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ה ה ©׳. פלק^ס המפלולישר ת ל קשש שיעורו יסיה ר׳ המפלזל יהיה והדמיון ו  קשס וסהיס אמי
דג  הפרש שאץ לפי ,ל״מ קשס והוא מנסו ותדע ק״ס לב״א pc? יהיה ל נייל וקשס tfp א

ד/ מצד הגוכה מן המרחק שתקס  היא הר׳ מנת לפיכך שוים ששניהס מאחר אב״ג קשת מצד או א
ק כשוה ק׳׳ס מנש כעצמה  כקשת שגיארנו מ״ד ס׳ מנת כמו ש׳ מנת היה ש׳ המסלול היה אס הדין ו

 שעשינו וכמשל .הוא גרור ו״ל שהכיאו והמשל .ר'
 כעשימ כעיקר היה השמש שאמצע כשחלה ידעת ככר
/ מעלות בה'  ה׳ סימנם על^ ממזל שניים מ׳ הלקים ל
/  באנו חלקים י׳ד ככ״נו היה הגובה ומקום מ/ ל

 שהוא לסי ממנו נגרע אינו האמצע מן המכה לגרוע
 כלל יהיה מעלוס ש״ם האמצע על נושיף ממנו מועש

 והוא הגונה מקום ממנו גרע לה״ס שס״ה האמצע
 ומ׳ חלקים וכ״א מעלות רע״ו ישאר הלקים י׳׳ד ס״ע

 נקח ̂ השני העיקר לעש השמש מסלול היא וזו שניוה
 שגרענו לפי חלקים ונ״ס אחת מעלה והיא מנתה

 פ״ד לגו ישאר מעלות מש״ס כא״מ רע״ו והוא המסלול
 חלקים. ונ״ח אחת ממעלה קרוכ ומנתה כקירוב מעלות

 על מנתו נוסיף ק״ס על יתר הים הזה שהמסלול ולפי
 שניות ומ׳ חלקים ול״ה מעלוש ה' והיא השמש אמצע
 ממזל שניות מ' חלקים ול״ג מעלות ז' כללם יהיס

מ ו'ל סימנם גולה/  :האמיתי השמש מקום והוא ,ג'
 חלף שיהיה צריך .כו׳ קרוב השגיות יהיו ואם '

 שהמוק לפי ל' על יתר לל׳ כ1קר אמירתו
 ואינו משליכו הוא מל' ופחות מל' פחות לל׳ מקרוב
 אימ מל׳ פחות כשיהיו בחלקים ואפילו עליו משגיח

: בשניות כ״ש להן חושש
 ניסן שתקופת לפי .וכו׳ מקום שתדע ומאחר ייא

 עלה מזל במחלת השמש היות עת היא
 ותקופת התכונה סכמת בעלי דעת על החמישי במהלכו

 היותה תשרי ותקופת הרסן מזל בראש היותה המוז
 גדי מזל בראש היותה טבת ותקופת מאונים מזל בתחלס

: הנזכרת הדרך מן ידוע וזה.החשבון
ד ח א פי׳׳ ר  • כו׳ לו יש אמצעיים מהלכים שגי הי

 הגלגל גלגלים ד' לירח שיש דע
 ובלשון בריח נחש נקרא העליון הגלגל שהוא האחד
 המזרח מן יום בכל ותנועתו אלגה״ס פלק ערבי

 פנייס וי״א חלקים ג׳ המזלות סדר הפך על למערב
בקירוב

 נועם שהגורשו לפי נוטה גלגל נקרא הארן מוצק מוצקו גס השני והגלגל העולם, מוצק הוא ומוצקו בקירוב
 המזרח מן המזלות סדר הפך על מס בכל ותנועה מעלות ה׳ כמו ולדרום לצפון המזלות חגורת מעל

 י״א למערב מזרח מן כללם יהיה הא׳ הגלגל תנועת עליה וכשתוסיף חלקים וע' מעלות י״א למערב
האחד הגלגל צירי ששני לפי בהכרח בסביבתו הנועה גלגל מגיע האחד שהגלגל לפי חלקים וי״ב מעלות

