֹ ׁשֵֶאין ָּבֶהם ּד,ַהְּדָבִרים ִּבְרָאיֹות ְּברּורֹות ֵהם
 ֵּבין ׁשִֶחְּברּו אֹותָם ,לְַּמַחֵּבר ֵאין חֹוׁשְׁשִין - לְַהְרֵהר ַאֲחֵריֶהם

מֹו  ֶׁשּכָל ָּדָבר ׁשֶּנִתְּגַּלָה ַטְע;םיֹויִנְִביִאים ֵּבין ׁשִֶחְּברּו אֹותָם ּג
 ֵאין סֹוְמִכין ַעל זֶה - יִפֹ ִּבְרָאיֹות ׁשֵֶאין ָּבֶהן ּדֲאִמּתָתֹווְנֹוְדָעה 
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"וקבל האמת ממי שאמרו: "משום הכלל, שובה זהות המחבר אינה ח- ַחֵּברַלְּמ
   .)הקדמה, מ אבות"פה(

 אלו מדובר על האפשרויות לצפות בירח לא בגללבהלכות:  הקדמה-פרק יח  
אלא מפני גורמים, שהוא נושא הפרקים הקודמים, מיקומו האסטרונומי

ניתן לבדוק את אמינותו של, באמצעות פרטים אלו. כגון מיקום הצופה, אחרים
- ַצח )ב . הים התיכון- ַּבָּים ַהָּגדוֹל) א. מי שבא להעיד שראה את הירח החדש

   .היראותו,  גילויו- ִלָּיתוְֹּג.  ביותר בהפרש קטן- ְּבִצְמצּום) ג .בלא עננים וגשמים

ֹו ֶאּלָא ַעל ָהְרָאיָה ׁשֶּנִתְּגַּלְתָה וְַהַּטַעם ָהִאיׁש ֶׁשֲאָמרֹו אֹו ׁשֶּלְִּמד
  .עׁשֶּנֹוַד

  

ר מֹוָנה ָעׂשָ   ֶּפֶרק ׁשְ
  תכנות הראייהיגורמים נוספים בה

 לְ ַהֶחׁשְּבֹון ׁשֶַהּיֵָרַח יֵָרֶאה יֹוִציא ׁשִֶאם ,ָּדָבר יָדּוַע ּוָברּור א
 ִמְּפנֵי ֶהָעִבים ,א יֵָרֶאהֹּל וְֶאְפׁשָר ׁשֶ, ֶאְפׁשָר ׁשֶּיֵָרֶאה-  ַּבּלַיְלָה
 אֹו ׁשֶָהיָה ַהר ּגָבֹוַּה ,ׁשֶהּוא ּגְַיאַהָּמקֹום  אֹו ִמְּפנֵי , אֹותֹוןׁשְֶּמכִַּסי

 ׁשֶּנְִמְצאּו ּכְִאּלּו ֵהם ,קֹוםָּמַהּכְנֶגֶד רּוַח ַמֲעָרב לְַאנְׁשֵי אֹותֹו 
 ֲאִפּלּו ,ּוא ְּבָמקֹום נָמּו ׁשֶַהָּיֵרַח ֹלא יֵָרֶאה לְִמי ׁשֶה; ַּבּגְַיאןיֹוׁשְִבי

 ַאף ,ׁש ַהר ּגָבֹוַּה וְתָלּולֹאר וְיֵָרֶאה לְִמי ׁשֶהּוא עֹוֵמד ְּב,ָהיָה ּגָדֹול
וְכֵן יֵָרֶאה לְִמי ֶׁשּׁשֹוכֵן ַעל ְׂשַפת ַהּיָם . ַעל ִּפי ׁשֶַהּיֵָרַח ָקָטן ְּביֹותֵר

ַאף ַעל ִּפי ׁשֶהּוא ָקָטן , לאֹו לְִמי ׁשְֶּמַהּלֵ ִּבְסִפינָה ַּבּיָם ַהּגָדֹו
  .ְּביֹותֵר

ֵתר ִמַּמה  יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח יָ,ִאם יְִהיֶה יֹום ַצח, וְכֵן ִּבימֹות ַהּגְָׁשִמיםב 
 ,ִאם יְִהֶיה ַצח,  לְִפי ׁשִֶּבימֹות ַהּגְׁשִָמים;ּׁשֶּיֵָרֶאה ִּבימֹות ַהַחָּמה
יר זַ ַהְרֵּבה ִמְּפנֵי ׁשֵֶאין , תֵרר יַָהֹט ְּב וְיֵָרֶאה ָהָרִקיַע,יְִהיֶה ָהֲאוִ

יר ֲאָבל ִּבימֹות ַהַחָּמה יְִהיֶה ָהֲאוִיר . ׁשָם ָאָבק ֶׁשּיְִתָעֵרב ָּבֲאוִ
  .ָטןָּקַהיֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ֹלא וְ, ּכְִאּלּו הּוא ְמֻעּׁשָן ִמְּפנֵי ָהָאָבק

 לָּה ֹרׁשֶּתֲַע ָהִראׁשֹון ֶרֹאוְכָל זְַמן ׁשֶּתְִמָצא ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה וְָהג 
וְֹלא ,  יְִהֶיה ַהּיֵָרַח ָקָטן ְּביֹוֵתר- ִעם ׁשְנֵי ַהִּקִּצין ׁשֶּלֶָהם ְּבִצְמצּום

 ְוִאם ּתְִמָצא ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ;יֵָרֶאה ֶאּלָא ְּבָמקֹום ּגָבֹוַּה ְּביֹותֵר
ם ׁשֶּלֶָהם  ַעל סֹוף ַהִּקִּציוְהֹוִסיפּו,  ַהְרֵּבהן ָהִראׁשֹון ֲאֻרּכִיֶרֹאוְָה

 , ָהִראׁשֹוןֶרֹא ַהֶּקׁשֶת וְָהֶרֹאלְִפי ּו .יֵָרֶאה ַהָּיֵרַח ּגָדֹול - ַמֲעלֹות
  .לֹ לַּכּוגְלִּיָתֹויְִהיֶה ּגְָדלֹו 

