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 תקופת נמשכה ואה ,ניסן תקופת מחדש הרביע החדש ממולד ההיא בשנה תמוז תקופת מרחק ידך3

 החדש מן תמוז תקופת מרחק הוא והנשאר לבנה חדש ממנו תגרע לבנה מחדש יתר הזאת בתוספת המוז
 בתקופת לבנה חדש עד המרחק משך ולא באדר נופלת השקופה היתה כאילו ניסן תקופה לחדש החמישי

 לבנה חדש על המרחק שהוסיף אלא גסיון ליפול ראויה תמוז תקופת והיתה וט׳ א׳ בשנת והיא ניסן
אבל בתמוז התקופה ונופלת לבנה חדש ממנו נוציא

 חכמה יודעים היו הקדמונים שהחכמים ואע״פ כלום הירח בראיית הראשונים מחקר בעלי העתיקו שלא
 אלא הירח ראיית על החדשים עושץ היו לא הדתות בעלי הישמעאלים שקדמו שהאומות לפי היעב המזלות
 מחכמינו העתקה בהם מצינו לא בהן מחשבין דין ובית עליהן סומכין ישראל שהיו והדנריס בלבד ישראל

שעושה מי מהם לקבוןויש שמקבון הזמן הלבנה חדשי עושה שהיה מי מהם יש האומות ושאר הקדמונים,

 תמוז תקופת תהיה בניסן ניסן תקופת תהיה אם
 ,לבנה חדש שיעור מושך המרחק ואין בתמוז לעולם

 במרחקה נוהג הוי תמוז תקופת חדש יודע וכשאתה
 התקופה עת ותדע ניסן בתקופת נהגת אשר המנהג

 דורש אתה אס תעשה וכן ,החדש ומן השמע מימי
 תקופת מרחק מל מוסיף שאתה אלא תשרי תקופת

 רגעים וס״ב חלקים ות״ר שעות ועשר ימים ה׳ ניסן
 אתה ואס בתשרי או באלול או נופלת התקופה ותהיה
 ח׳ ניסן תקופת מרחק על הוסף טבת תקופת דורש
 בו ותנהוג רגעים וי׳׳ז חלקים ותתק״א שעות ג׳ ימים

 התקופה ותהיה וניסן תמוז בתקופת שנהגת המנהג
 התקופה חשבון דרך וזהו בטבת או בפסליו או נופלת .

 בהם וכתוב לוחות ד' שרטענו והנה .אדא רב לדברי
 נופלת החדשים ממולדי השנה תקופות ארבע מרחק

 לידע יכול אתה הלוחות ומן המחזור שנות בכל בהם
 על ותוסיפו שתרצה שנה זו לאי ושעתה התקופה יום

 והעת והשעה היום ותמצא כנגדה שכתוב החדש מולד
 שנה בכל בחדש ובכמה התקופה בו שתפול והרגע
 והתקופה עולם ימי כל שתרצה מחזור ובכל שתרצה

 לו קרוב או האמיתי השמש מהלך על בנויה הזאת
 התקופה מן רחוקה שמואל תקופת אבל ימים בשני

 בגסיון שית^ר כמו ימים עשרה בכמו האמיתית
:ובחשבון

 זה דבר . אלו בהלכות שאמרנו לפי א פי״א
 ז״ל אמר• ההלכה מזו ו׳ ס' בתחלת

לפי הענין בזה חלוקתם עילת וכו׳ חשבון זה ודרכי
שלא

 והנשאר .לבנה חדשי תשליך והנשאר .חלקים ותרמ״ב
 של ניסן מולד על אותו תוסיף לבנה חדש בו שאין

 ניסן תקופת תהיה בו המנץ שיגיע וברגע שנה. אותה
 חשבון שעל הדברים לי ונראין ( :שנה אותה של

 דין שבין בעת השנה עיבור לענין סומבין היו זו תקופה
 הצורך. מפני או הזמן מפני מעברין שהיו .מצוי הגדול

 והוא .הראשון מן יותר האמת הוא זה שחשבון לפי
 מן יותר באיצטגנינות שנתבארו הדברים מן קרוב

