
                                       

מניין המצוות: ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים – מתקנת 
 – ַהִּמְנָין  ִמן  ְוֵאיָנּה  מדרבנן.  חכמים, 

אינה מכלל תרי"ג מצוות התורה.

הוא  הסמטה  או  המבוא   – א  ָמבֹוי 
הפתוח  וקצר  צר  רחוב  כמין  מעבר 
וחצרות  בתים  ופתחי  הרבים  לרשות 
להחשיבו  כדי  איור.  ראה  אליו.  פונים 
כרשות היחיד, יש להעמיד ֶלִחי – עמוד 
או לוח כהיכר שיש שם פתח. קֹוָרה – 
המונחת בצורה אופקית על פתח המבוי 

(שבת יז,א-ב). ְמִדיָנה – עיר.

בין  שמחולקת   – ְּבָדיֹוִרין  ב  ֲחֻלָּקה 
מעשה  יעשו   – ְיָעְרבּו  אחדים.  דיירים 
אחת  כרשות  מעורבים  שייחשבו  כדי 
ֶזה  ְוָדָבר  להלן ו).  ראה  העירוב  עשיית  (לאופן 

– שיערבו כל השכנים.

ג  ַמֲחֶנה – מקום החנייה של המהלכים 
מחנה  במקום.  זמנית  השוהים  בדרך, 
(מלכים  חצרות  מעירוב  פטור  המלחמה 
ויותר  אנשים  שלושה   – ַׁשָּיָרה  ו,יג). 
המהלכים בדרך (שבת טז,יב), חונים למשך 

זמן קצר ועתידים להמשיך במסעם.

ִהְלכֹות ֵערּוִבין  

ַהִּמְנָין.  ִמן  ְוֵאיָנּה  סֹוְפִרים,  ִמִּדְבֵרי  ְוִהיא  ַאַחת,  ֲעֵׂשה  ִמְצַות 
ּוֵבאּור ִמְצָוה זֹו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו.

ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ א 
עירובי חצרות ושיתופי מבואות

תקנת העירוב

א  ָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְׁשֵכִנים ַהְרֵּבה, ָּכל ֶאָחד ֵמֶהן ְּבַבִית ְלַעְצמֹו 
ֶהָחֵצר,  ְּבָכל  ְלַטְלֵטל  ֻמָּתִרין  ֻּכָּלן  ֶׁשִּיְהיּו  הּוא  ּתֹוָרה  ִּדין   –
ְרׁשּות  ֶהָחֵצר  ֶׁשָּכל  ִמְּפֵני  ַלָּבִּתים,  ּוֵמֶהָחֵצר  ֶלָחֵצר,  ּוִמָּבִּתים 
ַהָּיִחיד ַאַחת ֶׁשֻּמָּתר ְלַטְלֵטל ְּבֻכָּלּה. ְוֵכן ַהִּדין ְּבָמבֹוי ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ְּבֻכּלֹו,  ְלַטְלֵטל  ֻמָּתִרין  ַהָּמבֹוי  ְּבֵני  ָּכל  ֶׁשִּיְהיּו  קֹוָרה,  אֹו  ֶלִחי 
ְרׁשּות  ַהָּמבֹוי  ֶׁשָּכל  ַלֲחֵצרֹות,  ּוִמָּמבֹוי  ַלָּמבֹוי,  ּוֵמֲחֵצרֹות 
ְּגבֹוָהה  חֹוָמה  ֻמֶּקֶפת  ֶׁשִהיא  ִּבְמִדיָנה  ַהִּדין  ְוֵכן  הּוא.  ַהָּיִחיד 
ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְּדָלתֹות ִנְנָעלֹות ַּבַּלְיָלה, ֶׁשֻּכָּלּה ְרׁשּות 

ַהָּיִחיד ִהיא. ֶזה הּוא ִּדין ּתֹוָרה.

ִּבְרׁשּות  ְלַטְלֵטל  ַלְּׁשֵכִנים  ָאסּור  סֹוְפִרים  ִמִּדְבֵרי  ב  ֲאָבל 
ַהָּיִחיד ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֲחֻלָּקה ְּבָדיֹוִרין, ַעד ֶׁשְּיָעְרבּו ָּכל ַהְּׁשֵכִנים ֻּכָּלן 
ְוָדָבר  ַהְּמִדיָנה.  ְוֶאָחד  ַהָּמבֹוי  ְוֶאָחד  ָחֵצר  ֶאָחד  ַׁשָּבת;  ֵמֶעֶרב 

ֶזה ַּתָּקַנת ְׁשמֹה ּוֵבית ִּדינֹו הּוא.

ְמִחָּצה  ֶׁשִהִּקיפּוהּו  ַמֲחֶנה  אֹו  ֻסּכֹות  אֹו  אָֹהִלים  יֹוְׁשֵבי  ג  ְוֵכן 
– ֵאין ְמַטְלְטִלין ֵמאֶֹהל ְלאֶֹהל ַעד ֶׁשְּיָעְרבּו ֻּכָּלן. ֲאָבל ַׁשָּיָרה 

איור מבאר להלכה א – מבוי וחצרות.
בתים,  של  מכלול  לראות  ניתן  באיור 
חצרות ומבוי (=מבוא). החצרות משותפות 
והקורה  החצרות  שערי  אחדים.  לבתים 
המבוי.  בתוך  בבירור  נראים  האופקית 
לציורי מבואות אחרים ראה שבת פרק יז.
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ד  ִלְרחֹובֹות ַהְּמִדיָנה ּוְׁשָוֶקיָה – שהם 
בעיר (=מדינה)  ומדובר  היחיד.  רשות 
מוקפת חומה, כלעיל א. ָׂשֶדה – מקום 
הרבים  רשות  הם  השדות  לעיר.  מחוץ 
(ק'  ומרעה  חורש  כמקום  לעיר,  מחוץ 
בשבת יד,א). שדה זרועה דינה ככרמלית, 

הכול.  למעבר  פתוחה  שאינה  מפני 
ַּכָּׂשדֹות ְוַכִּמְדָּברֹות – שהם רשות הרבים.

ה  ְוַיד ֻּכָּלן ָׁשָוה ּבֹו – יש לכולם רשות 
להשתמש בו. וראוי להדגיש שהאיסור 
הוא רק להכניס ולהוציא מן הבית לחצר 
לטלטל  מותר  אבל  ולהפך,  למבוי  או 
בתוכה  היו  שכבר  כלים  החצר  ברחבי 

(להלן ג,יח; ה,טו).

ו  ְּכלֹוַמר – כאילו אמרו.

חלקיהן  שכל   – ֲחֵצרֹות  ז  ֵערּוֵבי 
את  לגדור  יכולים  שהרי  כמעורבים, 
מפני  או  אחרת  חצר  בני  מפני  החצר 
העוברים במבוי, אך אינם יכולים לנעול 
את המבוי בפני אחרים (שכנים ה,יג), ויש 

להם בו רק שיתוף (ק').

ח  ְּבַפת ְׁשֵלָמה ִּבְלַבד – משום איבה, 
השכנים,  בין  מחלוקת  תהיה  שלא 
כשיאמר אחד מהם: "אני אעשה פרוסה 
ואתה שלמה" (פה"מ עירובין ז,י). ְסָאה – 
מידת נפח, כ-7.2 ליטר (ראה נספח מידות 

ֶׁשִהִּקיפּוָה ְמִחָּצה – ֵאין ְצִריִכין ְלָעֵרב, ֶאָּלא מֹוִציִאין ֵמאֶֹהל 
ְלאֶֹהל ְּבא ֵערּוב, ְלִפי ֶׁשֵהן ֻּכָּלן ְמעָֹרִבין, ְוֵאין אֹוָתם אָֹהִלים 

ְקבּוִעין ָלֶהן.

ד  ִמְּפֵני ָמה ִּתֵּקן ְׁשמֹה ָּדָבר ֶזה? ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְטעּו ְויֹאְמרּו: 
ְּכֵׁשם ֶׁשֻּמָּתר ְלהֹוִציא ִמן ַהֲחֵצרֹות ִלְרחֹובֹות ַהְּמִדיָנה ּוְׁשָוֶקיָה 
ּוְלַהְכִניס ֵמֶהן ַלֲחֵצרֹות, ָּכ ֻמָּתר ְלהֹוִציא ִמן ַהְּמִדיָנה ַלָּׂשֶדה 
ּוְלַהְכִניס ִמן ַהָּׂשֶדה ַלְּמִדיָנה; ְוַיְחְׁשבּו ֶׁשַהְּׁשָוִקים ְוָהְרחֹובֹות, 
ְויֹאְמרּו  ְוַכִּמְדָּברֹות,  ַּכָּׂשדֹות  ֵהן  ֲהֵרי  ַלּכֹל,  ְרׁשּות  ְוֵהן  הֹוִאיל 
ַההֹוָצָאה  ֶׁשֵאין  ִויַדּמּו  ַהָּיִחיד,  ְרׁשּות  ֵהן  ִּבְלַבד  ֶׁשַהֲחֵצרֹות 
ִלְרׁשּות  ַהָּיִחיד  ֵמְרׁשּות  ּוְלַהְכִניס  ְלהֹוִציא  ְוֶׁשֻּמָּתר  ְמָלאָכה, 

ָהַרִּבים.

ה  ְלִפיָכ ִּתֵּקן ֶׁשָּכל ְרׁשּות ַהָּיִחיד ֶׁשֵּתָחֵלק ְּבָדיֹוִרין ְויֹאַחז ָּכל 
ִּבְרׁשּות  ָמקֹום  ִמֶּמָּנה  ְוִיָּׁשֵאר  ְלַעְצמֹו,  ְרׁשּות  ָּבּה  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
אֹותֹו  ֶׁשַּנֲחׁשֹב   – ַלָּבִּתים  ֶהָחֵצר  ְּכגֹון  ּבֹו,  ָׁשָוה  ֻּכָּלן  ְוַיד  ֻּכָּלן 
ְוַנֲחׁשֹב  ָלַרִּבים,  ְרׁשּות  הּוא  ְּכִאּלּו  ּבֹו  ָׁשָוה  ֻּכָּלן  ֶׁשַּיד  ַהָּמקֹום 
ָּכל ָמקֹום ּוָמקֹום ֶׁשָאַחז ָּכל ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵכִנים ַוֲחָלקֹו ְלַעְצמֹו 
ֵמְרׁשּות  ְלהֹוִציא  ָאסּור  ְוִיְהֶיה  ַהָּיִחיד,  ְרׁשּות  ִּבְלַבד  ֶׁשהּוא 
ֶׁשָחַלק ְלַעְצמֹו ִלְרׁשּות ֶׁשַּיד ֻּכָּלן ָׁשָוה ּבֹו, ְּכמֹו ֶׁשֵאין מֹוִציִאין 
ֶאָחד  ָּכל  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ֶאָּלא  ָהַרִּבים;  ִלְרׁשּות  ַהָּיִחיד  ֵמְרׁשּות 
ִּפי  ַעל  ַאף  ֻּכָּלן,  ֶׁשְּיָעְרבּו  ַעד  ִּבְלַבד  ְלַעְצמֹו  ֶׁשָחַלק  ָּבְרׁשּות 

ֶׁשַהּכֹל ְרׁשּות ַהָּיִחיד.

ֶאָחד  ְּבַמֲאָכל  ֶׁשִּיְתָעְרבּו  הּוא  ַהֶּזה?  ָהֵערּוב  הּוא  ו  ּוַמה 
ְואֶֹכל  ְמעָֹרִבין  ֶׁשֻּכָּלנּו  ְּכלֹוַמר  ַׁשָּבת,  ֵמֶעֶרב  אֹותֹו  ֶׁשַּמִּניִחין 
ֶאָחד ְלֻכָּלנּו, ְוֵאין ָּכל ֶאָחד ִמֶּמּנּו חֹוֵלק ְרׁשּות ֵמֲחֵברֹו, ֶאָּלא 
ְּכֵׁשם ֶׁשַּיד ֻּכָּלנּו ָׁשָוה ְּבָמקֹום ֶזה ֶׁשִּנְׁשַאר ְלֻכָּלנּו, ָּכ ַיד ֻּכָּלנּו 
ֻּכָּלנּו  ָאנּו  ַוֲהֵרי  ְלַעְצמֹו,  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשָאַחז  ָמקֹום  ְּבָכל  ָׁשָוה 
ְרׁשּות ַאַחת. ּוַבַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה א ָיבֹואּו ִלְטעֹות ּוְלַדּמֹות ֶׁשֻּמָּתר 

ְלהֹוִציא ּוְלַהְכִניס ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים.

ז  ָהֵערּוב ֶׁשעֹוִׂשין ְּבֵני ֶהָחֵצר ֶזה ִעם ֶזה – הּוא ַהִּנְקָרא 'ֵערּוֵבי 
ֲחֵצרֹות'; ְוֶׁשעֹוִׂשין ַאְנֵׁשי ַהָּמבֹוי ֶזה ִעם ֶזה אֹו ָּכל ְּבֵני ַהְּמִדיָנה 

– הּוא ַהִּנְקָרא 'ִׁשּתּוף'.

פת העירוב ומאכלי השיתוף

ח  ֵאין ְמָעְרִבין ַּבֲחֵצרֹות ֶאָּלא ְּבַפת ְׁשֵלָמה ִּבְלַבד. ֲאִפּלּו ִּכָּכר 
ְׁשֵלָמה  ָהְיָתה  ָּבּה.  ְמָעְרִבין  ֵאין   – ְּפרּוָסה  ְוִהיא  ְסָאה  ַמֲאֵפה 
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ומשקלות). ְּכִאָּסר – כקוטר מטבע נחושת 
קדומה, דהיינו פת קטנה ביותר. ְּתבּוָאה 
שעורה,  (חיטה,  דגן  מיני  מחמשת   –
ּדַֹחן  שועל).  ושיבולת  שיפון  כוסמת, 
– דגנים חד שנתיים קיציים שגרגריהם 
משמשים למאכל אדם ולמספוא. ַמִים... 
מכשירי  אלא  אוכל  שאינם   – ֶמַלח 
את  שמשפרים  ג,א),  עירובין  (פה"מ  אוכל 
ְּכֵמִהין  התבלינים.  כגון  המאכל,  טעם 
ּוִפְטִרּיֹות – הכמהין הן פטריות הגדלות 
מתחת לקרקע, ואילו השם פטריות הוא 
על  הגדלות  הפטריות  לקבוצת  כינוי 
פני הקרקע, המכונות 'פטריות הכובע' 
(Fungi) על שם צורתן. ֶׁשֵאיָנן ֲחׁשּוִבין 
ְּכאָֹכִלים – 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). ֻמְרָיס – ִמטבל. 

מלטינית (Muries). רוטב דגים בתוספת 
שעורים ומלח, שנהגו לטבול בו את הפת 

(להלן י; ציצית ב,ה; פה"מ נדרים ו,ג).