 גלגל צירי ושני המזלות גלגל צירי שני כנגד הס
 כפי המזלות גלגל צירי שני מעל מסין סס הנועה
 המש הנעייה זז ושיעור חגורתו מעל ׳חגורתו נעיית

 גלגל נקרא הג׳ והגלגל הירח. רוחב סוף והוא מעלות
 גלגל מוצק נושא שהוא לפי הנושא גלגל ונקרא היוצא

 מן מס בכל ותנופתו אותו מבארים שאנו המעגל
 וכ״ג מעלות כ״ר המזלות סדר על למזרח המערב
י׳ בכמו הארן ממוצק יוצא ומוצקו בקירוב חלקים
 חלקים וי״ב מעלות י״א וכשתשליך חלקים וכ' מעלות

 מחזילין הראשונים גלגלים ששני לסי הנושא מתנועת
 ממוצקס יוצא שמוצקו לפי תנועתם כשיעור הנושא את

 וי״א מעלות י״ג מזרח לסאת הגרעון אחר ישאר
 הגלגל בתנועת יתרים שניות לנו שיש לפי בקירוב חלקים

 נקרא הד׳ פחות..והגלגל מעט ישאר והשני הראשון
̂» העולם את מקיף שאינו הקטן הגלגל והוא מעגל וגו
וג' מעלות י״ג מם בכל ותנועתו בו הקוע הירח

 אע״פ הקטן הגלגל זה מחלקי שניות ונ״ד הלקים
 משערין ואין , מועט המזלות גלגל אל בעע ששיעורה

 הגלגל ונניח .הקטן הגלגל זה בערך אלא התנועה זאת
 עגולת הב׳ והגלגל אבג״ד עגולת ל״ה] [צמר הא׳

 הנ״ס המעגל וגלגל הכל״מ היוצא והגלגל, הזח׳ט
ב׳ נקודת הירח וככב  ומוצק במערב ול׳ במזרח נ׳יו
 בשארית שתמצא וזה ס׳ היוצא גלגל ומוצק ע' הארן
 שיש לסי יתרים שניות ג' הירח לאמצע מס ק׳ מהלך

 מוצא שאפה זה וגס יתירים שלישיות היומי במהלך
 שניות ז' המסלול לאמצע מס מהלך בשארית הסריס

וג׳ מעלות י״ג א׳ ביום מהלכו המסלול שאמצע לפי
 להפ חשש שלא וזה מעט פחות שניות ונ׳ד חלקים

 שיחסל שיעור מהם נתקבץ שלא לפי ימים י׳ בכפילת
 שיחסר שיעור יום בק׳ מהם ונתקבץ המנץ מן אותו

:להם חשש ולפיכך שניות ז' המנץ מן אותו
מקום

 מנתו תהיה מעלות. עשר המסלול יהיה אם המסלול.
מ'חלקים. מנתו תהיה מעלות כ׳ יהיה ואם .כ׳,חלקים

 יהיה ואם חלקים. נ״ח מנתו תהיה מעלות ל׳ יהיה ואם
 ואם . חלקים וט״ו אחת מעלה מנתו תהיה מעלות מ׳

. חלקים וכ״ט אחת מעלה מנתו תהיה מעלות נ׳ יהיה
 ימ״א אחת מעלה מנתו תהיה מעלות ס׳ יהיה ואם

 אחת מעלה מנתו תהיה מעלות ע׳ יהיה ואם .חלקים
 מעלה מנתו תהיה מעלות פ׳ יהיה ואם חלקים. ונ״א
 מעלה מנתו תהיה מעלות צ׳ יהיה ואם .חלקים ונ״ז אחת
 מנתו תהיה מעלות ק׳ יהיה ואם .חלקים ונ״ט אחת

 מנתו תהיה ק״י יהיה ואם חלקים. אחת־ונ״ח מעלה
 מנתו תהיה ק״כ יהיה ואם .חלקים ונ״ג אחת מעלה
 מנתו תהיה ק״ל יהיה ואם .חלקים ומ״ה אחת מעלה
 מנתו תהיה ק״ט יהיה ואם .חלקים ול״ג אחת מעלה
 מנתו תהיה ק״נ יהיה ואם . חלקים וי״ט אחת מעלה
 מ״ב מנתו תהיה ק״ם יהיה ואם אחד. וחלק אחת מעלה
 ואם .חלקים כ״א מנתו תהיה ק״ע יהיה ואם .חלקים