 יום שס״ה החמה שנת בו שהיתה הראשון החשבון
 שביארנו האלו תקופות שתי וחשבון ז ♦ יום ורביע
 לא האמצעי השמש ובמהלך הוא בקירוב הבל דרבם

 תהיד. האמיתי השמש במקום אבל .האמיתי במקומה
 שתי קודם ימים שני בכמו אלו בזמנים ניסן תקופת

 שחשב מי בחשבון בין .זה בחשבון שיוצאין התקופות
: יום מרביע לפחות שמחשב למי בין גמור יום רביע

 לשטם החמס שנת שמחלקים החמה חדשי החדשים
 ועושין החמה מחדשי חדש חלק כל וקורץ חלק עשר

 והם משלשים יותר וקצתן משלשים פחות החדשים מקצת
 יום שלשים חדש כל החדשים שעושה מי ויש הרומיים
 אבל והפרסיים הנוצרים והס ימים חמשה ומוסיפין

 על החדשים שיעשו סברתם והיתה ההגרייס כשבאו
 חכמיהם היו לפיכך ישראל שסוברין כמו הראייה

ד בו ומדקדקים החשבון זה בידיעת משתדלים ח א  כל
 מהם ויש האמת בידו שעלה מי מהם יש ,יכלתו כפי
 בזה האמת לידיעת הגיע ולא ויגע הרבה שדקדק מי

 לפי בידו חרס והעלה אדירים במים צלל רק החשבון
 מהלך שינוי מפני גדול קושי החשבון זה שבדרכי

 וכן גבהו ובעגולת וברוחב באורך והירך השמש
 וכיוצא המדינה גובה ומנת המולד מן מרחקו שינוי

:שיתבאר. כמו בזה
 מחכמי או האומות מחכמי חכם יתבונן שמא ה

 הקירוב זה לבאר סופנו .וכו' ישראל
: לו כשנגיע במקומו

 חלקו התכונה חכמת ̂ בעלי .וכו׳ העקרים ז
 יש המנץ שזה לפי מנגלות לש״ס הגלגל

 ושתות ועשור וחומש ושליש ושמינית ורביע חצי לו
 לזולת אותו מחלקין אין ולכן שביע לו אין אבל ותשיע

 הפרק שזה לפי טלה ממזל התחלה ועשו המנין זה
 קור ולא חוס לא שוה זמן השנה בכל כמוהו אין

 שהיא צפון לצד לנעות מתחלת השמש הזמן ובזה
ב: שו תהי א פ

או

עשר אחד פרק
מחשבין היו דין שבית אלו בהלכות שאמרנו לפי א

 נכונה שרוחו מי שכל ידענו .יראה לא או הירח יראה אם ויודעים בדקדוק
 הירח יראה אם אדם שידע עד בהם שמחשבין הדרכים אותן לידע יתאוה הסודות על ולעמוד החכמות לדברי תאב ולבו
 התקופות חשבון על שחקרו הקדמונים הגוים חכמי בין גדולות מחלוקות בהן יש החשבון ודרכי ב ♦ יראה לא או זה בליל

 ולא הרבה שדקדק מי ויש .ספיקות להן וגולדו דברים מהן ונתעלמו בהן נשתבשו גדולים חכמים ואנשים והגימטריאות.
 הבדיקות ורוב הימים אורך ולפי ג :בידו חרם והעלה אדירים במים צלל אלא הירח ראית בחשבון הנכונה בדרך פגע

ה. חשבון דרכי החכמים למקצת נודעו והחקירות  נכתבו שלא וראיות החכמים מפי קבלות אלו בעיקרים לנו שיש ועוד ז
לבו שמלאו למי נכון שיהיה כדי זה חשבון דרכי לבאר בעיני כשר הדברים אלו כל ומפני לכל. הידועים בספרים
שאלו .הזה בזמן להם צריכין אנו שאין מפני בעיניך קלים אלו דרכים יהיו ואל ד .אותה לעשות המלאכה אל לקרבה