ט  ַּכְּגרֹוֶגֶרת... ֵּביִצים – הגרוגרת נפחה 
כשליש ביצה, והביצה נפחה כחמישים 
סמ"ק (ראה נספח מידות ומשקלות). ֵּבינֹוִנּיֹות 
מראית  לפי  נקבעת  'בינונית'  המידה   –

עיניו של כל אדם (פה"מ כלים יז,ו).

י  ָּבָׂשר ַחי – שמותר לחתכו לחתיכות 
עבריו,  מכל  היטב  למלחו  קטנות, 
היטב  להדיחו  דקות,   24 להשהותו 
במים כהכשרתו לבישול ולאכלו (מאכלות 
אסורות ו,יב. ועי"ש ק'). ִלְפָּתן – דבר הנאכל 

עם הפת (פה"מ ברכות ו,ה), כגון הסלטים 
ִאָּמהֹות  שהחמיץ.  יין   – חֶֹמץ  בימינו. 
ֶׁשִּלְבָצִלים – הבצלים המיועדים לזריעה 

(מתנות עניים ב,ב; פה"מ פאה ג,ד).

יא  ַיִין ַחי – יין שלא מזגו לתוכו מים. 
ְׁשֵּתי ְרִביִעּיֹות – כ-150 סמ"ק (ראה נספח 
מידות ומשקלות). ֵׁשָכר – משקה אלכוהולי הנעשה מתסיסת חיטים או שעורים או פירות (פה"מ פסחים ג,א). ַוֲאִפּלּו ֵהן ַחּיֹות 
– שאינן מבושלות. ֶאְתרֹוג ֶאָחד – שהוא גדול ונאכל, כאתרוג התימני של ימינו, שיש בו כדי שביעת אדם עני (מתנות 
עניים ו,ח). ָיָרק... ַחי – ירק טרי. ָׁשלּוק – מורתח במים. עּוְכָלא – חצי רביעית. כ-37 גרם. ְּתָבִלין – "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). ָמֶנה ְּדֵבָלה – תאנים יבשות במשקל מנה (100 
דינר, שהם 423 גרם). ְּכׁשּות – צמח טפיל מן הסוג Cuscuta. גבעולי הכשות, הדקים והצהבהבים, נכרכים סביב צמח 
פונדקאי. ָחִזין – עשב בר דומה לשעורה (ר' תנחום). ְּתָרִדין – סלק עלים (Beta vulgaris var. cicla) שנהוג לאכלו מבושל 

במים, ואינו הירק המכונה בימינו בשם תרד. ִהְבִצילּו – נעשו בצלים יבשים.

 ְוִהיא ְּכִאָּסר – ְמָעְרִבין ָּבּה. ּוְכֵׁשם ֶׁשְּמָעְרִבין ְּבַפת ְּתבּוָאה, ָּכ
ְמָעְרִבין ְּבַפת אֶֹרז ּוְבַפת ֲעָדִׁשים, ֲאָבל א ְּבַפת ּדַֹחן. ְוִׁשּתּוף 
– ֵּבין ְּבַפת ֵּבין ִּבְׁשָאר אָֹכִלין; ְּבָכל אֶֹכל ִמְׁשַּתְּתִפין, חּוץ ִמן 
ַהַּמִים ִּבְפֵני ַעְצָמן אֹו ֶמַלח ִּבְפֵני ַעְצמֹו. ְוֵכן ְּכֵמִהין ּוִפְטִרּיֹות 
– ֵאין ִמְׁשַּתְּתִפין ָּבֶהן, ֶׁשֵאיָנן ֲחׁשּוִבין ְּכאָֹכִלים. ֵעֵרב ַמִים ִעם 

ֶמַלח – ַנֲעָׂשה ְּכֻמְרָיס, ּוִמְׁשַּתְּתִפין ּבֹו.

ט  ְוַכָּמה ִׁשעּור ָהאֶֹכל ֶׁשִּמְׁשַּתְּתִפין ּבֹו? ַּכְּגרֹוֶגֶרת ְלָכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ִמְּבֵני ַהָּמבֹוי אֹו ִמְּבֵני ַהְּמִדיָנה; ְוהּוא ֶׁשִּיְהיּו ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר 
אֹו ָּפחּות. ֲאָבל ִאם ָהיּו ְמֻרִּבין ַעל ֶזה – ִׁשעּורֹו ְׁשֵּתי ְסעּודֹות, 
ֵּבינֹוִנּיֹות.  ֵּביִצים  ְּכִׁשָּׁשה  ֶׁשֵהן  ְּגרֹוָגרֹות,  ָעָׂשר  ִּכְׁשמֹוָנה  ֶׁשֵהן 

ֲאִפּלּו ָהיּו ַהִּמְׁשַּתְּתִפין ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות – ְׁשֵּתי ְסעּודֹות ְלֻכָּלן.

ָּדָגן  ּוִמיֵני  ַּפת  ְּכגֹון  ֶׁשהּוא,  ְּכמֹות  ֶנֱאָכל  ֶׁשהּוא  אֶֹכל  י  ָּכל 
ּוָבָׂשר ַחי – ִאם ִיְׁשַּתְּתפּו ּבֹו, ִׁשעּורֹו ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסעּודֹות. ְוָכל 
ֶׁשהּוא ִלְפָּתן ְוֶדֶר ָהָעם ֶלֱאכֹל ּבֹו ִּפָּתן, ְּכגֹון ַיִין ְמֻבָּׁשל ּוָבָׂשר 
ְּכֵדי  ִׁשעּורֹו  ֶׁשִּלְבָצִלים –  ְוִאָּמהֹות  ְוֵזיִתים  ּוֻמְרָיס  ְוחֶֹמץ  ָצִלי 

ֶלֱאכֹל ּבֹו ְׁשֵּתי ְסעּודֹות.

יא  ִנְׁשַּתְּתפּו ְּבַיִין ַחי – ִׁשעּורֹו ְׁשֵּתי ְרִביִעּיֹות ְלֻכָּלן; ְוֵכן ְּבֵׁשָכר 
– ְׁשֵּתי ְרִביִעּיֹות. ֵּביִצים – ְׁשַּתִים, ּוִמְׁשַּתְּתִפין ָּבֶהן ַוֲאִפּלּו ֵהן 
ַחּיֹות. ִרּמֹוִנים – ְׁשַּתִים, ֶאְתרֹוג ֶאָחד, ֲחִמָּׁשה ֱאגֹוִזים, ֲחִמָּׁשה 
ֲאַפְרְסִקין, ִליְטָרא ָיָרק, ֵּבין ַחי ֵּבין ָׁשלּוק; ְוִאם ָהָיה ָּבֵׁשל ְוא 
עּוְכָלא  ַלֲאִכיָלה.  ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי  ּבֹו,  ְמָעְרִבין  ֵאין   – ָּבֵׁשל 
ַּתּפּוִחין,  ַקב  ְּדֵבָלה,  ָמֶנה  ְּגרֹוָגרֹות,  ַקב  ְּתָמִרים,  ַקב  ְּתָבִלין, 
ִליְטָרא.  ָחִזין  ַהָּיד,  ִּכְמלֹוא  ַלִחין  ּפֹוִלין  ַהָּיד,  ִּכְמלֹוא  ְּכׁשּות 
ְּבָצִלים  ֲעֵלי  ָּבֶהן.  ּוְמָעְרִבין  ַהָּיָרק,  ִּבְכַלל  ֵהן  ֲהֵרי  ְוַהְּתָרִדין 
– ֵאין ְמָעְרִבין ָּבֶהן ֶאָּלא ִאם ִהְבִצילּו, ְוַנֲעָׂשה אֶֹר ָּכל ָעֶלה 
ֵמֶהן ֶזֶרת; ֲאָבל ָּפחּות ִמָּכאן – ֵאינֹו אֶֹכל. ְוָכל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים 
ָהֲאמּוִרין – ְּכִלְפָּתן ֵהן, ּוְלִפיָכ ָנְתנּו ָּבֶהן ִׁשעּוִרין ֵאּלּו. ְוֵכן ָּכל 

ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן. ְוָכל ָהאָֹכִלין ִמְצָטְרִפין ְלִׁשעּור ַהִּׁשּתּוף.
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יב  ראה נספח מידות ומשקלות.
לשתות  אסור  לנזיר   – וכו'  יד  ֵּכיַצד 
אסור  כהן)  שאינו  ולישראל (=מי  יין, 
ביאור  ראה  (להגדרתה  תרומה  לאכול 

ההלכה הבאה).

ומעשרות:  תרומות  סדר  טו  תיאור 
ֶטֶבל – יבול שלא הפרישו ממנו תרומות 
מילה  באכילה.  אסור  והוא  ומעשרות, 
ארמית שפירשו אותה בלשון נוטריקון 
כמורכבת משתי מילים, 'טב לא', כלומר 
או  ְּתרּוָמה  ז,א).  ברכות  (פה"מ  טוב'  'לא 
הראשונה.  ההפרשה  ְּגדֹוָלה –  ְּתרּוָמה 
שהוא,  בכל  הוא  התורה  מן  שיעורה 
וחכמים נתנו שיעור ממוצע של כ-2% 
לכהן  ניתנת  התרומה  התבואה.  מכל 
ביתו  ולבני  לו  רק  באכילה  ומותרת 
ִראׁשֹון  ַמֲעֵׂשר  או  ַמֲעֵׂשר  הטהורים. 
מן  מפריש 10%  השנייה.  ההפרשה   –
התבואה ונותנם ללוי. ְּתרּוַמת ַמֲעֵׂשר – 
הלוי מפריש 10% מן המעשר הראשון 
כתרומה.  ודינם  לכהן  ונותנם  שקיבל 
בשנים  אותו  מפרישים   – ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר 
הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית 
שנים.  שבע  הנמשך  השמיטה  במחזור 
מעשר שני נאכל על ידי הבעלים או אדם 
אחר בטהרה בירושלים. בשנה השלישית 
מעשר  מפרישים  לשמיטה,  והשישית 
פירות   – סֹוְפִרים  ֶׁשְּלִדְבֵרי  ֶטֶבל  עני. 
מן  והמעשרות  התרומות  מן  הפטורים 
התורה, אך חייבים בהם מתקנת חכמים, 
כגון שתרומה בזמן הזה אינה מן התורה 
אלא מתקנת חכמים (תרומות א,כו), וכגון 
שאינם  בעציצים  הגדלים  צמחים 
נקובים, שאינם מחוברים לאדמה, כיוון 

שמן התורה חייבים להפריש תרומות ומעשרות רק מדבר הצומח בארץ (פה"מ ברכות ז,א). ֶׁשֹּלא ִנְּטָלה ְּתרּוָמתֹו ַּכהֶֹגן 
– שלא הפרישו ממנו תרומה כהלכה, כגון שהפרישו ממנו מעשר ראשון ללוי לפני שהפרישו ממנו תרומה גדולה. 
ֶהְקֵּדׁש – פירות שהוקדשו לבית המקדש. ֶׁשֹּלא ִנְפּדּו ַּכֲהָלָכה – הפדיון הוא העברת הקדושה מדבר הקדש לכסף. וכאן 
שפדה  או  ד,ט)  שני  (מעשר  צורה  או  כתב  עליו  שאין  מטבע  על  המעשר  את  שחילל  כגון  כהלכה,  ההעברה  נעשתה  לא 
הקדש על קרקע (ערכים וחרמים ז,א). ְּדַמאי – 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 והמעשרות. ַהחֶֹמׁש – תוספת של רבע מערך הדבר הנפדה, והיא חמישית מסך הפדיון, שחייב 

מי שפודה את המעשר או ההקדש בכסף להוסיף עליו. ְּגבּוִלין – מקומות מחוץ לירושלים.

מידות ומשקלות

ְרִביִעּיֹות.  ְׁשֵּתי  ְמלֹוא   – ָמקֹום  ְּבָכל  ָהֲאמּוָרה  יב  ִליְטָרא 
ֵמָאה  ָמקֹום –  ְּבָכל  ָהֲאמּוָרה  ּוָמֶנה  ְרִביִעית.  ֲחִצי  ְועּוְכָלא – 
ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ִמְׁשַקל   – ְוַהָּמָעה  ָמִעין.  ֵׁשׁש   – ְוַהִּדיָנר  ִּדיָנר; 
ִמן  ַמֲחֶזֶקת  ְוָהְרִביִעית  ִּדיָנִרין.  ַאְרָּבָעה   – ְוַהֶּסַלע  ְׂשעֹורֹות; 
ִּדיָנר  ַוֲחִצי  ִּדיָנִרין  ָעָׂשר  ִׁשְבָעה  ִמְׁשַקל  ַהַּיִין  ִמן  אֹו  ַהַּמִים 
ִּדיָנר,  ּוְׁשלִׁשים  ֲחִמָּׁשה  ִמְׁשַקל  ַהִּליְטָרא  ִנְמֵצאת  ְּבֵקרּוב. 

ְוָהעּוְכָלא ִמְׁשַקל ִּתְׁשָעה ִּדיָנִרין ָּפחּות ְרִביַע.

יג  ְסָאה ָהֲאמּוָרה ְּבָכל ָמקֹום – ֵׁשֶׁשת ַקִּבין; ְוַהַּקב – ַאְרַּבַעת 
ִמַּדת  (לעיל יב)  ֵּבַאְרנּו  ּוְכָבר  ְרִביִעּיֹות;  ַאְרַּבע   – ְוַהֹּלג  ֻלִּגין; 
ָהְרִביִעית ּוִמְׁשָקָלּה. ְוֵאּלּו ַהִּׁשעּוִרין ֶׁשָאָדם ָצִרי ִלְזּכֹר אֹוָתן 

ָּתִמיד.

עירוב במאכל האסור באכילה

יד  אֶֹכל ֶׁשהּוא ֻמָּתר ַּבֲאִכיָלה – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָאסּור ְלֶזה 
ִמְׁשַּתֵּתף  ֵּכיַצד?  ּבֹו.  ּוִמְׁשַּתֵּתף  ּבֹו  ְמָעֵרב  ֶזה  ֲהֵרי  ַהְּמָעֵרב, 
אֹו  ֶזה  ֵמאֶֹכל  ַהּנֹוֵדר  ְוֵכן  ִּבְתרּוָמה,  ְוִיְׂשָרֵאל  ְּבַיִין  ַהָּנִזיר  הּוא 
ֵאינֹו  ֶׁשִאם  ּבֹו;  ּוִמְׁשַּתֵּתף  ּבֹו  ְמָעֵרב  יֹאְכֶלּנּו –  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּנְׁשַּבע 

ָראּוי ָלֶזה – ֲהֵרי הּוא ָראּוי ְלַאֵחר.

