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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



327 קסד וחביב החדשפי׳ב קדוש הלסת זמנים. וחביב
ט׳ הלילה כתמלח יהיה פעמים זה בחשנו! שיצא והאמצעי הרג כחג עוד ב ה האריך המפרש .ו  זה(}זכיר ר6שאנ וקודם .נאמה דנר שום פירש לא ולכסוף הראוי מן יוהר הרגה נז

 עם ענודה סורח משא עול ראשי מעל ופורק לעצמי לוקח שהייסי בזמן אם כי פנאי ברוב לא זה ונס בספרים מעצמי כ״א ממלמדי דבר ללמוד זכיתי לא הזאת בחכמה כי
ער, הקדשמעס  כי .האופן בזה והוא צרי!־. שאינו מה להביא הוסיף בעיקרים וגם הלשון ליישב כשבא בסלים דברים הס זה בכל הזה המפרש דברי לענ״דכי נראה זה כל ועם מז

בסוף גס להזכירו. מוכרח אינו הואשוה היום חצי אופני בכל מצעדי,המזלות חלוף כי והיא שבסוף האחרונה הצורה גם כלל. להביאו הוצרך למה ידעתי לא הרביעי העיקר הנה
ממאר הוא הגון דבר אמר שלא הלשון בפירוש

מנין לכל מהלכה ותוציא תכפול הזה הדרך ועל כ׳. כ״ח פירוש
 אצלך ידועים סימנין לעשות תרצה אם וכן .שתרצח

 עשרה עד ולארבעה ולשלשה ימים לשני למהלכה
 מוכנין ידועים םימנין לך להיות תרצה אם וכן ,תעשה.
 ודבר .תעשה מאה עד ולמ׳ ולל׳ יום לב׳ למהלכה

 וראוי . אחד יום מהלך שידעת מאחר וידוע הוא גלוי
 לכ״ט השמש אמצע מהלך אצלך וידוע מוכן להיות הוא
 שחדשיה בזמן הלבנה שנת ימי שהן יום ולשנ״ד יום

 לך שיהיו שבזמן .םדורה שנה הנקראת והיא .כםדרן
 עליך קל הזה החשבון יהיה מוכנין אלו אמצעיות

ש.  עד הראיה מליל גמורים יום לפישכ״ט לראייתהחד
 אין וחדש חדש בכל וכן הבא חדש של הראיה ליל

 אלו בכל חפצנו שאין יותר. לא יום מכ״ט פחות
 הראיה מליל וכן .בלבד הראיה לדעת אלא החשבונות

 הבאה לשנה החדש לאותו הדאיה ליל עד זה הדש של
.ושנה שנה בכל וכן .אחד ויום שנה או םדורה שנה

 ול״ה מעלות כ״ח יום לכ״ט האמצעי השמש ומהלך
 לשנה ומהלכה .א׳ ל״ה כ״ח םימנן .אחת ושניה חלקים
 סימנן שניות וט״ו חלקים ונ״ה מעלות שמ״ח סדורה
 וכן השמש בגלגל יש אחת נקודה ב ♦ ט״י נ״ה שמ״ח
 בה הכוכב שיהיה בעת . כוכבים השבעה גלגלי בשאר

 של הנקודה ואותה מאורו. כל הארץ מעל גבוה יהיה
.בשוה סובבת הירח מן חוץ הכוכבים ושאר השמש גלגל

 ונקודה אחת. מעלה בקירוב שנה שבעים בכל ומהלכה
 ימים עשרה בכל מהלכו .השמש גובה הנקראת היא זו

 מהלכו נמצא .שלישיות ל׳ שהיא שניה וחצי אחת שניה
 חלקים שני יום באלף ומחלכו שניות. ט״ו יום בק׳

 כ״ה יום אלפים בעשרת ומחלבו .שגיות ושלשים
 ארבע יום ועשרים לתשעה מהלכו ונמצא .חלקים
 כבר .שניות נ״ג סדורה בשנה ומהלכו . ועוד שניות
 מתחלת הוא זה חשבון התחלת שממנו שהעיקר אמרנו

 תתקל״ח משנת ניסן לחדש שלישי שיומו חמישי ליל
 במהלכה השמש ומקום . ליצירה אלפים וארבעת
 חלקים ושלשה מעלות בשבע הזה בעיקר היה האמצעי

 גובה ומקום .ל״ב ז״ג סימנן . טלה ממזל שניות ול״ב
 ושמנה חלקים מ״ה מעלות בכ״ו זה בעיקר היה השמש
 כשתרצה .ח׳ מ״ה כ״ו סימנם . תאומים ממזל שניות
.שתרצה זמן בכל האמצעי במהלכה השמש מקום לידע
שתרצה. היום עד העיקר יום שמתחלת הימים מנין תקח

 הסימנין מן הימים באותן האמצעי מהלכה ותוציא
 עם מין כל ותקבץ העיקר על הכל והוסיף .שהודענו

 האמצעי במהלכה השמש מקום הוא והיוצא מינו.
 השמש מקום לידע שרצינו הרי כיצד .היום לאותו

 לחדש עשר ארבעה שיומו השבת ליל בתחלת האמצעי
 הימים מנין מצאנו . העיקר שנת שהיא זו משנה תמוז
 מקום לידע רוצים שאנו זה היום תחלת עד העיקד מיום

 יום לק׳ מהלכה אמצע לקחנו .יום מאה בו השמש
ל״ב. ז״ג שהוא העיקר על והוספנו נ״ג ל״ג צ״ח שהוא

 וכ״ה חלקים ול״ז מעלות וחמש מאה החשבון מן יצא
 במהלך מקומה ונמצא כ״ה. ל״ז ק״ה סימנן שניות.
 בו מעלות בט״ו סרטן במזל זה ליל בתחלת אמצעי

זה בחשבון שיצא והאמצעי .ט״ז ממעלה חלקים ול״ז
פעמים ־

ר ,למחר מהלכו כמו אמש מ  ששימור ז׳ל אמרו ו
 חכם דמה היא וזו שניוס וח׳ חלקים נ׳נו המהלך זה

 השמש מהלו ששימור נספרו אמר שהרי אלנתני (קרא
 שלישיים וכ׳ שגיוס וח׳ הלקים נ׳נו אחד ניום האמצמי

 ('נו נטלמיום דמה טל אכל .נקרונ רניטיים ול׳ה
ג מי׳ז נ י׳ ׳  פחות הש(ים אלו זולה דמה ומל ל׳א י
 אצל היא שהרי החמה שנה נשיטור דמהו כפי ויסר

 ניום מש' אחד חלק פחוה ורניט יום שס׳ה נטלמיוס
 מטלות שלש פחות ורניט יום שס׳ה אלנהני ואצל

 היום .רניטי שיהיה מנה סל חלקיה ומ׳ ניום מש׳ם
 א' כיום המהלך שיטור נידיטת והדרך ,מטלוח %'

 החמה שנת שיטור מל הגלגל מטלות ש׳ם טזחלק
ט אחד ניוס השמש ■מהלך החלוקה מן לן ויצא  כ

 אלנתני דמה טל סמן ז׳ל שהוא והראיה , הדמות שינוי
 הוסיף ימים ני׳ מהלכה כשנכפל שהדי זולתו טל לא

ג טנ׳א ימים משרה שמנת אמר שהרי שניות שלש  כ׳
ע וטל לבד טנ׳א המנה תהיה החלה שאמר ד  .כ׳נ
ח׳ טל יהרון אחד כיוס נמהלכה שיש לפי אנל ט ׳  נ