  הראייה בפועל 
  וקביעת החודש
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 שהם טועים או- חוְֹׁשִׁשין ָלֶהם. יז-טו, ראה לעיל יז- ֶׁשֵּיָרֶאה ְּבִצְמצּום) ד
;ח,ראה א(ישראל -כאן מדובר בעיר בארץ. 'עיר' מדינה היא - ינוֹתְמִד )ז. משקרים

ׁשֵֶהם , םָּבלִלְִפיכָ ָראּוי לְֵבית ִּדין לָׂשּום ׁשְנֵי ְּדָבִרים ֵאּלּו ְּבד 
ְּבֵאי זֶה ָמקֹום '  ֶאת ָהֵעִדיםןלִי וְׁשֹוֲא,זְַמן ָהְרִאּיָה ּוְמקֹוָמּה

 וְִיּתֵן ַהֶחׁשְּבֹון ,ׁשִֶאם ָהיְתָה ֶקׁשֶת ָהְרִאָּיה ְקָצָרה ,'?ְרִאיֶתם
ְּכגֹון ׁשֶָהיְתָה ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ֵּתׁשַע ַמֲעלֹות , ׁשֶּיֵָרֶאה ְּבִצְמצּום
ה ַמֲעלֹות  ָהִראׁשֹון ׁשְלׁש ֶעׂשְֵרֶרֹאוְָהיָה ָה, וֲַחִמּׁשָה ֲחלִָקים

אֹו ׁשֶָהיּו ,  ִאם ָהיָה ִּבימֹות ַהַחָּמה:ּוָבאּו ֵעִדים ׁשֶָראּוהּו, ְּבׁשָוֶה
וְִאם ָהיָה ; אֹוָתם ַהְרֵּבהן ּובֹוְדִקי, חֹוׁשְִׁשין לֶָהם- ְּבָמקֹום נָמּו 

 ִאם ֹלא , וַַּדאי יֵָרֶאה- ִּבימֹות ַהּגְׁשִָמים אֹו ְּבָמקֹום ּגָבֹוַּה ְּביֹותֵר
  .ןְהיּו ׁשָם ָעִבים ַהַּמְבִּדילִייִ

  ה ובחשבוןייקביעת חודשים ברא
וְִקְּבלּום ֵּבית ,  ּוָבאּו וְֵהִעידּו,ׁש ִּבזְַמּנֹוֶדֹחַהֶאת ֵעִדים ׁשֶָראּו ה 
ּוָמנּו ּתִׁשְָעה ְוֶעׂשְִרים יֹום , ׁש ַהּזֶה ָהִראׁשֹוןֶדֹח וְִקְּדׁשּו ֶאת ַה,ִּדין

ים ֹלא נְרָאה ַהּיֵָרַח ִמְּפנֵי ׁשִֶאי וְלֵיל ׁשְלׁשִ, ִמן ַהּיֹום ַהְּמֻקָּדׁש
 ִּדין ֵּבית וֲַהֵרי ,ֶאְפׁשָר לֹו לְֵהָראֹות אֹו ִמְּפנֵי ֶׁשּכִּסּוהּו ָעִבים

 , וֹלא ָּבאּו ֵעִדים)ו,לעיל ג( ׁשֵֶּבַאְרנּו ּכְמֹו יםׁשְלׁשִ יֹום ּכָל לֹו ְמַצִּפין
ׁש ַהּׁשֵנִי יֹום ֶאָחד ֶדֹחׁש ַהאֹרא יֹום וְנְִמָצ, ׁשֶדֹחוְִעְּברּו ֶאת ַה

  .)ז,לעיל ג(  ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו,יםּוׁשְלׁשִ

ׁש ֶדֹחׁש ַהֹארוְִהתְִחילּו לְִמנֹות ִּתְׁשָעה וְֶעׂשְִרים יֹום ִמן יֹום ו 
ַמר ׁשֶָּכ ְמַעְּבִרין ֹא ִאם ּת- ים ֹלא נְרָאה ַהּיֵָרַחוְלֵיל ׁשְלׁשִ, ַהּׁשֵנִי

ׁש ַהּׁשְלִיִׁשי ֶדֹחׁש ַהֹאר וְקֹוְבִעין ,ים וְעֹוִׂשין אֹותֹו ׁשְלִׁש, זֶהׁשֶדֹח
ים א ֵיָרֶאה ַהּיֵָרַח ְּבלֵיל ׁשְלׁשִֹּל ּכָ ֶאְפׁשָר ׁשֶ,יםיֹום ֶאָחד ּוׁשְלׁשִ

ים וְנְִמְצאּו ְמַעְּבִרין וְהֹולְכִין וְעֹוִׂשין ֳחָדִׁשים ְׁשלׁשִ, ׁש זֶהֶדֹחּגַם ֵמ
ׁש ַאֲחרֹון ֶאְפׁשָר ֶדֹח וְנְִמָצא ְּב,ים ּכָל ַהּׁשָנָה ּכֻּלָּהַאַחר ׁשְלׁשִ

 ;ׁשֶּיֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ְּבלֵיל ֲחִמּׁשָה וְֶעׂשְִרים ּבֹו אֹו ְּבלֵיל ׁשִּׁשָה וְֶעׂשְִרים
  .תֵר ִמּזֶהוְֵאין לְ ְּדַבר ׂשְחֹוק וְֶהְפֵסד יָ

א יֵָרֶאה ֹּלינֹו ָמצּוי הּוא ׁשֶַמר ׁשֶַהָּדָבר ַהּזֶה ָּדָבר ֶׁשֵאֹאוְַאל ּתז 
 ּוְפָעִמים ַרּבֹות , ֶאּלָא ָּדָבר ָקרֹוב הּוא ַהְרֵּבה,ַהּיֵָרַח ְּבכָל ַהּׁשָנָה

 וְֶהָעִבים ֹרְמִדינֹות ׁשֶּזְַמן ַהּגְׁשִָמים ׁשָם ָאיֱֶאַרע זֶה וְַכּיֹוֵצא ּבֹו ִּב
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 ההלכה- ַהַּקָּבָלה) ח .דייק בכיוון, התמקד בראייתו - ִנְתַּכֵּון .)ולהלן הלכה יג
.פה שנתקבלה מסיני ונמסרה מדור לדור ממשה רבנו ועד ימינו- בתורה שבעל