 אדם לכל אותו מוסרין ואין אותו יודעים הגדולים החכמים שהיו העיבור סוד והוא הן. ועמוקים רחוקים דרכים הדרכים
תיגוקות אפילו היום בו מחשבין שאנו הראיה פי על לקבוע דין בית שאין הזה בזמן החשבון זה אבל .נבונים לסמוכים אלא

שלמדו ישראל מחכמי או האומות מחכמי חכם יתבונן שמא ה ♦ ימים וארבעה בשלשה סופו עד מגיעין רבן בית של
 ממנו שנתעלם דעתו על ויעלה הדרכים. במקצת מעט קירוב ויראה הירח לראיית בהן מחשב שאני אלו בדרכים יון חכמת

 בעיקר.! שידענו מפני בו דקדקנו שלא דבר כל אלא דעתו על זה אל .קירוב הדרך באותו שיש ידענו ולא זה דבר
 כשיראה וכן ו :בו דקדקנו לא לפיכך .לו חוששין ואין הראיה בידיעת מפסיד זה דבר שאין ברורות בראיות הגימטריאות

 עד אחרת בדרך יתרון כנגדו שיש לפי זה עשינו בכוונה .הדרך לאותה הראוי מחשבון מעט חסרון הדרכים מן בדרך
 החשבונות ברוב אלו בדברים רגיל שאינו האדם יבהל שלא כדי .ארוך חשבון בלא קרובים בדרכים לאמיתו הדבר שיצא
 הראיה חשבון לדרכי בין .האיצטגנינות חשבונות לכל תחלה לידע אדם שצריך העיקרים ז הירח: בראיית מועילין שאין

 וכל טלה. מזל מתחילת ומתחיל .מעלות שלשים ומזל מזל כל .מעלות בש״ם מוחלק הגלגל .הן אלו דברים, לשאר בין
 כל ותחלק החשבון תדקדק וכן . שלישיות ששים ושניה שניה וכל . שניות ס׳ וחלק חלק וכל .חלקים ס׳ ומעלה מעלה

 שכוכב תדע .שניות ומ׳ חלקים ול׳ מעלות בע׳ בגלגל מקומו פלוני שכוכב בחשבון לך יצא אם לפיכך ח : שתרצה זמן
 עשר נשאר מעלות ל׳ שור ומזל מעלות ל׳ טלה שמזל לפי .זה ממזל עשרה אהת מעלה בחצי תאומים מזל הוא זה

 שכוכב תדע מעלות. בש״כ בגלגל מקומו יצא אם וכן ט :האחרון המעלה מחצי שניות ום׳ תאומים ממזל ומחצה מעלות
 בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה . הוא כך המזלות וסדר .המניינות בכל זו דרך ועל .בו מעלות בכ׳ דלי במזל זה

 מין כל תקבץ .מנין על מנין כשתוסיף או לשארית שארית כשתקבץ כולם החשבונות י :דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים
 חלק תשים ם׳ השניות מן שיתקבץ זמן וכל .המעלות עם והמעלות החלקים עם והחלקים השניות עם השניות .מינו עם

 המעלות וכשתקבץ .המעלות על אותה ותוסיף מעלה אותו תשים ם׳ החלקים מן שיתקבץ וכל .ההלקים על ותוסיף אהד
א :לחשבון אותו שתופסין הוא ולמטה מש״ם והנשאר ש״ס אותן תשליך  .ממנין מנין לגרוע כשתרצה כולן החשבונות בכל י

 כדי מעלות ש״ס ממנו שגורעין זה על תוסיף אחד בחלק אפילו ממנו שגורעין זה על יתר אותו שגורעין זה יהיה אם
ב :ממנו המנין זה לגרוע אפשר שיהא  סימן . שניות ומ׳ חלקים וג׳ מעלות מאתים לגרוע החשבון שהצריבך הרי כיצד י
 מן השניות לגרוע ותתחיל ת״ס המעלות יהיו ש״ם הק׳ על תוסיף .קכ״ל סימנן . שניות ול׳ חלקים וב׳ מעלות מק׳ .רנ״ם

