א*

בהנהות מימוני ה' תפלה פ" 1ה"י כתב על נוסח ברכת התורה בברכה
שניה שסיומה נותן התורה ו1ה לשונו אבל רש"י פירש שחותם הסלסר תורה
ישראל .והנה אם נחפש בש"ס לא נסצא שסי' רש"י בשום מקום שברכה
שניה של ברכת התורה ססינת המלסר תורה לעסו ישראל ,ואי ההנ"ס אברכה
ראשונה קאי הרי נם הרסב"ם כתב נוסח הסלסר תורה לעמו ישראל וסאי
אבל רכ' ההנ"ס.

ימו

תשרבה:

רברי ההנ"ס סבוארין אם נעין ברסב"ם רפוס ייניציא סשנת ש"י
רשם איתא ברסב"ם גם בברכה ראשונה הסיום נותן התורה ועל זה כתב
ההנ"ס אבל רש"י פירש שחותם המלסר וכו' .והסרפיסים הסאוחרים שראו
בסירורים שברכה ראשונה ססימת הסלסר תורה לעמד ישראל הניהו נם
ברמנ"ם כן וכית שרברי הנ"ס אינם סובנים אלא אסיום נותן התורה ע"כ
הצינו הציון על הברכה השניה שמסימת נותן התורה .וראיה ברורה שעיקר
הנוסחא ברסב"ם הא נם בברכה ראשונה נותן התורה ולא הסלמר תורה
לעסו ישראליש להביא סתשובות הרסב"ם הנרפסים בספר פאר הרור תשובה
ק' רשם כתב הרמב"ם רהסיום הסלסר תורה לעסו משראל אינו נכון,כי הש"י
אינו סלסר תורהץ אלא הברילנו סן העסים ונתן לנו תורתו ,וקיום המצות
צריך להיות סצרנו כי יש לנו הבחירה לקים רצון הבורא .נם הרא"ש והמור
ותר"י סביאים הריעה ריש לסים נם ברכה הראשונה נותן התורה .וס"מ
הלכה הוא רססימין הסלסר תורה לעסו ישראל .עי' שו"ת הגאונים מן הנניזה
ח"א  126וח"ב .116

ב*

ס*ש שבקהלתך (ק"ק יאמניסש בסרינת סשהרען) יש מנהנ קבוע סיסי
הרב ר' רור אופנהיס שישב שם על כסא ההוראה ,להתפלל בממעת הרחק
עם ח' אנשיס ,לא ראיתי שום ססך למנהג 1ה ובלתי ספק הווש מנהג במעות
נקבע עלירי בורים ותלו עצסם באילן נרול בהרב רר"א ,ואני איני מאמין
שהרב ררקא הסכים לסנהנ 1ה ,ואם נתאמת שהיה כן בימי רר*א אסשר
שלא היה כח בירו למחות והיה חחשב מומב שיהיו שוגגין ואל יהיו מדרין.
 ).אמנם מקרא 8לאדברפמשצ4 :יה'אלדיך פל 4דךלאישילמדרישך בדרךתלך(.ישחדאמפ4יפ
פה4ב*פ ז4ל !*1!4 .44ק.
ו41ש4יברי

-

מלמרלהועיל
ומה שחשבת למצוא סער לוה מהא ראיתא במסכת סופרים פ"י ה"ז רבותינו
שבמערב אומרים בשבעה ,וחשבת רוה קאי על כל הנ"ל ,זה אינו ,ררבותינו
שבמערב לא קאי אלא אאין אומרין קריש וברכו .והנירסא הנכונה היא כראיתא
בכ"י האלבערשסאם (הוא הכ"י המרויק ביותר,עין מיללער) ורבותינו שבמערב
אומרים א1ת( 1רהינו קריש וברכו) בשבעה ,וכן היא הנירסא בר"ן ,וב"ס
נירסא וו היא עיקרית רהפסוק שמביאין לראיה בהתנרב עם ברכו ונו' לא
מירי אלא בברכו ,ואף לענץ קריש וברכו הלא מנהנ רבותינו שבמערב
אירחי סהלכה*מכל הפוסקים ואין שום אחר סהפוסקים משתמט לומר ריש
לסמוך ע"ו בשעת הרחק ,וכפרס שר"ר הסיע רעת רבותינו שבסערב למילתא
אחריתא ,עי' תוס' מנילה כ"נ ע"ב ,ואם אנשי קהלתו מוצהאין קול שהרב
רר"א סמך ע"ו להתפלל בח' הרי הוא קול ושוברו עמו ,רממ"נ אם אמת הוא
שסמך על האי רמס' סופרים למה לא התיר להתפלל נם בו' ומאי איריא ח'.
וראיתי בס' אורחות חים לסי' נ"ה בשם שו"ת מן השמים ששאלו על
ב' קסנים אם ס8סרפץ כשאין מנין וולתם ,והשיבו הקסנים עם הנרולים
יוסף ר' עליכם עכ"ל .ואיןלי כעת ספר שו"ת מן השמים לעין בו מאיכינת
תשובה  .11ואפשר רתשובה וו היתה ירועה מקרם לאנשי קהלתו והיו מתפללים
מתחלה בח' נרולים וב' קסנים ,ואח"כ נשכח הרבר והתפללו בח' נרולים לחורא.
אמנם נם על תשובה וו אין לסמוך ננר רעת כל הפוסקים ולא בשמים היא.
ורק כשעת רחק נרול יש לסמוך שלא למחות אם מצטרפין ט' נרולים עם
קסן וחומש בירו ,שקולא וו נ~כרת בפוסקים.
עור ואת ירוע שאספת רבנים החרשים הסכימה פעם אחת להתפלל ב~',
ומסתמא סמכו יתרותם על האי רמס' סופרים שפי' בלא משפס רקאי על
כל הנ"ל .ומעתה בוראי אסור לחקות המנהנים שהנהינו החרשים המהרסים
שלא יאמרו התירו הפרושים את הרבר .ועצתי היעוצה היא שיסר חברה
בקהלתו על שומרים לבקר שכל החברים יבואו בברית להשכים ולהעריב
לביהכ"נ ,למען לא יחסר המ~נ ,ויורז את בני קהלתו להתחבר עם החברה
הואת ,כי באמת כל המנהנ הנ"ל עצת חיצונים היא ,רבמקום שיש למצוא
ח'יש למצוא ג"כ עשרה.
ג*

ש אל ה*
במקומנו המנהנ אם אין מנין בביהכ"נ בשעת .אסירת ברכו בשחרית
אין ממתינין ער שיבואו עשרה יען כי הבעלי בתים נצרכין ליסע בבקר עם
המסלול ברול לבקש פרנסתם ,ועל כן מתפללין ער אחר ש"ע ,ואם בינתים
באו עשרה אומרים ברכו וש"ע בקול רם ,אם שפיר עברי לוסר ברכו וש"ע
בקול רם.

ת שרבה*
רבר 1ה הוא סחלוקת "שנהבין השולחן ערוך סי' ס"ט והררב"ו שהביא
המנ*א .רלשי' הררביו אם התפ~ו כבר העשרה כל אחר בפני עצמו פרח
מינ*הו קר"ש וקרושה כראמרינן בבה"מ (סי' קצ"ר סאא) ועל כן אינם יכולים
בקריש וקרהשה ,אבל לרעת השו"ע אף שכבר התפללו יכול
לחוור
~ברו עשרה אחר מהם לפרוס על שמע ולומר אבות ונבורות
פח
נת
אם
להת
אח"כ ו
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וקרושה .אמנם גם הררב"ז סורה אם יש אחר מהם שלא התפלל ערין
שיכול לפרוס על שסע ולעבור לפני התיבה (עי' בשו"ת הררב"ז ח"ר סי'
רמ"א) ועי' שע"ת סי' נ"ה ס"ק ט' וע' בס' משנה ברורה .והנה סהיות
טוב לצאת אליבא רכ"ע יסתין הבא באחרונה אחר ישתבח ער כלות הש"ע
בלחש כרי שיוכלו לפרוס על שסע בעבורו ,ואי איתרמי שלא הסתין אחר
וכולם כבר התפללו לענ"ר הסוסך על השו"ע ופורס על שסע ואוסר ש"ע
בקו"ר לא הפסיר ,אף שהח"ס בסי' י"ג פוסק כררב"ז וכ"פ החי ארם
(וע' שו"ת מהר"ם שיק א"ח ס '.ס"ר) ס"ם בסירור ררך החיים אצל ריני
ברכו אות ג' סוכח כשףע וכן פסק הרש"ז ,וכן פסק בספר ערוך השלחן ,וכיון
רכבר נהגו כן בסקומו א"צ לבטל הסנהג והפורס על שסע אחר קריש בתרא
יאסר איזה פסוקים קורם קריש ,עי' סי' נ"ר באה"ט ס"ק נ'.
ד*

לענין לצרף קטן וחוסש בירו הסכיסו כל האחרונים רלא כמג"א סק"ה
ראי; לצרף .ואף לרעח מג"א פירשו רוקא בחוסש רעשוי בנלילה כס"ת
ולרירן רלית לן חומש כזה צריך ליקח ס"ת ,עי' אלי' רבה .ואין לוסר רק
קריש חיוב ולא קריש שאחר עלינו .ולא סצאתי אחר סן האחרונים שסתיר
לצרף קטן כסג"א רק בתורת חיים סי' נ"ה אות ח' כתב בשם ספר שסן
המאור רבכפר שאין בשום אופן סנין רק ע"י צירוף קטן וחוסש בירו יש
לסמוך על סג"א יעו"ש סילתא בטעסא עכ"ל התו"ח .ואין ספר שסן הסאור
תחת ירי .ועי' שו"ת פני מבין סי' כ"ר ובספתחות שם.
ה*
נ"ל רלענין תפלת ערבית אין נ"ם אפילו אם אין רוב סנין שלא התפללו
ערין כיון רהש"ץ אינו חוזר התפלה .וקריש וברכו יכולין לוסר ונם קר"ש
תתקבל ,ראין קפירא אלא בחזרת ש"ץ התפלה ,עי' סי' ס"ם ובש"ע של רז"ש
שם ,ובקיצור ש"ע סי' כ' .ואפשר רם"ם אין יוצאין ירי תפלה בצבור אם אין
כאן רוב סנין שלא התפללו ערין.
ר*

ש אל ה*
בסקוסנו סצאתי סנהג רבתפלת סנחה אחר ש"ע בלחש אוסר אבל אחר
חצי קריש קורם שסתפלל הש"ץ בקו"ר ,אםיש איזה ססך לסנהגזה.
ת שוג ה*
לא ראיתי מנהג זה בשום סקום ,ואפשר שנתיסר עפ"י סה שכ' בסור
וקציעה בסי' ס"ט (הובא בס' סחזיק ברכה וס' מו"ק אין בירי) רגם בסנחה
הרין כסו בשחרית לענין פריסת שסע ועובר לפני התיבה ,וכ"כ בס' סאורי
אור ח"ר (הנקרא באר שבע) רף כ"ו ע"ב ,ושם כנראה אינו סרבר אלא
סקרושה ,ראם אחר לא שסע קרהשה אוסרין קרושה בערו וכן הסנהנ .ועפ"ז
נהגו שאם אחר לא שסע קריש לפני ש"ע שאוסרין קריש אחר ש"ע בלחש

מלמדלהועיל
להוציאו ומפני שברוב פעמים אחר סתאחר לבוא נהגו כן בכל פעם ,וכסו שנהגו
כן לענין פריסת שסע שבכל יום פורסין על שסע אף שאין יורעין אם אחר
נתאחר .ועי' ס' אורחות חים ריש ס '.ס"ט ,ואם ירוע שהסנהג נקבע ע"י
ותיקק ,אין בירך לעוקרו ,אך צריך ררישה וחקירה על זה ,כי אולי עסי הארץ
קבעוהו ,ואין להרבות בקרישים בחנם.
ז*

ש אל ה*
ו
ל
סי שיש חולי שסטפטפין מסנו מים תמיר האיך יעשה בק"ש ותפלה.

ת שוב ה*
כ' הס"א סי' ע" 1ס"ק ".א רבמי רגלים שותתי; אינו אסור אלא סררבנן
וא"כי"ל רבסקום שיבוטל לעולם סק"ש ותפלה לא גזרו רבנן ,וכם"ש בסשבצות
זהב סי' פ' לענין הפחה ,והפחה חסור יותר טס"ר וכס"ש הרמ"א בתשובה
סי' צ"ח ,וא"כ בנ"ריש להתיר לקרות ק"ש ולהתפלל ורק יעשה כל מה שאפשר
לו וכס"ש הס"א בסי' ע"ח שיתן ספוג או בנר סביב אברו .ובס' ארחות חים
סביא בשם רופאים לקשור שלהוסית של בהמה על אברו ויטפטף שם ובזה

יהיו בנריו העליונים נקים.

ה*
לענין קריאת קטן לספטיר ע' סי' רפ"ב ס"ר בהנה וסי' רפ"ר ס"ר.
ולפי ס"ש הב"ח צריך הקטן לירע למי טברכין אבל אין צריך לירע לקרות,
רהא אצלנו הסנהנ שהחזן סקריא .ונכון שירע לכה"פ לקרות ההפטרה
בננון סתוך החוסש .גם סנהנ נכון שאין קטן מפטיר בר' פרשיות ובראשון
של שבועות ובשביעי של פסח ,ויש אומרים רגם בפ' יתרו לא יפטיר קטן,
ע' בס' ארחות חים .וי"א רגם בפרשת הטוספין שקורין לספטיר בספר בפני

עצסו לא יקרא קטן.
ש אל ה*

ט*

שכחו ולא קראו לספטיר בשבת
פסוקים האחרונים של הסררה
ולא נזכרו ער שבירך המפטיר ברכה האוקרונה לאחר הקריאה כיצר יעשו.
רק ב'

ת שוב ה*
הנה אם קרא אחר ב' פסוקים ולא נזכר ער אחר ברכה האחרונה
רעת הט"ז בסיסן קל"; ס"ק ר' ריקרא עור פסוק ולא יברך ברכה
ראשונה רק ברכה אחרונה יברך אחר אותו הפסוק רהברכה אחרונה כאילו
לא גאטרה .והנה לרעת הט"ז בנירון רירן א"א לקרוא עור פסוק ראין לקרות
פסוק ססררה רשבוע הבא ונם פסוק לספרע אינו נכון לקרות ,וא"כ אפשר
רכאן יורה הט"ז למנ"א ריקרא שנית ג' פסוקים .אמנם נם לענין ברכה
ראשונה פליג הסנ"א וסבר רסברך עור הפעם ברכה ראשונה וכן פסק האלי'
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רבא ס*ק ז' וטעמו כיון שבירך אחרי' הוי היסח הרעת לנמרי וצריך לחוור
ולברך לפניה ולקרות ג"פ .ונם בהריא כתב הא"ר שס ראס לא קרא לספטיר
נ"פ רינו כסו בשאר הקרואיס ,וכ' רכן סשסע בתשו' סהרי"ל סי' ק"ס .אבל
החי ארס כלל ל"א סי' כ"ו חולק על הא"ר ופסק כט"ו ראינו קורא אלא
פסוק אחר וסברך לאחריה ,והביא רא" סרכ' הסנ"א בסי' ק"ץ סק"ג כיון
שרעתו היה לשתות עור א"צ לברך בתחילה וה"ה הכא שהרי וה כשבירך תחילה
רעתו היה לקרות כתקון חכסיס נ"פ אלא שוה סבור שכבר קרא נ"פ וכסו
בסי' ק"ס .אולס ראיתי בתוספות חיס שנרפס ביחר עס החי ארס שרחה
ראית הח"א .וכן בררך חיס ובשער אפריס פסקו כאלי' רב
כשארא .ונס החי
ארס פסק בוה כא"ר ראס לא קיאו לספטיר נ"פ רינו
קרואיס וכן
העלה בסש"ו סי' קל"ז .אך ראיתי בשער אפריס סי' ט' רפסק ראס לא
קרא לספטיר נ"פ ריחזור ויקרא נ' פסוקיס ,אבל לא יברך כלל לא לפניה ולא
לאחריה ,ולא כתב טעסו; והנה פליג בוה עס הא"ר והח"א .ונראה שטעסו
רכיון שהספטיר אינו קורא אלא ספני כבור התורה כראיתא בסנילה כ"נ ע"א,
א"כרין שיקרא עור הפעס נ"פ ספני כבור התורה ,אבל לא יברך עור הפעס.
אבל צ"ע כיון רלא קרא אלא ב"פ ברכתו כסאן רליתא ,א"כ כיון שתקנו
שספטיר.ג"כ יברך על התורה לסה לא יברך עור הפעס ,כיון רברכה שבירך
כסאן רליתא ,ונראה לי רהא כ' הסהרי"ק בשרש קע"ח הובא בפר"ח סי' קל"ו
סק"ר בשס סהר"ר שסואל רלא יפחות סנ' פסוקיס הינו לכתחילה אבל
בריעבר סהני ב' פסוקיס .ואף רהוא רחה רבריו וכן העלה הפר"ח רקריאת
ב"פ לא הוי קריאה כלל ,ס"ס י"ל לענין ספטיר ראינו קורא אלא ספני כבור
התורה סהני עכ"פ בריעבר ב"פ ועכ"פ ספק הוי ואינו חוור וסברך ,וסכש"כ
לרירן ררק חוורין וקורין עס הספטיר סה שקרא האחרון ועל וה כבר נתברך
לפניה ואחריה ,וא"כ רינו שיחוור ויקרא עור הפעס ג' פסוקיס אבל לא יברך
לא לפניה ולא לאחריה ,רבכאן וראי ספק ברכות להקל.
וראיתי בברכי יוסף סי' קל"ז שהביא בשס ס'בני חיא וכשס שיורי כנה"נ
סי' רפ"ב שססכיסים עם הט"ו ,אולס הביא שס בשס פניס סאירות שססכיס
לסנ"אוכן הכריע הוא ז"ל ,והקשה שם סמנ"א ס '.ק"ץ סק"נ כסו שהבאתי לעיל
בשס ח"א ,וכתב סברא נכונה לחלק עי"ש.
ובסחויק ברכה לסי' רפ"ב הביא בשס שו"ת ורע אסת סי' ט"ו ראס לא
קרא הספטיר אלא ב"פ ובירך ברכה אחרונה יקרא פסוק נ' בלא ברכה,
וו"ל ורע אסת שס; כיון שסצינו בתשו' רשב"ץ הביאה מ"י שנסתפק בנפסל
ס"ת אחר קריש אס צריך להוציא ס"ת אחר לספטיר או אס רי בקרות נ"פ
בס"ת פסול בלא ברכה א"כ ה"נ י"ל רסני שיקרא פסוק ג' בלא ברכה כרי
שלא להכניס עצסו בספק ברכות וכרי שלא להטריח את הצבור עכ"ל,
פי' רכרי שלא להטריח את הצבור סני בקריאת פסוק אחר וא"צ לחוור ולקרות
ג"פ .אסנסכיון שאין הטירחא גרולה כ"כ נ"ל כרעת שער אפריס שיחוור ויקרא
נ' פסוקיס בלא ברכה ,כסש"ל .וע' שו"ת סהר"י אסאר חא"ח סי' נ' ,רנראה
רעתו רבספטיר אינו סעכב בריעבר אך כנראה ביטל רעתו ספני הסש"ו סי'
קל"ו והא"ר נס בעולת שסואל סי' ( '1הובא בם' אורחות חיס סי' רפ"ב)
פסק ראס לא קרא לספטיר אלא ב"פ צריך לחוור ולקרות ולברך*),
א "ת9וגממש*ת גדמדמג חגרצה
*ולם גממר אמת לישקג לממרי*י אלגצדזיל
ליחרג גמהלרמ*ס
רקג
גהרלהמ*ילאגש"יאגממ זצדק*לממגים חלגה למומפהבושין(דף ס"ג* קו9מאשדינח) 9כתגגי
מוגג-א,
ולמי-ז
ח"ר*שג-ץלתובימ מ"מאמרמ" וגתג  09שודשין חו* ממגחג גירו9לימ
ממקו 9ל
 .אא-ק.
גם גגדקדידןין -
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בקהלתנו לא היה כהן ער הנה ועכשיו לקחו סלסר שהוא כהן ,ויען שאין
שםלוי הוא עולה בכל פעם ב' פעמים ולצאת אינו יכולכי הוא נ"כ הבעל קורא
ועי"ו נתסעטו הכנמות הקהלה בערך ב' סאות סארק ,כי העולים סשלסים
בער העלי' ונורבים ,והקהלה קטנה ער שאינה יכולה לסבול נזק זה ,האיך

יש לעשות.

ת שוב ה*
כבר ישבו על סרוכה 1את נרולים חקרי לב לענין אי יכול הכהן לסחול,
ובאשראיןלי פנאי כעת להאריך ולחקר ברבר איעצך שתשים עינך על הוראת
סו"ר סהר"ם שיק בתשובה א"ח סי' ס' רהכהן יכול לסחול ,אך עכ"פ לא
יבטלו קרושת כהונה לנסרי אלא יעלה לכה"פ פעם אחת בכל ר' שבועות
(וע' רס"א סוף סי' קכ"ח ום '.קל"ה ואחרונים שם ).וסשום חשש פנם יאמרו
תסיר" :בסחילת הכהן ישראל בסקוסו קרב" .וסכש"כ שיש ב1ה הנאה לכהן
עשהוא סתפרנם סהקהל ואם הכנסתם סרובה נם אפשר שתתרבה פרנמתו.
וע' מ' ערוך השלחן מי' קל"ה סעיף כ"ר.

"א*
סי שקורא בכל שבת המררה בצבור ואירע לו אבל אי יקרא כרי שלא
יתאבל בפרהמיא או לא .עין ברכי יומף למי' ת' שסראה פנים להתיר
וחירושים להלכות אבלות סהנ' סהורא" 1סרנליות שבסוף י"ר רפום לעסבערנ
והוא אומר.