 מקום אלא שביארנו כמו מנה לו אין בשוה ק״פ יהיה
 המסלול היה ה ♦* האמתי מקומה היא האמצעי השמש

 ותדע מעלות מש״ם ־אותו תגרע .מעלות ק״פ על יותר
 תגרע .מעלות ר׳ המסלול שהיה הרי כיצד .מנתו
שמנת הודענו וכבר מעלות. ק״ם תשאר מש״ם אותו
. מעלות ש׳ המסלול היה אם וכן ו :חלקים מ״ב המאתים מנת וכן .חלקים מ״ב מעלות ק״ס

 דרך ועל .מעלות הש׳ מנת היא וכן . חלקים ומ״א אחת מעלה מעלות ס׳ שמנת ידעת וכבר .ס׳ ישאר מש׳׳ס אותו תגרע
 הע׳ ומנת .חלקים אחתומ״א מעלה היא הששים שמנת ידענו וכבר .מעלות ם״ה המסלול שהיה הרי ז :ומנין מנין בכל זו

 מנת ויהיה .אחד חלק מעלה לכל יהיה המעלות חשבון ולפי .חלקים י׳ המנות שתי בין נמצא .חלקים ונ״א אחת מעלה היא
 ועל .חלקים ומ״ח אחת מעלה מנתו היתה ם״ז המסלול היה אילו וכן ח ♦ חלקים ומ״ו אחת מעלה ס״ה שהוא המסלול

 הרי כיצד ט :הירח בחשבון בין השמש בחשבון בין העשרות. עם אחדים במניינו שיהיה מסלול בכל תעשה זו דרך
 לעת תחלה השמש אמצע תוציא .זו משנה תמוז לחדש יום י״ד השבת ליל בתחלת האמתי השמש מקום לידע שרצינו

 ותגרע .כ״ג מ״ה פ״ו סימנו לך יצא הזאת. לעת השמש גובה מקום ותוציא שביארנו. כמו כ״ח ל״ז ק״ה וסימנו .הזאת
 בכל תקפיד ואל .ב׳ נ״ב י״ח סימנם שניות. ושתי חלקים ונ״ב מעלות י״ח המסלול לך יצא האמצעי. מן הגובה מקום

 אחת מעלה אותם תחשב יותר או שלשים היו ואם .אליהם תפנה אל משלשים פחות יהיו אם אלא החלקים על מסלול
 חלקים: ל״ח שביארנו הדרך על מנתו ותהיה מעלות י״ט זה מסלול יהיה לפיכך המסלול. מעלות מנין על אותה ותוסיף

 חלקים ונ״ט מעלות ק״ד ישאר השמש מאמצע חלקים ל״ח שהיא המנה תגרע מק״פ. פחות היה הזה שהמסלול ולפי י
 ל״ה פחות בו מעלות בט״ו סרטן במזל זה ליל בתחלת האמיתי השמש מקום ונמצא .כ״ה נ״ט ק״ד סימנם שניות. וכ״ה

 על חקור אלא הראיה. חשבונות בשאר ולא הירח במקום ולא השמש במקום לא כלל השניות אל תפנה ואל שניות.
א : החלקים על והוסיפו אחד חלק אותם עשה לשלשים קרוב השניות יהיו ואם .בלבד החלקים  מקום שתדע ומאחר י
שטמנו זה עיקר אחר הבאות תקופות בין שתרצה. תקופה כל האמיתי התקופה יום תדע שתרצה. עת בכל השמש

:קדמוניות משנים שעברו תקופות בין .התחלנו

עשר ארבעה פרק
ח א ר  האמצעי ומהלכו .כולו העולם את מקיף שאינו קטן בגלגל מסבב עצמו הירח . לו יש אמצעיים מהלכים שני הי