׳  מאסים כמו ימים טשרה אוסם קנן שלישיות נ
ג׳ ק׳ף מהן לקח שלישיות  טל אותם והוסיף שניוס נ

 אותן כפל שלישיות כ' וניתט כ׳ג נהיו שניות הכ׳
 טל אותן והוסיף שניות ג׳ מהן ולקח פטמים טשר
ג ל׳ג צ׳ח שהוא אמר שהרי יום ק׳ נפל  הדין וכן נ׳

 השיטורין נכפילת והדרך . ונחדש נשנה נמהלכה
 למטלה שאמר המקרים ידיטת אחר למנין היא נרורה

:י׳א פרק
 הנקודה זאת .וכו׳ השמש נגלגל יש אחת נקודה ב

 המרחק והוא אנג טרכי נלשון נקראת
 וכנגדה ז׳ נקודה שקדמה נצורה והיא הארן מן הרחוק
 טרני נלשון ונקראת הארן מן קרובה אחרת נקודה

 הצורה וטל ה' נקודת שקדמה בצורה והיא הצן
ן [ציור שטברה  נקודות הב׳ ואלו פז׳ט ח הא' היא ל׳
 אחת מטלה בכבדות ומהלכה לכת כוכני לכל נמצאים

 הירח מן חון האחרונים דטת טל שנה ט׳ נכל
 י׳א יום בכל והוא קל נו המרחקים אלו שמהלך
■ מטלות  מן מהלכם הנקודות אלו וכל .חלקים וי׳נ
 מן נהפך שמהלכו הירח מגונה חון למזרח המטרנ
 מהלך נשיטור שזכרנו נמה וכשתתנונן ,למטרנ המזרח
 מפסיד אינו אנל קרונ נו תמצא ובשנה נחדש הגונה

 : למטלה שאמר כמו הירח ראיית נחשנון
 ארנטה תחלה לידט אתה צריך וכו׳. שיצא והאמצעי

 הטיקר ההלכה. זו תנין ואח׳כ טקרים
מ הצומחים המזלוס מנס טנין הראשון כ׳  ונקרא נ
 ,ולילו היום שיטור ידיטת הב׳ הטיקר .המזלות מצטדי
 הטיקר ,והאמהי האמצטי היוה טנין ידיטת הג׳ הטיקר

 .ובקוצר באורך והלילות הימים השינוי טלת ידיטת הד׳
 זורחין טגולה שיש ידוט דבר הראשון הטיקר וציאור
ה משוקטין והכוכביה המזלוס ממנה  בלשון נקרא נ
ד א׳ב טגולת שהיא ונניח אופק, אל דאיר׳א טרני  ג׳

 המזלוס גלגל נקראת כנגדה סובבת שהשמש והטגולה
 בשוה הט׳ הגלגל שחולקת והטגולה .ג׳ ה׳ א׳ נטגולת
 טרני בלשון נקראת היום משוה טגולת ונקראת
 נקודת ונניח ,זה׳ח נטגולס אלגה׳ר מטד׳ל דאי׳ר

 וכשיטלה מאזנים מזל ראש וכנגדה טלה מזל ראש ה׳
 משוה מטגולת מלק טמו יטלה המזלות מגלגל חלק

 כמו הראשונה נטגול נוגטות אלו נקודות ושתי ,היום
ה קשת והוא כלי טלה מזל שטלה אומר שאתה  ג׳
 מנתו והוא ה׳ח קשת היום משוה מטגולת טמו יטלה

 «ך וטל מטאלט׳־ה טרבי נלשון ונקרא הטגולה מזו
 מקום בשינוי תשתנה הקשת וזו .המזלות נשאר זו

 יהיה השוה הקו החת שהן שהמדינות לסי המדינות
ג כ׳ז טלה למזל הקשת זו שיפור נהן  חלקים נ׳

 ידיטת הדרך זו וטל חלקים ז׳ כ׳א במצרים ושיטורם
 וביאור .ליב] [ציור צורתו היא יזו מזל לכל שיטורס

 ויומו הלילה שיטור ידיטת והוא השני הטיקר ידיטת
 ותוספת ט׳ לגלגל שלימה תנוטה הכולל הזמן והוא
 משוה מטגולס אחד כיום השמש תנוטת מכל היא קשת
 היום שיטור יהיה שור מזל נראש שהשמש ונניח היום

 מה טל זה ויוסיף מטלות ש׳ס הנקודה בזו והלילה
ה המוסגלת השמש תנוטס טס היום ממשוה שיטלה  נ

 ,והאמתי האמצטי היום כולל הטנין וזה ,אחד ביום
 שלימה הנוטה היא האמצטי שהיום הג' הטיקר וביאיר
 השמש אמצט כשיטור היום ממשוה קשת ותוספת יומית
 קשת ותוספת שלימה חנוטה האמתי והיום אחד ביום

שבהם שהפגולות דט .הרביטי הטיקר וניאור ,א׳ ניום השמשהאמסיס חניטת מנת שהוא היום ממשוה
תשוב

 שהביא האהר במשל כהב שהוא ,האופן בזה
 פחות והוא וכו׳ ל׳ ברומב מסאלעסו נקה וז״ל

 וזה חלקים וש״ו מעלה בי״ג השמם מאמצע
 האמיחי הזמן בה -שהוסיף ישרה משעה השיעור

 איך ידעחי לא ועסה .ע״כ וכו׳ האמצעי על
 האמצע מן הסרים יהיו שהמצעדים אפשר
 האמתי הזמן כי האמצעי על האמתי הזמן ויוסיף

 הוא ובודאי מהמצעדים העולה שיעור הוא
 מן מסרים המצעדים אם האמצעי מהזמן חסר

 דבר שהבין למי מאד מבואר וזה האמצע
הג׳ ובמשל הב׳ במשל כתב עצמו ובזה בחכמה.

 בזה והאמצעי וז״ל לגרוע צוה להוסיף לו שהיה
 ויהיה וכו׳ א׳ במעלה המעאלע מן פחות המשל
וכו׳ אותו ונגרע מנתה ונקח וכו׳ האמתי הזמן
 האמצעי מן גדול הוא האמתי הזמן ואם .ע׳׳כ
 צוה ואיך האמצע מן יותר הכוכב הלך כן אס

. קשה הד׳ במשל גס לגרוע.  כפי האמת כן
 שצוה ז״ל הרמב״ם מדברי כן שלמד הנראה
ומחצי• בתולה מצי עד סלה שמחצי במזל להוסיף
 טעות זה אבל לגרוע, צוה דגים חצי עד מאזנים

 שהוא דבר נאמר הלשון ליישב בשביל לא כי
 קושיא יש עוד .והשכל החכמה כפי שקר

 לדעת כי ,והיא הזה המפרש דברי נגד אחרה
 ימים גבולי ב׳ בין שיש באמה מאמתי הזמן ,

 מקום לדעה צריך יום מאתים או במאה רצוני
 המענה אותה ועליית בהתחלה האמתי השמש

 אותה ועלייה בסוף השמש ומקום מהתחלה
 וזה מהשניות הראשונות העליות ולגרוע המעלה
 כן ואם בהתחלה ולא בסוף כן עשה המפרש

 כנגדו קושיות לבקש כוונתי ואין .כלל דקדק לא
ה. מועלת אין כי  זה בכל הארכתי אמנם בז