י*ב*

ברק לן סר איך להשיב לסחרשים בערתי בכסה רברים שרוצים בחרשות.
א) הם רוצים לוסר ש"ע סיר בקול רם ולא בלחש ,ונשמע שהם8ררים
נוהנין כן בשחרית ובמנחה.
מה שיש להשיב בזה לרינא כבר כתב רי באר הרב ר' אברהם עסרין
במפרו צרור החים בסאסר עונה להש ,ושם סבואר היטב שיש חיוב לוסר ש"ע
בלחש ,ורחה סה שהביאו הסחרשים ראיה סררב" 1שהרמב"ם הנהינ לוסר
רק בקול רס עח"ש .ובמפררים שסעתי סחבירי ר"א בערלינר נר" 1שרק
במוסף נוהגין לוסר ש"ע סיר בקול רם .והנה אף אם יבורר שהנהיגו רבר זה
בהיתר ,ס"ס אין אנו רשאין לשנות טנהננו ,לוסר אף במומף תפלה בלחש.
וחנה הטנ"א רמי' תקצ"א כ' רבר"ה שאוסרים פיוטים אין היחיר יכול להניח
להוציא עצמו סן הש"ץ ,וא"כ בשבת וי"ט שאוסרים פיוטים וראי אין יוצאים
אםאין מתפללים בלחש ,וע' תשובת סו"ר סהר"ם שיק חי"ר מי' שע"ו.
ולהשיב להמחרשים עפ"י השכל נ"ל רירוע רהנביאה חנה היא לנו לרונסא
בתפלותינו ,וחנח היא סרברת על לבה וקולה לא ישסע ,וכלמי שרוצה לשפוך
אאז נפשו לפני ה' בכונה ,בוראי יאסר שיהו בלחש כרי לכוין בכל לב ,ואם
בעוה,ר בינינו אק סתכין כראוי ,ס"ט אין לעקור התפלה בלחש ולבטל עי"ז
האפשרות לכל אוש השראלי להתפלל בכונה רצרה .וירוע רכל אהש יש לו

סימןי*ב
עתים אשר בהם יתאוה להתפלל בכל לבו ובכל נפשו ,ולררוש אל אלקים בעת
צרתו (ע"כ יכול לחרש רבר בלחש כסו ברפאנו וכרוסה) ולסה יהא האיש
הישראלי כפרעה אשר לא ירע להתפלל בעצסו ,ואסר אל סשה שהעתירו
בערי"! כל איש ישראלי צריך להיות לו לתפארת שהוא בקי בעצמו להתפלל,
ולא ינהנ עצסו כעם הארץ ואינו בקי שצריך להניח להוציא עצסו בתפילה
סש"ץ .והנה באשר שהתפילה היא במקום קרבן ,יש לרסות התפלה בלחש
לקרבן שסביא כל איש לברו לאלקיו במרת עניית ,ותפלת הש"ץ היא קרבן
כל הצבור ,וע"כ סוסרבניגע יפה כסביא קרבן סהורר ביותר ,ואשרי סי ששוסע
סלה בסלה סש"ץע ויהא חלקו יפה בקרבן הצבור ,אסנם הרבה פעסים הארם
סוטרר בסחשבות רבות ,ואינו יכול לשמוע סלה בסלה מש"ץ ואז לכה"פ יצא
י"ח ע"י תפלתו בלחש ,וסי הוא וה אשר ירהיב בנפשו עוו לבטל תפלת
לחש ,ראו רוב פעמים הרוב אינו יוצא י"ח וסה הרוחנו בהחרשות ואת,
0ג 5-סינוטען .היתכן כי בשביל וסן סועט כזה נבטל סנהנ אבותינו וסנהנ
כל הקהלות האוחוין באמונה ישרה ונברל סקהל היראים את ר'!
ב) אי יש לסמוך על תשובות ח"ס סי' כ"ר כ"ה ,שלא לקרות תסיר כהן
ראשון ,והנה נם סו"ר סהר"ם שיק רבר מזה הענין בחא"ח סי' נ"ה נ"ו נ"ם
ס' .והיוצא סרברי סו"ר הוא רוראי אין רשות לבטל ס"ע רוקרשתו לנסרי,
אבל לומנים סיוחרים יוכל הכהן לסחול .ום"ש סו"ר בסי' ס' שמרברי רסב"ם
בסנין הסצות ס"ע ל"ב משסע ראינו יכול למחול ,ראיתי בתשובות סהר"י אסאר
סי' ס"ה שישב רברי הרסב"ם בטוב טעם שהוא סורה ריכול לסחול .וא"כ
אם תתקנו שהכהנים יסחלו על כבורם חוץ סאיזה וסנים (כנון בשבת שסברכין
החרש וכרוסה:ט שפיר רסי ואין חשש.
נ) לסחרשים נשיאת כפים הוא לאבן ננף ,ונפשו בשאלתו אם ישא כפיו
בשחרית בהשכסה אם יוצא בכך .והנה אף שהסנהנ שנושאין כפיהן בסוסף
מ"ס אם נשא כפיו בשחרית שא כבר י"ח ,ואינו סחויב יותר ,ובפרטכיון שאין
קורין כהניםאין חיוב לעלות .ום"ס הוא סכוער שרוב העם שהולכים לביהכ"נ
רק בסוסף לא ישסעו סעולם ברכת כהנים .וע"כ ירבר על לב ערתו ,כי ברכת
כהנים היא סרגניתא ראין בו טימא שהנחיל לנו הקב"ה ,וכל הספרשים אף
של האוסות מפארים ברכה זאת שהיא קצרה בכסות ורבה באיכות ובוראנו
צוה שהכהנים יברכו בואת הברכה את העם ,ווראינו רשאי .וסעתהמי הוא וה
שאינו חפץ בברכה יקרה הואת סאת ר' ,אין וה אלא סי שאינו סאמין בר'
ובתורתו .וסעתה יש בעקירת נשיאת כפים כפירה נרולה ר"ל .ואם יניר
ואת לערתו השוסע ישסע והחרל יחרל ,ואשר אינו חפץ בברכה תרחק ססנו,
והוא את נפשו הציל ,ואין אחריות הכופרים עליו .ויש לתקן שב' או ג' כהנים
ילסרו לנגן הברכות יפה ,והם ינננו בקול רם והאחרים ינננו עסהם בלחש כרי
שיהי' הרוכן סהורר ,ואם אין שם כהנים היורעים לננן כראוי יוכל הש"ץ לנגן
לפניהם והכהנים יאסרו הברכות בלינגון בכונה ובהירור.
כל וה כתבתי לרינא .אסנם אם לא יוכל להניע אה לבב אנשי ערתו
לשסוע לואין ההתחרשות הנ"ל כראי ,שיעזוב בשבילה סשסרתו .שבקל יוכל
להציל את נפשו ולהתפלל בלחש לעצמו ,וכן יוצא אם נושא כפיו שחרית כנ"ל,
וכאהיועיל אם יעווב סקוסו ויבוא פושע תחתיו ויעקור ח"ו את הכל.
ויש לרסות רבר וה קצת עם סה שכ' סו"ר מהר"ם שיק בחא"ח ס" ע'
שאם הצריקים יחסירו על עצסם יותר סראי ,והרשעים והבינונים ינברו בארץ,
טום הרבר גתו~בהי/
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אוי ח"ויכלה ורעהצריקים ,ובכל הסקוסות יסשלו הרשעים ,אשר ע"כ לענ"ראין
לעווב את סשסרתו אלא אם יוכרח לעשות עבירה ,או לשתף בפשיעה נרולה
כטרנעל וזסר נשים בביהכ"נ ,וכפירה בביאת הסשיחץ וכרוסה .וברברים שהם
נערך וה קלים ילחום בכל נפשו לרחות החרשות ,ואם לא יצליח אינו צריך
לעווב את סשרתו לרשעים.
י*ג*

ש אל ה*
בסקוסנו נוהנין להתפלל סעריב בזסנו כל יסות הקיץ אבל לא בחורף.
ועתה כסעט כל הקהל רוצים להתפלל נם ביסות הק"( 1חט סיסי העוסר)
סנחה וסעריב ביחר ספני ב' טעסים :חרא רקשה לקבץ מנין ב' פעסים,
וע"י שקצת באט לסעריב אינם באים לסנחה ,והרבה פעסים התרכנו להתפלל
סנחה בלי סנין .ועור רכסה פעסים בימים אשר הימים ארוכים והלילות
קצרים וצאת הכוכבים הוא סאוחר סאור ,הקהל אינם רוצים להסתין ער צאת
הטכבים וסקריסין להתפלל ואינם סתפללין בזמנו ועוברין על הסנהנ ,וע"כ
אולי טוב יותר לבטל הסנהנ בהסכסת כל הקהל.

1ב ה*
ת"1
סמתבראכיון רהנהינו להתפלל בזסנו רק בקיץ ולא בחורף א"כ תלו הרבר
בטירחא רצבורא כי בשעה שתקנו הסנהנ ראו שבחורף יהיה טרחא לצבורא
להתאסף ב' פעסים ובקיץ לא ראו וה לטירחא כל כך ,וסעתהיש לוסראילוירעו
רלעתים יהיה נם בקיץ טירחא יתירה על תנאי זה לא תקנו הסנהנ .וכיון
שרואים אנו שבוסננו קשה לקכץ סנין ב"פ גם ביסות הק"ן הרי אין חלוק
ריןקיץ לחורף ואפשר לבטל הסנהנ ,ובפרט היכא ריצא שכרם בהפסרם שהרבה
פעסים עי"ו סתפללים סנחה בלא סנין ,ותפלת סנחה בצבור וראי עריפא
סלהתפלל סעריב בוסנה .והנה אין לוסר בנ"ר רכל יחיר ויחיר קבל עליו
להתפלל בקיץ בזסנה ושיהי' אצלו כסו נרר רצריך התרה ,רזה פשיטא רכליחיר
לא קבלעליו אלא ארעתא רצבורא ואם הצבור סתפללים שלא בוסנה נם הוא
יקרים להתפלל בצבור אף שלא בוסנה סלהתפלל ביחירות בוסנה רכן הרין
כראיתא בסי' רל"ה סעיף א' ,נם ססתבר ראין ארם סקבל על עצסו בנרר
כעין סנהנ וה ,ראל"כ סי שהלך נ' פעמים בלי הפסק להתפלל בבית הכנסת
ורוצה אח"כ להתפלל ביחירות יהא צריך היתר נרר ,אוסי שהתפלל נ' פעסים
בלי הפסק סעריב בוסנה ובא אח"כ לביהכ"נ שסתפללין שלא בוסנה יהא צריך
היתר נרר אם רוצה להתפלל שם עם הצבור .וע"כאין לחוש רק שסא הצבור
בכלל קבלעליו סנהנ זה כנרר ,ולענין וה כבר כ' התוס' בשבועות רף כ"ט ע"ב
והובא להלכה בי"ר סי' רכ"ח סעיף ב' רכל נררי הקהל הם על רעת כן
ש*ום רוצים להתיר יתירו וע' לענין וה שו"ת סהר"ם שיק או"ח סי' נ"ו,
ומכ*ש בנ"ר רחינן רסתחלה לא תקנו במקום שיהי' טירחא רצבורא.

י*ך*
בקהלת ערה ישראל בברלין נתקן עפ"י סו"ר ר' עזריאל הילרעסהיסער
וצ"ל שבער הנערים שאין יכולין לבוא לביהכ"נ לפני הצהרים ,קורין אחר
- - - -

*) ע הש"ל ע קש4וי
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הצהרים ב' או נ' שעות כל הסררה וקורין ז' נברי ואומרין ההפסרה עם
הברכות ואח"כ סתפללין סוסף ער נסירא ,ואח"כ סתפללין סנחה עם קריאה
נ' נברי ,ואף שיש לפקפק על זה (עי ספר תורת חים על או"ח סי' קל"ה)
מ"ס כבר הורה וקן.
וכתב ברנול סרבבה סי' קל"ה ראם בטלו בשחרית הקריאה ובסנחה
סצאו סנוחה אם יש פנאי לקרות כל הסררה יקראו בסנחה כל הסררה ויקראו
שבעה נברי כי כל יום השבת הוא וסן הקריאה .וכתב על זה בספר סשנה
ברורה ויקראו הסרר של שחרית קורם התחלת הסנחה ואח"כ יאמרו אשרי
ובאלציון ואח"כ יקראו קריאה של סנחה כנהונ עכ"ל .והנה זה הוא רק אם
פעם אחת בסלו סחסת אונס ,אך קשה לתקן כן לחלוסין .אסנם כרי שלא
תשתכח תורת קריאת ס"ת סן הנערים הנצרכים ללכת לבתי ניסנאזיען ולעאשר
בתי ספר בש"ק תקנו ברוחק לעשות כן בכל שבת ונם סתפללין סוסף עם
סנין ובוראי אם נסצא עוסק הרין אין לעסור ברין עם תקון זה ,אך עת לעשות
לר' הפרו תורתך.

ט"ה

ש אל ה*
אי אסור לעשן טאבאק בביהכ"נ.

ת שוב ה*
אף שבסחזיק ברכה שהובא בשערי תשובה סקנ"ר סק"ח היי נראה
שיש סי שסתיר ,ס"ס צרקו רברי השערי תשובה שס רפשיסא ראסור לעשן
סחסת קרושת ביהכ"נ שזה הוי כסו אכילה ושתיה ,ובקושי התירו שאיפת
הטאבאקעין בשרי חסר ערך ביהכ"נ א:ת ז' הובא בס' אורחות חים מי' קנ"א
אותנ' .ועוררירוע רהנכרים סרקרקין מ":ר :אוסרין העשון בבתי תפלות שלהן,
ומעתה יהי' ח" 1חילול השם ,אם
נתיר זאת וע"כ פשיסא ראסור.

אני

ש אל ה*

ט"ז*

בעיר אחת הסכיסו הפרנסים להעמיר בביהכ"נ שלה 6כלי שיר השרנעל
הירוע ,והרב אשר שם אף שהשתרל בכל כחו לא עלתה בירו לבסל הסב0ה

זאת ,אשר בעח"תכונרוצתונו לבחור הרע בסעוסו יורל"ההתיר להם שינגנו בארנעל ביסי
וביום הולרת של המלך
וע"י וה ינרוםכי לכל הפחות
החול ,כנון
לא יחללו שבתות וסוערות .חוץ סזה הוא חושש שאםיניח את משרת הרבנות
ויעזוב את סקוסו בשביל הטרנעלןיביא לשם רב אחר אשר לא לבר הטרנעל
יתיר להם כי אם ינרום עור קלקולים אחרים נרולים ,וע"כ שואל הרב רעיר
הנ"ל ,אם יכול לשבת בסקוסו ולהניח לננן בטרנעל ביסי החול.
ת11רב ה*
ה
ו
ח
נ
את
א
נ
הסה
ה
ש
ו
ל
ק
ה
ו
נ
ת
ע
ר
ל
א
סשכנות הרועים
סרם
תנבורים
נפן
אנשי תשם אשר כתבו פסק רינם בשנת התקע"ס בעת אשר פרצה הרעה
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בראשונה ,בעיר האמבורנ ,והתחילו שם סהרסים לפרוץ כסה פרצות ברת
לסרות עיני בר"צ רשם ,והבר"צ רהאסבורנ אסף סכתבים ופסקים סכל נרולי
הרור ויחוקו רבריהם בספר הירוע אשר נקרא בשם* :אלה רברי הברית".
ושם קסו הנאונים חסירים וקרושים לאסור איסר על שלשה פשעים ,ואחר
סהם הוא אסור לננן בביהכ"נ בשום כלי שיר בשבת ובי"ט אפילו ע"י אינו
ישראל .והנה הנאונים רשם הסכיסו כולם פה אחר שאסור לננן בכלי שיר
בביהכ"נ בשבת ובי*ט אפילו ע"י נכרי; אך אם סותר לננן בחול ב*רגעל
או אסור לא ראיתי הסכסה ביניהם .ואחרי העיון סצאתי שם בין הנאונים
שלש שימות:
א) יש סהם שכתבו סתם שאסור לננן בשבת וי"ם ,ולענין חול לא פסקו
כלום ,ואפשר רס"ל רבחול שרי ,או אפשר רספוקי סספקא להו ולא רצו
לחלוט הרין לאיסור או להיתר .ואלה הם :בר"צ רק"ק האסבורנ (ריש ספר
אלה רברי הברית) ר' סשולם ולסן הכהן בעל בנרי כהונה (ארה"ב צר א'),
ר' אליעור בעל שסן רוקח (שם צר כ"ג) ,ר' אברהם טיקטין ברעסלא (שם צר
כ"ה) ,ר' אהרן יושע ראתיטש (שם צר כ"ט) ,ב"ר רק"ק פארובא (שם צר נ'),
והגאון ר' עקיבא אינר כתב בפירוש (שם צר כ"ח) :נם בחול ערין אין ההיתר
ברור ,עין ס"ש בבאר שבע סי' ע"ר טעם שאין אנו סתפללים בפרישות
כפים וסרסה לאיסור רלא תקים לך סצבה יע"ש .ווה הטעם שיך נם ב*רנעל
עכ"ל .ובכן אפשר רלכל הנאונים הנ"ל לא היה ההיתר ברור.
ב) ויש סהנאונים שהתירו בפירוש לננן בחול ואלה הם :ב"ר רק"ק פראנ
ה"ה ר' אליעור פלעקלש ,ר' שסואל לאנרא ,ר' ליב מעליש ,וכתבו (שם צר
י"ז) :וסה שסנננים בכלי שיר (ארנעל) בשבת קרש איסור נסור הוא לננן,
אפילו ע"י נכרי בשום כלי זסר ,והסנגנים בקהלתנו בכלי וסרים בקבלת שבת,
הסנהנ פה שמחויבים הסומרים להמיר ולסלק סירם כלי וסר חצי שעה קורם
ברכו עכ"ל( .ואפשר רלא התירו בחול אלא בשאר כלי זמרים ולא בארנעל)
וכן פסקו עשרה רבנים רק"ק לימארנא החתומים שם (שם צר ס"ז) וו"ל:
וכולנו יחר אסרנו איסר לבלתי ינננו (בארנעל) ביום ש"ק וי"ט ח" .1ולא התרנו
רק בחה"מ וערב שבת וערב י"ט קורם שתכנס קרושת שבת וי"ט לצאת ירי
כל הריעות בירוע ונם את וה לא התרנו כי אם ע"י ישראלים אנשים אשר
יראת ר' בלבם וכו' עכ"ל.
נ) ויש מהנאונים הבאים על החתום שאסרו בפירוש לננן בארנעל
בביהכ"נ בין בחול בין בשבת .ואלה הם :ר' הירץ שיאר (ארה"ב צר ה')
אפשר נרנור איסור סשום איך נשיר וכו' ונם כן נרר קרושה עי"ש .הנאון
בעל הח"ס (שם צר ט') .בסכתבו הראשון כתב מרלא תקנו אכותינו כלי
שיר בתפלה אע"נ שסאתנו יצא השיר בעבורת בית הסקרש ש"ס לא הוי ניחא
להו בהא סטעם סיום שחרב ביהס"ק אין שסחה לפניו וכו' איך נשיר וכו',
ובמכתב שנית לסר איסור חרש סרברי רב ספררי בס' נונה צרק (אשר
ההליט להתיר) והעלה ראסור סשום חוקותיהם ,ועין בשו"ת ח"ס חלק  '1סי'
פ"ר ער צ" 1ובסה שנרסו שם על שו"ת ח"ס חח"ס ,נם הגאון סהור"ר סררכי
בנעט (שם צר י"ח) כתב ראסור נם בחול סשום חוקותיהם וסיים וו"ל
ולפענ"ר הספק עצום ויש לאסרו עכ"פ סצר הספק ,וכ"כ הנאון סהור"ר
ר' יעקב לימא בעל חות רעת (שם צר פ"א) שאיסור נסור הוא לשיר בעונב
בבית הכנסת הן בחול והן בשבת ע"י נכרי ,וכן פסקו הנאונים סוהר"ר שסואל
אב"ר רק"ק אטשטררם (שם צר ס"א) ומהור"ר סשה טוביה סוונטהים האנויא
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(שם צר ע"ו ,מפקפוק שלא תתבטל הכונה) וסהור"ר הירש לקא"ב יינטצענהים
בעל שו"ת שער נפתלי (שם צר פ"ה) .ועין בספר שו"ת סהר"י אסאר
שם סובא תשובה ח' א"ח סי' נ"ט מרבו מהר"ם בנעט שאוסר בשבת לנגן
ב~רגעל ולא הוכיר ראף בחול אסור ,עי"ש ואפשר רכך היה השאלה לעגין
שבת ומשום רבחול ספוקי מספקא ליה לא הוכיר סוה.
ובשנת ה' תק"פ יצא לאור הספר הנחמר צרור החים סהרב הגאון
ר' אברהם לעוועגשטאמם אב"ר רק"ק עמרען והוא העלה ג"כ רלנגן בשרגעל
אסורבין בחול בין בשבת משום ובחוקותיהם לא תלכו.
בשנת תרכ"ג חיבר הרב הגרול סו"ה רור ריטש אב"ר רק"ק ו~הררא
(~בערושלעויען) חיבור נחסר בל"א "ריא ~רגעל אין רער זינאג~גע" ובו
האריך בטוב טעם ורעת לברר איסור ה~רגעל בכל צרריו, ,העלה ג"כ ראף
בחול אסור לנגן בו משום ובחוקותיהם ושם הביא ג"כ גיטשכטען לאיסור
סריני בערלין ה"ר הג' ר' אלחנן ר~וענשטין ומהרי"ם רר .ואכס וצ"ל-.
ובשנת תרכ"ב כבר השמיעו את קולם בם"ע "איוראעליט" נום1 ,3 ,2 .
הרב הגרול סוהר"ר מאיר ר"ר לעהמאנן וצ"ל ולהבריל בין חיס למתים הרב
הנרול מוהר"ר משולם ולסן ר"ר קאהן נ"' לברר איסור השרגעל בטוב
טעם ורעת וכן נרפס פסק רין סהרב מהור"ר ישראל שיארץ אב"ר רק"ק
קטלז באיוראעליט נומ 1 .שנת  .1865וכולם הסכימו לאסור בין בחול בין
בשבת -.וכן כתוב בהורעה נאמנה שלנו ,אשר אנחגו נותנים לכל תלמיר
בית-מררשנו פה ברלין ביחר עם התרת הוראה ,איסור ה~רגעל משום
חוקותיהם -.וא"כ אסור בין בחול בין בשבת - .וכן ראיתי להרה"ג מוהר"ר
שמשון רפאל הירש וצ"ל בפירושו לויקרא י"ח נ' שאוסר ה~רגעל משום
חוקותיהם בין בחול בין בשבת .גם הגאון מהר"ץ חיות בספרו סנחת קנאות
רף ה' ע"ב כתב רב~רגעל יש לאו בחוקותיהם לא תלכו כמ"ש הרמב"ם
בפי"א מהלכות ע"ו רברבר המיוחר לע"ז אסור להתנהג אצלנו -.אך ראיתי
להרב ר' אברהם ווטרא בספרו סלחסות ה' שנרפס בהגובר תקצ"ו שמרבר
מאיסור ~רגעל בשבת ואינו אומר איסור בחול אלא אם וסרן נשי עי"ש צר
 108ער .111
ועתה נחוי אנן לברר הרין על בוריו ,ויען כי המתירין החויקו את ירם
ואמרו שהיה גם בבית המקרש כלי שיר שהיה רוסה לשרגעל ,וגם הביאו
ראיה מהארגעל שהיה בק"ק פראנ ,על כן נחקור תחילה על הרברים האלה.
כלי-שיר מגריפה שהיה בבית המקרש.
ה
ת
י
ה
גרסינן בערכין י' ע"ב א"ר סתנה אסר שמואל סגריפה
במקרש
עשרה נקבים היו בה כל אחר ואחר סוציא עשרה מיני וסר נמצאת כולה
מוציאה מאה מיני ומר במתניתא תנא היא אמה וגבוה אסה וקתא יוצא הימנה
וכו' ע"כ .ועין בירושלמי פ' החליל ובמררש ילקום קהלת רמו תתקפ"ט
רשם פליגי רב ושמואל בצורת המגריפה .ואסרו המבארים כי ואת המנריפה
היא כלי שיר במו ה~רגעל .אמנם מבואר במשנה תמיר פ"ה מ"י שהמגריפה
עיקר שמושה היה לרברים מיוחרים ולא לשיר עם הלוחי.ם הן אמת שהתוי"ט
כתב שם שהמגריפה רכאן אינה המגריפה רמשנה
פ"ג ורש"ס ערכין
שהיה כלי שיר חשוב ,רוה א"א שיורקוהו שלא ישבר .קניה עת"ש .אמנם
כל רואה יראה כמה מן הרוחק ה,א לומר שהיו ב' מיני כלי קול במקר,ם
ושניהם שמם מגריפה .וכבר באר רבר וה היטב הראב"ר ו"ל בפירושו
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לפ"ג מ"ח רתמיר שכתב וז"ל 111 :שקראו מנריפה על שם שכסו שסגריפה
נורפת חרשן יחר כך אותו הכלי סחבר מיני וסר יחר והא רתנן לקסן וכו'
נטל את הסנריפה וורקו וכו' האי וריקה לאו וריקה ססש שהרי מי ס1ציא קול
ע"י וריקה אלא האי וריקה הינו כראסרינן נורקה ספי החבורה רהינו שכל
א' וא'כיון לרעת חבירו ויצא מהם הרבר כמו פתאום שלא היה יורע סה ברעת
חבירו אעפ"כ כונו לרעת אחת סשום אגב חביבא להו סלתא לאוסרה לא
המתין א' לחבירו ויצא סהם הרבר סהרה ,כך בכאן נבי סנריפה רכשהיו רוצין
לשורר בה לא היו מוציאין כל הקולות יחר אלא פעסים קול וה ופעסים קול
וה כררך שסנגן בכנורות שסרבים עניני קולות כרי לתקן הנגינה ובה היה
סתחיל .לשורר וממנה היו יורעים הלוים שכבר נכנסים לרבר בשיר אבל
בכאן כשהגיע בק האולם ולסזבח זרקו כולם בפעם אחת רהינו שכל הקולות
שהיו בה היהסכיין להוציא ביחר ולפיכך היה קול נרול שלא היה ארם שוסע
את קול חבירו נם כשקול גרול נופל בפעם אחת נראה כיוצא פתאום עכ"ל-.
הרי רהיא היא המנריפה רערכין ורתסיר פ"ה ,והתוי"ט אילו היה רואה רכרי
הראב"ר היה חוור סרבריו - .וא"כ חזינן רהסגריפה היתה סשמשת לרברים
מיוחרים ולא כשאר כלי שיר .וכן כתב הרב ר' אברהם סשער אריה בספרו
שלטי נבורים פ"ו רלגורל קול הסגריפה לא יכלו לוים לשורר עסה עי"ש.
ולפ"ז אין הסגריפה רוסה כלל לארגעל -.אסנם אף את"ל רהסגריפה היא
כלי שיר חשוב כס"ש התוי"ט אכתי איכא לספוקי וכסו שהעיר כבר הרב
הגאון מהר"ם בנעט ראיכא ספק עצום אם היה ~רגעל בסקרש ,ויפה העיר
תלסירו הרב סוהר"ר רור ריטש במפרו הנ"ל צר  26ריש ראיה שלא היה ארגעל
במקרש מסוגיא רערכין הנ"ל ראמר רשב"ג לא היה הררולוס בסקרש ספני
שקולו עב (כן גי' הערוך) וסערבב את הנעימה (נעיסה הוא בל"א
והמתרגסים אליעבליכקיט" טועים) ועי"ש בתוספתא וכן איתא בירושלסי סוכה
פ"ה לא היה אררבלס בסקרש ספני שהיה סורח את הנעיסה .ושם אסר
רשב"ל עוגב זה אררבל"ס וכברפי' יפה ר' בניטין סוסאפיא הררולוס ואררבלס
שהוא לשון יוני ($ט1טטן )186והוא בל"א יאזזערשרגעל שנשתסשו ביסים
ההם הרבה לנגן בו בפני שרים (ע' ערש אונר גרובער ארטיקעל (פטןטטן)886
ורשב"ג העיר שלא היה בסקרש ספני שסערבב את הנעיסה וכן החליטו
בומננו הסנגנים הספורססים סמערבעער ובארטאלרי שהארגעל מערבב את
הנעימה כאשר העיר על וה הרב ר' רור ריטש שם בספרו .היוצא לנו סזה
שנראה שלא השתסשו בארגעל בסקרש לשיר -.אסנס כן אף אי היו
משתמשק בו בסקרש לא עריף ססצבה שהיתה אהובה ביסי האבות ואחר כך
נעשית שנואה ספני שעשאוה חוק לעבורה ורה -.ונרבר עור טזה לקסן בע"ה.