 על ותוסיף שניות ששים אותו ותעשה חלקים העשרים מן אחד חלק תרים אפשר אי משלשים ארבעים לגרוע תבא השניות
שכבר חלקים מי״ט חלקים חמשים לגרוע ותחזור שניות. חמשים ישאר הט׳ מהם תגרע תשעים. השניות ונמצאו השלשים

הרימות
עוז מגדל

הפק סוף טד נדקדוק ממשנין היו שנ׳ד אלו נהלכוס שאמרנו לסי יא ®*ה  כי אומר ו׳ל שינינו וכפי ,דנסידעא כשגילי דרקיעא שנילי לי נהירין הרואה פרק שמואל כדניי סאצמגניטה מדרך כלו ..
הקבלה: מטי הוא ׳
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ו  b גלגלים ב׳ מהם תד6 לנל כשיש גששהשו הכל אכל המעגל גלגל הנקרא קטן וגלגל ג' לו שיש מהם ויש גלגלים שני לכה כוכני ולשאר ולירח לשמש שיש דע .וכו׳ הנקרא בגלגלו«א הירח או השמש או ט
 ולא לצפון לא מעליה טטה אינה המזלות גלגל חגורת כנגד שחגורתו לפי המזלות לגלגל נמהלכו שדומה לפי נקרא וכן הדומה הגלגל ונקרא במונקו הארן מהן הא׳ אבל העולם את מקיף אחד

קבוע השמש וכוכב הכוכבים בשאר מעגל גלגל ומוצק השמש מוצק נושא שהוא לפי המשא וגלגל הארן ממוצק יוצא שמוצקו לפי היוצא גלגל ונקרא בתוכו שהיא ואע׳פ במוצקו הארן אין הב׳ והגלגל , לדרוס
המשתנה האמיתי המהלך הוא המזלות גלגל אל בערך ומהלכה האמצעי המהלך הנקרא והוא כבדות ולא קלות לא נו לה אין השנה מימות יום בכל הגלגל נזה השמש ותנועת לעניו שוה אלכסונו שלו הנושא נגלגל

חביב ך לוי רבי פירוש
ז פי״א ל ט  הסדק בזה הרב פכחב מה כ

 שפירש מה עם מבואר הוא
 לפיכך וז״ל הרב שאמר במה זולחי ,המפרש בו

 יום שיומו וכו׳ מססילין שממנו העיקר עשימ
 ■ הרב עשה למה לי קשה וכר ניסן למדש שלשה

 לעשותו היה והדין לסדש שלשה מיום העיקר
 מבוארת לזה והתשובה .לחדש אסד מיום

 מיום עיקר עשה שהרב והוא דעתי לעניות
 בשנוסיף את״כ משל לשים כדי הירח ט שנראה

 יראה אם יום ועשרים השעה העיקר על
 לא עדיין היום אוחו אם ובודאי לא -או הירח

 יום בסוף יראה שלא פשיפא הראיה יום היה
 י״ב פרק בראש שכתבתי כסו ועשרים תשעה

 שכשנוסיף פשיפא הראיה יום עבר כבר ואם
 שכתב כמו הירח שיראה יום ועשרים השעה

 בסוף האמנם הנזכר. בפרק כן גם ז״ל הוא
 לא או יראה אם ספק יש ועשרים תשעה יום

 השעה תשלום אחר פרקיו בכל משל הרב ושם
 הירח שנראה נמצא בהם כמוזכר יום ועשרים

החשבון: כפי
ב ״ י  מה .וכו׳ האמצעי השמש מהלך א פ

 סמך הרב המפרש שכתב
 ימים בעשרה הוסיף ולכן אלבאתני דעת על
 אבל ונדוןומוכרח. אמיתי דבר נראה שניים ג׳

 יום באלף הרב כן עשה לא למה לי קשה
 העולה שהוא ג"כ שניים שלשה להוסיף לו שהיה
 בעשרת וכן יום במאה הנשארים שלישים משני