העולם. את המקיף גדול בגלגל מסבב עצמו הקטן והגלגל המסלול. אמצעי נקרא הקטן הגלגל באותו
 אמצע מהלך .הירח אמצע הנקרא הוא העולם את המקיף הגדול הגלגל באותו הקטן גלגל של זה אמצעי ובמהלך

 חלקים ומ׳׳ה מעלות קל״א ימים בעשרה מהלכו נמצא ב ♦ יל״ה י״ג סימנם .שניות ול״ה חלקים מעלות-וי׳ י״ג אחד ביום ד\רח
 רל״ז סימנם .שניות וכ״ג חלקים ול״ח מעלות רל״ז יום בק׳ מהלכו שארית ונמצא .מה״נ קל״א סימנם .שניות וחמשים

 מהלכו שארית ונמצא .כג״ן רי״ו סימנם .שניות וג׳ חלקים וכ״ג מעלות רי״ו יום באלף מהלכו שארית ונמצאת .כ״ג ל״ח
 חלקים וששה מעלות כ״ב יום בכ״ט מהלכו שארית ונמצא .כ׳ נ״ח ג׳ סימנם .שניות וב׳ חלקים ונ״ח מעלות ג' יום אלפים כי׳
 שד״ם להם סימן . שניות ומ״ג חלקים וכ״ו מעלות שמ״ד סדורה בשנה מהלכו שארית ונמצא .ונ״ו כ״ב סימנם .שניות ונ״ו
 ושלשה מעלות י״ג אחד ביום המסלול אמצע ומהלך ג ♦ שתרצה שנים או ימים מנין לכל תכפול זו דרך ועל .מ״ג כ״ו

 .ל״ט ק״ל סימנם .שניות בלא חלקים ל״ט מעלות ק״ל ימים בעשרה מהלכו נמצא . גנ״ד י״ג סימנם . שניות ונ״ד חלקים
 באלף מהלכו שארית ונמצא .נ״ג כ״ט רכ״ו סימנם .שניות ונ״ג חלקים וכ״ט מעלות רכ״ו יום במאה מהלכו שארית ונמצא

וט״ח מעלות שכ״ט יום אלפים בעשרת מהלכו שארית ונמצא .נח״ן ק״ד סימנם .שניות וחמשים חלקים ונ״ח מעלות ק״ד יום
חלקים
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חביב ךונמצא .מח״כ שכ״ם סימנם .שניות ועשרים חלקים
 שיהיה א״א ולעולם הרב כתב ב (£ט״ו

.וכו׳ הכפול המרחק זה
 אסימי נראה הגבולים אלו בסכה המפרש מ״ש
 פעלוח מחמש אלא וז״ל הרב במ״ש שסי׳ אלא

 ידעסי ולא החמישית במעלה חלקיה שנכנסו
 ר״ל מחמש פירוש אלא .כן לפרש הכריחו מי

 יקשה כן נפרש אם אפילו כי חמש מחמלה
 ביוחר השמש היקון שהרי הרב שאמר זה על

 וניע אחה מעלה הוא הרב דברי כסי גדול
לה׳ יגיע גס ז״ל לדעתו הירח וחיקון חלקים

 כשהמרחק הראוי מן והיה .דקים וז׳ מעלות
 שמא הרב שיאמר מעלות ד׳ הוא הכפול
 שאמר מחמש נפרש ואס .הירח שיראה אפשר
 כ״ש הה׳ במעלה מלקים נכנסו שכבר הרב

 ר״ל מממש פירוש בהכרח ולכן . שיקשה
 הנזכר ולדקים ,ארבע סוף והוא חמס מחמלת

 אפשר הוא כי יען להם הרב חשש שלא נראה
 בתכלית יחד ימצאו שניהם והירח שהשמש רחוק

 ני גס . זה משל הפך זה של ותיהנו תיקונם
 אם כי הירח שיראה א״א ק כשיהיה אפילו
 שיהים ובזמן גבוה במקום העומדים לאותם
 נתן לכן בפי״ח הרב כתב כאשר צח האויר
 . כנזכר ה׳ מעלת מתחלח קבוע גטל הרב
 מבוארים אחריו והבא הזה הפרק דברי ושאר