אסעשיי

הטרנעל בק"ק פראג.
המתירין מבאין ראיה סבית הכנסת על תנאי בפראג שהיה שם ארגעל
ואאן מוחה ברבר .וראיתי בספר אלה רברי הברית הנ"ל שהעירו על רבר
וה הגאון מףה הירץ שיאר ,וז"ל (צר ה') בק"ק פראנ ,עיר גרולה לאלקים,
בהוכה תשעה בתי כנסת ובנרולה שבהם נהגו לזמר ולקבל שבת בכלי זמר
וכו' ע"כ .והחתם מופר (שם צר ל"א) ו"ל וואבותינו ספרו לנו ,שביסי קרם
היה עונב בפראנ בבית הכנסת על תנאי וכו' נם אנו מקובלים שפסקו ננינתם
בסראנ טרם אטרם מזמור שיר ליום השבת ,ומ"ס אמת שבסראנ השיר היה
להם בעונב ,נם שנו מהננת המיוחר להם ,אבל בכל שאר בתי כנסיות שבעיר
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נרולה לא' הלוו לא עשו ככה ,ונם  11משנתקלקלה שוב לא תקנוהו עכ"ל.
(אמנם הרב רהאמבורנ כתב לי שלא הי' שרנעל בבהכ"נ אלמניא אלא
בבהכ"נ מיועל).
והנה הראה לי הב' המושלם הבקי בספרות העברית כ"ה יעקב פאננער
נר"ו סרור אחר ישן משנת תל"ח לפ"ק (ואח"כ הראה לי תלמירי הב' הנעלה
כ"ה אלכמנרר מארקם מירור וה מכורך ביחר עם מפר שפתי ישנש שנרפם
באמשמררם שנת ת"מ .ונראה מוה שנם אותו סירור נרפם באמשמררם)
שנרפם בו ומר קורם לכה רורי וכתוב על נבו וו"ל :ומר נאה מר' שלמה ויננ"ר
ו"ל שמנגנים בק"ק פראנ בב"ה מיול ו"ל בעונב ובנבלים קורם לכהרורי ,עכ"ל.
ומבין השורות של השיר הוה ניכר המעם למה התירו לקבל שבת בכלי ומר
שכתוב שם חרוו אחר בוה הלשון "הן שבת הכלה עם החתן ,בתפארת ונרולה,
אם נשמור שתים כהלכתן ,נוכה מיר לנאולה ,ואו האל ,ישלח גואל ,ברינה בוא
יבוא ,וה היום עשה אל שמחת לבו ננילה ונשמחה בו -".נראה מוה
שמפני שהתירו לנגן לכבור חתן וכלה ,נ"כ התירו לכבור שבת מלכתא וישראל
בן וונה שהם נ"כ כחתן וכלה ,עכ"פ נראה מכאן שבימי קרם בבה"כ מיועל
בפראנ היו מנננים בעונב ובנבלים ,אף שאח"כ במלוהו כערות הח"ם -.והרב
סוהר"ר אברהם עמרין בספרו ערור החים רף ו' ע"ב כתב וו"ל :ומה שהביא
בעל הנונה שפפרו לנו מק"ק פראנ שהיה שם מקרם שרנעל בביה"כ ,אולי
נבנתה הבית הכנסת עם השרגעל הוה ,בעור שלא היה מנהג וה בעבורתם
ובאמת כפי ששמענו עמרה בית הכנסת הלוו מומן בית שני ,וכאשר נתקנה
בהיתר ,שוב לא היה האימור חוקת העכו"ם חל עליה ,ולא ווה ממקומה.
אבל כאשר נפלה באמתאין מקימה עור ,מפני שבעת נפילתה כבר הנהינו כלי
שיר וה ,ר"ל בץרגעל ,בבתי עבורתם לשם עבורתם רוקא אסורה .עכ"ל-.
אמת שי"ל שבעת הקמת השרנעל בפראג לא היה מיוחר עור לבית עבורתם
רוקא ,כי כירוע לא היה השרנעל בימי קרם נפרץ כ"כ בבתי עבורה שלהם.
אך כיון שראינו שבב"ה מיועל היו מנננים בעונב ,יותר מוב לומר שלמרו
להם היתר באשר חשבו רארנעל כתיב באוריתא בין כלי המקרש שהוא
נבל או עונב או שחשבו כאשר כתב בעל שלמי הנבורים בפרק י"א שאפשר
שהוא מנים שנוכר בכתני קרש ,ומברו כיון רלאו מיניהו נמרינן מותר
כרלקמן אות ר' ועין אות ה' .וכיון שאח"כ במלוהו הוכיח סופו על תחילתו
שמעות היה בירם .ואין להביא ראיה ממנהנ קהלה אחת ולסנור העינים בפני
מנהני שאר קהלות קרושות שלא ראינו ולא שמענו מנהג,כוה ,ער העת אשר
נברה יר המהרמים .עור אפשר שבק"ק פראנ סברו כיון רשנו מהנגון
המיוחר להם ונם לא היו מנגנים בשבתות וי"מ ,אלה השנוים היו מיכיחים
רלא הלכו בחוקותיהם .אמנם בוראי אין לסמוך על סברות כאלה בשאר
מקומות.

אים1ר הץרנעל מש1ם ח1ק1תיהם.
ע שאף שלרוב הפוסקים הנוים אין מווהרין על השתוף ,מ"מ
רברירוי
לישראל שתוף אסור במיתה כשאר ע"ו ,הא"כ חוקותיהם אסורים לישראל משום
חוקותע"ו .ויש לתרגם כאן במכתבנו מלת ע"ו בל"א אפרעמרער קולמום* ולא
במלת שנשסשענריענסמ" - .והנה לענין איסור חוקותיהם יש מתירה בין
סוניא רע"ו רף י"א ע"א ומן סוניא רסנהררין נ"ב ע"ב ,רבע"ו מסקינן
רלכך שורפין על המלכים משום רשריפה לאו חוחה היא אלא חשיבותא היא
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והינו כסו שפירש"י רלאו חוק ע"ו הוא לשם ע"ו אלא שסראין שסי ששורפין
עליו סיתתו חשובה להם ,ובסנהררין ססקינן רשריפה שרי סשום רכיון רכתיב
באוריתא לאו סיניהו גסרינן .סשסע רלכ"ע חוקה היא והויא אמורה אי לאו
רכתיב באוריתא .ולישב ואת הסתירה נאסרו תירוצים שונים ,ויש כאן
שיטות שונות.
א) הר"י בתוס' ע"ו חא ע"א ר"ה שלא ,תירץ רתרי נהני חוקף הה
א' חוק לע*ו ,ב' חוק הבל ושטות (אבערנליבישער געבררך) .ולענין חוק
לע"ו לא מהני סה רכתיבא באוריתא ,רהא חוינן בסצבה ראף שהיתה
אהובה ביסות האבות סאחר שנעשית חוק לע"ו שנאה והוהיר עליה ,ועל
כן סוכיר הש"ס בע"ו רכ"ע לא חוקה היא כלוסר לאו חוק היא לשם ע"ו,
אבל ס"ס הוא חוק הבל ושטות ולוה סהני מה רכתיב באוריתא ולא סיניהו
גסרינן ,וא"כ אנו עושים סשום רכתיב באוריתא ולא סשום הבל ושטות
שלהם ,וואת היא הססקנא רסוגיא רסנהררין .היוצא לנו סוה רחוק לע"ו
אסור אפילו כתוב בתורה ,ושאר חוקותאי סיניהו גסרינן אסורי ואי כתיבי רלא
סיניהו גסרינן שרו .וכן כתב הריטב"א בתי' שני עי"ש .ולפ"ו הטרגעל אסור
שהוא חוק לע"ו ,כס"ש כל הנאוניםעין גם צרור החים.
ב) הר"ן בחירושיו לסנהררין נ"ב ע"ב כתב וו"ל :ורבנן כיון רכתיב סיף
באוריתא לאו סיניהו קא גסרינן ,י"ס שהטעס בוה לפי שהתורה קרסה להם
ואינו סספיק שבכל הרברים ג"כיש לך לוסר שלא קרסו הם אלא הטעם הנכון
שהתורה אסרה כל סנהג סיוחר לניסוסי ע"ו שסא יסשך הארם אחריהן כסותן
וכן נסי אם הכותים נהגו באיוה סנהג שאין לו סבוא בררכי הטבע ולא
נתאסת בנסיון העושה כסותן יש בו סשום ררכי האסורי וכראסרינן בסס'
חולין (ע"ו ע"ב) אילן הסשיר פירותיו טוענו באבנים וסוקרו בסיקרא וסקשינן
בגס' בשלסא טוענו באבניםכיהיכי רנכחוש חילי' אלא וסוקרו בסיקרא אסאי
וסתרץ כרתניא וטסא טסא יקרא כרי שירעו רבים ורבים יבקשו רחסים עליו,
הרי נתבאר שהתלסור לא היה תסה לסה טוענין האילן באבנים ררבר טבעי
הוא להכחיש האילן שאפשר שסחסת שכחו נרול כממיר פירותיו והטעינה
באבנים טוב לו סררך הטבע אלא סוקרו בסיקרא לסה כלוסר שוה הענין
הוא סררכי האסורי שאין לו סבוא בררכי הטבע ולא נתאסת בנסיון ,וסתרץ
כרתניא וטסא טסא וכו' ,וכן פ '.הרסב"ם ו"ל .עכ"ל (אולי צ"ל הרסב"ן ו"ל).
וכ"כ הר"ן בקיצור בהלכות בע"ו וו"ל :שורפין על הסלכים ולא סררכי האסורי
אינה סררכי האסורי לחוש שלא תעשה כסעשיהםלפי שלא אמרה תורה אלסא
חוקות של ע"ו ורברים של הבל ובטלה וכולן יש בהן סרך ע"ו אבל רברים
של טעם שרו ובשריפה על הסלכים טעסא איכא לשרוף לכבורן כלי תשמישן
שאין ארם אחר עשר להשתסש בסה שנשתסש בו הוא עכ"ל.
היוצא לנו סוה להר"ן נסי כל חוקות של ע"ו או סנהג סיוחר לניסוסי ע"ז
אסור בכל נינא ,אבל בשאר חוקות רבר שיש בו טעם והוא סיוסר בררכי
הטבע שרי ,ואם לא אסור ,וסאי רקאמר הש"ס רכתיב באוריתא הינו לוסר
שיומ בו טעם הגון .ולפ"ו השרגעל אסור שסיוחר לע"ו.
ו
נ
י
נ) הרבנויונה בחירושיו לסנהררין שם כ'פי' א' שא סובן ונראה שהוא
מה שהביא הריטב"א בשם תוס' שנעתיק לקסן בע"ה .וכשם י"א כ' רבנו
יונה רה"פ רהכא והתם חר טעסא הוא רהתם הכי קאמרינן אלא כ"א
שריפה לאו חוקה היא כלוסר כיון ראשכחן שריפה בראוריתא וראי רלאו
חוק ע"ו הוא אלא חשיבות בעלסא היא שאעו היה חוק ע"ו לשרוף איך היו

סימן פ*ז

11

שורפין מתחילה ואיך היתה שריפה בתורה אלא ע"כ לאו חוק ע"ו הא והכא
נמי אמרינן ורבנן כיון רכתיב סיף באוריתא לאו מיניהו וכו' אלמא אית לן
למימר רלאו חוקה אלא חשיבות היא שעשו להם הגוים עכ"ל - .גם לפי
פי' זה אינו מותר בכתוב באוריתא אלא חוק של עמים הקרמונים ראיכא
לסיטר מרכתיב באוריתא ע"כ לאו חוק ע"ו הוא אבל בחוק מאוחר וראי
לא מהני מה רכתב באוריתא מירי רהוי אמצבה רהיתה אהובה בימי אבות
ונעשית שנאה מפני שעשאוה חוק לע"ז אחרי כן .וא"כ נם הטרגעל אסור.

ר) הריסב"א בע" 1שם מבא בשם תוס'תירוץ רסוגיא רע"ו וסנהרריןפליגי
אהררי והאי רהתם (רסנהררין) עיקר רהיא רוכתא ,וא"כ לפ"ו אי כתיב
באוריתא רלאו מיניהו גמרינן מותר בכל גפנא אפילו בחוק שעשאוה לע"ו.
וצ"ל לפ" 1רהא רמצבה שאני ראסרה תורה בפירוש ,ואי קשיא וליגמר מיניה
צ"ל רהיה לו לש"ס שום רחף רליכא למילף משם .מ"מ גם לפי תירט 1ה
ליכא למשרי הארגעל ,חרא ראיכא ספק עצום אי כתיב באוריתא ,ועור רהא
אנן סהרי רמיניהו גמרינן וכל עיקר כינת המהרסים היתה להתרמות להם,
ואף שכחשו ואת בפיהם הלא ירוע שלא עשו 1את אלא לנקר עיני האנשים
היראים.
ה) המהרי"ק ,הובא בב"י י"ר סי' קע"ח ,כתב ראין לאסור משום
חוק אלא באחר משני חלקים ,הא' הוא הרבר אשר אין סעמו נגלה רכיון
שעושה רבר אשראין בו סעם ננלה אלא שהםנוהנין כן או נראה וראי כנמשך
אחריהם ומו ,ה להם .והמין השני הרבר אשר שיך בו פריצות ע"כ והביאו
הרמ"א לפסק הלכה בסי' קע"ח ס"א בהג"ה .והנה המתיר הטרגעל בספר
נונה צרק סמך יתירותיו על רברי מהרי"ק אלו וכתב רנ"ר אינו רבר משונה
וגם אין בו משום פריצות .אולם כבר השיב עליו רקא עמרין בס' צרור
החים רף ו' והראה שנם בארגעל יש בו אחר מטעמי האיסור שכתב מהרי"ק
והא היותו חוק תמוה שהארגעל אין משתמשים בו כי אם בבתי עבורתם
ושם אין משתמשין בכלי שיר אחר והארגעל מוקצה לעבורת בית תפלתם
וע"כ הרחיקוה משמחות של חול עי"ש -.ופשוס נראה רמהרי"ק מורה לרקן
ותוס' רבחוק של ע"ו בכל גפנא אסור.