,בבליראה (מחבר המשנה , י יהודה הנשיא הוא רב- ַרִּבי) י . מדייקים- ןִמְתַּכְּוִני )ט
   .יז, לעיל ג- ֶׁשְּמַעְּבִרין ֶאת ַהֹחֶדׁש ְלֹצֶר )יא .)ב"ערכין ט ע

ֶאּלָא , ּיֵָרַח ְּבכָל ַהּׁשָנָהא יֵָרֶאה ַהֹּל ׁשֵֶאין ָאנּו אֹוְמִרים ׁשֶ;ַרִּבים
ָעִמים  ְּפ: ְּביִָמיםוְיֵָרֶאה ַאַחר ָּכ, א יֵָרֶאה ִּבתְִחּלַת ֶהֳחָדִׁשיםֹּלׁשֶ

 וֳָחָדׁשִים ֶׁשֶאפְׁשָר , ִמְּפנֵי ׁשִֶאי ֶאְפׁשָר לֹו ֶׁשּיֵָרֶאה,ֹלא יֵָרֶאה
נֵי ׁשֶָהָיה ָקָטן  אֹו ִמְּפ, ֹלא יֵָרֶאה ִמְּפנֵי ֶהָעִבים,ׁשֶּיֵָרֶאה ָּבֶהם

  .ְּביֹותֵר וְֹלא נְִתּכַּוֵן ָאָדם לְִראֹותֹו

ֲחכִָמים ִאיׁש ִמִּפי ִאיׁש ִמִּפי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַהֶאּלָא ַהַּקָּבלָה ׁשְֶּביַד ח 
ׁש ַאַחר ֶדֹחא יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ִּבְתִחּלַת ֶהֳחָדׁשִים ֹּל ׁשִֶּבזְַמן ֶׁש:ָּכ ִהיא

ׁש ָחֵסר ֶדֹחים יֹום וְלׁשִׁש ְמֻעָּבר ִמּׁשְֶדֹחקֹוְבִעין  ֵּבית ִּדין ,ׁשֶדֹח
ׁש ֶדֹחׁש ְמֻעָּבר וְֶדֹחוְכֵן ְמַחּׁשְִבין ְוקֹוְבִעין . ִמּתִׁשְָעה וְֶעׂשְִרים יֹום

. ֶׁשֵאין ְמַקְּדׁשִין ֶאּלָא ַעל ָהְרִאּיָה,  ֹלא ְּבִקּדּוׁש,ָחֵסר ִּבְקִביָעה
 ּכְמֹו ׁשֶּיֵָרֶאה ,ר ָחֵסרַח ָמלֵא אֹו ָחֵסר ַאּוְפָעִמים עֹוִׂשין ָמלֵא ַאַחר

  .לֶָהם ִמן ַהֶחׁשְּבֹון

 -ׁש ַהָּבא ֶדֹח לְעֹולָם ְּבֶחׁשְּבֹונָם ׁשִֶאם יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ַּבןּוִמתְּכַּוְנִיט 
 ׁשֶהּוא לֵיל ,ם זְַמּנֹוֶדֹקֹלא ֶׁשּיֵָרֶאה , יֵָרֶאה ִּבזְַמּנֹו אֹו ְּבלֵיל ִעּבּורֹו

 )זפרק י, לעיל( ּוְבֶחׁשְּבֹונֹות ָהְרִאּיָה ָהֵאּלּו ׁשֵֶּבַאְרנּו. ה וְֶעׂשְִריםנָֹוׁשְמ
. ָרֶאהּיֵׁשֶֶאְפׁשָר ִאי יִתְָּבֵאר ְל וְתֵַדע ָמתַי ֶאְפׁשָר ׁשֶּיֵָרֶאה ּוָמתַי 

ׁש ָחֵסר ֶדֹחׁש אֹו עֹוִׂשין ֶדֹחׁש ַאַחר ֶדֹחוְַעל זֶה סֹוְמכִין ּוְמַעְּבִרין 
  ֵמַאְרָּבָעה ֳחָדׁשִיםןּולְעֹולָם ֵאין ּפֹוֲחתִי. ׁש ָחֵסרֶדֹחַאַחר 

. נָה ֳחָדׁשִים ַהְּמֻעָּבִריןֹו וְֹלא מֹוִסיִפין ַעל ׁשְמ, ְּבׁשָנָהןַהְּמֻעָּבִרי
ת  עֹוׂשִין ְסעּוַד, ֳחָדׁשִים ֵאּלּו ׁשְֶּמַעְּבִרין לְִפי ֶחׁשְּבֹוןלְִעּבּורוְגַם 

  .)הלכה ז( נּו ְּבֶפֶרק ׁשְלִיׁשִיׁש ׁשֶָאַמְרֶדֹחִעּבּור ַה

 ׁשֵֶּבית ִּדין סֹוְמכִין ןֶׁשַּמְרִאי ִמְּדָבִריםוְכָל ׁשֶּתְִמָצא ַּבּתַלְמּוד י 
 ּוִמִּפי מֹׁשֶה ִמִּסינַי ֶׁשַהָּדָבר ָמסּור לֶָהם וְָהְרׁשּות ,ַעל ַהֶחׁשְּבֹון

 ,י ּתְִׁשָעה ֳחָדִׁשים ַּבּׁשָנָהוְכֵן זֶה ׁשִֶחֵּסר ַרִּב, ְּביָָדם לְַחֵּסר אֹו לְַעֵּבר
א נְרָאה ֹּל ִּבזְַמן ׁשֶ, ַעל ִעָּקר זֶה הּוא ָּבנּוילֹ ַהּכ-  וְכָל ַּכּיֹוֵצא ָּבזֶה

  .ׁש ִּבזְַמּנֹוֶדֹחַה

 הּוא ,ֶרֹצׁש לְֶדֹחוְכֵן זֶה ׁשֶָאְמרּו ֲחכִָמים ׁשְֶּמַעְּבִרין ֶאת ַהיא 
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ֶחְׁשּבוֹן ַהְּתקּופוֹת) יג.  לאחר המולד האמתי- ַאַחר ֶׁשִּנְתַקֵּבץ ִעם ַהֶּׁשֶמׁש
.נמצאות באותו קו רוחב - ּהְמֻכָּונוֹת ְּכֶנְגָּד .כד, ראה לעיל יז- ְוַהִּגיַמְטִרּיוֹת