 דעתי כיד להשיג שהשתדלתי מה שבכל לפי
 יכולתי לא ז״ל פרמב״ם לשון פרטי כל הקצרה
.ממרום רוח עלי יערה עד עדיין ליישבם

 מושגת היא באמת הלשון כוונת שכלל היות עם
 אמת אס לברר השתדלתי ולכן לענ״ד. ה״ל אצלי
.נכונה דבר לא כי וראיתי הזה המפרש מ״ם
 כי ראו הזאת החכמה בעלי כי אומר ולכן

 אמד יום כי ר״ל לזה זה שוים אינם הימים
 היות ואס .ולילו אחר יום עם שוה אינו ולילו

 בשני או אחד ביום נרגש אינו הזה החלוף
 וסבת יותר. או יום בכ׳ יורגש זה כל עם ימים

 מנועה הוא ולילו יום ששיעור לפי הוא החלוף
 השמש שהלך מה עליית ועוד הגלגל מכל אחת
 ושינוי חלוף בו יש וזה האמתית בתנועתו במזל
 אינו במזל השמש מי.לך כי האחד .פנים משני
 והוא פחות הולך פעם כי הימים בכל שוה

 והוא הרבה הולך ופעם גלגלו ברום כשהוא
 כי הוא השני החלוף .גלגלו בשפל כשהוא
 יום בכל במזל שוה השמש מהלך יהיה אפילו
 ואם שוה איט המשוה ממעלות עלייתו ויום

 אין האמצעי המהלך כן אס שויס אינם הימים
 בשוים אם כי האמתיים בימים לכופלו ראוי

 הימים אותם חסרים כמה לראות צריך ואח״כ
ולחסל׳ השוים שהם מהאמצעים האמתיים

 האמצעי מהמהלך השיעור לאותו הראוי המהלך
 יתרים כמה או .השוים הימים על המוכפל
 השיעור לאותו הראוי המהלך ולהוסיף עליהם

 כללית סבה היא זו .המוכפל האמצעי מהלך על
 מה אמנם המפרש כתב כאשר ז״ל הרב לדברי
 שמחצי בימים הכוכב מהלך להוסיף.על שצוה
 חצי עד מאזנים ומחצי בהולה מצי עד מלה

 הימים שבכאן לפי היא הסבה לגרוע צוה דגים
.החמה שקיעת עד הממה משקיעת נמנים
 הם סרטן ראש עד גדי שמראש המזל והנה

 סרטן ומראש העלייה וקצרי השקיעה ארוכי
 וארוכי השקיעה קצרי' בהפך הם גדי ראש עד

 מתחלת יום ל׳ או ך׳ נקח אם כן ואם העלייה
 גדולים הס בודאי סרפן ראש עד טלה

 הכוכב מהלך תוספת להוסיף וצריך מהאמצעיים
מד הדין וכן השוים הימים על המוכפל הכוכב מהלך על ולהוסיפו המועט השיעור באותו

קךוב
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פירוש

 טלה לראש קרוב עד מאזנים ומראש וכל מכל נשלם אוסוהחלוף שאז מאזנים לראש קרוב עד הולךומחקצר סרטן ראש עד וגדל םר.יההולך התוספות יתרון ני מאזנים לראש קרוב
 ומתמעט הולך המלוף אוהו פלה ראש עד גדי ומראש הרבה השקיעה קצרי הם גדי ראש עד מאזנים שמראש שהמזלות כיון מהאמחיים הם גדולים יותר האמצעים שהימים רצוני בהפך הוא

 למקום או התוספת למקום כללית סברא לך הרי .נתבאר כאשר הרמב״ם דברי לישב בידו עלה לא ולכן המפרש אותו הבין לא לשקיעות העליות בין שיש המלוף וזה .טלה בראש ונשלם
 ומי .נראים מזיקים אינם שיאמר מהדברים בקצת יתרון או חסרון שיש שאע״ס הרב שאמר מהדברים הם לענ׳׳ד כי סבה להם לתת כח בי אין הרב שנתן המ־סיים הגבוליס אבל הגרעון

שמקום לי לני,אומר כי הוא כן לומר שהכריחני

 שקיעת קודם או .בשוה הלילה בתחלת יהיה פעמים
•בשעה החמה  ודבר . בשעה החמה שקיעת אחר *או .

 אנו שהרי . הראיה בחשבון בשמש לו תחוש לא זה
 הדרך ועל .הירח לאמצע כשנחשוב זה קירוב משלימים

אלף אחר ואפילו שתרצה עת לכל תמיד תעשה הזאת
שנים

 שתקן אחר הוא בעיקר הרב שאמר השמש
 הוצאתי ואני ̂ השכל כפי מוכרח חה הימים
 של והשקיעות בעיקר האמתי השמש מקום
 ל״ב מעלות י' ל״ב ברוחב שהם המעלה אותה

 הרוחב באותו סלה חצי שקיעת גס .חלקים
 האמתיים שבינתיים הימים שאותם ומצאתי
 חלקים וך' אחת מעלה האמצעיים על יתרים
 שליש ועוד החמה שקיעת עד וזהו בקרוב

הראייה עת שהוא החמה שקיעת אחר שעה
 האמצעי הירח במקום דבר להוסיף צוה לא זה בכל והרב . בקירוב וחצי ו'מעלות יהיו
 הירח שיוכל והלאה מכאן אמנם .מהאמצע חלקים מס״ו פחות הוא כי מזיק שאינו לפי

 הס״ו שמלבד שור סוף עד אותם להוסיף צוה חלקים ס״ו מהזמן שיעור באותו ללכת
 בזמן היה לא אבל סלה בחצי הנוסף לזמן קרוב מסף זמן עוד יש להוסיף שצוה חלקים
 ל' להוסיף צוה והלאה מכאן אמנם ל' לשיהיו אחרים חלקים ס״ו להוסיף יותר הנוסף

 האמצעיים על האמתייס הימים יתרון בשיעור כשיש הדברים כלל .וכו׳ סרסן סוף עד
 אינו מזה ולפחות להוסיפו ומצוה אליו חושש הוא חלקים ס״ו בו ללכת הירח שיוכל זמן

 כתוב לי יש וזה .בפחות לא אליו חושש הוא כזה זמן חסרון בהם כשיש גס ̂ חושש
 האמצעיים על האמהיס לימים שיש היתרון הרב שכתב הנבוליס כל לזמן הוצאתי כי בנסיון

 אנו שהרי הראייה בחשבון בשמש לו תחוש לא זה ודבר הרב מ״ש ופירוש .החסרון או
/ משלמים ו כ  הירח כתקון הקן עצמו שבשמש זה שקירוב המפרש כתב כאשר כוונתו אין ו

 אבל ̂ שבשמש וחצי חלקים לב' יחוש שלא כ״ש חלקים מס״ו לפחות חשש לא בירח שאס
 בירח אמנם למיעוסו בשמש הימים חלוף מצד הבא הקירוב לזה לחוש שאין כוונתו

 דברי בהבנת הקצרה דעתי יד שהשיגה מה זהו .שם זה ישלים הוא גדול הוא שהקירוב
 פעמים זה בחשבון שיצא שהאמצעי אמר שהרב לי שקשה לפי עצמי על סומך ואיני .הרב
 הזמן הוא שאז תאומים בסוף זה על חפשתי ואני כשעה החמה שקיעת קודם יהיה
 חמישיות כ״ד אס כי החמה שקיעת קודם שיקדם מצאתי ולא גדול יותר הוא החלוף שזה