טו  ֲאָבל ָּדָבר ָהָאסּור ַלּכֹל, ְּכגֹון ֶטֶבל, ֲאִפּלּו ֶטֶבל ֶׁשְּלִדְבֵרי 
ַּכהֶֹגן,  ְּתרּוָמתֹו  ִנְּטָלה  ֶׁשֹּלא  ִראׁשֹון  ַמֲעֵׂשר  ְוֵכן  סֹוְפִרים, 
ְמָעְרִבין  ֵאין   – ַּכֲהָלָכה  ִנְפּדּו  ֶׁשֹּלא  ְוֶהְקֵּדׁש  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ְוֵכן 
ֶׁשָראּוי  ִמְּפֵני  ִּבְדַמאי,  ּוִמְׁשַּתְּתִפין  ּוְמָעְרִבין  ָּבֶהן.  ּוִמְׁשַּתְּתִפין 
ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשִּנְפּדּו,  ְוֶהְקֵּדׁש  ְׁשֵני  ּוְבַמֲעֵׂשר  ַלֲעִנִּיים, 
ְּבַמֲעֵׂשר  ּוְמָעְרִבין  ְמַעֵּכב.  ַהחֶֹמׁש  ֶׁשֵאין  ַהחֶֹמׁש,  ֶאת  ָנַתן 
א  ֲאָבל  ַלֲאִכיָלה,  ָראּוי  ָׁשם  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ירּוָׁשַלִם,  ִבּ ֵׁשִני 

ַּבְּגבּוִלין.
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טז  ִּבְכִלי ֶאָחד ְּבַבִית ֶאָחד – להראות 
כולם  כאילו  והשותפות,  האחדות  את 
"אנשי בית אחד" (להלן ד,א). ֵּבית ַהֶּתֶבן 
– מקום אחסון התבן, מאכל הבהמות. 
ֵּבית ַהָּבָקר – רפת. ֵּבית ָהאֹוָצר – מחסן 
המזון. ֵּבית ַׁשַער – מבוא החצר (פה"מ: 
מקורה  מבנה  ח,ד).  עירובין  ג,ו;  מעשרות 

שמידותיו ארבע אמות על ארבע אמות, 
דלתות,  שתי  ולו  למגורים,  עשוי  ואינו 
אחת לרשות הרבים ואחת לתוך החצר. 
רחבה   – ַאְכַסְדָרה  למטה.  איור  ראה 
ג,ו)  מעשרות  (פה"מ  הבית  לפני  מקורה 
ִמְרֶּפֶסת  ו,ג).  (מזוזה  קירות  שלושה  ולה 
– שטח מוגבה מעל החצר ובו מדרגות 
והיו  העליונות,  הקומות  אל  המובילות 
ו"נקרא  בו,  ודרים  השטח  את  מקיפים 
מרפסת, לפי שהוא מדרס לאלו שעולים 
רפ"ס,  משורש  ח,ג.  עירובין  (פה"מ  לעליות" 
למטה.  איור  ראה  'לרמוס').  שמשמעו 

ַּדְרֵכי  ִמְּפֵני  לקטן.  ומותר  ְלָקָטן –  ְוֵיׁש 
הנאה,  בכך  להם  שיש  ָׁשלֹום – "מפני 
לפי שבית שמניחים בו את העירוב אינו 

צריך ליתן את הפת" (פה"מ גטין ה,ח).

יז  ַּבֲאִויר ָמבֹוי – בחלל המבוי, שאינו 
פתוח  שהוא  מפני  המשתמר,  מקום 
ֵאינֹו  ברחוב.  העוברים  כל  לכניסת 
ִׁשּתּוף – בעירובי חצרות מערב את כל 
מבואות,  בשיתופי  כן  לא  לדירה.  הראוי  בבית  להניחו  צריך  ולכן  העירוב,  במקום  דרים  הדיירים  כל  כאילו  הבתים, 
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).

גביית העירוב והזיכוי לשכנים

ִמָּכל  ְׁשֵלָמה  ַאַחת  ַחָּלה  ּגֹוִבין  ַּבֲחֵצרֹות?  ְמָעְרִבין  טז  ֵּכיַצד 
ַּבִית ּוַבִית, ּוַמִּניִחין ַהּכֹל ִּבְכִלי ֶאָחד ְּבַבִית ֶאָחד ִמָּבֵּתי ֶהָחֵצר, 
ֲאִפּלּו ְּבֵבית ַהֶּתֶבן אֹו ְּבֵבית ַהָּבָקר אֹו ְּבֵבית ָהאֹוָצר. ֲאָבל ִאם 
ְנָתנֹו ְּבֵבית ַׁשַער, ֲאִפּלּו ֵּבית ַׁשַער ֶׁשְּלָיִחיד, אֹו ְּבַאְכַסְדָרה אֹו 
ְּבִמְרֶּפֶסת אֹו ְּבַבִית ֶׁשֵאין ּבֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות ַעל ַאְרַּבע ַאּמֹות – 
ֵאינֹו ֵערּוב. ּוְכֶׁשְּמַקֵּבץ ָהֵערּוב, ְמָבֵר "ָּברּו ַאָּתה יי ֱאֵהינּו 
ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב". 
ְואֹוֵמר 'ְּבֵערּוב ֶזה ִיְהֶיה ֻמָּתר ְלָכל ְּבֵני ֶהָחֵצר ְלהֹוִציא ּוְלַהְכִניס 
ִמַּבִית ְלַבִית ַּבַּׁשָּבת'. ְוֵיׁש ְלָקָטן ִלְגּבֹות ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות. ּוַבִית 
ֶׁשַּמִּניִחין ּבֹו ֵערּוב ֵאינֹו ָצִרי ִלֵּתן ֶאת ַהַּפת; ְוִאם ָהיּו ְרִגיִלין 

ְלַהִּניַח ּבֹו – ֵאין ְמַׁשִּנין אֹותֹו, ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום.

יז  ְוֵכיַצד ִמְׁשַּתְּתִפין ַּבָּמבֹוי? ּגֹוֶבה אֶֹכל ַּכְּגרֹוֶגֶרת ִמָּכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד, אֹו ָּפחּות ִמַּכְּגרֹוֶגֶרת ִאם ָהיּו ְמֻרִּבין, ּוַמִּניַח ַהּכֹל ִּבְכִלי 
ֶאָחד ְּבָחֵצר ֵמַחְצרֹות ַהָּמבֹוי אֹו ְּבַבִית ִמן ַהָּבִּתים. ֲאִפּלּו ַּבִית 
ָקָטן אֹו ַאְכַסְדָרה אֹו ִמְרֶּפֶסת – ֲהֵרי ֶזה ִׁשּתּוף. ֲאָבל ִאם ִהִּניחֹו 
 ָצִרי  – ֶּבָחֵצר  ַהְּכִלי  ִהִּניַח  ְוִאם  ִׁשּתּוף.  ֵאינֹו   – ָמבֹוי  ַּבֲאִויר 
ְלַהְגִּביַּה ַהְּכִלי ִמן ַהַּקְרַקע ֶטַפח, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִנָּכר. ּוְמָבֵר 'ַעל 
ִמְצַות ֵערּוב', ְואֹוֵמר 'ְּבֶזה ַהִּׁשּתּוף ִיְהֶיה ֻמָּתר ְלָכל ְּבֵני ַהָּמבֹוי 

ְלהֹוִציא ּוְלַהְכִניס ֵמֲחֵצרֹות ַלָּמבֹוי ַּבַּׁשָּבת'.

רעש תיב

רצח

היילע

הרדסכא

תספרמ

הלכות טז-יז: ּבֵית ַׁשַער, ַאְכַסדְרָה וִמרְֶּפֶסת.
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 
גם  המשמשת  המרפסת  דירת  במרכז  העליונה. 

כדירת מעבר.
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יח  ִחְּלקּו ֶאת ָהֵערּוב – לשני חלקים, 
ושמו אותו בשני כלים.

בני  13  שאינם  ילדים  יט  ִּתינֹוקֹות – 
שנה ויום אחד (אישות ב,י). ֵאין ַהִּתינֹוקֹות 
ַמִּכיִרין ַמה ַּנֲעָׂשה ַּבָּמבֹוי – אינם מודעים 
לשיתוף שנעשה בין אנשי המבוי, מפני 
(כגון  רב  זמן  לפני  שנעשה  שייתכן 
לעומת  רב),  זמן  הנשמר  ביין,  שנעשה 
להחליפה  שצריך  בפת,  בחצר  העירוב 
לעתים קרובות יותר, או מפני ששהותם 
בחצר מרובה מבמבוי, ולכן לא יבחינו 
בעירוב המונח במבוי. ְמֻסִּבין – כשכולם 
ַהּיֹום  ֲעֵליֶהן  ְוָקַדׁש  סביב.  יחד  יושבים 
ִמּׁשּום  השבת.  ונכנסה  החשיך,   –
החצרות  עירוב  את   – ֲחֵצרֹות  ֵערּוֵבי 
יש להניח באחד מבתי החצר (לעיל טז). 
שהם  פי  על  שאף  מלמדת  זו  הלכה 
לקחו  ולא  מהם,  אחד  בבית  מסובים 
שעל  הפת  מהם,  ואחד  אחד  מכל  פת 
השולחן, שאוכלים אותה יחד, מצרפת 
בזה,  זה  כמעורבים  להיחשב  אותם 
אף  לעצמו,  רשות  חולק  אחד  כל  ואין 
הבית,  לבעל  רק  שייכת  שהפת  פי  על 
את  להם  זיכה  לאכול,  שזימנם  שכיוון 
שיתוף  את  ִׁשּתּוף –  ִמּׁשּום  (מ"מ).  הכל 
מן  באחת  בכלי  להניח  צריך  המבואות 
הבתים  מן  באחד  או  שבמבוי  החצרות 
(לעיל יז), ולכן מותר לסמוך עליו גם בתור 

שיתוף מבואות, אם הם מסובים בחצר, 
מה שאין כן בעירוב חצרות.

 – ַאֵחר  ְיֵדי  ַעל  ּבֹו  ָלֶהן  כ1  ְלַזּכֹות 
בדבר  לזכות  או  להקנות  יכול  אדם 
"זכין  הוא:  והכלל  חברו,  בעבור  מה 
לאדם שלא בפניו". וכן יכול אחד מבני 
העירוב  את  שיקנה  אדם  למנות  החצר 
עבור כולם, ולומר לו 'אני מוסר לך את 
בעבורם'.  זֵכה  ואתה  בעירוב,  חלקם 
ֶׁשָּיָדם ְּכָידֹו – רשותם כרשותו, וכל מה 
אינו  אדם  ולכן  לו,  שייך  להם  ששייך 
יכול להקנות אלא באמצעות אדם אחר.

כא  ַּגל – מפולת עפר ואבנים. ְּתרּוָמה 
אסורה  שנטמאה  תרומה   – ְוִנְטֵמאת 
באכילה, ודינה להישרף, לכן אינה יכול 
להיות עירוב, כיוון שאינו אוכל המותר 

לאכילה (לעיל יד). ִמְּבעֹוד יֹום – לפני שקיעת השמש וכניסת השבת.

ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף   – ַהִּׁשּתּוף  ֶאת  אֹו  ָהֵערּוב  ֶאת  יח  ִחְּלקּו 
ְּבַבִית ֶאָחד, ֵאינֹו ֵערּוב; ֲאָבל ִאם ִמְּלאּו ֶאת ַהְּכִלי ִמן ָהֵערּוב, 

ְוִנְׁשַאר ִמֶּמּנּו ְמַעט, ְוִהִּניחּוהּו ִּבְכִלי ַאֵחר – ֻמָּתר.

ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַּבֲחֵצרֹות,  ְלָעֵרב  ְצִריִכין  ַּבָּמבֹוי  יט  ַהִּמְׁשַּתְּתִפין 
ַמִּכיִרין  ַהִּתינֹוקֹות  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ֵערּוב,  ּתֹוַרת  ַהִּתינֹוקֹות  ְלַׁשֵּכַח 

ַמה ַּנֲעָׂשה ַּבָּמבֹוי. ְלִפיָכ, ִאם ִנְׁשַּתְּתפּו ַּבָּמבֹוי ְּבַפת – סֹוְמִכין 

ָעָליו, ְוֵאין ְצִריִכין ְלָעֵרב ַּבֲחֵצרֹות, ֶׁשֲהֵרי ַהִּתינֹוקֹות ַמִּכיִרין 

ַהּיֹום –  ֲעֵליֶהן  ְוָקַדׁש  ַּבַּבִית,  ְמֻסִּבין  ֶׁשָהיּו  ֲחבּוָרה  ְּבֵני  ַּבַּפת. 

ַּפת ֶׁשַעל ַהֻּׁשְלָחן, סֹוְמִכין ָעֶליָה ִמּׁשּום ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות; ְוִאם 

ֶׁשֵהם  ִּפי  ַעל  ַאף  סֹוְמִכין,   – ִׁשּתּוף  ִמּׁשּום  ָעֶליָה   ִֹלְסמ ָרצּו 

ְמֻסִּבין ֶּבָחֵצר.

ְלָכל  זֹו  'ֲהֵרי  ְוָאַמר  ַאַחת,  ַּפת  ֶהָחֵצר  ִמְּבֵני  ֶאָחד  כ1  ָלַקח 
ְּבֵני ֶהָחֵצר', אֹו אֶֹכל ִּכְׁשֵּתי ְסעּודֹות, ְוָאַמר 'ֲהֵרי ֶזה ְלָכל ְּבֵני 

 ָצִרי ֲאָבל  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ִמָּכל  ִלְגּבֹות   ָצִרי ֵאינֹו   – ַהָּמבֹוי' 

ְלַזּכֹות ָלֶהן ּבֹו ַעל ְיֵדי ַאֵחר. ְוֵיׁש לֹו ְלַזּכֹות ָלֶהן ַעל ְיֵדי ְּבנֹו 

ּוִבּתֹו ַהְּגדֹוִלים, ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ָהִעְבִרי, ְוַעל ְיֵדי ִאְׁשּתֹו; ֲאָבל 

ְוִׁשְפָחתֹו  ַעְבּדֹו  ְיֵדי  ַעל  ְוא  ַהְּקַטִּנים,  ּוִבּתֹו  ְּבנֹו  ְיֵדי  ַעל  א 

ַהְּכַנֲעִנים, ִמְּפֵני ֶׁשָּיָדם ְּכָידֹו.

כ2  ְוֵכן ֵיׁש לֹו ְלַזּכֹות ָלֶהן ַעל ְיֵדי ִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרית, ַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשִהיא ְקַטָּנה; ֶׁשַהָּקָטן זֹוֶכה ַלֲאֵחִרים ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ִמִּדְבֵרי 

ַהָּמבֹוי  ִלְבֵני  אֹו  ֶהָחֵצר  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע   ָצִרי ְוֵאינֹו  סֹוְפִרים. 