ובזמן הזה הירח מתרחק יותר מן, במקומות אלו השמש שוקעת מאוחר יותר
.ומשך הזמן עד שקיעתו גדול גם הוא, נראה במקומות אלו גדול יותרהשמש והירח 

 אֹוָתם לְִפי ֶחׁשְּבֹון וְעֹוׂשִין ֶאָחד ָמלֵא ָּבֳחָדׁשִים ֵאּלּו ׁשְֶּמַעְּבִרין
 ָּבזֶה -  ׁש אֹו לְַחֵּסרֶדֹחׁש ַאַחר ֶדֹח וְיֵׁש לֶָהם לְַעֵּבר ,וְֶאָחד ָחֵסר

ְּבֵעת  ֲאָבל ;א נְרָאה ַהּיֵָרַח ִּבזְַמּנֹוֹּל ִמְּפנֵי ׁשֶ,ֶרֹצהּוא ׁשְֶּמַעְּבִרין לְ
הּוא ּתְִחּלַת ֱהיֹותֹו נְרֶאה ַאַחר ׁשֶּנִתְַקֵּבץ  ׁשֶ,ׁשֶּיֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ִּבזְַמּנֹו

  . וְִאי ֶאְפׁשָר ֹלא לְִדחֹות וֹלא לְַעֵּבר,ְמַקְּדׁשִין לְעֹולָם -ִעם ַהּׁשֶֶמׁש 

 ַעל ן וְסֹוְמכִי,ִּבזְַמן ׁשֶּיֵׁש ׁשָם ֵּבית ִּדין - וְכָל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו יב 
ֵאין סֹוְמכִין ֶאּלָא ַעל ַהְּקִביָעה ְּבזֶה  ּו ֲאָבל ִּבזְַמּנִים ֵאּל.ָהְרִאּיָה

ּכְמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו , ַהֶחׁשְּבֹון ָהֶאְמָצִעי ַהּפָׁשּוט ְּבִפי ּכָל ִיׂשְָרֵאל
  .)ב-א,לעיל ה( ַּבֲהלָכֹות ֵאּלּו

  אפשרות הראייה בארצות שונות
 ׁשִֶאם יֵָרֶאה ,ֹותיִתְָּבֵאר ְּבִסְפֵרי ֶחׁשְּבֹון ַהּתְקּופֹות וְַהּגִיַמְטִרּייג 

 יֵָרֶאה ְּבכָל ְמִדינֹות ָהעֹולָם ׁשֵֶהן לְַמֲעַרב - ַהּיֵָרַח ְּבֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל
א יֵָרֶאה ֹּל וְִאם יִּתֵן ַהֶחׁשְּבֹון ׁשֶ;ּהֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל ּוְמכֻּוָנֹות ּכְנֶגְָּד

ֵהן לְַמֲעַרב  ֶאְפׁשָר ֶׁשּיֵָרֶאה ִּבְמִדינֹות ֲאֵחרֹות ׁשֶ- ְּבֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל
 ִאם יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ִּבְמִדינָה ,לְִפיָכ. ּהֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל ּוְמכֻּוָנֹות ְּכנֶגְָּד

ֵאין ָּבזֶה ְרָאיָה ֶׁשּנְרָאה ַהּיֵָרַח  - ׁשִֶהיא לְַמֲעַרב ֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל 
  .ְּבֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל

ִרים ַּבְּמִדינָה ַהַּמֲעָרִבית  ֶהָהיאֵׁשֲאָבל ִאם ֹלא יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ְּבָריד 
  . א נְרָאה ְּבֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאלֹּל ְּביָדּוַע ׁשֶ- ַהְּמכֻּוֶנֶת ּכְנֶגֶד ֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל

א יֵָרֶאה ֹּל ְּביָדּוַע ׁשֶ- וְכֵן ִאם ֹלא יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלטו 
 ;יִׂשְָרֵאל ּוְמכֻּוָנֹות ְּכנֶגְָדּהְּבכָל ְמִדינֹות ָהעֹולָם ׁשֵֶהן לְִמזַרח ֶאֶרץ 

ֶאְפׁשָר ֶׁשּיֵָרֶאה ִּבְמִדינֹות ִמזָרִחּיֹות  - וְִאם יֵָרֶאה ְּבֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל 
 ִאם יֵָרֶאה ִּבְמִדינָה ׁשִֶהיא לְִמזַרח ,לְִפיָכ. א יֵָרֶאהֹּלוְֶאְפׁשָר ׁשֶ

 ;ַע ֶׁשּנְרָאה ְּבֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל ְּביָדּו- ּהֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל ּוְמכֶֻּונֶת ּכְנֶגְָּד
ֶאּלָא ֶאְפׁשָר , ֵאין ָּבזֶה ְרָאיָה - ִדינָה ַהִּמזָרִחית ְּמוְִאם ֹלא יֵָרֶאה ַּב

  .ׁשֶּיֵָרֶאה ְּבֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל

 זָרחִּמוְֶׁשַּב ֲעָרבַּמׁשֶַּב ַהְּמִדינֹות ְּבֶׁשָהיּו -וְכָל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים טז 
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  .  כללי צפייה אחרים- ִמְׁשָּפִטים ֲאֵחִרים )טז 
הירח נוטה תמיד לכיוון המקום. מתוית פגיו מהי זו- ְלֵהיָכן ָהָיה ַהָּיֵרַח נוֶֹטה) א

 הדבר אינו תורם לחזות- ְלִפי ֶׁשֵאינוֹ מוִֹעיל ָּבְרִאָּיה ְּכָלל. עה בו השמשקשש
. מישור מעגלי- ֲעֻגָּלה) ב. אלא מדובר בשאלות לעדים, מראש את ראיית הירח