: בפירושי
ת היו ל

 שיש מה ידעם וכני ,האמצמי השמש מ!ךה נידיעה הדין כמו המסלול מ5ואמ סייח אמצ« מקום גייימס והדין שני מיקי שעשינו oor כנר .וס׳ שהוא חמישי ליל נחחלח היה הירח אמצע מקום ד
העי^ עליו הוסענו שניוה וחמשים חלקים וכ׳ז מעלוה ש״נ הימים גאלו הירח אמצע מפאריס אח״כ לנו נשאר מעליה ש״ס כל והשלכנו המסלול ואמצע הירח מאמצע מנו; לקחנו העיקרים, נ׳ ־נין נ»י«ים

̂ט מעלוס קע׳ע המסלול אמצע משאריס לנו ונשאר מלה ממול שנמס ישלש חלקים ומ׳נ מעלוס כ״א העיקר תוסעה אחר לני יצא ז׳ל שזכרו  יצא למסלול ז׳ל שוכרו העיקר עלח הוכמנו שניוס וי׳ז מלקים וכ
̂  והאמצע ואמר נעי׳ג זה ענץ זכר כני .כי׳ נשמש התנונן וכו׳ חדע חיסיף שעליו העיקר שהוא ו^וצע הירח אמצע מ^־ שמדע ומאחר :שיייע ע0ו חלקים ונ״ז מעלות רפ׳א החומוס אסר לט

 ,ס׳ נשוה הלילה לסחלס יהיה פעמים זה נחשנון
 .מל׳ג קרוג אמס נשעה הירח שהנועס ידעס כני

 ל׳ ישאר לשעה השמש הטעה ממט נשנגרע חלקים
 ע׳ו או שעה הסוספס סהיה אם נקירונ חלקים
 כשסהיה והיא ,שעה חצי הסוספס סהיה אם חלקים
 שהרי ז׳ל שזכרם ונמדנוס הצפוניים נמוליה השמש

 חציו ויהיה מעלוס מק׳ע יסר סיום קשס יהיה שם
 השמש תהיה ואם שעה נמצי או נשעה מעלות מצ׳ יסר

 קשת שהיי שעה to החסרון יהיה הדממיים נמזליס
 יהיה פעה ולפיכן מצ׳ סחוס וחציו מק׳ס פחוס היום
 זה ומפני מצ׳ מסר ופעם מצ׳ יוסר היום קשס חצי
 האמצעי השמש ממהלך היתר או המסר זה מנס נקח

 ממנו אוסו נגרע או הירח מקום אוסו ונוסי!)
 הארכנו וככר הראייה לשעס הירח מקום לן דצא נמ̂ש

:ההלכה מזו י׳נ נפרק העני! נזה
וכו׳. האמיסי הירח מקום לידע סרצה אם ט״יא6

 הוא האמיסי הירח שמקום ידעס כר '<
 ואמצע הארן מוצק אל כערך מנזלוס נגלגל מקומו
 החלקים תוספס אחר שהקדים כמו הראייה לשעס הירח
 הכפול וועשאר : הירח מאמצע גדעסן או שזכר
 שהמרחק דע ,וס׳ הכפול המרחק הנקרא וזהו אוסו
 מקום והוא הירח מאמצע השמש אמצע מרחק הוא

 והשמש המעגל גלגל מוצק ונניח .המעגל גלגל מוצק
 א׳ ננקודס שקדמה נצורה ירח של הגנוה והגונה •

 אליה שסוננ לרוח נסנועתו מהם אחד כל נע ואח׳כ
 וכ׳ג מעלוס כ״ד המזרח אל המעגל גלגל מוצק ונע

 שניוס וח׳ מלקים נ׳ע למזרח ג'כ השמש ונעה מלקים
 גלגל ונע שניות וי׳א חלקים שלשה נריח נמש גלגל ונע