 העיקר אחר שהוא זה בזמננו אשר יום אלפים
 במקום מצוף יש יום אלף מקכ״ו יותר הרב של

במה גס פהוחוצל״ע. שהם חלקים ז׳ השמש

 אפשר ואי שניות. ועשיתו אחד חלק מהם הרימות
 אחת מעלה תרים לפיכך . עשר מתשעה חמשים לגרוע

 על ותוסיף חלקים ששים אותה ותעשה המעלות מן
 מהן תגרע . ע״ט החלקים ונמצאו עשר התשעה
 לגרוע ותחזור .חלקים ועשרים תשעה ישאר החמשים
 שכבר מעלות ונ״ט מאות ארבע מן מעלות המאתים
 ותיסע מאתים ישאר .חלקים ועשית אחת מעלה הרימות
 ועל .נ׳ כ״ט רנ״ט סימנו השאר ונמצא מעלות וחמשים

 שאר וכן יג : והירח השמש וגרעון גרעון בכל זו דרך
 שלו בגלגל מהן ואחד אחד כל מהלך כוכבים השבעה

 כמו אלא כבדות ולא קלות לא בו אין . שוה מהלך
 כמו למחר מהלכו כמו אמש מהלכו כט־ היום מהלכו
 אע״פ מהם אחד כל של וגלגל ויום. יום בכל מהלכו
 לפיכך יד :באמצעו הארץ אין העולם את מקיף שהוא

 את המקיף לגלגל מהן אחד כל מהלך תערוך אם
 ישתנה .המזלות גלגל שהוא באמצעו שהארץ העולם
 פחות המזלות בגלגל זה ביום מהלכו ונמצא הלוכו

: למחר מהלכו על או אמש מהלכו על יותר או
ן הירח או השמש או הכוכב שמהלך השוה המהלך ט

 שיהיה והמהלך .המהלך אמצע הנקרא הוא בגלגלו
 הוא חסר ופעמים יותר פעמים שהוא המזלות בגלגל

 הירח מקום או השמש מקום יהיה ובו ,האמיתי המהלך
ן :האמיתי  מבארים שאנו הדרכים שאלו אמרנו כבר ט
. בלבד הירח ראיית לחשבון אלא אינן אלו בהלכות

 זה לחשבון לעולם מתחילין שממנו העיקר עשינו לפיכך שמ״ח סדורה לשנה החמה שמהלך הרב שנהב
משנה ניסן לחדש שלישי יום שיומו חמישי ליל מתחילת י”הרנ. שהוסיף למה כי לי קשה פ״ו נ״ה

 תתקל״ח שנת שהיא ר״ם. ממחזור י״ז שנת שהיא זו
 ואלף תפ״ט שנת שהיא .ליצירה אלפים וארבעת
 וזו שני. בית לחרבן ואלף ק״ט שנת שהיא . לשטרות

 בארץ אלא תהיה לא שהראיה ולפי יז :זה בחשבון העיקר שנת אותה קוראים שאנו היא
 ולשאר ירושלים עיר על בנויים הזה חשבון דרכי כל עשינו .שביארנו כמו ישראל

 ובאים תמיד הירח את רואין שבהן ימים שבעה או ששה בכמו אותה הסובבין המקומות
 כנגד העולם באמצע המסבב השוה הקו מתחת נוטה הוא זה ומקום . דין בבית ומע־דים

 כנגד הישוב מאמצע נוטה הוא וכן כ״ט. ועד ל״ה עד מעלות ל״ב בכמו צפונית רוח
:כ״א ועד כ״ז עד מעלות כ״ד בכמו מערב רוח

עשר שנים פרק
שניות. ושמנה חלקים נ״ט שעות כ״ד שהוא אחד ביום האמצעי השמש מהלך א

 וכ״ג חלקים ונ״א מעלות תשע ימים בעשרה מהלכה נמצא .נט״ח כ״ד סימנם
 חלקים ושלשים ושלשה מעלות צ״ח יום במאה מהלכה ונמצא .כ״ג טנ״א סימנם .שניות