- ָלםֵאיָנּה עוֶֹבֶרת ְּבֶאְמַצע ָהעוֹ. שהוא קו המזלות, כאן משמעו מסלול השמש
המסלול נוטה מכדור, כלומר. המישור של מסלול השמש אינו עובר בקו המשווה

  .כדור הארץ נוטה על צירו, ובמבט מכיוון אחר. הארץ

ים ַמֲעלֹות ַעד גֹון ׁשֶָהיּו נֹוטֹות לְִצפֹון ָהעֹולָם ִמּׁשְלׁשִ ּכְ,ְמכֻּוָנֹות
תֵר ִמּזֶה אֹו פֹון יָָּצ ֲאָבל ִאם ָהיּו נֹוטֹות לַ.ים ַמֲעלֹותָחֵמׁש ּוׁשְלׁשִ

ׁשֲֶהֵרי ֵאינָן ְמכֻּוָנֹות ּכְנֶגֶד , לֶָהןִמׁשְָּפִטים ֲאֵחִרים ֵיׁש  -ת ָּפחּו
  .ֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל

ֵאינָם ֶאּלָא , )טו-יג, לעיל( ּוַמֲעָרבם ֵאּלּו ׁשֵֶּבַאְרנּו ְּבָעֵרי ִמזָרח ּוְדָבִרי
 ֹלא ,ּולְַהְאִּדיָרּה לְַהגְִּדיל ּתֹוָרה ,לְַהּגִיד ּכָל ִמׁשְְּפֵטי ָהְרִאּיָה
 סֹוְמכִין ַעל ְרִאּיַת ַהּיֵָרַח אֹו ַמֲעָרבׁשֶּיְִהיּו ְּבנֵי ִמזָרח אֹו ְּבנֵי 

 ֶאּלָא לְעֹולָם ֵאין סֹוְמכִין ֶאּלָא ַעל ִקּדּוׁש ֵּבית .ם ּכְלּוםּתֹוִעיל לֶָה
  .)ועוד; א,ה; ח,לעיל א( ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו ּכַָּמה ְּפָעִמים, ִּדין ׁשְֶּבֶאֶרץ ִיׂשְָרֵאל

  

ר ָעה ָעׂשָ ֶּפֶרק ִתׁשְ ּ  
  פתיחה
 ָּבֶהם ֶאת ןְדִקיל ְּדָבִרים ׁשֶָהיּו ּבֹולְִפי ׁשֶָאְמרּו ֲחכִָמים ׁשִֶּבכְלַא 

 ּכָׁשֵר ְּבֵעינַי ,'?לְֵהיכָן ָהיָה ַהּיֵָרַח נֹוֶטה' ָהֵעִדים אֹוְמִרין לֶָהם
לְִפי ׁשֵֶאינֹו ,  וְֵאין ֲאנִי ְמַדְקֵּדק ּבֹו;זֶהָּדָבר לְהֹוִדיַע ֶּדֶר ֶחׁשְּבֹון 
 ַהַּמּזָלֹות לֵיַדע נְִטַּית -ּותְִחּלַת ֶחׁשְּבֹון זֶה . מֹוִעיל ָּבְרִאּיָה ּכְלָל

  .ּתְִחּלָה
  הוונטיית קו הש

 ׁשֶָּבּה ְמַהּלֵ ַהּׁשֶֶמׁש ,ֶרת ְּבַמֲחִצית ַהַּמּזָלֹותֲעגֻּלָה ֶׁשִהיא עֹוֶבָהב 
, ֵאינָּה עֹוֶבֶרת ְּבֶאְמַצע ָהעֹולָם ֵמֲחִצי ַהִּמזָרח לֲַחִצי ַהַּמֲעָרב -

כשבחצי הכדור : נטיית כדור הארץ היא הסיבה לחלוקת השנה לעונות
-ובו ארץ, בחצי הכדור הצפוני, )קרני השמש צפופות יותר(הדרומי קיץ 

  ).קווי השמש דלילים יותר(חורף , ישראל

  

 נטיית הירח וגובהו
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  איורים מבארים להלכה ב
כמקובל ,  דגם מערכת השמש והארץ שהשמש בה במרכז–באיור שלמטה 

וכדור , )למעשה אליפטי(וכדור הארץ מסתובב סביבה במישור מעגלי , כיום
  . °23.5הארץ נוטה על צדו בזווית של 

  
שכדור הארץ מופיע ,  דגם מקביל של מערכת השמש והארץ–ר שלמטה באיו

כדור ארץ במישור מוטה בזווית של  במרכזו בלא נטייה והשמש סובבת סביב
°23.5.  

  
וה וקו המשאיור נראה  ב.צופה מכדור הארץמנקודת מבטו של  השמים כדור

 מסלול( נטיית מסלול השמש בקיץל הצופה ו העובר אנכית מעל ראשו שהשמיימי
, )מסלול קצר. 1' מסלול מס(בחורף המסלול )  היום ארוך = ארוךמסלול. 3' מס
השמש זורחת באמצע המזרח ושוקעת כש, 2' מסלול מס(ביום השוויון המסלול ו

  ). באמצע המערב

 
 

ַסֵּבב ְּבֶאְמַצע ָהעֹולָם ּכְנֶגֶד ֶאּלָא נֹוָטה ִהיא ֵמַעל ַהַּקו ַהּׁשָוֶה ַהְּמ
  . רֹוםָּדפֹון וְֶחְציָּה נֹוֶטה לַָּצלֶַחְציָּה נֹוֶטה , ָצפֹון וְָדרֹום
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ׁש ְוֶעְׂשִרים ַמֲעלוֹת ַוֲחִצי ַמֲעָלה )ד : היאהארץכדור ת הדבר לצופה מומשמע - ָׁש
ְהֶיה ַהֶּׁשֶמׁשְּכֶׁשִּת )ה .°23.5יה להגיע עד עשולקה ית בין קו המשווה לקו הִמוהזו
  .)ראה הקדמה לפרק ט(השוויון  אלו ימי - 'וכו

ַסֵּבב ּוׁשְּתֵי נְֻקּדֹות יֵׁש ָּבּה ׁשֶּפֹוגַַעת ָּבֶהן ַּבֲעגֻּלַת ַהַּקו ַהּׁשָוֶה ַהְּמג 
ַהּנְֻקָּדה וְ ;ׁש ַמּזַל ָטלֶהֹאר - ַהּנְֻקָּדה ָהַאַחת :ְּבֶאְמַצע ָהעֹולָם

