במקום הקדמה
אנשטאט מאריך צו זיין מיט הקדמות וועל איך פשוט לינקן צו א ארטיקל וואס האט שוין אנגעכאפט די נושא אופן שפיץ גאפל .ס'גוט צו געבן א
קוק איבער די אלע נושאים וואס מיר וועלן רעדן ,בעזהשי"ת .און אויב פארשטייסטו נישט וואס ער רעדט דארט ,נעם עס נישט צו הערנסט ,אונז
זענען מיר אלע אין זעלבן פעקל.
פאר איך הייב אן וויל איך נאר מודיע זיין ,איך האב נישט געלערנט די נושא פון א טיטשער אדער פון א מלמד ,איך קען דעם נושא פון נישטערן
איבער דעם ,און דערפאר נעמט נישט מיינע ווערטער כמקובלים מאיינשטיין ,אדרבה אויב פארשטייט איר אדער ווייסט איר אנדערש זייט זיך מכבד
און יאירו מקלד"ך.
מצד שני זענען מיר דא צו פארשטיין דעם נושא ,און נישט צו גלייבן ,און דערפאר צו זאגן אז 'יענער און יענער טענה'עט אנדערש' איז נישט די
קלוגסטע טענה.
....וילכו ....ויסעו ,ס'איז אבער א לאנגע וועג ,גארטלט זיך אן ,ובשם השם נעשה ונצליח!

אוּפס ..כמעט פארגעסן .נאך איין זאך ,איך געדענק אז ווען איך האב אנגעהויבן די נושא ,בין איך צוּפלאצט געווארן פון אלע "הויכע" ווערטער.
ס'האט מיר דערמאנט פון ווען איך בין אנגעקומען אין ישיבה און די "גרויסע קעפ" האבן געשאסן חנ"נ'ס מיט נ"ט בר נ"ט'ס ,און איך האב געשטאנען
און געקוקט ווי א 'עני אין בין אדם' .סא ,איך גיי זייער שטארק פראבירן זיך האלטן צו מסביר זיין זייער קלאר יעדע זאך ,אויב פארפאר איך ,ביטע
לייגט ארויס א סיין .!Slow Down

פרק א'  -צייט מעסט מען מיט א זייגער
געווענליך קוקן מיר אן צייט [זמן] ווי א זאך וואס איז קבוע ועומד (=והולך) ,מ'קען עס נישט פאשנעלערן אדער פאשטאטערן .אבער ווען מיר זאלן
נעמען די מושג פון זמן און מיר וועלן אריין קוקן אין דעם ,וועט זיך אוועק שטעלן גאר א אנדער בילד.
צו וויסן וויפל די צייט רוקט זיך נוצן מיר א זייגער .דהיינו :די צייט פון ווען דער ווייזער האט געקלאפט אויף נאמבער  1ביז ער האט געקלאפט
אויף נומבער  ,2און דאס רופן מיר אן סעקנד .ווען ס'גייט אריבער אזוי פיל צייט וואס ס'געדויערט פארן ווייזער צו גיין זעכציג מאל א סעקנד ,איז
ער א שעה .און אזוי ווייטער.
דער אמת איז אז מ'מוז נישט נוצן קיין זייגער צו מעסטן צייט ,מ'קען נוצן יעדע זאך וואס טוישט זיין פלאץ אויף א קביעות'דיגן אופן .דהיינו יעדע
זאך וואס טוישט זיך פון איין מצב צום צווייטן ,און ער טוט עס אייביג אין די זעלבע צייט אפשניט ,קען מען איהם נוצן צו רעכענען צייט.
מ'קען נוצן א זייגער ,וואס ארבעט אויף בעטטעריס און האלט עס און קאנטראל ער זאל זיך אייביג רוקן מיטן זעלבן צייט אפשניט צווישן איין
גאנג און צווייטן.
מ'קען נוצן די זוהן אדער די לבנה אלץ זייגער ,וויבאלד זיי רוקן זיך די גאנצע צייט אופן זעלבן ספיד .אבער מיר וועלן מוזן נוצן נאך א זאך וואס
זאל אונז אן ווייזן דעם צייט אפשניט ,אז אונז זאלן זעהן אז ס'רוקט זיך אטקע די גאנמע צייט אופן זעלבן ספיד .אויב איינער האט גאר שנעלן קאפ
וועט ער דאס קענען טוען מיט זיין מח ,דורכ'ן שטיין און קוקן א גאנצע צייט אויף די זיהן און די לבנה און דורך דעם רעכנען וויפל צייט ס'איז אריבער.
