כות ֵער ּו ִבין
ִה ְל ֹ
ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ַא ַחת ,וְ ִהיא ִמ ִדּבְ ֵרי סוֹפְ ִרים ,וְ ֵאינָ הּ ִמן ַה ִמּנְ יָ ן.
וּבֵ אוּר ִמ ְצוָ ה זוֹ בִּ פְ ָר ִקים ֵאלּוּ.

א

מניין המצוותִ :מ ִדּבְ ֵרי סוֹפְ ִרים – מתקנת
חכמים ,מדרבנן .וְ ֵאינָ הּ ִמן ַה ִמּנְ יָ ן –
אינה מכלל תרי"ג מצוות התורה.

אשוֹ ן
ּ ֶפ ֶרק ִר ׁ
עירובי חצרות ושיתופי מבואות

תקנת העירוב

א ָח ֵצר ֶשׁיֵּ שׁ ָבּהּ ְשׁכֵ נִ ים ַה ְר ֵבּה ,כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהן בְּ ַביִ ת לְ עַ ְצמוֹ
תּוֹרה הוּא ֶשׁיִּ ְהיוּ כֻּ לָּ ן ֻמ ָתּ ִרין לְ ַטלְ ֵטל בְּ כָ ל ֶה ָח ֵצר,
– ִדּין ָ
ִ
וּמ ֶה ָח ֵצר לַ בָּ ִתּיםִ ,מפְּ נֵ י ֶשׁכָּ ל ֶה ָח ֵצר ְרשׁוּת
וּמ ָבּ ִתּים לֶ ָח ֵצרֵ ,
ַהיָּ ִחיד ַא ַחת ֶשׁ ֻמּ ָתּר לְ ַטלְ ֵטל ְבּכֻ לָּ הּ .וְ כֵ ן ַה ִדּין בְּ ָמבוֹי ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ
לֶ ִחי אוֹ ָ
קוֹרהֶ ,שׁיִּ ְהיוּ כָּ ל ְבּנֵ י ַה ָמּבוֹי ֻמ ָתּ ִרין לְ ַטלְ ֵטל בְּ כֻ לּוֹ,
וּמ ָמּבוֹי לַ ֲח ֵצרוֹתֶ ,שׁכָּ ל ַה ָמּבוֹי ְרשׁוּת
וּמ ֲח ֵצרוֹת לַ ָמּבוֹיִ ,
ֵ
בוֹהה
חוֹמה גְּ ָ
ַהיָּ ִחיד הוּא .וְ כֵ ן ַה ִדּין בִּ ְמ ִדינָ ה ֶשׁ ִהיא ֻמ ֶקּפֶ ת ָ
ֲע ָשׂ ָרה ְטפָ ִחים ֶשׁיֵּ שׁ לָ הּ ְדּלָ תוֹת נִ נְ עָ לוֹת ַבּלַּ יְ לָ הֶ ,שׁכֻּ לָּ הּ ְרשׁוּת
תּוֹרה.
ַהיָּ ִחיד ִהיא .זֶ ה הוּא ִדּין ָ
ב ֲאבָ ל ִמ ִדּבְ ֵרי סוֹפְ ִרים ָאסוּר לַ ְשּׁכֵ נִ ים לְ ַטלְ ֵטל בִּ ְרשׁוּת
יוֹרין ,עַ ד ֶשׁיְּ עָ ְרבוּ כָּ ל ַה ְשּׁכֵ נִ ים כֻּ לָּ ן
ַהיָּ ִחיד ֶשׁיֵּ שׁ ָבּהּ ֲחלֻ ָקּה ְבּ ָד ִ
ֵמעֶ ֶרב ַשׁ ָבּת; ֶא ָחד ָח ֵצר וְ ֶא ָחד ַה ָמּבוֹי וְ ֶא ָחד ַה ְמּ ִדינָ ה .וְ ָדבָ ר
זֶ ה ַתּ ָקּנַ ת ְשׁמֹה וּבֵ ית ִדּינוֹ הוּא.
ג וְ כֵ ן ְ
יוֹשׁ ֵבי א ָֹהלִ ים אוֹ ֻסכּוֹת אוֹ ַמ ֲחנֶ ה ֶשׁ ִה ִקּיפוּהוּ ְמ ִח ָצּה
– ֵאין ְמ ַטלְ ְטלִ ין ֵמא ֶֹהל לְ א ֶֹהל עַ ד ֶשׁיְּ עָ ְרבוּ כֻּ לָּ ןֲ .אבָ ל ַשׁיָּ ָרה

א ָמבוֹי – המבוא או הסמטה הוא
מעבר כמין רחוב צר וקצר הפתוח
לרשות הרבים ופתחי בתים וחצרות
פונים אליו .ראה איור .כדי להחשיבו
כרשות היחיד ,יש להעמיד לֶ ִחי – עמוד
או לוח כהיכר שיש שם פתחָ .
קוֹרה –
המונחת בצורה אופקית על פתח המבוי
)שבת יז,א-ב(ְ .מ ִדינָ ה – עיר.
יוֹרין – שמחולקת בין
ב ֲחלֻ ָקּה ְבּ ָד ִ
דיירים אחדים .יְ עָ ְרבוּ – יעשו מעשה
כדי שייחשבו מעורבים כרשות אחת
)לאופן עשיית העירוב ראה להלן ו( .וְ ָד ָבר זֶ ה
– שיערבו כל השכנים.
ג ַמ ֲחנֶ ה – מקום החנייה של המהלכים
בדרך ,השוהים זמנית במקום .מחנה
המלחמה פטור מעירוב חצרות )מלכים
ו,יג(ַ .שׁיָּ ָרה – שלושה אנשים ויותר
המהלכים בדרך )שבת טז,יב( ,חונים למשך
זמן קצר ועתידים להמשיך במסעם.

איור מבאר להלכה א – מבוי וחצרות.
באיור ניתן לראות מכלול של בתים,
חצרות ומבוי )=מבוא( .החצרות משותפות
לבתים אחדים .שערי החצרות והקורה
האופקית נראים בבירור בתוך המבוי.
לציורי מבואות אחרים ראה שבת פרק יז.
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פרק א

מוֹצ ִיאין ֵמא ֶֹהל
יפוּה ְמ ִח ָצּה – ֵאין ְצ ִריכִ ין לְ עָ ֵרבֶ ,אלָּ א ִ
ֶשׁ ִה ִקּ ָ
אוֹתם א ָֹהלִ ים
לְ א ֶֹהל ְבּא עֵ רוּב ,לְ פִ י ֶשׁ ֵהן כֻּ לָּ ן ְמע ָֹרבִ ין ,וְ ֵאין ָ
ְקבוּעִ ין לָ ֶהן.
יה – שהם
וּשׁוָ ֶק ָ
ד לִ ְרחוֹבוֹת ַה ְמּ ִדינָ ה ְ
רשות היחיד .ומדובר בעיר )=מדינה(
מוקפת חומה ,כלעיל אָ .שׂ ֶדה – מקום
מחוץ לעיר .השדות הם רשות הרבים
מחוץ לעיר ,כמקום חורש ומרעה )ק'
בשבת יד,א( .שדה זרועה דינה ככרמלית,
מפני שאינה פתוחה למעבר הכול.
כַּ ָשּׂדוֹת וְ כַ ִמּ ְדבָּ רוֹת – שהם רשות הרבים.

ֹאמרוּ:
ד ִמפְּ נֵ י ָמה ִתּ ֵקּן ְשׁמֹה ָדּבָ ר זֶ ה? כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ ְטעוּ וְ י ְ
וּשׁוָ ֶק ָיה
הוֹציא ִמן ַה ֲח ֵצרוֹת לִ ְרחוֹבוֹת ַה ְמּ ִדינָ ה ְ
כְּ ֵשׁם ֶשׁ ֻמּ ָתּר לְ ִ
הוֹציא ִמן ַה ְמּ ִדינָ ה לַ ָשּׂ ֶדה
וּלְ ַהכְ נִ יס ֵמ ֶהן לַ ֲח ֵצרוֹת ,כָּ ֻ מ ָתּר לְ ִ
וּלְ ַהכְ נִ יס ִמן ַה ָשּׂ ֶדה לַ ְמּ ִדינָ ה; וְ יַ ְח ְשׁבוּ ֶשׁ ַה ְשּׁוָ ִקים וְ ָה ְרחוֹבוֹת,
ִ
ֹאמרוּ
הוֹאיל וְ ֵהן ְרשׁוּת לַ כֹּלֲ ,ה ֵרי ֵהן כַּ ָשּׂדוֹת וְ כַ ִמּ ְדבָּ רוֹת ,וְ י ְ
הוֹצ ָאה
ֶשׁ ַה ֲח ֵצרוֹת ִבּלְ ַבד ֵהן ְרשׁוּת ַהיָּ ִחיד ,וִ ַידמּוּ ֶשׁ ֵאין ַה ָ
ְמלָ אכָ ה ,וְ ֶשׁ ֻמּ ָתּר לְ ִ
הוֹציא וּלְ ַהכְ נִ יס ֵמ ְרשׁוּת ַהיָּ ִחיד לִ ְרשׁוּת
ָה ַרבִּ ים.

ה וְ יַ ד כֻּ לָּ ן ָשׁוָ ה בּוֹ – יש לכולם רשות
להשתמש בו .וראוי להדגיש שהאיסור
הוא רק להכניס ולהוציא מן הבית לחצר
או למבוי ולהפך ,אבל מותר לטלטל
ברחבי החצר כלים שכבר היו בתוכה
)להלן ג,יח; ה,טו(.

ֹאחז כָּ ל
יוֹרין וְ י ַ
ה לְ פִ יכָ ִ תּ ֵקּן ֶשׁכָּ ל ְרשׁוּת ַהיָּ ִחיד ֶשׁ ֵתּ ָחלֵ ק בְּ ָד ִ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד בָּ הּ ְרשׁוּת לְ עַ ְצמוֹ ,וְ יִ ָשּׁ ֵאר ִמ ֶמּנָּ ה ָמקוֹם בִּ ְרשׁוּת
כֻּ לָּ ן וְ יַ ד כֻּ לָּ ן ָשׁוָ ה בּוֹ ,כְּ גוֹן ֶה ָח ֵצר לַ בָּ ִתּים – ֶשׁנַּ ֲחשֹׁב אוֹתוֹ
ַה ָמּקוֹם ֶשׁיַּ ד כֻּ לָּ ן ָשׁוָ ה בּוֹ כְּ ִאלּוּ הוּא ְרשׁוּת לָ ַרבִּ ים ,וְ נַ ֲחשֹׁב
כָּ ל ָמקוֹם ָ
וּמקוֹם ֶשׁ ָא ַחז כָּ ל ֶא ָחד ִמן ַה ְשּׁכֵ נִ ים וַ ֲחלָ קוֹ לְ עַ ְצמוֹ
הוֹציא ֵמ ְרשׁוּת
ֶשׁהוּא ִבּלְ ַבד ְרשׁוּת ַהיָּ ִחיד ,וְ יִ ְהיֶ ה ָאסוּר לְ ִ
מוֹצ ִיאין
ֶשׁ ָחלַ ק לְ עַ ְצמוֹ לִ ְרשׁוּת ֶשׁיַּ ד כֻּ לָּ ן ָשׁוָ ה בּוֹ ,כְּ מוֹ ֶשׁ ֵאין ִ
ֵמ ְרשׁוּת ַהיָּ ִחיד לִ ְרשׁוּת ָה ַרבִּ ים; ֶאלָּ א יִ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ כָּ ל ֶא ָחד
בָּ ְרשׁוּת ֶשׁ ָחלַ ק לְ עַ ְצמוֹ בִּ לְ בַ ד עַ ד ֶשׁיְּ עָ ְרבוּ כֻּ לָּ ןַ ,אף עַ ל פִּ י
ֶשׁ ַהכֹּל ְרשׁוּת ַהיָּ ִחיד.

ו

לוֹמר – כאילו אמרו.
כְּ ַ

רוּבי ֲח ֵצרוֹת – שכל חלקיהן
ז עֵ ֵ
כמעורבים ,שהרי יכולים לגדור את
החצר מפני בני חצר אחרת או מפני
העוברים במבוי ,אך אינם יכולים לנעול
את המבוי בפני אחרים )שכנים ה,יג( ,ויש
להם בו רק שיתוף )ק'(.
ח ְבּפַ ת ְשׁלֵ ָמה ִבּלְ ַבד – משום איבה,
שלא תהיה מחלוקת בין השכנים,
כשיאמר אחד מהם" :אני אעשה פרוסה
ואתה שלמה" )פה"מ עירובין ז,י(ְ .ס ָאה –
מידת נפח ,כ 7.2-ליטר )ראה נספח מידות

ו ַ
וּמה הוּא ָהעֵ רוּב ַהזֶּ ה? הוּא ֶשׁיִּ ְתעָ ְרבוּ בְּ ַמ ֲאכָ ל ֶא ָחד
לוֹמר ֶשׁכֻּ לָּ נוּ ְמע ָֹרבִ ין וְ אֹכֶ ל
יחין אוֹתוֹ ֵמעֶ ֶרב ַשׁבָּ ת ,כְּ ַ
ֶשׁ ַמּנִּ ִ
ֶא ָחד לְ כֻ לָּ נוּ ,וְ ֵאין כָּ ל ֶא ָחד ִמ ֶמּנּוּ חוֹלֵ ק ְרשׁוּת ֵמ ֲחבֵ רוֶֹ ,אלָּ א
כְּ ֵשׁם ֶשׁיַּ ד כֻּ לָּ נוּ ָשׁוָ ה בְּ ָמקוֹם זֶ ה ֶשׁנִּ ְשׁ ַאר לְ כֻ לָּ נוּ ,כָּ  יַ ד כֻּ לָּ נוּ
ָשׁוָ ה ְבּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁ ָא ַחז כָּ ל ֶא ָחד לְ עַ ְצמוֹ ,וַ ֲה ֵרי ָאנוּ כֻּ לָּ נוּ
ְרשׁוּת ַא ַחת .וּבַ ַמּ ֲע ֶשׂה ַהזֶּ ה א יָ בוֹאוּ לִ ְטעוֹת וּלְ ַדמּוֹת ֶשׁ ֻמּ ָתּר
לְ ִ
הוֹציא וּלְ ַהכְ נִ יס ֵמ ְרשׁוּת ַהיָּ ִחיד לִ ְרשׁוּת ָה ַרבִּ ים.
עוֹשׂין בְּ נֵ י ֶה ָח ֵצר זֶ ה עִ ם זֶ ה – הוּא ַהנִּ ְק ָרא 'עֵ רוּבֵ י
ז ָהעֵ רוּב ֶשׁ ִ
עוֹשׂין ַאנְ ֵשׁי ַה ָמּבוֹי זֶ ה עִ ם זֶ ה אוֹ כָּ ל ְבּנֵ י ַה ְמּ ִדינָ ה
ֲח ֵצרוֹת'; וְ ֶשׁ ִ
'שׁתּוּף'.
– הוּא ַהנִּ ְק ָרא ִ
פת העירוב ומאכלי השיתוף