 ש״ס כל שתשליך אחר יום באלף מהלכה שארית ונמצא נ״ג. ל״ג צ״ח סימנם , שניות ונ״ג
 ונמצא .לח״ן רס״ה סימנם .שניות ונ׳ חלקים ול״ח מעלות רס״דו .שביארנו כמו מעלות
קל״ו סימנם שניות. וכ׳ חלקים וכ״ח מעלות קל״ו יום. אלפים בעשרת מהלכה שארית

כ״ח
מעלות צ׳ והוא שוה ומערג מזרח מרוח מרחקה ב״ד עגולה תחת שהיא מדינה וכל מזרח, גסאת וא׳ מערב

 וצל״ע .הראוי מן יותר שנים ז' הנזכר המהלך
 ליישבו דברים קצת לבי על עלו היות עם כי

 כתבתיס: לא ולכן בשכלי נשלמו לא עדיין
ד עו

 עד הארץ ממוצק מיושר קו כשנוציא שהרי עת בכל
 לשאר המעגל מגלגלי אחד אל או השמש אל שיגיע

 נקודה אל יגיע המזלות גלגל שעח אל ויגיע הכוכבים
 היוצא גלגל ממוצק אחד קו נוציא וכן המזלות מן
 יפגע המזלות גלגל אל ג״כ ויגיע השמש מוצק עד

 שתי בין ויהיה הראשונה מן חזן אחרת בנקודה
 המהלכים שני בין השינוי קשת נקרא קשת הנקודות
 ואע״ש ,למגרעת פעם לתוספת פעס והאמיתי האמצעי

 כמו מקום בכל הקשת מזה גדול הוא השינוי שקשת
 שחברנו החבורים מן אחרים במקומות הענין זה שאומר
']h [ציור שנניח עתה ונאמר החכמה בזו אותם
 אהז״ח היוצא וגלגל ע' ומוצקו אבג״ד המזלות גלגל

 הקוץ ושני ם' מקום בכל השמש וכוכב כ׳ ומוצק
ס׳ בנקודת וסוגעין כ' ומנקודת ע׳ מנקודת היוצאין
 אל ממנו מגיעין המזלות בגלגל ופוגעים ויוצאים
 ל״מ קשת הנקודות שני ובין מ׳ ונקודת ל׳ נקודת
 הוא ל׳ ונקודת , המהלכים שני בין השינוי קשת ונקרא

 שינוי ועלת האמצעי מקומה מ' ונקודת האמיתי מקומה
 המזלות גלגל בחצי היוצא מגלגל שנופל לפי האמיתי המהלך

 שיש המזלות גלגל שחצי ל:י .ממנו הסרה או יתירה קשת
 והיא מחציו יתר היוצא הגלגל מן נופל הרחוק המרחק בו

 היוצא הגלגל וחצי בא״ד המזלות שחצי לפי פ' ע' א׳ קשת
 פחות היוצא מגלגל בו נפל בג״ד בחצי זה ובהפך הא׳׳ח
 וקשת קשת בכל הדרך זה ועל .עז״פ קשת והוא מחציו

: התכונה הכמת בספרי שנתבאר כמו
TD ר ב  דע .וכו׳ שאנו הדרכיס שאלו אמרנו כ

 מזמננו רחוק החכם שהתחיל העיקר שזה
 שנתחיל אחר עיקר לעשות צריכים אנו לפיכך הרבה זה

 שיומו שלישי ליל מתהלת שני עיקר עשינו וכבר ממנו
 ובפי״ב רס״ע ממחזור תפעה משנת ניסן לחדש אחד

 בזה אבל פרע דרך על לידיעתו הדרך כיצד נבאר
 בזה והדרך ,כלל דרך על בידיעתו הדרך נבאר הפרק
 שלשה שיומו ה׳ ליל פמתחלת הימים מנין שנקבץ
 מן מנתם ונקה רס״ט ממחזור ט׳ משנת ניסן לחדש

 העיקרים על ונוסיפהו לירח או לשמש האמצעי המהלך
 העיקר יהיה התוספת זו אחר שיצא ומה ז״ל שיסדס

 מצאנו וכבר ,אנחנו עליו שסמכנו העיקר והוא הפני
 יום ותקל׳׳ג אלף נ׳׳ט העיקרים שני שבין הימים אלו