וְנְִמְצאּו ׁשִּׁשָה ַמּזָלֹות . זְנַיִםֹאמׁש ַמּזַל ֹאר -ַהּׁשְנִּיָה ׁשֶּכְנֶגְָדּה 
 וְׁשִּׁשָה נֹוטֹות ,ִמּתְִחּלַת ָטלֶה ַעד סֹוף ְּבתּולָה, לַָּצפֹוןנֹוטֹות 
  .זְנַיִם ַעד סֹוף ַמּזַל ָּדגִיםֹאמִמּתְִחּלַת ַמּזַל , לַָּדרֹום

ׁש ַמּזַל ָטלֶה יַתְִחילּו ַהַּמּזָלֹות לִנְטֹות ְמַעט ְמַעט ֹארּוֵמד 
 יְִהיֶה ;ׁש ַסְרָטןֹארִהתְַרֵחק ֵמַעל ַהַּקו ַהּׁשָוֶה ּכְנֶגֶד ַהָּצפֹון ַעד ּולְ
ׁש ַסְרָטן ָרחֹוק ֵמַעל ַהַּקו ַהּׁשָוֶה לְרּוַח ָצפֹון ׁשָלׁש ְוֶעׂשְִרים אֹר

ו ַּק וְיְַחזְרּו ַהַּמּזָלֹות לְִהתְָקֵרב לַ,ַמֲעלֹות וֲַחִצי ַמֲעלָה ְּבֵקרּוב
. ו ַהּׁשָוֶהַּקַה ׁשֶהּוא ַעל ,זְנַיִםאֹמׁש ֹארַעט ַעד ַהּׁשָוֶה ְמַעט ְמ

זְנַיִם ַיְתִחילּו לִנְטֹות ּולְִהְתַרֵחק ּכְנֶגֶד רּוַח ָּדרֹום ַעד אֹמׁש אֹרּוֵמ
ׁש ּגְִדי ָרחֹוק ֵמַעל ַהַּקו ַהּׁשָוֶה לְרּוַח ָּדרֹום ֹאר וְיְִהיֶה ,ׁש ּגְִדיֹאר

 וְיְַחזְרּו ַהַּמּזָלֹות לְִהתְָקֵרב , ַמֲעלָהׁשָלׁש ְוֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות וֲַחִצי
  .ׁש ָטלֶהאֹרַהּׁשָוֶה ַעד  ְמַעט ְמַעט ּכְנֶגֶד ַהַּקו

 .זְנַיִם ְמַסֵּבב ַעל ַהַּקו ַהּׁשָוֶהאֹמׁש ֹארׁש ָטלֶה וְאֹרנְִמָצא ה 
ה ֹלא ּולְִפיכָ ְּכׁשֶּתְִהיֶה ַהּׁשֶֶמׁש ִּבׁשְנֵי ָראִׁשים ֵאּלּו ֹלא ּתְִהֶיה נֹוָט

,  ַמֲעָרבַּבֲחִצי וְתִׁשְַקעוְתִזַרח ֵמֲחִצי ִמזָרח , לַָּדרֹום וֹלא לַָּצפֹון
ין ְּבכָל ַהּיִּׁשּוב   .וְיְִהיֶה ַהּיֹום וְַהּלַיְלָה ׁשָוִ

ֲהֵרי נִתְָּבֵרר לְ ׁשֶּכָל ַמֲעלָה ּוַמֲעלָה ִמַּמֲעלֹות ַהַּמּזָלֹות נֹוָטה ו 
ב ַהּנְִטּיָה ֹלא ּתְִהיֶה ַחֹר וְ,יֵׁש לִנְִטּיָתָּה ִׁשעּורוְ, לַָּדרֹום אֹו לַָּצפֹון

  . ְּבֵקרּובוֵָחִציתֵר ַעל ׁשָלׁש ְוֶעְׂשִרים ַמֲעלֹות יָ

 ,וְֵאּלּו ֵהם ַהִּׁשעּוִרים ׁשֶּלַּנְִטּיֹות לְִפי ִמנְיַן ַהַּמֲעלֹות ֶׁשַּלַּמּזָלֹותז 
 ַאְרַּבע םנְִטּיָתָ - ַמֲעלֹות  ֶעׂשֶר :וְַהַהתְָחלָה ִמּתְִחּלַת ַמּזַל ָטלֶה

ים  ׁשְלׁשִ; ׁשְמֹונֶה ַמֲעלֹותםנְִטּיָתָ -  ֶעׂשְִרים ַמֲעלֹות ;ַמֲעלֹות
 וְַאְרָּבִעים ; ַאַחת ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ּוֶמֱחָצהםנְִטּיָָת -ַמֲעלֹות 
 - ֲחִמּׁשִים ַמֲעלֹות ;ֵמׁש ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות ֲחםנְִטּיָתָ -ַמֲעלֹות 

 ֶעׂשְִרים םנְִטּיָתָ - ׁשִִּׁשים ַמֲעלֹות ;מֹונֶה ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹות ׁשְםנְִטּיָתָ
 ; ׁשְַּתיִם וְֶעׂשְִרים ַמֲעלֹותםנְִטּיָתָ - ׁשְִבִעים ַמֲעלֹות ;ַמֲעלֹות
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,בשל סימטריות המעגל) ט . המצריכים חישוב ערכי ביניים- ֲאָחִדים ַּבִּמְנָין) ח
כים עבור כל הזוויות אלא עבור רבע מעגל ולחשב באמצעותןאין צורך לתת ער

- ְנִטַּית ַהַּמֲעָלה ֶׁשִהיא ְמקוֹם ַהָּיֵרַח ָהֲאִמִּתי . בעמוד הבאראה איור) י .את השאר
 משמעותיש להנטייה .  בפרק טו, לעילמקום הירח האמתי ורוחבו נתבארו

וכך, וע ביחס לצופההמשווה קבקו , לקהבשונה מן הִמום ששמ, בחקירת העדים
 זה אינו חישוב.דרום ביחס לצופה- מיקום הירח על הציר צפוןאתד וניתן לאמ
  .)הלכה א, לעיל( "אין אני מדקדק בו ":וכבר הודיע רבנו, מדויק