ח ֵאין ְמעָ ְרבִ ין בַּ ֲח ֵצרוֹת ֶאלָּ א בְּ פַ ת ְשׁלֵ ָמה ִבּלְ בַ דֲ .אפִ לּוּ כִּ כָּ ר
רוּסה – ֵאין ְמעָ ְרבִ ין בָּ הָּ .היְ ָתה ְשׁלֵ ָמה
ַמ ֲאפֵ ה ְס ָאה וְ ִהיא פְּ ָ
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בוּאה ,כָּ 
וְ ִהיא כְּ ִא ָסּר – ְמעָ ְרבִ ין בָּ הּ .וּכְ ֵשׁם ֶשׁ ְמּעָ ְר ִבין ְבּפַ ת ְתּ ָ
וּבפַ ת ֲע ָד ִשׁיםֲ ,א ָבל א ְבּפַ ת דּ ַֹחן .וְ ִשׁתּוּף
ְמעָ ְר ִבין ְבּפַ ת א ֶֹרז ְ
– ֵבּין ְבּפַ ת בֵּ ין בִּ ְשׁ ָאר אֹכָ לִ ין; ְבּכָ ל אֹכֶ ל ִמ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין ,חוּץ ִמן
ַה ַמּיִ ם בִּ פְ נֵ י עַ ְצ ָמן אוֹ ֶמלַ ח בִּ פְ נֵ י עַ ְצמוֹ .וְ כֵ ן כְּ ֵמ ִהין וּפִ ְט ִריּוֹת
שׁוּבין כְּ אֹכָ לִ ים .עֵ ֵרב ַמיִ ם עִ ם
– ֵאין ִמ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין בָּ ֶהןֶ ,שׁ ֵאינָ ן ֲח ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין בּוֹ.
ֶמלַ ח – נַ ֲע ָשׂה כְּ ֻמ ְריָ סִ ,
ט וְ כַ ָמּה ִשׁעוּר ָהאֹכֶ ל ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין בּוֹ? כַּ גְּ רוֹגֶ ֶרת לְ כָ ל ֶא ָחד
וְ ֶא ָחד ִמבְּ נֵ י ַה ָמּבוֹי אוֹ ִמ ְבּנֵ י ַה ְמּ ִדינָ ה; וְ הוּא ֶשׁיִּ ְהיוּ ְשׁמוֹנָ ה עָ ָשׂר
אוֹ פָּ חוּתֲ .א ָבל ִאם ָהיוּ ְמ ֻרבִּ ין עַ ל זֶ ה – ִשׁעוּרוֹ ְשׁ ֵתּי ְסעוּדוֹת,
ֶשׁ ֵהן כִּ ְשׁמוֹנָ ה עָ ָשׂר גְּ רוֹגָ רוֹתֶ ,שׁ ֵהן כְּ ִשׁ ָשּׁה ֵבּ ִיצים בֵּ ינוֹנִ יּוֹת.
ֲאפִ לּוּ ָהיוּ ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין ֲאלָ פִ ים ְוּר ָבבוֹת – ְשׁ ֵתּי ְסעוּדוֹת לְ כֻ לָּ ן.
וּמינֵ י ָדּגָ ן
י כָּ ל אֹכֶ ל ֶשׁהוּא נֶ ֱאכָ ל כְּ מוֹת ֶשׁהוּא ,כְּ גוֹן פַּ ת ִ
וּבָ ָשׂר ַחי – ִאם יִ ְשׁ ַתּ ְתּפוּ בּוִֹ ,שׁעוּרוֹ ְמזוֹן ְשׁ ֵתּי ְסעוּדוֹת .וְ כָ ל
וּב ָשׂר
ֶשׁהוּא לִ פְ ָתּן וְ ֶד ֶרָ העָ ם לֶ ֱאכֹל בּוֹ פִּ ָתּן ,כְּ גוֹן יַ יִ ן ְמבֻ ָשּׁל ָ
וּמ ְריָ ס וְ זֵ ִיתים וְ ִא ָמּהוֹת ֶשׁלִּ ְב ָצלִ ים – ִשׁעוּרוֹ כְּ ֵדי
ָצלִ י וְ ח ֶֹמץ ֻ
לֶ ֱאכֹל בּוֹ ְשׁ ֵתּי ְסעוּדוֹת.
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ומשקלות( .כְּ ִא ָסּר – כקוטר מטבע נחושת
בוּאה
קדומה ,דהיינו פת קטנה ביותרְ .תּ ָ
– מחמשת מיני דגן )חיטה ,שעורה,
כוסמת ,שיפון ושיבולת שועל( .דּ ַֹחן
– דגנים חד שנתיים קיציים שגרגריהם
משמשים למאכל אדם ולמספואַ .מיִ ם...
ֶמלַ ח – שאינם אוכל אלא מכשירי
אוכל )פה"מ עירובין ג,א( ,שמשפרים את
טעם המאכל ,כגון התבלינים .כְּ ֵמ ִהין
וּפִ ְט ִריּוֹת – הכמהין הן פטריות הגדלות
מתחת לקרקע ,ואילו השם פטריות הוא
כינוי לקבוצת הפטריות הגדלות על
פני הקרקע ,המכונות 'פטריות הכובע'
שׁוּבין
) (Fungiעל שם צורתןֶ .שׁ ֵאינָ ן ֲח ִ
כְּ אֹכָ לִ ים – שהם מזון גרוע מאוד )שם.
וראה גם אזהרת רבנו" :והכמהין והפטריות ...הרי
אלו לגוף כמו סם המוות" ]דעות ד,ט[ .אולי מפני

שמינים רבים מהם רעילים(ֻ .מ ְריָ ס – ִמטבל.
מלטינית ) .(Muriesרוטב דגים בתוספת
שעורים ומלח ,שנהגו לטבול בו את הפת
)להלן י; ציצית ב,ה; פה"מ נדרים ו,ג(.
ט כַּ גְּ רוֹגֶ ֶרת ...בֵּ ִיצים – הגרוגרת נפחה
יא נִ ְשׁ ַתּ ְתּפוּ בְּ יַ יִ ן ַחי – ִשׁעוּרוֹ ְשׁ ֵתּי ְר ִביעִ יּוֹת לְ כֻ לָּ ן; וְ כֵ ן בְּ ֵשׁכָ ר
כשליש ביצה ,והביצה נפחה כחמישים
וּמ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין ָבּ ֶהן וַ ֲאפִ לּוּ ֵהן
– ְשׁ ֵתּי ְרבִ יעִ יּוֹתֵ .בּ ִיצים – ְשׁ ַתּיִ םִ ,
סמ"ק )ראה נספח מידות ומשקלות(ֵ .בּינוֹנִ יּוֹת
– המידה 'בינונית' נקבעת לפי מראית
ַחיּוֹתִ .רמּוֹנִ ים – ְשׁ ַתּיִ םֶ ,א ְתרוֹג ֶא ָחדֲ ,ח ִמ ָשּׁה ֱאגוֹזִ יםֲ ,ח ִמ ָשּׁה
עיניו של כל אדם )פה"מ כלים יז,ו(.
יט ָרא יָ ָרקֵ ,בּין ַחי ֵבּין ָשׁלוּק; וְ ִאם ָהיָ ה בָּ ֵשׁל וְ א
ֲאפַ ְר ְס ִקין ,לִ ְ
י בָּ ָשׂר ַחי – שמותר לחתכו לחתיכות
בָּ ֵשׁל – ֵאין ְמעָ ְר ִבין בּוֹ ,לְ פִ י ֶשׁ ֵאינוֹ ָראוּי לַ ֲאכִ ילָ ה .עוּכְ לָ א
קטנות ,למלחו היטב מכל עבריו,
פּוּחין,
ְתּ ָבלִ יןַ ,קב ְתּ ָמ ִריםַ ,קב גְּ רוֹגָ רוֹתָ ,מנֶ ה ְדּבֵ לָ הַ ,קב ַתּ ִ
להשהותו  24דקות ,להדיחו היטב
יט ָרא.
כְּ שׁוּת כִּ ְמלוֹא ַהיָּ ד ,פּוֹלִ ין לַ ִחין כִּ ְמלוֹא ַהיָּ דָ ,חזִ ין לִ ְ
במים כהכשרתו לבישול ולאכלו )מאכלות
אסורות ו,יב .ועי"ש ק'( .לִ פְ ָתּן – דבר הנאכל
וּמעָ ְר ִבין בָּ ֶהןֲ .עלֵ י בְּ ָצלִ ים
וְ ַה ְתּ ָר ִדין ֲה ֵרי ֵהן ִבּכְ לַ ל ַהיָּ ָרקְ ,
עם הפת )פה"מ ברכות ו,ה( ,כגון הסלטים
– ֵאין ְמעָ ְר ִבין ָבּ ֶהן ֶאלָּ א ִאם ִהבְ ִצילוּ ,וְ נַ ֲע ָשׂה א ֶֹר כָּ ל עָ לֶ ה
בימינו .ח ֶֹמץ – יין שהחמיץִ .א ָמּהוֹת
ֵמ ֶהן זֶ ֶרת; ֲא ָבל פָּ חוּת ִמכָּ אן – ֵאינוֹ אֹכֶ ל .וְ כָ ל ֵאלּוּ ַה ְדּבָ ִרים
ֶשׁלִּ בְ ָצלִ ים – הבצלים המיועדים לזריעה
)מתנות עניים ב,ב; פה"מ פאה ג,ד(.
עוּרין ֵאלּוּ .וְ כֵ ן כָּ ל
מוּרין – כְּ לִ פְ ָתּן ֵהן ,וּלְ פִ יכָ  נָ ְתנוּ ָבּ ֶהן ִשׁ ִ
ָה ֲא ִ
יא יַ יִ ן ַחי – יין שלא מזגו לתוכו מים.
כַּ ֵ
יּוֹצא ָבּ ֶהן .וְ כָ ל ָהאֹכָ לִ ין ִמ ְצ ָט ְרפִ ין לְ ִשׁעוּר ַה ִשּׁתּוּף.
ְשׁ ֵתּי ְרבִ יעִ יּוֹת – כ 150-סמ"ק )ראה נספח
מידות ומשקלות(ֵ .שׁכָ ר – משקה אלכוהולי הנעשה מתסיסת חיטים או שעורים או פירות )פה"מ פסחים ג,א( .וַ ֲאפִ לּוּ ֵהן ַחיּוֹת
– שאינן מבושלותֶ .א ְתרוֹג ֶא ָחד – שהוא גדול ונאכל ,כאתרוג התימני של ימינו ,שיש בו כדי שביעת אדם עני )מתנות
עניים ו,ח( .יָ ָרקַ ...חי – ירק טריָ .שׁלוּק – מורתח במים .עוּכְ לָ א – חצי רביעית .כ 37-גרםְ .תּבָ לִ ין – "שמא יעלה על דעתך
שאין נקרא תבלין אלא דברים הריחניים ,כגון הפלפל והקינמון ,אלא כל מה שמשביחים בו את האוכל ,כגון השום...
אם נתכוון באחד מאלו להשביח האוכל – נקרא תבלין" )פה"מ ערלה ב,י(ָ .מנֶ ה ְדּבֵ לָ ה – תאנים יבשות במשקל מנה )100
דינר ,שהם  423גרם( .כְּ שׁוּת – צמח טפיל מן הסוג  .Cuscutaגבעולי הכשות ,הדקים והצהבהבים ,נכרכים סביב צמח
פונדקאיָ .חזִ ין – עשב בר דומה לשעורה )ר' תנחום(ְ .תּ ָר ִדין – סלק עלים ) (Beta vulgaris var. ciclaשנהוג לאכלו מבושל
במים ,ואינו הירק המכונה בימינו בשם תרדִ .הבְ ִצילוּ – נעשו בצלים יבשים.
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מידות ומשקלות

יב ראה נספח מידות ומשקלות.
יצד וכו' – לנזיר אסור לשתות
יד כֵּ ַ
יין ,ולישראל )=מי שאינו כהן( אסור
לאכול תרומה )להגדרתה ראה ביאור
ההלכה הבאה(.
טו תיאור סדר תרומות ומעשרות:
ֶטבֶ ל – יבול שלא הפרישו ממנו תרומות
ומעשרות ,והוא אסור באכילה .מילה
ארמית שפירשו אותה בלשון נוטריקון
מוּרה ְבּכָ ל ָמקוֹם – ֵשׁ ֶשׁת ַקבִּ ין; וְ ַה ַקּב – ַא ְרבַּ עַ ת
כמורכבת משתי מילים' ,טב לא' ,כלומר יג ְס ָאה ָה ֲא ָ
רוּמה
'לא טוב' )פה"מ ברכות ז,א(ְ .תּ ָ
או לֻ גִּ ין; וְ ַהֹּלג – ַא ְרבַּ ע ְר ִביעִ יּוֹת; וּכְ ָבר בֵּ ַא ְרנוּ )לעיל יב( ִמ ַדּת
רוּמה גְּ דוֹלָ ה – ההפרשה הראשונה.
ְתּ ָ
אוֹתן
עוּרין ֶשׁ ָא ָדם ָצ ִרי לִ זְ כֹּר ָ
וּמ ְשׁ ָקלָ הּ .וְ ֵאלּוּ ַה ִשּׁ ִ
ָה ְרבִ יעִ ית ִ
שיעורה מן התורה הוא בכל שהוא,
וחכמים נתנו שיעור ממוצע של כ2%-
ָתּ ִמיד.
מכל התבואה .התרומה ניתנת לכהן
עירוב במאכל האסור באכילה
ומותרת באכילה רק לו ולבני ביתו
הטהוריםַ .מ ֲע ֵשׂר או ַמ ֲע ֵשׂר ִראשׁוֹן יד אֹכֶ ל ֶשׁהוּא ֻמ ָתּר בַּ ֲאכִ ילָ ה – ַאף עַ ל פִּ י ֶשׁהוּא ָאסוּר לְ זֶ ה
– ההפרשה השנייה .מפריש  10%מן
וּמ ְשׁ ַתּ ֵתּף בּוֹ .כֵּ ַיצד? ִמ ְשׁ ַתּ ֵתּף
ַה ְמּעָ ֵרבֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְמעָ ֵרב בּוֹ ִ
רוּמת ַמ ֲע ֵשׂר –
התבואה ונותנם ללויְ .תּ ַ
נּוֹדר ֵמאֹכֶ ל זֶ ה אוֹ
רוּמה ,וְ כֵ ן ַה ֵ
הלוי מפריש  10%מן המעשר הראשון הוּא ַהנָּ זִ יר ְבּיַ יִ ן וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל בִּ ְת ָ
וּמ ְשׁ ַתּ ֵתּף בּוֹ; ֶשׁ ִאם ֵאינוֹ
ֶשׁנִּ ְשׁבַּ ע ֶשֹּׁלא יֹאכְ לֶ נּוּ – ְמעָ ֵרב בּוֹ ִ
שקיבל ונותנם לכהן ודינם כתרומה.
בשנים
ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י – מפרישים אותו
ָראוּי לָ זֶ ה – ֲה ֵרי הוּא ָראוּי לְ ַא ֵחר.
הראשונה ,השנייה ,הרביעית והחמישית
במחזור השמיטה הנמשך שבע שנים .טו ֲא ָבל ָדּ ָבר ָה ָאסוּר לַ כֹּל ,כְּ גוֹן ֶטבֶ לֲ ,אפִ לּוּ ֶטבֶ ל ֶשׁלְּ ִדבְ ֵרי
רוּמתוֹ כַּ הֹגֶ ן,
מעשר שני נאכל על ידי הבעלים או אדם סוֹפְ ִרים ,וְ כֵ ן ַמ ֲע ֵשׂר ִראשׁוֹן ֶשֹּׁלא נִ ְטּלָ ה ְתּ ָ
אחר בטהרה בירושלים .בשנה השלישית וְ כֵ ן ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י וְ ֶה ְק ֵדּשׁ ֶשֹּׁלא נִ פְ דּוּ כַּ ֲהלָ כָ ה – ֵאין ְמעָ ְרבִ ין
והשישית לשמיטה ,מפרישים מעשר
וּמ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין ִבּ ְד ַמאיִ ,מפְּ נֵ י ֶשׁ ָראוּי
וּמעָ ְרבִ ין ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין בָּ ֶהןְ .
ִ
עניֶ .ט ֶבל ֶשׁלְּ ִד ְב ֵרי סוֹפְ ִרים – פירות
הפטורים מן התרומות והמעשרות מן לַ ֲענִ יִּ יםְ ,
וּב ַמ ֲע ֵשׂר ְשׁנֵ י וְ ֶה ְק ֵדּשׁ ֶשׁנִּ פְ דּוַּ ,אף עַ ל פִּ י ֶשֹּׁלא
וּמעָ ְרבִ ין בְּ ַמ ֲע ֵשׂר
התורה ,אך חייבים בהם מתקנת חכמים ,נָ ַתן ֶאת ַהח ֶֹמשֶׁ ,שׁ ֵאין ַהח ֶֹמשׁ ְמעַ כֵּ בְ .
כגון שתרומה בזמן הזה אינה מן התורה
ֵשׁנִ י ִּב ָ
ירוּשׁ ַלִםִ ,מפְּ נֵ י ֶשׁהוּא ָשׁם ָראוּי לַ ֲאכִ ילָ הֲ ,אבָ ל א
אלא מתקנת חכמים )תרומות א,כו( ,וכגון
צמחים הגדלים בעציצים שאינם
ַבּגְּ בוּלִ ין.
נקובים ,שאינם מחוברים לאדמה ,כיוון
רוּמתוֹ כַּ הֹגֶ ן
שמן התורה חייבים להפריש תרומות ומעשרות רק מדבר הצומח בארץ )פה"מ ברכות ז,א(ֶ .שֹּׁלא נִ ְטּלָ ה ְתּ ָ
– שלא הפרישו ממנו תרומה כהלכה ,כגון שהפרישו ממנו מעשר ראשון ללוי לפני שהפרישו ממנו תרומה גדולה.
ֶה ְק ֵדּשׁ – פירות שהוקדשו לבית המקדשֶ .שֹּׁלא נִ פְ דּוּ כַּ ֲהלָ כָ ה – הפדיון הוא העברת הקדושה מדבר הקדש לכסף .וכאן
לא נעשתה ההעברה כהלכה ,כגון שחילל את המעשר על מטבע שאין עליו כתב או צורה )מעשר שני ד,ט( או שפדה
הקדש על קרקע )ערכים וחרמים ז,א(ְ .דּ ַמאי – יבול שיש ספק אם נתעשר אם לאו )מעשר ט,א( .מילה ארמית המורכבת משתי
מילים' ,דא מאי'' ,זה מהו?' .מפירות אלו יש להפריש תרומות ומעשרות מספק ,ורק לעניים מותר לאכול מהם כשלא
הופרשו מהם התרומות והמעשרותַ .הח ֶֹמשׁ – תוספת של רבע מערך הדבר הנפדה ,והיא חמישית מסך הפדיון ,שחייב
מי שפודה את המעשר או ההקדש בכסף להוסיף עליו .גְּ בוּלִ ין – מקומות מחוץ לירושלים.