ֶׁשֲהֵרי ִזָּכה ָלֶהן ְוֵעֵרב ֲעֵליֶהן, ֶׁשְּזכּות ִהיא ָלֶהן, ְוָזִכין ְלָאָדם 

ֶׁשֹּלא ְּבָפָניו.

זמן העירוב

יֹום.  ִמְּבעֹוד  ֶאָּלא  ַּבַּׁשָּבת  ִמְׁשַּתְּתִפין  ְוא  ְמָעְרִבין  כא  ֵאין 
ַהְּׁשָמׁשֹות,  ֵּבין  ְמבֹואֹות  ְוִׁשּתּוֵפי  ֲחֵצרֹות  ֵערּוֵבי  ּוְמָעְרִבין 

ּוְלעֹוָלם  ַהַּלְיָלה.  ִמן  ָסֵפק  ַהּיֹום  ִמן  ָסֵפק  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף 

ָצִרי ֶׁשְּיֵהא ָהֵערּוב אֹו ַהִּׁשּתּוף ָמצּוי ְוֶאְפָׁשר ְלָאְכלֹו ָּכל ֵּבין 

אֹו  ִנְׂשַרף  אֹו  ָאַבד  אֹו  ַּגל  ָעָליו  ָנַפל  ִאם   ,ְלִפיָכ ַהְּׁשָמׁשֹות. 

ֶׁשָהָיה ְּתרּוָמה ְוִנְטֵמאת ִמְּבעֹוד יֹום – ֵאינֹו ֵערּוב; ִמֶּׁשָחֵׁשָכה 

ָהֵערּוב  ֶׁשְּסֵפק  ֵערּוב,  ֶזה  ֲהֵרי  ָסֵפק –  ְוִאם  ֵערּוב;  ֶזה  ֲהֵרי   –

ָּכֵׁשר.
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כב  ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות – "משתשקע החמה 
עד שייראו שלושה כוכבים בינוניים הוא 
הזמן הנקרא 'בין השמשות' בכל מקום, 
והוא ספק מן היום ספק מן הלילה" (שבת 

ה,ד).

א  ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר ֲעֵליֶהן – שבכל מקום 
ִּבֵּטל  עירב.  שלא  לזה  רשות  יש  בחצר 
ָלֶהן... ְרׁשּות ֲחֵצרֹו ִּבְלַבד – שאומר להם 
'רשותי בחצר מבוטלת לכם בשבת זו'.

אפשר  ואי  ִּבֵּטל –  א  ֵּביתֹו  ב  ְרׁשּות 
הבית  מן  חפצים  להוציא  או  להכניס 
 – הּוַקם  לבית.  החצר  מן  או  לחצר 
שאין   – ְלַכְּתִחָּלה  ֻמָּתר  קיים.  עומד, 
בדבר משום הקניית רשות אלא סילוק 

רשותו מחצרו.

 – ֶאָחד  ֵאֶצל  אֹוְרִחין  ַרִּבים  ג  ֶׁשֵאין 
שלא  למי  רשותם  את  שביטלו  מפני 

עירב.

שבשעה  מפני   – ֲחֵברֹו  ַעל  ד  אֹוֵסר 
שלא  מאלו  לאחד  רשותם  את  שביטלו 
עירב  שלא  זה  אסור  עדיין  עירבו, 
להשתמש בחצר, מפני שחברו לא עירב. 
ֶאָחד ֶׁשֵעֵרב וכו' – רק מי שעירב יכול 

לבטל את רשותו למי שלא עירב.

כב  ָנַתן ָהֵערּוב אֹו ַהִּׁשּתּוף ַּבִּמְגָּדל ְוָנַעל ָעָליו, ְוִאֵּבד ַהַּמְפֵּתַח 
קֶֹדם ֶׁשָחֵׁשָכה – ִאם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלהֹוִציא ָהֵערּוב ֶאָּלא ִאם 
ְוֵאינֹו  ֶׁשָאַבד,  ְּכִמי  ֶזה  ֲהֵרי  ַהְּׁשָמׁשֹות,  ֵּבין  ְמָלאָכה  ָעָׂשה  ֵּכן 
אֹו  ַמֲעֵׂשר  ְּתרּוַמת  ִהְפִריׁש  ְלָאְכלֹו.  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶׁשֲהֵרי  ֵערּוב, 
 ְּתרּוָמה ְּגדֹוָלה, ְוִהְתָנה ָעֶליָה ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ְּתרּוָמה ַעד ֶׁשֶּתְחַׁש
 ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה, ֶׁשֲעַדִין ִהיא ֶטֶבל ָּכל ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ְוָצִרי –

ֶׁשִּתְהֶיה ְסעּוָדה ָהְראּוָיה ִמְּבעֹוד יֹום.

ִני ֶרק ׁשֵ ּפֶ ב 
אוסרי העירוב

ביטול רשות ליהודי

א  ַאְנֵׁשי ָחֵצר ֶׁשֵעְרבּו ֻּכָּלן חּוץ ֵמֶאָחד ֵמֶהן ֶׁשֹּלא ֵעֵרב ִעָּמֶהן, 
ְלֻכָּלן  ְוָאסּור  ֲעֵליֶהן,  אֹוֵסר  ֶזה  ֲהֵרי   – ׁשֹוֵכַח  ֵּבין  ֵמִזיד  ֵּבין 
ֶזה  ָלֶהן  ִּבֵּטל  ְלָבֵּתיֶהם.  ֵמָחֵצר  אֹו  ֶלָחֵצר  ִמָּבֵּתיֶהם  ְלהֹוִציא 
ְלהֹוִציא  ֻמָּתִרין  ֵאּלּו  ֲהֵרי   – ִּבְלַבד  ֲחֵצרֹו  ְרׁשּות  ֵעֵרב  ֶׁשֹּלא 
ּוְלַהְכִניס ִמָּבֵּתיֶהם ֶלָחֵצר ּוֵמָחֵצר ְלָבֵּתיֶהם, ֲאָבל ְלֵביתֹו ָאסּור. 
ֵהן  ֻמָּתִרין:  ֻּכָּלן  ֲהֵרי   – ֲחֵצרֹו  ּוְרׁשּות  ֵּביתֹו  ְרׁשּות  ָלֶהן  ִּבֵּטל 
ַוֲחֵצרֹו;  ֵּביתֹו  ְרׁשּות  ָלֶהן  ִּבֵּטל  ַוֲהֵרי  ֶׁשֵעְרבּו,  ִמְּפֵני  ֻמָּתִרין, 
ְוַגם הּוא ֻמָּתר, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִנְׁשַאר לֹו ְרׁשּות, ַוֲהֵרי הּוא ְּכאֹוֵרַח 

ֶאְצָלם, ְוָהאֹוֵרַח ֵאינֹו אֹוֵסר.

ב  ַהְּמַבֵּטל ְרׁשּותֹו ְסָתם – ְרׁשּות ֲחֵצרֹו ִּבֵּטל, ְרׁשּות ֵּביתֹו א 
ֶאָחד  ְלָכל  ְלַבֵּטל   ָצִרי  – ָחֵצר  ִלְבֵני  ְרׁשּותֹו  ְוַהְּמַבֵּטל  ִּבֵּטל. 
ְוֶאָחד ְּבֵפרּוׁש, ְואֹוֵמר 'ְרׁשּוִתי ְמֻבֶּטֶלת ְל ּוְל ּוְל'. ְוַהּיֹוֵרׁש 
ְמַבֵּטל ְרׁשּות, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּמת מֹוִריׁשֹו ַּבַּׁשָּבת, ֶׁשַהּיֹוֵרׁש ַּתַחת 
מֹוִריׁשֹו הּוַקם ְלָכל ָּדָבר. ּוִבּטּול ְרׁשּות ַּבַּׁשָּבת ֻמָּתר ְלַכְּתִחָּלה.

ג  ִּבְּטלּו ֵאּלּו ַהְּמָעְרִבין ְרׁשּוָתם ְלֶזה ֶׁשֹּלא ֵעֵרב – הּוא ֻמָּתר, 
ֶׁשֲהֵרי ִנְׁשַאר ְלַבּדֹו, ְוֵהם ֲאסּוִרין, ֶׁשֹּלא ִנְׁשַאר ָלֶהן ְרׁשּות. ְוֵאין 
אֹוְמִרין: ִיְהיּו ְּכאֹוְרִחים ֶאְצלֹו, ֶׁשֵאין ַרִּבים אֹוְרִחין ֵאֶצל ֶאָחד.

ְרׁשּוָתם  ִּבְּטלּו  ִאם   – ָיֵתר  אֹו  ְׁשַנִים  ֵעְרבּו  ֶׁשֹּלא  ֵאּלּו  ד  ָהיּו 
ְוֵאין  ֲאסּוִרין,  ֵעְרבּו  ֶׁשֹּלא  ְוֵאּלּו  ֻמָּתִרין,  ַהְּמָעְרִבין  ַלְּמָעְרִבין, 
ֶׁשָּכל  ֵעְרבּו,  ֶׁשֹּלא  ַלְּׁשַנִים  ְרׁשּוָתם  ְלַבֵּטל  ְיכֹוִלין  ַהְּמָעְרִבין 
ֶאָחד ֵמֶהן אֹוֵסר ַעל ֲחֵברֹו. ַוֲאִפּלּו ָחַזר ָהֶאָחד ֶׁשֹּלא ֵעֵרב ּוִבֵּטל 
ְרׁשּות ַלֵּׁשִני ֶׁשֹּלא ֵעֵרב – ֲהֵרי ֶזה ָאסּור, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִּבְּטלּו לֹו 
ַהְּמָעְרִבין ָאסּור ָהָיה. ֶאָחד ֶׁשֵעֵרב ֵאינֹו ְמַבֵּטל ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד 



ספר זמנים      הלכות קידוש החודש       פרק יד-טו    384

ו  ִּבְכמֹו ְׁשִליׁש ָׁשָעה – הירח הראשון 
השקיעה,  לאחר  דקות  כ-20  רק  נראה 
ופוחתת  הולכת  השמש  כשעצמת 
הירח  ראיית  את  מאפשרת  והחשכה 
הדק לזמן קצר (ממספר דקות עד שעה) 

בטרם ייעלם במערב.

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

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

א

של  מתוקן  דגם   – להלכה א  מבאר  איור 
מסלול הירח 

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

ו  ּוַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ָהֶאְמַצע ַאַחר ֶׁשּתֹוִסיף ָעָליו אֹו ִּתְגַרע ִמֶּמּנּו אֹו 
ַּתִּניַח אֹותֹו ְּכמֹות ֶׁשהּוא – הּוא ֶאְמַצע ַהָּיֵרַח ְלַאַחר ְׁשִקיַעת 
ַהַחָּמה ִּבְכמֹו ְׁשִליׁש ָׁשָעה ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ֶׁשּתֹוִציא ָהֶאְמַצע לֹו, 

ְוֶזה הּוא ַהִּנְקָרא 'ֶאְמַצע ַהָּיֵרַח ִלְׁשַעת ָהְרִאָּיה'.

איור מבאר להלכה ו – ֶאְמַצע ַהּיָרֵַח ִלְׁשַעת ָהרְִאּיָה. התיקון למיקום הירח. לפי זמני השנה, יש 
להוסיף על המיקום שאנו מקבלים או לגרוע ממנו חלקי זוויות כדי לגשר על הפער באורך היום.

הלט רושםימואתןטרסהיראהלותבםיינזאמברקעתשקידגילדםיגד
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ר ה ָעׂשָ ֶרק ֲחִמּשָׁ ּפֶ טו 

מקום הירח ביחס לצופה

המרחק הכפול

ֶׁשִּתְרֶצה  יֹום  ְּבָכל  ָהֲאִמִּתי  ַהָּיֵרַח  ְמקֹום  ֵליַדע  ִּתְרֶצה  א  ִאם 
ַהַּלְיָלה  ְלאֹותֹו  ָהְרִאָּיה  ִלְׁשַעת  ַהָּיֵרַח  ֶאְמַצע  ְּתִחָּלה  ּתֹוִציא   –
ְלאֹותֹו  ַהֶּׁשֶמׁש  ְוֶאְמַצע  ַהַּמְסלּול  ֶאְמַצע  ּתֹוִציא  ְוֵכן  ֶׁשִּתְרֶצה, 
ִּתְכּפֹל  ְוַהִּנְׁשָאר  ַהָּיֵרַח,  ֵמֶאְמַצע  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאְמַצע  ְוִתְגַרע  ָהֵעת, 

אֹותֹו, ְוֶזה הּוא ַהִּנְקָרא 'ֶמְרָחק ַהָּכפּול'.

ב  ּוְכָבר הֹוַדְענּו (לעיל יא,א–ג) ֶׁשֹּלא ָּבאנּו ְּבָכל ֵאּלּו ַהֶחְׁשּבֹונֹות 
ִאי  ּוְלעֹוָלם  ַהָּיֵרַח.  ְרִאַּית  ָלַדַעת  ֶאָּלא  ֵאּלּו  ִּבְפָרִקים  ֶׁשָעִׂשינּו 
ָּבּה  ֶׁשֵּיָרֶאה  ָהְרִאָּיה  ְּבֵליל  ַהָּכפּול  ֶזה  ֶמְרָחק  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶאְפָׁשר 
ְוִאי  ַמֲעלֹות,  ְוִׁשִּׁשים  ְׁשַּתִים  ַעד  ַמֲעלֹות  ֵמָחֵמׁש  ֶאָּלא  ַהָּיֵרַח 

ֶאְפָׁשר ֶׁשּיֹוִסיף ַעל ֶזה ְוא ִיְגַרע ִמֶּמּנּו.
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המרחק הכפול
בין הגבולות

התוספת על
אמצע המסלול

0°-5°0°

6°-11°1°

12°-18°2°

19°-24°3°

25°-31°4°

32°-38°5°

39°-45°6°

46°-51°7°

52°-59°8°

60°-63°9°

טבלה מבארת להלכה ג

 – ַמֲעלֹות  ּוְׁשמֹוִנים  ִמֵּמָאה  ד  ָּפחּות 
הקטן  בגלגל  נמצא  הירח  אם  כלומר, 
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. 
חישוב  תוצאות  ַהַּמְסלּול –  ְמַנת  ִּתְגַרע 

מנת המסלול יובאו להלן ו. 