אדער נוצט מען די פארקערטע ,א דומם מוחלט וואס רירט זיך נישט ,און משטעלט עס אוועק אז די זוהן זאל ווארפן א שאטן ,און מ'וועט צייכענען
סימנים אויף דער ערד ,און אזוי וועלן מיר זעהן וויפל צייט ס'איז אריבער.
אפילו די אייגענע פינגער קען ניצן פאר א זייגער ,שאקל דיין פינעגער ארויף און אראפ און מאך האפ אז די צייט וואס נעמט פארן פינגער צו גיין
ארויף און אראפ דאס איז א סעקנד ,און מיר האבן א פערטיגן זייגער.
אויז אויך אויב א מענטש גייט אויף א לאנגע ראוד אויף א קביעות'דיגן שנעלקייט ,קענען מיר מעסטן די צייט מיט זיין גיין .דהיינו אויב ער דייט
אויף א שנעלקייט פון א פיס פער סעקנד (וועלכע סעקנד?) ,קענען מיר רעכענען צייט דורך קוקן ווי וייט ער איז געגיינגען .אויב איז ער אריבער 15
פיס ווייסן מיר אז ס'איז אריבער  15סעקנדס.
און לאו דוקא זאכן וואס רוקן זיך ,די זעלבע איז מיט א זאך וואס דאפלט זיך זיין גרויס ,אדער צומט זיך איין ,הצד השוה אז ס'דארף זיין א זאך וואס
איז משנה מצב במהירות קבועה און חזר'ט זיך איבער נאכאמאל און נאכאמאל.אייניג וועלן אבער זיין אלע זייגערס ,אז אלע וועלן מעסטן די צייט
דורך א זאך וואס טאשט זיין פעזישן פון איין פלאץ צום צווייטן אויף א קביעות'דיגן שנעלקייט.
וואס מיר זעהן פון דעם אלעם איז אז צו מעסטן צייט מוזן מיר האבן מאסן פון ווייטקייט .ווייל אויב האבן מיר נישט קיין מאסן אויף די ווייטקייט
פון איין פלאץ צום צווייטן ,לגבי וואס וועלן מיר רכענען דעם אבדזשעקט וואס גייט פון ארט צום צווייטן.
דאס הייסט אז צו מעסטן צייט מוזן מיר קענען מעסטן פלאץ [מרחב/ספעיס].
[פאר מ'גייט ווייטער דארף מען קלאר מאכן א נקודה.
פלאץ טיישט אפ צווי וועטער און לשה"ק ,און להבדיל אין ענגליש .אין לשון הקודש איז דא מקום און מרחב ,מקום באציהט זיך צו א פיזישן
פלאץ ,און מרחב צייכנט אפ די ווייטקייט צווישן איין מקום און דעם צווייטן מקום .אזוי אויך אין ענגליש Place ,איז א פיזישן פלאץ ,אין די צייט
וואס  Spaceצייכנט אפ די ווייטקייט וואס איז דא צווישן איין  Placeמיטן צווייטן ].Place

פרק ב'  -פלאץ [מרחב/ספעיס]
ווען מיר גייען פון איין פלאץ צום צווייטן מעסטן מיר מיט מאסן וואס זענען אפכעמאכט פון פארדעם ,אין ארץ ישראל און אין יוראפ נוצט מען:
מ"מ ,ס"מ און מטר .און אין אמריקע וועט מען נוצן די אלטע וועג פון :אינטש ,פיס ,מייל און יארד.
מיטן ערשטן בליק איז פלאץ א אבסעלוטלי זאך ,א אינטש איז אייביג די לענג פון א אינטש ,און א סנטימטר איז אייביג די לענג פון א סנטימטר.

ביז אהער איז געווען די חידושים פונעם שיעור יעצט לאמיר גיין צו די פשוט'ערע זאכן ;).