מוּרה בְּ כָ ל ָמקוֹם – ְמלוֹא ְשׁ ֵתּי ְרבִ יעִ יּוֹת.
יט ָרא ָה ֲא ָ
יב לִ ְ
מוּרה ְבּכָ ל ָמקוֹם – ֵמ ָאה
וּמנֶ ה ָה ֲא ָ
וְ עוּכְ לָ א – ֲח ִצי ְרבִ יעִ יתָ .
ִדּינָ ר; וְ ַה ִדּינָ ר – ֵשׁשׁ ָמעִ ין .וְ ַה ָמּעָ ה – ִמ ְשׁ ַקל ֵשׁשׁ עֶ ְשׂ ֵרה
ְשׂעוֹרוֹת; וְ ַה ֶסּלַ ע – ַא ְרבָּ עָ ה ִדּינָ ִרין .וְ ָה ְרבִ יעִ ית ַמ ֲחזֶ ֶקת ִמן
ַה ַמּיִ ם אוֹ ִמן ַהיַּ יִ ן ִמ ְשׁ ַקל ִשׁ ְבעָ ה עָ ָשׂר ִדּינָ ִרין וַ ֲח ִצי ִדּינָ ר
לשׁים ִדּינָ ר,
וּשׁ ִ
יט ָרא ִמ ְשׁ ַקל ֲח ִמ ָשּׁה ְ
בְּ ֵקרוּב .נִ ְמ ֵצאת ַהלִּ ְ
וְ ָהעוּכְ לָ א ִמ ְשׁ ַקל ִתּ ְשׁעָ ה ִדּינָ ִרין פָּ חוּת ְר ִביעַ .
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טז ִבּכְ לִ י ֶא ָחד ְבּ ַביִ ת ֶא ָחד – להראות
גביית העירוב והזיכוי לשכנים
את האחדות והשותפות ,כאילו כולם
טז כֵּ ַיצד ְמעָ ְרבִ ין בַּ ֲח ֵצרוֹת? גּוֹבִ ין ַחלָּ ה ַא ַחת ְשׁלֵ ָמה ִמכָּ ל
"אנשי בית אחד" )להלן ד,א(ֵ .בּית ַה ֶתּ ֶבן
יחין ַהכֹּל בִּ כְ לִ י ֶא ָחד ְבּבַ יִ ת ֶא ָחד ִמ ָבּ ֵתּי ֶה ָח ֵצר,
וּמנִּ ִ
וּביִ תַ ,
בַּ יִ ת ַ
– מקום אחסון התבן ,מאכל הבהמות.
אוֹצרֲ .אבָ ל ִאם
ֲאפִ לּוּ ְבּבֵ ית ַה ֶתּ ֶבן אוֹ בְּ בֵ ית ַה ָבּ ָקר אוֹ ְבּבֵ ית ָה ָ
ֵבּית ַה ָבּ ָקר – רפתֵ .בּית ָה ָ
אוֹצר – מחסן
המזוןֵ .בּית ַשׁעַ ר – מבוא החצר )פה"מ:
נְ ָתנוֹ ְבּ ֵבית ַשׁעַ רֲ ,אפִ לּוּ ֵבּית ַשׁעַ ר ֶשׁלְּ יָ ִחיד ,אוֹ ְבּ ַאכְ ַס ְד ָרה אוֹ
מעשרות ג,ו; עירובין ח,ד( .מבנה מקורה
בְּ ִמ ְרפֶּ ֶסת אוֹ ְבּ ַביִ ת ֶשׁ ֵאין בּוֹ ַא ְרבַּ ע ַאמּוֹת עַ ל ַא ְרבַּ ע ַאמּוֹת –
שמידותיו ארבע אמות על ארבע אמות,
הינוּ
ֵאינוֹ עֵ רוּב .וּכְ ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּץ ָהעֵ רוּבְ ,מבָ ֵר" בָּ רוַּ א ָתּה יי ֱא ֵ
ואינו עשוי למגורים ,ולו שתי דלתות,
אחת לרשות הרבים ואחת לתוך החצר.
ווֹתיו וְ ִצוָּ נוּ עַ ל ִמ ְצוַ ת עֵ רוּב".
ֶמלֶ ָ העוֹלָ םֲ ,א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ראה איור למטהַ .אכְ ַס ְד ָרה – רחבה
הוֹציא וּלְ ַהכְ נִ יס
אוֹמר ְ'בּעֵ רוּב זֶ ה יִ ְהיֶ ה ֻמ ָתּר לְ כָ ל ְבּנֵ י ֶה ָח ֵצר לְ ִ
וְ ֵ
מקורה לפני הבית )פה"מ מעשרות ג,ו(
רוּבי ֲח ֵצרוֹת .וּבַ יִ ת
ִמ ַבּיִ ת לְ ַביִ ת ַבּ ַשּׁבָּ ת' .וְ יֵ שׁ לְ ָק ָטן לִ גְ בּוֹת עֵ ֵ
ולה שלושה קירות )מזוזה ו,ג(ִ .מ ְרפֶּ ֶסת
יחין בּוֹ עֵ רוּב ֵאינוֹ ָצ ִרי לִ ֵתּן ֶאת ַהפַּ ת; וְ ִאם ָהיוּ ְרגִ ילִ ין
ֶשׁ ַמּנִּ ִ
– שטח מוגבה מעל החצר ובו מדרגות
המובילות אל הקומות העליונות ,והיו
יח בּוֹ – ֵאין ְמ ַשׁנִּ ין אוֹתוִֹ ,מפְּ נֵ י ַדּ ְרכֵ י ָשׁלוֹם.
לְ ַהנִּ ַ
מקיפים את השטח ודרים בו ,ו"נקרא
מרפסת ,לפי שהוא מדרס לאלו שעולים
גּוֹבה אֹכֶ ל כַּ גְּ רוֹגֶ ֶרת ִמכָּ ל ֶא ָחד
יז וְ כֵ ַיצד ִמ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין ַבּ ָמּבוֹי? ֶ
לעליות" )פה"מ עירובין ח,ג .משורש רפ"ס,
יח ַהכֹּל ִבּכְ לִ י
וּמנִּ ַ
וְ ֶא ָחד ,אוֹ פָּ חוּת ִמכַּ גְּ רוֹגֶ ֶרת ִאם ָהיוּ ְמ ֻר ִבּיןַ ,
שמשמעו 'לרמוס'( .ראה איור למטה.
ֶא ָחד ְבּ ָח ֵצר ֵמ ַח ְצרוֹת ַה ָמּבוֹי אוֹ ְבּ ַביִ ת ִמן ַה ָבּ ִתּיםֲ .אפִ לּוּ בַּ יִ ת
וְ יֵ שׁ לְ ָק ָטן – ומותר לקטןִ .מפְּ נֵ י ַדּ ְרכֵ י
ָשׁלוֹם – "מפני שיש להם בכך הנאה,
ָק ָטן אוֹ ַאכְ ַס ְד ָרה אוֹ ִמ ְרפֶּ ֶסת – ֲה ֵרי זֶ ה ִשׁתּוּףֲ .א ָבל ִאם ִהנִּ יחוֹ
לפי שבית שמניחים בו את העירוב אינו
יח ַהכְּ לִ י בֶּ ָח ֵצר – ָצ ִרי
בַּ ֲאוִ יר ָמבוֹי – ֵאינוֹ ִשׁתּוּף .וְ ִאם ִהנִּ ַ
צריך ליתן את הפת" )פה"מ גטין ה,ח(.
וּמבָ ֵר' עַ ל
לְ ַהגְ בִּ ַיהּ ַהכְּ לִ י ִמן ַה ַקּ ְר ַקע ֶטפַ ח ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה נִ כָּ רְ .
יז בַּ ֲאוִ יר ָמבוֹי – בחלל המבוי ,שאינו
אוֹמר ְ'בּזֶ ה ַה ִשּׁתּוּף יִ ְהיֶ ה ֻמ ָתּר לְ כָ ל בְּ נֵ י ַה ָמּבוֹי
ִמ ְצוַ ת עֵ רוּב' ,וְ ֵ
מקום המשתמר ,מפני שהוא פתוח
לכניסת כל העוברים ברחובֵ .אינוֹ
הוֹציא וּלְ ַהכְ נִ יס ֵמ ֲח ֵצרוֹת לַ ָמּבוֹי בַּ ַשּׁ ָבּת'.
לְ ִ
ִשׁתּוּף – בעירובי חצרות מערב את כל
הבתים ,כאילו כל הדיירים דרים במקום העירוב ,ולכן צריך להניחו בבית הראוי לדירה .לא כן בשיתופי מבואות,
שאינו מערב את כל הבתים ,אלא משתף את החצרות ,ולכן אין צריך להניחו בבית הראוי לדירה ,אבל צריך להניחו
במקום המשתמר )רש"י עירובין פה,ב(.

מרפסת

עלייה

אכסדרה
חצר

בית שער

שׁעַר ,אַכְסַדְרָה ומִרְפֶּסֶת.
הלכות טז-יז :בֵּית ַ
בחצר זו ,שבפתחה בית שער ,ניתן לראות ארבע
דירות ועוד דירת קרקע שצמודה לה אכסדרה,
מבנה מקורה בעל שלוש דפנות .משמאל ומימין
ניתן לראות את הקומה התחתונה ואת הקומה
העליונה .במרכז דירת המרפסת המשמשת גם
כדירת מעבר.
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יח ִחלְּ קוּ ֶאת ָהעֵ רוּב אוֹ ֶאת ַה ִשּׁתּוּף – ַאף עַ ל פִּ י ֶשׁהוּא
בְּ ַביִ ת ֶא ָחדֵ ,אינוֹ עֵ רוּב; ֲאבָ ל ִאם ִמלְּ אוּ ֶאת ַהכְּ לִ י ִמן ָהעֵ רוּב,
וְ נִ ְשׁ ַאר ִמ ֶמּנּוּ ְמעַ ט ,וְ ִהנִּ יחוּהוּ בִּ כְ לִ י ַא ֵחר – ֻמ ָתּר.

יח ִחלְּ קוּ ֶאת ָהעֵ רוּב – לשני חלקים,
ושמו אותו בשני כלים.
יט ִתּינוֹקוֹת – ילדים שאינם בני 13
שנה ויום אחד )אישות ב,י(ֵ .אין ַה ִתּינוֹקוֹת
ַמכִּ ִירין ַמה נַּ ֲע ָשׂה בַּ ָמּבוֹי – אינם מודעים יט ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין בַּ ָמּבוֹי ְצ ִריכִ ין לְ עָ ֵרב בַּ ֲח ֵצרוֹת ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא
לשיתוף שנעשה בין אנשי המבוי ,מפני
תּוֹרת עֵ רוּבֶ ,שׁ ֲה ֵרי ֵאין ַה ִתּינוֹקוֹת ַמכִּ ִירין
שייתכן שנעשה לפני זמן רב )כגון לְ ַשׁכֵּ ַח ַה ִתּינוֹקוֹת ַ
סוֹמכִ ין
ַמה נַּ ֲע ָשׂה בַּ ָמּבוֹי .לְ פִ יכָ ִ ,אם נִ ְשׁ ַתּ ְתּפוּ ַבּ ָמּבוֹי ְבּפַ ת – ְ
שנעשה ביין ,הנשמר זמן רב( ,לעומת
העירוב בחצר בפת ,שצריך להחליפה עָ לָ יו ,וְ ֵאין ְצ ִריכִ ין לְ עָ ֵרב בַּ ֲח ֵצרוֹתֶ ,שׁ ֲה ֵרי ַה ִתּינוֹקוֹת ַמכִּ ִירין
לעתים קרובות יותר ,או מפני ששהותם
ַבּפַּ תְ .בּנֵ י ֲח ָ
בוּרה ֶשׁ ָהיוּ ְמ ֻס ִבּין בַּ בַּ יִ ת ,וְ ָק ַדשׁ ֲעלֵ ֶיהן ַהיּוֹם –
בחצר מרובה מבמבוי ,ולכן לא יבחינו
סוֹמכִ ין עָ לֶ ָיה ִמשּׁוּם עֵ רוּבֵ י ֲח ֵצרוֹת; וְ ִאם
בעירוב המונח במבויְ .מ ֻסבִּ ין – כשכולם פַּ ת ֶשׁעַ ל ַה ֻשּׁלְ ָחןְ ,
סוֹמכִ יןַ ,אף עַ ל פִּ י ֶשׁ ֵהם
יושבים יחד סביב .וְ ָק ַדשׁ ֲעלֵ ֶיהן ַהיּוֹם ָרצוּ לִ ְסמֹ עָ לֶ ָיה ִמשּׁוּם ִשׁתּוּף – ְ
– החשיך ,ונכנסה השבתִ .משּׁוּם
ְמ ֻסבִּ ין ֶבּ ָח ֵצר.
עֵ ֵ
רוּבי ֲח ֵצרוֹת – את עירוב החצרות
יש להניח באחד מבתי החצר )לעיל טז( .כ 1לָ ַקח ֶא ָחד ִמ ְבּנֵ י ֶה ָח ֵצר פַּ ת ַא ַחת ,וְ ָא ַמר ֲ'ה ֵרי זוֹ לְ כָ ל
הלכה זו מלמדת שאף על פי שהם
ְבּנֵ י ֶה ָח ֵצר' ,אוֹ אֹכֶ ל כִּ ְשׁ ֵתּי ְסעוּדוֹת ,וְ ָא ַמר ֲ'ה ֵרי זֶ ה לְ כָ ל ְבּנֵ י
מסובים בבית אחד מהם ,ולא לקחו
ַה ָמּבוֹי' – ֵאינוֹ ָצ ִרי לִ גְ בּוֹת ִמכָּ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחדֲ ,א ָבל ָצ ִרי
פת מכל אחד ואחד מהם ,הפת שעל
השולחן ,שאוכלים אותה יחד ,מצרפת לְ זַ כּוֹת לָ ֶהן בּוֹ עַ ל יְ ֵדי ַא ֵחר .וְ יֵ שׁ לוֹ לְ זַ כּוֹת לָ ֶהן עַ ל יְ ֵדי בְּ נוֹ
אותם להיחשב כמעורבים זה בזה,
ואין כל אחד חולק רשות לעצמו ,אף וּבִ תּוֹ ַהגְּ דוֹלִ ים ,וְ עַ ל יְ ֵדי עַ בְ דּוֹ ָהעִ בְ ִרי ,וְ עַ ל יְ ֵדי ִא ְשׁתּוֹ; ֲאבָ ל
על פי שהפת שייכת רק לבעל הבית ,א עַ ל יְ ֵדי בְּ נוֹ וּבִ תּוֹ ַה ְקּ ַטנִּ ים ,וְ א עַ ל יְ ֵדי עַ ְבדּוֹ וְ ִשׁפְ ָחתוֹ
שכיוון שזימנם לאכול ,זיכה להם את
ַהכְּ נַ ֲענִ יםִ ,מפְּ נֵ י ֶשׁיָּ ָדם כְּ יָ דוֹ.
הכל )מ"מ(ִ .משּׁוּם ִשׁתּוּף – את שיתוף
המבואות צריך להניח בכלי באחת מן כ 2וְ כֵ ן יֵ שׁ לוֹ לְ זַ כּוֹת לָ ֶהן עַ ל יְ ֵדי ִשׁפְ ָחתוֹ ָהעִ בְ ִריתַ ,אף עַ ל
החצרות שבמבוי או באחד מן הבתים פִּ י ֶשׁ ִהיא ְק ַטנָּ ה; ֶשׁ ַה ָקּ ָטן זוֹכֶ ה לַ ֲא ֵח ִרים ְבּ ָדבָ ר ֶשׁהוּא ִמ ִדּבְ ֵרי
)לעיל יז( ,ולכן מותר לסמוך עליו גם בתור
הוֹדיעַ לִ בְ נֵ י ֶה ָח ֵצר אוֹ לִ בְ נֵ י ַה ָמּבוֹי
שיתוף מבואות ,אם הם מסובים בחצר ,סוֹפְ ִרים .וְ ֵאינוֹ ָצ ִרי לְ ִ
ֶשׁ ֲה ֵרי זִ כָּ ה לָ ֶהן וְ עֵ ֵרב ֲעלֵ ֶיהןֶ ,שׁזְּ כוּת ִהיא לָ ֶהן ,וְ זָ כִ ין לְ ָא ָדם
מה שאין כן בעירוב חצרות.
ֶשֹּׁלא ְבּפָ נָ יו.
כ 1לְ זַ כּוֹת לָ ֶהן בּוֹ עַ ל יְ ֵדי ַא ֵחר –
אדם יכול להקנות או לזכות בדבר
זמן העירוב
מה בעבור חברו ,והכלל הוא" :זכין
לאדם שלא בפניו" .וכן יכול אחד מבני כא ֵאין ְמעָ ְרבִ ין וְ א ִמ ְשׁ ַתּ ְתּפִ ין בַּ ַשּׁ ָבּת ֶאלָּ א ִמבְּ עוֹד יוֹם.
החצר למנות אדם שיקנה את העירוב
וּמעָ ְר ִבין עֵ רוּבֵ י ֲח ֵצרוֹת וְ ִשׁתּוּפֵ י ְמבוֹאוֹת בֵּ ין ַה ְשּׁ ָמשׁוֹת,
ְ
עבור כולם ,ולומר לו 'אני מוסר לך את
ַאף עַ ל פִּ י ֶשׁהוּא ָספֵ ק ִמן ַהיּוֹם ָספֵ ק ִמן ַהלַּ יְ לָ ה .וּלְ עוֹלָ ם
חלקם בעירוב ,ואתה זכֵ ה בעבורם'.
ָצ ִריֶ שׁיְּ ֵהא ָהעֵ רוּב אוֹ ַה ִשּׁתּוּף ָמצוּי וְ ֶאפְ ָשׁר לְ ָאכְ לוֹ כָּ ל בֵּ ין
ֶשׁיָּ ָדם כְּ יָ דוֹ – רשותם כרשותו ,וכל מה
אינו
ששייך להם שייך לו ,ולכן אדם
ַה ְשּׁ ָמשׁוֹת .לְ פִ יכָ ִ ,אם נָ פַ ל עָ לָ יו גַּ ל אוֹ ָאבַ ד אוֹ נִ ְשׂ ַרף אוֹ
יכול להקנות אלא באמצעות אדם אחר.
רוּמה וְ נִ ְט ֵמאת ִמבְּ עוֹד יוֹם – ֵאינוֹ עֵ רוּב; ִמ ֶשּׁ ָח ֵשׁכָ ה
ֶשׁ ָהיָ ה ְתּ ָ
רוּמה
כא גַּ ל – מפולת עפר ואבניםְ .תּ ָ
וְ נִ ְט ֵמאת – תרומה שנטמאה אסורה – ֲה ֵרי זֶ ה עֵ רוּב; וְ ִאם ָספֵ ק – ֲה ֵרי זֶ ה עֵ רוּבֶ ,שׁ ְסּפֵ ק ָהעֵ רוּב
באכילה ,ודינה להישרף ,לכן אינה יכול כָּ ֵשׁר.
להיות עירוב ,כיוון שאינו אוכל המותר
לאכילה )לעיל יד(ִ .מבְּ עוֹד יוֹם – לפני שקיעת השמש וכניסת השבת.

