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פסחי ד צד.
אד בינוני מהל ביו י' פרסאות שה מ' מיל ,כיצד מתחלקי המילי ביו?
מעלות השחר עד הנ מהנ עד השקיעה מהשקיעה עד צאת הכוכבי
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לר' יהודה בברייתא
פסחי ד צד:

כיצד מהל הגלגל והמזלות?
1

מה שיטת?
לחכמי ישראל
לחכמי אומות העול

גלגל קבוע ומזלות חוזרי
גלגל חוזר ומזלות קבועי

2
4

הא מוב! מה שעגלה תמיד
בדרו ועקרב בצפו!
3
מוב
5
לרבי :אינו מוב
6
לרב אחא בר יעקב :מוב

 1כלל בכל הבנת הסוגיא )הובא בדברי הרמ"ע מפאנו מאמר העיתי פ"י( ,כל הנידו שלפנינו הוא לאד
העומד באר )העול( ומסתכל כלפי האופק ,שלאד זה נדמה שהוא נמצא על מקו קבוע וכל צבא
השמי סובב אותו .והג שאי זו המציאות ,אלא שהאר סובבת על צירה ולכ נראי לנו השמי בכל
שעה בצורה אחרת ,מ"מ כדי לחשב את כל החישובי אי נפ"מ א נאמר שהאר היא המסתובבת או
שניצור איזה גלגל דמיוני שבו קבועי כל הכוכבי ונאמר שה מסתובבי סביבנו .וכיו שהדר השניה
היא הנדר הנראית לרואה ,לכ הניחו זאת כהנחה וחישבו את כל החישובי לפי הנחה זו שהאר עומדת
וכל צבא השמי מסתובבי בכמה גלגלי דמיוניי .והגלגלי שידובר עליה בסוגיא ה גלגל החמה
דהיינו אופ )חישוק( דמיוני שמקי! את כל העול ובו קבועה החמה ,וכ גלגל המזלות שהוא ג חישוק
כזה שבו נמצאי המזלות ,אלא שכא יש מחלוקת הא המזלות קבועות בגלגל זה או לא ,וכ תתבאר
מחלוקת הא בעצ גלגל החמה והמזלות הוא גלגל אחד או שני גלגלי נפרדי וכדלהל] .אגב ,כדאי
להזכיר ידיעה חשובה ,מה שאנו יודעי היו שהאר מסתובבת סביב צירה ושהיא עשויה ככדור ,כבר
היה ידוע לחז"ל וכתב זאת רשב"י בזוהר )ח"ג ד! י ,(.וז"ל :ובספרא דרב המנונא סבא פריש יתיר ,דהא
כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור ,אלי לתתא ואלי לעילא )ובספרו של רב המנונוא סבא פירש יותר,
והוא שכל האר מתגלגלת בעיגול ככדור ,ואלו בני אד למעלה ואלו בני אד למטה ומתגלגלי([.
 2חכמי ישראל סוברי שהגלגל שהוא האופ שבו נמצאי המזלות הוא קבוע בשמי ואינו מסתובב אלא
המזלות שנמצאי בו בי"ב חלקיו ה שזזי בו ,אכ אי המזלות מסתובבי היק! של ,אלא כל מזל
מולי את החמה במש שתי שעות ביו את כל השיעור שלו .פירוש ,בגלגל המזלות קבועי י"ב מזלות,
וכל מזל תופס אחד חלקי י"ב מ המעגל ,וכשמגיע תורו לשמש את החמה הוא מוביל אותה את כל אור
שיעורו\ ואחר שהוא מוביל אותה ונות אותה למזל הבא  הוא חוזר למקומו הראשו.
 3פי' ,בביאור זה של חכמי ישראל שאי המזלות קבועי במעגל ואינ מסתובבי עמו ,מוב היטב מדוע
תמיד נראית לנו עגלה בדרו ועקרב בצפו ,והוא מכיו שגלגל המזלות קבוע הוא ואינו מקי! את האר,
אלא רק מולי את החמה עמו מעט ממזל למזל.
 4פי' ,המזלות קבועי בגלגל וכשהגלגל מסתובב ומקי! סביב האר מקיפי עמו כל המזלות.
 5הבי רבי שא הגלגל מסתובב הרי שהוא מסובב איתו ג את החמה ,והנה החמה פעמי שהיא נמצאת
בדרו העול ופעמי שנמצאת בצפו  תלוי בקי או בחור! ,והיה ראוי שג המזלות יהיו כ דא ה
קבועי בגלגל והגלגל הוא המסתובב ומשנה את כיוונו לצפו ולדרו ג ה היו צריכי להיות כ ) .וכל
נידו זה הוא מלבד ההיק! היומי ממזרח למערב ,מה שכל צבא השמי מקיפי לכדור האר כל יו(.
 6רב אחא מפרש שג א נאמר כחכמי האומות שמזלות קבועות בגלגל והגלגל מסתובב ומסובב את כל
המזלות ,אי קושי מה שאי אנחנו רואי את החמה פע בצפו ופע בדרו ואילו את המזלות רואי
באופ קבוע ,והטע ,משו שכל אחד יש לו גלגל בפני עצמו ,כמו ציר של דלת או אב הריחי שה גלגל
תו גלגל ואי אחד תלוי בשני ,ואחד יכול להסתובב לכא והשני לש ,וכ הוא ג בגרמי השמי.