חוץ מוה כבר כתב מהרקמ בנעס (ארה"ב י"ח) שרברי .מהרי"ק תמוהים
מסוגיא רסנהררץ רחוינן ראף ראיכא סעמא רבא בסיף שלא לעשות לו
מיתה מנפלת מ"מ אי לאו רכתיבא באוריתא הפי אסור וכן כבר השיג הגר"א
בהנהותיו לס" קע"ח על המהרי"ק ועל הרב מסוגיא רסנהררין עי"ש .ומו"ר
מהר*ם שיק בתשובותיו חי"ר ס" קס"ה רתה לישב רפהרי*ק ורמ"א ס"ל
רפליגי סוגיא רסנהררץ ורע" 1והלכתא כסוניא רע"ו ואח"כ תי' עור שם בענין
אחר והעלה רכל העושה מעשה או עבורה כרי לרמות עצמו לאומות עובר בכמה
לאוין עי"ש וכל שהוא חוק לע"ו אפילו היא כתיבא אסור .גםיש לפרש סוגיא
רסנהררין למהרי"ק כמ"ש לעיל אות ב' להרקן -.הנך רואה שלכל הריעות
יש בארנעל איסור ראוריתא משום חוקותיהם -.ועין עור א"ח סי' נ"ג
סעיף כ"ה איסור לננן בנגינותיהם .ובב"ח בתשובות סי' קכ"ו רבמיוחר
לע"ו וראי אסור .וא"כ ה"ה כאן .ועי' פשא ומתן ברין חוקות הגוים בט*ע
אאיוראעלט" שנת  1866צר  533שנכתב ושם בסוב שכל מאת מףר מו"ה

עזריאל הילרעוהימער וצ"ל.
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אים1ר השרנע ל סש1ם סק1ת האפיק1רסים.
שנינו בטתני' חולין ס"א ע"א אבל עושה גוסא בתוך ביתו וכו' ובשוק
לא יעשה כן שלא יחקה את הסינים ופירש"י יחזיק יריהם בחוקותיהם יחקה
לשון חוק ואיתא שם בכריתא ובשוק לא יעשה כן סשום שנאסר ובחוקותיהם
לא תלכו ואם עשה כן צריך בריקה אחריו -.וסעתה אני אומר שאף אס
נצרר לוסר שאין בארנעל סשום חוקות ע"ו ס"מ אין להתירה סשום שסחקה
בזה האפיקורמים (כלוסר שסחזיק יריהם בחוקותיהם) ,שהרי ירוע שהתחילו
ביה הסהרמים לפרוץ פרצות ברת ר' ,חללו שבת בפרהסיא שנו התפלות וכפרו
בביאת הסשיח ועור תועבות אחרות חברו עם הארגעל לטרות עיני הרבנים
החררים לרבר ר' .ועתה אם נתיר הארנעל הלא יאסרו ה0הרמים הלא בחזקנו
לקחנו לנו קרנים והרבנים עונים אמן אחרינו .ועור 0עט ויתירו נם שאראימורים
אשר (כפי רעתם) אין רוח העת סובלתם .ובאמת הנמיון מעיה שהעם לא
יספיקו בהיתר סעט כי אם סושכים העון בחבלי השוא ובצדק כתבנו בהורעה
נאסנה שלנו אשר הארנעל *נהיה לשורש פורה רוש ולענה לעבירה נוררת
עבירות אחרות ותועבות נרולות ,כי לא יארכו הימים ולרנל הארגעל קול
0קהלות נשים שרות נשסע בהיכל ר' .ובסרר התפלה אשר קבלנו סאבותינו
נפרצה פרצה אחר פרצה ,ונהרסו שתות העבורה שבלב על ירי הוספה וגרעון,
ע"י שנוים וחלופים אשר יענו ויעירו ,כי כפרו המהרסים ובעטו בהבטחות
ה' ע"י נביאיו ,להשיב שכינתו לציון וסרר העבורה לירושלים באחרית הימים".
וא"כ בזסננו יש איסור יותר בארנעל ספני שמחקים בזה הסינים והאפיקורסיס
ו0ח:יקים את יריהם בהרימות האסונה והרת.
לא ארבר על איסור הארנעל סשום אבל על חורבן בית המקרש ,אף שהרב
מוהר"ר סשולס זלסן הכהן נ"י בסאסרו הנ"ל באיזראעלים הראה בטוב טעם
שכל סי שסתאונן ומתאבל על ירושלים לא יאבה לשסוע את שיר ר' על ארסת
נכר ,והסיטיבים לבם בשיר הארנעל כבר סאסו בנאולה שנתיערה ע"פ נביאינו,
והעסטנציפטטט~ן היא להם הנאולה האסתית וע"כ סוחקים בתפלה כל הסאסריס
הסרברים סבנין ציון וירושלים -.בכל זאת לא ארבר לאסור הארנעל סטעם
זהיען שהשאלה היא שלא להתירהכי בחתונות ולכבור המלך ,וכבר התירו לננן
בחתונות .וכן יש להתיר לכבור המלך יר"ה .אסנם כן כל ירא שמים יבחר
בעת הזאת כלי שיר אחרים ,אבל לא הארנעל שיש בה משום חוקות ע"ו
בחתונת .וכן יש להתיר לכבור הסלך יר"ה .אסנם כן כל ירא ש0ים יבחר בעת
ה:את כלי שיר אחרים ,אבל לא הארגעל שיש בה סשום חוקות ע"ז וסקות
האפיקורסים -.סוף רבר בריראלן שאין להתיר הץרגעל בשום אופןאפילו בחול
וראיתי בלקט הקמח א"ח הלכות בית הכנסת ובה"ס וז"ל :ועין בס' השירים
על רבר ניגון הסוזיקה בב"ה עכ"ל .וכסר01ה לי שהוא ס' ה שי רים א ש ר
ל של 0ה לה"ר שלסה סן הארומים סנטובה ,ר" 1שפ"נ .ועפ"י קאטאלץ3
של בן יעקב יש שם פסק הרי"א רי סונרינא וב"ר רייניציא להתירא ננר
עוררין לאיסורא .ויען שהספר הזה אינו תחת ירי לא .אוכל לשפוט עליו
ולא ירענא סה הרבר אשר התירו הב"ר הנ"ל .סיהו אם רב אחר סאונס
או מרוחק יתקע עצסו לרבר הלכה להתיר את הארנעל לחתונות ולכבור
הסלך ,באשר שהוא סוסך עצסו על קצת הסתירין שלא אסרו אלא בשבת,
וגם יש לו קצת התנצלות שכיון שאינו סנהג לעבורת ר' רק לכבור חתן וכלה
ולכבור הסלךאינו הולך בחוקותיהם ,שהם סנננים בעבורה ובי
חטאסיזההחנ שלהם -
הסוסך עצטו בשעת רוחקו על היתירים כאלו ,בשביל
אין ברעתי

סימן""1
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לבמל ר,שות התרת הוראה שגתתי לתלמיר אך חוב עליו לפרסם הרבר איך
וכיצר התיר כרי שלא ילמרו ססנו להתיר סכל וכל וצ"ע וכשיבווש סעשה כזה
לירנו נעין ונתישב ברבר -.נעשה ונכתב יום ר' ב' רר"ח ארר ראשון
תרנ"ז לפ*ק .אח"ז ראיתי סאמר השכל בענין טרנעל סהרבי' רור אפפענהים
סגרי בעפשקערעק בס"ע ישורון להר"י קאבאק חלק ה' שנת  1865שהחלים
שהארנעל אמור עפ"י השכל והסרע ועי' בשו"ת סכתם לרור לר' רור פררו
שסתיר לנגן בשסחת תורה רוקא בביהכ"נ בכלי שיר הנקרא פאנרירי"ש
עי"ש חא"ח סי' חס.
ב"ה בחרש ארר ראשון תרנ"ז לפ"ק.
שוכם"ס להרה"נ יושב בשבת תחכסוני
טכ"ת יסחול נא אם אפריח אותו להציע לפניו רבר הלכה הלזה .הנה
השאלה הרצופה בזה באה לפני סאחר סתלסירינו ,וכתבתי עליה התשובה
הנוכחית והסכש עסי סו"ר הנ' סוהר"ר עזריאל הילרעזהיסער נ"י אולם יען
שהרבר הוא רבר קשה שאינו ספורש בפוסקש ויש להראות פנים לכאן ולכאן,
ונם הוא רבר נרול כסעם כריני נפשות ,כי אפשר שיקרה רבר כזה לרבנים
רבים שפפלי תלי בהו ,והיו חיהם תלוים ,על כן אסרתי שלא אוסר לתלסירי
בזה קבלורעתי ,ער
נם הם
אשרהא,צשישעלתריברויבקלשפתנייאליפזנהי חסככס"יתהרשוירש,יםלסעעיןנוי
הו
יעיונו על
את רעתם הרסה ,ומעת
הרבר הזה ויחרט אה סשפפו לרחק או לקרב לאסור או להתיר .ובברכת שלו'
פו"ב הנני ריש וסוקירו כערכו תרם
הק' רורצבי האפפסאנן.

סכתב זה שלחתי לחסשה רבנים ה"ה הרה"נ סו"ה אביעזר אויערבאך
אב"ר רק"ק האלבערשפארס ,הרה"נ סו"ה בניסין זאב פילכענפעלר אב"ר
רק"ק פאזען ,הרה"נ סו"ה סררכי עסרם הירש אב"ר רק"ק האסבורנ ,הרה"נ
סו"ה סררכי האראייטץ אכ"ר רק"ק פראנקפורם רסאין והרה"נ סרה סשה
אריה באמבערגער אב"ר רק"ק קיזזיננען .והשיבו כולם לאיסור חט סן הרב
סוהר"ר סררכי האראייטץ שנסנע סלחית רעתו אחר אשר כבר הורה זקן
סחר הגאון סוהר"ר עזריאל הילרעזהיסערנ"י .ועין בס' קרה חסר ערך בית
הכנסת סה שהביא בענין זה סתשו' לב חים.

י*ז*

לענין סכירת בית הכנסת של ערח ישראל בקשנינזבערנ להערה הראשית
רשם .הנהירוע רביהכנ"ס של כרכיםאין סוכרים .אמנם כתב חם"זסי' קנ"נ
ס"ק ו' ראם רתים לסכור שיתפללו בו אחרש סוכרים ,והביאו האלי' רבא.
וכתב בספר סשנה ברורה ס"ק ל"ר רוקא אם יתפללו בו רבקם סותר רסאי נ"ס
להני ראתו סעלסא אם הביהכנ"ס שיך לאלו או לאלו עי"ש סה שסראה סקום
על תפס"נ להשינ על הם"ז .והנה בנ"ר אף שנותנין הביהכנ"ס לערה הראשית
ס"ס יתנו תנאי שישאר ביהכנ"ס שיתפללו בו קהל ערת ישראל כסקרם .אך
הא תינח אם יומסר לקהל רציתי לרינא רפוסקיס ,א"כ בפוחים אנו שלא
יעשו סביהכנוס כננר הרין ,אך הערה הראשית רק"ב אינם נוהנים כרת שןס

'
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ופוסקים ,וא"כ סי יורע אס לא יקום רור חרש ויעשו סביהכנ"ס הזה
רע48רסשיל .אשר ע"כ אין למכור אלא עפ"י בטחונות שהביהכנ"ס ישאר
לעולם בית הכנסת עפ"י רינא רפוסקים .ועי' בשו"ת שסש צרקה חלק א"ח סי'
י"א שאין קונה ביהכ"נ רשאי לשנות הסנהגים שנוהנים שס סקרסת רנא

(והובא בס' עקרי הר"ט).
ש אל ה*

י*מ*

בביהכ"נ של חסירים פה בערלין הארון הקרש קטן מהכיל כל הס"ת
שהם עתה שם והם סוכרחים לעשות ארון הקרש חרש גרול מסנו ורוצים
ליקח לזה הארון החרש סה שלסעלה על הארון הישן שנקרא אף5זאטץ,
והארגז עצסו הישן רוצים להשתסש להניח בו שאר ספרים של ביהס"ר,
כחוסשים ,ש"ס וכו' ,ונשאלתי אם יש היתר לעשות כן ובאי1ה אופן.

ת שוב ה*
שעשה
סצאתי בספר סחנה חים סהרורא א' סי' א' שאלה באחר
ארון
לס"ת וברבות השנים נתקלקל הארון ברקבון ולאחר התיקון נתקצר ולא
יכול הספר לעסור בו ,אם סותר לעשות סארון זה ארנז לספרים ..והשיב
שסותר להניח בתוכו ספריס לפי שעה ער שיוכל לסכור אותו ולעשות סרסי
סכירתו סיוע לס"ת אצל צבור אשר יכתבון ס"ת שאז הוא סעלה ברסים
נ"כ והכל טוב סלננוז כפי סברת הט"ז בס" קנ"ר סק"ז רטוב יותר לשסש
בו קרושה קלה סלננו 1שום קרושה .והאריך שס לישב הקושיות החסורות
עשהקשו על הט" 1הנאוניס תבואת שור בחירושיו לסנילה כ" 1ע"ב והפרי
סנרים בסשבצות והב ונוב"י סהר"ת י"ר סי' קע"ר (וקצת תירוצו כיון אליו
נ"כ בשו"ת אבן יקרה או"ח סי' ס') אולם הקשה על הט"ז ב' קושיות.
א' שהביא ראי' ססטפחת שבלה לנירון רירי' שקהל עשו ארה"ק אחר ,והוא
פלא רשם יש חסרון בסטפחת ואינה ראויה עור לתשסיש ראשון אבל בנירון
רירי' עוהקב"ה הרחיב לנרחי ישראל אבל עכ"פ הספר יש כאן יארה"ק
ראוי עור לתשסישו רק הס בחרו לרוסם בית אלקינו סנ"ל שסותר הארון
לספרים .ולענ"ר נראה לתרץ רהט"ז סירי כסו בנירון רירן שהארון קטן
סהכיל כל ס"ת אשר התנרבו לאחר שהרחיב השם לישראל .והנה ירוע
רעתה אין בכל בתי כנסיות יותר סארון הקרש אחר והוא סיוחר לכל הספרים
אשר ינתנו לביהכ"נ ,וא"כ אם אין הארון סכיל כל הספרים הוי כסו ביחיר
שיש לו ס"ת אחר והארון נתקטן להכיל האחר ,רכסו רשם הארון סיוחר
לס"ת אחר כסו כן בביהכ"נ הארק סיוחר לכל הספרים ,וא"כ כשנתרבו
המפרים ,הארון אינו ראוי להיות סיוחר לסה שהוקרש ויצטרך נניוה ,וא"כ
שפיר קאסר הם"ו רטוב להשתסש בקרושה קלה סלנונוו ,רחא סוכרחין
ע*כ לעשות ארה"ק אחר ,וא"א להיות בביהכ"נ ב' ארה"ק .שנית הקשה
הסחנה חים על הט"ו שהביא ראיה ססטפחת שבלה עושין תכריכק לסת והוא
פלא נרול הלא סבואר שם בנסרא רזה הוא נניזתה וסקים בו נניוה וסה שהסת
כרוך בואין וה שיסחש רבסתים חפשי ,וכ' עור ואולייען ראסרועושין תכריכין
לסת סשסע רסתקנים כרסותו וכצלסו וסחתכים לתפור לסת סלבוש וה יהי'
האיסור לעשות שאינו סורה על נניוה ובכל וה אינו שוה לי הלא .הט"ז לא

סימןי"ח
סתיר רק תשסמש קרושה קלה טוב טנניזה ואטו סת קרושה קלה הוא סת
אסור בהנאה אבל איזה קרושה יש בו וע"כ שם ההיתר רזה היא הנניזה
וכו' והניח בצע"נ .ולענ"ר אין כאן קושיא לפמ"ש בתשובת ח"ם ח" 1סי ,י'
רצריךלהבין מ"ט התירו לעשות ממטפחת תכריכין למת סצוה נהי שזו היאנניזתן
ס"ם תשסיש קרושה איך ישחמשו בו חול וצ"ל רהאי נסי תשסישי קרושה
רארם ישראל הוי כס"ת ראסרינן בסנילה כ"ט ע"א כנתינתה כך נטילתה
ובם"ס ס"ק כ"ה ע"א הא לסה זה רומה לס"ת שנשרף ואע"ג רבחייו אין
ארם רשאי לשסש בתשמישי ס"ת סשום שאין הקב"ה מייחר שסו על הצריקים
כל זמן שהם חיים סשא"כ אחר שכיפרה עליו מיתתו עסך כולם צריקים
עכ"ר .וי"ל רנם הט"ז ס"ל ראינו מותר לסת סצוה אלא סשום רארם ישראל
הוי כס"ת ום"ס אינו כס"ת מסש רלא ליקרי הוררה וא"כ קשה ס"ט סורירין
קורם נניזה אלא וראי רעריף להשתסש בהוררה מנניזה לאלתר וע"ע שו"ת
תועפת ראם מי' ג' .ועכ"פ לפי רעת הט"ז גם בנירון רירן טותר לעשוח ארגז
ספרים סארה"ק .אולם כיון שרבים חולקים על הט"ז חפשתי להוסיף סניפין

אחרים להיתר הנ"ל.

רהנה בם' קרבן נתנאל על הרא"ש פ' בני העיר סי' ס"ב כתב וז"ל:
אסנם נראה רלרירן רסלבשין הס"ת במטפחת ומעיל הוי הארון תשסיש
רחשסיש ובזה א"צ לרחוקי' רט"ז וסנ"א בסי' קנ"ר ס"ק י"ר עכ"ל .ר"ל
רהס"ז ס"ק ז' והמנ"א ס"ק י"ר רוחקין את עצמן ליישב המנהנ שמניחין
שאר ספרים ויריעות פסולות אצל הארון ,ואם נאמר רהארון הוא תשסיש
רתשסיש אתי שפיר .נם הנובי"ק סי' ט' טרח לישב הסנהג שמניחין ס"ת
פסול אצל שאר ספרים בארה"ק עיי"ש ,ולפי רעת הק"נ הרבר פשוט .אסנם
לא סצאתי חבר בסברא זאת לבעל ק"נ ואררבה הח"ס ח" 1סי'י' כתב בפירוש
רארה"ק נקרא תשמיש לתורה עצסה משום רכסה פעסים המטפחת קצרה ועצם
הס"ת נונע בארה"ק ולפעסים כשספשיטין הס"ת סונח עליו בלי סטפחת עכ"ל.
אך לענ"ר טעם זה רחוק רמשום רסתרסי פעם אחר שהמטפחת קצרה לא
נאמר שהוא תשסיש לעצם הס"ת ברובא ררובא שהסטפחת והסעיל סכסה
כל הס"ת ,נם לא ראיתי שסניחין ס"ת בארה"ק בלי סטפחת .ואף רמלישנא
רסוניא רסנילה כ"ו ראסר ביון רחזינן רעייפי לי' וסנחא ס"ת עלוי' אסינא
קרושתא היא סשסע שרבר שלפעסים לפרקים ולעתים רחוקים סנחי ס"ת
עלוי' הוא נורם אליו להיות נקרא תשסיש קרושה וכס"ש בתשובת סהרם"פ
סי' פ"ב ,ס"ס הינו רוקא התם ראיכא לסיסר סתחילק ארעתא רס"ת נ"כ
נעשית כיון רסנחי לפעסים ס"ת עלוי' אבל הכא אטו סתחלה נעשה
שיהי' מניחין בתוכו ס"ת ערומה או בסטפחת קצרה.
אמנם זה וראי רעת כל הפוסקים רארון הוא תשמיש קרושה ועי' י"ר
רפ"ב סעיף י"ב ובטור ובביאורי הנר"א שם ס"ק כ"ח) והק"נ יחיר הוא
נביהון .וטעמא נ"ל כמ"ש הב"ח בתשובה סי' י"ז וז"ל :הפריסה היא לכבור
הספרים שסניחים על העמור רונמת פריסת השלחן לס"ת ואף עפ"י שאינן רוסה
ממש לס"ת שהיא ערוסה משא"כ ספרים בזסנינו שהם כרוכיס ברפים ובעורות