ספר זמנים



הלכות עירובין



פרק א-ב

כב נָ ַתן ָהעֵ רוּב אוֹ ַה ִשּׁתּוּף בַּ ִמּגְ ָדּל וְ נָ עַ ל עָ לָ יו ,וְ ִא ֵבּד ַה ַמּפְ ֵתּ ַח
הוֹציא ָהעֵ רוּב ֶאלָּ א ִאם
ק ֶֹדם ֶשׁ ָח ֵשׁכָ ה – ִאם ִאי ֶאפְ ָשׁר לוֹ לְ ִ
כֵּ ן עָ ָשׂה ְמלָ אכָ ה ֵבּין ַה ְשּׁ ָמשׁוֹתֲ ,ה ֵרי זֶ ה כְּ ִמי ֶשׁ ָא ַבד ,וְ ֵאינוֹ
רוּמת ַמ ֲע ֵשׂר אוֹ
עֵ רוּבֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִאי ֶאפְ ָשׁר לְ ָאכְ לוִֹ .הפְ ִרישׁ ְתּ ַ
רוּמה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְח ַשׁ
רוּמה גְּ דוֹלָ ה ,וְ ִה ְתנָ ה עָ לֶ ָיה ֶשֹּׁלא ִתּ ְהיֶ ה ְתּ ָ
ְתּ ָ
– ֵאין ְמעָ ְרבִ ין ָבּהֶּ ,שׁ ֲע ַדיִ ן ִהיא ֶטבֶ ל כָּ ל ֵבּין ַה ְשּׁ ָמשׁוֹת ,וְ ָצ ִרי
עוּדה ָה ְראוּיָ ה ִמ ְבּעוֹד יוֹם.
ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה ְס ָ

ב
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כב בֵּ ין ַה ְשּׁ ָמשׁוֹת – "משתשקע החמה
עד שייראו שלושה כוכבים בינוניים הוא
הזמן הנקרא 'בין השמשות' בכל מקום,
והוא ספק מן היום ספק מן הלילה" )שבת
ה,ד(.

ּ ֶפ ֶרק ׁ ֵשנִ י
אוסרי העירוב

ביטול רשות ליהודי

א ַאנְ ֵשׁי ָח ֵצר ֶשׁעֵ ְרבוּ כֻּ לָּ ן חוּץ ֵמ ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֶשֹּׁלא עֵ ֵרב עִ ָמּ ֶהן,
אוֹסר ֲעלֵ ֶיהן ,וְ ָאסוּר לְ כֻ לָּ ן
בֵּ ין ֵמזִ יד ֵבּין שׁוֹכֵ ַח – ֲה ֵרי זֶ ה ֵ
הוֹציא ִמ ָבּ ֵתּ ֶיהם לֶ ָח ֵצר אוֹ ֵמ ָח ֵצר לְ בָ ֵתּ ֶיהםִ .בּ ֵטּל לָ ֶהן זֶ ה
לְ ִ
הוֹציא
ֶשֹּׁלא עֵ ֵרב ְרשׁוּת ֲח ֵצרוֹ ִבּלְ ַבד – ֲה ֵרי ֵאלּוּ ֻמ ָתּ ִרין לְ ִ
וּמ ָח ֵצר לְ ָב ֵתּ ֶיהםֲ ,אבָ ל לְ בֵ יתוֹ ָאסוּר.
וּלְ ַהכְ נִ יס ִמבָּ ֵתּ ֶיהם לֶ ָח ֵצר ֵ
ִבּ ֵטּל לָ ֶהן ְרשׁוּת בֵּ יתוֹ ְוּרשׁוּת ֲח ֵצרוֹ – ֲה ֵרי כֻּ לָּ ן ֻמ ָתּ ִריןֵ :הן
ֻמ ָתּ ִריןִ ,מפְּ נֵ י ֶשׁעֵ ְרבוּ ,וַ ֲה ֵרי בִּ ֵטּל לָ ֶהן ְרשׁוּת ֵבּיתוֹ וַ ֲח ֵצרוֹ;
אוֹר ַח
וְ גַ ם הוּא ֻמ ָתּרִ ,מפְּ נֵ י ֶשֹּׁלא נִ ְשׁ ַאר לוֹ ְרשׁוּת ,וַ ֲה ֵרי הוּא כְּ ֵ
אוֹסר.
אוֹר ַח ֵאינוֹ ֵ
ֶא ְצלָ ם ,וְ ָה ֵ

יהן – שבכל מקום
אוֹסר ֲעלֵ ֶ
א ֲה ֵרי זֶ ה ֵ
בחצר יש רשות לזה שלא עירבִ .בּ ֵטּל
לָ ֶהןְ ...רשׁוּת ֲח ֵצרוֹ בִּ לְ בַ ד – שאומר להם
'רשותי בחצר מבוטלת לכם בשבת זו'.

ב ַה ְמּבַ ֵטּל ְרשׁוּתוֹ ְס ָתם – ְרשׁוּת ֲח ֵצרוֹ בִּ ֵטּלְ ,רשׁוּת בֵּ יתוֹ א
בִּ ֵטּל .וְ ַה ְמּבַ ֵטּל ְרשׁוּתוֹ לִ ְבנֵ י ָח ֵצר – ָצ ִרי לְ ַב ֵטּל לְ כָ ל ֶא ָחד
יּוֹרשׁ
שׁוּתי ְמ ֻב ֶטּלֶ ת לְ  וּלְ  וּלְ  .'וְ ַה ֵ
אוֹמר ְ'ר ִ
וְ ֶא ָחד בְּ פֵ רוּשׁ ,וְ ֵ
יּוֹרשׁ ַתּ ַחת
מוֹרישׁוֹ בַּ ַשּׁבָּ תֶ ,שׁ ַה ֵ
ְמ ַב ֵטּל ְרשׁוּתַ ,אף עַ ל פִּ י ֶשׁ ֵמּת ִ
וּבטּוּל ְרשׁוּת ַבּ ַשּׁ ָבּת ֻמ ָתּר לְ כַ ְתּ ִחלָּ ה.
הוּקם לְ כָ ל ָדּ ָברִ .
מוֹרישׁוֹ ַ
ִ

ב ְרשׁוּת ֵבּיתוֹ א ִבּ ֵטּל – ואי אפשר
להכניס או להוציא חפצים מן הבית
לחצר או מן החצר לביתַ .
הוּקם –
עומד ,קייםֻ .מ ָתּר לְ כַ ְתּ ִחלָּ ה – שאין
בדבר משום הקניית רשות אלא סילוק
רשותו מחצרו.

שׁוּתם לְ זֶ ה ֶשֹּׁלא עֵ ֵרב – הוּא ֻמ ָתּר,
ג ִבּ ְטּלוּ ֵאלּוּ ַה ְמּעָ ְר ִבין ְר ָ
סוּריןֶ ,שֹּׁלא נִ ְשׁ ַאר לָ ֶהן ְרשׁוּת .וְ ֵאין
ֶשׁ ֲה ֵרי נִ ְשׁ ַאר לְ בַ דּוֹ ,וְ ֵהם ֲא ִ
אוֹר ִחין ֵא ֶצל ֶא ָחד.
אוֹר ִחים ֶא ְצלוֶֹ ,שׁ ֵאין ַרבִּ ים ְ
אוֹמ ִרין :יִ ְהיוּ כְּ ְ
ְ

אוֹר ִחין ֵא ֶצל ֶא ָחד –
ג ֶשׁ ֵאין ַר ִבּים ְ
מפני שביטלו את רשותם למי שלא
עירב.

שׁוּתם
ד ָהיוּ ֵאלּוּ ֶשֹּׁלא עֵ ְרבוּ ְשׁנַ יִ ם אוֹ יָ ֵתר – ִאם בִּ ְטּלוּ ְר ָ
סוּרין ,וְ ֵאין
לַ ְמּעָ ְרבִ יןַ ,ה ְמּעָ ְרבִ ין ֻמ ָתּ ִרין ,וְ ֵאלּוּ ֶשֹּׁלא עֵ ְרבוּ ֲא ִ
שׁוּתם לַ ְשּׁנַ יִ ם ֶשֹּׁלא עֵ ְרבוֶּ ,שׁכָּ ל
ַה ְמּעָ ְר ִבין יְ כוֹלִ ין לְ ַב ֵטּל ְר ָ
אוֹסר עַ ל ֲחבֵ רוֹ .וַ ֲאפִ לּוּ ָחזַ ר ָה ֶא ָחד ֶשֹּׁלא עֵ ֵרב וּבִ ֵטּל
ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֵ
ְרשׁוּת לַ ֵשּׁנִ י ֶשֹּׁלא עֵ ֵרב – ֲה ֵרי זֶ ה ָאסוּרֶ ,שׁבְּ ָשׁעָ ה ֶשׁבִּ ְטּלוּ לוֹ
ַה ְמּעָ ְרבִ ין ָאסוּר ָהיָ הֶ .א ָחד ֶשׁעֵ ֵרב ֵאינוֹ ְמבַ ֵטּל ְרשׁוּתוֹ לְ ֶא ָחד

אוֹסר עַ ל ֲח ֵברוֹ – מפני שבשעה
ֵ
ד
שביטלו את רשותם לאחד מאלו שלא
עירבו ,עדיין אסור זה שלא עירב
להשתמש בחצר ,מפני שחברו לא עירב.
ֶא ָחד ֶשׁעֵ ֵרב וכו' – רק מי שעירב יכול
לבטל את רשותו למי שלא עירב.

ספר זמנים
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ו בִּ כְ מוֹ ְשׁלִ ישׁ ָשׁעָ ה – הירח הראשון
נראה רק כ 20-דקות לאחר השקיעה,
כשעצמת השמש הולכת ופוחתת
והחשכה מאפשרת את ראיית הירח
הדק לזמן קצר )ממספר דקות עד שעה(
בטרם ייעלם במערב.



הלכות קידוש החודש



פרק יד-טו

תּוֹסיף עָ לָ יו אוֹ ִתּגְ ַרע ִמ ֶמּנּוּ אוֹ
וּמה ֶשּׁיִּ ְהיֶ ה ָה ֶא ְמ ַצע ַא ַחר ֶשׁ ִ
ו ַ
יח אוֹתוֹ כְּ מוֹת ֶשׁהוּא – הוּא ֶא ְמ ַצע ַהיָּ ֵר ַח לְ ַא ַחר ְשׁ ִקיעַ ת
ַתּנִּ ַ
תּוֹציא ָה ֶא ְמ ַצע לוֹ,
ַה ַח ָמּה בִּ כְ מוֹ ְשׁלִ ישׁ ָשׁעָ ה בְּ אוֹתוֹ ַהזְּ ַמן ֶשׁ ִ
וְ זֶ ה הוּא ַהנִּ ְק ָרא ֶ'א ְמ ַצע ַהיָּ ֵר ַח לִ ְשׁעַ ת ָה ְר ִאיָּ ה'.
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דגים

גדי

דלי

קשת

עקרב מאזניים בתולה אריה

סרטן תאומים שור

טלה

שׁעַת הָרְאִיָּה .התיקון למיקום הירח .לפי זמני השנה ,יש
איור מבאר להלכה ו – אֶמְצַע הַיָּרֵחַ לִ ְ
להוסיף על המיקום שאנו מקבלים או לגרוע ממנו חלקי זוויות כדי לגשר על הפער באורך היום.

פרק טו – הקדמה :הקדמונים ,שתיארו את תנועות
המערכת השמימית ,מצאו שהדגם המתואר בפרק הקודם
אינו מדויק דיו ושתצפיותיהם על הירח סוטות ממנו.
התיקון בפרק זה מבוסס על דגם משוכלל יותר ,שאינו
מתואר כאן .עיקרו של הפרק הן התוצאות החישוביות
הנובעות ממודל זה )ראה איור( וסדר הפעולות שמטרתן

p

טו

לתקן את מיקום הירח ביחס לצופה מכדור הארץ .להלן
תמצית סדר הפעולות (1 :המרחק = אמצע השמש פחות
אמצע הירח )להלן א( .המרחק הכפול = המרחק כפול
שתיים (2 .המסלול הנכון = אמצע המסלול ותוספת לפי
המרחק הכפול )להלן ג( (3 .המקום האמתי של הירח =
אמצע הירח בתוספת או בהפחתת מנת המסלול )להלן ד-ו(.

ּ ֶפ ֶרק ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ׂ ָשר
מקום הירח ביחס לצופה

המרחק הכפול

א

איור מבאר להלכה א – דגם מתוקן של
מסלול הירח
ראה הקדמה לפרק .הירח נע במסלול
מעגלי שמרכזו מקיף מעגל סביב לכדור
הארץ .באיור מוצגים שני מצבים של
מיקום הירח ,אחד בקו שלם ואחד בקו
מקווקו .בפרק זה לא נאריך לתאר את
הדגם ,ורק נעסוק בתיקון הנובע מדגם זה.

א ִאם ִתּ ְר ֶצה לֵ ַידע ְמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתּי בְּ כָ ל יוֹם ֶשׁ ִתּ ְר ֶצה
תּוֹציא ְתּ ִחלָּ ה ֶא ְמ ַצע ַהיָּ ֵר ַח לִ ְשׁעַ ת ָה ְר ִאיָּ ה לְ אוֹתוֹ ַהלַּ יְ לָ ה
– ִ
ֶשׁ ִתּ ְר ֶצה ,וְ כֵ ן ִ
תּוֹציא ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל וְ ֶא ְמ ַצע ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לְ אוֹתוֹ
ָהעֵ ת ,וְ ִתגְ ַרע ֶא ְמ ַצע ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵמ ֶא ְמ ַצע ַהיָּ ֵר ַח ,וְ ַהנִּ ְשׁ ָאר ִתּכְ פֹּל
אוֹתוֹ ,וְ זֶ ה הוּא ַהנִּ ְק ָרא ֶ'מ ְר ָחק ַהכָּ פוּל'.
הוֹדעְ נוּ )לעיל יא,א–ג( ֶשֹּׁלא בָּ אנוּ בְּ כָ ל ֵאלּוּ ַה ֶח ְשׁבּוֹנוֹת
ב וּכְ בָ ר ַ
ֶשׁעָ ִשׂינוּ ִבּפְ ָר ִקים ֵאלּוּ ֶאלָּ א לָ ַדעַ ת ְר ִאיַּ ת ַהיָּ ֵר ַח .וּלְ עוֹלָ ם ִאי
ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ֶמ ְר ָחק זֶ ה ַהכָּ פוּל ְבּלֵ יל ָה ְר ִאיָּ ה ֶשׁיֵּ ָר ֶאה ָבּהּ
ַהיָּ ֵר ַח ֶאלָּ א ֵמ ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת עַ ד ְשׁ ַתּיִ ם וְ ִשׁ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת ,וְ ִאי
יּוֹסיף עַ ל זֶ ה וְ א יִ גְ ַרע ִמ ֶמּנּוּ.
ֶאפְ ָשׁר ֶשׁ ִ