אויב פרעגט מען מיר "ווי לאנג איז א פיס?" ,וועל איך מוזן אנווייזן צוויי פוינטס .איך וועל ווייזן מיט מיין רעכטע האנט אויף איין פוינט צו ווייזן פון
וואו ,און דערנאך מיט מיין לינקע האנט אויף א צווייטן פוינט ביז וואו.
דאס איז אלעס גוט ווען סיי דער ווייזער און סיי דער וואס מעסט זענען אויפן זעלבן מצב ,אדער ביידע שטייען אדער ביידע רוקן זיך .וואס וועט
אבער געשעהן אויב ראובן...
אוי! ..נאר נישט ראובן און שמעון! ,שיעורים האב איך געהאט גענוג אין ישיבה.
גערעכט! ,לאמיר אפלאזן ראובן און שמעון (מיר וועלן שפעטער צוריק קומען צו זיי) .לאמיר נעמען נאר ראובן וואס לעבט אין היינטיגע וועלט ,און
פון קבר וועלן מיר ארויסשלעפן א יחצאל וואס האט געלעבט פיר פינעף טויזנט יאהר צוריק (שוין א מחיה מתים אויך!).
יחצאל האט געלעבט אין מצרים און ער ווייסט נישט וואס א פיס (די מאס) איז ,און אזוי אויך ווייסט ער נישט צו זאגן וואס א סעקנד איז ,ער האט
קיין זייכער קיינמאל געזהען .שטייט ער אויף פון קבר ,שאקלט זיך אפ פון די ערד און ווערים וואס זענען געקראכן אויף איהם ,און וואקט אריין אין
ווילימסבורג ,טרעפט ער אן רייע מענטשן וואס שטייען אין די ליין ארויף צו גיין אויף א באס וואס פארט קיין (פיל אריין______) ,ער גייט צו צו ראובן
און פרעגט איהם אן:
"אפשר קענסטו מיר העלפן? איך בין נישט פון היינט ,און איך דארף דרינג וויסן ווי לאנג איז די מאס פון א פיס?".
ראובן וויל איהם גערן העלפן ,אבער דער באס דרייווער יאגט איהם צו ער זאל ארויף גיין ,און לאזן די אנדערע וואס שטייען אונטער איהם זאלן אויך
קענען אניאגן דעם באס.
"גיי ביים פענסטער און ווייז מיר פון דארט" שרייט איהם נאך יחצאל.
נתמזל מזלם און די באס האט געהאט פענסטערס וואס זענען ברייט פונקטליך א פיס.
ראובן גייט צו צום פענסטער און ווייזט פאר יחצאל" :א פיס איז פון דא (און ווייזט איהם וואו די פענסטער פאנגט זיך אן) ,ביז דא (און וויזט איהם אן
וואו די פענסטער ענדיגט זיך)".
יחצאל נעמט א האלץ מיט א פעדער ,שטעלט זיך גראד אונטערן פענסטער און צייכנט אן ,איין פינטל וואו ראובן האט געוויזן די אנהייב און די
צווייטע פינטל דארט ווי ער האט געוויזן צום לעצטן.
יעצט האט יחצאל א האלץ וואס איז אנגעצייכנט גענוי וויפל איז די לענג פון א פיס .זיין מאס פון א פיס און ראובן'ס מאס פון א פיס זענען אייניג און
זענען די זעלבע לענג .יעצט קען ער רואיג זיך צוריק גיין אין קבר.
וואס וועט אבער געשעהן אויב אינצווישן ,פון ווען ראובן האט אנגעוויזן די ערשטע פוינט ביז ער האט אנגעיאגט צו אנוייזן פאר יחצאל די צווייטע,
האט דער באס געמאכט א ויסעו?
יחצאל שטייט אונטן און צייכנט ,די ערשטע וואו ראובן האט געוויזן די ערשטע פוינט ,און די צווייטע וואו ראובן האט געוויזן די צווייטע .אויב דער
באס האט געפארן א פיס ווייט ,וועט די ווייטקייט צווישן ביידע פוינטס זיין נישט איין פיס ,נאר צוויי פיס.
אופס ,איך האב זיך פאלוירן....
סא ,לאמיר דאס ממחיש זיין.

דא קען מען זעהן ווי פוינט  #1קומט ארויף ,אנצווישן הייבט אן דער פוינטער צו זיך רוקן ,אבער דאס איז נישט משפיע אויף דעם וואו פוינט  #1איז
געוויזן געווארן (ביחס צו דער וואס שטייט אונטן).