רסוף סוף כיון רהפריסה היא לכבור לתשמיש הספרים ה"ל רין תשמיש
קרושה עכ"ל .עור כתב שם הב"ח וז"ל :רס"ל לרש"י (בסנילה כ"ו ע"ב)
רפריסה שמבחט לא הוי תשסיש רתשסיש אפילו לא עיפי ביה ס"ת כלל
רכל מירי שתולין סביבות הארון מבחט לכבור ס"ת עבירי שהרי עטרות כסף
ווהב שתולין סביבות הארון מבחוץ בע"כ רלכבור ס"ת עבירי ואעפ"י שאינו
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על הם"ת ססש א"כ ה"ה הפרוכת שסבחהן עכ"ל עי"ש .הרי רם"ל רכל
שהאו עשר לכבור הם"ת אעפ"י שאינו נונע ססש בעצם הס"ת נקרא תשסיש
קרושה וא"כ הארוןהוי תשם"ש קרהשה אף שלובשין הס"ת בסספחת ומעיל רוראי
הארון לאו לסספחת וסעיל עשוי אלא לכבור ס"ת .אולם הא נופא ממפקאלי
אם הארק שלנו הוא כתיבה שבוסן הש"ס רעשוי לכבור ס"ת ולא לנסורי בעלסא.
רלענין תיבה שבוסן הש"ס נלענ"ר עיקר כם"ש הכ"ח בסי' ק"נ ובסי' קם"ח וכן
באריכות בתשובה ס" י"ו רתיבה היא כלי עשוי להניח בו ס"ת אחר להוציאו
לרחונ העיר בתעניות ובסעסרות ולפיכך לא היתה קבועה אלא סיסלסל .ואיתא
באור ורוע ח"ב סי' שפ"ו והובא בסררכי ובהנהות אשרי פרק בני העיר רארון
שעשוי בבנין החוסה אף שאין להתירו סשום סחובר רתלהם ולבסוף חיברו
לענין קרושה הוי כתלהם ס"ם אין בו קרושה רלשסירה עשר ולא לכבור ס"ת
וסשמע שם רכל שהוא בנר בחוסה קבועה וסנרי לי' בססנר לנטורי עביר
ולית בי'רין ארון הקורש לסעון נניוה .והנה ארון רירן אף שהוא כסין ארנו
בתלוש ס"ם לא עביר אלא לנטורי כל ס"ת שבביהכ"נ ולא הוי כתיבה שבוסן
הש"ס רלפי רעת הב"ח אין סונח בו רק ס"ת אחת וש"ץ יורר לפניה להתפלל
יבתענית צבור סוציאין אותה לרחובה של עיר והיא וראי אינה עשריה רק
לככור ס"ת אבל ארון רירן הוא כהיכל ררמב"ם (פי"א סה' תפילה) שבנר
בכותל להניח בו כל ספרי תורה כם"ש הב"ח ואף שיש בארון הוה כל קרושת
ביהכ"נ רהא עשר להתפלל ולהשתחהת כננרו כם"ש הרסב"ם ס"מ לענין
ספרי תורה אינו עשף כי אם לנטורי ונפקא סינה רסהני ביה סכירה.
ועתה נחקור על וה אי סהני סכירה בארון הקרש רלבעל סחנה חים
פשיסא לי' ראם יכול לסכור אותו ולעשות סרסיו סיוע לס"ת אצל צבור רסותר
לסכור ולענ"ר הרבר ערין צ"ע .רהנה הרמב"ם כתב בפ"י סה' ס"ת ה"ר
תיק ואהוכן לס"ת והונח בו וכו' הכל תשסישי קרושה הן ואסור לוורקן אלא
כשיכלו או כשישברו נננוין סשסע ראין להם שום תקנה להוציאן לחולין ע"י
סכירה ולעלות הרמים לקרושה חסורה אלא שעכ"פ נננוין וסיר באותה הלכה
כתב רסוני כסף או והב וכיוצא בהן וכו' תשסישי קרושה הן ואין יוצאין
לחול אא"כ סכר אותן לקנות ברסיהן ס"ת או חוסש עכ"ל .וכבר ישב על סרוכה
 11הנאון בעל ח"ס א"ח סי' ל"ח והקשה לשאול ס"ש רישא שאינן יוצאים
לחול ום"ש סיפא שיוצאין לחול ,ותי' הוא ו"ל רהנה כל שיצא לחולין ע"י
סעילה יש לו פריון ואין בו סועל אחר סועל .והנה יש פלונתא בין הרמב"ם
וראב"ר בפ"י סהלכות סעילה ה"ר בכלי תשסיש רסוקרשין רלרמב"ם "ש בו
סועל אחר סועל ולראב"ראין זה אלא בכלי שרת אבל לא בכלי תשסיש .וא"כ
רסב"ם ס"ל רתיק וכסא של ס"ת רינם כסוכלי תשסישואין להםפריון ע"כ כתב
שנננוין אבלהני רמונים שאינם אלא לנר ס"ת לא יעלה על הרעת שיהי' כיוצא
בהם בסקרש סועל אחר סועל וססילא יהשאים לחולין ע"י פריון.
נסצא לפ"ו רעכ*פ לשיסת הראב"ר נם תיק ס"ת יוצא לחולין ע"י פריק.
וכבר כהב הח"ס שם ררברי הרמב"ם צ"ע שהרי אפילו בסכתשת של סרע"ה
פליני אי היתה כלי שרת ולם"ר ראינה כלי שרתאינה סקרשת הקסרת קרושת
הנוף ונפרה כסבוושר בש"ס שבועות י"א ע"א ובלשון רש"י שם ותוס' ר"ה
ססונם ואיך נאמר רקררום סקורשת קרושת הנוף .אמנם נ"ל רבארון הקרש
רירן אפשר רנם הרמב"ם סורה כיון ראונו סיוחר לס"ת אחר רק לנסורי בי'
כל ס"ת שבביהכ"נ אף שנעשהלנוי ולכבור ס"תאיןרינו ככלי תשמ"ש של ספרי
תורה אלא כרמונים שנעשו לנוי ויש לו פריון .ומכ*ש כשנצרף לזה רהא
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באטת הס*ת מלובשים בפמפחת ופעיל ופצר הרין הארון לא יהי' אלא
תשפיש רתשם"פ כם"ש לעיל בשם הק"נ והח"ם אלא רכתבנו רכיון רנעשה
לבבור ס"ת הוי כתשפיש קרושה ום"ם אינן ככלי תשפיש רפוקרשין לענין וה
שלא יה" להם פריון אלא כנוי מ"ת שיש לופריון .וראיתי בשרה חסר בערך
ביהכונ שהביא בשם מפר שףת שארית יהורה שפמק בארון של כמף ריכולין
לפוכרו עי"ש.
ונבוא לענין רירן .נ"ל רפותר גם כאן לעשות כעצת הח"ם שם רהינו
שיחללו תחילה הארה"ק הישן על פעות והפעות לבתר ראיקליש יצא לחולין
ע"י-ו' טובי העיר בפעפר אנשי העיר אח"כ יקחו פהפעות הארה"ק החרש
ראי לא יצאו לחולין תחלה היה צריך להעלות בקרש אבל בשוה בשוה
איבעי' רלא איפשמא בפ' בני העיר  .ואם אח"כ פשתפשין בארה"ק הישן
לארנו מפרים בוראי פותר ממעם מפק מפיקא מפק עומא נתחלל כבר כשימת
הראב"ר (ולפאי רהעליתי לעיל נם הרמב"ם יורה באה"ק שלנו) ואת"ל שלא
נתחלל שפא הלכה כם"ו שפותר להוריר היכא רא"א בע"א אלא בנניוה.
(וו' טובי העיר נקראים היותר משתרלים בצרכי הצבור אף שאינם היותר
חבמים בעירם או הוקניס ,עי' שו"ת רשב"א סי' תרי"ו ובשו"ת רא"ס ח"א
סי' כ"נ ובשו"ת שסן רוקח ח"ב סי' ב' .העתקתי סס' ארחות חיס סי' קנ"ב
סעיף נ') .וכ' הפס"נ בסי' קנ"נ רהא ראין סורירין אינו אלא ררבנן .וכ"כ
הנירולי סהרה סי' ל"ס רנבי תשסיש אין סורירין הוי ררבנן .א"כ שפיר יש
להקל בספיקות רלעיל (ועי' שו"ת בית יצחק אףח סי' כ"ו יו"ר ח"ב השססות
סי' א') ,ועי' שיורי ברכה סי' קנ"ר בשס ר"י בן הרא"ש ראוסר להניח בארה"ק
שאר ספריס ועי' ישועות יעקב לסי' קנ"ר .ועין סה שהביא בס' שיורי ברכה
בש*ם סר וקציעה וס"ש בעל שיורי ברכה על וה וע"ע שו"ת שיבת צית סי' ו'.

י*ט*

ש אל ה*
אם סותר ליקח פרוכת לעשות חופה לחתן וכלה.
ת שוב ה*
הנה בתשובת ב"ח סי' י"ו אוסר וה ראף רהב"ן כתב רפרוכת שלנו
תשסיש רתשס"ש הוא שהרי אין סנהננו כלל להניח ס"ת על הפרכת ,ס"ס
וראי רקרושת ב"ה איה בי' והשתא הוי הוררה לעשות ססנו חופה רתשסיש
הריוס הוא עיקש באריכות .אך הסנ"א ס '.קנ"ר ס"ק י"נ כתב ראפשר
רסותר סשום רלב ב"ר סתנה עליהן .וכן האלי' רבא ס"ק י"א כתב רנוהגין
להתיר .וראיתי בספר שרה חסר סערכת ביהכ"נ סי' ל"ס שהביא בשס ספר
בני בניסין ת"ר סי' ל"ח שנהנו נס בירושליס תוב"ב לפרוס פרוכת הקרש
על חופת חתניס והרב סוהראב"ס נשא ונתן בוה ברברי הפוסקיס והעלה
ראין בוה שום חשש פקפוק רכל הסקריש ארעתא רחבר עיר הוא סקריש
ולב ב"ר סתנה עליהן .וכן הסנהנ בירושת"ו עה"ק שנרולי העיר ורבנים
לוקחין הפרכת ופורסין אותס בכותלי סוכותיהן וכן פורסין פרכת ע"נ כסא
של אלי' הנביא והסנרק יושב עליו .ואת כל אלה התיר הרב הנ"ל ,והסכיס
עסו הרב הנרול יש"א ברכה בסי' ל"ס וסנהנ עוקר אפי' הלכה סכש"כ אס יש

סעם לשבח ל,4שב הסנהג.
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כ*

ש אל ה*

בנין שהיה מקרם לפני שבעים שנה פראמעסמאנמישע קאפעללע ,ובינתים
נשתסשו בו לרברים אחרים לבית החולים ,לבית האוצר וכו' אי שרי לעש"ת
ס1ה ביהכ"נ ע"י שינוים (אוסבויא אונר נףאנגמריך).

ת ש 1נ ה*
כבר הורה בוה הגאון סו"ה יוסף שאול נאטאנ*1הן סלבוב בספרו שואל
וסשיב סהר"ק ח"ג סי' ע"ב ,ע"נ ,ע"ר ,וראיתי שהובא בס' אורחות חים
סי' קנ"ר סחא שיצא לאור 1ה קרוב ע"ר לוטעראנישע קירכע רסותר לעשות
ססנו בית תפלה לישראל או ביהס"ר ונם סצוה איכא לקרש שם שסים .אךיען
שספר שואל וסשיב סהר"ק
בנסצא בכאן ואיני יכול לעין ברבריו ואין
ררכי להורות סתוך הקיצורים ולססוך על רעת נרול ,ע"כ אסרתי נחוי אנן
איך להורות בנירון רירן .הנה בית הבנף לעבורת אחרים רינו כסו תשסיש*
עבורת אחר~ט כס"ש הש"ך סי' קס"ה סק"ט והט"ו שם סק"ו ,ופסק בי"ר מי'
קס"ו סעיף ח' רנבי סשסשין הוי סכירה ביטול ,ואף רבש"ך סי ,קל"ם סק"1
כתב רפסקי הש"ע סתרי אהררי לע:ין רין וה כבר תירצו התפארת לסשה
והסשנת חכסים (והובאו בסקור חים ב"ר רפוס יילנא) רליכא סתירה
סשום רבסי' קל"ט סעיף ט' לקצת ריעות הוי כסו תקרובת ע" 1ולכך מחסירין
יותר .סיהו בנירוןרירןאין אנוצריכין לכל 1ה רבלא"ה הוי בימולכיון,טהוצייצ
ע"ו*) והקצו הבית לתשסיש אחר ,עין חכסת ארם כלל פ"ר סט"ו ,אך
ס"ס אף רהוי ביטול וסותר להריום ס"ס לנבי סצוה הוי סאוס לרוב הפוסקים
אף לאחר הביטול ,עין סנ"א סי' תקפ"ו סק"ו ,ועי; ס"ש ב1ה סו"ר סהר"ם
שיק בתשובותיו חא"ח סי' ס" .1אסנם בסי' קנ"ר סקי"י הביא הסג"א בשם
תשובת רבנו אלי' ס1רחי ראפילו נעבר בבית ע"א בקבמ סותר להתפלל בתוכה
וכ' הסנ"א ואפשר רס"ל רסחובר שאני ואע"נ רבית רינו כתלוש ס"ס רסי
לטחובר ופי' הסחצית השקל רבריוכיון רסרינא סותר ואעו אסור אלא סמעם
סיאוס הקילו כיון ררסי לסחובר ,ועין חכסת ארם כלל פ"ר סט"ו .והנה
הח"ם א"ח סי' ס"ב השינ על רברי סנ"א אלו וסראה סקוס על תוס .סנילה
רף י' ע"א ר"ה תיאמריות וע"כ סים רטוב להחפיר בכיוצא ב1ה .וראיתי
גנירולי מהרה סי' ל"ר שעסר נ"כ על סתירה  11שבין סנ"א ותוס' ותירץ
רחתום' אירי בבית שבנאו סתחילה לכך אבל הסג"א אפרי שהיה סתחילה בית
של תריום ואח"כ הקצוהו לע"ו .ולענ"ר אחר בקשת סחילה סכ"ת תירכץ 1ה
קשה רהא סבואר בסי' קם"ה בש"ך סק"ט ובם"ו סע"ו ררוקא בבנאו בית
שיהא הבית עצסו נעבר אסור סיר אבל אם בנאו לשם תשסיש אינו אסור
ער שישתסש בו .וכיון שכן סאי נ"ס שבנאו סתחילה לשם ע" 1בין כך ובין
כך אינו אסור ער שישתסש בו .ואפשר רהנירולי מהרה סובררכיון רמעסא
ר*6סור כאן הוא סשום סיאוס ,א"נ סאוס עחר אם בנאו סחחילה לשם ע",1
או רהוא ספרש רהתוס' פירי בבנאו סתחילה שיהא הבית עצסו נעבר וכהאי
רהר ס" קס"ה ס"נ .וס"ס קשה על הירוץ הא' סנ"ל להנ"ם לחלק כין

אינ.

י' מ*מ

"

אילן

מויהע שף **ע ששהחט ממש מההם

קאשחממ  %ח * ה * ק * *
ק*א חאק  %א
א
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מאוס לסאוס ,ולתי' הב' קשה רא"כ לסה להו לתוס' בסגילה לפרש פי'
אחר שהתיאמריות הם בית הוער ליפרשו שהם בתים שנבנו להעסיר בהם
אלילים ,אלא וראי רהתוס' לית להו חילוק וה וס"ל רבין כך ובין כך הוא
סאוס ,וא"כ קושית הח"ס על הסג"א בסקוסה עוסרת -.וראיתי באלי' רבא
שם שכתב על המנ"א וז"ל :סיהו לעשות מבית וה ביהכ"נ קבוע נראה רמורה
רא"ם ראסור עכ"ל .ואפשר רנם סנ"א ס"ל הכי (ועי' פס"נ ורנול סרבבה)
וא"כ יש לישב קושי' הח"ס רשם בסנילה סשסע שיהי' ביהס"ר קבוע ,אך
סלשון התוס' סשמע רבאותן סקוסות אף ללמור שם תורה באקראי אסור.
ואפשר רתוס' סירי קורם ביטול ראסור סרינא אך נ"ל רפשטות לשון סג"א
משסע ראינו מחלק בק ביהכ"נ קבוע לביהכ"נ עראי ,רהא כ' הטעם ררמי
למחובר ולאהוי סאוס (וכן כ' החכסת ארם) וא"כאין לחלק לפי רעת המג"א.
והנה הנ"ט בתשובה הנ"ל כתב רי"ל רהיכא ראיכא שינף פקע האיסור
מהם ולאהוי אפילו סאוס לסצוה ,ועי' ס"ש על וה סו"ר סהר"ם שיק בתשובה
הנ"ל וא"כ בנירון רירן רנ"כ עושין שינותם סרינא אינו אפילו סאוס למצוה
יעשו ג"כשינוי בחלונות כרי שלא תוכר צורתו הקורמת .אך הג"ט כתב שם
בסוף אף שסרינא מותר ס"מ בעיני העולם יהא כרבר תיסא ולוות שפתים
וע"כ אין להקל .וס"ס בנירון רירן שבוה שבעים שנה נשתמשו בבית תשמיש
אחר וא"כ כבר נשתקע שם ע"א סיניה בוראי ליכא רבר תיסא ולוות שפתים.
ויש לי תנא רססיע הוא סו"ר סהר"ם שיק שכ' בחא"ח סי' ס"ח וו"ל:
ובהוס' סגילה רף ו' ע"א ר"ה תיאטריות סשסע רכל שהיה בו רבר סטונף
לעולם אסור ונראה ראסור ער שישתקע שסה סיניה עכ"ל ,וסשסע שם מרבריו
היכא ראשתקע שם המגונה תו ליכא סשום סאוס .ועל כן נלענ"ר להתיר
בנ"ר ובפרט שכבר התיר וה הנאון שואל וסשיב (ועי' בס' שו"ת פינות הבית
סי' ח' וס' וה אינו תחתירי לעין שם) .וסעתה תמכתי יתרות שלי על אלה
עמורים! א) רסרינא מותר משום רהוי תשמיש ע"א שנתבטל ,ב) ונם משום
מאוס ליכא עפ"י פשטות לשון הסג"א סי' קנ"ר ס"ק י"ו ררמי לסחובר.
וכ"כ החכסת ארם כלל פ"ר סט"ו ,נ) ריש כאן שינוי ונם נשתקע .ורמותי
על מ"ש נ"ט סי' ל"ר ומהר"ם שיק חא"ח סי' ס"ח.
כתבתי אור ליום ה' ח"י שבט שנת ע"ת ק"ץ לפ"ק .אח"ו ראיתי
בשו"ת מהר"ם שיק חיו*ר סי' קנ"ר שאוסר לעשות מקאפעללע ביהכ"נ.
אמנם בנירון רירן ריש שינוי ונשתקע נראה ריורה סהר"ם שיק רסותר .גם
בשו"ת עין יצחק אףח סי' י"א יש תשובה רוסה לזו שסהער עי"ש.

כ*א*

ש אל ה*
אי מותר לעשות נר תסיר בביהכ"נ בשלהבת מאירים שקורין נשיליכט.
ה ש 1ב ה*
נבר נתפשט המנהנ להרליק נר תמיר נשיליכט בין בביהכ"נ של חברת
ש"ס שלנו ובין בביהכ"נ של קהל ערת ישראל פה .ועין שו"ת בית יצחק
י"ר ח"א ס" ק"כ שמותר לברך על נטוליכט להרליק נר של שבת וכן על
עלעקטריש ליכט .וכן נתפשם המנהנ להרליק בבתי כנסיות יאהרציטיליכט
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של נא .1אך לענין נר חנוכה מחסיר בבית יצחק הנ"ל שלא להרליק נר נאו
עי"ש .וגם בספר ארחות חים על או"ח סימן רס"ר סעיף נ'.

כ*ב*
לענין אי רשאין להרליק נר נפט (פעטרשלעאום) לנר יאהרצהט ,עין
סהר"ם שיק או"ח סי' פ"ג שהעלה רמותר להרליק גפט כביהכ"נ ולא סיקרי
סאוס לסצוה .וה"ה שמותר להרליקו לנריאהרצייט.ועי' אורחות חהם סי' רס"ר.

כ"ג*

ש א  9ה*
הסנהנ כאן בלסור שיעור ובסצבה להוכיר הנפטר בשם אסו ,אי יאות

עברי.

ת שוב ה*
לסור שיעור ראיתי כן בתפלה אחר הלסור שנרפסת בספר תוצאות
חים ,וכן הוא בכל הסחוורים בהוכרת נשמות ,וכן נוהנין בתפלה על החולים,
וכן איתא בתפלת רבונו של עולם שאוסרים בשעת הוצאת ס"ת בי"ט,
ווכר לרברואני עברךבן אסתך פתחת לסוסרי .אך בסצבה כמרומהלי שהסנהנ
להוכיר שם אביו וכן ראיתי בסצבות נרולי ישראל .אסנם אס יש שם סנהנ
סקרם להוכיר ש בסצבה שם האם (ווה יש לראות בסצבות הקרוסות) הנח
להם סנהנם.

ינין

ש אל ה*

כ"ד*

הנה בסרינת אוננארן ראיתינוהנין שאחר שבירך בעל הבית ברכת הסהניא

בשבת ונותן פרוסה לכל אחר סאוכלי שלחנו סברך כל אחר לעצמו ,הנס כי
הבעה"ב כבר הוציא את כל הססוביםירי חובת לחם סשנה בכרכתו ,והן עתה
ראו עיני בסרינת אשכנז הררוסית רבים נוהנים שסונעין את בני ביתם
סלברך אח"כ סאחר שהבעה"ב הוציאס ירי חובהם ,ונם הלום ראיתי אחרי
רואי כי נם בכרכת לישב בסכה סוציאים את המסובים על שלחנם .והנה
מצר הרין יאות הן עברין עפ"י ש"ע א"ח סי' קס" 1אך נפשי אותה לרעת אם

סותר ג"כ להוציא את הססובים בברכת לישב בסכה .ועור אחת אשאל סנו
לרעת אם סותר לעשות הברכה בעצסו סשום חשש ברכה לבטלה כפי הנראה
סרברי הט"ו בסי' הנ"ל ,וא"כ על מה סמכו בני אוננארן לברך כ"א לעצמו.

ת שוב ה*
הנה כסנהנ אוננאק נן נ"נ מנהנ פולין ורוסלאנר וכן נוחנין נם כרוב
אשכנו וכבר נסצא לימור 1כות על וה בש"ע א"ח של הנאון סו"ה שניאור ולמן
ש"ל וו"ל בסי' קס" 1סעיף י"ח :וכל סקום שקביעותם סועלת לצרפם לברכה,
סצות שא' טברך לכולם ולא כ"א בפ"ע סשום שנאמר ברוב עמ הררת סלך
ום"ס רשאים הם לקבוע יחר על רעת שלא להצטרף כסו שיחכאר בסי' רי"ג

ן
*

ו
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ולפיכר טהנו עכשיו לברך כל אחר לעצטו טשום שההסון לא היו נוהרים
סלהשיח בין שטיעה הברכה להטעיסה לכן הנהינו לברך כ"א לעצסו וניון
שטהנו ה"ו כאילו היתה רעתם בפירוש בקביעותם יחר שקובעים ע"ר שלא
להצטרף ופטורים סהירור וה .עכ"ל .ועי' בם' חי ארם .והנה וראיסי שיטל
להנהינ את בני ביתו שיוהרו שלא להשיח בין ברכה לטעיכאה ,טוב שיהי' סן
המהררין שאחר סברך לכולם וכפסק הש"ע והוא וריו ונשכר .והנה אין ספק
שנם בברכת לחמב בסוכה יכול בעה"ב להוציא את בני ביתו אלא רבוה כנים
רברי הרה"נ סוהרש"ו הנ"ל בם' רי"ג סעיף ו' רו"ל :כל סקום שאחר פוטר
4צ) חבירו בברכת נהנין ספני קביעותם יחר או ספני שנהנים ביחר סצוה
שאחר יברך לכולם ולא כל אחר לעצסו שנאמר ברב עם הררת סלך אבל
סצוה א,
בברכת הסצות אם כל אחר עושה הסצוה בפני עצסו אף שכולן
כנון שכל אחר סתעטף בציצת או לובש תפילין הרשות בירם אם רצו אחר
סברך לכוכם כרי לקיים ברב עם הררת סלך ואם רצו כל אחר סברך לעצסו
כרי להרבות בכרכות כי לעולם ירבה ארם בברכות הצריכות וכו' וא"כ רעבר
כסר עבר ורעבר כסר עבר.

1

כ'ה*
סה ששאלת האיך אגי נוהנ בשתית קשפפעע או שאר רברים ששותין
נסיעה נס שק יענין ברכה ,הנה אני נוהנ לברך אחריו בורא נפשות עפ"י
הפוסקים הסבוארים בבאר היטכ סי' ר"ר ס"ק י"ב ובשערי תשובה שם.
ואף שסובאין ממ הרבה חולקין ס"ס ראיתי בפחר יצחק ערך קאשי שהכריע
לברך עפ"י הרבה אחרונים וטעסם וניטוקם עסם וכן כתוב בספר ארחות
חים בשם תשובות פגים סאירות ח"ב סי' כ"ו וסוצל סאש סי' ט"ו .וכ' שם
שכן נהנו הנאון בעל שואל וסשיב והנאון בעל סנחת חינוך .וכן נומה רעת
סו"ר מהר"ם שיק אףח סי' פ"ה.
כ*ו*
שיעור טלית שסה על אסה ,כן איתא באשל אברהם רפוס ישן סי ח,,
וליתא בא"א רפום הילנא ,וע ,בס"א סי .ח' לענין טלית סקופלת,
ובשפרשים שם.