ספר זמנים



הלכות קידוש החודש

המסלול הנכון

הוֹאיל וְ ַה ָדּבָ ר כֵּ ןִ ,ה ְתבּוֹנֵ ן ְבּ ֶמ ְר ָחק זֶ ה ַהכָּ פוּלִ :אם
ג וְ ִ
יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק ַהכָּ פוּל ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת אוֹ ָקרוֹב לְ ָח ֵמשׁ – ֵאין
תּוֹסיף כְּ לוּם .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק
תוֹספֶ ת ,וְ א ִ
חוֹשׁ ִשׁין לְ ֶ
ְ
תּוֹסיף עַ ל
ַהכָּ פוּל ִמ ֵשּׁשׁ ַמ ֲעלוֹת עַ ד ַא ַחת עֶ ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת – ִ
ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק ַהכָּ פוּל
תּוֹסיף
ִמ ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת עַ ד ְשׁמוֹנֶ ה עֶ ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת – ִ
עַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ְשׁ ֵתּי ַמ ֲעלוֹת .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק ַהכָּ פוּל
תּוֹסיף
ִמ ְתּ ַשׁע עֶ ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת עַ ד ַא ְר ַבּע וְ עֶ ְשׂ ִרים ַמ ֲעלוֹת – ִ
עַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ָשׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק ַהכָּ פוּל
תּוֹסיף
לשׁים ַמ ֲעלוֹת – ִ
וּשׁ ִ
ֵמ ָח ֵמשׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים ַמ ֲעלוֹת עַ ד ַא ַחת ְ
עַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ַא ְר ַבּע ַמ ֲעלוֹת .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק
לשׁים
וּשׁ ִ
לשׁים ַמ ֲעלוֹת עַ ד ְשׁמוֹנֶ ה ְ
וּשׁ ִ
ַהכָּ פוּל ִמ ְשׁ ַתּיִ ם ְ
תּוֹסיף עַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת .וְ ִאם
ַמ ֲעלוֹת – ִ
לשׁים ַמ ֲעלוֹת עַ ד ָח ֵמשׁ
וּשׁ ִ
יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק ַהכָּ פוּל ִמ ֵתּ ַשׁע ְ
תּוֹסיף עַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ֵשׁשׁ ַמ ֲעלוֹת.
וְ ַא ְר ָבּעִ ים ַמ ֲעלוֹת – ִ
וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק ַהכָּ פוּל ִמ ֵשּׁשׁ וְ ַא ְרבָּ עִ ים ַמ ֲעלוֹת עַ ד ַא ַחת
תּוֹסיף עַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ֶשׁבַ ע ַמ ֲעלוֹת.
וַ ֲח ִמ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת – ִ
וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק ַהכָּ פוּל ִמ ְשׁ ַתּיִ ם וַ ֲח ִמ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת עַ ד
תּוֹסיף עַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ְשׁמוֹנֶ ה
ֵתּ ַשׁע וַ ֲח ִמ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת – ִ
ַמ ֲעלוֹת .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ֶמּ ְר ָחק ַהכָּ פוּל ִמ ִשּׁ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת עַ ד
תּוֹסיף עַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ֵתּ ַשׁע
ָשׁלשׁ וְ ִשׁ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת – ִ
תּוֹסיף עָ לָ יו
וּמה ֶשּׁיִּ ְהיֶ ה ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ַא ַחר ֶשׁ ִ
ַמ ֲעלוֹתַ .
ַמ ֲעלוֹת ֵאלּוּ – הוּא ַהנִּ ְק ָרא ַ'מ ְסלוּל ַהנָּ כוֹן'.
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פרק טו

המרחק הכפול
בין הגבולות
0°-5°
6°-11°
12°-18°
19°-24°
25°-31°
32°-38°
39°-45°
46°-51°
52°-59°
60°-63°

התוספת על
אמצע המסלול
0°
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

טבלה מבארת להלכה ג

מקום הירח האמתי לשעת הראייה

ד וְ ַא ַחר כָּ ִ תּ ְר ֶאה כַּ ָמּה ַמ ֲעלוֹת הוּא ַה ַמּ ְסלוּל ַהנָּ כוֹןִ :אם
וּשׁמוֹנִ ים ַמ ֲעלוֹת – ִתּגְ ַרע ְמנַ ת ַה ַמּ ְסלוּל
ָהיָ ה פָּ חוּת ִמ ֵמּ ָאה ְ
ַהזֶּ ה ַהנָּ כוֹן ֵמ ֶא ְמ ַצע ַהיָּ ֵר ַח לִ ְשׁעַ ת ָה ְר ִאיָּ ה .וְ ִאם ָהיָ ה ַה ַמּ ְסלוּל
וּשׁמוֹנִ ים ַמ ֲעלוֹת ,עַ ד ְשׁלשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים
ַהנָּ כוֹן יָ ֵתר עַ ל ֵמ ָאה ְ
תּוֹסיף ְמנַ ת זֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ַהנָּ כוֹן עַ ל ֶא ְמ ַצע ַהיָּ ֵר ַח לִ ְשׁעַ ת
– ִ
תּוֹסיף עָ לָ יו אוֹ ִתּגְ ַרע
וּמה ֶשּׁיִּ ְהיֶ ה ָה ֶא ְמ ַצע ַא ַחר ֶשׁ ִ
ָה ְר ִאיָּ הַ .
ִמ ֶמּנּוּ – הוּא ְמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתּי לִ ְשׁעַ ת ָה ְר ִאיָּ ה.
וּשׁמוֹנִ ים בְּ ָשׁוֶ ה ,אוֹ
ה וְ ַדעֶ ,שׁ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ַהנָּ כוֹן ֵמ ָאה ְ
ְשׁלשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים ְבּ ָשׁוֶ ה – ֵאין לוֹ ָמנָ הֶ ,אלָּ א יִ ְהיֶ ה ְמקוֹם
ַהיָּ ֵר ַח ָה ֶא ְמ ָצעִ י לִ ְשׁעַ ת ָה ְר ִאיָּ ה הוּא ְמקוֹמוֹ ָה ֲא ִמ ִתּי.

וּשׁמוֹנִ ים ַמ ֲעלוֹת –
ד פָּ חוּת ִמ ֵמּ ָאה ְ
כלומר ,אם הירח נמצא בגלגל הקטן
בזווית קטנה מ) 180°-ראה באיור לעיל יד,א(,
הירח האמתי נראה אחר 'אמצע הירח',
ויש לבצע פעולת חיסור .אם הירח נמצא
בזווית גדולה מ ,180°-הירח מקדים את
'אמצע הירח' ,ויש לבצע פעולת חיבור.
ִתּגְ ַרע ְמנַ ת ַה ַמּ ְסלוּל – תוצאות חישוב
מנת המסלול יובאו להלן ו.

ספר זמנים
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המסלול
הנכון
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°

מנתו
'0°50
'1°38
'2°24
'3°06
'3°44
'4°16
'4°41
'5°00
'5°05

המסלול
הנכון
100°
110°
120°
130°
140°
150°
160°
170°
180°

מנתו
'5°08
'4°59
'4°40
'4°11
'3°33
'2°48
'1°56
'0°59
0

טבלה מבארת להלכה ו

ז ִאם יִ ְהיוֲּ ...א ָח ִדים עִ ם ָה ֲע ָשׂרוֹת
– כלומר כשמנת המסלול היא מספר
ביניים.
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פרק טו

ו וְ כַ ָמּה ִהיא ְמנַ ת ַה ַמּ ְסלוּל? ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ַהנָּ כוֹן עֶ ֶשׂר
ַמ ֲעלוֹת – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל
וּשׁמוֹנָ ה
ַהנָּ כוֹן עֶ ְשׂ ִרים ַמ ֲעלוֹת – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת ְ
לשׁים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ְשׁ ֵתּי
לשׁים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְשׁ ִ
וּשׁ ִ
ְ
ַמ ֲעלוֹת וְ ַא ְרבָּ עָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַא ְרבָּ עִ ים –
ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ָשׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ֲח ִמ ִשּׁים
– ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ָשׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת וְ ַא ְרבָּ עָ ה וְ ַא ְר ָבּעִ ים ֲחלָ ִקים.
וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ִשׁ ִשּׁים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ַא ְרבַּ ע ַמ ֲעלוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה עָ ָשׂר
ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ִשׁ ְבעִ ים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ַא ְרבַּ ע ַמ ֲעלוֹת
וְ ֶא ָחד וְ ַא ְר ָבּעִ ים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ְשׁמוֹנִ ים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ
ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ִתּ ְשׁעִ ים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ָח ֵמשׁ
ַמ ֲעלוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ֵמ ָאה – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ
וּשׁמוֹנָ ה ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ֵמ ָאה וָ עֶ ֶשׂר –
ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת ְ
ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ַא ְרבַּ ע ַמ ֲעלוֹת וְ ִת ְשׁעָ ה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם
יִ ְהיֶ ה ֵמ ָאה וְ עֶ ְשׂ ִרים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ַא ְר ַבּע ַמ ֲעלוֹת וְ ַא ְרבָּ עִ ים
לשׁים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ַא ְרבַּ ע
וּשׁ ִ
ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ֵמ ָאה ְ
ַמ ֲעלוֹת וְ ַא ַחד עָ ָשׂר ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ֵמ ָאה וְ ַא ְרבָּ עִ ים –
לשׁים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם
וּשׁ ִ
לשׁה ְ
וּשׁ ָ
ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ָשׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת ְ
וּשׁמוֹנָ ה
יִ ְהיֶ ה ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִשּׁים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ְשׁ ֵתּי ַמ ֲעלוֹת ְ
וְ ַא ְר ָבּעִ ים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ֵמ ָאה וְ ִשׁ ִשּׁים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ
ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת וְ ִשׁ ָשּׁה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ֵמ ָאה
וְ ִשׁ ְבעִ ים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ִתּ ְשׁעָ ה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה
ֵמ ָאה ְ
וּשׁמוֹנִ ים בְּ ָשׁוֶ ה – ֵאין לוֹ ָמנָ ה ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ַמ ְרנוּ )לעיל ה(,
ֶאלָּ א ְמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח ָה ֶא ְמ ָצעִ י הוּא ַה ָמּקוֹם ָה ֲא ִמ ִתּי.
וּשׁמוֹנִ ים ַמ ֲעלוֹת –
ז וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ַהנָּ כוֹן יָ ֵתר עַ ל ֵמ ָאה ְ
ִתּגְ ַרע אוֹתוֹ ִמ ְשּׁלשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים וְ ֵת ַדע ְמנָ תוֹ כְּ ֶד ֶרֶ שׁעָ ִשׂ ָית
ְבּ ַמ ְסלוּל ַה ֶשּׁ ֶמשׁ .וְ כֵ ן ִאם יִ ְהיוּ בְּ ִמנְ יַ ן ַה ַמּ ְסלוּל ֲא ָח ִדים עִ ם
ָה ֲע ָשׂרוֹת – ִתּ ַקּח ִמן ַהיָּ ֵתר ֶשׁבֵּ ין ְשׁ ֵתּי ַה ָמּנוֹת כְּ פִ י ָה ֲא ָח ִדים;
כְּ ֶד ֶרֶ שׁבֵּ ַא ְרנוּ בְּ ַמ ְסלוּל ַה ֶשּׁ ֶמשׁ בַּ ָמּנוֹת ֶשׁלּוֹ )לעיל יג,ז-ח( ,כָּ 
ַתּ ֲע ֶשׂה ַבּ ַמּ ְסלוּל ַהנָּ כוֹן בַּ ָמּנוֹת ֶשׁלּוֹ.
דוגמה

ח

ֵשׁנִ י לְ ח ֶֹדשׁ ִאיָּ ר – זהו מזל שור.

ח כֵּ ַיצד? ֲה ֵרי ֶשׁ ָר ִצינוּ לֵ ַידע ְמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתּי ִבּ ְת ִחלַּ ת
לֵ יל עֶ ֶרב ַשׁבָּ תֶ ,שׁיּוֹמוֹ ֵשׁנִ י לְ ח ֶֹדשׁ ִאיָּ ר ִמ ָשּׁנָ ה זוֹ ֶשׁ ִהיא
מוּרים ִמ ְתּ ִחלַּ ת לֵ יל ָהעִ ָקּר עַ ד
וּמנְ יַ ן ַהיָּ ִמים ַהגְּ ִ
ְשׁנַ ת ָהעִ ָקּרִ ,

ספר זמנים
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רוֹצים לֵ ַידע ְמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתּי בּוֹ
ְתּ ִחלַּ ת לֵ יל זֶ ה ֶשׁ ָאנוּ ִ
תּוֹציא ֶא ְמ ַצע ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְתּ ִחלָּ ה לְ לֵ יל
ִתּ ְשׁעָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים יוֹם; ִ
וּשׁמוֹנָ ה
לשׁים ַמ ֲעלוֹת ְ
וּשׁ ִ
זֶ ה – יֵ ֵצא לְ ֶ א ְמ ָצעָ הּ ָח ֵמשׁ ְ
ימנָ ם ל"ה ל"ח
לשׁים ְשׁנִ יּוֹתִ ,ס ָ
וּשׁ ִ
לשׁים ֲחלָ ִקים וְ ָשׁלשׁ ְ
וּשׁ ִ
ְ
תוֹציא ֶא ְמ ַצע ַהיָּ ֵר ַח לִ ְשׁעַ ת ָה ְר ִאיָּ ה לְ עֵ ת זוֹ – יֵ ֵצא
ל"ג; וְ ִ
לשׁים ֲחלָ ִקים
וּשׁ ִ
לְ ֶ א ְמ ָצעוֹ ָשׁלשׁ וַ ֲח ִמ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה ְ
תוֹציא
ימנָ ם נ"ג ל"ו ל"ט; וְ ִ
לשׁים ְשׁנִ יּוֹתִ ,ס ָ
וּשׁ ִ
וְ ֵת ַשׁע ְ
ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל לְ עֵ ת זוֹ – יֵ ֵצא לְ ֶ א ְמ ָצעוֹ ֵמ ָאה וְ ָשׁלשׁ
ַמ ֲעלוֹת וְ ֶא ָחד וְ עֶ ְשׂ ִרים ֲחלָ ִקים וְ ֵשׁשׁ וְ ַא ְרבָּ עִ ים ְשׁנִ יּוֹת,
ימנָ ם ק"ג כ"א מ"ו; ִתּגְ ַרע ֶא ְמ ַצע ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ֵמ ֶא ְמ ַצע ַהיָּ ֵר ַח
ִס ָ
וּשׁמוֹנָ ה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים
– יִ ָשּׁ ֵאר ְשׁבַ ע עֶ ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת ְ
וְ ֵשׁשׁ ְשׁנִ יּוֹת ,וְ זֶ ה הוּא ַה ֶמּ ְר ָחק; ִתּכְ פֹּל אוֹתוֹ – יֵ ֵצא לְ 
לשׁים ַמ ֲעלוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה וַ ֲח ִמ ִשּׁים
וּשׁ ִ
ַה ֶמּ ְר ָחק ַהכָּ פוּל ָח ֵמשׁ ְ
ימנָ ם ל"ה נ"ו י"ב; לְ פִ יכָ 
וּשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה ְשׁנִ יּוֹתִ ,ס ָ
ֲחלָ ִקים ְ
הוֹדעְ נוּ
תּוֹסיף עַ ל ֶא ְמ ַצע ַה ַמּ ְסלוּל ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת ,כְּ מוֹ ֶשׁ ַ
ִ
וּשׁמוֹנֶ ה ַמ ֲעלוֹת וְ ֶא ָחד
)לעיל ג( ,וְ יֵ ֵצא לְ ַ ה ַמּ ְסלוּל ַהנָּ כוֹן ֵמ ָאה ְ
וְ עֶ ְשׂ ִרים ֲחלָ ִקים .וְ ֵאין ַמ ְקפִּ ִידין עַ ל ַה ֲחלָ ִקים בַּ ַמּ ְסלוּל,
כְּ ֶד ֶרֶ שׁ ֵבּ ַא ְרנוּ בַּ ֶשּׁ ֶמשׁ )לעיל יג,ט(.
וּבאנוּ לַ ֲחקֹר עַ ל ְמנַ ת זֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ַהנָּ כוֹןֶ ,שׁהוּא ֵמ ָאה
ט ָ
וּשׁמוֹנֶ ה – נִ ְמ ֵצאת ָמנָ ה ֶשׁלּוֹ ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת וְ ֵחלֶ ק ֶא ָחד .וּלְ פִ י
ְ
וּשׁמוֹנִ יםִ ,תּגְ ַרע ַה ָמּנָ ה
ֶשׁ ַה ַמּ ְסלוּל ַהנָּ כוֹן ָהיָ ה פָּ חוּת ִמ ֵמּ ָאה ְ
ֶשׁ ִהיא ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת וְ ֵחלֶ ק ֶא ָחד ִמן ֶא ְמ ַצע ַהיָּ ֵר ַח – יִ ָשּׁ ֵאר
לשׁים ֲחלָ ִקים וְ ֵת ַשׁע
וּשׁ ִ
ְשׁמוֹנֶ ה וְ ַא ְר ָבּעִ ים ַמ ֲעלוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה ְ
תוֹסיף עַ ל ַה ֲחלָ ִקים
לשׁים ְשׁנִ יּוֹתַ .תּ ֲע ֶשׂה ַה ְשּׁנִ יּוֹת ֵחלֶ ק ,וְ ִ
וּשׁ ִ
ְ
– וְ נִ ְמ ָצא ְמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתּי ְבּ ָשׁעָ ה זוֹ ְבּ ַמזַּ ל שׁוֹר בִּ ְשׁמוֹנֶ ה
לשׁים ֲחלָ ִקים ִמ ַמּ ֲעלַ ת ְתּ ַשׁע עֶ ְשׂ ֵרה,
וּשׁ ִ
עֶ ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה ְ
ימנָ ם י"ח* ל"ו .וְ עַ ל ַה ֶדּ ֶרַ הזֶּ ה ֵתּ ַדע ְמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתּי
ִס ָ
ְבּכָ ל עֵ ת ְר ִאיָּ ה ֶשׁ ִתּ ְר ֶצה ִמ ְתּ ִחלַּ ת ָשׁנָ ה זוֹ ֶשׁ ִהיא ָהעִ ָקּר ,עַ ד סוֹף
ָהעוֹלָ ם.
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שּׁמֶשׁ תְּחִלָּה לְלֵיל זֶה –
תּוֹצִיא אֶמְצַע הַ ֶ
אמצע השמש בשעה
"7°3'32
שש בערב בליל העיקר
)לעיל יב,ב(3