 יותר החמה שקיעת אחר זה בחשבון האמצע יוצא שאז קשת סוף על חפשתי גס ̂ שעה
 מ״ש גס .וצל״ע' בקרוב ושליש כשעה החמה שקיעת אמר מתאחר שהוא ומצאתי מאוחר

 לענין נוגעים דברים הס שם מ״ש כל כי בסלים דברים הס פי״ד בסוף הזה המפרש
 הוא לתקנו רצה שהרב הימים חלוף אמנם שאצלו הלילה לקשת היום קשת בין שיש החלוף
 וא"כ אחר ולילות ימים לסך ולילות ימים סך בין או אסר ולילה ליום ולילה יום בין שיש החלוף

 הימים לחלוף המסלול אמצע במהלך הרב השש לא למה עוד לדקדק וראוי .בסלים דבריו כל
 או המסלול אמצע על להוסיף לו והיה הירח אמצע למהלך קרוב הוא שמ^כו כיון

 לענ״ד מבוארת לזה והתשובה . הירח אמצע תיקון דקי לסך שוה דקים סך ממנו, לגרוע
 או להוספת ל' עד יגיעו שלפעמים רבים הס המסלול אמצע תיקון שדקי אע״פ כי והיא

 דקים מל' במזל להגיע שיוכל הרוב כי מועס דבר הוא המזל בערך זה כל עם לגרעון
 מסלול מנת בלוח מבואר זה תראה כאשר דקים שלשה עד יעלה לא המסלול מאמצע

 אמת שהוא תראה ומכאן .בראייה מזיק אינו כי לתקנו הרב חשש לא ולמיעוסו הירח
 באמצע תקנו שלא כמו למיעוסו השמש באמצע הימים חלוף הרב תקן שלא שכתבתי מה

 .בזה חשש לא בזה חשש שלא וכמו שוה להיותו קרוב הוא במזל משניהם העולה כי המסלול
 ולדעתו המסלול אמצע תקן לא הרב כי הרגיש ולא וכל מכל בסלים הס המפרש ודברי

 אלו לכל חשש לא הרב איך בעיניו שיקשה ולמי .השמש אמצע שתקן כיון לתקנו לרב לו היה
:חושב אני וככה אחר ממקום הרב השלימם אולי כי אליו אומר שכתבנו הקרובים

כתב

 בעגולת נחלקה מהן אחש כל יום בכל השמש חסוב
 חלקים כב' האופק מגולת והיא והעריגה הזריחה

 משום תחת שהיא מדינה בכל והוא שוין יהיו פעם
 המקומות באלו והלילה היום לפיכך .השוה הקו על היום
 השוה הקו מתחת הנונוות המדינות ובשאר תמיד שוין

 שונים חלקים בשני היום מסבה עגולת לדרום או לצפון
 בצפון שהישוב ומפני . משתנים והלילה היום לפיכך

 ארוכים הימים יהיו הצפונים כמזלות השמש כשתהיה
 עגולת על אינם היום משוה צדי ששני לפי ,מהימים ארוכים הלילות יהיו בדרומיים וכשתהיה מהלילה
 יהיה לפיכך בדרום שפל והדרומי בצפון גבוה הצפוני הצד אגל השוה הקו שעל המדינות כמו האופק
 הימים יהיו לפיכך האופק תחת למעה מחציו פחות וקשת מהציו יתר למעלה השמש ממסיבת קשת בצפון

 של מהקשת פחוס מעלה של שהקשת לפי בהפך הדרומיים ובמזלות הצפוניים במזלות מהלילות ארוכים
 מעל גבוה היום משוה וציר הנועה האופק צורח היא וזו .ל״ג] [ציור האופק מעל צורתו וזו מעה,
 והאמשי האמצעי מקומה שבין שלה השווי קשת והוא בה מוסגל אחד שינוי לה יש שהשמש ודע .האופק

 מאזנים בראש או •עלה בראש או השמש כשתהיה תכליתו וסוף קען יהיה ופעם גדול יהיה פעס הקשת וזה
 בראש וכשתהיה הממוצע. במרחק כשתהיה מעלות.והוא שתי מקומות השני באלו גדלו סוף יהיה
 הארבע אלו ובין כלל/ שווי לה אין הקרוב המרחק והוא גדי בראש או הרחוק המרחק והוא סרען

 אלא מעלות שתי מגיע.עד אינו אבל הרבה בין מעט בין המיד מזה פחות השווי קשת יהיה נקודות
 שישתנה מה לפי לגרעון ופעם האמצע על לתוספת ראוי השווי זה יהיה ופעם מאזנים או עלה בראש

 מל סרען וראש גדי ראש שבין במזלות השמש כשתהיה האמצעי מן יתר יהיה פעם האמתי הלוכס
 וראש סרען ראש שבין במזלות והוא האמצעי מן פחות יהיה ופעם עלה ראש שבאמצעם והס המזלוש סדר
 ממים או ביום גלוי אינו השינוי וזה מאזנים מזל ראש שבאמצען המזלות והס המזלות סדר על גדי

 וכשתרחק שווי לה אין שלה בגובה השמש כשתהיה שתאמר כמו רבים. בימים ט ומורגש מעועו מפני
 וי״ג כח״ל השווי יהיה מעלות י׳ תתרחק ואס ,שניוח ושני חלקים שגי השווי יהיה אחד יום ממנו
 •מעלות בג׳ השמש כשתהיה והוא שניות ושלשים מעלות לשתי שיגיע עד השווי זה יוסיף וכן שניים
 מעלות שתי עד ונוסף הולך ואח׳יכ ,גדי ממזל ראשונה במעלה שיכלה עד וחסר הולך ואח׳׳כ מאזנים, ממזל

 וחסר הולך ואח״כ תכליתו בסוף השווי יהיה דגים ממזל מעלות בכ״ח השמש כשתהיה חלקים ושלשים
 ועריבתה זריחתה בשביל אחר שינוי לשמש ויגיע .כלה הוא ושם סרען ממזל א׳ המעלה אל שיגיע עד

 על והוא .המזלות מצעדי ונקרא אלכרו״ג מעאל״ע הנקרא היוס ממפוה עמה העולה הקשת מפני והוא
 המדינות הן ואלו ,ממנו רחוקה כשתהיה והשני , השוה הקו על המדינה כשתהיה הראשון ,פנים שני
 תחת שהן המדינות בכל שוה האחד בחלק המעאל׳׳ע ודין ,העולם ,לצפון מרחקה והוא רחב להן שיש
 מעלות כ׳יז השוה הקו שעל המדינות מן באחת עלה מזל עס היום ממשוה כשיעלה כלומר השוה הקו
 אר ק׳ הס ואפילו היוס משוה שתחת המדינות מן אחרת במדינה השיעור בזה יעלה ג"כ חלקיס ונ״ג
 ואחד צפוני אחד השוה הקו שעל המדינות כל אופק על הס היום משוה צידי ששני בזה והעילה .אלף

וג׳ אבג״ד העולם אמצע אופק ל׳׳ד] [ציור עגולת ונניח .ואופק אופק כל מתקכצים ועליה דרומי
 משוה אלכסון הוא אה״ג וקו ה' נקודת היישוב אורך ואמצע בדרום וד' במזרח וא' בצפון וב' במערב