המסלול הנכון

ִאם  ַהָּכפּול:  ֶזה  ְּבֶמְרָחק  ִהְתּבֹוֵנן  ֵּכן,  ְוַהָּדָבר  ג  ְוהֹוִאיל 
ֵאין   – ְלָחֵמׁש  ָקרֹוב  אֹו  ַמֲעלֹות  ָחֵמׁש  ַהָּכפּול  ַהֶּמְרָחק  ִיְהֶיה 
ַהֶּמְרָחק  ִיְהֶיה  ְוִאם  ְּכלּום.  ּתֹוִסיף  ְוא  ְלתֹוֶסֶפת,  חֹוְׁשִׁשין 
ַעל  ּתֹוִסיף   – ַמֲעלֹות  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ַעד  ַמֲעלֹות  ִמֵּׁשׁש  ַהָּכפּול 
ַהָּכפּול  ַהֶּמְרָחק  ִיְהֶיה  ְוִאם  ַאַחת.  ַמֲעָלה  ַהַּמְסלּול  ֶאְמַצע 
ּתֹוִסיף   – ַמֲעלֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ַעד  ַמֲעלֹות  ֶעְׂשֵרה  ִמְׁשֵּתים 
ַעל ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ְׁשֵּתי ַמֲעלֹות. ְוִאם ִיְהֶיה ַהֶּמְרָחק ַהָּכפּול 
ּתֹוִסיף   – ַמֲעלֹות  ְוֶעְׂשִרים  ַאְרַּבע  ַעד  ַמֲעלֹות  ֶעְׂשֵרה  ִמְּתַׁשע 
ַעל ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ָׁשלׁש ַמֲעלֹות. ְוִאם ִיְהֶיה ַהֶּמְרָחק ַהָּכפּול 
ֵמָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ַמֲעלֹות ַעד ַאַחת ּוְׁשלִׁשים ַמֲעלֹות – ּתֹוִסיף 
ַהֶּמְרָחק  ִיְהֶיה  ְוִאם  ַמֲעלֹות.  ַאְרַּבע  ַהַּמְסלּול  ֶאְמַצע  ַעל 
ּוְׁשלִׁשים  ְׁשמֹוֶנה  ַעד  ַמֲעלֹות  ּוְׁשלִׁשים  ִמְׁשַּתִים  ַהָּכפּול 
ְוִאם  ַמֲעלֹות.  ָחֵמׁש  ַהַּמְסלּול  ֶאְמַצע  ַעל  ּתֹוִסיף   – ַמֲעלֹות 
ָחֵמׁש  ַעד  ַמֲעלֹות  ּוְׁשלִׁשים  ִמֵּתַׁשע  ַהָּכפּול  ַהֶּמְרָחק  ִיְהֶיה 
ְוַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות – ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ֵׁשׁש ַמֲעלֹות. 
ְוִאם ִיְהֶיה ַהֶּמְרָחק ַהָּכפּול ִמֵּׁשׁש ְוַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות ַעד ַאַחת 
ַוֲחִמִּׁשים ַמֲעלֹות – ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ֶׁשַבע ַמֲעלֹות. 
ַעד  ַמֲעלֹות  ַוֲחִמִּׁשים  ִמְׁשַּתִים  ַהָּכפּול  ַהֶּמְרָחק  ִיְהֶיה  ְוִאם 
ֵּתַׁשע ַוֲחִמִּׁשים ַמֲעלֹות – ּתֹוִסיף ַעל ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול ְׁשמֹוֶנה 
ַעד  ַמֲעלֹות  ִמִּׁשִּׁשים  ַהָּכפּול  ַהֶּמְרָחק  ִיְהֶיה  ְוִאם  ַמֲעלֹות. 
ֵּתַׁשע  ַהַּמְסלּול  ֶאְמַצע  ַעל  ּתֹוִסיף   – ַמֲעלֹות  ְוִׁשִּׁשים  ָׁשלׁש 
ָעָליו  ֶׁשּתֹוִסיף  ַאַחר  ַהַּמְסלּול  ֶאְמַצע  ֶּׁשִּיְהֶיה  ּוַמה  ַמֲעלֹות. 

ַהָּנכֹון'. 'ַמְסלּול  ַהִּנְקָרא  הּוא  ֵאּלּו –  ַמֲעלֹות 

מקום הירח האמתי לשעת הראייה

ִאם  ַהָּנכֹון:  ַהַּמְסלּול  הּוא  ַמֲעלֹות  ַּכָּמה  ִּתְרֶאה   ָּכ ד  ְוַאַחר 
ַהַּמְסלּול  ְמַנת  ִּתְגַרע   – ַמֲעלֹות  ּוְׁשמֹוִנים  ִמֵּמָאה  ָּפחּות  ָהָיה 
ַהֶּזה ַהָּנכֹון ֵמֶאְמַצע ַהָּיֵרַח ִלְׁשַעת ָהְרִאָּיה. ְוִאם ָהָיה ַהַּמְסלּול 
ַהָּנכֹון ָיֵתר ַעל ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ַמֲעלֹות, ַעד ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים 
ִלְׁשַעת  ַהָּיֵרַח  ֶאְמַצע  ַעל  ַהָּנכֹון  ַהַּמְסלּול  ֶזה  ְמַנת  ּתֹוִסיף   –
ִּתְגַרע  אֹו  ָעָליו  ֶׁשּתֹוִסיף  ַאַחר  ָהֶאְמַצע  ֶּׁשִּיְהֶיה  ּוַמה  ָהְרִאָּיה. 

ִמֶּמּנּו – הּוא ְמקֹום ַהָּיֵרַח ָהֲאִמִּתי ִלְׁשַעת ָהְרִאָּיה.

ה  ְוַדע, ֶׁשִאם ִיְהֶיה ַהַּמְסלּול ַהָּנכֹון ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ְּבָׁשֶוה, אֹו 
ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ְּבָׁשֶוה – ֵאין לֹו ָמָנה, ֶאָּלא ִיְהֶיה ְמקֹום 

ַהָּיֵרַח ָהֶאְמָצִעי ִלְׁשַעת ָהְרִאָּיה הּוא ְמקֹומֹו ָהֲאִמִּתי.
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המסלול
הנכון

מנתו
המסלול
הנכון

מנתו

10°0°50'100°5°08'

20°1°38'110°4°59'

30°2°24'120°4°40'

40°3°06'130°4°11'

50°3°44'140°3°33'

60°4°16'150°2°48'

70°4°41'160°1°56'

80°5°00'170°0°59'

90°5°05'180°0

טבלה מבארת להלכה ו

ָהֲעָׂשרֹות  ִעם  ֲאָחִדים  ִיְהיּו...  ז  ִאם 
מספר  היא  המסלול  כשמנת  כלומר   –

ביניים.

ח  ֵׁשִני ְלחֶֹדׁש ִאָּיר – זהו מזל שור. 

ו  ְוַכָּמה ִהיא ְמַנת ַהַּמְסלּול? ִאם ִיְהֶיה ַהַּמְסלּול ַהָּנכֹון ֶעֶׂשר 
ַהַּמְסלּול  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ֲחִמִּׁשים  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ַמֲעלֹות 
ּוְׁשמֹוָנה  ַאַחת  ַמֲעָלה  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ַמֲעלֹות  ֶעְׂשִרים  ַהָּנכֹון 
ְׁשֵּתי  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ְׁשלִׁשים  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ּוְׁשלִׁשים 
 – ַאְרָּבִעים  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ְוֶעְׂשִרים  ְוַאְרָּבָעה  ַמֲעלֹות 
ִּתְהֶיה ְמָנתֹו ָׁשלׁש ַמֲעלֹות ְוִׁשָּׁשה ֲחָלִקים. ְוִאם ִיְהֶיה ֲחִמִּׁשים 
ֲחָלִקים.  ְוַאְרָּבִעים  ְוַאְרָּבָעה  ַמֲעלֹות  ָׁשלׁש  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   –
ָעָׂשר  ְוִׁשָּׁשה  ַמֲעלֹות  ַאְרַּבע  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה  ִׁשִּׁשים –  ִיְהֶיה  ְוִאם 
ַמֲעלֹות  ַאְרַּבע  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ִׁשְבִעים  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים. 
ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ְׁשמֹוִנים  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ְוַאְרָּבִעים  ְוֶאָחד 
ָחֵמׁש  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ִּתְׁשִעים  ִיְהֶיה  ְוִאם  ַמֲעלֹות.  ָחֵמׁש 
ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ֵמָאה  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ַוֲחִמָּׁשה  ַמֲעלֹות 
 – ָוֶעֶׂשר  ֵמָאה  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ּוְׁשמֹוָנה  ַמֲעלֹות  ָחֵמׁש 
ְוִאם  ֲחָלִקים.  ַוֲחִמִּׁשים  ְוִתְׁשָעה  ַמֲעלֹות  ַאְרַּבע  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה 
ְוַאְרָּבִעים  ַמֲעלֹות  ַאְרַּבע  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ִיְהֶיה 
ַאְרַּבע  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ּוְׁשלִׁשים  ֵמָאה  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים. 
 – ְוַאְרָּבִעים  ֵמָאה  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ָעָׂשר  ְוַאַחד  ַמֲעלֹות 
ְוִאם  ֲחָלִקים.  ּוְׁשלִׁשים  ּוְׁשלָׁשה  ַמֲעלֹות  ָׁשלׁש  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה 
ּוְׁשמֹוָנה  ַמֲעלֹות  ְׁשֵּתי  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ַוֲחִמִּׁשים  ֵמָאה  ִיְהֶיה 
ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ְוִׁשִּׁשים  ֵמָאה  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ְוַאְרָּבִעים 
ֵמָאה  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ַוֲחִמִּׁשים  ְוִׁשָּׁשה  ַאַחת  ַמֲעָלה 
ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ַוֲחִמִּׁשים  ִּתְׁשָעה  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה  ְוִׁשְבִעים – 
(לעיל ה),  ֶׁשָאַמְרנּו  ְּכמֹו  ָמָנה,  לֹו  ֵאין   – ְּבָׁשֶוה  ּוְׁשמֹוִנים  ֵמָאה 

ָהֲאִמִּתי. ַהָּמקֹום  הּוא  ָהֶאְמָצִעי  ַהָּיֵרַח  ְמקֹום  ֶאָּלא 

ז  ְוִאם ִיְהֶיה ַהַּמְסלּול ַהָּנכֹון ָיֵתר ַעל ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ַמֲעלֹות – 
ִּתְגַרע אֹותֹו ִמְּׁשלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ְוֵתַדע ְמָנתֹו ְּכֶדֶר ֶׁשָעִׂשיָת 
ִעם  ֲאָחִדים  ַהַּמְסלּול  ְּבִמְנַין  ִיְהיּו  ִאם  ְוֵכן  ַהֶּׁשֶמׁש.  ְּבַמְסלּול 
ָהֲעָׂשרֹות – ִּתַּקח ִמן ַהָּיֵתר ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ַהָּמנֹות ְּכִפי ָהֲאָחִדים; 
 ָּכ (לעיל יג,ז-ח),  ֶׁשּלֹו  ַּבָּמנֹות  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּבַמְסלּול  ֶׁשֵּבַאְרנּו   ְּכֶדֶר

ַּתֲעֶׂשה ַּבַּמְסלּול ַהָּנכֹון ַּבָּמנֹות ֶׁשּלֹו.

דוגמה

ִּבְתִחַּלת  ָהֲאִמִּתי  ַהָּיֵרַח  ְמקֹום  ֵליַדע  ֶׁשָרִצינּו  ֲהֵרי  ח  ֵּכיַצד? 
ֶׁשִהיא  זֹו  ִמָּׁשָנה  ִאָּיר  ְלחֶֹדׁש  ֵׁשִני  ֶׁשּיֹומֹו  ַׁשָּבת,  ֶעֶרב  ֵליל 
ַעד  ָהִעָּקר  ֵליל  ִמְּתִחַּלת  ַהְּגמּוִרים  ַהָּיִמים  ּוִמְנַין  ָהִעָּקר,  ְׁשַנת 
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 ּתֹוצִיא ֶאְמַצע ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִחּלָה לְלֵיל זֶה –

אמצע השמש בשעה 
שש בערב בליל העיקר 

(לעיל יב,ב3)

7°3'32"

הוסף את מהלך השמש 
האמצעי ב-29 יום 

(לעיל יב,א6)

+28°35'1"

אמצע השמש בשעת 
הראייה בליל ב' באייר

35°38'33"

וְתֹוצִיא ֶאְמַצע ַהּיָרֵַח ִלְׁשַעת ָהרְִאּיָה לְֵעת 
זֹו וכו' –

אמצע הירח בשעה שש 
בערב בליל העיקר (לעיל יד,ד)

31°14'43"

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

+22°6'56"

תוספת תיקון לשקיעה 
מאוחרת בחודש זה 

(לעיל יד,ו)

+0°15'

אמצע הירח בשעת 
הראייה בליל ב' באייר

53°36'39"

וְתֹוצִיא ֶאְמַצע ַהַּמְסלּול לְֵעת זֹו וכו' –

אמצע מסלול הירח בשעה 
שש בערב בליל העיקר 

(לעיל יד,ד)

84°28'45"

הוסף את מהלך אמצע 
המסלול ב-29 יום (לעיל יד,ג)

+18°53'4"

אמצע מסלול הירח בשעת 
הראייה בליל ב' באייר

103°21'46"

ִּתגְרַע ֶאְמַצע ַהֶּׁשֶמׁש ֵמֶאְמַצע ַהּיָרֵַח וכו' –

"39'53°36מקום אמצע הירח

"33'35°38-החסר את אמצע השמש

"6'17°58המרחק ביניהם

"12'35°56המרחק הכפול

פי  על   – וכו'  ֶׁשּלֹו  ָמָנה  ט  ִנְמֵצאת 
בין  הוא   108° שבהלכה ו,  הטבלה 
מנת 100 (שהיא '5°08) ובין מנת 110 
(שהיא '4°59), כך שבעשר מעלות יש 
חלק  בערך  שהם  חלקים,  של 9  הפרש 
שווה  שמנת 108°  ונמצא  מעלה,  לכל 

ל-'5°01. ִסיָמָנם י"ח* – החל ממזל שור. ויש כ"י שכתוב בהם מ"ח, והכוונה החל ממזל טלה.