הוסף את מהלך השמש
האמצעי ב 29-יום

"+28°35'1

)לעיל יב,א(6

אמצע השמש בשעת
"35°38'33
הראייה בליל ב' באייר
שׁעַת הָרְאִיָּה לְעֵת
וְתוֹצִיא אֶמְצַע הַיָּרֵחַ לִ ְ
זוֹ וכו' –
אמצע הירח בשעה שש
"31°14'43
בערב בליל העיקר )לעיל יד,ד(
הוסף את מהלך הירח
"+22°6'56
האמצעי ב 29-יום )לעיל יד,ב(
תוספת תיקון לשקיעה
'+0°15
מאוחרת בחודש זה
)לעיל יד,ו(

אמצע הירח בשעת
"53°36'39
הראייה בליל ב' באייר
וְתוֹצִיא אֶמְצַע הַמַּסְלוּל לְעֵת זוֹ וכו' –
אמצע מסלול הירח בשעה
"84°28'45
שש בערב בליל העיקר
)לעיל יד,ד(

הוסף את מהלך אמצע
"+18°53'4
המסלול ב 29-יום )לעיל יד,ג(
אמצע מסלול הירח בשעת
"103°21'46
הראייה בליל ב' באייר
שּׁמֶשׁ מֵאֶמְצַע הַיָּרֵחַ וכו' –
תִּגְרַע אֶמְצַע הַ ֶ
מקום אמצע הירח

"53°36'39

החסר את אמצע השמש

"-35°38'33

המרחק ביניהם

"17°58'6

המרחק הכפול

"35°56'12

ט נִ ְמ ֵצאת ָמנָ ה ֶשׁלּוֹ וכו' – על פי
הטבלה שבהלכה ו 108° ,הוא בין
מנת ) 100שהיא ' (5°08ובין מנת 110
)שהיא ' ,(4°59כך שבעשר מעלות יש
הפרש של  9חלקים ,שהם בערך חלק
לכל מעלה ,ונמצא שמנת  108°שווה
ימנָ ם י"ח* – החל ממזל שור .ויש כ"י שכתוב בהם מ"ח ,והכוונה החל ממזל טלה.
לִ .5°01'-ס ָ

388

ספר זמנים

'צפון'
י1

ראש
מישור השמש
)הִמלקה(
'דרום'

5°

א

ש1

י2

מישור הירח

ש2

זנב

2°

המישור שנמצא בו מסלול הירח חוצה את המישור שנמצא בו מסלול השמש
בזווית של כ .5°-נקודות החיתוך של שני המסלולים נקראות ראש וזנב .באיור
שלמעלה ניתן לראות את הפרשי זוויות הרוחב בין השמש לבין הירח בשתי
נקודות :כשהשמש נמצאת בנקודה ש 1והירח בנקודה י) 1המיקום במסלול
הרוחב( ,זווית הרוחב ביניהם ) 5°מנת מסלול הרוחב( ,ואילו כשהשמש נמצאת
בנקודה ש 2והירח נמצא בנקודה י ,2זווית הרוחב ביניהם  .2°יש לזכור ששטח
מסלולו המעגלי של הירח קטן מאוד ביחס לשטח מסלולה המעגלי של השמש.
המסלולים שכאן באים רק להדגמה.

לול
ס

מ

הש
מש

טז

מ

באיור משמאל :מישור
הירח ומישור השמש כפי
שהם נראים לעין הצופה
מכדור הארץ .הזווית
באיור גדולה מ 5°-לצורך
ההמחשה .אם נניח
ההתלכדות
שנקודת
היא נקודת הזנב ,ניתן
לומר שנקודת הקו
י-2ש 2שבציור שלמעלה
נמצאת מעל לראשו של
הצופה.

ירח
לה
סלו

פרק טז – הקדמה :מישור השמש
ומישור הירח – עד פרק זה ,מערכת
הכוכבים שלנו קבעה את כדור הארץ
במרכז ,וסביבו נעים במסלולם השמש
והירח על פני מישור משותף .דבר זה
מאפשר להסתכל על המסלולים בצורה דו
ממדית .אולם במציאות המישור שנמצא
בו מסלול הירח חוצה את המישור
שנמצא בו מסלול השמש בזווית של
כ 5-מעלות ) .(5.145°נקודות החיתוך
של שני המסלולים נקראות ראש וזנב.
ראה איור .הזווית בין שני המישורים
קבועה ,אך המישורים אינם קבועים זה
ביחס לזה .אם נתייחס למישור השמש
כקבוע ,נראה שמישור הירח נע תנועה
סיבובית )ביחס לציר המאונך למישור
השמש( ועובר דרך כדור הארץ במהירות
קבועה .דבר זה גורם כמובן לתנועתן
המתמדת של נקודות הראש והזנב
סביב מסלול השמש .מסלול השמש
נקרא ִ'מלקה' ,משום שעל הקו הדמיוני
שמש-ירח-ארץ עשויים להתרחש ליקויי
מאורות :בתחילת החודש ,כשהירח
נמצא בין השמש לבין כדור הארץ ,יהיה
זה ליקוי חמה ,מפני שהירח מסתיר את
השמש; ואילו באמצע החודש ,כשהארץ
נמצאת בין השמש לבין הירח ,יהיה זה
ליקוי ירח ,כיוון שכדור הארץ מטיל את
צלו על הירח.
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פרק טז

מזרח

מערב

ּ ֶפ ֶרק ִׁש ּ ׁ ָשה ָע ׂ ָשר
רוחב הירח

הראש והזנב

אָ 1ה ֲעגֻ לָּ ה – המישור המעגלי שנמצא
בו המסלול המעגלי .נִ ְמ ָצא סוֹבֵ ב בָּ ֲעגֻ לָּ ה
ֶשׁלַּ ֶשּׁ ֶמשׁ כְּ נֶ גֶ ד ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּ ָשׁוֶ ה – הירח
נמצא במישור השמש ,השמש רחוקה
מכדור הארץ והירח קרוב אליה.

נוֹטה ֵמעַ ל ָה ֲעגֻ לָּ ה
אָ 1ה ֲעגֻ לָּ ה ֶשׁסּוֹבֵ ב בָּ הּ ַהיָּ ֵר ַח ָתּ ִמיד – ִהיא ָ
נוֹטה
נוֹטה לַ ָצּפוֹן וְ ֶח ְציָ הּ ֶ
סּוֹב ֶבת ָבּהּ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָתּ ִמידֶ ,ח ְציָ הּ ֶ
ֶשׁ ֶ
לַ ָדּרוֹם; ְ
וּשׁ ֵתּי נְ ֻקדּוֹת יֵ שׁ בָּ הּ זוֹ כְּ נֶ גֶ ד זוֶֹ ,שׁ ָבּ ֶהן פּוֹגְ עוֹת ְשׁ ֵתּי
ָה ֲעגֻ לּוֹת זוֹ בָּ זוֹ .לְ פִ יכָ  ,כְּ ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ַהיָּ ֵר ַח בְּ ַא ַחת ִמ ְשׁ ֵתּ ֶיהן –
נִ ְמ ָצא ֵ
סוֹבב בָּ ֲעגֻ לָּ ה ֶשׁלַּ ֶשּׁ ֶמשׁ כְּ נֶ גֶ ד ַה ֶשּׁ ֶמשׁ בְּ ָשׁוֶ ה .וְ ִאם יֵ ֵצא
ַהיָּ ֵר ַח ֵמ ַא ַחת ִמ ְשׁ ֵתּי ַהנְּ ֻקדּוֹת – נִ ְמ ָצא ְמ ַהלֵּ  לִ ְצפוֹן ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
רוֹמהּ.
אוֹ לִ ְד ָ

ספר זמנים
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פרק טז

אַ 2הנְּ ֻק ָדּה ֶשׁ ִמּ ֶמּנָּ ה יַ ְת ִחיל ַהיָּ ֵר ַח לִ נְ טוֹת לִ ְצפוֹן ַה ֶשּׁ ֶמשׁ –
ִהיא ַהנִּ ְק ֵראת 'רֹאשׁ' .וְ ַהנְּ ֻק ָדּה ֶשׁ ִמּ ֶמּנָּ ה יַ ְת ִחיל ַהיָּ ֵר ַח לִ נְ טוֹת
וּמ ֲהלָ ָ שׁוֶ ה יֵ שׁ לְ זֶ ה
לִ ְדרוֹם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ – ִהיא ַהנִּ ְק ֵראת 'זָ נָ ב'ַ .
תּוֹספֶ ת וְ א גֵּ ָרעוֹן ,וְ הוּא הוֹלֵ  בַּ ַמּזָּ לוֹת
ָהר ֹאשֶׁ ,שׁ ֵאין בּוֹ א ֶ
סוֹבב ָתּ ִמיד.
חוֹרנִּ יתִ ,מ ָטּלֶ ה לְ ָדגִ ים לִ ְדלִ י ,וְ כֵ ן הוּא ֵ
ֲא ַ

וּמ ֲהלָ ָ שׁוֶ ה – מסלול במהירות
אַ 2
קבועה.

לשׁה ֲחלָ ִקים וְ ַא ַחת
ב ַמ ֲהלַ ָ הרֹאשׁ ָה ֶא ְמ ָצעִ י ְבּיוֹם ֶא ָחד – ְשׁ ָ
לשׁים
וּשׁ ִ
עֶ ְשׂ ֵרה ְשׁנִ יּוֹת .נִ ְמ ָצא ַמ ֲהלָ כוֹ בַּ ֲע ָשׂ ָרה יָ ִמים – ֶא ָחד ְ
ֲחלָ ִקים וְ ֶשׁ ַבע וְ ַא ְר ָבּעִ ים ְשׁנִ יּוֹת .וְ נִ ְמ ָצא ַמ ֲהלָ כוֹ ְבּ ֵמ ָאה יוֹם –
ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת וְ ִשׁ ְבעָ ה עָ ָשׂר ֲחלָ ִקים וְ ָשׁלשׁ וְ ַא ְרבָּ עִ ים ְשׁנִ יּוֹת,
ימנָ ם ה' י"ז מ"ג .וְ נִ ְמ ָצא ַמ ֲהלָ כוֹ בְּ ֶאלֶ ף יוֹם – ְשׁ ַתּיִ ם וַ ֲח ִמ ִשּׁים
ִס ָ
ימנָ ם נ"ב נ"ז
ַמ ֲעלוֹת וְ ִשׁ ְבעָ ה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים וְ עֶ ֶשׂר ְשׁנִ יּוֹתִ ,ס ָ
י' .וְ נִ ְמ ָצא ְשׁ ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כוֹ בַּ ֲע ֶשׂ ֶרת ֲאלָ פִ ים יוֹם – ֵמ ָאה וְ ֵת ַשׁע
לשׁים ֲחלָ ִקים וְ ַא ְר ָבּעִ ים ְשׁנִ יּוֹת,
וּשׁ ִ
וְ ִשׁ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת וְ ֶא ָחד ְ
ימנָ ם קס"ט ל"א מ' .וְ נִ ְמ ָצא ַמ ֲהלָ כוֹ לְ ִת ְשׁעָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים יוֹם
ִס ָ
ימנָ ם
לשׁים ֲחלָ ִקים וְ ֵת ַשׁע ְשׁנִ יּוֹת ,וְ ִס ָ
וּשׁ ִ
וּשׁנַ יִ ם ְ
– ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת ְ
דוּרה – ְשׁמוֹנֶ ה עֶ ְשׂ ֵרה
א' ל"ב ט' .וְ נִ ְמ ָצא ַמ ֲהלָ כוֹ לְ ָשׁנָ ה ְס ָ
וּשׁ ַתּיִ ם וְ ַא ְר ָבּעִ ים ְשׁנִ יּוֹת,
ַמ ֲעלוֹת וְ ַא ְרבָּ עָ ה וְ ַא ְרבָּ עִ ים ֲחלָ ִקים ְ
ישׁי
ימנָ ם י"ח מ"ד מ"ב .וְ ֶא ְמ ַצע ָהר ֹאשׁ בִּ ְת ִחלַּ ת לֵ יל ֲח ִמ ִ
ִס ָ
וּשׁמוֹנִ ים ַמ ֲעלוֹת וְ ִשׁ ְבעָ ה וַ ֲח ִמ ִשּׁים
ֶשׁהוּא ָהעִ ָקּר ָהיָ ה ֵמ ָאה ְ
ימנָ ם ק"פ נ"ז כ"ח.
וּשׁמוֹנֶ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים ְשׁנִ יּוֹתִ ,ס ָ
ֲחלָ ִקים ְ

ב ְשׁ ֵא ִרית ַמ ֲהלָ כוֹ – לאחר חיסור
כפולות של .360°

תּוֹציא
ג ִאם ִתּ ְר ֶצה לֵ ַידע ְמקוֹם ָהרֹאשׁ ְבּכָ ל עֵ ת ֶשׁ ִתּ ְר ֶצה – ִ
תּוֹציא ֶא ְמ ַצע ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ֶא ְמ ַצע
אוֹתהּ ָהעֵ ת כְּ ֶד ֶרֶ שׁ ִ
ֶא ְמ ָצעוֹ לְ ָ
ַהיָּ ֵר ַח ,וְ ִתגְ ַרע ָה ֶא ְמ ַצע ִמ ְשּׁלשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת ,וְ ַהנִּ ְשׁ ָאר
אוֹתהּ ָהעֵ ת ,וּכְ נֶ גְ דּוֹ לְ עוֹלָ ם יִ ְהיֶ ה ְמקוֹם
הוּא ְמקוֹם ָהרֹאשׁ ְבּ ָ
ַהזָּ נָ ב.
דוגמה

ד כֵּ ַיצד? ֲה ֵרי ֶשׁ ָר ִצינוּ לֵ ַידע ְמקוֹם ָהר ֹאשׁ לִ ְת ִחלַּ ת לֵ יל עֶ ֶרב
ַשׁ ָבּת ֶשׁיּוֹמוֹ ֵשׁנִ י לְ ח ֶֹדשׁ ִאיָּ ר ִמ ָשּׁנָ ה זוֹ ֶשׁ ִהיא ְשׁנַ ת ָהעִ ָקּר,
מוּרים ִמ ְתּ ִחלַּ ת לֵ יל ָהעִ ָקּר עַ ד ְתּ ִחלַּ ת לֵ יל זוֹ
וּמנְ יַ ן ַהיָּ ִמים ַהגְּ ִ
ִ
רוֹצים לֵ ַידע ְמקוֹם ָהרֹאשׁ בּוֹ – ִתּ ְשׁעָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים יוֹם.
ֶשׁ ָאנוּ ִ
תּוֹציא ֶא ְמ ַצע ָהר ֹאשׁ לָ עֵ ת ַהזֹּאת עַ ל ַה ֶדּ ֶרֶ שׁיָּ ַדעְ ָתּ ,וְ הוּא
ה ִ
תּוֹסיף ַמ ֲהלָ כוֹ לְ ִת ְשׁעָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים יוֹם עַ ל ָהעִ ָקּר – יֵ ֵצא לְ 
ֶשׁ ִ
וּשׁמוֹנִ ים ַמ ֲעלוֹת וְ ִת ְשׁעָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים
וּשׁ ַתּיִ ם ְ
ֶא ְמ ַצע ָהרֹאשׁ ֵמ ָאה ְ
ימנָ ם קפ"ב כ"ט ל"זִ .תּגְ ַרע
לשׁים ְשׁנִ יּוֹתִ ,ס ָ
וּשׁ ִ
ֲחלָ ִקים וְ ֶשׁבַ ע ְ

ימים
1
10
100
1000
10000
29
354

מהלך הראש האמצעי
במעלות
"0°3'11
"0°31'47
"5°17'43
"52°57'10
"169°31'40
"1°32'9
"18°44'42

טבלה מבארת להלכה ב

ש ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים
ג וְ ִתגְ ַרע ָה ֶא ְמ ַצע ִמ ְשּׁ ׁ
ַמ ֲעלוֹת – פעולה זו היא פעולת חיסור
על מקום אמצע הראש ,מפני שהוא נע
בכיוון מנוגד לתנועות השמש והירח
שעסקנו בהן לעיל.
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מקום הראש
בשעה שש בערב
בזמן העיקר )לעיל

"180°57'28

הלכה ב(

נוסיף את מהלך
הראש ב 29-יום
אמצע הראש
)הלכה ה(

"+1°32'9
"182°29'37

נחסר את
≈"177°30'23
התוצאה מ,360°-
ונקבל את מקום ' 27°30במזל בתולה
הראש
≈'357°30
מקום הזנב
' 27°30במזל דגים
בתוספת 180°
רישום מבאר להלכות ד-ה

ו ֲח ִצי ַהגַּ לְ גַּ ל ְבּ ָשׁוֶ ה – כלומר הקו
המחבר את הראש והזנב מחלק את
המישור המעגלי לשני חלקים שווים.
ז בְּ ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת וְ ֵחלֶ ק ֶא ָחד – כלומר,
מקום הירח ומקום הראש או הזנב הוא
זהה הן במעלות הן בחלקים.