חג. יהיה לא מדינה עליו תהיה שאס השוה הקו והוא היום רו ^  עגולת ה׳ לנקודת היום חצי ונניח ל
 בצפון שהיישוב ולפי ,מערב בין מזרח בין מעלות צ' צד מכל מרחקה ה׳ נקודת תהיה לפיכך בה״ד
 השום הקו מן רחוקה שהיא מדינה כל לפיכך ג׳ נקודת והיא המערב מן מרחקה הוא מדינה כל ואורך
 כג^ד קשת והוא המערבי האופק מחצי מרחקה והוא המערב מן אורך לה יש וגס רוחב להן יש לצפון
ז׳ נקודת והיא מעלות פ' ג׳ מנקודת מרחקה המדינה ג״כ ונניח המערבי הים חוף על תהיה אס אלא

 מנקודת מרחקה מדינה נניח וגס ,בז״ד שלה היום חצי ועגולת חבע״ד שלה האופק יהיה השוה הקו על
 שתי ונניח ,בלד שלה היום וחצי מ״ד ס׳׳ב שלה ואופק השוה הקו על נ' נקודת והיא מעלות ע' ג׳

/ והשנית ששים האחד לצפון, השוה הקו מן מדינות  והשנית דח״ב אופק שוכני ראש על עוברת האחת ע
 על שהיא מדינה לכל היום חצי שעגולת לך יתבאר הזאת הצורה מן לפיכך ,דז״ב אופק שוכני ראש על
 לכאר לנו ^ות הענינים אלו שהקדמנו ואחר המדינות, מן למדינה אופק שתהיה אפשר השוה קו

 חכמת שבעלי תחלה דע .וכו׳ כשוה הלילה בתחלת יהיה פעמים זה מחשבון שיצא והאמצע שאמר דבריו
שרצו והחדשים והשנים הימים כל וכן תמימה שנה ועד חדש י׳׳ב ועד שלשים עד וכן ימים שני מנת והיה אותו וכפלו א׳ יום מהלך הניחו שירצו עת לכל כוכב כל אמצע מקום לידע כשרצו הגימטריאות

במיץ אותם להניח יסכן לא שוה שיעור על שהכפילה ולפי כ׳״ה גנ״ז ימים ובשלשה יו״מ אנ״ח ימים ושני כ׳ ח' נ׳׳ט אחד ביום השמש שאמצע שאמר כאילו .שוה בשיעור הוספתו אמצעי מהלך מכל השיעורים וכל
 לא האמתייס הימים על אותם עשו ואילו שוים בימים שהיא לפי שוה האמצעי הכוכב מהלך כפילת תהיה לפיכך תמיד שוין שהן האמצעיים הימים מן יתר הס שפעם האמתייס הימים והס המשונים הימים על

ואפשר המטאל״ע, מן יתר האמצע יהיה אם החמה שקיעת עד הגיע שלא אפשר השויס לימים האמצעית התנועה כשקבן לפיכך ,ישתנה אלא וזמן זמן בכל ידוע שיעור האמשיים לימים שאין לפי נכון דבר היה
ז״ל שעשאו העיקר על נוסיפנו שניות מ׳א חלקים וט״ז מעלות מ״ע האמצע מן מנתה יום חמשים העיקר על אותן שנוסיף הימים נניח משל ,המעאל״ע מן חסר האמצע יהיי אס החמה שקיעת לאחר שתתאחד

ש״ס האמצע על שנוסיף אחר האמצע מן הגובה נגרע י״ו מ׳׳ה כ״ו הגובה יצא שלו העיקר על יום גחמשיס מנתו תוספת אחר יהיה והגובה שניים י״ג חלקים ך׳ מעלות א השמש אמצע יעלה ל״ב ז׳*ג שהוא
וי״ג חלקים וי״ח מעלות לז האמתי השמש מקום בידנו יעלה השמש אמצע אס המנה זה נוסיף ק״פ על יתר הזה שהמסלול ולפי חלקים כ׳׳ח השווי מן ומנתה שניים ונ״ז חלקים ל׳׳ד מעלות שכ׳׳ט ישאר מעלות
 הזמן על אותו תוס־ף אס האמצעי על האמתי הזמן בה שהוסיף ישרה משעת השיעור וזה חלקים וט״ו מעלות בי״ג השמש מאמצע פחות והוא חלקים ונ׳ מעלות מ״ג יהיה ל׳ ברוחב מעאלעתו נקח שניים

שקיעת לעת השמש אמצע בידינו עלה השמש אמצע על אותה נוסיף במעט, חלקים מב׳ יותר השמש מאמצע ומנתה חלקים נ׳יג השעה מן מנתה חלקים וט׳׳ו מעלות הי׳׳ג וזו החמה שקיעת עד הזמן יגיע האמצעי
בידינו יעלה ל״ב ז״ג עליו ונוסיף ל״ג צ״ח והוא יוס ק' מנת העיקר על נוסיף אחר משל .החמה לשקיעת הירח אמצע וזהו שניות וח׳ חלקים כ׳׳ט הירח אמצע על נוסיף וכן ,שניים וכ' חלקים וכ״ב מעלה נ״ו החמה

והוא בקירוב מעלות ק״ה ישאר האמצעי מן המנה נגרע מק׳ף פחות היה שהמסלול ולפי ,חלקים ל״ח השווי מן מנתו ב׳ נ״ב י״ח המסלול יהיה שניים כ״ג מ״ה פ״ו והוא הגובה ממנו נגרע כ״ה ל״ז ק״ה
הירח אמצע או השמש אמצע מן מנתה הירח או השמש אמצע על להוסיף צריכין לפיכך שעה חומשי ד׳ והיא שניות וג' מעלות בי״נ האמצע מן פחות והוא נ״ז צ״כ יהיו מטאלעה׳א נקח האמתי השמש מקום

 וי״ח חלקים וי״א מעלות ר״ר לנו יצא העיקר המנין זה על וכשנוסיף שניים ומ״ו חלקים וז׳ מעלות קצ״ז הוא השמש מאמצע יום ר׳ מנת עיקר על הוספנו אחר משל ,החמה לשקיעת האמצע שיהיה עד
 ר״כ ישאר האמצע מן המנה נגרע מק״פ פחות שהמסלול ולפי הלקים, וחמשיס אחת מעלה השווי מן מנתה שניים מ׳1 חלקים וכ״ה מעלות קי״ז השמש מסלול לנו יצא מ׳׳ה פ״ו והוא הגובה ממנו נגרע שניים

 המשל גזה האמתי הזמן ויהיה שעה מעשור קרוב והוא חלקים וכי׳ג אחת במעלה המטאלע מן פחות המשל בזה והאמצעי בקירוב חלקים ול״ד מעלות ר׳׳ה ומעאלעה״א האמתי השמש מקום וזהו י״ח כ״ע מעלות
 רצ״ה והיא השמש מאמצע יום ש' מנתה העיקר על נוסיף אחר משל .החמה לשקיעת הירח או השמש אמצע שישאר האמצע מן אותו ונגרע והירח השמש מאמצע מנתה ונקח שעה בעשור האמצעי על יתר
 ש״ג בידינו יעלה אמצע על אותם נוסיף חלקים וי״ב אחת מעלה השווי מן ומנתה בקרוב מעלות רי׳ו המסלול ישאר מ״ה מ״ה פ״ו והוא הגובה ממנו נגרע י׳׳א מ״ה ש״ב יהיה העיקר תוספת ואחר ל״א מ״א
 נגרע האמצעי על האמתי הזמן בו שיוסיף וזהו בשעה מס' חלק נ״ו כמו והוא חלקים וה׳ מעלות בי״ד האמצע על יתר והוא חלקים ושני מעלות שי״ח יהיו מטאלעה׳׳א נקח האמתי השמש מקום והוא י״א נ׳יז