און אנדערע ווערטער יחצאל רעכנט א פיס פון וואו ראובן'ס האנט איז געווען ווען ער האט געוויזן די ערשטע מאל ,ביז וואו ראובן'ס האנט איז געווען
ווען ער האט געוויזן די צווייטע מאל .די אמת איז אבער אז די מאס פון א פיס האט גארנישט צו טוען מיט ראובן'ס הענט ,די מאס פון א פיס איז וויפל
ס'איז דא פון אנהייב די פענסטער ביז די ענד פון די פענסטער.
לכאורה וואס מיר דארפן טוען איז צוגיין צו יחצאל און איהם זאגן אז די פיס רעכנט מען נישט די מרחק וואס איז צווישן ראובן'ס הענט ,נאר די מרחק
וואס איז צווישן די פענסטערס.
יחצאל הייבט אן צו לויפן ביז נעקסטע סטאנציע ,ער לויפט און לויפט ,און ...ער האט עס געמאכט ,די באס שטייט נאך דארט .ער דריידט איבער
דעם האלץ און הייבט אן פון א' .ער שטעלט זיך אונטערן פענסטער און צייכנט אן איין פינטל דארט וואו די פענסטער הייבט זיך אן (ראובן איז שוין נישט
דארט ,ער כאפט שוין א דרימל) ,און אזוי ווי ער וויל אנצייכענען דעם ענד פון פענסטער הייבט אן דער באס צו פארן (אזא מזל איז דא נאר אין מצרים).
יחצאל קוקט גוט און צייכנט אפ דארט וואו די פענסטער ענדיגט זיך.
און דא זענען מיר צוריק צו אויבן די ווייטקייט צווישן איין פוינט מיט די צווייטע וועט זיין צוויי פיס און נישט איין פיס .יחצאל צייכנט זיינע פוינטס

נישט קעגן ראובן'ס הענט און נישט קעגן די אנהייב און ענד פונעם פענסטער .יחצאל'ס צייכנט אן די ערשטע פוינט דארט וואו דער פענסטער האט
זיך אנגעהויבן וואו דער באס איז פריער געשטאנען ,און די צווייטע צייכנט ער דארט וואו דער פענסטער ענדיגט זיך דארט וואו די באס שטייט יעצט.
לאס איז זייער קלאר ארויס געברענט וואס מיינט ספעיס איז רעלעטיוו/יחסי .רעלעטיוו צו ראובן איז דא פון אנפאנג די פענסטער ביז די ענדע פון
פענסטער א ווייטקייט פון  1פיס ,און רעלעטיוו צו יחצאל איז דא פון אנפאנג די פענסטער ביז די ענדע פון פענסטער א ווייטקייט פון 1 .....פיס! .יא,
פרעג יחצאל וועט ער דיר אזוי זאגן.
סא ,יעצט זיען מיר שוין איינמאל אז ספעיס איז רעלעטיוו ,ביחס צו ראובן איז די לענג פון א פיס נאר  1פיס ,און ביחס צו יחצאל איז די לענג פון א
פיס ,צוו ,..אופס! אויך נאר איין פיס...
וואס גייט דא פאר???
אויב ביסטו צומישט איז א גוטע סימן .ס'מיינט אז דו האסט א געזונטע מח .דאס געשעהט ווען מ'דארף מגדיר זיין זאכן רעלעטיוו צו צוויי מצבים,
איינס וואס שטייט און דער צווייטער וואס רוקט זיך.
ווי אזוי קען מען אבער אנצייגן דער חילוק צווישן ראובן מיט יחצאל? ,האב איך א פשוט'ע וועג :אונז ווייסן מיר אז א פיס נעמט צו גיין  1סעקנד .סא
ווען מ'וויל אנווייזן וואו כאפט די חילוק צווישן ראובן או יחצאל ,זאגט מען אזוי:
"ראובן'ס פיס דויערט צו גיין  1סעקנד ,און יחצאל'ס פיס געדויערט צו גיין  2סעקנדס".
הערט זיך גוט ,אבער גארנישט אזוי פשוט.