ח
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פרק טז

ֶא ְמ ַצע זֶ ה ִמ ְשּׁלשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים – יִ ָשּׁ ֵאר לְ ֵ מ ָאה וְ ֶשׁבַ ע
לשׁים ֲחלָ ִקים וְ ָשׁלשׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים ְשׁנִ יּוֹת,
וּשׁ ִ
וְ ִשׁבְ עִ ים ַמ ֲעלוֹת ְ
ימנָ ם קע"ז ל' כ"ג ,וְ זֶ ה הוּא ְמקוֹם ָהרֹאשׁ; וְ ַאל ִתּפְ נֶ ה ֶאל
ִס ָ
ַה ְשּׁנִ יּוֹת .נִ ְמ ָצא ְמקוֹם ָהרֹאשׁ ְבּ ַמזַּ ל בְּ תוּלָ ה בְּ ֶשׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים
וּמקוֹם ַהזָּ נָ ב כְּ נֶ גְ דּוֹ בְּ ַמזַּ ל ָדּגִ ים
לשׁים ֲחלָ ִקיםְ ,
וּשׁ ִ
ַמ ֲעלוֹת ְ
לשׁים ֲחלָ ִקים.
וּשׁ ִ
ְבּ ֶשׁ ַבע וְ עֶ ְשׂ ִרים ַמ ֲעלוֹת ְ
ו לְ עוֹלָ ם יִ ְהיֶ ה בֵּ ין ָהרֹאשׁ וּבֵ ין ַהזָּ נָ ב ֲח ִצי ַהגַּ לְ גַּ ל בְּ ָשׁוֶ ה.
לְ פִ יכָ  ,כָּ ל ַמזָּ ל ֶשׁ ִתּ ְמ ָצא בּוֹ ְמקוֹם ָהר ֹאשׁ – יִ ְהיֶ ה ַהזָּ נָ ב בְּ ַמזַּ ל
ְשׁבִ יעִ י ִמ ֶמּנּוּ בִּ כְ מוֹ ִמנְ יַ ן ַה ַמּ ֲעלוֹת וְ ַה ֲחלָ ִקים ְבּ ָשׁוֶ הִ :אם
יִ ְהיֶ ה ָהרֹאשׁ בְּ עֶ ֶשׂר ַמ ֲעלוֹת בְּ ַמזַּ ל פְּ לוֹנִ י – יִ ְהיֶ ה ַהזָּ נָ ב בְּ עֶ ֶשׂר
ַמ ֲעלוֹת ִמ ַמּזַּ ל ְשׁבִ יעִ י ִמ ֶמּנּוּ.
רוחב הירח

וּמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח
וּמקוֹם ַהזָּ נָ ב ְ
וּמ ַא ַחר ֶשׁ ֵתּ ַדע ְמקוֹם ָהרֹאשׁ ְ
ז ֵ
את ַהיָּ ֵר ַח עִ ם ָהר ֹאשׁ אוֹ
ָה ֲא ִמ ִתּי – ִה ְתבּוֹנֵ ן בִּ ְשׁלָ ְשׁ ָתּםִ :אם ָמ ָצ ָ
נוֹטה
עִ ם ַהזָּ נָ ב בְּ ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת וְ ֵחלֶ ק ֶא ָחד – ֵתּ ַדע ֶשׁ ֵאין ַהיָּ ֵר ַח ֶ
רוֹמהּ .וְ ִאם ָר ִא ָית ְמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח לִ פְ נֵ י
א לִ ְצפוֹן ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ א לִ ְד ָ
נוֹטה
ְמקוֹם ָהר ֹאשׁ וְ הוּא הוֹלֵ  כְּ נֶ גֶ ד ַהזָּ נָ ב – ֵתּ ַדע ֶשׁ ַהיָּ ֵר ַח ֶ
לִ ְצפוֹן ַה ֶשּׁ ֶמשׁ .וְ ִאם ָהיָ ה ַהיָּ ֵר ַח לִ פְ נֵ י ְמקוֹם ַהזָּ נָ ב ,וַ ֲה ֵרי הוּא
נוֹטה לִ ְדרוֹם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ.
הוֹלֵ  כְּ נֶ גֶ ד ָהר ֹאשׁ – ֵתּ ַדע ֶשׁ ַהיָּ ֵר ַח ֶ

ִמ ְשׁ ֵתּי ַהנְּ ֻקדּוֹת – הראש והזנב.

רוֹמהּ – ִהיא
נּוֹטה ַהיָּ ֵר ַח לִ ְצפוֹן ַה ֶשּׁ ֶמשׁ אוֹ לִ ְד ָ
ח ַהנְּ ִטיָּ ה ֶשׁ ֶ
נוֹטה לַ ָצּפוֹן – נִ ְק ָרא 'ר ַֹחב
ַהנִּ ְק ֵראת 'ר ַֹחב ַהיָּ ֵר ַח' .וְ ִאם ָהיָ ה ֶ
רוֹמי'; וְ ִאם
נוֹטה לַ ָדּרוֹם – נִ ְק ָרא 'ר ַֹחב ְדּ ִ
ְצפוֹנִ י'; וְ ִאם ָהיָ ה ֶ
ָהיָ ה ַהיָּ ֵר ַח ְבּ ַא ַחת ִמ ְשׁ ֵתּי ַהנְּ ֻקדּוֹת – א יִ ְהיֶ ה לוֹ ר ַֹחב ,כְּ מוֹ
ֶשׁ ֵבּ ַא ְרנוּ )לעיל ז(.

ט ֶשֹּׁלא יִ ְהיֶ ה לוֹ ר ַֹחב – מפני שזווית
הרוחב היא .0°

ט לְ עוֹלָ ם א יִ ְהיֶ ה ר ַֹחב ַהיָּ ֵר ַח יָ ֵתר עַ ל ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת ,בֵּ ין
ַבּ ָצּפוֹן בֵּ ין בַּ ָדּרוֹםֶ .אלָּ א כָּ  הוּא ַדּ ְרכּוֹ :יַ ְת ִחיל ִמן ָהר ֹאשׁ
נוֹסף ,עַ ד ֶשׁיַּ גִּ יעַ לְ ָח ֵמשׁ
וְ יִ ְת ַר ֵחק ְמעַ ט ְמעַ ט ,וְ ַה ֶמּ ְר ָחק הוֹלֵ  וְ ָ
ַמ ֲעלוֹת; וְ יַ ֲחזֹר וְ יִ ְת ָק ֵרב ְמעַ ט ְמעַ ט ,עַ ד ֶשֹּׁלא יִ ְהיֶ ה לוֹ ר ַֹחב
נוֹסף עַ ד
כְּ ֶשׁיַּ גִּ יעַ לַ זָּ נָ ב; וְ יַ ֲחזֹר וְ יִ ְת ַר ֵחק ְמעַ ט ְמעַ ט ,וְ ַה ֶמּ ְר ָחק ָ
ֶשׁיַּ גִּ יעַ לְ ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת; וְ יַ ֲחזֹר וְ יִ ְת ָק ֵרב ,עַ ד ֶשֹּׁלא יִ ְהיֶ ה לוֹ ר ַֹחב.
מסלול הרוחב

י ַמ ְסלוּל ָהר ַֹחב – המרחק הזוויתי בין
הירח לבין הראש.

י ִאם ִתּ ְר ֶצה לֵ ַידע ר ַֹחב ַהיָּ ֵר ַח כַּ ָמּה הוּא ְבּכָ ל עֵ ת ֶשׁ ִתּ ְר ֶצה,
וּמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח
תּוֹציא ְמקוֹם ָהר ֹאשׁ ְ
רוֹמי – ִ
וְ ִאם ְצפוֹנִ י הוּא אוֹ ְדּ ִ
אוֹתהּ ָהעֵ ת ,וְ ִתגְ ַרע ְמקוֹם ָהר ֹאשׁ ִמ ְמּקוֹם ַהיָּ ֵר ַח
ָה ֲא ִמ ִתּי לְ ָ
ָה ֲא ִמ ִתּי ,וְ ַהנִּ ְשׁ ָאר הוּא ַהנִּ ְק ָרא ַ'מ ְסלוּל ָהר ַֹחב' .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה
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פרק טז

וּשׁמוֹנִ ים – ֵתּ ַדע ֶשׁר ַֹחב
ַמ ְסלוּל ָהר ַֹחב ִמ ַמּ ֲעלָ ה ַא ַחת עַ ד ֵמ ָאה ְ
וּשׁמוֹנִ ים – ֵתּ ַדע
ַהיָּ ֵר ַח ְצפוֹנִ י; וְ ִאם ָהיָ ה ַה ַמּ ְסלוּל יָ ֵתר עַ ל ֵמ ָאה ְ
וּשׁמוֹנִ ים ְבּ ָשׁוֶ ה אוֹ ְשׁלשׁ
רוֹמי; וְ ִאם ָהיָ ה ֵמ ָאה ְ
ֶשׁר ַֹחב ַהיָּ ֵר ַח ְדּ ִ
ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים בְּ ָשׁוֶ ה – ֵאין לַ יָּ ֵר ַח ר ַֹחב כְּ לָ ל .וְ ַת ֲחזֹר וְ ִת ְר ֶאה
ְמנַ ת ַמ ְסלוּל ָהר ַֹחב כַּ ָמּה ִהיא ,וְ הוּא ִשׁעוּר נְ ִטיָּ תוֹ לַ ָצּפוֹן אוֹ
רוֹמי' אוֹ ַ'ה ְצּפוֹנִ י' ,כְּ מוֹ
לַ ָדּרוֹם ,וְ הוּא ַהנִּ ְק ָרא 'ר ַֹחב ַהיָּ ֵר ַח ַה ְדּ ִ
ֶשׁ ֵבּ ַא ְרנוּ )לעיל ט(.
מנת מסלול הרוחב

יא וְ כַ ָמּה ִהיא ְמנַ ת ַמ ְסלוּל ָהר ַֹחב? ִאם יִ ְהיֶ ה ַמ ְסלוּל
ָהר ַֹחב עֶ ֶשׂר ַמ ֲעלוֹת – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ְשׁנַ יִ ם וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים.
וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ַהזֶּ ה עֶ ְשׂ ִרים ַמ ֲעלוֹת – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ
לשׁה וְ ַא ְר ָבּעִ ים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל
וּשׁ ָ
ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת ְ
ְשׁ ִ
לשׁים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם
וּשׁ ִ
לשׁים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ְשׁ ֵתּי ַמ ֲעלוֹת ְ
לשׁה
וּשׁ ָ
יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ַא ְרבָּ עִ ים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ָשׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת ְ
עָ ָשׂר ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ֲח ִמ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת – ִתּ ְהיֶ ה
ְמנָ תוֹ ָשׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל
ִשׁ ִשּׁים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ַא ְרבַּ ע ַמ ֲעלוֹת וְ עֶ ְשׂ ִרים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם
וּשׁנַ יִ ם
יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ִשׁבְ עִ ים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ַא ְרבַּ ע ַמ ֲעלוֹת ְ
וְ ַא ְר ָבּעִ ים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל ְשׁמוֹנִ ים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ
ַא ְר ַבּע ַמ ֲעלוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים .וְ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל
ִתּ ְשׁעִ ים – ִתּ ְהיֶ ה ְמנָ תוֹ ָח ֵמשׁ ַמ ֲעלוֹת.

יא ְמנַ ת ַמ ְסלוּל ָהר ַֹחב – זווית הרוחב
של הירח במיקומו במסלול הרוחב שלו.
מסלול הרוחב
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°

מנתו
'0°52
'1°43
'2°30
'3°13
'3°50
'4°20
'4°42
'4°55
'5°0

טבלה מבארת להלכה יא

יב וְ ִאם יִ ְהיוּ ֲא ָח ִדים עִ ם ָה ֲע ָשׂרוֹת – ִתּ ַקּח ָה ָראוּי לָ ֶהם לְ פִ י
ַהיָּ ֵתר ֶשׁ ֵבּין ְשׁ ֵתּי ַה ָמּנוֹת ,כְּ מוֹ ֶשׁעָ ִשׂ ָית ְבּ ַמ ְסלוּל ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
ְ
וּב ַמ ְסלוּל ַהיָּ ֵר ַח .כֵּ ַיצד? ֲה ֵרי ֶשׁ ָהיָ ה ַמ ְסלוּל ָהר ַֹחב ָשׁלשׁ
וַ ֲח ִמ ִשּׁים ַמ ֲעלוֹת ,וּכְ ָבר יָ ַדעְ ָתּ ֶשׁ ִאלּוּ ָהיָ ה ַה ַמּ ְסלוּל ֲח ִמ ִשּׁים
ָהיְ ָתה ְמנָ תוֹ ָשׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים ,וְ ִאלּוּ ָהיָ ה
ַה ַמּ ְסלוּל ִשׁ ִשּׁים ָהיְ ָתה ְמנָ תוֹ ַא ְר ַבּע ַמ ֲעלוֹת וְ עֶ ְשׂ ִרים ֲחלָ ִקים,
נִ ְמ ָצא ַהיָּ ֵתר ֵבּין ְשׁ ֵתּי ַה ָמּנוֹת ְשׁ ִ
לשׁה ֲחלָ ִקים
לשׁים ֲחלָ ִקיםְ ,שׁ ָ
לְ כָ ל ַמ ֲעלָ ה ,וְ נִ ְמ ָצא לְ פִ י ֶח ְשׁבּוֹן ַמ ְסלוּל זֶ הֶ ,שׁהוּא ָשׁלשׁ
וַ ֲח ִמ ִשּׁיםְ ,מנָ תוֹ ָשׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת וְ ִת ְשׁעָ ה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים .וְ עַ ל
וּמנְ יָ ן.
ֶדּ ֶר זוֹ ַתּ ֲע ֶשׂה בְּ כָ ל ִמנְ יָ ן ִ
יג ֵמ ַא ַחר ֶשׁ ֵתּ ַדע ְמנָ תוֹ ֶשׁלְּ ַמ ְסלוּל ָהר ַֹחב עַ ד ִתּ ְשׁעִ ים ,כְּ מוֹ
הוֹדעְ נוּ) לעיל יא–יב( – ֵתּ ַדע ָמנוֹת ֶשׁלְּ כָ ל ִמנְ יָ נוֹת ַה ַמּ ְסלוּל:
ֶשׁ ַ
וּשׁמוֹנִ ים –
ֶשׁ ִאם יִ ְהיֶ ה ַה ַמּ ְסלוּל יָ ֵתר עַ ל ִתּ ְשׁעִ ים עַ ד ֵמ ָאה ְ
וּשׁמוֹנִ ים ,וְ ַהנִּ ְשׁ ָאר ֵתּ ַדע בּוֹ ַה ָמּנָ ה.
ִתּגְ ַרע ַה ַמּ ְסלוּל ִמ ֵמּ ָאה ְ

יג כיוון שהמסלול הוא סימטרי במעגל
שלם ,ניתן לחשב את שאר הזוויות מתוך
רבע המעגל.
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פרק טז

אתיִ ם
וּשׁמוֹנִ ים עַ ד ָמ ַ
יד וְ כֵ ן ִאם ָהיָ ה ַה ַמּ ְסלוּל יָ ֵתר ִמ ֵמּ ָאה ְ
וּשׁמוֹנִ ים ,וְ ַהנִּ ְשׁ ָאר ֵתּ ַדע בּוֹ
וְ ִשׁ ְבעִ ים – ִתּגְ ַרע ִמ ֶמּנּוּ ֵמ ָאה ְ
ַה ָמּנָ ה.
אתיִ ם וְ ִשׁ ְבעִ ים עַ ד ְשׁלשׁ
טו וְ ִאם ָהיָ ה ַה ַמּ ְסלוּל יָ ֵתר עַ ל ָמ ַ
ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים – ִתּגְ ַרע אוֹתוֹ ִמ ְשּׁלשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים ,וְ ַהנִּ ְשׁ ָאר
ֵתּ ַדע בּוֹ ַה ָמּנָ ה.
דוגמה