 ּתְִׁשִעים ; ׁשָלׁש ְוֶעׂשְִרים ַמֲעלֹותםנְִטָּיתָ -ׁשְמֹונִים ַמֲעלֹות 
  . ם ַמֲעלֹות וֲַחִצי ַמֲעלָה ָׁשלׁש וְֶעׂשְִריםנְִטָּיתָ -ַמֲעלֹות 

נָתָם ִמֵּבין ׁשְֵּתי ּתִַּקח לֶָהם ְמ - וְִאם יְִהיּו ֲאָחִדים ַּבִּמנְיָן ח 
 ?ּכֵיַצד. )ז,לעיל טו(  ּוַבּיֵָרַח)ז,לעיל יג( ּכְמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו ַּבּׁשֶֶמׁש, ַהּנְִטּיֹות

ֲעלֹות ַּמה ִמנְיַן ַה וְִאם ָהיָ; ׁשְֵּתי ַמֲעלֹותםנְִטּיָתָ -ָחֵמׁש ַמֲעלֹות 
וְַעל ֶּדֶר זֶה ְּבכָל .  ֵּתׁשַע ַמֲעלֹותםנְִטּיָתָ -ׁשָלׁש וְֶעׂשְִרים 
  .רֹותֲעׂשָָהֲאָחִדים ֶׁשִעם ָה

 ּתֵַדע - ֲעלֹות ֵמַאַחת ַעד ִּתׁשְִעיםַּמּוֵמַאַחר ׁשֶּתֵַדע ַהּנְִטּיָה ׁשֶּלַט 
 ׁשִֶאם ָהיָה ;)יט- יג,לעיל טז( ב ַהָּיֵרַחַחֹר ְּב ּכְֶדֶר ֶׁשהֹוַדְענּו,נְִטּיַת ּכֻּלָן
ּתִגַרע אֹותֹו ִמֵּמָאה  - ַעד ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים ,תֵר ַעל ִּתְׁשִעיםַהִּמנְיָן יָ
 ַעד ָמאַתיִם וְִׁשְבִעים ,תֵר ַעל ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים וְִאם ָהיָה יָ;ּוׁשְמֹונִים

תֵר ַעל ָמאתַיִם ם ָהיָה ָי וְִא;ּתִגַרע ִמֶּמּנּו ֵמָאה ּוׁשְמֹונִים -
ּתִגַרע אֹותֹו ִמּׁשְלׁש ֵמאֹות  - ַעד ׁשְלׁש ֵמאֹות וְׁשִִּׁשים ,וְׁשְִבִעים
וְִהיא נְִטּיַת אֹותֹו ַהִּמנְיָן ׁשְֶּביְָד , ּתֵַדע נְִטּיָתֹו -וְַהּנִׁשְָאר . וְׁשִּׁשִים

  .ְּבֹלא ּגָרעֹון וְֹלא ּתֹוֶסֶפת
  נטיית הירח

ֶצה לֵיַדע ּכַָּמה ַמֲעלֹות הּוא ַהּיֵָרַח נֹוֶטה ֵמַעל ַהַּקו ִאם ּתְִרי 
 ּתֵַדע ּתְִחּלָה -  ַהּׁשָוֶה ּכְנֶגֶד ְצפֹון ָהעֹולָם אֹו ּכְנֶגֶד ְּדרֹום ָהעֹולָם

זֹו רּוַח ִהיא  ּכַָּמה נְִטַּית ַהַּמֲעלָה ֶׁשִהיא ְמקֹום ַהּיֵָרַח ָהֲאִמִּתי ּולְֵאי
ב ַהּיֵָרַח ַחֹרוְתֹוִציא ּותְַחּׁשֵב  רֹז וְתֲַח;לַָּדרֹום אֹולַָּצפֹון  ,נֹוָטה

ב ַחֹר ִאם נְִמְצאּו : וְתְִרֶאה ִאם הּוא ְצפֹונִי אֹו ְּדרֹוִמי,ָהִראׁשֹון
 ּכְגֹון ׁשֶָהיּו ׁשְנֵיֶהם ְצפֹונִִּיים אֹו ,ַהּיֵָרַח ּונְִטּיַת ַמֲעלָתֹו ְּברּוַח ַאַחת

 ּכְגֹון , וְִאם נְִמְצאּו ִּבׁשְֵּתי רּוחֹות;יֶהםּתְַקֵּבץ ׁשְנֵ -ְּדרֹוִמּיִים 
ע ַהְּמַעט ִמּׁשְנֵיֶהם ִמן  ּתִגַר-  ׁשֶָהיָה ָהֶאָחד ְּדרֹוִמי וְָהֶאָחד ְצפֹונִי

 ָהרּוַח ו ַהּׁשָוֶה ְּבאֹותָּהַּקַה וְַהּנִׁשְָאר הּוא ֶמְרַחק ַהּיֵָרַח ֵמַעל ;בָהַר
  .ִמְּׁשנֵיֶהםׁשֶָהיָה ָּבּה ָהַרב 
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 נטיית הירח על פי מיקום הירח יחסית לקו -איור מבאר להלכה יב 
  .שליד הירח מסמנים את ההלכות המתארות מצבים אלוימונים הס. המשווה

  

  איור מבאר להלכה י
נטיית המעלה באיור זה היא צפונה 

והירח , )הִמלקה צפונית למשווה(
  .לבנה= ל.דרומית לִמלקה

. מציינת את אורך הירח' הנקודה י
ל הוא רוחב הירח ביחס -המרחק י
זהו האורך , ביחס למשווה. לִמלקה

נטיית הִמלקה מן המשווה היא . א-ל
אא יוצא -המרחק ל. ב-י ְּבֵקרּוב ְּב

 שווה לתוצאת החסרת ִּדְקּדּוק
  .ל-ב מהמרחק י-המרחק י

  