 נופל דל שזכרו העיקר ומצאנו ודקדקנו השבנו וכבר
 בלשונם הנקרא עשירי מהדש שני ביום ערביים משני

 הערביים שני תחלה ומצאנו משנותס תקע׳׳ג ושנת שוא״ל
ב שנת אב מחדש שלשה ביום נופל יום שהוא  י׳

: רל״א ממחזור
ז פי י ל :א׳ בפרק .וכו' תהיה לא שהראייה ו

.וכו׳ השוה הקו מתחת נוטה זה ומקום
 והיא היום משוה עגולת תחת מכוון הוא הקו זה

,סתוי אל כא ערבי בלשון ונקרא תשיעי גלגל חגורת
 ל״ב הקו זה מתחת העולם צפון לצד נוטה וירושלים

 ירושלים גם המדינה, רוחב הריחוק זה ונקרא מעלות
 ויש מעלות טי׳ו מזרח לצד המערבי הים מסוף רחוקה

 סובבת שויס חלקים לב׳ היישוב שחולקת עגולה שם
 לפי היישוב אמצע אל הולכת הדרוס אל הצפון מן

 מעלות מק״ף קרוב המערב אל המזרח מן היישוב שכל
 מחוף רחוקה מדינה כל לפיכך צ׳ המנין זה וחצי
 למדנו ומזה העגולה זו תחת היא צ׳ המערבי הים

א] [ציור מתחת נוטה ירושלים שעיר  זאת ל׳
 מן רחוקה שהיא לפי מעלות כ״ד מערב לצד העגולה
 סוף והן המדינות בכל הדין וכן מעלות ס׳יו המערב
 אלכסון א״ג וקו אבג׳׳ד עגולת הצדדים משני היישוב
 שהיא מדינה וכל השוה הקו והוא היום משוה עגולת

 שלא ואפשר , רוחב לה אין היום משוה עגולת עליו
 אאת על היישוב בסוף כשתהיה והוא אורך לה יהיה

 חצי עגולת אלכסון ב״ד וקו ג׳ או א' נקודות משתי
דג ,וחצי א' באורך היישוב לאמצע היום  לפי חרב א
 אותו שמקיף הארץ כדור שהוא והחצי דרומי שהוא

 בפאת ג' ונקודת היישוב ובו צפוני אב״ג עגולת חצי
ל׳ במקום שהיא המדינה משתנה/ רחבן אבל לס״פ/ והן העגולה וו תחת מדינות שלש ונניח

מהן
ה׳ קודם נ׳ ועל לנ׳ קודם ס׳ ועל '0 קודם צ׳ ועל צ׳ קודם ז׳ על זורחים והכוכבים מערבי מים האורך התחלת שתהיה התכונה הכמת בעלי הסכימו שהרי באורך היישוב תחלת שהיא המערבי היס חוף על

; היישוב מדינות בכל כדרך זו ועל כדרך
ך א פי״ב הל מהלכו כמו היום מהלכו אלא כבדות ולא קצות לא בו אין בשוה המהלך ושזה היוצא גלגל והוא המוסגל בגלגל השמש מהלך ושהוא האמצעי המהלך ענין למעלה ידעת כבר • וכו׳ השמש מ

אמש

עוז מגדל
ב  ׳1וג עמו ופחד המשל דנהיג מאי וכו׳ משם ין1ז היו לא דניאשונה מתניחין גמרא כ׳ג) מכירין(דף איגן אה פרק דאמי יוחג! דיני נהלפה כלול הכל .ע׳ו ופיק ט׳ו ופרק י׳ד ופיק י׳ג ופיק פי׳׳

מעניין כיצד ופ׳ הניייתא נלשון שש האמורי! דרומה או צפוגה ונשאלת וכו׳ גנוה היה כמה נמשגה הימווין השיעויין עס וכו׳ קשת של פגימתה ולא לננה של פגימתה ממה ראתה לא מעולם
; דרים אל דהילן נשמעתין נ׳ו) (דף