ּבֹו  ָהֲאִמִּתי  ַהָּיֵרַח  ְמקֹום  ֵליַדע  רֹוִצים  ֶׁשָאנּו  ֶזה  ֵליל  ְּתִחַּלת 
ְלֵליל  ְּתִחָּלה  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאְמַצע  ּתֹוִציא  יֹום;  ְוֶעְׂשִרים  ִּתְׁשָעה 
ּוְׁשמֹוָנה  ַמֲעלֹות  ּוְׁשלִׁשים  ָחֵמׁש  ֶאְמָצָעּה   ְל ֵיֵצא   – ֶזה 
ל"ח  ל"ה  ִסיָמָנם  ְׁשִנּיֹות,  ּוְׁשלִׁשים  ְוָׁשלׁש  ֲחָלִקים  ּוְׁשלִׁשים 
ֵיֵצא   – זֹו  ְלֵעת  ָהְרִאָּיה  ִלְׁשַעת  ַהָּיֵרַח  ֶאְמַצע  ְותֹוִציא  ל"ג; 
ֲחָלִקים  ּוְׁשלִׁשים  ְוִׁשָּׁשה  ַמֲעלֹות  ַוֲחִמִּׁשים  ָׁשלׁש  ֶאְמָצעֹו   ְל
ְותֹוִציא  ל"ט;  ל"ו  נ"ג  ִסיָמָנם  ְׁשִנּיֹות,  ּוְׁשלִׁשים  ְוֵתַׁשע 
ְוָׁשלׁש  ֵמָאה  ֶאְמָצעֹו   ְל ֵיֵצא   – זֹו  ְלֵעת  ַהַּמְסלּול  ֶאְמַצע 
ְׁשִנּיֹות,  ְוַאְרָּבִעים  ְוֵׁשׁש  ֲחָלִקים  ְוֶעְׂשִרים  ְוֶאָחד  ַמֲעלֹות 
ַהָּיֵרַח  ֵמֶאְמַצע  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאְמַצע  ִּתְגַרע  מ"ו;  כ"א  ק"ג  ִסיָמָנם 
ֲחָלִקים  ַוֲחִמִּׁשים  ּוְׁשמֹוָנה  ַמֲעלֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע  ִיָּׁשֵאר   –
 ְל ֵיֵצא   – אֹותֹו  ִּתְכּפֹל  ַהֶּמְרָחק;  הּוא  ְוֶזה  ְׁשִנּיֹות,  ְוֵׁשׁש 
ַוֲחִמִּׁשים  ְוִׁשָּׁשה  ַמֲעלֹות  ּוְׁשלִׁשים  ָחֵמׁש  ַהָּכפּול  ַהֶּמְרָחק 
 ְלִפיָכ י"ב;  נ"ו  ל"ה  ִסיָמָנם  ְׁשִנּיֹות,  ֶעְׂשֵרה  ּוְׁשֵּתים  ֲחָלִקים 
ֶׁשהֹוַדְענּו  ְּכמֹו  ַמֲעלֹות,  ָחֵמׁש  ַהַּמְסלּול  ֶאְמַצע  ַעל  ּתֹוִסיף 
(לעיל ג), ְוֵיֵצא ְל ַהַּמְסלּול ַהָּנכֹון ֵמָאה ּוְׁשמֹוֶנה ַמֲעלֹות ְוֶאָחד 

ַּבַּמְסלּול,  ַהֲחָלִקים  ַעל  ַמְקִּפיִדין  ְוֵאין  ֲחָלִקים.  ְוֶעְׂשִרים 
(לעיל יג,ט). ַּבֶּׁשֶמׁש  ֶׁשֵּבַאְרנּו   ְּכֶדֶר

ֵמָאה  ֶׁשהּוא  ַהָּנכֹון,  ַהַּמְסלּול  ֶזה  ְמַנת  ַעל  ַלֲחקֹר  ט  ּוָבאנּו 
ּוְׁשמֹוֶנה – ִנְמֵצאת ָמָנה ֶׁשּלֹו ָחֵמׁש ַמֲעלֹות ְוֵחֶלק ֶאָחד. ּוְלִפי 
ַהָּמָנה  ִּתְגַרע  ּוְׁשמֹוִנים,  ִמֵּמָאה  ָּפחּות  ָהָיה  ַהָּנכֹון  ֶׁשַהַּמְסלּול 
ִיָּׁשֵאר   – ַהָּיֵרַח  ֶאְמַצע  ִמן  ֶאָחד  ְוֵחֶלק  ַמֲעלֹות  ָחֵמׁש  ֶׁשִהיא 
ְוֵתַׁשע  ֲחָלִקים  ּוְׁשלִׁשים  ַוֲחִמָּׁשה  ַמֲעלֹות  ְוַאְרָּבִעים  ְׁשמֹוֶנה 
ּוְׁשלִׁשים ְׁשִנּיֹות. ַּתֲעֶׂשה ַהְּׁשִנּיֹות ֵחֶלק, ְותֹוִסיף ַעל ַהֲחָלִקים 
– ְוִנְמָצא ְמקֹום ַהָּיֵרַח ָהֲאִמִּתי ְּבָׁשָעה זֹו ְּבַמַּזל ׁשֹור ִּבְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹות ְוִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים ֲחָלִקים ִמַּמֲעַלת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה, 
ִסיָמָנם י"ח* ל"ו. ְוַעל ַהֶּדֶר ַהֶּזה ֵּתַדע ְמקֹום ַהָּיֵרַח ָהֲאִמִּתי 
ְּבָכל ֵעת ְרִאָּיה ֶׁשִּתְרֶצה ִמְּתִחַּלת ָׁשָנה זֹו ֶׁשִהיא ָהִעָּקר, ַעד סֹוף 

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

א1  ָהֲעֻגָּלה – המישור המעגלי שנמצא 
בו המסלול המעגלי. ִנְמָצא סֹוֵבב ָּבֲעֻגָּלה 
הירח  ְּבָׁשֶוה –  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֶנֶגד  ֶׁשַּלֶּׁשֶמׁש 
רחוקה  השמש  השמש,  במישור  נמצא 

מכדור הארץ והירח קרוב אליה.

ר ה ָעׂשָ ּשָׁ ֶרק ׁשִ ּפֶ טז 
רוחב הירח 

הראש והזנב

א1  ָהֲעֻגָּלה ֶׁשּסֹוֵבב ָּבּה ַהָּיֵרַח ָּתִמיד – ִהיא נֹוָטה ֵמַעל ָהֲעֻגָּלה 
ֶׁשּסֹוֶבֶבת ָּבּה ַהֶּׁשֶמׁש ָּתִמיד, ֶחְצָיּה נֹוֶטה ַלָּצפֹון ְוֶחְצָיּה נֹוֶטה 
ַלָּדרֹום; ּוְׁשֵּתי ְנֻקּדֹות ֵיׁש ָּבּה זֹו ְּכֶנֶגד זֹו, ֶׁשָּבֶהן ּפֹוְגעֹות ְׁשֵּתי 
 – ִמְׁשֵּתיֶהן  ְּבַאַחת  ַהָּיֵרַח  ְּכֶׁשִּיְהֶיה   ,ְלִפיָכ ָּבזֹו.  זֹו  ָהֲעֻגּלֹות 
ִנְמָצא סֹוֵבב ָּבֲעֻגָּלה ֶׁשַּלֶּׁשֶמׁש ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשֶמׁש ְּבָׁשֶוה. ְוִאם ֵיֵצא 
ַהֶּׁשֶמׁש  ִלְצפֹון   ְמַהֵּל ִנְמָצא  ַהְּנֻקּדֹות –  ִמְׁשֵּתי  ֵמַאַחת  ַהָּיֵרַח 

אֹו ִלְדרֹוָמּה.

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 
בשתי  הירח  לבין  השמש  בין  הרוחב  זוויות  הפרשי  את  לראות  ניתן  שלמעלה 
במסלול  (המיקום  י1  בנקודה  והירח  ש1  בנקודה  נמצאת  כשהשמש  נקודות: 
הרוחב), זווית הרוחב ביניהם 5° (מנת מסלול הרוחב), ואילו כשהשמש נמצאת 
בנקודה ש2 והירח נמצא בנקודה י2, זווית הרוחב ביניהם 2°. יש לזכור ששטח 
מסלולו המעגלי של הירח קטן מאוד ביחס לשטח מסלולה המעגלי של השמש. 

המסלולים שכאן באים רק להדגמה.

מישור  משמאל:  באיור 
הירח ומישור השמש כפי 
שהם נראים לעין הצופה 
הזווית  הארץ.  מכדור 
באיור גדולה מ-5° לצורך 
נניח  אם  ההמחשה. 
ההתלכדות  שנקודת 
ניתן  הזנב,  נקודת  היא 
הקו  שנקודת  לומר 
שלמעלה  שבציור  י2-ש2 
נמצאת מעל לראשו של 

הצופה.

1י

1ש

2ש

שאר

 שמשה רושימ
)הקלִמה(

'ןופצ'

'םורד'
בנז

5°

חריה רושימ
2°

2י
א

חריה לולסמ

ה לולסמ
מש

חרזמש

ברעמ
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במהירות  מסלול   – ָׁשֶוה   א2  ּוַמֲהָל
קבועה.

חיסור  לאחר   – ַמֲהָלכֹו  ב  ְׁשֵאִרית 
כפולות של 360°.

ימים
מהלך הראש האמצעי 

במעלות

10°3'11"

100°31'47"

1005°17'43"

100052°57'10"

10000169°31'40"

291°32'9"

35418°44'42"

טבלה מבארת להלכה ב

ג  ְוִתְגַרע ָהֶאְמַצע ִמְּׁשׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים 
ַמֲעלֹות – פעולה זו היא פעולת חיסור 
על מקום אמצע הראש, מפני שהוא נע 
והירח  השמש  לתנועות  מנוגד  בכיוון 

שעסקנו בהן לעיל.

 – ַהֶּׁשֶמׁש  ִלְצפֹון  ִלְנטֹות  ַהָּיֵרַח  ַיְתִחיל  ֶׁשִּמֶּמָּנה  א2  ַהְּנֻקָּדה 
ִלְנטֹות  ַהָּיֵרַח  ַיְתִחיל  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ְוַהְּנֻקָּדה  'רֹאׁש'.  ַהִּנְקֵראת  ִהיא 
ְלֶזה  ֵיׁש  ָׁשֶוה   ּוַמֲהָל 'ָזָנב'.  ַהִּנְקֵראת  ִהיא  ַהֶּׁשֶמׁש –  ִלְדרֹום 
ָהרֹאׁש, ֶׁשֵאין ּבֹו א ּתֹוֶסֶפת ְוא ֵּגָרעֹון, ְוהּוא הֹוֵל ַּבַּמָּזלֹות 

ֲאחֹוַרִּנית, ִמָּטֶלה ְלָדִגים ִלְדִלי, ְוֵכן הּוא סֹוֵבב ָּתִמיד.

ב  ַמֲהַל ָהרֹאׁש ָהֶאְמָצִעי ְּביֹום ֶאָחד – ְׁשלָׁשה ֲחָלִקים ְוַאַחת 
ֶעְׂשֵרה ְׁשִנּיֹות. ִנְמָצא ַמֲהָלכֹו ַּבֲעָׂשָרה ָיִמים – ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים 
ֲחָלִקים ְוֶׁשַבע ְוַאְרָּבִעים ְׁשִנּיֹות. ְוִנְמָצא ַמֲהָלכֹו ְּבֵמָאה יֹום – 
ָחֵמׁש ַמֲעלֹות ְוִׁשְבָעה ָעָׂשר ֲחָלִקים ְוָׁשלׁש ְוַאְרָּבִעים ְׁשִנּיֹות, 
ִסיָמָנם ה' י"ז מ"ג. ְוִנְמָצא ַמֲהָלכֹו ְּבֶאֶלף יֹום – ְׁשַּתִים ַוֲחִמִּׁשים 
ַמֲעלֹות ְוִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֲחָלִקים ְוֶעֶׂשר ְׁשִנּיֹות, ִסיָמָנם נ"ב נ"ז 
י'. ְוִנְמָצא ְׁשֵאִרית ַמֲהָלכֹו ַּבֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים יֹום – ֵמָאה ְוֵתַׁשע 
ְׁשִנּיֹות,  ְוַאְרָּבִעים  ֲחָלִקים  ּוְׁשלִׁשים  ְוֶאָחד  ַמֲעלֹות  ְוִׁשִּׁשים 
ִסיָמָנם קס"ט ל"א מ'. ְוִנְמָצא ַמֲהָלכֹו ְלִתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום 
– ַמֲעָלה ַאַחת ּוְׁשַנִים ּוְׁשלִׁשים ֲחָלִקים ְוֵתַׁשע ְׁשִנּיֹות, ְוִסיָמָנם 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה   – ְסדּוָרה  ְלָׁשָנה  ַמֲהָלכֹו  ְוִנְמָצא  ט'.  ל"ב  א' 
ַמֲעלֹות ְוַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים ֲחָלִקים ּוְׁשַּתִים ְוַאְרָּבִעים ְׁשִנּיֹות, 
ֲחִמיִׁשי  ֵליל  ִּבְתִחַּלת  ָהרֹאׁש  ְוֶאְמַצע  מ"ב.  מ"ד  י"ח  ִסיָמָנם 
ַוֲחִמִּׁשים  ְוִׁשְבָעה  ַמֲעלֹות  ּוְׁשמֹוִנים  ֵמָאה  ָהָיה  ָהִעָּקר  ֶׁשהּוא 

ֲחָלִקים ּוְׁשמֹוֶנה ְוֶעְׂשִרים ְׁשִנּיֹות, ִסיָמָנם ק"פ נ"ז כ"ח.

ג  ִאם ִּתְרֶצה ֵליַדע ְמקֹום ָהרֹאׁש ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּתְרֶצה – ּתֹוִציא 
ְוֶאְמַצע  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאְמַצע  ֶׁשּתֹוִציא   ְּכֶדֶר ָהֵעת  ְלאֹוָתּה  ֶאְמָצעֹו 
ַהָּיֵרַח, ְוִתְגַרע ָהֶאְמַצע ִמְּׁשלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַמֲעלֹות, ְוַהִּנְׁשָאר 
ְמקֹום  ִיְהֶיה  ְלעֹוָלם  ּוְכֶנְגּדֹו  ָהֵעת,  ְּבאֹוָתּה  ָהרֹאׁש  ְמקֹום  הּוא 

ַהָּזָנב.

דוגמה

ד  ֵּכיַצד? ֲהֵרי ֶׁשָרִצינּו ֵליַדע ְמקֹום ָהרֹאׁש ִלְתִחַּלת ֵליל ֶעֶרב 
ָהִעָּקר,  ְׁשַנת  ֶׁשִהיא  זֹו  ִמָּׁשָנה  ִאָּיר  ְלחֶֹדׁש  ֵׁשִני  ֶׁשּיֹומֹו  ַׁשָּבת 
ּוִמְנַין ַהָּיִמים ַהְּגמּוִרים ִמְּתִחַּלת ֵליל ָהִעָּקר ַעד ְּתִחַּלת ֵליל זֹו 

ֶׁשָאנּו רֹוִצים ֵליַדע ְמקֹום ָהרֹאׁש ּבֹו – ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום.