 ָּבאנּו ֵליַדע ּכַָּמה ַהּיֵָרַח נֹוֶטה ֵמַעל ַהַּקו ַהּׁשָוֶה ְּבלֵיל ?ֵּכיַצדיא 
 ּוכְָבר יַָדְעָּת ֶׁשַּמֲעלַת .ׁש ִאּיָר ִמּׁשָנָה זֹוֶדֹח ׁשֶהּוא ׁשֵנִי לְ,ָהְרִאּיָה

נֶה ֹופֹון ּכְמֹו ׁשְמָּצׁשַע ֶעׂשְֵרה ִמַּמּזַל ׁשֹור נְִטּיָתָּה ַּבַהּיֵָרַח ָהיְתָה ְּת
 .רֹום ּכְמֹו ַאְרַּבע ַמֲעלֹותָּדב ַהּיֵָרַח ָהיָה ַּבַחֹרוְ, ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות

נְִמָצא וְ ; יִָּׁשֵאר ַאְרַּבע ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות- ּתִגַרע ַהְּמַעט ִמן ָהַרב
, ָצפֹוןַהּיֵָרַח ָרחֹוק ֵמַעל ַהַּקו ַהּׁשָוֶה ַאְרַּבע ֶעׂשְֵרה ַמֲעלֹות לְרּוַח 

 וְכָל.  ָהיָה ְצפֹונִי,ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹותׁשְמֹונֶה  ׁשֶהּוא ,ַהִּמנְיָן ָהַרבׁשֲֶהֵרי 
  . לְִפי ׁשֵֶאינֹו מֹוִעיל ָּבְרִאָּיה, ְּבֹלא ִּדְקּדּוק,ְּבֵקרּוב -ֶחׁשְּבֹון זֶה 

זֹו רּוַח ֵמרּוחֹות ָהעֹולָם יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח  ִאם ּתְִרֶצה לֵיַדע לְֵאייב 
 ִאם יְִהיֶה ַעל : :ֹו ֵמַעל ַהַּקו ַהּׁשָוֶהוְֵתַדע ֶמְרַחּק בֹׁש ּתֲַח- נֹוֶטה

 אֹו ָקרֹוב ִמֶּמּנּו ִּבׁשְּתַיִם ׁשָלׁש ַמֲעלֹות ְּבָצפֹון אֹו ,ַהַּקו ַהּׁשָוֶה
 וְתֵָרֶאה ְּפגִיָמתֹו ,יֵָרֶאה ְמכֻּוָן ּכְנֶגֶד ֶאְמַצע ַמֲעָרב -ְּבָדרֹום 

  . ְּבׁשָוֶהְמכֻּוֶנֶת ּכְנֶגֶד ִמזַרח ָהעֹולָם

יֵָרֶאה ֵּבין  -וְִאם יְִהיֶה ָרחֹוק ֵמַעל ַהַּקו ַהּׁשָוֶה ִלְצפֹון ָהעֹולָם יג 
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עַדָּוִי )טו . שיעור הנטייה תלוי במרחק- ְלִפי ֹרב ַהְּנִטָּיה ּוְלִפי ֹרב ַהֶּמְרָחק) יד
קשת הראייה היא המרחק בין. פרק יז,  ראה ביאורנו לעיל- ִמֶּקֶׁשת ָהְרִאָּיה
 . מקביל לקו המשווה השמימיהירח לבין אופק

 ִמזַרח ִמּכְנֶגֶד וְתֵָרֶאה ְּפגִיָמתֹו נֹוָטה ,ְצפֹונֹוַמֲעַרב ָהעֹולָם ּוֵבין 
  . ָהעֹולָם ּכְנֶגֶד ְּדרֹום ָהעֹולָם

 יֵָרֶאה ֵּבין - וֶה ִלְדרֹום ָהעֹולָם ָרחֹוק ֵמַעל ַהַּקו ַהּׁשָָהיָהוְִאם יד 
 ִמזַרח ִמּכְנֶגֶד וְתֵָרֶאה ְּפגִיָמתֹו נֹוָטה ,ַמֲעַרב ָהעֹולָם ּוֵבין ְּדרֹומֹו
  . ַהּנְִטּיָהבֹרלְִפי  - ַהֶּמְרָחק בֹרּולְִפי . ָהעֹולָם ּכְנֶגֶד ְצפֹון ָהעֹולָם

  גובה הירח
 וְָדָבר .'?ּכַָּמה ָהיָה ּגָבֹוַּה' ֶהם ֶׁשאֹוְמִרין לָ- ּוֵמֲחִקיַרת ָהֵעִדיםטו 
 -  ׁשִֶּבזְַמן ׁשֶּתְִהֶיה ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ְקָצָרה;ע ִמֶּקׁשֶת ָהְרִאּיָהַדּוָזֶה יִ

 - ּוִבזְַמן ׁשֶּתְִהיֶה ֲאֻרּכָה ,יֵָרֶאה ַהּיֵָרַח ּכְִאּלּו הּוא ָקרֹוב ִמן ָהָאֶרץ
לְִפי ּגְָבהֹו  - ֶקׁשֶת ָהְרִאּיָה ֶרֹאּולְִפי . יֵָרֶאה ּגָבֹוַּה ֵמַעל ָהָאֶרץ

  .ֵמַעל ָהָאֶרץ ִּבְרִאַּית ָהֵעינַיִם
  סיכום

 לֶָהם ִּביִדיַעת ןֲהֵרי ֵּבַאְרנּו ֶחׁשְּבֹונֹות ּכָל ַהְּדָרכִים ֶׁשְּצִריכִיטז 
 וְֹלא , יָדּוַע לְַּמִבינִיםלֹּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה ַהּכ, ָהְרִאּיָה ּוַבֲחִקיַרת ָהֵעִדים

וֹלא יְׁשֹוְטטּו לְַבֵּקׁש ַאֲחֶריָה ִּבְסָפִרים ,  ֶּדֶר ִמַּדְרכֵי ַהּתֹוָרהְחְסרּויַ
" ַאַחת ֵמֵהּנָה ֹלא נְֶעָּדָרה, ֵסֶפר יי ּוְקָראּו  ֵמַעלִּדְרׁשּו" .ֲאֵחִרים

  .)טז,ישעיה לד(

  

   ְּדַסּיְַעןָמנָאַרֲח יִרְּב  
 
  