כ*ז*

אי שרי לכסותתפילין שליר בתיק שלהן.

ת שרב ה:

כתוב בפתחי תשובה (הנרפם סחרש על קצת אורח חים) והובא בספר
ארחות חים סוף סי ,כ"ו ראסור רהוי כסוסיף על התפלה והביא שם בשם שףת
עסק הלכה סי' ח' בהניחתפילין בהיק שלהן ובירך ואח"כ נוכר והמיר התיק א*צ
לח~ור ולברך ר
ולא טיקרי צפו אבל ביש לו תיק נם סלסטה
הסעברתאלאווהחתביותרורהאוו
תחת
יפסולים סשום חציצה ויחוור ויברך ,וע"ז כ'
הפ"ת רצ"ע רי"ל רהסרת התיק לא נרע סעשית הקשר רמבואר לעיל
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סי' כ"ח (צ"ל כ"ה) ראינו חוזר ומברך קורם הנחת של ראש עי"ש בטחז.
ובסי' ל"ב סוף סעיף ס"ח כתוב בס' ארחות חים הנ"ל וז"ל אבל התיק שעושין
להניח על הבית לשמירה וססירין אותו כשסניח התפילין אף ששכח להסירו
והניחם בראש ויר בעור התיק עליהם אין חשש רהי .רק ככיסוי בנר עליהם
עכ"ל סשסע סכל הנ"ל רלכתחילה אין לעשות כן אפילו בשל יר ,וכן כ'
בס' ערוך השלחן סי' ל"ב אות פ"ח וז"ל אבל התיקין שעושין להבתים
שנוטלים סהבתים לאו כלום הוא ואפילו היו על התפילין בעת הנחתם אין
זה ביטול להתפילין אלא שלא נאה ולא יאה לעשות כן ויש שאין ססירין
התיק של יר סהתפילין גם בעת התפלה ואין נכון לעשות כן עכ"ל .וכן
סיפרלי הרבני סוה"ר יונתן הכהן סהארשויא שכיסה תפילין ש"י בתיק ,וסיחה
בו הרב רפלאצק סו"ה טאלק אויערבאך ז"ל וביקש ססנו שיבטיח לו שלא יעשה
כן סכאן ולהבא.
אבל ראיתי סכתב סהרב רראטטערראם שכתב בשם שו"ת נורע בשערים
ובשם ספר עובר אורח (חברו אחר סרבני ירושלים תוב"ב) שהתירו בפשיטות
להניח התיק על התפילין של יר בעת התפלה ,וכן ראיתי נוהגין.

ב*ח*

לענין נפל ס"ת ר"ל על הארץ ע' ארחות חים לסי' ס' וע' שו"ת ריב"א
סי' כ"ז וברכי יוסףי"רסי' רפ"ב.

כ*ט*
בסנין שלנויש אחר או שנים שמחללים שבת בפרהסיא לא לבר בסלאכתם
כי אם נם עושים סוגסר ,ואפילו קירוש והברלה אינם עושים ,אי שרו

לצרפם לסנין.

ת שובה:

הפרס"נ סי' נ"ה באשל וברהם ס"ק ר' כ' רסחלל שבת בפרהסיא
אין סצרפין לסנין וכ"כ בתשוי חכם צבי סי' ל"ח ,ואף רבשאילת יעבץ
ח"* סי' ס"ט סשסע רכל עברין סצרפין לסנין כל זסן שלא נירוהו ס"ס לא
כתב בפירוש רגם סחלל שבת בפהרסיא סצרפין ואפשר רמורה בזה ראין סצרפין
ועין ס"ש לענין זה בשו"ת סשיב רבר סי' ט' שאוסר ,וכ' הסג"א סי'
קצ"ט ס"ק ב' סי שהוא רשע בפרהסיא אין סזסנין עליו .וראיתי בשו"ח
רשב"ן סי' צ' שהביא בשם שו"ת רורש לציון רזה רוקא בסומר להכעיס
וביסינו אין עושין להכעיס (וע' שףת רשב"ן סי' ס"ז) ותסוה רלהכעיס אפילו
בא' סשאר עבירות אץ סצרפין אותו כסבואר בפרס"ג הנ"ל סי' נ"ה ,גם
הביא שם בשו"ת רשב"ן בשם ליקוסי חבר חלק ה' רף ק"ז שאחרי שגברו
בעלי זרוע אע כח בירינו להוריר כהן כזה אם עולה לרוכן - .וע"ש עור
סי' קל*מ תשובה מהרה"נ סו"ה חים צבי סאנהיסער זצ"ל ,ושס הביא נ"כ
שו"ת מהר"י אסאר הר סי' נ' שסחללי שבתות בזסנינו כ"ז שלא העירו
עליהם בפניהם וגמני הב"ר שחללו בפני י' סישראל אין אוסרים ק בסנעם,
שחמ הרבה אחרונים סובריס רהא רמוסר לחלל שבת הוי סומר לכל התורה
הווש רק סררבנן עי"ש בשףת יהורה יעלה -.היוצא סכל הנ*ל שעפ"י רין
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סחלל שכת בפרהסיא אין סצטרף לסנין ,אך בוסן הוה נוהנין להקל אף
בארץ אוננארן וסכש"כ בארץ אשכנו ,ווכורני שפעם אחת אירע אבילות
לאיש אחר שחנותו פתוח בשבת ,והוא אחר סבעלי בתים של קהלתנו ,קהל
ערת ישראל ,וירר לפני התיבה בבית הכנסת של קהלתנו ,אך הנבאי ירע
לרצות אותו ולפיסו שלא ירר עור ספני שהקהל ירננו על וה ,ואח"כ הלך
וה האיש לביהכ"נ של חברת ש"ס ,ואף שהנבאי רשם היה איש חרר ויר"א,
הניחו לירר לפני התיבה בלי סניעה ,וכאשר שאלתי את הנבאי לסה לא סנעו,
אמר לי שכן הוא נ"ב סנהנ סיסים קרסונים בבית הסררש רפה שאין סונעק
סלירר לפני התיבה האנשים שססחרם פתוח בשבת ,וכיון שהרבנים רשם
שהיו אנשי שם לא סיחו ססתסא היה טעסם וניסוקם עסם ,ואפשר שססכו
ע" 1סה שכתוב ג"כ בשו"ת בנין ציון החרשות סי' כ"נ שסחללי שבת בוסנינו
נחשבים קצת כתינוק שנשבה לבין הנכרים ,ספני שבעוה"ר רוב "פראל
בארצנו סחללי שבת הם ,ואין רעתם בוה לכפור בעיקרי אסונתנו עי"ש,
וכן הנירלי הרב ס"1ה סשולם ולסן הכהן ו"ל בשם הנאון בעל שואל וסשיב
שכתב שהאנשים מאסעריקא אינם נפסלים ע"י חילול שגת שלהם ספני שהם
כתינוקת שנשבה לבין הנכרים אח"ר סצאתי כעין וה בהנהות רע"א לי"ר
סי' רס"ר ועי"ש סברות להקל,
ע' פם"נ א"ו סי' רפ"ב א"א ס"ק ו',
אי
וע' ספר חסירים סי' תשס"ח (וא
ב'ילי פנאי כעת לחפש תשובה  11רסירי
לענין ניטין בפנים בשו"ת שו"ם) .יהי' איך שיהי' הסקיל לצרף אנשים
כאלו לסניןיש לו עלסי שיססוך ,אך סי שיכול לילך לבהכ"נ אחר בלי להכלים
איש ,פשיטא רסהיות טוב שלא יססוך על היתר וה ,ויתפלל עם אנשים
כשרים .עור יש סניף להקל רב~סננו לא סיקרי סחלל שבת בפרהסיא ,כיון
שרובן עושין כן ,רבשלסא אם רוב ישראל וכאין ,וסעטים סעי~ים פניהם לעשות
איסור ~ה הרי הוא כופר בתורה ועושה תועבה ביר רסה ופורש עצסו סכלל
ישראל ,אבל כיון רבעו"ה רובם פורצים הנרר תקנתם קלקלתם ,היחיר חחשב
שאין וה עבירה גרולה כל כך וא"צ לעשות בצנעה ,ופרהסי' שלו כבצנעה,
ואררבה היראים קרואים בןסננו פרושים וסוברלים ,והפושעים הם ההולכים
בררך כל הארץ.
ל*
סכתב סירירי הבחור הסופלנ בתו"י התוכן רר' ברוך הכהן סק"ק ראפיטש
העתקתיו סל"א ללה"ק! כאשר נורע וכו' ברעתי לחשוב חשבונות לקבוע וסני
ס"1ש ועסור השחר לכל היהורים היושבים בסקוסות הישוב ,באשר ה~סנים
ההם בסקום תלוים וסשתנים לכל סקום וסקום51 .עת כליתי כסעט כל
חשבונותי ,ולענין הקשת שקורין ועהוננוב*נען של השסש בעת צאת הכוכבים
הנחתי ליסור ו' סעלות (נרשר) וחסש סינוטען כלוסר בסעלות האלה נסצאת
השסש תחת האופק (ה*ריצ*נט) בוסן שנראו שלשה ככבים בינונים ,והנה
אי אפשר לחשוב כל ואת בצסצום ,יען כי היא תלויה בהרבה ענינים .אסנם
כאשר נראה לי סה שנונע לסקוסותינו הטעות לכל היותר יכול להיות שלש
סינוטען .וכו'.
אך יותר קשה הרבר לענין עסור השחר .ירוע הסתירה שבין סוניא
רפסחים צ"ר ע"א ושבת ל"ר ע"ב ,והתירט שהביאו התום' בשם ר"ת הוא
סותר סהשעי~י התוכנים רואות ואי אפשר לקיסו .אשר על כןיותר נראהלי
סה שתירץ הסנחת כהן שסוניא רפסחים סירי לשיטת חכסי "שראל ,אשר
אינה ססכסת עם האסת כאשר נאמר בססקנת הש"ס שם ,ובסוניא רשבת אמר
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ר' יהורה רינו עפ"י שיטת חכמי אומות העולם המסכמת עם חכמי זמננו,
ואם התירוץ הזה נכק הסוניא רפסחים אינה עולה עם ההלכה ,כי היא שלא
אליבא רהלכתא ,וא"כאין אנויורעין כלל כמה היא אריכות הזמן מעמור השחר
ער צאת הככבים.
והנה אני בחשבונותי תפסתי הזמן ,שבו האיר פני כל המזרח ער מעל
לראשינו (ביז צום צעניטה) ,אמנם לי יש מפרשים (עין מנן אברהם סי'
פ*ט ס"ק א' ב' נ') האיר פני המזרח הוא מאוחר יותר מעמור השחר (ועין
פירוש הנר"א למשנה א' רברכות בשם הירושלמי) ועמור השחר יהיה שוה
לאילת השחר ,והנה לפי מה שהביא התוס' יףט נמצא נם מי שפירש עלה
עמור השחר הינו עלה הכוכב נונת (מ*רנענשטערן פענוס) ,וזה אינו מובן
כלל וכלל ,שהרי כוכב עולה בכליום בזמן אחר ואינו תלוי כלל בזמן השנוב
זאם נפסוק כרעת הרמב"ם ,שעמור השחר הוא חמש רביעיות ( )5/4שעות
זסניות ,יהיה זה (כאשר ריקתי עפ"י חשבון) שוה למה שאנו קורין נשף
התוכני (אסטר*נ*מישע רשממערוננ) רהינו בשעה שהשמש נמצאת שמנה
עשר מעלות תחת האופק ,אמנם צאת נ' כוכבים הוא שוה לנשף הנהונ
(בירנערליכע רשממערוננ) שהא רק שש וחצי מעלות ( 61/2נראר) והנה
חשבוני מכין כמעט לקשת (זעהונגזבטגען) של שתים עשר מעלות והוא
באמצע של שתי מיני הנשף שזכרתי.
ועתה בקשתי ושאלתי מאתו ,איזה מהשלשה חשבונות הוא העיקר,
אי אילת השחר היא שמנה עשר מעלות ( 18נראר) או האיר פני כל המזרח
רהינו שתים עשר מעלות או צאת ג' כוכבים ,רהינו בשעה שבבקראין נראים
רק ג' כוכבים.
עוראני שואל אם אנוצריכין לפסוק הלכה למעשה כהרמב"ם אף ברברים
שאפשר שהרמב"ם לא אמרם אלא לפי המקומות שהיה הוא חי שם ,ותלוים
בחוש הראיה שאינו שוה בכל ארם .ועור שלישית אני שואל האיך הרין לענין
ב' נבולי היום ,אי עמור השחר וצאת הכוכבים או הנץ החמה ושקיעת החמה.
והנה אני רברתי וכתבתי כבר הרבה בענין זה ,אך לא קבלתי תשובה
מספקת או מבוארת מרבנים ,מפני שאינם בקיאים בשבילי ררקיע.....
התשובה שכתבתי בעהי"ת על מכתב זה.
א) אם אמת אניר נם אני איני בקי בשבילי ררקיע ,וא"כ לפי היושר
היה לי למנוע התשובה על שאלה זאת ,אך באשר הוא רבר הנוגע ברומו
של עולם בינותי בספרים ,ומה שמצאתי בעהי"ת אכתוב לך ,ואתה בחכמת
התכונה אשר בירך תבחון אם ממכים עם המציאות או לא.
ראשית רבר מה שהנחת ליסור למעמר השמש בשעת צאת הככבים
ז' מעלות וחמש מינוטען תחת האופק ('0 5ך) הנה ראיתי שהחכם יוסף הירש
בפאריז (8488טפעם  ?1טמסק *1 445ש  ?8זט?1מ96מ )1כתב בסכתב עתי
(648 181948ט 6?8 61יטע?ז) שנת  1886חלק י"א צר  239שהככבים הבינונים
הנזכרים בש"ם הם ככבים שנים (שטערנע צייטער נרשסע) וכפי השקפותיו
חשסש בעת צאת ככבים אלו ז' מעלות ול"ר מינוטען (' )1034תחת האופק.
והחכם צוקקערמאנן ז"ל בברעסלךא במאמרו* :ריא שוטר*נשסישען גרונרלאנען
רער טשבעללארישען ב"גאבע צו רען ירישען קאלענרערן" המצורף לפר*נראם
של הזעסינאר רברעסלויא בשנת ( 1890ע"ג מאמרו מאטעריאליען צור ענט"
ייקקעלונג וכו' פראנראם  1882.צר  )65הניח ליסור מעמר השסש בעח
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הנשף הנהונ אשר בירנערליכע אבענררשממערוננ מכונה ,והא שש ולרעת
קצת שש וחצי מעלות ( 66שרער ' )6,80ובספר הנקרא! ריא יאונרער רעז
היממעל! מהחכם ליטטרשי ,בעארביטעט פשן רר' ערמונריי
ם בערלין 1886
ראיתי ' 16 45הוא כירנערליכע רשממערונג .יטוב שתקח מאמרי אלה החכמים
אל כור הבחינה טרם תתיא לאור את חשבונותיך .חט מ,ה תעק היטב במפר
רברי יומף להרב ר' יומף שיארץ ח"א הנקרא תבואות השמש שהאריך בענין
!ה ,ובפרט במאמר ררך מבוא השמש שלפי רבריו יש להחמיר לענין שבת
ער שנראו ג' כוכבים קטנים (תה כנראה מרבריו עקמעמר החמה עשר מעלות
תחת האוטק) ,והנה הרב ר'יומףשיארץ הנ"ל עשה נ"כ לוחותליהשבי ירושלים,
ולוח כ,ה היה ננר פני מו"ר הנאון ר' ע,ריאל הילרע,הימער בשנת תרם"א
בעת אשר כתב פירהשו על אתה פרקים של הלכות קירוש החרש לרמב"ם
אשר נרפם בפרשנרשם מעמינאר שלנו משנת  1880~81ומלוח הזה העתיק
מו"ר נר"ו טאבעללע של התחלת היום (טאגע,אנפשננ) ונץ החמה
נאוי-0
ע
ששםננ
נרז
ה
ז
גשננ) ליושבי ירושלים לכלימי שנת חחמה ,ואתה תעין בפרש
אולי
תהיה לך הטאבעללע ה,את לתועלת קצת.
ב) ולענין נבולי היום והלילה כ' הרב בעל תבואות השמש הנ"ל רף נ"ח
ע"ארלענין חשבון שעות היוםלענין !מן קקש ותפלה וחצות היום וחצות הלילה
תמן מנחה וכן לענין לאכול חסץ בערב פמח יש לחשוב רוקא עפ"י רהשבון
תורת התכונה שהיום מרגע נץ החמה ער רנע השקיעה ולא מעלות השחר
ער צאת הככבים ,אמנם לענין התחלת היום והתחלת הלילה לכלריני תורתנו
הקרושה תחילת היום הוא עלות השחר ותחילת הלילה הוא צאת הככבים
(רהינו נ' ככבים בינונים) .והוא הביא ראיות הרבה להכרעתו זאת ,ער
שאי אפשרלי להשיב על ראיותיו ,ועור הח,יק רבריו בתשובותיו (כנראה הא
חלק הרביעי ממפר רברי יומף ובמפר אשר בירי חסר השער) תשובה ז' ננר
הרב רן רור יימקשפף !*ל אב"ר רק"ק יאללערשטין .והראה בעליל כי אי
אפשר לומר שנחשוב לענין !מן קריאת שמע מעלות השחרכי אם מנץ החמה
רוקא וכן פמק הגר"א בם" תנ"ט רלא כמ"א .וכן נראה לענ"ר כעת ער
אשר אמצא פנאי ,אולייצליח בירי ל"השב רעת התרוסות חרשן והמנן אכרהם
המחשבים מעלות הצאהר ער צאת הככבים .והנה החכם צוקקערמאן עשה
טשבעללען שלו עפ"י הכרעת הרב בעל מנחת כהן רף נ"ט ע"ב שבראוריתא הש
להחמיר כבעל תה"ר ,וחוץ מ,ה הניח ליפור עפ"י הש"ם רפמחים צ*ר ר,מן
עלות השחר ער הנץ הא שוה ממש ל,מן שקיעת החמה ער צאת הכוכבים.
אמנם לפי רברי יומף הנ"ל יש לרקרק הרבה על הכרעה !את ,ומי שיחמיר
יחמיר לכתחילה ,אבל לא בריעבר ,ונם מי שיחשוב עפ"י חשבון זה לא יחשוב
כןלענין מנחהכי א! יעשה קולא שלא כרת.
נ) והנה לפי רעת ר"י שיארץ שם רף מ"ט ע"ב זמן צאת נ' כוכבים
הוא תמיר
מ,מן הנשף התוכני(ש,טרשנשמישע השטמערוננ),ובין השמשות
סתחיל ב,מן  5/18מהנשף .אמנם כפי מה שהוא מחמיר שמשערינן בכוכבים
קטנים מצא שהתחלת הלילה במוצאי שבת הא %ןמהנשף ותחילת !טן מן
השמשות הוא5 .ל מהנשף .והוא סצין שם ברף כ*ר בלוח אחר זמני הנשף
והשחר (שהםשוין כירוע) באופק ירושלים ,ולפי לוח וה בעת שהיום תב שעות
!מן הנשף והשחר  114שעות ,וביום הארוך שהוא שם י"ר שעות ועור י'
מינוטען !מן הנשף ושחר ב' שעות ,וביום הקצר שהוא ט' שעווש ועורנ'סינוסען
!סן הנשף ושחר שעה א' וכ"ה מינוטען -.ומבקש אני ממך שתבחין רברים
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האלה עפ"י מעמר חכמת התכונה כיום הוה ,ובפרט באשר ראיתי בספר החכם
ליטטרשה הנ"ל שכפי מה שהראה החכם שמירט בעיר אטהען יריעותינו על
רבר הנשף חסירות הנה תריכים השלמה בכמה וכמה ענינים .ומהר"י
שיארץ הנ"ל כתב ברף כ*ר ע"א וז"ל והנה מצאתי וראיתי פה עיר הקרושה
שהנשף והשחר בתקופת טבת ממש בערך השחר והנשף בתקופת ניסן ותשרי
שמתקופת תשרי ער ניסן ממש לא יש שום הפרש אף שבערך היום (רהינו
מהנץ החמה ער השקיעה) יש הפרש נרול ואף שזה מתנגר לתורת התכונה
אכן המציאות כן הוה והשנחתי פעמים רבות ער אין מספר ולא נאמר אולי
מקרה הוא (ובאמת רברי החוקרים שהקש השכלי מורה כמה רברים והנסיון
מכחישם) ורבר וה א"א לרעת כי אם בררך המציאות ולא בררך תורת התכונה
עכ"ל .הנה אנכי השתוממתי ותמהתי על המראה הזה ,אמנם אין להחזיק
את מהר"ישיארץ ו"ל לשקרן ח" ,1הש"כ איפוא עור יש סבות בלתי נורעות לנו
(אונז אונבעקטננטע פטקטשרען) המנבילים ומן משך הנשף והשחר,ועין עליהם.
ר) והנה בסוגיא רפסחים רמחשב ה' או (למסקנא) ר' מילין מעלות
השחר ער הנץ החמה וכן משקיעת החמה וער צאת הכוכבים ברור כשחר
רמרבר משחר ונשף תוכנים (אזטרשנשמישע רשממערוננ) שהם בעמור השמש
י"ח מעלות תחת האופק ,ומשך נשף ושחר על קו המשוה (שקיאטשר) ר'
מילין והן 2ד מינוטען לרוב הפוסקים רמיל הוא  18מינוטען ,ווה שכתב הרמב"ם
בפירושו לריש ברכות שזמן השחר הוא שעה וחומש (ובטעות כתבת במכתבך 54
ןצ"ל  )6/5אמנם הרמב"ם בפירושו לפסחים פרק נ' כתב שמיל הוא ב'
חומשי שעה ,רהינו  24מינוטען ,ובחק יעקב סי' תנ"ט ס"ק י' ראיתי חשבון
ר' מילין שעה ומחצה ,ולפ"ז מיל הוא  221/2מינוטען (וע' ח"ס או"ח סי'
פ') וזה מסכים עם אורך השחר והנשף בירושלים בתקופות ניסן ותשרי
(וע' ס' תבואות השמש הנ"ל ר' ס"ב ע"ב) .והנה בספר נצח ישראל לר'
ישראל מזאמשט בחירושיו לפסחים מישב הרמב"ם ראינו סותר את עצמו
רבשיעור שמהלך ארם ביום כינוני ל' מיל פסק הרמב"ם כש"ס רילן ,מפני
שנורע ואת לבעלי הש"ס עפ"י הנסיון או עפ"י הקבלה ,וע"כ כתב בפסחיס
שיעור מיל ב' חומשי שעה ,אמנם בשיעור הזמן שמן עלות השחר ער הנץ
נטשך אחר מה שנתבאר במופת והא שבזה הומן יתנועע הנלנל י"ח מעלות,
וזה שיעור שעה וחומש (כי כל מעלה ר' מינוטען) -.אמנם קשה על זה
רהא שיעור ר' מילין למעלות השחר ער הנץ נ"כ נורע לחו"ל ע"י נסיון או
ע"י קבלה ,כמו שכתב הנצח ישראל בעצמו ,ונם מפקי לי' מקרא ,וכי ח"ו
קבלה או נסיון או ררשת חז"ל אינה אמת אתמהה .אמנם לי נראה פשוט
רלעולם מיל הוא  24מינוטען כרמב"ם רפסחים והש"ס ראמר מעלות השחר
ער הנץ ר' מילין מירי בארץ ישראל בימים שסמוך לתקופת ניו"ת כחנ
הפסח ראז היה מעשה רלוט ,ואז לפי הלוח של בעל תבואות השמש בא"י
ומן תנשף והשחר באמת שעה ועור  36מינוטען ,וזה ר' טילין ,ובזמנים
אחרים הוא קצת יותר או קצת פחות ,ונקט הש"ס ר' מילין מפני שברוב
יסים הא כן או בצמצום או בקירוב .אמנם הרמב"ם נקט שיעור עפ"י קו
המשוה וכתב שעה וחומש והוסיף תיבת זסניות להוריע שהשעות משתנות
לפי הסקום והומן .והכל נכון בס"ר (ומה שתי' עור הרב בעל נצח ישראל
בחירושיו לכרכות הוא רוחק).
היפא לנו טוה שסוניא רפסחים מירי משהר ונשף התוכנמם ,א"נ
ברור כמ"ש הנר"א בריש ברכות רצאת הכובבים האמור שם הוא וטן שהפאו