 .מאד עד קשה ההלכה שזו לפי היטכ הדבר שנבין מאחר הדברים לאורך נחוש ולא גוריו על הדבר שיודע כדי במשלים הארכנו וכבר ,החמה שקיעת לעת האמצע לנו יצא לירח לשמש האמצע מן מנהו
 . חלקים ול״ו מעלות בי״ד מטאלעה״א על יוסיף הקשת לפיכך כ״ד ע״ה פלשים ברחב ומטאלעה״א תשעים הקשת שהרי תאומים מזל סוף הס מעאלעה״א על האמצע תוספת סוף בהן שיש שהמעלות ודע

̂יס ול״ו מעלות רפי׳ד ומטאלעה״א מעלות ר״ע הקשת שהרי קשת מזל סוף הוא המטאלעה״א מן פחות הקשה שבה והמעלה  כ׳ מהם אחד שכל מאזנים ראש הוא למטאלעה״א שוה שכה שהקשת והמעלה חלר
זה בחשבון שיצא והאמצע עתה אמר שהרי ,הנה דבריו על בנויין שהן לפי פי״ד בסיף שכתב דבריו שנשלים לנו יאות העניינים באלו שדברנו ומאחר . מעאלעה״א ולא קשה לא שם אין עלה ראש אגל מעלות

:האמתי לזמן שוה האמצעי הזמן יהיה האמתי השמש מקום למטאל״ע למטה שוה האמצע כשיהיה והוא בשוה הלילה בהחלת יהיו פעמים
 חסר או מעט יתר או אחת שעה כמו אלא המדינות באלו החסרון יגיע ולא שחסר הזמן מנת האמצע על להוסיף וצריך האמתי הזמן מן פחות האמצעי שיהיה בזמן והוא בשעה. החמה שקיעת קודם או

 האמצע מן לגרוע וצריך החמה לשקיעת שיגיע עד היתר כנגד האמצעי הזמן מן לגרוע צריך לפיכך האמתי על יסר האמצעי הזמן שיהיה געת והוא . בשעה החמה שקיעת אחר או : שנתבאר כמו מעט
 הוספתו אס חסרונו וסוף מעט יתר או הלקים מכ׳ קרוב בשעה השמש תנועת והיא מועט דבר שהוא לפי .וכו׳ בשמש לו תחוש לא זה ודבר : החמה לשקיעת האמצע שיהיה עד היתר כנגד לירח או לשמש

 בחצי האמצעית הירח ותנועת א׳ מחלק יותר זה קירוב יהיה שעה חצי היתר או החסר הזמן יהיה שאס לפי .הירח לאמצע כשנחפוב זה קירוב משלמין אגו שהרי : שעה היתר או החסר הזמן כשיהיה הוא
כס השמש ותנועה שעה כמו היתר או החסר הזמן ואס ממנו אותה נגרע ופעם הירח אמצע על אותה נוסיף פעס חלקים ט״ו ישאר שעה בחצי הירח ממהלך הקירוב זה כשיגרע כמעט חלקים מי״ו יתר שעה

כמז
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 השמש המעה לשעה הירח מהמעה נגרע מלקים מל״ג קרוג כשמש הירח ותנועה ומחצה מלקים כ' נמו

 גהכאר הנה .ממנו אוהה יגרע או הירח אמצע על אוהה יוסיף פעם חלקים שלשים כמו ישאר לשעה
 מחצי השמש היהה אם י״ד פרק כסוף ז״ל ואמר אמצעהירח, השמשכחשכון שכשכיל הקירוכ השלום

 ט״ו עד מלה מהחלה השמש אמצע יהיה שאם שהוא, כמוה הירח אמצע הניח טלה מזל חצי עד דגים מזל
 מן חסרים שלשים כרחכ המטאל״ע יהיה ממצו מעלות
 משליש קרוכ והוא חלקים וכ״ו מעלות ד׳ כמו האמצע

 האמתיים הימים סוף יהיו מלה כראש כשהשמש שעה
 כל כולל וזה כשוה החמה שקיעת עד הזמן ויהיה
 שעה שליש כמו שהוא והממאלע אמצע שנין וזה אופק
 : דגים מזל כחצי הדין וכן החמה. שקיעת לאחר ההיה
 מאזנים מזל תחלה עד מלה מחצי השמש ההיה ואם

 שהממאל״ע לפי חלקים. מ׳ו הירח אמצע על הוסיף
 וכ״ו מעלות ר' כמו האמצע מן תחסר מלה כחצי

 החסר טלה מזל כסוף והממאל״ע שאמרו כמו חלקים
 מזל וכחצי חלקים ונ״ג מעלות ח' כמו האמצע מן ׳

 ול״א מעלות י״כ האמצע מן הממאל״ע החסר שור
 האמצע מן הממאל״ע תחסר שור מזל וכסוף חלקים

 אמצע על הוסיף לא ואעפ״כ .חלקים ול״א מעלות י״ד
 שעה כחצי מהלכו אם כי מעלות המ״ה כאלו הירח
 ונשאר שעה כחצי השמש מהלך ממנו שיגרע אחר

 משמינית קרוש חלקים וכ״ג אחת מעלה האחד כמקום
 שגרע אחר שור מזל חצי והוא השני וכמקום שעה

 והיא שעה משליש קרוכ נשאר שעה כחצי מהלכו
 והוא השלישי וכמקום החמה שקיעת לאחר הנשארת

 קרוכ נשאר שעה חצי ממנו גרע משעה קרוכ שור סוף
 שקיעת לאחר שהיא עליה שאמר והוא שעה מחצי

 מעט: יתירה שהיא ואע״פ שעה שליש ככמו החמה
 מזל תחלת עד תאומים מזל מתחלת השמש תהיה ואם

 לפי חלקים. שלשים הירח אמצע על תוסיף אריה
 קרוכ האמצע מן שחסר שור מזל כסוף שהמטאל״ע

 מן יחסר תאומים חצי ומטאל״ע שאמרנו כמו משעה
 משעה יתר והוא חלקים וי״ח מעלות ט״ו האמצע
 מעלות עשרה ארנע יחסר האומים וכסוף כמעט

 תחסר סרטן וכחצי ,משעה קרוכ והוא חלקים ול״ו
 וכסוף ,חלקים ו' מעלות י״נ הקשת מן המטאל״ע

 על הוםיף כן ואע״פ חלקים, ו' מעלות י״א סרטן
 נמעט משעה יתר שהחסרון אע״פ1 שעה מנתה האמצע

 כמעט שעה חומשי מד' יתר או כמעט פחות או
 או התוספת זו שדין ולפי ,ל׳ כרוחכ השיעור וזה

 על תחקור אס ל״ו עד כ״ט מרוחכ כולל החסרון
 טלה חצי מטאל״ע הצמיח ל״ו כרוחכ המטאל״ע אלו

 יתר והוא חלקים ול״ג מעלות ה׳ הקשת מן החסר
 י' הקשת גון תחסר טלה סוף ומטאל״ע שעה משליש
 שעה ורכיע שעה מחצי קרונ והוא חלקים ול״ט מעלות