ה  ּתֹוִציא ֶאְמַצע ָהרֹאׁש ָלֵעת ַהּזֹאת ַעל ַהֶּדֶר ֶׁשָּיַדְעָּת, ְוהּוא 
 ְל ֵיֵצא  ָהִעָּקר –  ַעל  יֹום  ְוֶעְׂשִרים  ְלִתְׁשָעה  ַמֲהָלכֹו  ֶׁשּתֹוִסיף 
ֶאְמַצע ָהרֹאׁש ֵמָאה ּוְׁשַּתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמֲעלֹות ְוִתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים 
ֲחָלִקים ְוֶׁשַבע ּוְׁשלִׁשים ְׁשִנּיֹות, ִסיָמָנם קפ"ב כ"ט ל"ז. ִּתְגַרע 



ספר זמנים      הלכות קידוש החודש       פרק טז    390

מקום הראש 
בשעה שש בערב 
בזמן העיקר (לעיל 

הלכה ב)

180°57'28"

נוסיף את מהלך 
הראש ב-29 יום

+1°32'9"

אמצע הראש 
(הלכה ה)

182°29'37"

נחסר את 
התוצאה מ-360°, 
ונקבל את מקום 

הראש

177°30'23"≈ 
'27°30 במזל בתולה

מקום הזנב 
בתוספת 180°

357°30'≈
'27°30 במזל דגים

רישום מבאר להלכות ד-ה

הקו  כלומר   – ְּבָׁשֶוה  ַהַּגְלַּגל  ו  ֲחִצי 
את  מחלק  והזנב  הראש  את  המחבר 

המישור המעגלי לשני חלקים שווים.

ז  ְּבַמֲעָלה ַאַחת ְוֵחֶלק ֶאָחד – כלומר, 
מקום הירח ומקום הראש או הזנב הוא 

זהה הן במעלות הן בחלקים.

ח  ִמְׁשֵּתי ַהְּנֻקּדֹות – הראש והזנב.

ט  ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה לֹו רַֹחב – מפני שזווית 
הרוחב היא 0°.

י  ַמְסלּול ָהרַֹחב – המרחק הזוויתי בין 
הירח לבין הראש.

ְוֶׁשַבע  ֵמָאה   ְל ִיָּׁשֵאר   – ְוִׁשִּׁשים  ֵמאֹות  ִמְּׁשלׁש  ֶזה  ֶאְמַצע 
ְׁשִנּיֹות,  ְוֶעְׂשִרים  ְוָׁשלׁש  ֲחָלִקים  ּוְׁשלִׁשים  ַמֲעלֹות  ְוִׁשְבִעים 
ִסיָמָנם קע"ז ל' כ"ג, ְוֶזה הּוא ְמקֹום ָהרֹאׁש; ְוַאל ִּתְפֶנה ֶאל 
ְוֶעְׂשִרים  ְּבֶׁשַבע  ְּבתּוָלה  ְּבַמַּזל  ָהרֹאׁש  ְמקֹום  ִנְמָצא  ַהְּׁשִנּיֹות. 
ָּדִגים  ְּבַמַּזל  ְּכֶנְגּדֹו  ַהָּזָנב  ּוְמקֹום  ֲחָלִקים,  ּוְׁשלִׁשים  ַמֲעלֹות 

ְּבֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ַמֲעלֹות ּוְׁשלִׁשים ֲחָלִקים.

ְּבָׁשֶוה.  ַהַּגְלַּגל  ֲחִצי  ַהָּזָנב  ּוֵבין  ָהרֹאׁש  ֵּבין  ִיְהֶיה  ו  ְלעֹוָלם 
ְלִפיָכ, ָּכל ַמָּזל ֶׁשִּתְמָצא ּבֹו ְמקֹום ָהרֹאׁש – ִיְהֶיה ַהָּזָנב ְּבַמַּזל 
ִאם  ְּבָׁשֶוה:  ְוַהֲחָלִקים  ַהַּמֲעלֹות  ִמְנַין  ִּבְכמֹו  ִמֶּמּנּו  ְׁשִביִעי 
ִיְהֶיה ָהרֹאׁש ְּבֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ְּבַמַּזל ְּפלֹוִני – ִיְהֶיה ַהָּזָנב ְּבֶעֶׂשר 

ַמֲעלֹות ִמַּמַּזל ְׁשִביִעי ִמֶּמּנּו.

רוחב הירח

ַהָּיֵרַח  ּוְמקֹום  ַהָּזָנב  ּוְמקֹום  ָהרֹאׁש  ְמקֹום  ֶׁשֵּתַדע  ז  ּוֵמַאַחר 
ָהֲאִמִּתי – ִהְתּבֹוֵנן ִּבְׁשָלְׁשָּתם: ִאם ָמָצאָת ַהָּיֵרַח ִעם ָהרֹאׁש אֹו 
ִעם ַהָּזָנב ְּבַמֲעָלה ַאַחת ְוֵחֶלק ֶאָחד – ֵּתַדע ֶׁשֵאין ַהָּיֵרַח נֹוֶטה 
א ִלְצפֹון ַהֶּׁשֶמׁש ְוא ִלְדרֹוָמּה. ְוִאם ָרִאיָת ְמקֹום ַהָּיֵרַח ִלְפֵני 
נֹוֶטה  ֶׁשַהָּיֵרַח  ֵּתַדע   – ַהָּזָנב  ְּכֶנֶגד   הֹוֵל ְוהּוא  ָהרֹאׁש  ְמקֹום 
ִלְצפֹון ַהֶּׁשֶמׁש. ְוִאם ָהָיה ַהָּיֵרַח ִלְפֵני ְמקֹום ַהָּזָנב, ַוֲהֵרי הּוא 

הֹוֵל ְּכֶנֶגד ָהרֹאׁש – ֵּתַדע ֶׁשַהָּיֵרַח נֹוֶטה ִלְדרֹום ַהֶּׁשֶמׁש.

ִהיא  ִלְדרֹוָמּה –  אֹו  ַהֶּׁשֶמׁש  ִלְצפֹון  ַהָּיֵרַח  ֶׁשּנֹוֶטה  ח  ַהְּנִטָּיה 
ַהִּנְקֵראת 'רַֹחב ַהָּיֵרַח'. ְוִאם ָהָיה נֹוֶטה ַלָּצפֹון – ִנְקָרא 'רַֹחב 
ְוִאם  ְּדרֹוִמי';  'רַֹחב  ִנְקָרא  ַלָּדרֹום –  נֹוֶטה  ָהָיה  ְוִאם  ְצפֹוִני'; 
ְּכמֹו  רַֹחב,  לֹו  ִיְהֶיה  א  ַהְּנֻקּדֹות –  ִמְׁשֵּתי  ְּבַאַחת  ַהָּיֵרַח  ָהָיה 

ֶׁשֵּבַאְרנּו (לעיל ז).

ֵּבין  ַמֲעלֹות,  ָחֵמׁש  ַעל  ָיֵתר  ַהָּיֵרַח  רַֹחב  ִיְהֶיה  א  ט  ְלעֹוָלם 
ָהרֹאׁש  ִמן  ַיְתִחיל  ַּדְרּכֹו:  הּוא   ָּכ ֶאָּלא  ַּבָּדרֹום.  ֵּבין  ַּבָּצפֹון 
ְוִיְתַרֵחק ְמַעט ְמַעט, ְוַהֶּמְרָחק הֹוֵל ְונֹוָסף, ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְלָחֵמׁש 
רַֹחב  לֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַעד  ְמַעט,  ְמַעט  ְוִיְתָקֵרב  ְוַיֲחזֹר  ַמֲעלֹות; 
ְּכֶׁשַּיִּגיַע ַלָּזָנב; ְוַיֲחזֹר ְוִיְתַרֵחק ְמַעט ְמַעט, ְוַהֶּמְרָחק נֹוָסף ַעד 
ֶׁשַּיִּגיַע ְלָחֵמׁש ַמֲעלֹות; ְוַיֲחזֹר ְוִיְתָקֵרב, ַעד ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה לֹו רַֹחב.

מסלול הרוחב

ֶׁשִּתְרֶצה,  ֵעת  ְּבָכל  הּוא  ַּכָּמה  ַהָּיֵרַח  רַֹחב  ֵליַדע  ִּתְרֶצה  י  ִאם 
ְוִאם ְצפֹוִני הּוא אֹו ְּדרֹוִמי – ּתֹוִציא ְמקֹום ָהרֹאׁש ּוְמקֹום ַהָּיֵרַח 
ַהָּיֵרַח  ִמְּמקֹום  ָהרֹאׁש  ְמקֹום  ְוִתְגַרע  ָהֵעת,  ְלאֹוָתּה  ָהֲאִמִּתי 
ִיְהֶיה  ְוִאם  ָהרַֹחב'.  'ַמְסלּול  ַהִּנְקָרא  הּוא  ְוַהִּנְׁשָאר  ָהֲאִמִּתי, 
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ַמְסלּול ָהרַֹחב ִמַּמֲעָלה ַאַחת ַעד ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים – ֵּתַדע ֶׁשרַֹחב 
ַהָּיֵרַח ְצפֹוִני; ְוִאם ָהָיה ַהַּמְסלּול ָיֵתר ַעל ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים – ֵּתַדע 
ֶׁשרַֹחב ַהָּיֵרַח ְּדרֹוִמי; ְוִאם ָהָיה ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ְּבָׁשֶוה אֹו ְׁשלׁש 
ְוִתְרֶאה  ְוַתֲחזֹר  ְּכָלל.  רַֹחב  ַלָּיֵרַח  ֵאין  ְּבָׁשֶוה –  ְוִׁשִּׁשים  ֵמאֹות 
אֹו  ַלָּצפֹון  ְנִטָּיתֹו  ִׁשעּור  ְוהּוא  ִהיא,  ַּכָּמה  ָהרַֹחב  ַמְסלּול  ְמַנת 
ַלָּדרֹום, ְוהּוא ַהִּנְקָרא 'רַֹחב ַהָּיֵרַח ַהְּדרֹוִמי' אֹו 'ַהְּצפֹוִני', ְּכמֹו 

ֶׁשֵּבַאְרנּו (לעיל ט).

מנת מסלול הרוחב

ַמְסלּול  ִיְהֶיה  ִאם  ָהרַֹחב?  ַמְסלּול  ְמַנת  ִהיא  יא  ְוַכָּמה 
ֲחָלִקים.  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשַנִים  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ַמֲעלֹות  ֶעֶׂשר  ָהרַֹחב 
ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ַמֲעלֹות  ֶעְׂשִרים  ַהֶּזה  ַהַּמְסלּול  ִיְהֶיה  ְוִאם 
ַהַּמְסלּול  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ְוַאְרָּבִעים  ּוְׁשלָׁשה  ַאַחת  ַמֲעָלה 
ְוִאם  ֲחָלִקים.  ּוְׁשלִׁשים  ַמֲעלֹות  ְׁשֵּתי  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ְׁשלִׁשים 
ִיְהֶיה ַהַּמְסלּול ַאְרָּבִעים – ִּתְהֶיה ְמָנתֹו ָׁשלׁש ַמֲעלֹות ּוְׁשלָׁשה 
ִּתְהֶיה   – ַמֲעלֹות  ֲחִמִּׁשים  ַהַּמְסלּול  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ָעָׂשר 
ַהַּמְסלּול  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֲחָלִקים.  ַוֲחִמִּׁשים  ַמֲעלֹות  ָׁשלׁש  ְמָנתֹו 
ְוִאם  ֲחָלִקים.  ְוֶעְׂשִרים  ַמֲעלֹות  ַאְרַּבע  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ִׁשִּׁשים 
ּוְׁשַנִים  ַמֲעלֹות  ַאְרַּבע  ְמָנתֹו  ִּתְהֶיה   – ִׁשְבִעים  ַהַּמְסלּול  ִיְהֶיה 
ְוַאְרָּבִעים ֲחָלִקים. ְוִאם ִיְהֶיה ַהַּמְסלּול ְׁשמֹוִנים – ִּתְהֶיה ְמָנתֹו 
ַאְרַּבע ַמֲעלֹות ַוֲחִמָּׁשה ַוֲחִמִּׁשים ֲחָלִקים. ְוִאם ִיְהֶיה ַהַּמְסלּול 

ִּתְׁשִעים – ִּתְהֶיה ְמָנתֹו ָחֵמׁש ַמֲעלֹות.

יב  ְוִאם ִיְהיּו ֲאָחִדים ִעם ָהֲעָׂשרֹות – ִּתַּקח ָהָראּוי ָלֶהם ְלִפי 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְּבַמְסלּול  ֶׁשָעִׂשיָת  ְּכמֹו  ַהָּמנֹות,  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּבין  ַהָּיֵתר 
ָׁשלׁש  ָהרַֹחב  ַמְסלּול  ֶׁשָהָיה  ֲהֵרי  ֵּכיַצד?  ַהָּיֵרַח.  ּוְבַמְסלּול 
ֲחִמִּׁשים  ַהַּמְסלּול  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ָיַדְעָּת  ּוְכָבר  ַמֲעלֹות,  ַוֲחִמִּׁשים 
ָהָיה  ְוִאּלּו  ֲחָלִקים,  ַוֲחִמִּׁשים  ַמֲעלֹות  ָׁשלׁש  ְמָנתֹו  ָהְיָתה 
ַהַּמְסלּול ִׁשִּׁשים ָהְיָתה ְמָנתֹו ַאְרַּבע ַמֲעלֹות ְוֶעְׂשִרים ֲחָלִקים, 
ִנְמָצא ַהָּיֵתר ֵּבין ְׁשֵּתי ַהָּמנֹות ְׁשלִׁשים ֲחָלִקים, ְׁשלָׁשה ֲחָלִקים 
ָׁשלׁש  ֶׁשהּוא  ֶזה,  ַמְסלּול  ֶחְׁשּבֹון  ְלִפי  ְוִנְמָצא  ַמֲעָלה,  ְלָכל 
ַוֲחִמִּׁשים, ְמָנתֹו ָׁשלׁש ַמֲעלֹות ְוִתְׁשָעה ַוֲחִמִּׁשים ֲחָלִקים. ְוַעל 

ֶּדֶר זֹו ַּתֲעֶׂשה ְּבָכל ִמְנָין ּוִמְנָין.

ְּכמֹו  ִּתְׁשִעים,  ַעד  ָהרַֹחב  ֶׁשְּלַמְסלּול  ְמָנתֹו  ֶׁשֵּתַדע  יג  ֵמַאַחר 
ַהַּמְסלּול:  ִמְנָינֹות  ֶׁשְּלָכל  ָמנֹות  ֵּתַדע   – (לעיל יא–יב)   ֶׁשהֹוַדְענּו
 – ּוְׁשמֹוִנים  ֵמָאה  ַעד  ִּתְׁשִעים  ַעל  ָיֵתר  ַהַּמְסלּול  ִיְהֶיה  ֶׁשִאם 

ִּתְגַרע ַהַּמְסלּול ִמֵּמָאה ּוְׁשמֹוִנים, ְוַהִּנְׁשָאר ֵּתַדע ּבֹו ַהָּמָנה.

יא  ְמַנת ַמְסלּול ָהרַֹחב – זווית הרוחב 
של הירח במיקומו במסלול הרוחב שלו. 