סימן ל'

33

כל הכוכנים ואק נראים כלל ניצוצי חסה נרקיע ,ו1ה אין לו ענין כלל ל1סן
נראין שלשה כוכנים (נינונים או קטגים) שאז הוא לילה ,אף שלא נראו כל
הכוכנים ער סוף הנשף (וכ"כ נתנואות השמש רף ס"ר וע"ש רף ט" 1ע"נ)
וסה שהק,טה ע" 1נסנחת כהן רף י"ו סוף ע"ג כנר תירץ נעל תנואות
השסש נרף ס"ר ע"נ והלאה וסה שאסרת נסכתנך נשם הסנחת כהן שפוניא
רפסחים נרחית ספני שהיא עפ"י רעת חכסי ישראל הס סלהזכיר ,ועין
פעם שנית נסנחת כהן ותסצא שהוא לא אסר רק שהלשון אינו עפ"י
חכמי ישראל ס"ס רינו של ר' יהורה הוא אטת עי"ש רף כ"א סוף ע"נ
ותסצא שכן הוא ואגנ ריהטא לא רקרקת היטנ.
ה) והנה לענין לילה נאמר שיעורא רג' כוכנים (שנת ל"ה ע"ב) וע'
ירושלסי ריש נרכות .אמנם ננקר לא סצינו נגסרא שיעורא רנ' כוכנים,
רק עלות השחר ואילת השחר ,וכנר הראה נספר תנואות השסש הנ"ל
שאילת השחר הוא רנע האטיתי שעלה השחר ורחה רנרי הגר"א נריש
נרכות שאינם ססכיטים עם המציאות .ומעתה סנא לן לפסוק נסכינא חריפא
1סן השחר לנ' חלקים ואנו אין לנו אלא עלות השחר הוא השחר התוכני
(אזטרשנטס"טע מטרגענרץםסערונג) והוא ר' מילין קורם הנץ החסה (או
שעה וחוסש נקו הסשוה) נירושלים (ביום ולילה שוין לחק יעקנ והסיל
 22וחצי סינוטען) .והני רחושנין עלות השחר לנירנערליכע רשססערונג
תפסו את החנל נשני ראשין ,בתחילה לסרו ססוניא רפסחים (לפי פירושם
נטעות רשם סירי מצאת שלשה כוכנים) רכסו שזסן לילה נג' כוכנים
כך זסן עלות השחר נג' כוכנים; ואם אנו שואלים אותם הלא הנס' רפסחים
סחשנ ר' סילין לשחר ולנשף ,ואין משקיעת החסה ער 1סן ג' כוכנים ר'
סילין ,א 1סרחין רנרי הש"ס נתחנולות שונות ,וסעתה סנא להו רסעלות
השחר ער הנץ הוא כסו סשקיעת החסה ער ג' כוכנים ,כיון רש"ס רפסחים
אירחי לה .ועור אי ניום נסי תלי' נג' כוכנים אסאי לא סצינו ספק רנין
השסשות נהתחלת היום לענין סצות רמצותן ניום ,אלא וראי כראסרן לעיל
וכסו רספיק ג"כ הרנ נעל תבואות השמש רש"ס רפפחיס סירי סשחר
ונשף תוכנים (ושם סירי סיציאה לררך) ולענין לילה חשנינן 1סן ראית
נ' כוכנים ,והתחלת היום הוא עלות השחר והוא ר' סילין קורם הנץ ,וסשתנים
לפי הזסן והסקום .וסעתה לענ"ר הטאנעללע של החכם צוקקערסאנן אינה
נכונה והעיקר צ"ל כסו הטאנעללע שהניא סו"ר ר' ע1ריאל הילרעסהיסער
נר"ו עפ"י הלוח של ר' יוסף שיארץ "1ל נעל תנואות ~שסש .וזה ספורש
איתא נירושלסי ריש נרכות (הונ~ו .נרשנ"א שנת ל"ר ע"ב ר"ה וא1רי
לטעסיהו) רר' חנינא חנרהון ררננן הקשה רניסא בשחרית כסו בערנית,
כסו שנערבית אם נראו שלשה כוכנים לילה כסו כן ניסא נשחרית בעור
שנראו נ' כוכבים הוא לילה ,וסתרץ שם הירושלמי כסה תירוצים רבשחר
אינו כסו נערנ אלא סשעלה השחר ההש יום אע"נ רנראין עור כסה כוכנים,
הרי לך בהריא רנשחר לאו נכוכנים תליא סילתא ,ועין בתנואות השסש
נ"ו ע"נ נאריכות.
ו) נשאר לנו עור לנרר אי יש שיעור אחר לחלק השחר לשני חלקים,
רהינוהעיעור של האירפני הסזרח .והנה נסשנה יוסא רפ"ג איתא רסתחילין
העבורה משעת נרקאי סתיא נן שמאל אוסר האיר פני הסזרח ,ולרעת
ו,א"י ותוס' נסנחות ק' ע"א (שנראחלי עיקר סטעמים שאין אני יכול לפורסם
כאן) אין כאן "לונחא נלל וא"כ האיר פני הסורח הינו ברקאי ,ונרקאי
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פששא רהוא תחילת עלות השחר שכן בלשון ערבי קורין לבקיעת אור
השחר בארקה .אמנם אפילו לפי' הרמב"ם והרע"ב רמתיא בן שמואל
פלינ והאיר פני המורח הא ומן מאוחר מברקאי מ"מ רוחק לעשות פלונתא
רחוקה בין התנאים ,תרקו רברי הרב בעל תבואות השמש רף י"ט ע"א
רהאיר פני המורח הוא רק ומן קצר אחר תחילת עלות השחר ,ויען כי
לא נוכל להבחין בצמצום רנע עלות השחר לא התחילו בבית המקרש תובב"א
בעבורה ער שכבר האיר פני המזרח שאו בוראי עלה השחר ,והזמן שהוא
ספק הוא  5או  6מינוסען .ומעתה פשו להו רברי ר' חנינא בירושלמי
ריש ברכות ופ"ג ריומא ובב"ר פ' וירא שאמר רמאילת השחר ער האיר
המורח הוא ר' מילין ומהאיר המורח ער הנץ החמה הוא נ"כ ר' מילין,
ומכאן יש לכאורה להוכיח שזמן השחר יש לחלק לב' חלקים שוין ,חלק
א' מאילת השחר ער האיר פני המזרח ,וחלק ב' מהאיר פני המזרח ער
הנץ החמה -.אמנם רברי ר' חנינא אינם מובנים כלל וכלל ,כי היכן
טצינו שכל ומן השחר ער הנץ החסה שמנה מילין ,ואין לומר רר' חנינא
מירי בימות החמה הארוכין ,רהא מיתי ראיה מקרא רוכמו השחר עלה
רנבי לומ רהלך ר' מילין מומן שהאיר המורח ער הנץ החמה וזה המעשה
היה בפסח כראיתא במררשים ,ובימי ניסן היום והלילה שוין כמעט וא"א
להשחר להיות ומן מהלך ח' מילין -.והנה הרב בעל תבוושות השמש עמר על
וה הסאמר ורתה לומר שר' חנינא סבר שאילת השחר אינו עלות השחר
כי אם כוכב השחר והוא הנונה (פענום) שעולה לפעמים ומן  4מיל קורם
עלות השחר ,והינו ראמר שם ר' יוסי בר בון :הרא אילתא רשחר מאן
ראמר כוכבתא (רהינו כוכב נונה) הוא מעי מפני שפעמים מקרמת ופעמש
מאחרת מאי כרון (כלומר וושלא מאי הוא אילת השחר) תרין רוקרינן רנהור
רסלקק מן מרינחא ומנהרין(רהינו בקיעת אור השחר) .ולפי רברי ר"י בר בון
האמהים באמת מן אילת השחר ער הנץ החמה אינן אלא ר' מילין .אמנם
רוחק הא לומר רר' חנינא מעה ב' מעיות חרא רסבור ראילת השחר
הינו כוכב נונה ,ועור רממה שאירע לעתים רחוקים שכוכב נונה עולה
ר'מילין קורם עלות השחר עשה כלל ואמר מאילת השחר ער שהאיר המורח
ו" מילין כאלו וה ההא בכל יום ויום.
סוף רבר רברי ר' חנינא בירושלמי כמו שהם לפנינו אינם 'מובנים
(ולקמן באות ו' אשער מה שאמר ר"ח באמת) ומאחר שבבבלי (פסחים
צ"נ ע"ב) לא מיתי ר' חנינא מקרא וכמו השחר עלה אלא רמעלות השחר
וער הנץ החמה חמשת מילין ולמסקנא  '41מילין ולא מיתי כלל האי רמאילת
השחר ער האיר הסורח ר'מילין .לרינא אנואין לנו אלא רר'מילין קורם הנץ
החמה הוא עלות השחר ,ומסתבר רזמניות הן אך לא כמ"ש המנחת כהן
לפי אורך היום ,אלא צריך לבחון בכל מקום כמה ומן הנשף והשחר ע"י