טז כֵּ ַיצד? ֲה ֵרי ֶשׁ ָהיָ ה ַה ַמּ ְסלוּל ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִשּׁים – ִתּגְ ַרע אוֹתוֹ
לשׁים
לשׁים .וּכְ בָ ר יָ ַדעְ ָתּ ֶשׁ ְמּנַ ת ְשׁ ִ
וּשׁמוֹנִ ים ,נִ ְשׁ ָאר ְשׁ ִ
ִמ ֵמּ ָאה ְ
לשׁים ֲחלָ ִקים; וְ כָ ִ תּ ְהיֶ ה ְמנַ ת ֵמ ָאה
וּשׁ ִ
– ְשׁ ֵתּי ַמ ֲעלוֹת ְ
לשׁים ֲחלָ ִקים.
וּשׁ ִ
וַ ֲח ִמ ִשּׁים – ְשׁ ֵתּי ַמ ֲעלוֹת ְ
וּשׁמוֹנִ ים,
אתיִ ם – ִתּגְ ַרע ִמ ֶמּנּוּ ֵמ ָאה ְ
יז ֲה ֵרי ֶשׁ ָהיָ ה ַה ַמּ ְסלוּל ָמ ַ
יִ ָשּׁ ֵאר עֶ ְשׂ ִרים .וּכְ בָ ר יָ ַדעְ ָתּ ֶשׁ ְמּנַ ת עֶ ְשׂ ִרים ִהיא ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת
וּשׁ ָ
ְ
אתיִ ם – ִתּ ְהיֶ ה
לשׁה וְ ַא ְרבָּ עִ ים ֲחלָ ִקים; וְ כָ ִ תּ ְהיֶ ה ְמנַ ת ָמ ַ
לשׁה וְ ַא ְרבָּ עִ ים ֲחלָ ִקים.
וּשׁ ָ
ַמ ֲעלָ ה ַא ַחת ְ

יט וּכְ ָבר יָ ַדעְ ָתּ – ראה לעיל טו,ט,
ימנוֹ י"ח מ'* –
בעיגול המספריםִ .ס ָ
החל ממזל שור .ויש כ"י בהם כתוב
י"ח ל"וִ .ס ָ
ימנוֹ רל"א י'* – יש כ"י
הגורסים :רל"א ו' ,והוא מדויק יותר.
בַּ ְדּ ָרכִ ים ֶשׁבֵּ ַא ְרנוּ בְּ פֶ ֶרק זֶ ה – מסלול של
 231°שווה ל) 51°-בהפחתת .(180°
שימוש בטבלה שבהלכה יא ובחישוב
מנת המסלול שבין  50°לבין  60°מלמד
שמנת מסלול הרוחב היא '.3°53
המקום האמתי של
הירח בשעת הראייה
בליל ב' באייר )לעיל טו,ט(,
=18°40'+30°
בעיגול החלקים
אפשר לייצגו )בתוספת
 (360°גם כך
נחסר את מקום הראש
ונקבל את מסלול הרוחב

'48°40

'408°40
'-177°30
'≈231°10

רישום מבאר להלכה יט

יח ֲה ֵרי ֶשׁ ָהיָ ה ַה ַמּ ְסלוּל ְשׁלשׁ ֵמאוֹת – ִתּגְ ַרע אוֹתוֹ ִמ ְשּׁלשׁ
ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים ,נִ ְשׁ ָאר ִשׁ ִשּׁים .וּכְ בָ ר יָ ַדעְ ָתּ ֶשׁ ְמּנַ ת ִשׁ ִשּׁים –
ַא ְרבַּ ע ַמ ֲעלוֹת וְ עֶ ְשׂ ִרים ֲחלָ ִקים; וְ כָ ִ היא ְמנַ ת ְשׁלשׁ ֵמאוֹת
– ַא ְר ַבּע ַמ ֲעלוֹת וְ עֶ ְשׂ ִרים ֲחלָ ִקים .וְ עַ ל ֶדּ ֶר זוֹ בְּ כָ ל ַה ִמּנְ יָ נוֹת.
רוּח
יט ֲה ֵרי ֶשׁ ָר ִצינוּ לֵ ַידע ר ַֹחב ַהיָּ ֵר ַח כַּ ָמּה הוּא וּבְ ֵאי זֶ ה ַ
רוֹמי ,בִּ ְת ִחלַּ ת לֵ יל עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת ֵשׁנִ י לְ ח ֶֹדשׁ
הוּאִ ,אם ְצפוֹנִ י אוֹ ְדּ ִ
ִאיָּ ר ִמ ָשּׁנָ ה זוֹ ,וּכְ בָ ר יָ ַדעְ ָתּ ֶשׁ ְמּקוֹם ַהיָּ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתּי ָהיָ ה בְּ לֵ יל
זֶ ה בִּ ְשׁמוֹנֶ ה עֶ ְשׂ ֵרה ַמ ֲעלוֹת וְ ַא ְר ָבּעִ ים ֲחלָ ִקים ִמ ַמּזַּ ל שׁוֹר,
ימנוֹ י"ח מ'*ְ ,
ִס ָ
אוֹתהּ ָהעֵ ת בְּ ֶשׁבַ ע
וּמקוֹם ָהרֹאשׁ ָהיָ ה ְבּ ָ
ימנוֹ כ"ז
לשׁים ֲחלָ ִקים ִמ ַמּזַּ ל בְּ תוּלָ הִ ,ס ָ
וּשׁ ִ
וְ עֶ ְשׂ ִרים ַמ ֲעלוֹת ְ
ל'ִ .תּגְ ַרע ְמקוֹם ָהר ֹאשׁ ִמ ְמּקוֹם ַהיָּ ֵר ַח – יֵ ֵצא לְ ַ מ ְסלוּל ָהר ַֹחב
ימנוֹ רל"א
לשׁים ַמ ֲעלוֹת ֲע ָשׂ ָרה ֲחלָ ִקיםִ ,ס ָ
וּשׁ ִ
אתיִ ם ַא ַחת ְ
ָמ ַ
י'* ,לְ פִ י ֶשׁ ֵאין ַמ ְשׁגִּ ִ
יחין עַ ל ַה ֲחלָ ִקים ְבּכָ ל ַה ַמּ ְסלוּל .וְ נִ ְמ ֵצאת
ַה ָמּנָ ה ֶשׁלְּ ַמ ְסלוּל זֶ ה ַבּ ְדּ ָרכִ ים ֶשׁ ֵבּ ַא ְרנוּ ְבּפֶ ֶרק זֶ ה )לעיל יד–יח( –
לשׁה וַ ֲח ִמ ִשּׁים ֲחלָ ִקים ,וְ זֶ ה הוּא ר ַֹחב ַהיָּ ֵר ַח
וּשׁ ָ
ָשׁלשׁ ַמ ֲעלוֹת ְ
רוֹמיֶ ,שׁ ֲה ֵרי ַה ַמּ ְסלוּל יָ ֵתר עַ ל ֵמ ָאה
ִבּ ְת ִחלַּ ת לֵ יל זֶ ה; וְ הוּא ְדּ ִ
וּשׁמוֹנִ ים.
ְ
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פרק יז

אפשרות ראיית הירח :הקדמה לפרק יז

קו המשווה
השמימי

קו מקביל לקו
המשווה השמימי

32°

המ
יל
קה
רך
או

רא

שון

ב
רוח שון
רא

בפרק זה באים לידי גמר חשבונות הראייה ,וניתנת
תשובה לשאלה אם הירח החדש יכול להיראות )מבחינה
אסטרונומית( בליל שלושים אם לאו .וראוי לקרוא שוב
את ההקדמות לפרק יא .רבנו הרמב"ם מסביר את הסיבות
לתיקון החישוב ואת תוצאתו ,אך לא את הדרך שמגיעים
בה לתוצאת תיקון זו.
 zמסלולי השמש והירח לצופה מהארץ – אם נתעלם
מתנועת הכוכבים במשך היום )ובכללם השמש והירח,
הנראים כנעים ממזרח למערב עקב תנועת כדור הארץ
סביב צירו( ,הרי שלאחר סיבוב יומי של כ 24-שעות,
מפת הכוכבים תיראה זהה ליום אתמול ,מלבד מיקום
השמש והירח )ככוכבי לכת( :השמש תיראה במרחק
כמעלה ממיקומה ביום שלפניו ,והירח יראה במרחק
כ 12-מעלות ממיקומו אמש .במשך השנה ,השמש
)המלקה(,
תיראה כמשלימה סיבוב על מסלול המזלות ִ
והירח ייראה לעין הצופה מכדור הארץ כנע בכיפת
השמים קרוב למסלול השמש עד כדי סטייה של .5°
כאמור בהקדמה לפרק יא ,קיימים מספר מסלולים:
א .המסלול היומי שהשמש עוברת במשך היום
והמסלול שהירח עובר במשך היממה )במסלול המקביל
לקו המשווה השמימי( ,הנובע מסיבוב כדור הארץ
סביב צירו .ב .המסלול שהשמש והירח מקיפים בו את
כדור הארץ :הירח – במשך חודש; והשמש – במשך
שנה .מסלול השמש במשך השנה על כיפת השמים,
המלקה ,מסומן כקו העובר דרך קבוצות כוכבים ידועות
ִ
)המזלות( .הירח נראה נע על רקע קבוצות כוכבים אלו,
המלקה מעט ,כאמור לעיל.
וסוטה ממסלול ִ
 zירח ראש החודש – מיקום הירח והשמש נעשה
על פי מיקום אורך )הזווית שהשלים במסלולו ממזרח
למערב( ורוחב )ההבדל ממסלול המזלות ,כלומר נטייתו
לצפון או לדרום( .רוחב השמש הוא תמיד  ,0°מפני
המלקה )שהוא מישור הייחוס
שהשמש נעה על מסלול ִ
שלנו( ,ורוחב הירח יכול להגיע עד כדי סטייה של 5°
המלקה .בזמן המולד האמתי ,הירח והשמש נמצאים
מן ִ
בדיוק באותה זווית אורך על פני כדור השמים )היטל
המלקה מתלכד עם השמש .במילים
מיקום הירח על ִ
אחרות ,הירח נמצא בקרבה מרבית למלקה( .במצב
זה ,הירח אינו נראה לחלוטין )ואם זווית הרוחב שלו
קרובה מאוד ל ,0-מתרחש ליקוי חמה ,מפני שהירח
מסתיר את השמש באופן חלקי או מלא( .הירח נע
במסלולו סביב הארץ ומתקדם בכל יום כ 12°-מזרחה.
כלומר ,בכל ערב ,בשעה קבועה ,ייראה הירח מתחיל
את מסלולו מעט מזרחה מן היום שקדם לו ,והוא נע

במהלך הלילה )עקב סיבוב כדור הארץ סביב צירו(
ממזרח למערב .כך למשל ,באמצע החודש ,יופיע
הירח המלא בתחילת הערב במזרח וינוע במשך הלילה
לכיוון מערב .הופעתו של הירח נובעת מהתרחקותו מן
השמש .בלילה הראשון ,כשהירח מופיע כ 20-דקות
לאחר שקיעת השמש ,המרחק בינו לבין השמש קטן,
ולכן ייראה כקו דק וייעלם במערב )"ישקע"( לאחר
זמן קצר .מסלול שקיעת הירח יהיה במקביל לקו
המשווה השמימי )שבאופק ירושלים הוא קו דמיוני
בזווית של  ,32°כמאויר בהקדמת פרק יא( .הירח ייראה
בליל שלושים שלאחר המולד רק אם הספיק להתרחק
מן השמש .אם כן ,המענה לשאלת ראיית הירח תלוי
בעיקר בתשובה האם הירח רחוק מן השמש מרחק גדול
כדי שיהיה ניתן לראותו )דבר זה מחושב על מסלול
המלקה( ,וכמה זמן יעבור עד שישקע )מחושב על
ִ
מסלול המקביל לקו המשווה השמימי(.

ירח

קו האופק
השמש
השוקעת
איור מבאר :צפיית הירח הראשון מארץ ישראל.
באיור ניתן לראות את שקיעת השמש בקו האופק המערבי.
המלקה )מסלול השמש השנתי(.
השמש נמצאת על מסלול ִ
המלקה ,והוא עתיד
הירח במסלולו נמצא דרומית לקו ִ
לשקוע במסלול המקביל לקו המשווה השמימי בזווית של
) 32°מצד האופק זו זווית של  ,58°שהרי .(90°=32°+58°
המלקה על פי אורכו )על קו
מיקום הירח מצוין יחסית לקו ִ
המלקה( .קו
המלקה( ועל פי רוחבו )גודל קטע האנך לקו ִ
ִ
המסלול המסומן )בנקודות( מן הירח אל האופק הוא מסלול
השקיעה של הירח ,והוא נקרא "קשת הראייה" .הרוחב
הראשון נשמר במהלך השקיעה מפני שכל הכוכבים )ובכללם
במלקה( "שוקעים" בכיוון קו המשווה.
המזלות ִ
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פרק יז

 zחישוב קשת הראייה – כדי להבין
את החישובים שבפרק ,נתאר בקווים את
המלקה יחסית לקו
האפשרויות של מיקום קו ִ
ִמלקה
המשווה )מצפון או מדרום לו( ,ואת מיקומו של
מ
המלקה )צפוני או דרומי( ,סך
הירח יחסית לקו ִ
ב
ד
מתלכד
השוויון,
בימי
אפשרויות.
הכל ארבע
ג
המלקה .לצורך
קו המשווה השמימי עם קו ִ
ק
ש
מערב
האיורים הבאים ,נציין את המקומות הבאים:
ִמלקה בתקופת תשרי ,ירח
המלקה עם האופק .מיקום השמש
ש חיתוך ִ
ברוחב דרומי – שקיעה קצרה
בשקיעתה.
מאוד.
המלקה.
ב היטל אנכי של הירח על ִ
מ היטל אנכי של הירח על המשווה.
ִמלקה
משווה
המלקה.
ג חיתוך הקו מ-ירח עם ִ
ד נקודה מקבילת אופק לנקודה ג ,על המשווה.
ד
ג
ב
ק נקודה מקבילת אופק לירח ,על המשווה.
ק

משווה

משווה

32°

ואת הקווים הבאים:
אורך שני )אורך ראשון עם תיקון(.
ש-ב
ב-ירח רוחב שני )רוחב ראשון עם תיקון(.
אורך שלישי.
ש-ג
ד-מערב אורך רביעי.
ק-מערב קשת הראייה.

32°
מ
ק
ד

ב

ג

ש

מערב

ִמלקה בתקופת תשרי ,ירח
ברוחב צפוני – שקיעה בינונית.

ִמלקה

משווה

ב

ק
ד

ג

מ

ש

ִמלקה

מ

מערב

ש

ִמלקה בתקופת ניסן ,ירח
ברוחב דרומי – שקיעה
בינונית.

מערב

ִמלקה בתקופת ניסן ,ירח
ברוחב צפוני – שקיעה ארוכה.

ּ ֶפ ֶרק ִׁש ְב ָעה ָע ׂ ָשר
אפשרות ראיית הירח
אורך ראשון ורוחב ראשון

א לִ ְשׁעַ ת ָה ְר ִאיָּ ה – זמן ראיית הירח,
כ 20-דקות לאחר השקיעה )לעיל יד,ו(29 ,
יום לאחר ראיית הירח החדש בחודש
הקודם .א ֶֹרִ ראשׁוֹן – המרחק הסופי
בין השמש לבין הירח ,כשהשמש
והירח נמדדים על מסלול קו המזלות
)המלקה ,המסלול השנתי של השמש(
ִ
לאחר שקיעת השמש .מרחק זה הוא
מרחק זוויתי )לביאור ואיור ראה לעיל יא,ז(.
ב וְ ִהזָּ ֵהר – דייק בהם.

א כָּ ל ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִה ְק ַדּ ְמנוּ ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיוּ ֲע ִת ִידים וּמוּכָ נִ ים
לִ ִידיעַ ת ָה ְר ִאיָּ ה .וּכְ ֶשׁ ִתּ ְר ֶצה לָ ַדעַ ת זֹאת – ַתּ ְת ִחיל ְוּת ַח ֵשּׁב
וְ ִ
וּמקוֹם
וּמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתּי ְ
תוֹציא ְמקוֹם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָה ֲא ִמ ִתּי ְ
ָהרֹאשׁ לִ ְשׁעַ ת ָה ְר ִאיָּ ה ,וְ ִתגְ ַרע ְמקוֹם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָה ֲא ִמ ִתּי ִמ ְמּקוֹם
ַהיָּ ֵר ַח ָה ֲא ִמ ִתּי ,וְ ַהנִּ ְשׁ ָאר הוּא ַהנִּ ְק ָרא 'א ֶֹרִ ראשׁוֹן'.
וּמקוֹם ַהיָּ ֵר ַח – ֵתּ ַדע ר ַֹחב
וּמ ַא ַחר ֶשׁ ֵתּ ַדע ְמקוֹם ָהרֹאשׁ ְ
ב ֵ
רוֹמי ,וְ הוּא ַהנִּ ְק ָרא
ַהיָּ ֵר ַח כַּ ָמּה הוּא ,וְ ִאם הוּא ר ַֹחב ְצפוֹנִ י אוֹ ְדּ ִ
'ר ַֹחב ִראשׁוֹן' .וְ ִהזָּ ֵהר בָּ א ֶֹרַ הזֶּ ה ָה ִראשׁוֹן וּבָ ר ַֹחב ָה ִראשׁוֹן,
וְ יִ ְהיוּ ְשׁנֵ ֶיהם מוּכָ נִ ין לְ פָ נֶ י.
היתכנות הראייה לפי האורך הראשון

ג וְ ִה ְתבּוֹנֵ ן בְּ א ֶֹר זֶ ה ָה ִראשׁוֹןִ :אם יֵ ֵצא לְ ֵ תּ ַשׁע ַמ ֲעלוֹת