יחצאל סאטפט נישט ביי די מאסן פון ווייטקייט ,ער האט געכאפט דעם אפעטיט צו סייענס (פאר זיין לעוול ,)..און ער גייט ווייטער .ער דארף וויסן
וויפל צייט איז א סעקנד .מאכט ער דעם חשבון און קומט צו די מסקנה וואס מיר אנגעהויבן" :צייט מעסט מען מיט פלאץ".
סא ,יחצאל ווייסט אז צייט מעסט מען מיט פלאץ ,אויב ווייסן מיר אז די צייט וואס דויערט צו גיין א פיס איז א סעקנד ,האט ער א פשוט'ע וועג .ער
גייט אריין אין א געשעפט און קויפט א טיימער .ער שטעלט אן און הייבט אן גיין ..דער טיימער צייכנט :איינס ..צוויי ..און סטאפ! ,ער איז אנגעקומען
צום צווייטן פוינט.
יעצט ווייסט יחצאל אז א סעקנד איז די צייט וואס נעמט פארן טיימער צו שרייבן צוויי נאמבערס.
און דא קומען מיר צוריק צום פראבלעם וואס מיר האבן געהאט ביים מגדיר זיין די חילוק צווישן יחצאל'ס פיס און ראובן'ס פיס .ווייל כדי אנצו-ווייזן
דער חילוק צווישן יחצאל און ראובן גייען מיר זאגן אזוי:
"ראובן'ס סעקנד איז נאר  1סעקנד ,אבער יחצאל'ס סעקנד איז 1 ..סעקנד".
מיר קענען ניטאמאל אנכאפן דעם זמן צו מאכן דעם חילוק ,ווייל :יחצאל'ס סעקנד איז די צייט וואס געדויערט צו גיין  1פיס ,אבער ראובן'ס סעקנד
איז די צייט וואס געדויערט צו גיין נאר 1 ...פיס.
דא קומט רעלעטיוו און מאכט קלאר זאכן.
מיר האבן דא:
 .1ראובן-פיס ,און מיר וועלן עס אנצייכענען ר-פיס,
 .2יחצאל-פיס ,און מיר וועלן עס אנצייכענען י-פיס,
 .3ראובן-סעקנד ,און מיר וועלן עס אנצייכענען ר-סעקנד,
 .4יחצאל-סעקנד ,און מיר וועלן עס אנצייכענען י-סעקנד,
סא ,געגיינעגן:
רעלעטיוו צו ראובן געדויערט א פיס  1סעקנד ,און און א י-פיס  2סעקנדס .און רעלעטיוו צו יחצאל געדויערט א (י)-פיס  1סעקנד ,און ר-פיס א
האלבע סעקנד.
און די זעלבע מיט די סעקנד,
רעלעטיוו צו ראובן איז א סעקנד די צייט וואס געדויערט צו גיין  1פיס ,און א י-סעקנד איז די צייט וואס געדויערט צו גיין  2פיס.
און רעלעטיוו צו יחצאל איז א סעקנד די צייט וואס געדויערט צו גיין  1פיס ,און א ר-סעקנד איז די צייט וואס געדויערט צו גיין א האלבע פיס.
ס'איז אביסל קאנפיוסינג ,אבער נאך דריי מאל איבערגיין ווערט עס קלארער (צוריק געווארן א מגיד שיעור .)...מ'דארף נאר האלטן קאפ ווער
ס'רעדט ,ווייל יחצאל איז זיכער אז זיינס איז די ריכטיגע וועג ,בעוד וואס ראובן  -און אונז צוזאמען מיט איהם  -וועלן טענה'ען אז יחצאל האט פשוט
נישט גערעכנט.
למעשה ווער איז גערעכט?
די ענטפער איז אז ביידע! יא ,ביידע זענען גערעכט ,רעלעטיוו צו וואו זיי זענען .אבער דאס וועט מען שוין ממשיך זיין נעקסט טיים.
צום ענד איז גוט צו צוברענגען וואס איינער האט אמאל מגדיר געווען וואס האט איינשטיין אויסגעטאראפן ,האט ער געזאעט אזוי :איינשטיין האט
מגלה געווען פאר די וועלט אז צייט מעסט מען מיט א זייגער! (אויב האסטו נישט געכאפטָ ,קאנסטו אנהייבן דעם ארטיקל פון אנהייב)..