הוכ ע"י כולל עיו הד
ת .ד ,43087 .הר נו  ,ירושלי 91430
טל/פקס daf@dafyomi.co.il • 6515004

פסחי ד צד:
אליבא דר' אליעזר דס"ל שמחו לאסקופת העזרה נקרא דר רחוקה ,מה הדי! בדלהל!?
לאביי
לרבא

2

טמא או ערל שנמצא מחו לעזרה
טהור מהול שנמצא מחו לעזרה
1
חייב
פטור
לת"ק בדעת ר' אליעזר :חייב )חו) למקו אכילתו * חו) לירושלי(
לר' יוסי בר' יהודה בדעת ר' אליעזר :פטור )חו) למקו עשייתו * חו) לעזרה(
לברייתא דערל בדעת ר' אליעזר :חייב )דר ,רחוקה היא מחו) למודיעי(

 1הוא חייב כרת על זה שלא מל .והקשו התוס' )בד"ה ואי( ,דהא אפי' א ימול ולא יכנס עדיי
הוא פטור כיו שלא נכנס לעזרה ,וא"כ מה שיי ,לחייב אותו כרת על זה שנוס עליו עוד שהוא ג
ערל או טמא .וכתבו שבכל אופ ,מי שראוי לדבר * אי הדבר מעכב בו ,ואילו טמא וערל שאינ
ראוי לדבר * מעכב בה ,ומצינו כעי זה בעני בילת המנחות בלוג שמ ,שכמות הראויה לבילה *
אי בילה מעכבת בה ,וכמות גדולה )מעל ס' עישרו( שאינה ראויה לבילה * בילה מעכבת בה.
 2הנה מצאנו שנחלקו תנאי בדעת ר' אליעזר ,כיצד ללמוד ממעשר שני אל קרב פסח .ר"ל
שבמעשר שני מצאנו שאפשר לפדותו ב"ריחוק מקו" * דהיינו מחו) לירושלי ,ונחלקו התנאי
כיצד ללמוד זאת מש ,לת"ק ילפינ ממה שגבי מעשר "ריחוק מקו" הוא חו) למקו אכילתו,
א כא גבי קרב פחס מחו) למקו אכילתו ,ולפ"ז "ריחוק מקו" כא הוא מחו) לירושלי.
ואילו לר' יוסי בר' יהודה הלימוד הוא ממה שגבי מעשר שני הוא מחו) למקו עשייתו * דהינו
המקו שהוא כשר ש )ירושלי( ,כ ,בקרב פסח הגדרת ריחוק מקו הוא מחו) למקו עשייתו
דהיינו העזרה .וסובר רבא שכמו שמצאנו שני דעות בדעת ר' אליעזר ,כ ,יש לנו לומר שהברייתא
דיד האומר גבי ערל שלא מל שהוא ענוש כרת אליבא דר' אליעזר היא דעה שלישית ,וסוברת
שריחוק מקו היינו מחו) למודיעי שלא יכול לבוא בזמ שצרי ,לבוא לקרב פסח ,אבל כל
שהוא לפני מ המודיעי חייב בי א הוא טהור מהול ובי א הוא טמא או ערל.