 שור וכחצי שעה רכיע ישאר שעה חצי ממנו גרע
 חומשי ד' כמו יחסר כרחכ והוא שעה כמו יחסר
 שעה.וכחצי וחומש שעה כמו יחסר שור וכסוף שעה

 מ^כיע ויתר משעה קרוכ מעלות י״ט יחסר תאומים
 וכסוף כלכד שעה חומשי ד' כמו יחסר ל׳ כרחכ והוא

 יחסר סרטן וכחצי וחצי מעלות י״ח כמו יחסר האומים
 כמו יחסר סרטן וכסוף חלקים וכ״ו מעלות טיז כמו
א  השעה לשליש יחוש פעמים לפיכך חלקים ו' מעלות י׳

 כשליש או שעה מחצי או משעה יתר כחסרון השיהיה
 אחד כרוחנ שהוא ואע״פ כישר או כפחות או שעה
 אריה מזל מתחלת השמש תהיה ואם :יתר או חסר
 חלקים. ט״ו הירח אמצע על תוסיף כתולה מזל חצי עד

 ו' מעלות י' סרטן כסוף המטאל״ע חסרון שהרי
 ל״ו וכרוחכ שעה ושתות שעה חצי מנת והוא חלקים

 ושליש שעה מחצי יתר והוא חלקים וכ״א מעלות י״ג
 חלקים ול״ט מעלות ד' כסוף יחסר ל' וכרוחכ שעה
 מעלות ו׳ יחסר ל״ו ורוחכ שעה משליש קרוכ גהוא
 כתולה חצי וכין שעה מחצי קרוכ והוא חלקים זכ״ה
 כמטאל״ע שהתוספת תגרע ולא תוסיף לא מאזנים וחצי

 לשעת האמצע כו שמגיע והוא מעט הגרעון או
 .וכו' מאזנים כחצי השמש תהיה ואם : הראיה

 כשתי הקשת על המטאל״ע מוסיף מאזנים כחצי שהרי
 מעלות ד' מוסיף מאזנים וכסוף חלקים וי״ט מעלות

 וי״ט מעלות ד' מוסיף עקרכ וכחצי חלקים ול״ט
 הרי חלקים כ״ג מעלות ז' מוסיף עקרכ וכסוף הלקים
 שעה, ושתות שעה חצי למטאל״ע התוספת שסוף ידענו
 המטאל״ע תוסיף קשת מזל כתחלת השמש תהיה ואס

 תוסיף קשת .וכסוף חלקים ול״ד מעלה י״ג הקשת על
 ורכיע שעה והיא חלקים ול' מעלות י״ח המטאל״ע

 ל' והיא השעה מנת כתוספת שאמרו ממה קרוכ והוא
החמה שקיעת לאחר והיא שעה משליש ורוכ חלקים

 קשת כמחצית שהרי .כו' דלי מזל כתחלת השמש תהיה ואם :חלקים ול' ממלות י״ז יוסיף דלי נתחלת1
 יוסיף דלי וכסוף • שעה ושליש שעה מחצי יותר והוא חלקים ונ״כ מעלות י״ד המטאל״ע הוסיף

שהיא שאמר שעה שליש והוא חלקים ונ״ג מעלות כ', דגים וכחצי הלקים ומ' מעלות י' המעאל״ע
. : החמה שקיעת לאחר

כן  משנה ניסן לחדש א' שיומו ג׳ ליל לתחלת העיקר עשיט ככר .כו׳ עיקר לך לעשות תרצה אס ו
 אלף נ״ט העיקרים שני כין ומצינו לשטרות תרנ״כ אלף ליצירה הק״א שנת שהיא רס״ט מחזור ט׳

מעלות כה׳ ו״ל שעשאו העיקר תוססת אחר שעשיט כעיקר השמש אמצע לנו ויצא יום ותקל״ג יוס
ל״ה

 חלקים וי״ד מעלות וכ״ט הגוכה מקום לט ויצא ,ה״מ ה״ל סימנים טלה ממזל שניות ו«׳ חלקים ל״ה
:י״ד כ״ט סימנו ,תאומים ממזל

 או לשמש האמיתי הכוככ שמקום הודענו וככר .וכו' האמיתי השמש מקום לידע תרצה אם א פי״ג
 מאמצע היוצא הישר הקו סוף והוא מוצקו אל כערך המזלות מגלגל מקומה הוא לזולתו

המזלות גלגל שטח עד ומגיע הכוככ עד הארן כדור

 יצא העיקד על ותוסיף השאדית כל שתקבץ שמם.
 ובאמצע הידח באמצע תעשה וכן .האמצעי המקום לך
 כמה אחד ביום מהלכו שתדע מאחד .וכוכב כוכב כל

 לכל מהלכו ותקבץ .תתחיל שממנו העיקד ותדע הוא
 לך ויצא העיקד על ותוסיף שתדצה והימים השנים
 תוסיף השמש בגובה תעשה וכן .אמצעי במהלך מקומו
 לו יצא העיקד על השנים או הימים באותם מהלכו
 תדצה אם וכן .שתדצה היום לאותו השמש גובה מקום

 זה מעיקד חוץ ממנו שתתחיל אחד עיקד לעשות
 .עיקד אותו שיהיה כדי .זו בשנה ממנו שהתחלנו

 .המאות מן מאה בתחלת או .ידוע מחזוד שנת בתחלת
 ממנו שתתחיל העיקד להיות תדצה ואם .בידך הדשות
 מעיקד שנים כמה לאחד זה עיקד קודם שעבדו משנים

 מהלך ידעת כבד .הדדך היא כיצד ידועה. הדדך זה
 ליום ומהלכה יום לכ״ט ומהלכה סדודה לשנה השמש

 יתדה היא שלמים שחדשיה שהשנה ידוע ודבד .אחד
 היא הסדין שחדשיה והשנה .אחד יום הסדודה על

 יהיו אם המעובדת והשנה .אחד יום הסדודה מן חסדה
 שלשים הסדודה השנה על יתדה תהיה כסדדן חדשיה

 הסדודה על יתדה היא שלמים חדשיה יהיו ואם .יום
 הסדודה על יתדה היא הסדין חדשיה יהיו ואם .יום ל״א
 תוציא ידועים האלו הדבדים שכל ומאחד .יום כ״ט

 ותוסיף שתדצה והימים השנים לכל השמש אמצע מהלך
 שתדצה ליום אמצעה לך יצא .שעשינו העיקד על

 תגדע או .עיקד היום אותו ותעשה .הבאות משנים
 העיקד לך ויצא שעשינו העיקד מן שהוצאת האמצע

 העיקד. אמצע אותו ותעשה שעבדו. משנים שתדצה ליום
 יהיו אם הכוכבים ושאד הידח באמצע תעשה וכזה

 שכשם דבדינו מכלל לך נתבאר וכבר .לך ידועים
 כך הבאים מימים שתרצה יום לכל השמש אמצע שתדע

:שעברו מימים שתרצה יום לכל אמצעה תדע

עשר שלשה פרק
 יום בכל האמתי השמש מקום לידע תרצה אם א

 לאותו האמצעי מקומה תחלה תוציא .שתרצה
 השמש; גובה מקום ותוציא .שביארנו הדרך על היום

 האמצעי השמש ממקום השמש גובה מקום ותגרע
 כמה ותראה ב ♦ השמש מסלול הנקרא הוא והנשאר
 פחות המסלול היה אם .השמש מסלול הוא מעלות
 השמש ממקום המסלול מנת תגרע מעלות. מק״פ