 אל היוצא גלגל והחזיר חלקים וע' מעלות י׳א סמטה
 היוצא לגלגל נשאר חלקים וי'נ טעלוס י׳א נשיעור סמערנ
 מרחק והוא נקיחנ מלקים וי׳א מעלות י׳ג מזרח לפאת
 מזל שתחלת ונניח .סקנון ממקום המעגל גלגל מוצק
 הירח ואמצע השמש אמצע קנון מרךם הוא עלה

 אמד כל ונע םנועה מגלגל הרחוק המרחק ראש .ונקודת
 סדר על השמש ונעה נו המסוגלת נסנועסו מהן

 חלקים וי׳א מי׳גמע^ס אותם נגרע מלקים נ״ט המזלות
 ישאר מלה מראש הירח מרחק והוא הירח אמצע שהוא

 מי'נ וקרונ מעלות י'נ מעגל מוצק ונין השמש נין
 מעגל מוצק מרחק הוא הכפול המרחק יהיה לפיכן חלקים
̂ז א׳ שנקודס ונניח .שלו הגונה מן הירח  טלה יא
 ונקודת מעגלו ומוצק ירח (a והגונה השמש ונה

 נ׳ נקודת עד א׳ מנקודת המעגל מוצק ונע , סיאש
 נשאי מלקים וי׳נ מעלות י׳א הנוטה גלגל שהחזירו אחי
 מוצק מרחק והוא שניות ול׳ה חלקים וי׳ מעלות י׳ג

 נקודס עד א׳ מנקודת השמש ונע עלה מראש המעגל
 מעלוס י'נ נ׳ ונקודת ג׳ נקודת נין יהיה מלקים י׳ע ג׳

 והוא מלקים וי'נ מעלות י׳א הגונה ונע חלקים וי'נ
 סדי על שלא אחורנית ד' נקודת עד א׳ מנר\דת
 קשת השמש ואמצע הגונה נין המרחק יהיה המזלות

 וזה הסדר זה ועל ,נ׳ עד מד׳ הכפול והמרחק ג״ד
 עיסו היא וזו יום אחר ניום מזה זה יתרחק השיעור

 מוצק שיגיע עד מזה זה וכשיסיחקו .ל׳י] [ציור
 ונניח כנגדו הגונה יהיה הקרוי המרחק אל המעגל
 נקודת כנגדה ותהיה .ל״ז] [ציור ז׳ נקודת עד שהגיע

 השמש נרינוע המרחקים משני אחד כל והיה «׳
 וכן השמש לנגד שיגיע עד המעגל מוצק יטע ואח׳כ
 השמש מן שניהם שמרחק לפי השמש לנגד הגונה יגיע
 אחד נחלק הגונה עם מעגל של המוצק ויהיה שונה

 עד המעגל מוצק ינוע ואח׳ב השמש כנגד ושניהם
 צורס היא וזו . אחד ממזל קרונ הזמן נזה השמש שסנועס לפי שור מזל נראש השמש אל שיגיע עד המוצק יטע ואח׳כ הרחוק המרחק ומגדו הקרונ נמרחק ויהיה האחר הצד מן השמש לרינוע שיגיע
 מעגל צורס היא וזהו .ומשהו מעלום י׳ד נכמו עלה נמזל שהשמש לסי מאזנים ממזל ומשהו מעלות י״ד נשוה השמש כנגד הרחוק המעגל צורת היא וזו .ל״ה] [ציור נראשונה הירח למעגל השמש רגוע

:ל״ט] [ציור זה כגון שור מזל נראש הסדר על ללכס יחזור ואח׳כ השני נרנוע האחד הצד מן לשמש מרניע והוא הרחוק המרחק כנגד הקרונ נמרחק הירח
 יהיהp לפיכן מעלות כיד הגדול והקן מעלות תשע שנקצץ שהפנית וניאר ונרומג נאורן ידועין קצין לראייה שיש ההלכה מזו י׳ז נפרק שניאר מה לפי הדין זה עצת .וכו׳ זה מרחק שיהא א׳א ולעולם ב