השנחה כמ"ש הרב בעל תבואות השמש.
ז) והנה אי הם לחשב עלות השחר מאילת תשחר או משיאיר המורח
פלינ84המנ"א וסיעתו והאלי' רבה וסיעתו ,אף שהנאון רא"ו הסכים להא'4
רבה רהשבינן משיאיר המזרח מ"מ לענ"ר מסתבר כמנ"א ,ובפרס כי הגאון
חשב שיש ר' מילין מאילת השחר ער שיאיר המורח ,וא"כ א"א בשום
פנים לומר שאילת השחר הוא תחילת ~לות השחר ,וא"כ אין להכריע מתי
ומן האיר הסורח להנאון .ומפשט לשון המשנה משמע רמתחילת עלות
השחר ער האיר המזרח הו,ש רק 1ס 1קצר כמוש הרב בעל תבואהס השמש.
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והנה אתה תפסת שהאיר פני כל המזרח הוא הומן שבו האיר כל המורח
ער מעל לראשנו (בףז צום צעניטה) ואם קבלה היא נקבל ,ואם לרין יש
לפקפק על זה ,כי אם רקרקת מלשון כל המזרח הנה בזה הנרסאות שונות
(עין רקרוקי סופרים) נם הרמב"ם לא נרס "כל" וא"כ בנית על יסור
רעוע .ואף אם נחליט שהגירסא פני כל המזרח היא עיקרית אין לנו לררוש
כלל כסברתך ,כי מסתבר רלא אתי למעוטי אלא תחילת עלות השחר שאין
לראות רק נקורה אחת מהאור .ואשר אני אחוהכי יחם אילת השחר להאיר
פני הסזרח הוא שוה ליחס הנץ החמה לעלית כל נוף השמש .וכתב הרמב"ם
(הביאו הרמ"א בסי' נ"ח סוף סעיף א') שיעור 'הנץ החמה הוא כמו שיעור
שעה אחת קורם שיעלה כל נוף השמש על "ארץ עכ"ל ,והוא טעות סופר.
והפר"ח והמנחת כהן נורסים עישור שעה אחת (רהינו  6מינוטען) ,והנר"א
נורס שליש עישור שעה (רהיינו  2מינוטען) וזה מסכים יותר עם המציאות,
כי לפי מה שראיתי בספרים חרשים מנקורה התחתונה של החמה (אונטערער
רטנר) ער הנקורה העליונה יש ווית ' ,32וור מסכים לזמן  2מינוטען,
 8זעקונרען .והנה באשר השחר נתהוה ע"י שיורח השמש על הארים
והקיטורים המסבבים את הארץ בנובה נ"א מיל (כמ"ש הרמב"ם בפירושו
לריש ברכות) א"כ בשעה שהנקורה העליונה של השמש וורחת על הארים
אינו נראה רק נקורה אחת של אור (וזה אילת השחר) ,ואם תעלה השמש
עור ' 32ער שכל נוף השסש זורח על הארים ,אז ההוא האיר פני כל המורח.
את זה אני משער במחשבתי ,אמנם יש לבחון אם רבר זה מסכים עם
המציאות .נם השערתי עפ"י זה שאולי אלה הרברים רבר ר' חנינא בירושלמי
שמאילת השחר ער הנץ החמה הם ר' מילין וכן מהאיר המזרח ער עלות
השמש (עלית כל נוף השסש) הם ר' מילין ,באשר שמאילת השחר ער האיר
המורח שוה למהנץ החמה ער עלית כל נוף השמש .ורברי ר' חנינא
נשתבשו בירושלמי משגגת המעתיקים ,אשר בעצמם הגירו חטאתם ,כי המאמר
משונה בברכות וביומא ובב"ר ובבמרבר רבה ,ווה אות שלא העתיקו כראוי.
ומעתה יש לומר שכל המאמר נעתק בשבוש .אולם אין אני בונה על
השערתי ואת שום בנין ,כי הוא ערין מנרל פורח באויר .ועין עור בווהר
שמות ר'י' ע"א ותראה משם שאילת השחר אינו רחוק מהאיר פני המורח.
קנצי למלין .ואני לא באתי להחליט הרין אלא להעירך על כמה רברים,
אשר אולי לא ראיתם או לא עלו על לבך .ואם לא מצאף שום חירוש ברברי
תוכל להשליכם אחר ניוך.
ב
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ש
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א)לענין עלות השחר
לך
ועל שאלותיך ששאלת מן קרמי
העיקר לחשוב כרמב"ם ר' מילין (רהינו שהשמש היא בקירוב י"ח מעלות
אחורנית תחת האופק) ,ומי שיחמיר לחשוב משעה שהאיר המורח ימתין
עור איזה מינוטען ,כבעל תבואות השמש .אמנם הני ר' מילין משתנים
לפי הומן והמקום ,ואולי א"א למצוא אותן עפ"י חשבון ,וצריך לוה השקפה
בכל המקומות באיוה ומן מתחיל השחר התוכני (אזטרשנשמישע רטממערוננ).
ב) מעתה תראה שאין לנו טעם לחלוק על הרמב"ם בעיקר רבריו (וע' מה
שכתב על רברי הרמב"ם אלו תלמירי רר'
רב רק"ק פעגערוהים במרינת
עלואס בהערותיו לפי' המשניות הערבי של הרמב"ם למס' ברכות אשר
הוציא לאור) שבלתי ספק שמקור רין וה מקומו טהור בש"ס רפסחים הנ"ל
עפ"י מה שכתבתי לעיל אות ר' ואין לרחות סונית הש"ס בהשערות ברויות,
אך הומן שעה וחומש הוא בקו הסשוה ,וכשאר מקומוח הכל לטי הומן
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והמקום ,חנריך ג*כ השקפה כנ"ל .ג) לענין ב' נבולי היום כבר אמרתי
לעיל אות ב' אשר לענ"ר צרקו רברי הרב בעל תבואות השמש.
תשובת התוכן הבחור וכו' על תשובתי לעיל (העתקתי מל"א ללה"ק).
 ....הכלל העולה מרברי בעל מנחת כהן שהוא מישב הסתירה שבין
ש"ס רפסחים ורשבת כר"ת (מאמר ראשון פרק עשירי ת"ר ונ"ל שמשתקע)
והוא תופס שב' השיעורים בבקר ובערב הם ר' מילין ,ועל זה הוא תמה תימא
גרולה במאמר שני פרק חמשי ת"ר והנה אחר וכו' .חוץ מזה במח"כ הוא
טועה שרוצה לשער הנשף והשחר בשעות זמניות (ע' ע" 1לקמן) .והנה אני
ראיתי כל המאמרים שהביא מר בתשובתו חהן מספר תבואות השמש והלוח
(סאבעללע) שבסעמינארפרשגראם שלרבי רר' הילרעסהימער נר" 1ועתה אומר
א) לענין מעמר בשעת צאת ג' ככבים בינונים (צתיטער נרטססע)
מובן מאליו שהשיעורים שונים זה מזה ,לפי שכל אחר טשער לפי השקפתו.
וכשאני לעצמי כפי השקפתי (בראייטש איזה ימים אחר פסח) מצאתי תמיר
פחות משבע מעלות ,ובכל זאת תפסתי שבע מעלות וחמש רקיי (')70 5
מפני שהשיעור הזה הוא אמצעי בין השיעור היוצא מהשקפותי ובין השיעורים
אשר נסצאו בלוחות שונות אשר ליהורים .החכם יוסף הירש כנראה עשה
השקפותיו שלא בשעת הטשר ,ומה שנוגע לשיעור של החכם צוקקערמאנן,
הוא קטן ביותר מראי רבשש מעלות ( )60אין נראים רט ככבים גרולים
(שטערנע ערזטער נרשססע) .מרוע תפס החכם ליטטראת ' 70 45אינו ברור
אצלי; ום"מ אף הוא אמר שלא שיער בצמצום .והנה מר יכול לראות
טסאבעללע שלי ששיעורי חשבונותי אינם נוטים ביותר מהשיעורים שנוהגים
בהם רובי הקהלות.
נ) נם אני רוצה לתפוס הספק של בעל תבואות השסש לחשוב בכל
מילןי ראוריחא היום מעלות השחר ער צה"כ ובכל מצות ררבנן מהנץ ער
שקיעת החמה [ואיני מבין מה שכתב מר בענין זה( ,לעיל אות ב') כי הנה
הפסק של בעל מנחת כהן במאסר שני פרק תשיעי ר"ה הנה וכו' הוא שוה
מכהש לפסק של בעל תבואות השמש ,וחוץ מזה איני סבין מה שכתב מר:
כי אי אפשר לומר שנחשוב לענין זמן ק"ש וכו' ,הלא ק"ש היא ראורייתא,
ולענין זה צריך לחשוב בוראי היום מעמור השחר ער צה"כ].
נ) מה שכתב הרב בעל תבואות השמש שזמן צה"כ הוא 14/45מזמן הנשף
התוכני (רהינו אם נחשוב הני 45י
 1מזמן שקיעת החמה) לא יתכן בכלל
אלא במקומות אסצעי הרוחב (מיטטלערער בריטען); אבל ררך משל במקומות
שברוחב חמשים מעלות ( )500הזמן משקיעת החמה ער שיראו ג' ככבים
שעות ,והנשף התוכני הוא  31/2שעות .ולפ"ז
הוא בא0צע חרש יוני
נם השיעור  5/18ושאר השיעורים של בעל ת"ה אינם כרקרוק ,ואולי הנשף
התוכני כמו שמבין אותו הרב בעל תבואות השמש אינו שוה למה שאנו
מבעים במלות שססרשנשמישע רשממערוננ -.ומה שתמה הרב בעל תבואות
השמש על שהנשף והשחר בירושלים עה"ק כמעט שוה בכל זמני השנה הוא
תלוי במה שסעה במח"כ שסובר כי אורך הנשף והשחר הוא לפי ערך
אורך היום ,וזה טעות ,כי באמת בק הנשף הסתמי (בירגערליכע רשממערונג)
ובץ הנשף התוכני בכל המקומות הם ביותר קצרים בעת אשר השמש עומר
בקו חמשוה ,רחינו בחרשים מטרץ וסעפטעמבער ,והם יותר ארוכים בחרשים
יוני ורעצעמבער ,ובמקומות גבוה הרוחב (השהערער גריטען) הנשף בחרש
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יוני הרבה יותר טנחרש רעצעמבער ,ומבת המראה הזה הוא ,כי השמש מהלך
הקשת של שש המעלות או של שמנה עשר מעלות בזמן קצר יותר ,אם היא
יותר רחוקה מן המעריריאן ,וזה הוא בתקופת ניסן ותשרי לפני שקיעתה ולפני
עליתה .ררך משל בירושלים אורך הנשף והשחר באמצע יאנואר שעה
אחת וכ"ה מינוטען ,באמצע מ~רץ שעה אחת וכ' מינוטע 1ובאמצע יוני
שעה ומ' מינוטעז .ובקקומות ברוחב ( 506בערלין הו 4ברוחב )521/2
הוא באמצע יאנואר ב' שעות ועשר מינוטען באמצע מ~רץ שעה אחת ונקה
מינוטען ,ובאמצע יוני הנשף עור לא כלה בחצות הלילה ,אף שכבר עלה
משחר.
ר) מה שישב מר הסתירה שבין פירושי המשניות להרמב"ם בברכות
ובפסחים ,אתי שפיר לפי חשבון הזמנים ,כי משך הנשף התוכני בקו המשוה
הוא בחרש אפריל שעה אחת ועשר מינוטען ובירושלים שעה וכ"ה מינוטען,
והמנו כשעה ומחצה -.ואני אין בזכרוני ,אם כתבתי למר באנרתי התירט
שסוניא רפסחים לפי רעת חכמי ישראל ,ולרינא נקטינן כרעת חכמי או"ה
בשם הרב בעל מנחת כהן .ובמקום שצין מר ברף כ"א ע"נ איני מוצא
(בירי יש הוצאת לעסבערנ תרנ"נ) וברור שראיתי זאת בשום ספר ,כמרומה
ששמו שו"ת הרז"ה ,ואולי לא ראיתי זאת ,כמרומהלי שהיתי אומר זאת מלבי.
ואיני מבין למה חשב מר תי' זה לבלי נכון ,הלא מסוניא רפסחים אינו יוצא
שום רין לפוסקים ,ובאיזה אופן צריכים אנו עכ"פ לישב הסתירה שבין ב'
הסוגיות-.
והסתירה הנ"ל שבין ב' פירושי משניות לרמב"ם כבר העיר עליה התוס'
י"ט נשום מקום ,ואין לי בכאן משניות אצלי ע"כ איני יכול לפרוט המקום.
ה) גם אני חושב רעתו רמר לאמיתית שבפסחים עמור השחר הוא
התחלת השחר התוכני ,ובמס' שבת צאת הככבים הוא סוף הנשף הסתמי
(בירנערליכע ר~מסערוננ) או ביותר נכון הזמן שיראו נ' כוכבים ,ויסור
הענין הוא בטבע האנושי (פהיזי~ל~ניש) :כי בערב אנו קורין :מאפל ,מה
שאנו קורין בבקר :מאיר .יען שניום אנו רנילים במאור נרול ,ובלילה אנו
רנילים בחשך ,ע"כ לפי ערך השנוי ממה שאנו רגילים אחר היום הוה לנו
כחשך נרמה ,מה שאחר הלילה נרמה לאור -.הירושלמי שהביא מר באות
ה) לא ירעתי מקרם ,והוא יקר מאר ועיקר נרול שממנו אנו למרים שעת
עלות השחר ועת צאת הכוכבים לא רמו להררי.
ההפרש שבין עלות השחר להאיר פני המזרח לעע~ר הוא יותר מחמש
או שש מינוטען .עלות השחר א"א לראות ליושבי עירות,יען כי ניצוצי האור
השמש אינם נראים בעת ההיא כי אם באופק היותר עמוק; אמנם האיר פני
המזרח היה נראה לכל ארם סיר ,וע"כ נראה לי שהאיר פני המזרח הוא
באמצע בין עלות השחר ונין הנץ החמה מפני שבעת הזאת כל האופק ער
מעל לראשנו (ביז צום צעניטה) הוא מלא אור ,והוא ניכר לכל ארם מיר
אפילו לאותן שהן ררים נרחובות קצרים בין בתים נבוהים -.מה שסבר
האי מאן רטעי שהביא ר"י בר בון (ואני ירעתי מזה מרברי התוי"ט ריש
ברכות) שע"ה הוא עליית כוכב נוגה ,אינו מובן כלל וכלל ,וא"א שאמר זאת
שום ארם -.גם מה שאמר ר' חנינא הוא קשה להבין -.ובבקשה ממר
שאם אבוא אי"ה אל ביתו יוריעני טעמו ,למה סובר מר שברקאי הוא שוה
להאיר פני הסזרח -.ואני למרתי תמיר שמתיא בן שמואל מחולק עם
הת"ק.
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ו) נם אני סורה שריוקי ססלת כל הוא ברוחק ,אבל בלא"ה אהשוב,
כי האירפני הסורח הוא (כסש"ל) שהסורח האיר לכל ארם וניכר לכל שהתחיל
היום -.הנירסא שצ"ל עישור תחת שיעור ברסב"ם סובא כבר בב"י אףח
ה' ק"ש  -ועתה נוכרתי שאולי הרין עם סר ,ואני ראיתי שם ההערה
בררכי סשה -.סה שאמר סר ,שסשך עלית השסש הוא ב' סינוטען וח'
סעקונרען ,אינו ברקרוק (ורק שלא לשיר מקצת אעיר על וה)כי כחשבט וה
צריך לרקרק נם על נטית השסש (שננענרעקלינאטץ4ז) ורו
ק-
השסשחבנ"הכסקנוסםצא(נעבש
ו
גרטפישע בריטע) ,ורק במקוסות שבקו הסשוה אם
הסשוה ,או סשך עלית השסש ב' סינוטען וח' סעקונרען ,אמנם השינוים
בענין וה הם קטנים סאר -.פירושא רסר באילת השחר והאיר פני הסורח
אינו סובן כלל וכלל 5כי השסש אינו נראה כלל רק ניצוציה וורחים בין
האויר ,ואפילו בעת התחלת השחר הסתסי (בירנערליכן רשמסערוננ) אין
אנו רואים כלום סנוף השסש.
סה ששאל סר ססני רעתי לענין סשך נשף ושחר וערכו לפי ערך היום
כבר השבתי עליו לסעלה (אות נ') ולראות ע"י השנחה ,אם באסת נראה
ברק השחר הראשון בעת אשר השסש עוסר יקח סעלות תחת האופק ,הא
קשה סאר ,א"א לארם אחר שישניח כל וה-.
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לענין
וסה שנונע להלוחות (טאבעללען) שעשיתי ע"י
צאת הככבים איןלי צורך לשנות שום רבר; ולעלות
השחר
ר
ו
ע
ף
י
ס
ו
א
טש
בעללען ,אשר סהם יראו נ"כ התחלת השחר התוכני .ום"ס נ"ל כי טוב ,אם
אפרש נם הוסן הסאוחר סה שלפענ"ר הוא האירפני הסורח ,שהוא בעת אשר
השסש הואי"ב סעלות תחת האופק .כילפי שיטתו רסר,כי עלות השחר הוא נם
לרינא התחלת השחר התוכני ,היה סותר להתפלל שחרית בבערלין ססוף חרש
סאי ער תחילתיולי נם בחצות הלילה ,רהינו בשעת הרחק ,וכן ביסים הקצרים
של יסות הנשמים בוסן עשר סינוטען אחר סוף שעה ששית (10 44.
)6
ובכל זאת אין סתחילין בשום סקום לפני  6%אוהר .לכתחילה אינו
סותר להתפלל ביסים הקצרים אלא בעת  8אוהר  10סינוטען .וא"כ בלתי
ספק מוסכין העולם על רינא רוכולן אם עשה סשעלה ע"ה יצא...
תש1בה קצרה על וה.
א) לענין לוחותיך על זסן צאת הככבים אין לפקפק ,רק טוכ שתעיר
על וה שאין השיעור בצסצום כולי האי ופורתא לא רק לחוסרא.
ב) ס"ש שהפסק של בעל סנחת לאן הוא שוה ססש לשל בעל תבואות
השמש אינו נכון וכשיבוא לירך ספר תבאות השסש תראה שיש הפרש נרול
כי חתבה"ש אינו סכריע סכח ספק אלא סכח ראיות ברורות שהיום נחשב
לעק כסה רברש ונם לענין קריאת שסע שהיא ראורייתא סהנץ
ער שקקת החסה והחדק ער ראעתע ברבר עסף חלק ר' תשצה ף רף
*ה עקנ
 0וב תוחת אשלם לך שהרית  4בא" נ' ססכתבך מ השחר מנשף
י לראות ואת
התוכניש אינם כפי ערך היום והלילה ,חאח"כ ראיתי כי היה ל
מספרי התכונה ונם ע"י היקש שכלי; אולם-ברוב טררותי לא היהלי
י
א
נ
פ
רקיסים אחריםלעין על הרבר וע"כ טעיתי .וכעחאין ספר תבואות השסש
י ולא אוכל להכריע ,אם רברי הסחבר הוה הביאוני לירי טעות ,או
תחתיר
אני לאעינתי היטב ברבריוובי בעצסי האשם ובעל ספר תבואות השמשנקי.
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יוני הרבה יותר טנחרש רעצעמבער ,ומבת המראה הזה הוא ,כי השמש מהלך
הקשת של שש המעלות או של שמנה עשר מעלות בזמן קצר יותר ,אם היא
יותר רחוקה מן המעריריאן ,וזה הוא בתקופת ניסן ותשרי לפני שקיעתה ולפני
עליתה .ררך משל בירושלים אורך הנשף והשחר באמצע יאנואר שעה
אחת וכ"ה מינוטען ,באמצע מ~רץ שעה אחת וכ' מינוטע 1ובאמצע יוני
שעה ומ' מינוטעז .ובקקומות ברוחב ( 506בערלין הו 4ברוחב )521/2
הוא באמצע יאנואר ב' שעות ועשר מינוטען באמצע מ~רץ שעה אחת ונקה
מינוטען ,ובאמצע יוני הנשף עור לא כלה בחצות הלילה ,אף שכבר עלה
משחר.
ר) מה שישב מר הסתירה שבין פירושי המשניות להרמב"ם בברכות
ובפסחים ,אתי שפיר לפי חשבון הזמנים ,כי משך הנשף התוכני בקו המשוה
הוא בחרש אפריל שעה אחת ועשר מינוטען ובירושלים שעה וכ"ה מינוטען,
והמנו כשעה ומחצה -.ואני אין בזכרוני ,אם כתבתי למר באנרתי התירט
שסוניא רפסחים לפי רעת חכמי ישראל ,ולרינא נקטינן כרעת חכמי או"ה
בשם הרב בעל מנחת כהן .ובמקום שצין מר ברף כ"א ע"נ איני מוצא
(בירי יש הוצאת לעסבערנ תרנ"נ) וברור שראיתי זאת בשום ספר ,כמרומה
ששמו שו"ת הרז"ה ,ואולי לא ראיתי זאת ,כמרומהלי שהיתי אומר זאת מלבי.
ואיני מבין למה חשב מר תי' זה לבלי נכון ,הלא מסוניא רפסחים אינו יוצא
שום רין לפוסקים ,ובאיזה אופן צריכים אנו עכ"פ לישב הסתירה שבין ב'
הסוגיות-.
והסתירה הנ"ל שבין ב' פירושי משניות לרמב"ם כבר העיר עליה התוס'
י"ט נשום מקום ,ואין לי בכאן משניות אצלי ע"כ איני יכול לפרוט המקום.
ה) גם אני חושב רעתו רמר לאמיתית שבפסחים עמור השחר הוא
התחלת השחר התוכני ,ובמס' שבת צאת הככבים הוא סוף הנשף הסתמי
(בירנערליכע ר~מסערוננ) או ביותר נכון הזמן שיראו נ' כוכבים ,ויסור
הענין הוא בטבע האנושי (פהיזי~ל~ניש) :כי בערב אנו קורין :מאפל ,מה
שאנו קורין בבקר :מאיר .יען שניום אנו רנילים במאור נרול ,ובלילה אנו
רנילים בחשך ,ע"כ לפי ערך השנוי ממה שאנו רגילים אחר היום הוה לנו
כחשך נרמה ,מה שאחר הלילה נרמה לאור -.הירושלמי שהביא מר באות
ה) לא ירעתי מקרם ,והוא יקר מאר ועיקר נרול שממנו אנו למרים שעת
עלות השחר ועת צאת הכוכבים לא רמו להררי.
ההפרש שבין עלות השחר להאיר פני המזרח לעע~ר הוא יותר מחמש
או שש מינוטען .עלות השחר א"א לראות ליושבי עירות,יען כי ניצוצי האור
השמש אינם נראים בעת ההיא כי אם באופק היותר עמוק; אמנם האיר פני
המזרח היה נראה לכל ארם סיר ,וע"כ נראה לי שהאיר פני המזרח הוא
באמצע בין עלות השחר ונין הנץ החמה מפני שבעת הזאת כל האופק ער
מעל לראשנו (ביז צום צעניטה) הוא מלא אור ,והוא ניכר לכל ארם מיר
אפילו לאותן שהן ררים נרחובות קצרים בין בתים נבוהים -.מה שסבר
האי מאן רטעי שהביא ר"י בר בון (ואני ירעתי מזה מרברי התוי"ט ריש
ברכות) שע"ה הוא עליית כוכב נוגה ,אינו מובן כלל וכלל ,וא"א שאמר זאת
שום ארם -.גם מה שאמר ר' חנינא הוא קשה להבין -.ובבקשה ממר
שאם אבוא אי"ה אל ביתו יוריעני טעמו ,למה סובר מר שברקאי הוא שוה
להאיר פני הסזרח -.ואני למרתי תמיר שמתיא בן שמואל מחולק עם
הת"ק.
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ו) נם אני סורה שריוקי ססלת כל הוא ברוחק ,אבל בלא"ה אהשוב,
כי האירפני הסורח הוא (כסש"ל) שהסורח האיר לכל ארם וניכר לכל שהתחיל
היום -.הנירסא שצ"ל עישור תחת שיעור ברסב"ם סובא כבר בב"י אףח
ה' ק"ש  -ועתה נוכרתי שאולי הרין עם סר ,ואני ראיתי שם ההערה
בררכי סשה -.סה שאמר סר ,שסשך עלית השסש הוא ב' סינוטען וח'
סעקונרען ,אינו ברקרוק (ורק שלא לשיר מקצת אעיר על וה)כי כחשבט וה
צריך לרקרק נם על נטית השסש (שננענרעקלינאטץ4ז) ורו
ק-
השסשחבנ"הכסקנוסםצא(נעבש
ו
גרטפישע בריטע) ,ורק במקוסות שבקו הסשוה אם
הסשוה ,או סשך עלית השסש ב' סינוטען וח' סעקונרען ,אמנם השינוים
בענין וה הם קטנים סאר -.פירושא רסר באילת השחר והאיר פני הסורח
אינו סובן כלל וכלל 5כי השסש אינו נראה כלל רק ניצוציה וורחים בין
האויר ,ואפילו בעת התחלת השחר הסתסי (בירנערליכן רשמסערוננ) אין
אנו רואים כלום סנוף השסש.
סה ששאל סר ססני רעתי לענין סשך נשף ושחר וערכו לפי ערך היום
כבר השבתי עליו לסעלה (אות נ') ולראות ע"י השנחה ,אם באסת נראה
ברק השחר הראשון בעת אשר השסש עוסר יקח סעלות תחת האופק ,הא
קשה סאר ,א"א לארם אחר שישניח כל וה-.
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צאת הככבים איןלי צורך לשנות שום רבר; ולעלות
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בעללען ,אשר סהם יראו נ"כ התחלת השחר התוכני .ום"ס נ"ל כי טוב ,אם
אפרש נם הוסן הסאוחר סה שלפענ"ר הוא האירפני הסורח ,שהוא בעת אשר
השסש הואי"ב סעלות תחת האופק .כילפי שיטתו רסר,כי עלות השחר הוא נם
לרינא התחלת השחר התוכני ,היה סותר להתפלל שחרית בבערלין ססוף חרש
סאי ער תחילתיולי נם בחצות הלילה ,רהינו בשעת הרחק ,וכן ביסים הקצרים
של יסות הנשמים בוסן עשר סינוטען אחר סוף שעה ששית (10 44.
)6
ובכל זאת אין סתחילין בשום סקום לפני  6%אוהר .לכתחילה אינו
סותר להתפלל ביסים הקצרים אלא בעת  8אוהר  10סינוטען .וא"כ בלתי
ספק מוסכין העולם על רינא רוכולן אם עשה סשעלה ע"ה יצא...
תש1בה קצרה על וה.
א) לענין לוחותיך על זסן צאת הככבים אין לפקפק ,רק טוכ שתעיר
על וה שאין השיעור בצסצום כולי האי ופורתא לא רק לחוסרא.
ב) ס"ש שהפסק של בעל סנחת לאן הוא שוה ססש לשל בעל תבואות
השמש אינו נכון וכשיבוא לירך ספר תבאות השסש תראה שיש הפרש נרול
כי חתבה"ש אינו סכריע סכח ספק אלא סכח ראיות ברורות שהיום נחשב
לעק כסה רברש ונם לענין קריאת שסע שהיא ראורייתא סהנץ
ער שקקת החסה והחדק ער ראעתע ברבר עסף חלק ר' תשצה ף רף
*ה עקנ
 0וב תוחת אשלם לך שהרית  4בא" נ' ססכתבך מ השחר מנשף
י לראות ואת
התוכניש אינם כפי ערך היום והלילה ,חאח"כ ראיתי כי היה ל
מספרי התכונה ונם ע"י היקש שכלי; אולם-ברוב טררותי לא היהלי
י
א
נ
פ
רקיסים אחריםלעין על הרבר וע"כ טעיתי .וכעחאין ספר תבואות השסש
י ולא אוכל להכריע ,אם רברי הסחבר הוה הביאוני לירי טעות ,או
תחתיר
אני לאעינתי היטב ברבריוובי בעצסי האשם ובעל ספר תבואות השמשנקי.
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ר) בירי היה ספר מנחת בהן רפום אמשטררם והמאסר רף כ"א ע"נ
שצינתי הוא מאמר א' פרקי' ר"ה ונ"ל שמשתשקע וכו' -.ומ"ש שצריכין
אנו לישב באיזה אופן הסתירה שבין סוניא רפסחים ורשבת ,הלא אתה
בעצמך ישבת אותה בהוראתך שבפסחים מירי מהנשף התוכני ובשבת מירי
מחנשף הסתמי (בירנערליכע רשממערוננ) או ביותר נכין מומן שנראו נ'
כוכבים בינונים .ומח שכתבת שאינו יוצא שום רין מסוניא רפסחים ,הנה
לרירי יש ללמור משם שומן עלות השחר הוא ר' מילין קורם הנץ וכם"ש
הרמב"ם ריש ברכות -.רברי התוי"ט שראית בענין ב' פירושי משניות
לרמב"ם הם נמצאים בפסחים פ"נ ס"ב.
ה) הערתך באות ה' נכונה ורפח"ח.
 )1מה שאתה חושב שהאיר פני המורח הוא רוקא אם נראה לכל אפילו
להיושבים ברחוב צר בין בתים נבוהים ,תמה על עצמך א"כ למה הוצרכו
לעלות על הננ במקרש כרי לראות שהאיר פני המורח (ע' במפרשים רפ"נ
ריומא) הלא נראה לכל ,וכי פלינ מתיא בן שמואל ואמר שלו עלא על
הננ ,וה לא נמצא בשום מפורש ,ומה שאמרתי שמתיא בן שמאל לא פלינ
את"ק הלא אין אני יחיר ברבר ,הלא הן רברי רש"י ותוס' במנחות  '1ע"א,
רק שאני הבאתי הראיות לוה ע"פ הבקורת,יש מהן קצת בספרי הקטן המכונה:
ריא ערוטע משנה וכו'.
ו) תמה אני עליך שחשרתני בשטות נרול כוה שאני סובר שהשמש
נראה בעורה תחת האופק י"ח מעלות אוי' מעלות! ואם נראה הלא אינה
תחת האופק?! או חשבת שאני סובר שהיא נראית ע"י שבר הניצוצות (רע
פרטקטיטז)? אמת כי ע"י וה נראית ומן קצר תחת האופק אבל איך אחשוב
שהיא נראית במעמרה  '1או י"ח מעלות תחת האופק? אבל שפתי ברור
מללו מניצוצי השמש שנראים בטטסטספשרע בעת בוא השמש למעלה מי"ח
מעלות שאו טתחיל ומן השחר התוכני .וכמו שמן התחלת נץ החמה ער
עלית כל נוף השמש יש ומן  2מינוטען  8סעקונרען (רהינו כמובן סאליו
בקו המשוה ומשונה לפי המקום והומן כמו  27מינוטען של הרמב"ם
ריש ברכות) כמו כן יש מהתחלת עלית השמש למעלה מי"ח מעלות (תחת
האופק) ער עלית כל נוף השמש למעלה מי"ח מעלות נ"כ  2מינוטען
 8ועקונרען .וכיון שבשעה שמתחיל הנקורה העליונה (רער טבערע רטנר)
של השמש לעלות למעלה מי"ח מעלותאין באטמיספשרע רק ניצוצות מעטים
0השמש ואינו מאיר רק קצת במורח ,אמנם אם כל נוף השמש הוא למעלה
מי*ח מעלות ,או ניצוצי כל נוף השמש הם באטמטספשרע ,ווה הוא לרעתי
האיר פני המורח -.את ואת השערתי ,אמנם לא אחליט ואת ,כי אפשר
שהאיר פני המורח הוא אם במקום נבוה על הננ או על החומה כל ארם
מכיר שעלה השחר ,ווה הוא לרעת בעל תבואות השמש  5או  6סינוטען
אחר תחילת השחר התוכני שהוא אילת השחר .אך השערתך שהאיר פני
המורח הוא באמצע בין אילת השחר להנץ החמה אין לה 0טוכין אלא רברי
ר' חנינא שאמר מאילת השחר ער האירפני המורח הוא ר'סילין וכן סהאיר
המורח ער הנץ החמה ר' מילין .אך כיון שרברי ר' חנינא אלו אין להם
הבנה ,א"כ ערבך ערבא צריך -.את ואת הוספתי לך להבנת אנרתי הקור0ת,
ואתה צלח ורכב במעשיך.