 עד מעלות ק״פ על יותר המסלול היה ואם .האמצעי
 .האמצעי השמש מקום על המסלול מנת תוסיף ש״ם
 הוא ממנו תגרע או עליו שתוסיף אחר שיהיה ומה

 ושמונים מאה המסלול יהיה שאם ודע ג :האמתי המקום
 המקום יהיה אלא מנה לו אין .בשוה ש״ם או בשוה

מנת היא וכמה ד ♦ האמתי המקום הוא האמצעי
המסלול

 האמצעי: לא האמיסי המקום ידיעה היא והפונה
 יהיה אס שהד ופו'• השמש גופה מקום ותגרע

 <ו אין גכהו כסוף הרחוק גמרחקו הכופג
 הקוים שני קצות שינוי הוא השיטי שעלת לפי שווי

 יוצא ומתחתפיסעליו,שהאחד הפופכ נמוצק הפוגעים
 ומגועות העולם ממוצק יוצא והג' היוצא גלגל ממוצק

 שקדמה כצורה א׳ כנקודת אכל המזלות גלגל שטח עד
 לשמש אץ ל'] [ציור השמש גוכה והיא י״א כפרק
 שינוי קצותיה כין אין הנזכרים הקזיס ששני לפי שיוי
 קו שקדמה נצורה והס חכרו על נופל שהאחד לפי
א' וקו כ׳ א׳  ר כנקודת השמש כשתהיה הדין ופן ט'

 טפל האלו הקויס כ' פן שגס לפי הקרוכ מרחקה והוא
 לסי שינוי קצותיהם שני כין ואין חכרו על אחד פל

 לשמש אין זה ומפני ז׳ ט' קו על נופל ׳1 כ' קו שגס
 נקודות שתי והס שווי נקודות השתי כאלו לזולתה ולא

 שווי נקודה לפל יש נקודות השני אלו וזולת ל׳ ז'
 כץ שיש ס״ל ו״כ ס״מ ט׳ קוי שני פמו מיוחד

 א' נקודת הגיעה ופכר ל״מ קשת קצותיהם שני
שנת והיא הזמנים כאלו

 המדוייקת והיא נ״א
' נקודת תהיה *לפיכך  היא נ

 האמצע ויהיה טלה ראש
 קשת כגון מזלות מג׳ יותר

 הוא הגוכה וקשת א״מ כ׳
 קשת והיא מעלות לג' קרוכ
 מכא״מ כ״א תגרע כ״א

 נקרא וזהו א״מ קשת ישאר
 מסלול ופי׳ ,השמש מסלול

 כמסלס פדפתיכ דרך פמו
 ההפך יהיה ואס .נעלה
 יותר הוא הגוכה שקשת
 שהיה כגון האמצע מקשת

 והגוכה כ״ק קשת האמצע
 לגרוע אפשר ואי כ״א קשת
 קשת על נוסיף כ״ק מן כ״א

:ע״כ ,מעלות ש״ס כ״ק

 אנחנו' שעשינו העיקר
 פמו תאומים מזל כסוף

 ̂ילפיפך למעלה שכיארנו
 ראש היא כ׳ נקודת תהיה
 מן הגוכה ופשנגרע טלה

 קשת לנו ישאר האמצע
,השמש מסלול נקראת
השמש דרך כלומר

כגלגל כה המיוחדת
 הפרש שאין לפי ,היוצא

 דפתיכ ודרך מסלול כין
פירוש נעלה כמסלה
 הגוכה יהיה ואס כדרך,

 נופל לא האמצע מן רכ
 האמצעים מן לגרוע
 ש״ס האמצע על נוסיף

 נגרע פך ואחר מעלות
 יצא האמצעי מן הגוכה

 יהיה ואם המסלול. לנו
 כ' נקודת תהיה ואס • גרעון שם אין לאמצע שוה הגוכה

 קרוג והגוכה מזלות מג׳ יותר האמצע יהיה טלה ראש
 קשתכא״מ.ופכר האמצע שיהיה פמו מזלות משלשה

 ישאר כא״מ מן תגרע כ״א קשת הגוכה שקשת ידעת
 כגון כהפך יהיה ואם מסלול. הנקרא וזהו א״מ,
 כ״ק מן כ״א לגרוע נופל ולא כ״א והגוכה כ״ק שיהיה
 האמצע מן כ״א ונגרע מעלות ש״ס כ׳׳ק קשת על נוסיף

 .השמש מסלול הוא והנשאר מעלות ש״ס עליו שהוספנו
 אחד פל שיעור שיהיה שוין והאמצע הגוכה יהיה ואס
 הגוכה מקום הוא האמצע מקום יהיה א״כ קשת מהן
 לו אץ המקום כזה הפופכ ויהיה מסלול שם ואין

:האמתי מקומו הוא האמצעי ומקומו שווי
 שיהיה מק״פ פחות המסלול אס .פו׳ ותראה ב

 מק״פ יושר יהיה ואס אד״ג כקשת מקומו
 יהיה אד״ג כקשת יהיה ואס גכ״א כקשת מקומו ויהיה
 היוצא טס״ל שקו לפי האמתי מן יותר האמצעי מקומו
 קשת כא״מ והוא האמצעי מהקשת מחסר הארן ממוצק

 מן ל״מ קשת והוא המסלול מנת נגרע לפיכך ל״מ
 לשמש האמיתי מקום ישאר כא״מ קשת והוא האמצע

 היוצא הקו סוף ל' שנקודת לפי כא״ל קשת והוא
 האמיתי הקשת כא״ל קשת ונקראת העולם ממוצק
 השמש וכשתהיה ,האמיתי השמש מקום הוא ל׳ ונקודתי
 ל^צך האמצעי על האמיתי הקשת יוסיף גכ״א כקשת

 המסלול מנת עליו נוסיף האמצעי השמש מקום פשנוציא
 קשת יהיה.האמצע שאס לפי ,האמיתי המקום לנו יצא
 ישאר כ״א והוא הגוכה קשת ממנו ותגרע דג״ל כ״א
 קשת והיה מק׳ יותר והוא אדג״ל קשת המסלול קשת
 ל״מ קשת נוסיף לפיכך האמצעי הקשת על מוסיף מ״ל
 נקודת ותהיה האמיתי קשת לך יצא כאדג״ל קשת על
 היו.צא הקו סוף והוא האמיתי השמש מקום הוא מ׳

אל ויוצא ס׳ לנקודת הפופכ עד ומגיע הארן ממוצק
:מ׳ נקודת

 כ״א כשנגרע כ״א קשת והגוכה ד״ג כ״א קשת האמצע יהיה אם שהרי • פו' יהיה שאם ודע ג
 שווי מנת לה ואין הקרוכ כמרחק השמש ותהיה ק״ף והוא אד״ג קשת ישאר האמצע מן

 יהיה מעלות כש״ס האמצע מן פחות הגוכה יהיה אס ופן שנוי הנזכרים הקויס שני כץ שאין לסי
 היה לאמצע שוה הגוכה היה ואם אז״ל ואלו שהודענו פמו השווי מן מנה לו וא?ן א׳ נקודת האמצע

 שיעור ויהיה שוים והאמצע הגוכה שניהם יהיו אלא א׳ כנקודת השמש תהיה שלא לפי לדעת קרוכ
: כ״א והאמצע הגוכה והוא מהם אחד פל

:התכונה מחכמת כמופת אלא אותן לידע לאדם א״א המנות שאלו דע .ט׳ מנתו היא וכמה ד
היה