 והירח השמש שיהיה הצורה נזו ואפשר המעגל מוצק והוא הירח ואמצע השמש אמצע שנין הקשת כפל והוא ומשהו מעלות ד׳ הזק נזה מאזנים וסחלס דגים מזל נסוף שהוא כמו הכפול המרחק
 המסננ נגלגל הפוגע הקו על נהיוסו והוא מעלות ה׳ הירח שווי הכליס ממט מסר או .שלה האמצע על יסר מעלוס שתי שלה האמצעים משני נאמד נהיותה הוא השמש שווי ותכלית שוויו, נסכליס אחד כל

 ומשהו מעלות נ׳ זה על וכשטסין) מעלות ז׳ יהיו שוויים השני אלו וכשנקנן השמש שווי פאת נזולס הוא ירח של השווי וזה היוצא. מגלגל הרחוק המהנה:נמרחקו גלגל מוצק כשיהיה והוא חותכו ואיט
 שיראה הראייה גליל הכפול זה המרחק שיהיה א׳א ולעולם ז׳ל שאמר לסי ומשהו מעלות שסי המרחק שיעור ועשינו .הירח נו שיראה הראשון הקן וזהו .ומשהו מעלות ע׳ הכל יהיה המרחק שיעור ומא
 השני כלל שהן מעלות השנע על ומשהו מעלות נ׳ כשסוסין) לפיכן . מועעים חלקיה אלא ה׳ נמעלה נכנס שלא אע׳פ מעלות ס׳נ סין עד מעלות ה׳ מהחלת כלומר מעלות ״נ0 עד מעלות מה׳ אלא הירח נה

 ותהיה מעלות ל׳א המרחק יהיה מעלות ׳נ0 הפסול המרחק כשיהיה והוא השני והקן . הירח נו שיראה שאפשר הקצר הקן וזהו .ומשהו מעלוס ע׳ הכל יהיה פאות נשני המאורות מאמצע מרוחקים שוויים
̂־ מעלות ל׳א והוא המרחק מן אותן כשגרע הנזכרות מעלות השנע והוא זה לעומת זה פונים שוייס נסכלית והירח השמש  נניח הראשון הקן על והמשל .הירח נו שיראה הארון הנ׳ הקן וזהו מעלות נ׳ד יש
 יוסר הירח מאמצע השמש אמצע מרחק נ׳ה קשת וסהיה נ׳ נקודס השמש אמצע והיה הירח אמצע ה׳ נקודת תהיה ה׳ נקודת המעגל גלגל מוצק ונניח הזח׳ט הירח וגלגל אמ׳ד השמש גלגל ,ם׳] [ציור
 משלש מורכנס נה׳ז קשת תהיה לפיכן למזרח הירח שווי תכלית והוא מעלות ממש ה׳ז קשת ויהיה פ'נ קשת מעלות שסי והוא מערג נפאס האמצעי נמרמקה השמש שווי תכלית סון ויהיה מעלות משתי

 מוי תכלית והוא ,ה׳ז קשס השלישי והקשת ,מעלות משתי יתר נ׳ה קשת והוא הירח מאמצע השמש אמצע מרחק קשת הוא השנייה והקשת ,ס'נ קשת והוא השמש שווי פון הראשונה הקשת ,קשסות
 והכליס ה׳ הירח ומוצק ח׳ט ה׳ז הירח וגלגל אנג׳ד שהוא כמו השמש גלגל נטח השט הקן וניאור .למזרח יהיה הירח ושווי למערג השמש מוי יהיה הצורה ונזו .מעלות ע׳ הכל יהיו מעלות חמש הירח
 והוא מעלות ל׳א ה'נ קשת הנחנו וכנר , מעלות חמש למערנ הירח מוי תכלית ה׳ז וק:» מעלות שתי והוא נ׳ס קשת שווייה וסוף נ׳ נקודת האמצעי י נמרחקה והיא השמש אמצע ונניח ה׳ז קשת מויו

.הנ׳ הקן והוא מפלות כ׳ד השוויים שני נין הנשאר והוא ז׳מ קשת ישאר השמש שווי סוף והוא נ׳מ וקשה הרחוק נמרחקו הירח מוי מף והוא ה׳ז קשת ממט ערע הירח, מאמצע השמש אמצעית מרחק
:ט׳א] [ציור צורתו היא וזו

מזיקין חלקים המ״ד אלו אגל השווי סל המנה המסלול נזה וניךז 'המסלול על אותה מוסיף היה אחת מעלה מנתה היה ואילו חלקיה ס׳ד מנתה מעלות ס׳ שהיא הקשת זז .כו׳ כן והדני והואיל ג
נחשנון

 ודי חלקים ונ״ג מעלות י״ח יום בכ״ט מהלכו שארית
 מהלכו שארית ונמצא ד נג״ד* י׳׳ח מימנם שניות.