מנתומסלול הרוחב

10°0°52'

20°1°43'

30°2°30'

40°3°13'

50°3°50'

60°4°20'

70°4°42'

80°4°55'

90°5°0'

טבלה מבארת להלכה יא

יג  כיוון שהמסלול הוא סימטרי במעגל 
שלם, ניתן לחשב את שאר הזוויות מתוך 

רבע המעגל.
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ָמאַתִים  ַעד  ּוְׁשמֹוִנים  ִמֵּמָאה  ָיֵתר  ַהַּמְסלּול  ָהָיה  ִאם  יד  ְוֵכן 
ּבֹו  ֵּתַדע  ְוַהִּנְׁשָאר  ּוְׁשמֹוִנים,  ֵמָאה  ִמֶּמּנּו  ִּתְגַרע   – ְוִׁשְבִעים 

ַהָּמָנה.

ְׁשלׁש  ַעד  ְוִׁשְבִעים  ָמאַתִים  ַעל  ָיֵתר  ַהַּמְסלּול  ָהָיה  טו  ְוִאם 
ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים – ִּתְגַרע אֹותֹו ִמְּׁשלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים, ְוַהִּנְׁשָאר 

ֵּתַדע ּבֹו ַהָּמָנה.

דוגמה

טז  ֵּכיַצד? ֲהֵרי ֶׁשָהָיה ַהַּמְסלּול ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים – ִּתְגַרע אֹותֹו 
ִמֵּמָאה ּוְׁשמֹוִנים, ִנְׁשָאר ְׁשלִׁשים. ּוְכָבר ָיַדְעָּת ֶׁשְּמַנת ְׁשלִׁשים 

ֵמָאה  ְמַנת  ִּתְהֶיה   ְוָכ ֲחָלִקים;  ּוְׁשלִׁשים  ַמֲעלֹות  ְׁשֵּתי   –

ַוֲחִמִּׁשים – ְׁשֵּתי ַמֲעלֹות ּוְׁשלִׁשים ֲחָלִקים.

יז  ֲהֵרי ֶׁשָהָיה ַהַּמְסלּול ָמאַתִים – ִּתְגַרע ִמֶּמּנּו ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים, 
ַאַחת  ַמֲעָלה  ִהיא  ֶעְׂשִרים  ֶׁשְּמַנת  ָיַדְעָּת  ּוְכָבר  ֶעְׂשִרים.  ִיָּׁשֵאר 

ּוְׁשלָׁשה ְוַאְרָּבִעים ֲחָלִקים; ְוָכ ִּתְהֶיה ְמַנת ָמאַתִים – ִּתְהֶיה 

ַמֲעָלה ַאַחת ּוְׁשלָׁשה ְוַאְרָּבִעים ֲחָלִקים.

ְׁשלׁש ֵמאֹות – ִּתְגַרע אֹותֹו ִמְּׁשלׁש  ַהַּמְסלּול  ֶׁשָהָיה  יח  ֲהֵרי 
 – ִׁשִּׁשים  ֶׁשְּמַנת  ָיַדְעָּת  ּוְכָבר  ִׁשִּׁשים.  ִנְׁשָאר  ְוִׁשִּׁשים,  ֵמאֹות 

ֵמאֹות  ְׁשלׁש  ְמַנת  ִהיא   ְוָכ ֲחָלִקים;  ְוֶעְׂשִרים  ַמֲעלֹות  ַאְרַּבע 

– ַאְרַּבע ַמֲעלֹות ְוֶעְׂשִרים ֲחָלִקים. ְוַעל ֶּדֶר זֹו ְּבָכל ַהִּמְנָינֹות.

רּוַח  ֶזה  ּוְבֵאי  הּוא  ַּכָּמה  ַהָּיֵרַח  רַֹחב  ֵליַדע  ֶׁשָרִצינּו  יט  ֲהֵרי 
הּוא, ִאם ְצפֹוִני אֹו ְּדרֹוִמי, ִּבְתִחַּלת ֵליל ֶעֶרב ַׁשָּבת ֵׁשִני ְלחֶֹדׁש 

ִאָּיר ִמָּׁשָנה זֹו, ּוְכָבר ָיַדְעָּת ֶׁשְּמקֹום ַהָּיֵרַח ָהֲאִמִּתי ָהָיה ְּבֵליל 

ׁשֹור,  ִמַּמַּזל  ֲחָלִקים  ְוַאְרָּבִעים  ַמֲעלֹות  ֶעְׂשֵרה  ִּבְׁשמֹוֶנה  ֶזה 

ְּבֶׁשַבע  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה  ָהָיה  ָהרֹאׁש  ּוְמקֹום  מ'*,  י"ח  ִסיָמנֹו 

כ"ז  ִסיָמנֹו  ְּבתּוָלה,  ִמַּמַּזל  ֲחָלִקים  ּוְׁשלִׁשים  ַמֲעלֹות  ְוֶעְׂשִרים 

ל'. ִּתְגַרע ְמקֹום ָהרֹאׁש ִמְּמקֹום ַהָּיֵרַח – ֵיֵצא ְל ַמְסלּול ָהרַֹחב 

רל"א  ִסיָמנֹו  ֲחָלִקים,  ֲעָׂשָרה  ַמֲעלֹות  ּוְׁשלִׁשים  ַאַחת  ָמאַתִים 

י'*, ְלִפי ֶׁשֵאין ַמְׁשִּגיִחין ַעל ַהֲחָלִקים ְּבָכל ַהַּמְסלּול. ְוִנְמֵצאת 

ַהָּמָנה ֶׁשְּלַמְסלּול ֶזה ַּבְּדָרִכים ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבֶפֶרק ֶזה (לעיל יד–יח) – 

ָׁשלׁש ַמֲעלֹות ּוְׁשלָׁשה ַוֲחִמִּׁשים ֲחָלִקים, ְוֶזה הּוא רַֹחב ַהָּיֵרַח 

ִּבְתִחַּלת ֵליל ֶזה; ְוהּוא ְּדרֹוִמי, ֶׁשֲהֵרי ַהַּמְסלּול ָיֵתר ַעל ֵמָאה 

ּוְׁשמֹוִנים.

לעיל טו,ט,  ראה   – ָיַדְעָּת  יט  ּוְכָבר 
 – מ'*  י"ח  ִסיָמנֹו  המספרים.  בעיגול 
כתוב  בהם  כ"י  ויש  שור.  ממזל  החל 
כ"י  יש   – י'*  רל"א  ִסיָמנֹו  ל"ו.  י"ח 
יותר.  מדויק  והוא  ו',  רל"א  הגורסים: 
ַּבְּדָרִכים ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבֶפֶרק ֶזה – מסלול של 
 .(180° (בהפחתת  ל-51°  שווה   231°
ובחישוב  שבהלכה יא  בטבלה  שימוש 
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

48°40'

אפשר לייצגו (בתוספת 
360°) גם כך

408°40'

'177°30-נחסר את מקום הראש

'231°10≈ונקבל את מסלול הרוחב

רישום מבאר להלכה יט
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אפשרות ראיית הירח: הקדמה לפרק יז
וניתנת  הראייה,  חשבונות  גמר  לידי  באים  זה  בפרק 
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.

מהארץ – אם נתעלם  לצופה  והירח  השמש   מסלולי 
מתנועת הכוכבים במשך היום (ובכללם השמש והירח, 
הארץ  כדור  תנועת  עקב  למערב  ממזרח  כנעים  הנראים 
שעות,  כ-24  של  יומי  סיבוב  שלאחר  הרי  צירו),  סביב 
מיקום  מלבד  אתמול,  ליום  זהה  תיראה  הכוכבים  מפת 
במרחק  תיראה  השמש  לכת):  (ככוכבי  והירח  השמש 
במרחק  יראה  והירח  שלפניו,  ביום  ממיקומה  כמעלה 
השמש  השנה,  במשך  אמש.  ממיקומו  מעלות  כ-12 
תיראה כמשלימה סיבוב על מסלול המזלות (הִמלקה), 
בכיפת  כנע  הארץ  מכדור  הצופה  לעין  ייראה  והירח 
של 5°.  סטייה  כדי  עד  השמש  למסלול  קרוב  השמים 
מסלולים:  מספר  קיימים  לפרק יא,  בהקדמה  כאמור 
היום  במשך  עוברת  שהשמש  היומי  א. המסלול 
והמסלול שהירח עובר במשך היממה (במסלול המקביל 
הארץ  כדור  מסיבוב  הנובע  השמימי),  המשווה  לקו 
סביב צירו. ב. המסלול שהשמש והירח מקיפים בו את 
במשך   – והשמש  חודש;  במשך   – הירח  הארץ:  כדור 
השמים,  כיפת  על  השנה  במשך  השמש  מסלול  שנה. 
הִמלקה, מסומן כקו העובר דרך קבוצות כוכבים ידועות 
(המזלות). הירח נראה נע על רקע קבוצות כוכבים אלו, 

לעיל. כאמור  מעט,  הִמלקה  ממסלול  וסוטה 

נעשה  והשמש  הירח  מיקום   – החודש  ראש   ירח 
ממזרח  במסלולו  שהשלים  (הזווית  אורך  מיקום  פי  על 
למערב) ורוחב (ההבדל ממסלול המזלות, כלומר נטייתו 
מפני  תמיד 0°,  הוא  השמש  רוחב  לדרום).  או  לצפון 
שהשמש נעה על מסלול הִמלקה (שהוא מישור הייחוס 
של 5°  סטייה  כדי  עד  להגיע  יכול  הירח  ורוחב  שלנו), 
מן הִמלקה. בזמן המולד האמתי, הירח והשמש נמצאים 
(היטל  השמים  כדור  פני  על  אורך  זווית  באותה  בדיוק 
במילים  השמש.  עם  מתלכד  הִמלקה  על  הירח  מיקום 
במצב  למלקה).  מרבית  בקרבה  נמצא  הירח  אחרות, 
שלו  הרוחב  זווית  (ואם  לחלוטין  נראה  אינו  הירח  זה, 
שהירח  מפני  חמה,  ליקוי  מתרחש  ל-0,  מאוד  קרובה 
נע  הירח  מלא).  או  חלקי  באופן  השמש  את  מסתיר 
במסלולו סביב הארץ ומתקדם בכל יום כ-12° מזרחה. 
מתחיל  הירח  ייראה  קבועה,  בשעה  ערב,  בכל  כלומר, 
נע  והוא  לו,  שקדם  היום  מן  מזרחה  מעט  מסלולו  את 

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

השמימי). המשווה  לקו  המקביל  מסלול 

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

המזלות בִמלקה) "שוקעים" בכיוון קו המשווה.
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ר ְבָעה ָעׂשָ ֶרק ׁשִ ּפֶ  
אפשרות ראיית הירח

אורך ראשון ורוחב ראשון

ּומּוָכִנים  ֲעִתיִדים  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ֶׁשִהְקַּדְמנּו,  ַהְּדָבִרים  א  ָּכל 
ּוְתַחֵּׁשב  ַּתְתִחיל   – זֹאת  ָלַדַעת  ּוְכֶׁשִּתְרֶצה  ָהְרִאָּיה.  ִליִדיַעת 

ּוְמקֹום  ָהֲאִמִּתי  ַהָּיֵרַח  ּוְמקֹום  ָהֲאִמִּתי  ַהֶּׁשֶמׁש  ְמקֹום  ְותֹוִציא 

ָהרֹאׁש ִלְׁשַעת ָהְרִאָּיה, ְוִתְגַרע ְמקֹום ַהֶּׁשֶמׁש ָהֲאִמִּתי ִמְּמקֹום 

ַהָּיֵרַח ָהֲאִמִּתי, ְוַהִּנְׁשָאר הּוא ַהִּנְקָרא 'אֶֹר ִראׁשֹון'.

רַֹחב  ֵּתַדע   – ַהָּיֵרַח  ּוְמקֹום  ָהרֹאׁש  ְמקֹום  ֶׁשֵּתַדע  ב  ּוֵמַאַחר 
ַהָּיֵרַח ַּכָּמה הּוא, ְוִאם הּוא רַֹחב ְצפֹוִני אֹו ְּדרֹוִמי, ְוהּוא ַהִּנְקָרא 

ָהִראׁשֹון,  ּוָברַֹחב  ָהִראׁשֹון  ַהֶּזה   ָּבאֶֹר ְוִהָּזֵהר  ִראׁשֹון'.  'רַֹחב 

.ְוִיְהיּו ְׁשֵניֶהם מּוָכִנין ְלָפֶני

היתכנות הראייה לפי האורך הראשון

ַמֲעלֹות  ֵּתַׁשע   ְל ֵיֵצא  ִאם  ָהִראׁשֹון:  ֶזה   ְּבאֶֹר ג  ְוִהְתּבֹוֵנן 

להבין  כדי   – הראייה  קשת   חישוב 
את  בקווים  נתאר  שבפרק,  החישובים  את 
לקו  יחסית  הִמלקה  קו  מיקום  של  האפשרויות 
המשווה (מצפון או מדרום לו), ואת מיקומו של 
הירח יחסית לקו הִמלקה (צפוני או דרומי), סך 
מתלכד  השוויון,  בימי  אפשרויות.  ארבע  הכל 
לצורך  הִמלקה.  קו  עם  השמימי  המשווה  קו 

האיורים הבאים, נציין את המקומות הבאים: 

חיתוך הִמלקה עם האופק. מיקום השמש  ש 
בשקיעתה.

היטל אנכי של הירח על הִמלקה. ב 

היטל אנכי של הירח על המשווה. מ 

חיתוך הקו מ-ירח עם הִמלקה. ג 

נקודה מקבילת אופק לנקודה ג, על המשווה. ד 

נקודה מקבילת אופק לירח, על המשווה. ק 

ואת הקווים הבאים:

אורך שני (אורך ראשון עם תיקון). ש-ב 

רוחב שני (רוחב ראשון עם תיקון). ב-ירח 

אורך שלישי. ש-ג 

אורך רביעי. ד-מערב 

קשת הראייה.  ק-מערב 

הירח,  ראיית  זמן   – ָהְרִאָּיה  א  ִלְׁשַעת 
כ-20 דקות לאחר השקיעה (לעיל יד,ו), 29 
בחודש  החדש  הירח  ראיית  לאחר  יום 
הסופי  המרחק  ִראׁשֹון –   אֶֹר הקודם. 
כשהשמש  הירח,  לבין  השמש  בין 
המזלות  קו  מסלול  על  נמדדים  והירח 
השמש)  של  השנתי  המסלול  (הִמלקה, 
הוא  זה  מרחק  השמש.  שקיעת  לאחר 

מרחק זוויתי (לביאור ואיור ראה לעיל יא,ז).

ב  ְוִהָּזֵהר – דייק בהם.

ירח  תשרי,  בתקופת  ִמלקה 
קצרה  שקיעה  דרומי –  ברוחב 

מאוד.

ירח  ניסן,  בתקופת  ִמלקה 
ברוחב צפוני – שקיעה ארוכה.

ירח  ניסן,  בתקופת  ִמלקה 
שקיעה   – דרומי  ברוחב 

בינונית.

ירח  תשרי,  בתקופת  ִמלקה 
ברוחב צפוני – שקיעה בינונית.
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