 .חלקים בלא שניות וי״ג מעלות ש״די מדורה בשנה
 ליל בתחלת היה הירח אמצע מקום .י״ג ש״ה סימנם
 מעלה שור במזל אלו לחשבונות העיקר שהוא חמישי

 .מ״ג י״ד א׳ סימנם .שניות ומ״ג חלקים וי״ד אחת
 חלקים וכ״ח מעלות־ פ״ד זה בעיקר היה המסלול ואמצע

שתדע מאחר .מ״ב כ״ח פ״ד סימנם .שניות ומ״ב
 זי יעלה שניהם כסנמבר .דקים וח׳ מעלות תוסיף, שעליו העיקר שהוא והאמצע הירח אמצע מהלך

 דרך על שתרצה יום בכל הירח אמצע מקום תדע ׳
 הירח אמצע שתוציא ואחר . השמש באמצע שעשית
 זה באי ודע בשמש התבונן שתרצה הלילה לתדזלת

 עד דגים מזל מחצי השמש היתה אם ה • היא מזל
 תהיה ואם .שהוא כמות הירח אמצע תניח .טלה מזל חצי

 תוסיף .תאומים מזל תחלת עד טלה מזל מחצי השמש
 מתחלת השמש תהיה ואם .חלקים ט״ו הירח אמצע על

 אמצע על תוסיף .אריה מזל תחלת עד תאומים מזל
 מזל מתחלת השמש תהיה ואם חלקים. ט״ו הירח
 ט״ו הירח אמצע על תוסיף בתולה מזל חצי עד אריה

 חצי עד בתולה מזל מחצי השמש תהיה ואם .חלקים
 תהיה ואם .שהוא כמות הירח אמצע הנח .מאזנים מזל

 תנרע קשת. מזל תחלת עד מאזנים מזל מחצי השמש
 .דלי מזל תחלת עד קשת מזל מתחלת השמש תהיה ואם .חלקים ט״ו הירח מאמצע

 תגרע . דגים מזל חצי עד דלי מזל מתחלת השמש תהיה ואם .חלקים ל׳ הירח מאמצע תגרע
 או מטנו תגרע או עליו שתוסיף אתר האמצע שיהיה ומה ו חלקים: ט״ו הירח מאמצע

 באותו שעה שליש בכטו החמה שקיעת לאחר הירח אמצע הוא .שהוא כמות אותו תניח
הראיה; לשעת הירח אמצע הנקרא הוא וזה .לו האמצע שתוציא הזמן

עשר חמשה פרק
 הירח אמצע תדזלה תוציא שתרצה. יום בכל האמתי הירח מ^ם לידע תרצה אם א

 ואמצע המסלול אמצע תוציא וכן .שתרצה הלילה לאותו הראייה לשעת
 וזהו אותו. תכפול והנשאר .הירח מאמצע השמש אמצע ותגרע העת. לאותו השמש
 אלו בפרקים שעשינו החשבונות אלו בכל באנו שלא הודענו וכבר ב ז הכפיל מרחק הנקרא

 שיראת הראייה בליל הכפול זה מרחק שיהיה אפשר אי ולעולם .הירח ראיית לדעת אלא
 ממנו: יגרע ולא זה על שיוסיף אפשר ואי מעלות. עדס״ב מעלות מחמש אלא הירח בה

 מעלות חמש הכפול המרחק יהיה אם הכפול. זה במרחק התבונן כן. והדבר והואיל ג
משש הכפול המרחק יהיה ואם כלום. תוסיף ולא לתוספת חוששין אין לחמש קרוב או

מעלות


